
 Ünnepi fényben  
 Adventi ÜnnepségsorozAt Monoron

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Az advent idején a monori egyházakkal közösen,
színes, minden korosztálynak szóló rendezvénysorozattal várjuk az érdeklődőket

XXVIII. évfolyam 11. szám • 2019. december 2. Monor Város Önkormányzata lapja

Mikulás várjA  
A gyerekeket
deceMber 5. 16:30
szent istván tér

Adventi várAkozás
Dr. Csáki Tibor előadása.
deceMber 7. 18 órA
vigAdó dísztereM

Második Adventi gyertyA 
MeggyújtásA
Közreműködik a baptista és az evangé-
likus egyház kórusa. Köszöntőt mond: 
Matúz József lelkipásztor és Sánta
József lelkipásztor.
deceMber 8. 16 órA
szent istván tér

HArMAdik Adventi  
gyertyA MeggyújtásA 
Közreműködik a református egyház 
kórusa. Köszöntőt mondanak: Schaller 
Tamás és Vladár István lelkipásztorok.
deceMber 15. 16 órA
szent istván tér

gulyás csillA
hárfaművész koncertje
deceMber 15. 19 órA
róMAi kAtolikus teMploM

évzáró koncert
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola Monori Tagintézménye
tanulóinak koncertje.
deceMber 19. 17 órA
vigAdó dísztereM

jótékonysági főzés
Balogh József szervezésében.
deceMber 22. 14 órA
szent istván tér

negyedik Adventi gyertyA 
MeggyújtásA
városi kArácsonyi
Ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus
egyház közössége és a Monori Strázsák 
Néptáncegyüttes gondoskodik.
Köszöntőt mondanak:  
Darázsi Kálmán polgármester
és Urr Zsolt Ipoly plébániai kormányzó.
deceMber 22. 16 órA
szent istván tér

jótékonysági kArácsonyi 
HAngverseny
Mocsári Károly, Csordás Klára, Pólus 
László és Hadady László koncertje.
deceMber 22. 17 órA 
reforMátus nAgyteMploM

pásztorjáték
deceMber 24. 16 órA
A róMAi kAtolikus teMploMbAn

kArácsonyi istentisztelet
deceMber 24.
evAngélikus teMploM

kArácsonyi istentisztelet
deceMber 24.
A reforMátus nAgyteMploM

gyerMekkArácsony
reforMátus kisteMploM

éjféli szentMise
deceMber 24. 24 órA
róMAi kAtolikus teMploM

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, for-
ralt borról, teáról a monori egyházak gon-
doskodnak, melyet ezúton is köszönünk (2. 
baptista és az evangélikus egyház, 3. refor-
mátus egyház 4. katolikus egyház).

Bővebb információ: 
06-29/413-212

vigado@vigadokft.hu
www.vigadokft.hu

fÜstölgÜnk
A szemétégetés káros hatásai

Interjú Juhász Lászlóval
mitől leszünk okosváros?



Önkormányzat

ADVENTI
VárAkozás

Dr. Csáki Tibor
plébános előadása

„Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek,
 s ezeket mind megkapjátok hozzá.” (Mt 6,33)

2019. december 7. 18 óra
Vigadó, díszterem 

Monor, Kossuth L. u. 65-67.

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

miKUlás

monoron
     találKozz vele a városKözpontban!

           december 5.  csütörtöK

16:30

szent istván tÉr

a monor i  miKU l ás csütörtöKön És  pÉnteKen 

a Gy ereKeK otthona iba is  ell átoGat m a j d, 

K in eK-K in eK Érdem ei  szer int v irGácsot 

És  a já n dÉKot hozva .  K r a mpUsz a i  a 

v iGadó elÉr h etősÉGein m á r vá r-

já K a szü lőK m eGKeresÉsÉt, 

hoGy K ih ez l átoGasson el :

viGado@viGadoKft.hU

www. viGadoKft.hU, 

tel.:06-29/413-

212.

Az „Apja-fia” műsorban egy családon belül rakjuk össze a táncot, a népdalt, 
a mesét és a zongoramuzsikát. Ritka, hogy ez a négy dimenzió egymás 
mellett, egy bokorban mutassa meg a magyar műveltségnek a különféle 
lehetőségeit: az örököltet, a kollektív kultúrát és magas művészetet 
–  ahogy magától bomlott ki, mindenféle kényszer nélkül, otthon, családi 
ünnepeken. 
Talán ez volna a lényeg ebben a műsorban: megmutatni, hogy ezek egy-
gyökerűek. Az agynak és a szívnek különféle zugait érik utol. Amikor az 
emberi szó már kevés – szóljon a dal. Amikor az emberi hang is kevés, zengje 
el a húr, vagy a lyukas bot, amit ember a szájával soha nem tud elmondani 
– de hát ember van mögötte. Mikor már a zene is kevés, kirúgja az ember 
maga alól a széket, kezével, lábával, a testével kezd muzsikálni  –  tehát 
táncol.

Jegyrendelés, további információ: 
www.vigadokft.hu • 06-29/413-212 • vigado@vigadokft.hu

Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Berecz András és fia,  
Berecz István közös estje

2020. január 24. 18:00  
Vigadó Díszterem              Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Családbarát rendezvény! 
Kisbabások kedvezménye: babakocsiban érkezők gyerekek ingyen jöhetnek a szüleikkel.
Egy-és kétgyerekesek kedvezménye: 2 felnőttjegy megváltásával 1 gyerek ingyen látogathatja a koncertet.
Nagycsaládos kedvezmény: 3 megváltott gyerekjeggyel 1 szülő ingyen látogathatja a koncertet.

Újévi mulatság a

zenekarral2020.
 január  
12. 
16:30

Vigadó Díszterem 
Monor,  

Kossuth L. u.  
65–67.

Gyerekek  
(16 éves korig) 

1400, 
felnőttek 

1900 forintért 
válthatnak jegyet.További információ: www.vigadokft.hu • 06-29/413-212 • vigado@vigadokft.hu

Új esztendő, vígságszerző című  
zenés mesejátékra várja a népszerű Kolompos 
zenekar a gyerekeket és családokat az újévben. 
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 kiss zsuzsanna 27 éve dolgozik a monori rendőrkapitányságon 

Monor közbiztonságáért
 A magas színvonalon végzett szak-

mai tevékenysége és példamutató mun-
kája elismeréseként a Monor Város Köz-
biztonságáért Díjat idén Kiss Zsuzsanna 
rendőr őrnagy, a Monori Rendőrkapi-
tányság hivatalvezetője vehetett át a 
képviselő-testület november 14-i ülésén.
 Kiss Zsuzsanna 27 éve rendelkezik 
hivatásos jogviszonnyal, ezt végig a mo-
nori rendőrkapitányságon töltötte. Kez-
detben a közrendvédelmi osztályon dol-
gozott járőrként, majd kevesebb mint két 
év után bűnügyi nyomozóként folytatta 
munkáját. 1993 végétől a kapitányság 
vizsgálati osztályára került vizsgáló-
nak. Közben bűnügyi szakon elvégezte 
a rendőrtiszti főiskolát így tisztté nevez-
ték ki. Egészen 2013 decemberéig dolgo-
zott fővizsgálóként, ezután a kapitány-
ság hivatalának vezetésével bízták meg. 
Vizsgálóként, majd fővizsgálóként a Mo-
nor városában elkövetett sorozatügyek-
ben (lopás, betörés) végzett kimagasló 
munkát. Munkája eredményeként az el-
követők felelősségre vonásra kerültek. 
Vizsgálói munkája során nagymérték-
ben hozzájárult Monor város közbizton-
ságának megszilárdításához. Munkáját 
lelkiismeretesen és magas színvonalon 
végzi, nem csak egységének, hanem a 
kapitányság egészének a megbecsülésé-
ért és elismeréséért dolgozik. Tevékeny-
sége a szakmai feladatok végrehajtásán 

túl kiterjed a bűnmegelőzési progra-
mokban való részvételre, valamint a ka-
pitányság egységének megteremtésére. 
Felelősséget vállal döntéseiért, önzetle-
nül segít másokon. A közösség mozga-
tója, a kapitányság életének szervezője. 
Szabadidős programok, táborok szerve-
zését vállalja magára és ötleteivel, egyé-
ni innovációs elképzeléseivel járul hoz-
zá a pályázatok megírásához. Kiváló 
szervezőkészsége és munkája példaként 
állítható a kapitányság minden dolgo-
zója számára. Személyismeretének kö-
szönhetően szívesen fordulnak hozzá 
a helyi lakosok problémáikkal, melyek 
megoldásában lelkiismeretesen segíti 
őket.  jp

Önkormányzat

 közvetlenÜl Az önkorMányzAttól 

elAdó ingAtlAnok
Monor Város Önkormányzata a követke-
ző ingatlanok értékesítésére hirdet pályá-
zatot:

 y Lke-3 építési övezetbe sorolt, 1047, 
1063 és 1617 m2-es építési telkek a 
Rákosi Jenő utcában 8060 Ft/m2+áfa 
vételáron.

 y Lk-1 építési övezetbe sorolt, 600 m2-
es építési telek a Nyitrai utcában 
25 000 Ft/m2 + áfa vételáron.

 y Bajcsy-Zsilinszky utca 2. sz. alatti (ci-
pőbolt) ingatlan 40 530 000 Ft vétel-
áron.

 y Deák Ferenc utca 9. sz. alatti (volt 
ideggondozó) ingatlan 43 700 000 Ft 
vételáron.

A pályázati kiírások teljes szövege a 
www.monor.hu weboldalon olvasható és 
letölthető. További információ Bokros Ká-
rolyné ügyintézőnél ügyfélfogadási idő-
ben személyesen, vagy munkaidőben a 
29/612-314 telefonszámon kérhető. nfo

 állAMi tulAjdonHoz jutHAtunk 

gyArApodHAt A város
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az-
zal kereste meg a város vezetését, hogy 
elvi lehetőséget adjon arra, hogy a For-
gách utcával határos és a Madách utca, 
illetve a vasút között elhelyezkedő kö-
zel kéthektáros telket, illetve két kisebb 
ingatlant a város tulajdonába adja. A te-
rületek vagyonkezelői jogát már két éve 
megkapta a város, az akkori tervek sze-
rint füves labdarúgó-edzőpályák, illetve 
kiszolgáló-létesítmények készültek vol-
na a területen. Mivel a kialakításhoz szük-
séges források végül nem érkeztek meg, 
ezért ez a beruházás elmaradt. A terület 
városi tulajdonba kerülése esetén is ha-
sonló célokat fogalmazott meg a testület, 
de egyéb lehetőségeket is vizsgálnak, hi-
szen a cél az, hogy a terület a város érde-
kében kerüljön fejlesztésre.  nfo

 külsősös tagok a bizottságokban  

öten A városért
A képviselő-testület november 14-i ülé-
sén megválasztotta a város bizottsá-
gainak külsős, vagyis nem képviselő 
tagjait. A pénzügyi bizottságba Ba-
binszki Imrét és Bali Gusztávot, a jogi 
és közbiztonsági bizottságba Balogh 
Imre Áront, míg az emberi erőforrások 
bizottságába Szekeres Olgát és Fűri 
Szabolcsot. jp

 szelektív gyűjtés a temetőkben is  

óvjuk A környezetet!
Monor Város Önkormányzatának új 
képviselő-testülete szeretne minél na-
gyobb hangsúlyt fektetni a jövőben a 
környezetvédelemre, melyben remé-
nyeik szerint a lakosság részéről is se-
gítséget kapnak.
 A város vezetése folyamatos tár-
gyalásokat folytat a Duna-Tisza Közi 
Hulladékkezelő Nonprofit Kft. képvise-
lőivel a hulladékszállítás részleteiről, 
például a zöldhulladék őszi szállítási 
időpontjairól is. 
 A nagyobb szabású tervek megva-
lósulásáig viszont mindannyian tehe-
tünk környezetünk megóvásáért. Ennek 
jegyében kerültek elhelyezésre a teme-
tőkben új hulladékgyűjtő edények, hogy 
a jövőben külön lehessen gyűjteni az 
üveg- és műanyaghulladékot.  gz

 négy sávon budApestre, szolnokrA  

M4 átAdás februárbAn

A NIF Zrt. hivatalos tájékoztatása alap-
ján az M4 gyorsforgalmi út Üllő–Albertir-
sa közötti szakasz befejezési határideje 
2019. december 31. Ekkorra megtörté-
nik a szükséges műszaki átadás-átvéte-
li eljárás. Az ebből készült jegyzőkönyv 
alapján adják meg az út forgalomba he-
lyezési engedélyét, amelyre várhatóan 
2020 februárjában kerül sor.  pj
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Önkormányzat

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 12  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 17  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

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G

 A tervezettnél jóvAl MAgAsAbb AjánlAtok érkeztek Az építésre 

Mi lesz veled új bölcsi?

 korszerű hulladékkezelési megoldásokkal gyarapodhat a város 

HulldékátrAkó épÜlHet

Ahogy arról korábbi számunkban be-
számoltunk, Monor Város Önkormány-
zata 400 millió forintos támogatást nyert 
új, 80 férőhelyes bölcsőde építésére. Mi-
vel a város költségvetése nem teszi lehe-
tővé egy ilyen új intézmény saját erőből 
történő megépítését, ezért mindenkép-
pen külső forrást kell igénybe venni a 
beruházás elindításához. Egy új bölcső-
dére mindenképpen szüksége van a vá-
rosnak, hiszen jelenleg is több mint 100 
kisgyermek vár felvételre a már meglé-
vő, Virág utcai intézménybe. A nyertes 
pályázathoz beadott tervek kivitelezé-
sére ezért az önkormányzat pályázatot 
írt ki, amelyre három érvényes ajánlat 
érkezett be november elején. Ezek közül 
a legolcsóbb is közel 850 millió forinttal 
haladta meg a kormányzati támogatást. 
Mivel ekkor összeg nem áll rendelkezés-
re a városnak, ezért a képviselő-testü-
let, úgy határozott, hogy tárgyalásokat 

A Duna-Tisza közi Nagytérség 97 önkor-
mányzata, köztük Monor, 2017-ben tár-
sulást alapított a hulladékgazdálkodási 
feladatok ellátása és fejlesztése érdeké-
ben. A Duna-Tisza Közi Regionális Hul-
ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás célja biztosíta-
ni a fejlesztéseket és az eredményes mű-
ködést lehetővé tevő közös pénzalapot 
és a közös érdekérvényesítő erőt.
 A társulás sikeresen pályázott a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági Opera-
tív Programban, amin összesen 8,77 mil-
liárd forintot nyert.  Az önkormányzatok 
a saját forrásaikból kiegészítve a követ-
kező fejlesztéseket hajtják végre össze-
sen 9,75 milliárd forintból. Fejlesztik az 
elő- és utóválogató rendszert. Beszerzés-
re kerül gyűjtő-szállító járműflotta a ház-
hoz menő csomagolási és biológiailag 
lebomló hulladékgyűjtéshez és szállítás-
hoz. Fejlesztik a jelenlegi üveggyűjtési 
rendszert. A házhoz menő, elkülönített 
gyűjtés keretein belül, nőni fog a szelek-
tíven gyűjtött hulladék mennyisége. A 
fejlesztés megvalósításával a gyűjtött és 
lerakással ártalmatlanított hulladékok 
aránya elérheti a kívánt szintet. A teljes 
projekt műszaki megvalósítása 2022 de-
cemberében fejeződik be.
 A konkrét fejlesztések egyike, hogy a 
tervek szerint Monor szélén, a 4-es szá-
mú főút mellett egy hulladékátrakó ál-
lomás létesül, amelyhez a területet már 

kezdeményez annak megvizsgálásá-
ra, hogy lehet-e az épület műszaki tar-
talmán vagy a férőhelyek számán úgy 
csökkenteni, hogy az építés beleférjen a 
tervezett, körülbelül 500 millió forintos 
keretösszegbe? Szintén vizsgálni fog-
ják, hogy esetleg teljesen újra kell-e ter-
vezni a bölcsődét ahhoz, felhasználhas-
suk a kormányzati forrást?  pj

megvásárolta a DTKH Nonprofit Kft. A 
város képviselő-testülete a novemberi 
ülésen tárgyalta a hulladékátrakó kér-
dését és megállapította, hogy csak ak-
kor támogatja a megvalósítást, ha meg-
felelő környezeti hatástanulmány készül 
és pontosan lehet látni, milyen hatással 
lesz a városra. Vizsgálni kell többek kö-
zött, hogy milyen forgalomváltozással 
jár a beruházás, milyen szaghatásokat 
okozhat, milyen hatással lesz szűkebb és 
tágabb környezetére.
 A hulladékátrakó megépítése egyéb-
ként jelentősen csökkentené a hulladék-
szállításból származó környezeti ár-
talmakat, mivel innen már egyszerre 
négy-hat „kukásautó” tartalmát lehetne 
egy gépjárművön a ceglédi válogatóba 
és lerakóba szállítani.

 levél A légifolyosók Ügyében 

kevesebb zAjt!
Darázsi Kálmán pol-
gármester és Pető-
né Vizi Valéria Pé-
teri polgármestere 
levélben fordult Pal-
kovics László inno-
vációs és technoló-
giai miniszter, illetve 
a HungaroControl 
Magyar Légiforgal-

mi Szolgálat felé annak érdekében, hogy 
csökkenjen a Monor felett elszálló repü-
lőgépek által okozott zajterhelés. Ez azó-
ta különösen jelentős a város Péteri felé 
eső részén, amióta Üllő kérésére módo-
sították a repülők felszállási útvonalát. A 
felszálló repülők különösen éjjel okoznak 
kellemetlenséget a város amúgy csendes 
északnyugati részén.
 Mivel a Liszt Ferenc Nemzetközi Re-
pülőtéren északnyugati az uralkodó szél-
járás, ezért a repülőtérről induló légijár-
művek hozzávetőlegesen 70 százaléka 
északnyugati irányba (Budapest felé), 30 
százaléka pedig délkeleti irányba (Monor 
felé) száll fel. A leszállásra készülő repü-
lőgépek esetében éppen fordított az irány, 
az ő általuk okozott zajhatás elsősorban a 
város 4-es főúthoz közeli részén jelentke-
zik. Ezek alapján tehát elmondható, hogy 
minden második fel- vagy leszálló repülő 
elhalad Monor valamely városrésze felett, 
több-kevesebb zajhatást okozva. A fel- 
és leszállási irányokról a HuncaroControl 
kétnapos előrejelzést ad, amely elérhető 
www.hungarocontrol.hu/varhato-futopa-
lya-hasznalat weboldalról.
 A reptér egyre növekvő forgalma még 
indokoltabbá teszi a légifolyosók megvál-
toztatásáért tett erőfeszítéseket, amelyek 
remélhetőleg sikerrel járnak.  jAp

A Gyula városi hulladékátrakó munka közben. Ha-
sonló épülhet Monoron is
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 MAtektAnár jelentkezését várják 

állás A jászAibAn
A Jászai Mari Általános Iskola mate-
matika tanárt keres. Érdeklődni lehet 
dr. Faragóné Kisari Anna igazgatónál a 
06-30/160-0410-es telefonszámon. jp
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mitől leszünk okosváros?
Juhász László 21 éve önkormányzati képviselő, októberben a képviselő-testület 

alpolgármesterré választotta. Jelölésében komoly szerepet játszott, hogy az utóbbi 
egy évben több mint 400 megbeszélésen vett részt a Monor okosváros projekttel 

kapcsolatban. A városok okosításáról és az elkövetkező öt év terveiről kérdeztük.

– Munkahelyén, egy budapesti, saját 
területén meghatározó vállalatnál 25 
fős informatikai üzletágat vezet. Mi-
vel foglalkoznak ott?
– Kritikus informatikai rendszerek fej-
lesztésével. Megbízóink között van töb-
bek között a Paksi Atomerőmű, a Ma-
gyar Honvédség, a Magyar Nemzeti 
Bank és az Országos Mentőszolgá-
lat. Olyan szervezetek, ahol 
a legkisebb informatikai 
hiba is súlyos károkat 
okozhat, hiszen egy rö-
vid kiesés is akár em-
beréletekbe kerülhet.

– Ilyen felelősségtel-
jes munkakör mel-
lett nagy feladatnak 
tűnik, hogy a város 
alpolgármesteri tiszt-
ségét is elvállalta.
– Amikor 2017-ben elin-
dult a Monor okosváros pro-
jekt, az önkormányzatban min-
denki rám gondolt először, mint az 
informatika területén jártas szakem-
berre. Természetesen én is nagy lelke-
sedéssel vágtam bele munkába, bár az 
alpolgármesteri tisztségről ekkor még 
nem esett szó. Később tudatosult min-
denkiben, hogy ez tényleg akkora fela-
dat, hogy azt városvezetői szinten kell 
képviselni. Irányítói tapasztalata ugyan 
másoknak is lett volna, de ez a terület 
egy külön világ, ahol rendkívül kép-
zett emberekkel, mérnökökkel, közgaz-
dászokkal kell együtt dolgozni, együtt 
gondolkodni. Ebben pedig 20 éves ta-
pasztalatom van, magyarul, angolul, 
esetleg németül tárgyalva, felelve be-
osztottjaimért és az ágazatom pénzügyi, 
jogi helyzetéért. Az alpolgármesteri 
tisztségen sokáig gondolkodtam, végül
október elején döntöttem el, hogy elvál-
lalom, ha megválasztanak képviselő-
nek. A döntésemet a munkahelyemen és 
otthon is támogatták.

– Gondolom, akkor most egy napja 48 
órából áll?
– Ha erős túlzással is, de jövő év febru-
árjáig mindenképpen. Ekkor fejeződik 
be ugyanis az okosváros projekt előké-
szítő szakasza, ami számomra különö-
sen sok munkával jár. Természetesen 
utána sem fogok unatkozni.

– Hogyan tudná röviden megfogalmaz-
ni az olvasóknak, hogy mit jelent, ha 
okos egy város?
 – Olyan fenntartható technológiák, 
módszerek összességét, amely csökken-
ti a kiadásokat, növeli a hatékonyságot, 
miközben a helyi lakosok kényelmét és 
életminőségét javítja. 

– Mondana rá egy példát?
– Ilyen például a létrejö-

vő városi mobilalkal-
mazás, amely példá-
ul képes lehet arra, 
hogy bárki bejelent-
sen egy kátyút vagy 
egy kóbor kutyát, 
az információ pedig 
azonnal az illetékes 
elé kerül. Az infor-

mációáramlás ugyan-
akkor kétirányú, tehát 

a lakosok is hamar érte-
sülhetnek például egy terve-

zett áramkimaradásról vagy út-
felújításról.

– Egy ilyen alkalmazás működtetése 
folyamatos fejlesztéseket igényel. Mi 
a garancia arra, hogy ez hosszú távon 
működni fog?
 – Valóban olyan gyorsan változik a 
világ, hogy akár egy-két év alatt is el-
avulhatna. Viszont projektet elindító és 
finanszírozó Magyar Kormánynak is az 
a célja, hogy folyamatosan fejlődjön a 
program és ne csak itt, hanem sok száz 
másik településen is használni kezdjék.

– Nem tartanak attól, hogy a fejleszté-
sek egy részéről végül kiderül, hogy az 
ablakon kidobott pénz volt a rá költött 
összeg?
 – Ez benne van a pakliban, de előre 
senki nem láthatja, hogy mely fejleszté-
sek lesznek később sikeresek. Szerencsé-
re ennek a kockázatát a Belügyminiszté-
rium vállalja, a városunknak nem kerül 
pénzbe, mi csak profitálhatunk belő-
le. Rögtön mondok is egy példát. A ter-
vek szerint például sok helyen ingyenes 
internetelérést alakítunk ki a városban. 
A mobilszolgáltatások viszont nagyon 
gyorsan fejlődnek, így akár az is lehet, 
hogy néhány év múlva már mindenki 
olcsó vagy ingyenes mobilinternetet fog 
használni. Sajnos nem látunk a jövőbe.

– A rendszereket valakinek majd mű-
ködtetnie kell. Lesz hozzá elég ember?
 – Úgy gondolom, hogy ehhez meg-
van a szükséges emberi erőforrás az ön-
kormányzatnál. Sőt, közülük nagyon 
sokan várják, hogy végre egységes és 
nyomon követhető legyen mind a belső, 
mind a kifelé irányuló kommunikáció. 

– Az elkövetkező időszakban részlete-
sen is írunk majd az okosváros projekt 
kapcsán megvalósuló fejlesztésekről. 
Addig is elárulná, hogy közülük me-
lyek a személyes kedvencei?
 – Szerintem nagyon jó ötlet, hogy 
több helyen is okos WC lesz telepítve a 
városban. Ezek tényleg annyira okosak 
lesznek, hogy saját magukat takarítják ki 
és szólnak, ha elfogyott például a WC-pa-
pír. Ha pedig valaki kárt akarna okozni 
bennük, akkor a megfelelő helyre riasz-
tást adnak. Nagyon jó szolgálatot tesz-
nek majd a belvárosban, a Strázsahegyen 
és Tavas parknál is. Utóbbi két helyen 
megteremti annak a lehetőségét is, hogy 
mellettük alkalmi vagy állandó jelleggel 
megnyisson például egy büfé. Szintén 
hasznos az új térfigyelőrendszer, amely 
képes lesz arra, hogy magától adjon ri-
asztást, ha rosszindulatú eseményt, pél-
dául szemetelést, agresszív viselkedést 
észlel, de jelezheti azt is, ha valaki hir-
telen rosszul lesz az utcán. Sebességmé-
rőkkel összekötve pedig képes lesz arra, 
hogy a közlekedési morált vizsgálja.

– Miért Monor lett kiválasztva kísérle-
ti terepnek? 
– Mert sok szempontból jól megtestesí-
tünk egy átlagos kisvárost, ugyanakkor 
kiterjedt intézményrendszerünk van és 
korábban is sok állami és önkormányza-
ti szoftver fejlesztésében vettünk részt.

– Ha befejeződik az okos város projekt, 
továbbra is alpolgármesterként kíván 
részt venni a város életében?
– Ha elvállalok egy feladatot, képes va-
gyok hamar beleszeretni. Így van ez 
most is, hiszen egyre több területre lá-
tok rá, egyre több dologról gondolom 
úgy, hogy tudásommal segíthetem a vá-
rost. Az okos város projekt egyébként 
valószínűleg hosszú időn keresztül ve-
lünk marad majd, hiszen ahogy szó volt 
róla, folyamatosan fejleszteni kell ahhoz, 
hogy jól működjön. papp jános

Önkormányzat



Önkormányzat

6 monori StrázSa | 2019. december

 2014 óta tartunk családi napot óvo-
dánkban. Mottónkban – „Együtt! Ér-
tük!” – tükröződnek célkitűzéseink: 
az óvoda és a családok kapcsolatának 
mélyítése az együttnevelés jegyében, 
a korszerű egészségtudatos szemléle-
tű életmód erősítése. Programsorozata-
inkban az egészséges táplálkozás, a lel-
ki egészségvédelem (kiemelten a mese 
szerepe a gyermek életében), a moz-
gás vagy legutóbb a biztonságos köz-
lekedés és életvitel került előtérbe. 
Ezek a programok lehetőséget adtak az 
óvodapedagógusoknak egy-egy témá-
ban elmélyedni, közösen gondolkod-
ni a gyermekekkel, maradandó isme-
retet közvetíteni az „amit csinálok, azt 
tudom  is!” elv alapján, bevonva a szü-
lőket is.
 Az aktuális témákat a gyer-
mekeknek élménygazdag tevé-
kenységeken keresztül, míg a szü-
lőknek témaspecifikus előadók 
meghívásával törekedtünk közvetíteni.  
Minden családi délutánnak szerves ré-
sze volt a barkácsoló, kézműves tevé-
kenység, mely mindig az adott témához 
igazodott. 
 A sok megvalósított ötlet közül nagy 
sikere volt az óvodapedagógusok ál-
tal összeállított különböző témájú kvíz-
könyveknek, melyek lehetőséget adtak 
családi közös kitöltésre, ezzel is gyűjt-
ve az „ovikrajcárokat”, melyeket a csa-
ládi napokon költhettek el a gyermekek. 
 Az idei évben a „biztonság-projekt” 
során a gyermekek megismerkedhettek 
a tűzoltók munkájával, vendégül lát-
va a tűzoltóautóval érkező tűzoltókat 
az óvodában. A gyerekek rendőrök ál-
tal irányított KRESZ-pályán kerékpá-
rozhattak „jogosítványuk” megszerzése 

után, megismerkedhettek a rendőrku-
tyával és a rendőrautóval és készíthet-
tek ujjlenyomatot is. Nagy érdeklődés 
volt az oviban kialakított „sötét szoba” 
iránt, ahol megtapasztalhatták a sötét-
ben való láthatóság feltételeit.
 Ezúton is köszönjük: a családoknak, 
hogy részvételükkel és pozitív vissza-
jelzéseikkel ösztönözik munkánkat; a 
monori önkormányzatnak pályázata-
ink kedvező elbírálását, mely szociális 
helyzettől függetlenül biztosította a csa-
ládok részvételi lehetőségét program-
jainkon; mindazt a külső támogatást, 
melyet a Monor Városi Sportcsarnok 
munkatársaitól, illetve a monori ren-
dőröktől és tűzoltóktól kaptunk.
 a petőfi óvoda közössége

 Már A gyerekkorbAn el kell kezdeni Az egészségtudAtos életMódrA nevelést

csAládi nAp a petőfi oviban
 egy túlélő elbeszélése  

történetek A gulágról
A Gulág Emlékbi-
zottság interjút ké-
szített a Monoron 
született és élő 
Kaldenekker Fe-
renccel, aki a sa-
ját tapasztalatait 

megosztva beszélt a Gulág-táborok bor-
zalmairól. Az erről készült videó megte-
kinthető a város honlapján: www.monor.
hu/media/gulag-emlekbizottsag-tortenel-
mi-interju-kaldenekker-ferenc.     -p-

 döntött a képviselő-testület 

kiHirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti ren-
deleteit: 

 y 12/2019. (VIII. 5.) rendelet a fizető 
parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 
25.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

 y 13/2019. (IX. 16.) rendelet Monor Vá-
ros Önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 3. számú 
módosításáról.

 y 14/2019. (IX. 30.) rendelet a települé-
si támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, va-
lamint a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, igénybevétele 
szabályairól, és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

 y 15/2019. (X. 8.) rendelet a Helyi Épí-
tési Szabályzatról szóló 23/2017. 
(XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

 y 16/2019. (X. 25.) rendelet Monor 
Város Önkormányzata Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról szóló 
27/2014. (X. 27.) önkormányzati ren-
delet módosításáról.

 y 17/2019. (XI. 21.) rendelet Monor Vá-
ros Önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 4. számú 
módosításáról.

 y 18/2019. (XI. 21.) rendelet a helyi 
adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról.

 y 19/2019. (XI. 21.) rendelet az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások 
és helyiségek bérletére, cseréjére 
valamint elidegenítésére vonatko-
zó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 
11.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.

A rendeletekről bővebben olvashatnak 
a város honlapján (monor.hu), az Önkor-
mányzat fül menüjében található Hirdet-
mények pontra kattintva  Ms
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Jövő év január elején lesz éppen két éve, 
hogy hivatalosan is bejelentették a Mo-
nori Szakorvosi Rendelőintézet felújí-
tását. A kormány 1,37 milliárd forintot 
szánt a fejlesztésre, de ennek még ma 
sem látszanak nyomai. Legutóbb idén 
májusban írtunk a felújítás előkészüle-
teinek elhúzódásáról. Akkor dr. Zsom-
bok László korábbi polgármester arról 
tájékoztatta lapunkat, hogy a munkák 
valószínűleg felgyorsulnak, hiszen ak-
koriban írták ki a rendelőintézet és kör-
nyezete felújításához és átalakításához 
szükséges engedélyezési és kivitelezési 
tervdokumentációk elkészítésre vonat-
kozó ajánlattételi felhívást. 
 A szakorvosi rendelőről érdemes 
tudni, hogy a tulajdonosi jogokat az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
(ÁEEK) gyakorolja, az intézmény va-
gyonkezelője pedig a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Kórház, a környező közterület pedig 
a városé. Hogy a helyzet még bonyolul-
tabb legyen, a felújításra fordítható ösz-
szeg két forrásból érkezik, egyrészt 553 
millió forint a Pest Megyei Területfej-
lesztési Programból, míg 817 millió fo-
rint az Egészséges Budapest Programból. 
 Mivel egyelőre továbbra sem látszik 
semmi a felújításból, ezért Kerepeszki Il-
dikóhoz, a polgármesteri hivatal műszaki, 
városgazdálkodási és környezetvédelmi 
irodájának vezetőjéhez fordultunk to-
vábbi tájékoztatásért.

 két éve nem sikerül elindítani a monori szakorvosi rendelőintézet felújítását 

elveszve a bürokrácia útvesztőjében
 – Az érintett szervekkel egyeztet-
ve városunk vállalta át a tervező pá-
lyáztatását és a tervezés lebonyolítását 
– mondta el a vezető.  –  Cserébe abban 
állapodtunk meg a ÁEEK-val, hogy az 
első körös eszközbeszerzésükbe be-
vesznek egy korszerű röntgenberende-
zést is, mivel a jelenlegi már sok terü-
leten nem használható megfelelően. A 
vázlattervek elkészültek a programnak 
megfelelően, de ez alapján az épület 
felújítására és kor-
szerűsítésére ter-
vezett 800 millió 
forinthoz további 
470 millió forintra 
van szükség. Ez fő-
képp az elmúlt két 
év jelentős áremel-
kedéseihez köthető, hiszen vannak 
olyan ágazatok, ahol másfél-kétszere-
sére nőttek a bekerülési költségek. Ez a 
470 millió jelenleg ugyan csak egy becs-
lés a fajlagos költségek alapján, de lát-
ható, hogy a felújítás végösszege min-
denképpen jelentősen meghaladja majd 
az eredetileg tervezettet. Ezen kívül 
van az informatikai fejlesztés, a mű-
szer- és a bútorbeszerzés tervezett 570 
millió forintos összege is, amely az el-
múlt évben szintén nőhetett, de ezeket 
a beszerzéseket az ÁEEK végzi, így erre 
a területre az önkormányzatnak nincs 
rálátása.

 – Tudomásunk szerint az első mű-
szerek már megérkeztek a szakrendelő-
be – mondta Kerepeszki Ildikó. – A rönt-
gengépet is megvásárolták, de egyelőre 
nincs hová felállítani, mert a rendelő nem 
alkalmas a fogadására. Jelenleg folynak 
az egyeztetések arról, hogy a felújításra 
szánt pénzből megvalósulhat-e részben 
egy-egy helyiség korszerűsítése, hogy ne 
kelljen az épület teljes befejezéséig várni 
a műszerek üzembe helyezéséhez. A ter-

veztetés folyamata 
mindettől függetle-
nül tovább zajlik és 
minden részt vevő 
szervezet közös ál-
láspontja az, hogy 
a költségek növeke-
dése ellenére szük-

ség van az eredetileg tervezett korsze-
rűsítésre, nem tartjuk elképzelhetőnek, 
hogy vissza lehetne venni a tervezett fej-
lesztésekből. A kiviteli tervek elkészülte 
után lehet pontosabban meghatározni a 
további szükséges forrásokat, ezután le-
het kérni a kormánytól a hiányzó rész 
pótlását, amit reményeink szerint ren-
delkezésünkre bocsátanak. Sajnos egye-
lőre nem lehet pontosan meghatározni, 
hogy mikorra valósul meg a teljes felújí-
tás, hiszen ilyen típusú, ráadásul több 
forrásból finanszírozott beruházásra 
nincs nagyon példa, gyakorlat, amiből ki 
lehetne indulni. ppp

Önkormányzat
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Érdeklődni lehet: 
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Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

Gépjárművezető képzés
Több, mint 30 éve Monoron

„az épület felújítáSára 
és korszerűsítésére

a tervezetthez képeSt 
további 470 millió  

forintra van SzükSég.”
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A MÁV nyílt napon várta a jövő évben szolgálatba álló új emeletes vonatok bemutatójára a 
monoriakat október 27-én. A KISS-simogatóként reklámozott eseményen dr. Homolya Róbertet, 
a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját kérdeztük az állomáson reménykeltően korszerű járműről.

H ogyan tudná összefoglalni en-
nek a februárban elinduló új 
vonattípusnak a jelentőségét? 

Mi itt, Monor környékén az igen sok 
bejárónk miatt nagyon várjuk, hogy  
mielőbb kipróbálhassuk.
 – A Budapest-Szolnok, vagyis a 100a 
vonal történelmi hagyományai alapján 
is az ország legforgalmasabb vasútvo-
nala. Évi 19 millió utast szállít és az el-
múlt 10 évben a napi vonatok száma 190-
ről 300-ra nőtt. A térségben tehát ez egy 
nagyon versenyképes közlekedési for-
ma, amin valószínűleg az M4-es gyors-
forgalmi út átadása sem fog sokat vál-
toztatni. Reményeink szerint, a hálózat 
és a gördülőállomány fejlesztésével tar-
tósan az is marad. Ezeknek a nagy kapa-
citású motorvonatoknak egyértelműen 
az a jelentősége, hogy egyszerre sok em-
bert tudnak elszállítani. Ezek a motor-
vonatok 600 ülőhellyel rendelkeznek, 
160 km/h sebességgel tudnak halad-
ni és a 21. század valamennyi kényelmi 

szolgáltatását kínálják. Légkondicionál-
tak, zárt láncú mosdóval rendelkeznek, 
wifi, elektromos készülékek töltésére al-
kalmas dugaszolóaljzattal. Teljesen aka-
dálymentesen lehet felszállni rá, kere-
kesszék-, kerékpár- és babakocsi-tároló 
is van rajta. Azt gondolom, hogy talán 
a magyar vasút 21. századát is szimbo-
lizálja ez a modern jármű. Szeretném 
megemlíteni, hogy Magyarországon ké-
szül nagyon sok alkatrésze. Forgóvázát 
a Stadler szolnoki gyárában állítják ösz-
sze, a fékek is magyar gyártótól érkez-
nek, a végszerelése pedig a Dunakeszi 
Járműjavítóban történik. A menetdina-
mikája pedig sokkal jobb a korábbi vo-
natoknál, amitől jelentősen javulhat a já-
ratok menetrendszerűsége.

– Ezt azért jó hallani, mert ingázó-
ink számára különösen sok bosszúság 
származik a késésekből.

 – Ez egyrészt a járművek, másrészt 
a pálya miatt fordul elő. Az új vonatok 
forgalomba helyezésétől egyértelműen 
azt várjuk, hogy nagyobb menetrend-
szerűséggel tudunk majd közlekedni. 
Oldalanként 12 ajtón tud leszállni majd 
az utazóközönség, így a le- és felszállá-
sok időtartama is javulni fog. Negyven 
ilyen szerelvény beszerzésére rendelke-
zünk keretszerződéssel. 19-re már érvé-
nyes, hatályos szerződésünk van, a má-
sik 21 akkor érkezhet meg, ha ennek a 
pénzügyi hátterét is megteremtjük. 

– Az itt lakókat elsősorban az érdekli, 
hogy ezen a vonalon mik a legközeleb-
bi és távlati tervek.
 – A Z50-es zónázóban csak KISS-eket 
szeretnénk üzemeltetni, az S50-esek-
ben pedig csak FLIRT-öket. Olyan elő-
városi szolgáltatásokat szeretnénk ezen 
a vonalon kialakítani, hogy továbbra is 
a vasút jelentse legversenyképesebb és 
legjobb szolgáltatást a közlekedésre. 

– Jó lenne, ha a késések, kimaradások, 
felsővezeték-szakadások végre meg-
szűnhetnének. 
 – Nem elég a modern gördülőállo-
mány, ehhez jó pályaállapotok is kel-
lenek. Jövőre az elmúlt évtized legna-
gyobb koncentrált nagy karbantartását 
fogjuk elvégezni a 100a-s vonalon. Több 
mint 6 milliárd forintot fogunk költeni a 
megnövekedett forgalom okozta üzem-
zavarok kiküszöbölésére. Ehhez előre is 
kérjük mindenkinek a türelmét, mert ez 
a forgalom zavartatásával fog járni. Re-
ményeink szerint mire megérkeznek a 
KISS-motorvonatok a pálya is jó állapo-
tú lesz, így a jövő év végére jelentősen 
megváltozott, szerethető szolgáltatást 
tudunk itt nyújtani.  bolcsó gusztáv

reménykeltő siMogAtás

kÖzÖSSég

Kerékgyártó József, a MÁV Start személyszállítá-
sért felelős vezérigazgatója és dr. Homolya Ró-
bert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója is részt 
vett a monori bemutatón

Azt is ki lehetett próbálni, milyen érzés a mozdony-
vezető helyén ülni

kÖzÖSSég
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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. 

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

Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében
•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás:
•   Elektromosság
•   Pneumatika
•   Lézeres hegesztés
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
 •   Targoncajogosítvány

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 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség  

vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás) 
•   3 műszakos munkarend
•   Néhány területen 12 órás munkarend
•   +80% éjszakai pótlék
•   Jelenlegi buszjárat: Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
•   Tervezett buszjárat: Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápióság
•   Jelenléti bónusz
•   Toborzási bónusz
•   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•   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!

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

hirdetéS
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Nincs is szebb dolog egy téli estén a Kis-tó mellett sétálni vagy a befagyott tavon 
korcsolyázni. Kár, hogy eközben sokszor több káros anyagot lélegzünk be, 

mintha a legnagyobb budapesti dugóban teherautók között sétálnánk. 

fÜstölgÜnk

Esténként az utcára menni, lassan 
már életveszélyesnek számít a vá-
ros egyes részein. Minél hidegebb 

van, annál inkább. S, ha azt gondolná a 
kedves olvasó, hogy csak ijesztgetni aka-
rom, következzenek a tények: Magyaror-
szágon 8-14 ezer ember hal meg idő előtt 
a légszennyezettség következtében. Eh-
hez pedig a legnagyobb mértében nem az 
autók, nem is az ipar és az erőművek, ha-
nem a lakossági vegyes tüzelésü kazánok 
járulnak hozzá! Számszerűsítve 70 száza-
lékkal. És hogy még kíméletlenebb legyek 
az adatokkal, mindezekből kiszámolható, 
hogy a 19 000 lakosú városunkban éven-
te 11-19 lakótársunk halálozik el idő előtt 
a téli fűtésszezonban keletkező füst miatt. 

Megbetegedést okoz

Szintén ijesztő képet fest a helyzetről, ha 
tudjuk, hogy csak a városunkban a ve-
gyes tüzelés okozta egészségkárosító 
anyagok egy évben átlagosan 1250 em-
bernél, vagyis minden 15-ik monorinál 
okoznak légzőszervi megbetegedést, a 
betegen töltött napok száma pedig meg-
haladja a 2000-et.
 Ideje tehát leszámolnunk a vegyes és 
fatüzelésű kazánok és kályhák körül ke-
ringő mítoszokkal!

1. Mítosz 
Például azzal, hogy a modern fatüzelé-
sű kályhák nem szennyeznek. A valóság 
ezzel szemben az, hogy még a legmoder-
nebb, száraz fával fűtött, puffertárolóval 
ellátott füstelgázosító kazán is 4000-szer 
több finom részeskét, vagyis egészségká-
rosító füstöt bocsát ki, mint egy jól mű-
ködő gázkazán. Egy ilyen kazán káro-
sanyag-kibocsátása 25-ször nagyobb mint 
egy öreg dízel teherautónak!  Pedig ezek 
az adatok a modern fatüzelésű kályhák-
ról szóltak! A régi kazánok ennél akár 
ötször több szennyező anyagot bocsáta-
nak ki, feltéve, ha fával fűtenek benne. 
Ha viszont például műanyag ég el ben-
nük, akár hússzor több egészségkárosí-
tó részecske is keletkezhet. Éppen any-
nyi, mintha egyszerre 500 kamion állna 
be bőgő motorral az így tüzelő udvarára.

2. Mítosz
Sokan azt hiszik, hogy vegyes és a fatü-
zeléssel kevésbé káros anyagok kerülnek 
a levegőbe, mint egy dízel gépjárműből. 
Bár a kibocsátott füst valóban eltérő ösz-
szetételű, de a fatüzeléssel összefüggő 
legtöbb elhalálozást és megbetegedést a 
hosszú idejű kitettség és az ebből fakadó 
krónikus gyulladások okozzák, így tehát 
lényegtelen, hogy milyen eltérések van-
nak az összetételben, hiszen ez a végered-
ményt nem érinti.

3. Mítosz
Mindezek után talán már mellékesnek 
tűnhet, hogy egyesek abban tudatban 
használnak fát a tüzeléshez, hogy ezzel 
nem növelik levegő szén-dioxid-tartal-
mát, így nem járulnak hozzá a globális 
felmelegedéshez. Hiszen – úgy gondol-
ják – az elégetett fa amúgy is a levegőből 
vonta ki korábban az elégetéséből szár-
mazó szén-dioxidot. Ez valóban igaz, 
azonban ők figyelmen kívül hagyják a 
fatüzelésből származó koromrészecskék 
tekintélyes hatását a globális felmelege-
déshez.

Megoldások
A vegyes tüzelés visszaszorítására többfé-
le megoldás létezik. 
1. Áttérés más fűtési módra, amelyek kö-

zül a leginkább környezetkímélő a gáz-
kazán, amit hőszivattyú, majd az egyéb 
árammal való fűtés követ.

2. Ha valaki mindenképpen a megújuló 
energia fontosságában hisz, választhat-
ja a pellettüzelésű kazánokat, amelyek 
tizedannyi füstöt eregetnek, mint egy új 
fatüzelésű kazán.

3. A ház hőszigetelésével jelentősen csök-
kenthetők az energiaköltségek, így a ka-
zánok által kibocsátott káros anyag is.

4. Arra is lehetőség van, hogy egyes lakó-
területek összefogjanak és önkéntesen 
korlátozzák a vegyes tüzelést a környe-
zetükben. Ezzel akár jelentősen nőhet 
az ingatlanuk értéke, hiszen egyre több 
ember számára fontos, hogy egészséges 
körülmények között éljen.

5. Az önkormányzat például az avarége-
tés teljes tiltásával járulhat hozzá, hogy 
kevesebb káros anyag kerüljön a leve-
gőbe – ehhez azonban nagy fokú társa-
dalmi támogatottságra van szüksége.

6. A témát folyamatosan terítéken kell tar-
tani, hiszen csak így juthat el minden 
érintetthez, csak így törhető át az ellen-
állás, amely ma még sok polgártársunk-
nál fennáll.  papp jános

 fontos Megjegyzések  
A cikk a Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség, a Levegő Munkacso-
port és a Alapvető Jogok Biztosá-
nak Hivatala adatainak felhaszná-
lásával készült. Célja elsősorban a 
téma iránti figyelemfelkeltés és a 
helyi társadalmi párbeszéd elindí-
tása. Nem szándéka a szegénység-
ben élők, a kényszerűségből fával és 
hulladékkal tüzelők életkörülmé-
nyeinek további rontása. A hulladé-
kégetés és a vegyes tüzelésű kazá-
nok használatának visszaszorítása 
csak hosszú távon elérhető. A közös 
célokat mindig kompromisszumok-
kal, egymást támogatva lehet elérni.

 tudta? 
A felmérések szerint a kukákba do-
bott kommunális hulladék mennyi-
sége a vidéki településeken telente 
egyharmadával csökken. A hiány-
zó mennyiség a szakemberek szerint 
kályhákban tűnik el. Ha erről az em-
bereket is megkérdezik, akkor a sa-
ját bevallásuk szerint 13 százalékuk 
égeti el a szemetet, közte a műanyag 
hulladékot is. A hulladékokkal törté-
nő tüzelés jogellenes tevékenység. Ez 
alól csak a háztartásban keletkező pa-
pírhulladék és a veszélyesnek nem 
minősülő, kezeletlen fahulladék ház-
tartási berendezésben történő égetése 
kivétel. Az illegális égetéseket a járási 
hivatalok vizsgálják. Ha bizonyítani 
tudják a jogsértést, akkor megtilthat-
ják a tevékenységet és 100 000 forintig 
terjedő bírságot szabhatnak ki.

kÖzÖSSég



talpmasszázs – reflexológia 
SvédmaSSzázS, arcmaSSzázS

Holló Krisztina  •  monor, ady Endre u. 43. 

Bejelentkezés: 06-30/377-7492   •    : masszázs szalon monoron

Nyitási 
akció!

30 perc: 2700 Ft
60 perc: 4500 Ft

Miért jó a Masszázs?
•   testi-lelki  

felfrissülés
•   a napi stressz 

levezetése
•   izmaink ellazítása
•   egészségünk 

megőrzése

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék
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 A SPAR Magyarország üz-
letlánca – az újabb áruház-
nyitásoknak és a franchi-
se-hálózat szélesedésének 
köszönhetően – dinamikusan, 
gyors ütemben növekszik. A 
jelentősen megnőtt forgalom 
miatt a SPAR megkezdte a 
bicskei és üllői logisztikai köz-
pontjainak bővítését. Az első 
körben négy-négyezer négy-
zetméterrel megnövelt elosz-
tó- és szervezőcentrumok így 
összesen már 90 000 m² terüle-
ten szolgálják ki és támogatják 
az üzlethálózatot. A látványos 
növekedés indokolja, hogy a 
kiskereskedelmi vállalat új 
gépjárművezető kollégákkal 
erősítse a munkatársai mint-
egy 13 000 fős csapatát.
 A SPAR Magyarország 
az üllői logisztikai központ-
jába sofőr munkatársakat 
keres, akik legalább C kate-
góriás jogosítvánnyal és eme-
lőhátfal-kezelői engedéllyel 

 a spar magyarország üllői logisztikai központjába sofőr munkatársakat keres  

sofőröket keres a spar
rendelkeznek. Az E besorolá-
sú vezetői engedély előny, de 
nem feltétel, mivel a vállalat 
a C kategóriával jelentkező-
ket – tanulmányi szerződés 
keretein belül – E minősítés-
hez segíti. 
 A vállalat kiemelkedő 
kereseti lehetőséget bizto-
sít: a sofőr kollégák átlago-
san havi bruttó 500-600 ezer 
forintot kereshetnek, amely 
teljesítményarányosan jó-
val több is lehet. A dolgozók 
13. havi bért, havonta brut-
tó 10 000 forint béren kívü-
li készpénzes juttatást, va-
lamint műszakpótlékot is 
kapnak a délutáni, éjszakai 
és hétvégi munkavállalás ese-
tén. A versenyképes alapjö-
vedelem és a számos béren 
kívüli juttatás mellett a válla-
lat támogatja a munkatársak 
szakmai fejlődését is. Döntést 
segítő szempont lehet, hogy a 
belföldi fuvarozás a nemzet-

közivel szemben 
azért előnyös, mert 
a munkatárs min-
den nap otthon le-
het a családjával.
 A bejelentett, az 
érvényes jogszabá-
lyoknak minden 
tekintetben megfe-
lelő – többek között 
a vezetési időt és 
pihenőidőket ma-
ximálisan betartó – 
hosszú távú mun-
kalehetőség során a SPAR a 
rugalmas műszakbeosztás le-
hetőségét is kínálja. A kultu-
rált, minőségi munkakörül-
ményeket a legmodernebb 
eszközpark és közel 100 hű-
tős szerelvényből álló gép-
jármű-flotta garantálja, a jár-
művek átlagkora mindössze 
3 év. A magyarországi kiske-
reskedelmi láncok piacán a 
SPAR az egyetlen cég, amely 
saját járműállománnyal ren-

delkezik, ezáltal is jobban oda 
tud figyelni kollégái igényeire. 
 Aki szeretne egy össze-
tartó, dinamikus csapat tag-
ja lenni és szereti az önál-
ló, felelősségteljes munkát, 
küldje el az önéletrajzát az  
olah.krisztina@spar.hu e-mail 
címre a megpályázni kí-
vánt munkakör feltünte-
tésével, vagy érdeklődjön 
+36-20/823-8352-es telefon-
számon. (x)

Tartsd 
nálunk 

szülinapod, ballagásod, 
családi vagy céges 

összejöveteleid!

Elérhetőség: +36-20/389-8259

Bérelhető 
rendezvény-

terem  
különleges 

hang- és 
fénytechnikával 

Monor 
központjában.
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gyobb szüksége talán még sohasem volt: 
„Erény mindaz, ami a teljesség felé emel” 
(Weöres Sándor). 
 E változó kor kihívásaira a válasz  
– emelte ki az igazgatónő – csak a folya-
matos megújulás (innováció), és a nemes 
hagyományok (tradíció) együttes köve-
tése lehet. Frappáns tanmesével érzékel-
tette diákjaival, hogy ehhez a megbocsá-
tás lehet a legnagyobb erény és a szeretet 
mindenre a legjobb gyógyír. Az elgon-
dolkodtatóan szép lírai műsor tudatosí-
totta, hogy értelmes és célirányos vállal-
kozásuk hosszú és küzdelmes lehet, de a 
középiskolától kapottak segíthetnek ab-
ban, hogy megíratlan könyvük fehér lap-
jaira festhessenek tiszta képeket, hogy az 
ő létük is mozgathassa a világot. „Hogy 
az égbe szállj, /Nehogy a porba hullj.”
 Az öt osztály szimbolikus szalaggal 
ünnepélyesen megtisztelt 140 diákja az-
után a táncokban igazolhatta a tradíció 
és az innováció iránti fogékonyságát. Be-
mutathatták, micsoda energiákat szaba-
díthatnak fel magukból, de azt is, hogy 
milyen egyéni ötleteik vannak.
 Az évfolyam közös, hagyományos 
nyitó, és modernebb záró keringője jó al-

 „felnőtté avatták” a józsef attila gimnázium és közgazdasági szakgimnázium végzős diákjait 

az erényről és A tánckAvAlkádról

 fél évezrdes receptek alapján süthetünk, főzhetünk 

439 éves szAkácskönyv

 Az ember azt hihetné, hogy egy éven-
te ismétlődő ünnepi esemény szóra sem 
érdemes, hiszen ott csak megszokott dol-
gok történhetnek. A József Attila Gimná-
zium és Közgazdasági Szakgimnázium 
szalagavatóján éppen az volt a figyelem-
re méltó, amiben különbözött az átlag-
tól. A felnőtté avatást várva ez is a jövő-
ről, az ifjúságról, az élet megújulásáról és 
a reménységről szólt, de egy olyan mot-
tót választott, amire mai világunkban az 
iskolából kilépőknek – útravalóként – na-

kalom volt a viselkedési elegancia tanítá-
sára. A fiatalok körében mindig népszerű 
rock and roll, a hagyományos mexikói- és 
magyar néptánc az évfolyam sokszínű-
ségét mutatta. A flamenco parodisztikus 
betétje humorérzéküket, a meglepően új 
– eddig sohasem volt – törzsi tánc pedig 
közösségként vállalt vagány eredetisé-
güket igazolta.  b.g.

 gyerMekleHelyezés Ünnepek AlAtt  

óvodAi Ügyelet télen
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a ka-
rácsony és újév között az óvodás gyerme-
kek száma egy-egy óvodában igen ala-
csony volt, ezért a két ünnep között idén 
is csak egy óvoda tart majd nyitva. Idén a 
Szivárvány óvodában várják majd a gyere-
keket a Toldy Ferenc utca 5. szám alatt. p

 tegyÜk szebbé A kArácsonyt!  

cipősdoboz-akció

A Monor Hegyessy Lions Club idén is 
megszervezi cipősdoboz-akcióját. Az 
ajándékokkal megtöltött dobozokat de-
cember 14-ig várják a Kenderes köny-
vesbolt és papír-írószer üzletbe (Monor, 
Kossuth L. u. 67.), hogy boldogabbá te-
gyék 0 és 14 év közötti monori és kör-
nyékbeli, rászoruló gyermekek karácso-
nyát. Az adományozókat arra kérik, hogy 
írják rá a dobozra, kinek szánják a do-
bozban lévő ajándékot (pl.: fiú, 7 éves). jp

 A kézzel írt Szakács Tudomány című 
mű szerzőjének neve nem maradt fenn. 
Annyit tudunk róla, hogy fejedelmi 
főszakácsként va-
lamikor a XVI. 
század közepén 
élt. Iskolázott, több 
nyelven beszélő 
magyar ember volt, 
aki Európa sok or-
szágában megfor-
dult. Büszke volt 
magyarságára, mi-
vel a magyar kony-
haművészet olyan 
magas fokon állt ak-
kor, hogy sok ország-
ból érdeklődtek iránta. 
 Művének ránk ma-
radását báró Radvánsz-
ky Bélának köszön-
hetjük, aki 1892-ben 
legépelte, és 1893-ban 
kiadta. Az pedig, hogy 
ma is olvashatjuk és érthetjük, Szeke-
res Sándor érdeme, aki – az itteni er-
délyieknek nem csak országos és mo-
nori szervezetét vezeti, hanem – mai 

helyesírással, előszóval és szövegma-
gyarázattal 2018-ban (a 125. évfordu-

lóra) ismét megjelentette. 
E szakácskönyv 59 alap-
anyag szerinti fejezetből és 
689 ételleírásból (recept-
ből) áll.
 A Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság és a Bethlen 
Gábor Alap támogatá-
sával – és több év mun-
kájával – elkészült mű 
olyan nemzeti kultúr-
történeti érték, ami a 
mai gasztroshow-divat 
idején a jelennek is ér-
dekes lehet. Szekeres 
Sándor ezért vállalta 
személyes terjeszté-
sét is. Eljuttatta a Kár-
pát-medence minden 
magyar közép- és 

főiskolája könyvtárába. A 
hazaiakon kívül Erdélybe 108, a Délvi-
dékre 22, Felvidékre 72, a Kárpátaljára 
pedig 50 példányt. Szeptemberben jut-
tatott belőle a monori József Attila- és a 
Szterényi középiskoláknak is.  blcs
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Utódaink, rajtatok múlik…” – Fábián Zoltán hiteles és magával ragadó 
dalelőadásában hangzottak el ezek a szavak, amelyek végül is a magyar 

szórvány napja eseményeinek legfőbb gondolatát hangsúlyozták. 
A sikeres monori rendezvényről 18 megyei napilap is beszámolt.

Rajtunk múlik, hogy ez 
a 2015. óta törvénybe 
foglalt alkalom emlék-

nap lesz-e, vagy ünnep, mivel 
még mindig él, de fogy hatá-
ron túli kisebbségünk, és nő 
a szórványosodása  – vetet-
te fel műsorvezetőként Szőnyi 
Attila, presbiter, az esemény 
egyik főszervezője.
 A magyar szórvány nap-
ját immár harmadik alkalom-
mal rendezték meg Monoron, 
amely jelentős részben Szeke-
res Sándornak, monori Bethlen 
Gábor Erdélyi Kör és az Erdé-
lyi Körök Országos Szövet-
sége elnökének volt köszön-
hető. A telt házas nézőtéren 
ott voltak – az örömmel üd-
vözölt dévai vendégdelegá-
ció mellett – például az ócsai 
Székelykapu Baráti Társaság, 
a Gyáli Erdélyi Székely Kör, 
a budapesti Magyar Nem-
zet Fennmaradása Egyesü-
let képviselői, valamint a Rá-
kóczi Szövetség tagjai, de 
Gyömrőről, Pilisről és Úriból 
is érkezett érdeklődők.
 Monor Város Önkor-
mányzata nevében Csúzi Sza-
bolcs képviselő arról beszélt, 

hogy a ma felnövekvő fiata-
lok csak akkor fogják meg-
tudni, hogy micsoda pusz-
títást végeztek nemzetünk 
ellen az elcsatolt területek ha-
talmasai, ha mi elmondjuk és 
megmutatjuk nekik. 
 Szekeres Sándor a kiala-
kult helyzet történelmi folya-
matát vázolta, hangsúlyozva 
hogy: „Minden magyar fele-
lős minden magyarért”.
 Szabolcs Attila, a rendez-
vény fővédnöke, a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főmun-
katársa – aki ott volt a dévai 
magyar bölcsőde avatásán is 
– dicsérte a monori hagyo-
mányt. Előadásában kiemel-
te az éppen 175 éves magyar 
nyelv napja és szórvány na-
punk kapcsolatának fontos-
ságát. Azt, hogy nyelvünk 
kulturális örökségünk és 
nemzeti identitásunk alapja, 
ami sokszínűségével is képes 
az egységet is megteremteni.
 Különleges élményt jelen-
tett a Hunyad megyei Dévá-
ról érkezetteket látni és hall-
gatni, örömmel érzékelve, 
hogy nyolcszázalékos otta-

Bankkártyás fizetési lehetőség

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

110 fő befogadására alkalmas,  
légkondicionált Rendezvényház

Esküvők, családi és céges 
rendezvények  

teljeskörű lebonyolítása

2019.  
Szilveszter

19 órától
Welcome drink

Svédasztalos hidegtálvacsora
Éjfélkor pezsgő és virsli

Ital vásárlásra az egész éjjel 
nyitva tartó  

bárban lesz lehetőség.

Zene: 
Happy Five

Belépő 9900 Ft
Jegyek csak elővételben vásárolhatók 

Monoron a Goods Marketben.
Cím: Monor, Mátyás király u. 51.

Köszönjük, hogy idén is 

minket választottak,  

egész évben megtiszteltek  

bizalmukkal! 

Cím: 2200 Monor, Strázsahegy 
Mézes sor

70/329-7773, 70/616-8113
www.szazaspince.hu

Email: info@szazaspince.hu 
Facebook:  

szazaspincerendezvenyhaz 
Instagram:  

szazaspincerendezvenyhaz

ni kisebbségük ellenére egy-
házközségük jól működő 
ifjúsági zenekart és élő alko-
tóközösséget tud fenntartani. 
Lelkipásztoruk, Rátoni Csa-
ba elmondta, hogy kisebbsé-
gük ellenségeskedés nélkül 
él együtt a többséggel és – 
Szekeres Sándorral egyetért-
ve – szerinte is a gyermekek 
születése a megmaradásuk 
záloga. 
 Gáspár Barra Réka (író-új-
ságíró, a Temesvári Rádió 
munkatársa) hozzáértően be-
szélt Hunyad megye magyar 
vonatkozású építési öröksé-
géről, miközben fia versben 
érzékeltette hatásosan a fo-
gyatkozó szórvány drámai-
ságát. 
 Helyi versmondónk is nö-
velte a rendezvény értékét, 
ahogy a Borzsák Endre Ha-
gyományőrző Egyesület me-
zőségi dalai a jó hangulatát. A 
záró szeretetvendégség beszél-
getései a személyes kapcsola-
tokat is erősítették. Másnap az 
Országházban látták vendégül 
a dévaiakat, műsorukat pedig 
a kőbányai Reménység Szige-
tén is előadták. - bolcsó -

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és 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! Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!
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kÖzÖSSég

 idén közel száz fát Ültettek A civilek és Az önkorMányzAt A városbAn  

közösségi fAÜltetés
November második hétvégéjén, az eny-
he őszi időjárást kihasználva több he-
lyen is faültetésekre került sor Mo-
noron. Közel száz lelkes résztvevő 
ragadott szerszámot a nemes ügy ér-
dekében, a munkálatokból önkéntesek, 
városi cégek alkalmazottai és a képvi-
selő-testület tagjai is bőven kivették a 
részüket.
 A Monori Városszépítők – akiknek 
célja, hogy teret adjon azoknak, akik 
szeretnék környezetüket szebbé, élhe-
tőbbé tenni – a temetők környezetében 
végeztek faültetéseket. 32 mezei juhar-
fát ültettek a két temető közötti parkoló 
mellett. A temető kerítésének zöldítése 
érdekében több tucat japánlonc cserjét 
ültettek a kerítés tövébe, és a katolikus 
temetőbe vezető fasorban is pótoltak 
néhány hiányzó platánfát.
 A Monori Lokálpatrióta Egylet a Ta-
vas park melletti Puskin utcát válasz-
totta a közösségi munka helyszínéül. 
18 darab juharlevelű platánfát ültettek a 
Kis-tó Páskom utca felőli végénél. A faj-
ta jól tűri a szárazságot, jól alkalmazko-
dik a talajhoz, és aranysárga őszi lom-
koronájával díszítheti majd a parkot.

 A harmadik helyszínen, a Balassi ut-
cai sporttelepen a Monori Sportegyesü-
let finanszírozásában valósult meg fá-
sítás. Az egyesület a KÖVÁL Nonprofit 
Zrt.-től rendelte meg az uszoda melletti 
kiskaputól, a régi székházig vezető járda 
mentén 14 tő mezei juharfa ültetését. Ez-
zel tett eleget az MSE a képviselő-testület 
kérésének, hogy pótolják az új edzőpálya 
építése során kivágott fákat. A városgaz-
da KÖVÁL munkatársai emellett a teme-
tői faültetésekben is rész vettek. 

 A korábban, a Kistói út mellett te-
lepített fasorral együtt, közel száz új, 
hosszú életű fa telepítése történt meg 
az önkormányzat, civil szervezetek és 
lelkiismeretes, önkéntes lakosok közös 
munkájának köszönhetően. Reméljük, 
hogy az elkövetkező években is sike-
rül tenni Monor zöldebb jövőjéért! Kö-
szönjük minden résztvevő munkáját, és 
kérjük a lakosságot, hogy vigyázzunk 
együtt a most létrejövő értékeinkre is! 
 gálz

ÚJRA MEGNYITOTTUNK!
MEGÚJÚLT KÜLSŐVEL, BELSŐVEL, ÚJ MÁRKÁKKAL  

ÉS ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
Monor Kossuth Lajos u. és a Petőfi Sándor u. sarka,

szemben a monori rendőrséggel.

DRÁGAKÖVES ÉKSZEREK  ARANY-, EZÜST-, ACÉLÉKSZEREK SZÉLES VÁLASZTÉKA
ARANYFELVÁSÁRLÁS, -BESZÁMÍTÁS  ÉKSZERJAVÍTÁS, -KÉSZÍTÉS

ÓRASZÍJ  ELEMCSERE  ÓRAJAVÍTÁS  GRAVÍROZÁS 
PARKER TOLLAK  FÜLBELÖVÉS

KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓNKNAK!
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HAgyoMány, újtás, Meglepetés
Kruchió László, a Köztársasági Elnöki Hivatal nemzetközileg is sokszorosan díjazott 

fődekoratőre, virágkötője, designere – számtalan hivatalos megrendelése mellett – immár 
12. éve eredeti adventi csodát varázsol Monor közösségének is a Vigadónk dísztermébe. 

A megnyitó időpontjában annyi-
an voltak kíváncsiak a kiállí-
tásra, hogy odafent már zsúfo-

lásig tömve volt a díszterem, miközben 
még mindig az utcán állt a sor vége. Mi 
az idei kiállítás témája?
 – Egyrészt mint mindig, az advent és 
a karácsony hagyományának tisztelete. 
A hagyomány megjelenítéséhez hasz-
nált elemek amúgy is nagyon fontosak 
számomra a díszítésben. Az örökzöldek 
használata például az állandóságot jel-
zi. A koszorú magába forduló formája az 
egységet és a kerek egészet őrzi, jelképe-
zi. Az újra és újra megújuló életet, hogy 
soha ne adjuk fel a bizakodást. Az idei 
kiállítás alcíme: Adventi kalendárium. 
Adventi koszorút nem is olyan régen ké-
szítenek a családokban. Korábban az ad-
venti időszakban sokáig fehér kocsis-
gyertyákat gyújtottak, mind a 24 napon, 
a szenteste elkövetkezéséig. Ezt a meg-
hitt szeretetet szeretném a mostani kiál-
lításomon felidézni. Egy adventi kalen-
dáriumot készítettünk a díszteremben, 
ahol 24 különálló kompozíción lehet vé-
gigmenni, közben elmélkedni, amely-
ben segít egy-egy szép idézet is. Ez meg-
indító lehet, amit otthon, családi körben 
tovább lehet gondolni. Fontos, hogy 
néha meg tudjunk állni. Ha nem is min-
den nap, de tudjunk az érzéseinkről is 
beszélni. Nagyon szeretnék segíteni az 
embereknek, hogy Monor minél össze-
tartóbb legyen, és a csalán belül igazi 
lelki beszélgetések alakuljanak ki. 

– Hogyan képes minden évben meg-
újulni?
 – Nagyon nehéz. Ez olyan lelki te-
her, hogy ilyenkor alig alszom, állan-
dóan jár az agyam. Meg kell felelnem 
azoknak a megrendelőimnek, akiknek 
állandóan dolgozom, mert attól, hogy itt 
művészkedek, nem áll meg az élet. Ott-
hon a két gyönyörű kisgyermekemnek 
is szüksége van rám. Mindamellett kell, 
hogy valami újat csináljak. Lehet, hogy 
senki mástól nincs ilyen elvárás felém, 
de akkor is meg akarok felelni, ha más-
nak nem, hát magamnak. Mindig úgy 
érzem, hogy felül kell múlnom a tava-
lyi teljesítményemet. Nem tudom ke-
vesebbel beérni. Ha egyszer majd úgy 
érzem, hogy ezt a saját magamnak meg-
fogalmazott célt nem tudom teljesíteni, 
inkább abbahagyom az egészet. 

– Mivel sikerült felülmúlnia a már ta-
valy is nagyszerű kiállítást?
 – Lesz most is meglepetés. A Mi-
kulás ugyanis itt hagyta a postaládá-
it. Várjuk bele a gyerekek rajzait és 
írott leveleit. Mi segítünk majd abban, 
hogy a zárás napján, vagyis december 
1-jén, vasárnap a Mikulás egy szeren-
csés gyermeknek teljesítse a kívánsá-
gát. Én a gyerekekért mindent megten-
nék, az Igazgyöngy Alapítvánnyal 
együtt, akik segítik tehetségük fejlesz-
tésében a mélyszegénységben élő gye-
rekeket, félárvákat, árvákat, akik nem 
élhetnek családban. Az ő rajzaik közül 
hármat felfestettünk kendőkre, ame-
lyeket később az Igazgyöngy Alapít-
vány javára értékesítünk és amelyeket 
itt a kiállításon is meg lehet tekinteni. 
Ezen felül tíz gyermek eljön a megnyi-
tóra is, akik utána Monoron alszanak. 
Szombaton csak nekik egy külön tárlat-
vezetést tartok. Akik voltak már ilyen 
megnyitón, tudják, hogy a tömeg miatt 
nem lehet jól látni egyben az egész ki-
állítást. Mindent próbálok majd nekik 
átadni, hogy a karácsony élménye el-
jusson hozzájuk is, mert ezek a gyere-
kek még nem kaptak ilyet. A megnyi-
tó ünnepélyessége, a gyertyák fénye, az 
emberek mosolya nagy hatással lesz rá-
juk. Szeretném, ha szombaton egy kö-
zös munka keretében mindenki elké-
szíthetné a saját adventi koszorúját és 
utána azt haza is vihetné. Egy kis ün-
nepi ráhangolódást tartok nekik, amit 
hazavihetnek majd a kis otthonukba.                                                                                                                                      
 bolcsó gusztáv
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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.

 nálunk Mindig történik vAlAMi! 

A vigAdó  
progrAMjAi

kultúra
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 ezt is AdHAtjA kArácsonyrA! 

belépőjegy AjándékbA
Lepje meg családját, barátait kará-
csonyra népszerű előadásokra szóló 
belépőjeggyel! Januártól is folytatód-
nak a programok a Vigadó szervezésé-
ben, melyekre belépőjegyek már kapha-
tók! Belépőjegyeit akár SZÉP-kártyával 
is fizetheti! További információkért ke-
ressék az alábbi elérhetőségeket: 06-
29/413-212, vigado@vigadokft.hu.  vig

 itt neM csAk olvAsni leHet! 

könyvtári 
Ajánló

 további inforMáció: www.Monor.Hu 

civil 
progrAMok
szirontA egyÜttes Adventi 
HArAngkoncertje
deceMber 5. 17 órA
reforMátus nAgyteMploM

vérAdás 
deceMber 11.   
művelődési ház

közös út cukorbetegek 
egyesÜletének Ünnepi  
tAlálkozójA
deceMber 14. 14 órA
művelődési ház

kArácsonyi HAngverseny
deceMber 19.
vigAdó dísztereM
A Monori Budai Imre Alapfokú
Művészeti Iskola tanulóinak
és tanárainak évzáró koncertje
a Vigadó dísztermében.

A programok részleteiért keressék a mega-
dott elérhetőségeket vagy az intézmények, 
egyesületek, klubok vezetőit! 
 A képviselő-testület által elfogadott váro-
si programterv alapján szervezett programo-
kat – köztük egyesületek, intézmények, civil 
szervezetek programjaival; sportesemények-
kel és a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
eseményeivel – Monor város honlapján, az 
Eseménynaptárra kattintva is olvashatják!  

Adventi kiállítás
Monori kézművesek kiállításmegnyitója 
(megváltozott időpontban).
deceMber 4., szerdA 16 órA

kArácsonyi Hordozó klub
Kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere 
a kisgyermekes anyukáknak.
deceMber 13., péntek 10 órA

kArácsonyi  
MézeskAlácsozás 
Gyermekfoglalkozás Evarics Irma nénivel.
deceMber 14., szoMbAt 10 órA

léleksiMogAtó versek
Gál Judit könyvének bemutatója, házigaz-
da: N. Sebestyén Katalin festőművész.
deceMber 18., szerdA 16 órA

Adventi
gyertyAgyújtások
Adventi vasárnapokon a történelmi
egyházakkal közösen
Részletek a címlapon!

Monori Mikulás 
December 5-én és 6-án a monori csa-
ládok otthonaiba is ellátogat majd, ki-
nek-kinek érdemei szerint virgácsot és 
ajándékot hozva. Krampuszai a Viga-
dó elérhetőségein már várják a szülők 
megkeresését, hogy kihez látogasson 
el. Részletek a 2. oldalon.

dr. csáki tibor: ádventi 
várakozás című előadása
Részletek a 2. oldalon
deceMber 7. 18 órA
vigAdó dísztereM

zitHerAndoM 
A citerA újrAgondolvA
Pest megyei ifjúsági hangversenybérlet 
első elődása
deceMber 5. 
vigAdó dísztereM

újévi MulAtság  
A koloMpos zenekArrAl

Részletek a 2. oldalon
jAnuár 12. 16:30 
vigAdó dísztereM

 ősfehérvár alkotóközösségének tagjai mutatkoztak be a könyvtárban 

önképzők kiállításA
A Monori Kézművesek Klubja sokoldalú 
országos kapcsolatainak és N. Sebestyén 
Katalin szervezőmunkájának köszönhe-
tően, novemberben Ősfehérvár Alkotó-
közösségének küldötteit üdvözölhettük 
könyvtárunkban. A számos díjjal rendel-
kező önképző művészek több művésze-
ti ágban, hobbiként, minden megfelelé-
si kényszer nélkül, a kreativitást élvezve 
űzik örömművészetüket (a festést, vers-
mondást, írást, éneklést). Alapító vezető-
jük – Sipos Mari – idilli életképeivel, Szin-
tai Kati (akinek intenzív hatású műveit 
vagy nagyon szeretik, vagy nagyon tá-
madják) az emberi fájdalmakat erőteljes, 
mély és szuggesztív ecsetkezeléssel áb-
rázolva, Dabóczy Gergely pedig temati-
kus blokkokban, és újabban a késsel való 
festést (Penge/élen) tökéletesítve mutat-
ta be festményeit. Közben szép műsor-

vezetői és vendégverset is hallhattunk, 
és a fiatal ceglédi – Gigasztár-döntős és a 
Nemzetközi Magyar Nóta Éneklési Ver-
senyen 2. helyezett – Kiss Attila Andor ki-
válóan képzett hangjában is gyönyör-
ködhettünk. b.g.
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 A monori Csipet GSM akkor kezdte 
meg működését, amikor megjelent ha-
zánkban az első valódi okostelefon, az 
iPhone első generációja. Az elmúlt 10 
évben végigkövették az okostelefonok 
fejlődését, órási tapasztalatot szerezve a 
készülékek mechanikájáról és működé-
séről. Tudásukat más területeken is ka-
matoztatják, így a vezetékes telefonok, a 
tabletek, az autós navigációk is ugyan-
így megtalálhatók kínálatukban, illetve 
ezek szervizelését is elvégzik. 

szeMélyre szAbott kínálAt
A Csipet GSM-nél tudják, hogy mást 
akar egy mobiltelefontól a tinédzser és 
az üzletember, és más szempontok sze-
rint vásárol, aki sok fotót szeretne készí-
teni, mint aki masszív, strapabíró készü-
léket szeretne.
 A Csipet GSM a széleskörű vásár-
lói igényekhez igazította termékkínála-
tát, a szaküzletben a legismertebb gyár-
tók – mint például az Apple, a Samsung, 
a Huawei, vagy a Nokia – legújabb mo-
delljei mellett a feltörekvő ázsiai gyár-
tók, mint a Xiaomi és CAT készülékei is 
megvásárolhatók. 

 sAMsung és HuAwei terMékek esetén Már kizárólAg eredeti AlkAtrészekkel végzik el A jAvításokAt  

ott voltAk Az ipHone szÜletésénél

gArAnciA Minden 
készÜlékre és jAvításrA
Azért, hogy a megvásárolt készülék örö-
met okozzon és ne csalódást, fontos fi-
gyelembe venni, hogy olyan üzletben 
vásároljunk, ahol az új és használt ké-
szülékekre is vállalnak garanciát. A 
Csipet GSM-nél kapható használt mo-
biltelefonok szigorú minőség-ellenőr-
zés után kerülnek az eladópultba, a sza-
küzlet pedig a használt készülékekre is 
garanciát vállal. Emellett kedvező áron 
vállalja a garanciaidőn túli telefonké-
szülékek, tabletek, navigációs eszkö-
zök javítását és karbantartását. Az idei 

évtől gyártói támogatással Samsung és 
Huawei termékek esetén már kizárólag 
eredeti alkatrészekkel végzik el a javítá-
sokat, legyen az kijelző-, akkumulátor- 
vagy akár hátlapcsere. 
 Az üzletben bankkártyás fizetésre is 
van lehetőség.  (x)
 A Facebook-oldalukon megtalálja 
a Csipet GSM aktuális akcióit és friss 
híreit: facebook.com/csipetgsm/
 Cím: Monor, Petőfi Sándor u. 16.
 Nyitvatartás: hétköznap: 9:00–17:00
                  szombat: 9:00–12:00

 Egy kedves kis üzlet bűbájos éksze-
résszel. Ez az első dolog amit megálla-
pít, aki belép a monori Norah ékszer-
boltba. Nóra, az ékszerész gyermekkora 
óta vonzódik a művészetekhez. Minden 
a gyöngyfűzéssel és a tűzzománccal 
kezdődött, innen már nem is volt kérdés 
az ötvös szakma. Először otthon készí-
tette a csodás ékszereket, melyek kifino-
mult ízlését tükrözték.  Látva mindezt, 
férjének támadt egy nagyszerű ötlete, 
hogy ezeket a csodákat meg kell mutat-
ni másnak is! Így indult a családi vállal-
kozás, ahol arra biztatnak, hogy merjük 
szeretni az ékszereket.

Az eredetiség 
öltöztet
Több szempontból is fontos az eredeti-
ség. Egyrészt az ékszerek egyediségét 
tekintve, másrészt pedig az ékszerek és 
gyöngyök eredetének tekintetében. Eb-
ben az üzlet tulajdonosai nem ismernek 
tréfát. Az ezüst ékszerek külföldről ér-
keznek, melyek szigorú bevizsgálást 
követően kerülnek a vásárlók elé. Az 
ékszerek finom, elegáns stílusa és a vá-
laszték utánozhatatlan és egyedülálló a 

környéken. Az ásványok is a család tu-
lajdonában lévő kereskedésből valók, 
ahol szintén a legfontosabb, hogy erede-
ti, minőségi alapanyagból készülhesse-
nek az ékszerek.

A klAsszikustól 
Az extrAvAgánsig
A nagymama régi gyűrűje rengeteg em-
léket hordoz a fiókban egy kis doboz-
ban. Miért nem keltjük új életre, hogy 
nap mint nap eszünkbe jussanak ezek 
a csodák, ha ránézünk. A Norah éksze-
rüzletben erre is van lehetőség, hiszen 
nagyon szívesen felújítják, akár egye-
di igények alapján, személyre szabot-
tan. Itt különleges álmok is megvalósul-
nak, de aki jobban szétnéz, lehet, hogy 
olyat talál, amiről még csak nem is ál-
modott. Kiválaszthatja azt az ékszert, 
amely egyéniségét tükrözi.
 A gyémánt és a drágakövek igazi lu-
xussal ajándékozzák meg viselőjüket. 
Egy ilyen ékszer egy életre szóló ajándék. 
Adjuk meg a módját a legszebb pillana-
toknak, hisz a luxus nem elérhetetlen! (x)
Cím:  Monor, Bajcsy Zs. u. 1.
Telefon: 06-20/578-7241

Nyitvatartás:
 Hétfő–kedd: 12–18 óra
 Szerda: 9–18 óra
 Csütörtök–péntek: 12–18 óra
 Szombat: 9–14 óra

 Adjuk Meg A Módját A legszebb pillAnAtoknAk, Hisz A luxus neM elérHetetlen!  

csodákkAl teli ékszerdoboz



18 monori StrázSa | 2019. december

Sport

Az elmúlt évtizedekben egyre több korszerű sportlétesítményt adtak át a 
városban, ami nem csak a monori sportolók figyelmét keltette fel. Tavaly 

például a MSE futballpályáját is bérelte NBI-es női futballcsapat.

ránk figyel Az ország

KRESZ tanfolyam  
am, a, a1, a2 és B kategóriában

En
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél, vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Ajándékutalványok kaphatók 
5  000, 10  000, 20  000 Ft értékben.

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

ÁldOTT, BÉKÉS KARÁcSONyT  
ÉS BOldOg új ÉVET  

kívánunk minden 
kedves ügyfelünknek!

Korszerű uszodánk im-
már hagyományos 
helyszíne a megyei 

úszó-csapatbajnokság aktu-
ális fordulójának, legutóbb 
például október 5-én került 
sor erre. November 9-én pe-
dig szintén nem először a 
Magyar Speciális Olimpiai 

Szövetség évzáró úszóverse-
nyének szolgált helyszínéül 
építészetileg is értékes sport-
létesítményünk. Ezen az ese-
ményen részt vett dr. Wla-
dár Sándor, a Magyar Úszó 
Szövetség elnöke, az 1980-as 
olimpia 200 méteres hátúszá-
sának bajnoka is.

 Az új sportcsarnokunk pe-
dig különösen népszerű lett 
megépülése óta. 2018 novem-
berének végén a magyar fel-
nőtt birkózók csapatbajnok-
ságát rendezték meg benne, 
idén november 17-én pedig az 
MSE birkózószakosztálya ide 
szervezte meg a felnőtt birkó-
zó extraliga csapatbajnokság 
visszavágóit is. Rendeztek 
már itt nemzetközi taekwon-
dokupát (2018 szeptemberé-
ben, 12 ország 500 versenyző-
jével), de magyar bajnokságot 
is (2019 márciusában, 31 klub 
részvételével). November má-
sodikán karate-Európa-kupa 
helyszíne volt. Március végén 
– 5 napon át – a ritmikus gim-
nasztikáé volt a csarnok. A 
kelet-magyarországi és a bu-
dapesti diákolimpia, illetve a 
Berczik Sára Emlékverseny e 
területekre vonatkozó fordu-
lói zajlottak itt, 902 versenyző-

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

vel. Április 7-én Nemzetközi 
Muay Thai Kupát rendeztek 
benne Thaiföld nagyköveté-
nek részvételével.
 Az NBI-be került, de köz-
ben kiesett gyömrőiek után 
most szintén a legmagasabb 
osztályba került budapesti 
Szent István SE női kézilab-
dázói bérlik csarnokunkat, a 
mérkőzéseikre idehozva szá-
mos hazai világsztárt is. 
 November 21-től 24-ig itt 
rendezett világkupát a Ma-
gyar Esztétikus Csapatgim-
nasztika Szövetség, amelyen 
Japántól és Szingapúron át 
Kanadáig 20 ország több mint 
ezer versenyzője vett  részt.
 Az már csak hab a tortán, 
hogy a sportolókon kívül szá-
mos zenekar koncertje keltett 
országos érdeklődést és ho-
zott vendégeket távolabbi tá-
jakról is a csarnokunkba.  b.g.

  
 hirdetésfelvétel: ozsvárt orsolya • 06-70/945-2444  

 ApróHirdetések
Redőny, szúnyogháló (mobil és 
fix), napellenző akció Monoron! 
25 éves tapasztalat!
Ingyenes felmérés! Nyugdíjas-
kedvezmény!  
Pál redőny: 06-30/401-1029 

Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz 
akác: 20000 Ft/m³, tölgy-bükk: 
20000 Ft/m³, Mérőszalaggal le-
mérheti a mennyiséget! 
Koczó Zsolt
Telefon: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522

Köszönjük mindazoknak, akik sze-
rettünket, Mészáros Győző tanárt 
elkísérték utolsó útjára vagy más 
módon fejezték ki együttérzésü-
ket. Köszönjük a volt tanítványok-
nak, egészségügyi és temetkezési 
dolgozóknak a segítségét.
 a gyászoló család

Köszönjük mindazoknak, akik 
szerettünket, Fűri Lászlót utolsó 
útjára elkísérték és együttérzésü-
ket fejezték ki.
  a gyászoló család

gyászjelentések
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Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás

szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1190 Ft/m2 -től.

    Magócsi Ruhatisztító

2200 Monor, Jókai utca 3–5.  
Tel.: 06-20/402-1198  

Nyitva: H–P: 6–20, Szo: 7–20, V: zárva  
NeM csak kereskedők  részére! diszkoNT ároN házhoz szállíTva

169 Ft 209 Ft 169 Ft 99 Ft 59 Ft 249 Ft

2149 Ft 1049 Ft 359 Ft 135 Ft 1499 Ft 429 Ft

steffl sör
dobozos
0,5 l
195 Ft  
helyett: 

Budweiser sör
dobozos
0,5 l
249 Ft  
helyett: 

apenta +
(Fit, Antiox., 
Relax, Focus) 
0,5 l
199 Ft helyett: 

szentkirályi 
babavíz
1 l
125 Ft  
helyett: 

emese 
ásványvíz
1,5 l
69 Ft  
helyett: 

Nestea
1,5 l
275 Ft  
helyett: 

st. hubertus
0,5 l
2579 Ft  
helyett: 

Merci  
desszert
250 g
1249 Ft  
helyett: 

domestos
750ml
399 Ft  
helyett: 

ooops papír-
zsebkendő
90 db-os
149 Ft  
helyett: 

Perwoll renew 
black
2,7 l
1749 Ft  
helyett: 

Baba  
tusfürdő
400 ml
499 Ft  
helyett: 

-13% -16% -15% -21% -14% -9%

-17% -16% -10% -9% -14% -14%
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Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

 deceMber 24-én HároM tortát is kisorsolnAk A rigolettó cukrászdábAn  

édes sÜteMényillAt
Mennyei sütemények, iste-
ni torták és finom kávé jel-
lemzi a Rigolettó cukrász-
dát Monoron. A tulajdonos 
arra gondolt 1993. májusá-
ban, hogy meglepi a mono-
riakat egy igényes fagyizó-
val, ahol le lehet ülni egy jót 
beszélgetni. Fő termékük a hely-
ben készült fagylalt volt, de lehetett kap-
ni természetesen kávét, süteményeket és 
üdítőket is. A hely mérete miatt a sütiket 
akkor még viszonteladóként tudták érté-
kesíteni. 2002-től azonban kialakították a 
cukrászüzemet, ahol kiváló szakemberek 
alkalmazásával minőségi termékeket állí-
tottak elő. Így a helyben készült friss ter-
mékek elvarázsolták az embereket. A sü-
temények sokasága egyre csak bővült az 
elmúlt időszakban, és az sem okoz gondot, 
ha a vendég formatortát kér, vagy valami 
más kreatív megoldásra van szükség. 

Messzeföldön Híres torták
A lakodalom dísze lehet az itt megren-
delt gyönyörű esküvői torta. A szüli-
napok is emlékezetessé válnak ezekkel 

a kreatív csodákkal, melyeknek 
nem csak a formájára, de ízére is 

sokáig emlékezni fognak az 
ünnepeltek és a vendégeik.
Az ország több tájáról érke-
zett már megrendelés, például 

Miskolcról, de a Kunsági Nem-
zeti Majorból is kértek már a Ri-

golettó cukrászda süteményeiből.
      
ország tortájától
A MindenMentesig
A cukrász gárda folyamatosan tanul, 
képzi magát. Nagyon nagy figyelmet 
fordítanak a termékek minőségére, új 
termékeket vezetnek be és képviselik a 
legújabb trendeket. Minden évben au-
gusztus 20-ra már készen áll az üzlet-
ben az ország tortája. Megtalálhatók 
itt a csökkentett szénhidrát tartalmú és 
– kérésre – a glutén- vagy laktózmen-
tes termékek is. 
 A vállalkozás vezetője fontosnak 
tartja, hogy a közösségi eseményeken, 
mint például jótékonysági főzéseken, a 
városi adventen, iskolai bálokon felaján-
lásokkal segítsék a rendezvény sikerét.

 Az üzletben mindig vannak állan-
dó és aktuális kedvezmények. Azok kö-
zött akik december 15-ig leadják ünne-
pi rendelésüket, december 24-én 3 db 
tortát sorsolnak ki. Ez már hagyomány, 
hisz minden évben így szokott lenni. (x)
 Cím: Monor, Kossuth L.u.93
Telefon: +36-29/414-501
E-mail: rigolettomonor@gmail.com
Nyitvatartás télen: 9-től 19 óráig
                        nyáron: 9-től 20 óráig



 MONOR, 4-es főút 35. km
SZEGED, Dorozsmai út 9.

www.toyotakovacs.hu
info@toyotakovacs.hu

... 1.8-as és 2.0-ás HYBRID hajtáslánccal is rendelhető ...
... megújult karosszéria ... prémium LED lámpák ...

... Apple Carplay™ és Android Auto™  multimédia funkció  ...
... megújult EPS ... ‘over the air’ navigációs technológia ...

Új Toyota

C-HR

Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/AAKCIÓK!

Folyamatos

Kedvező áraK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

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

Jelentkezés: 06-70/610-0312
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
• 12  000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor irányából

Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása


