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MARADJANAK OTTHON!
Miért az idősebbek a veszélyeztett ek?

Online és telefonos ügyintézés
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI RENDJE

Moss rendszeresen és
alaposan kezet!

Papírzsebkendőbe 
köhögj, tüsszögj, használat 
után dobd a kukába!

Legyenek saját 
evőszközeid, amiket 
használat után azonnal 
mosogass el!

Szellőztess 
rendszeresen!

Étkezz változatosan, 
egyél sok zöldséget, 
gyümölcsöt!

Tájékozódj hiteles 
forrásból!

Maradj otthon!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Tarts tisztán 
a WC-t és a mosdót!

Tartsd tisztán 
a lakásod!

Mozogj 
rendszeresen!

Ha beteg vagy,
hívd fel a háziorvosodat 
telefonon!

12 PONT A COVID19 ELLEN

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!

www.nnk.gov.hu/index.php/
lakossagi-tajekoztatok/koronavirus

zöld-számok:
06-80/277-455, 06-80/277-456
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ÖNKORMÁNYZAT

 A VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT KÖZLEMÉNYE 

MŰKÖDÉSI REND ÉS TÁJÉKOZTATÓ
 Magyarország Kormánya által hozott  

intézkedéseknek eleget téve átmeneti-
leg a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
korlátozott an működik, ügyfeleket sze-
mélyesen nem fogad, telefonos egyezte-
tés 8-16 óra között  lehetséges; a Monori 
Művelődési Ház pedig bezár!

ESKÜVŐI SZERTARTÁS
Bejelentett  esküvői polgári szertartások 
– további korlátozó rendelkezések élet-
be lépéséig – a Vigadóban megrende-
zésre kerülnek. Az épületet a szertartá-
sok megkezdése előtt  egy órával nyitjuk 
ki. A hozzánk látogatók védelme érde-
kében minden szertartás helyszíne, lét-
számtól függetlenül a Vigadó 200 fős 
díszterme, ahol a vendégek szabadon 
dönthetnek arról, hogy milyen távol-
ságban foglalnak helyet egymástól. Az 
intézkedés természetesen semmilyen 
pluszköltséggel nem jár ügyfeleink ré-
széről. A bejelentkezett  szertartásokon 
a résztvevők létszáma nem haladhatja 
meg a 40 főt.

Kérjük, ha betegnek érzik magukat 
– köhögéssel, orrfolyással küzdenek, 

infl uenzaszerű tüneteket produkálnak – 
ne látogassanak el az esküvői szertartás-
ra!

RENDEZVÉNYEK
A képviselő-testület döntése értelmében 
augusztus 31-ig elmaradnak a rendezvé-
nyek Monoron! Vonatkozik ez a kiscso-
portos és heti rendszeres foglalkozása-
inkra is, melyeket szintén lemondtuk.

BELÉPŐJEGYEK VISSZAVÁLTÁSA
A különleges helyzetre tekintett el a 
pénztárunkban vásárolt belépőjegyek 
visszaváltására a veszélyhelyzet meg-
szüntetése után – jelenleg bizonytalan 
időpontt ól – kerülhet csak sor! Köszön-
jük megértésüket!

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK A VIGADÓBAN
Kérjük, hogy a Vigadóban működő ügy-
félszolgálatok esetén azok központi el-
érhetőségein érdeklődjenek! A monori 
érintett ségű közérdekű, naprakész in-
formációk, ügyfélfogadási változások, 
nyitvatartások az alábbi linken olvasha-
tóak: www.monor.hu  Vigadó infó

 A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB  

ELMARADNAK A RENDEZVÉNYEK
A járvány okozta új helyzet miatt 2020. au-
gusztus 31-ig minden városi rendezvény el-
marad. A döntés oka, hogy egyelőre kiszá-
míthatatlan a járvány milyen hosszan fog 
elhúzódni és ez mekkora plusz terhet ró a 
város költségvetésére. Várhatóan csökken-
ni fognak az adóbevételek, miközben a fer-
tőzés okozta veszélyhelyzetben jelentősen 
nőnek a kiadások. Az elsődleges szempont, 
hogy a lakosság biztonságban legyen, mű-
ködjenek az ellátó rendszerek, amihez át-
csoportosításokra van szükség. Az elma-
radó rendezvényekből felszabaduló keret 
lehetőséget ad a legrosszabb forgatóköny-
vek átvészelésére is. – A legfontosabb most 
az, hogy támogatni tudjuk a lakosságot. Le-
het optimistának lenni, de szerencsésebb, 
ha felkészülünk és semmi sem ér váratlanul 
bennünket. Nagyon szeretnék három hó-
nappal idősebb lenni – fogalmazott Darázsi 
Kálmán, Monor város polgármestere.

A döntés vonatkozik a nagy létszá-
mú szabadtéri és kisebb rendezvényekre 
is. Így nem lesz Borvidékek Hétvégéje, au-
gusztus 20-ai ünneplés, de pedagógus-
nap vagy Semmelweis-nap sem. Ezzel 
egyidejűleg felfüggesztik a civil szerveze-
tek részére kiírt pályázatokat, melyek érin-
tik a nyári táboroztatást is.   KSZS

 RÁGCSÁLÓK ELLEN  

TAVASZI PATKÁNYIRTÁS
A Kövál Nonprofi t Zrt. értesíti a lakos-
ságot, hogy idén tavasszal a következő 
időpontokban kerül sor a tervezett pat-
kányirtásra: április 4–5., április 11–12., 
április 18–19., április 25–26.

A vírushelyzet miatt a kapuhoz kér-
jük letenni vagy zsákban kiakasztani 
a mérget tartalmazó dobozokat, onnan 
elvesszük és feltöltve visszatesszük. 

Az érintkezés elkerülése miatt alá-
írást sem fogunk kérni. Rossz idő ese-
tén a májusi hétvégéken folytatódik 
az irtás. Kövál Nonprofi t Zrt.

Vitamindús
savanyúságok 

házhoz  
szállítással! 

Rendelés felvétel: 
06-30/721-6218

savanyúságok

Bajári Kati Savanyúság  
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!
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ÖNKORMÁNYZAT

 MONOR VÁROS POLGÁRMESTERE 

TISZTELT MONORI LAKOSOK!
 Önök előtt  is ismert, hogy Magyaror-

szágon jelenleg veszélyhelyzet van. Ké-
rem, hogy ennek megfelelően csök-
kentsük minimálisra az egymás között i 
találkozást, kerüljük az érintkezést!

Napról napra újabb szintre emelke-
dik a koronavírus-járvány elleni védeke-
zés. A kormány és az operatív törzs ren-
delkezéseit, ajánlásait fi gyelembe véve az 
élet minden területén módosítjuk a helyi 
szabályozásokat is – egészégünk védel-
me és a monoriak biztonsága érdekében. 
Az aktuális változásokról a www.koro-
navirus.gov.hu, a www.monor.hu és a 
htt ps://www.facebook.com/MonorHiva-
talosOldala oldalakon folyamatos tájé-
koztatást kapnak.

A mostani körülmények a költségve-
tési kérdésekben is krízismenedzsment 
bevezetését indokolják, azaz minden for-
rást a megelőzésre, védekezésre kell tar-
talékolnunk. Prioritás: a járványügyi 
védekezés, az önkormányzat működő-
képességének garantálása, önkormány-
zatunk intézményeiben és cégeiben a 
munkavállalói álláshelyek, a közszolgál-
tatások fenntartása és a kötelező felada-
tok ellátása – ezek a mostani intézke-
désekkel biztosított ak.

A városban működő közoktatási in-
tézmények a kormány döntésének meg-

felelően bezártak, valamennyi óvoda és 
bölcsőde is átmenetileg bezárt, azon-
ban ügyeleti rendszerben azon szülők 
gyermekeit fogadják kiscsoportokban, 
akik munkaviszonnyal rendelkeznek 
és feltétlenül dolgozniuk kell. A gyer-
mekek étkeztetése a KÖVÁL Zrt.-n ke-
resztül változatlanul biztosított , az ételt 
– az igény benyújtását követően – a 
gyermekek szülei előrecsomagolva, do-
bozban vehetik át a körzetes óvodák-
ban, iskolák vonatkozásában a Kossuth 
Lajos Általános Iskola konyháján hét-
köznap 11.00 és 13.00 óra között , illet-
ve óvodás és iskolás gyermekek eseté-
ben – ha a szülő ezt így kéri – a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Tabán Tanodá-
jában hétköznap 11.30 és 13.00 óra kö-
zött .

A könyvtár, a művelődési központ, 
a piac, a sportcsarnok, a sportpálya és 
az uszoda bizonytalan ideig bezárt, a 
városi rendezvények 2020. augusztus 
31. napjáig nem kerülnek megtartásra!

Vigyázzunk magunkra és egymás-
ra! Aki teheti, maradjon ott hon!

Jelen levelem 2020. március 20-án 
minden monori háztartás postaládájá-
ba eljutt att uk.

  Darázsi Kálmán,
Monor város polgármestere

 KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS QR-KÓDDAL 

NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓK 
A VÁROS HONLAPJÁN!
Ebben a Monoron is példa nélküli, 
rendkívüli időszakban kiemelten fon-
tos, hogy a városunkra vonatkozó helyi 
döntésekről is hiteles, önkormányzati 
forrásból származó, naprakész infor-
mációk jussanak el a lakossághoz! Mo-
nor Város Önkormányzata által hozott 
döntéseket a nevelési, szociális, gyer-
mekjóléti intézményekről, művelődési-, 
sport-, és egyéb létesítményekről itt ol-
vashatják; melyeket kiegészítünk a Mo-
norra vonatkozó közérdekű informáci-
ókkal, nyitvatartásokkal, ügyfélfogadási 
tájékoztatókkal! 

A QR-kód segítségével mobiltele-
fonja vagy 
számítógépe
segítségével 
pillanatok alatt 
olvashatja a 
legújabb mo-
nori informá-
ciókat!

 ÓVODAI BEIRATKOZÁS  

ÓVODÁRA FEL!
Az óvodai be-
iratkozások 
időpontjai 
nem változ-
tak, amennyi-
ben az aláb-
biaktól eltérő 
intézkedést 

kell hozni, arról a www.monor.hu olda-
lon tájékoztatást adunk.

A 2020/2021-es nevelési tanévre a 
monori óvodákba a következő időpon-
tokban lehet beíratni azokat a gyer-
mekeket, akik 2020. augusztus 31-ig 
betöltik a 3. életévüket és óvodai jog-
viszonnyal még nem rendelkeznek.
  2020. április 20. 8 órától 18 óráig
  2020. április 21. 13 órától 18 óráig
  2020. április 22. 8 órától 12 óráig

A beiratkozás a körzeti óvodákban 
zajlik, amennyiben a szülő másik in-
tézménybe szeretné a gyermekét já-
ratni, ezt az igényét a beiratkozáskor a 
körzeti óvodában jelezheti. Az új Baj-
csy-Zsilinszki utcai óvodához tartozók 
a Petőfi  Óvodában jelentkezhetnek. A 
körzetekről és a hirdetmény részletei-
ről az óvodákban és a www.monor.hu 
oldalon tájékozódhatnak.  S.ZS.

 SZÜNETEL A NAPPALI ELLÁTÁS 

GONDOZÁSI KÖZPONT MŰKÖDÉSE
• Március 17-től az idősek nappali ellátá-

sa szünetel!
• A klubtagok számára a háromszori ét-

kezést napi egyszeri kiszállítással az 
ott honukba biztosítják.

• Akinél szükséges, átmenetileg a házi 
segítségnyújtási szolgáltatást is ellát-
ják.

• A szociális étkezés kiszállítással törté-
nik, egyszer használatos ételhordóban 
kapják az ellátott ak az ételt.

• Az ügyintézés, valamint a térítési díj 
befi zetése (hétfőn és szerdán) ablakon 
keresztül történik.

• Az idősek védelme érdekében az intéz-
ménybe csak a dolgozók léphetnek be, 
illetve azok, akik az intézmény műkö-
déséhez munkájukkal hozzájárulnak.
A gondozási központ telefonszáma: 

06-29/413-767

Az idősek által hívható telefonszá-
mok: 06-20/427-7137, 06-20/263-0237, 
06-20/264-1065, 06-20/264-9237 KSZS
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ÖNKORMÁNYZAT

 MONOR VÁROS POLGÁRMESTERE 

KEDVES SZÉPKORÚAK!
 Önkormányzatunk kiemelt fi gyelmet 

fordít a 70 év felett iekre, ezért nyoma-
tékosan kérjük, hogy ne mozduljanak 
ki ott honról!

Amennyiben orvosi ellátásra van 
szükségük, ne induljanak el az orvosi 
rendelőbe, hanem telefonon lépjenek kap-
csolatba háziorvosukkal vagy az orvosi 
ügyelett el (telefonszám: 06-29/999-200).

Ha felmerül a koronavírus-fertő-
zés gyanúja, akkor a háziorvos értesí-
ti a mentőket és a mentő kórházba szál-
lítja önt.

Sajnos, megjelentek a rendkívüli 
helyzett el visszaélő csalók is, főleg az 
idős embereket célpontként kezelve. Ké-
rek mindenkit, hogy ne higgyenek ne-
kik! Az önkormányzat által biztosított  
segítségnyújtásban résztvevők minden 
esetben eredeti polgármesteri aláírással 
és pecsétt el ellátott  igazolást mutatnak 
fel, ezzel igazolják magukat.

Hétköznap 8.00 és 16.00 óra között  
várjuk mindazon 70 év felett iek jelent-

kezését, akik nem rendelkeznek olyan 
családtaggal, hozzátartozóval, ismerős-
sel vagy szomszéddal, aki segíteni tud-
na, ezért szeretnék kérni az önkormány-
zat közreműködését az ellátásukról való 
gondoskodásban (az étel házhoz szállí-
tásában, bevásárlásban, gyógyszerek ki-
váltásában) az alábbi telefonszámokon: 

| 06-20/427-7137 | 06-20/263-0237 |
| 06-20/264-1065 | 06-20/264-9237 |

Az erre vonatkozó kérelem letölthe-
tő Monor város hivatalos honlapjáról, 
mely előre vagy kollégáink segítségével 
is kitölthető.

Az ellátásról való gondoskodás ke-
retében a kérelmező költségére történik 
a bevásárlás, gyógyszerbeszerzés. Kér-
jük, hogy a várható nagy igénybevétel 
miatt  több napra előre próbálják össze-
írni, mely alapvető élelmiszer beszerzé-
sére van szükségük.

Vigyázzanak magukra!  
  Darázsi Kálmán, 

Monor város polgármestere

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

ÉPÍTŐIPARI 
JELLEGŰ 

MUNKÁKAT 
VÁLLALUNK!

Minden nemű 
KŐMŰVES- 
MUNKÁK

Ácsmunkák, 
hideg-meleg 

burkolás, 
festés-mázolás, 

tapétázás,  
gipsz kar to no zásTel.: 06-70/414-0144

Dryvitrendszer készítése,  
külső színezéssel is

 VÁLTOZIK A PARKOLÁSI DÍJSZABÁS  

ÚJ PARKOLÁSI REND
Monor képviselő-testülete a márci-
us 12-i ülésen arról határozott, hogy 
támogatja a belvárosi parkolási kon-
cepció megváltoztatását. A parkolá-
si helyzet tisztázása prioritást élvez, 
mivel az autók növekvő száma nincs 
arányban a parkolóhelyek mennyisé-
gével. A lehetséges megoldások egyi-
ke a monori parkolási díjak rendezé-
se. Az emelés oka, hogy a parkolási 
díjak tíz éve nem változtak, vizsgál-
va a környező települések díjszabását, 
a monori ár még az emeléssel együtt 
is nagyon kedvező marad. A parkolási 
díjak 100 Ft/félóra és 200 Ft/óra ösz-
szegekre fognak emelkedni.
 A határozat tervezett bevezetése 
2020. május 1-je lenne, de a fennálló 
veszélyhelyzet okozta változások fel-
tehetően későbbre fogják tolni ezt az 
időpontot. Az emelés bevezetéséhez 
a parkolóautomatákban panelcserét 
kell végrehajtani, amit külföldön tud-
nak elvégezni, ez pedig a jelenlegi 
helyzetben bizonytalansági tényező.
 Monor Info

 FONTOS, HOGY MARADJANAK OTTHON! 

MIÉRT AZ IDŐSEBBEK A VESZÉLYEZTETETTEK?

 A 65 év felett i korosztály immunrend-
szere többnyire kevésbé reagál egy fer-
tőzésre, miközben nekik nagyobb esély-
lyel vannak alapbetegségeik, amik 
tovább növelik az esetleges fertőzés sú-

lyosbodását. A szív-érrendszeri megbe-
tegedések, a cukorbetegség, a légzőszer-
vi megbetegedések kortól függetlenül 
is súlyosbíthatják a fertőzés okozta ál-
lapotot.

MI A MEGOLDÁS?
A legfontosabb, hogy maradjanak 

ott hon! Ne menjenek közösségbe, bolt-
ba, hivatalokba, orvoshoz! Az orvossal 
telefonon tartsák a kapcsolatot. A re-
ceptírásért sem kell személyesen men-
niük, amit már bárki kiválthat. Fontos a 
higiéniai szabályok betartása, és elsőd-
leges a gyakori kézmosás! A szabadban 
mozgás, a kertészkedés ajánlott , de má-
soktól kellő távolságot tartva. Kerüljék a 
megszokott  üdvözlési formákat! Ne ad-

janak puszit, ne ölelkezzenek, mellőz-
zék a kézfogást!

Telefonon és interneten tartsák a 
kapcsolatot a külvilággal, kérjék meg 
a fi atalabb családtagokat, a szomszédo-
kat, hogy segítsenek! 

Amennyiben nincs, akire számít-
hatnának, hívják az alábbi telefonszá-
mokat: 06-20/427-7137, 06-20/263-0237, 
06-20/264-1065, 06-20/264-9237 

SEGÍTSÜNK!
Figyeljük a környezetünkben élő 

idős embereket, kérdezzük meg, hogy 
mire van szükségük? Érdeklődjünk a 
hogylétük felől, beszélgessünk velük és 
tartsuk bennük a lelket ezekben a ne-
héz időkben.   Forrás: EMMI

 F
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

 VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT  

GYERMEKÉTKEZTETÉS 
Monor Város Önkormányzata a fennálló 
veszélyhelyzetben is biztosítja az óvo-
dások és iskolások gyermekétkezteté-
sét, melynek részleteit itt olvashatják:
  Az óvodák gyermekétkeztetése ese-
tén az intézményvezetőknél jelezhe-
tik igényüket, az ételt előrecsomagol-
va, dobozban vehetik át az óvodában!

  A Kövál Nonprofi t Zrt.-n keresztül az 
önkormányzat napi egyszeri alka-
lommal továbbra is biztosítja azok-
nak az általános iskolás gyermekek-
nek az étkezését, akik ezt igénylik.

  �Március 18-tól a www.monor.hu ol-
dalról letölthető megrendelőlap se-
gítségével rendelhetik meg a közét-
keztetést. Fontos, akik nem küldik 
vissza, azoknak nem lesz elérhető a 
szolgáltatás!

  Kérdés esetén kérjük, hogy vegyék 
fel a kapcsolatot e-mailben az 
etkezes@kovalzrt.hu címen a Kö-
vál Zrt.-vel, és a levélben küldjék el a 
gyermek nevét, iskoláját, osztályát és 
a szülő elérhetőségeit.

  �Az előre kiadagolt és csomagolt étel 
a Kossuth Lajos Általános Iskola tá-
lalóépületének konyhájában vehe-
tő át Monoron, a József Attila utca 2. 
szám alatt.

 ZÁRVA LESZ, DE ONLINE ELÉRHETŐ 

A MONORI PIAC
 2020. március 17-től bezárt a Monori Vá-

rosi Piac. A piac bezárásának idejére a ka-
puk közül csak a Forrás utcai kerül kinyi-
tásra (időszak: hétfő-péntek 8:00 – 18:00) 
az érintett  boltok/üzletek zavartalan mű-
ködése érdekében. A piac bezárásának 
idejére a piac mellett i parkoló ingyenesen 
használható.

A közösségi oldalon létrejött  az On-
line Piac Monor, ahol az őstermelők és a 
kereskedők ajánlják a portékáikat. A pi-
acfelügyelők és a vezetőség is támogatja 
az árusokat, ezért plakátok is készülnek, 
melyek tájékoztatják a lakosságot.

Az intézkedésekre a fertőzésveszély 
csökkentése érdekében került sor. A je-
lenlegi veszélyhelyzetben a házhoz szál-
lítás kisebb kockázatt al jár.

AZ ELÉRHETŐ PIACI ÁRUSOK LISTÁJA:
Ági sajt: 06-70/322-8695
Farkas Erzsébet (kosarak): 06-30/466-4833
Farkas Ferenc (hentes): 06-20/454-5314
Friss sertéshús, füstölt áru: 
06-70/353-9841
Gonda Garden: 06-30/201-4046
Hargas András (Bandi, füstölt hús): 
06-20/496-0062

Házi készítésű savanyúság: 
06-20/568-1049
Kati savanyúság: 06-30/721-6218
Manev Anton (zöldségek): 06-20/945-5756
Mátékovits Sándor (őrölt paprika, tojás, 
lekvárok): 06-70/318-7989
Papbereki Sajtműhely: 06-30/326-8192
Patkós Erzsi (zöldség): 06-30/393-6358
Steiber Orsi (kecskesajt): 06-30/270-4573
Szabó László (dísznövénykertész): 
06/30 347 95 10 
Szrapkó Krisztina (sajt): 06-30/294-7239
Zöldség, gyümölcs, Monor, 
Somogyi Béla utca 25.
Zsíros Ádám (termelői fürjtojás):
 06-30/913-3366
Zsíros Istvánné (méhész őstermelő):
06-53/378-319
Zsuzsa (kávé, tészta, édesség): 
06-70/777-5684
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ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

ceglédi  cipőgyár 

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
Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipőMunkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

MONORI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSE 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
• A Monori Polgármesteri Hivatalban 

az ügyintézés folyamatos, azonban 
a személyes ügyfélfogadás szünetel, 
kapcsolatfelvételre kizárólag telefo-
non és e-mailben van lehetőség.

• Amennyiben nem rendelkeznek tele-
fonnal és nem áll módjukban elektro-
nikus ügyintézés sem, abban az eset-
ben a Monori Polgármesteri Hivatal 
portáján jelezhetik ügyintézési szán-
dékukat.

• Kivételt képeznek ez alól a csak sze-
mélyesen intézhető ügyek (házasság-
kötés, bejegyzett  élett ársi kapcsolat 
bejelentése, halott i anyakönyvi kivo-
nat), ez esetekben telefonon egyezte-
tett  időpontban kerülhet sor a szemé-
lyes ügyintézésre.

Elérhetőségek: 06-29/612-300, 
06-29/612-310, titkarsag@monor.hu

KORMÁNYHIVATAL 
• Kizárólag időpontfoglalással törté-

nik az ügyintézés a kormányhivatali 
ügyfélszolgálatokon, nem közleked-
nek a mobilizált kormányablakok.

• Az elkészült okmányokat levélkülde-
ményben kézbesítik.

Elérhetőség: 06-29/612-360 

MONORI JÁRÁSBÍRÓSÁG
• 2020. március 15-től rendkívüli ítélke-

zési szünet van a hazai bíróságokon.
• A bíróságok nem tartanak előkészítő 

ülést, tárgyalást és nyilvános ülést. A 
március 15. napja utáni időpontra ki-
tűzött  tárgyalások elmaradnak, ezzel 
kapcsolatban a bíróságok a peres fele-
ket és az idézett  személyeket külön is 

tájékoztatni fogják.
• A bíróságok a tárgyaláson kívül in-

tézhető ügyekben a rendkívüli ítélke-
zési szünet idején is eljárnak.

• A halaszthatatlan eljárási cselekmé-
nyeket a bíróság – lehetőség szerint – 
távmeghallgatás útján tartja meg.

FŐÉPÍTÉSZ
A személyes ügyfélfogadás szünetel, 
kizárólag telefonon és e-mailben van 
lehetőség kapcsolatfelvételre!
titkarsag@monor.hu 

POSTAHIVATALOK
• A postai szolgáltatásokban jelentős 

változás egyelőre nem történt.
• A monori postákat nem érinti az üz-

letek nyitvatartását korlátozó intéz-
kedés, így az eddigi nyitvatartási 
rend szerint várják az ügyfeleket.

• Az ügyféltérben egyszerre csak a 
működő ablakok száma szerinti ügy-
fél tartózkodhat! A bejárat előtt  vára-
kozókat arra kérik, hogy kellő távol-
ságot tartsanak egymástól!

DAKÖV IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÓ
• 2020. március 16-tól, határozatlan ide-

ig szünetel a személyes ügyfélfogadás 
minden ügyfélszolgálaton. A kollégák 
telefonon és elektronikus úton tovább-
ra is segítik az ügyintézést az ügy-
félszolgálatok hivatalos nyitvatartási 
idejében. 06-29/412-372, 06-29/499-261, 
ugyfelszolgalat.monor@dakov.hu

NKM ÁRAMSZOLGÁLTATÓ
• Az NKM Áramszolgáltató szemé-

lyes ügyfélszolgálati irodái, így a mo-

nori Vigadóban működő iroda is, to-
vábbi rendelkezésig zárva tartanak.
Hibabejelentés: 06/62-565-881

FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÁS
• A földgázszolgáltatással kapcsolatos 

ügyintézés továbbra is a Monor ‒ 1. 
Postán történik.
Hibabejelentés: 06-80/300-300

• Az NKM elosztó társaságai ideigle-
nesen felfüggesztik az áram- és gáz-
fogyasztásmérők leolvasását.

SPORT-, KULTURÁLIS ÉS EGYÉB 
LÉTESÍTMÉNYEK
• A Monor Városi Uszoda határozatlan 

ideig zárva tart.
• A Monor Városi Sportcsarnok a kiala-

kult helyzetre tekintett el bizonytalan 
ideig bezár! Minden edzés, mérkőzés, 
rendezvény lemondásra került, a sze-
mélyes ügyfélfogadás szünetel, kap-
csolatt artásra kizárólag e-mailen van 
lehetőség!

• A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Kiállítás bizonytalan 
ideig nem látogatható!

• A monori játszóterek és a sportpálya 
bizonytalan ideig bezárt, nem láto-
gathatók!  Kovács-Solymosy Zs.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a monori intézmények 
veszélyhelyzetben megváltozott működési és eljárási rendjét, 

elérhetőségekkel, hogy megkönnyítsük a tájékozódásukat.

 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
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A  Monori Jászai Mari Általános 
Iskola igazgatónője, Dr. Faragó-
né Kisari Anna átgondolt csapat-

munkáról számolt be.
‒ Próbáltunk törekedni arra, hogy a 

rendszer egyértelmű legyen, a kevesebb 
néha több alapon. Nagy munka volt, 
hogy osztályokra, tantárgyakra bont-
va, átlátható mechanizmust építsünk ki. 
Ehhez mindenki türelmére, munkájára, 
megértésérére, kreativitására szükség 
volt. Példaértékű összefogást tapasztal-
tunk a szülők és a pedagógusok között . 
Az a jellemző, hogy mindenki türelem-
mel áll a másikhoz. Lemodelleztük az 
órarendeket és igyekeztük úgy felépí-
teni a rendszert, ahogyan a valóságban 
is működnek a tanórák. Természetesen 
rugalmasan és fi gyelembe véve a lehe-
tőségeket, az aktuális helyzetet. Éjsza-
kába nyúlóan dolgoztunk, hiszen 445 
diákunk van. Eldöntött ük, hogy egysé-
gesen, minden nap ugyanakkor töltjük 
fel az anyagokat, ezzel is könnyítve a di-
ákok és szüleik helyzetén. Célunk, hogy 
ne terheljük túl a tanulókat. Nagyobb 

határidőket adunk, mert a szülők és a 
gyerekek szemszögét is néznünk kell. 
Sok pedagógus nem érzi még, hogy mi-
vel tesz jobbat ebben a nehéz helyzetben: 
ha a továbbhaladásért dolgozik, vagy ha 
kevesebb tananyagot és több időt ad.

Sok gyermeknek tetszik ez a faj-
ta kapcsolatt artás, nagy bizalommal és 
várakozással írtak nekünk. Más típu-
sú kapcsolat kezd kialakulni köztünk, 
amihez próbálunk alkalmazkodni. Az a 
visszajelzés, hogy hiányzunk nekik, és 
ők is nekünk. Azt viszont nem tudom 
szavakkal elmondani, hogy milyen üres 
volt az iskola gyerekek nélkül.

ÖNKORMÁNYZAT

GYORS ÁTÁLLÁS ZÖKKENŐMENTESEN

Monori Jászai Mari Általános 

2020. március 16-tól bezártak a magyarországi iskolák 
és digitális oktatásra álltak át, megkérdeztük több helyi intézmény 

vezetőjét, hogyan tudtak alkalmazkodni az új helyzethez?

A József Att ila Gimnázium igazgató-
nője, Balatoniné Sárosi Márta szerint még 
minden kialakulóban van, de a helyzet-
hez képest jól sikerült az átállás.

‒ Minden kezdet és új dolog nagyon 
nehéz. Szerintem, ahogy lehetett , mi 
rendben előre felkészültünk, de ahhoz, 
hogy teljesen zökkenőmentesen men-
jen mind a tanárok, mind a diákok ré-
széről az új rendszer, kell egy átmene-
ti időszak. Úgy látom, hogy mindenki 
kellő türelemmel és kreativitással készí-
ti a digitális tananyagot. Nem jellemző, 
hogy a tanulók nem vennék kellően ko-
molyan a helyzetet. A tanári visszacsa-
tolások alapján dolgoznak a gyerekek, 
teljesítik a feladatokat és rendben visz-
szaküldik az anyagokat.

A kompetenciamérés kapcsán a ki-
egészítő mérésünk elmarad. Az intéz-
ményen belüli helyi éves programok fe-
lett  mi rendelkezünk, vannak már kész 
forgatókönyveink. Az év végéhez kap-
csolódó tennivalókról, mint amilyenek 
az előrehozott  érett ségizők osztályozó- 
vizsgái, most folynak az egyeztetések. 
Az érett ségiről pedig központi döntés 
fog születni.

A szülők, diákok és a tanárok is na-
gyon változóan viselik és élik meg a 
helyzetet, vannak akik panaszkodnak, 
hogy túlterheltek, míg mások szerint 
alig volt feladat. Idő kell ahhoz, hogy ki-
alakuljon a munkarend, mindenesetre 
nem szabad szűk határidőket szabnunk 
a feladatok visszaküldéséhez. Türelem-
re van szükség!

A Szterényi József Szakgimnázium 
és Szakközépiskola vezetője, Lipka Gab-
riella elégedett  a diákok hozzáállásával.

‒ A tanárainknál eléggé nagy a kor-
osztályi szóródás, vannak fi atal és már 
nyugdíj előtt  álló kollégáink, de az idős 
pedagógusaink is vett ék a lapot. Készí-
tett ünk egy eljárásrendet, és a Ceglédi 
Szakképzési Centrumtól is kaptunk uta-
sítást, ami viszonylag tág teret ad abban, 
hogy az iskola úgy valósítsa meg a di-
gitális átállást és munkarendet, ahogy a 
tanulóink szociokulturális hátt ere enge-
di. Jeleztük a családoknak, hogy biztosí-
tunk digitális eszközt a tanuláshoz, de 
eddig még senki nem jelentkezett . Nem 
minden tanulónknak van saját számító-
gépe, az ott honin kell osztozniuk, ezért 
úgy döntött ünk, hogy nem online, va-
lósidejű órákat tartunk, hanem az óra-
rendnek megfelelően küldik ki a kollé-
gák a digitális tananyagokat.

A beszámolók alapján a gyerekek lel-
kesek. Még azok a tanulók is, akik rit-
kán készítenek házi feladatot, most visz-
szaküldik a leckét. Meghatódunk az 
igyekezetükön. Az elkészült digitális 
anyagokból létrehozunk egy tananyag 
és feladatbankot, ami később is hasznos 
lesz.

Nagy gondot nem okozott  az átállás, 
egyedül arra panaszkodnak a kollégák, 
hogy túlságosan hirtelen történt. Ösz-
szesen egy nap felkészülési idejük volt. 
Mindenki arról számol be, hogy majd-
nem kétszer annyi munkaórát tölt el az 
új feladatokkal mint eddig.

A belső gyakorlati oktatókat arra 
kértük, hogy a különféle technológiá-
kat ismertető anyagokat követve a tan-
menet tematikáját jutt assák el a gyere-
kekhez. A belső szakoktatóink továbbra 
is tartják az órákat, ami első sorban a 9. 
évfolyamot érinti, illetve a szakgimná-
ziumi osztályokat. A szakközépiskolá-
ban tizediktől felfelé már változatosabb 
a helyzet. A külső gyakorlati képzőhe-
lyek nem fogadnak tanulókat. Két kül-
ső képzőhely kért engedélyt arra, hogy 
digitálisan küldjön ismereteket, ők így 
próbálják a gyakorlati időt hasznosan 
eltöltetni.

Ilyenkor tartjuk a kilencedikesek 
szintvizsgáit, akiknek ezután tanuló-
szerződéssel a gazdaságban kellene 
folytatniuk a gyakorlatukat. A vizsgák 
elmaradnak, viszont azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy ezek hiányában is lehet 
majd tanulószerződést kötni, így nem 
éri hátrány a gyerekeket. Azt még nem 
tudjuk, hogy a külső gyakorlati helyen 
elhalasztott  órákat hogyan pótoljuk?

Kovács-Solymosy Zsuzsanna
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 SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

 A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS KORÁBBAN KEZDŐDIK 

A LAKOSSÁG IS SEGÍTHET

• A hulladékszállítás a szolgáltató ál-
tal meghirdetett  normális rend sze-
rint működik!

• A szállítást végző Kövál Nonprofi t 
Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy a 
kommunális hulladékot a kukába, 
bezsákolt formában helyezzék el a 
fertőzés kockázatának csökkentése 
érdekében.

• A Kövál Nonprofi t Zrt. és a DTKH 
ügyfélszolgálatain határozatlan idő-
re szünetel a személyes ügyfélfoga-
dás, az ügyintézésre az elektronikus 
vagy telefonos elérhetőségeken van 
lehetőség.

• A DTKH személyes ügyfélszolgá-
latok beszüntetése miatt  a lakosság 
jelenleg többlethulladékos zsákhoz 
nem tud hozzájutni (sem fehér, sem 
kék zsákhoz), így a zöld-hulladék 
csak a kötelező mennyiségekben ke-
rül elszállításra. A többlet kommu-
nális hulladék esetén a kuka mellé 
kihelyezett  hulladék is elszállításra 
kerül a többlet hulladékos zsák vá-
sárlási lehetőségének hiánya miatt .

• 2020. március 23-tól a DTKH Non-
profi t Kft. szünetelteti a házhoz 
menő lomtalanítását határozatlan 
időtartamra.

• A Kövál Nonprofit Zrt. által üze-
meltetett ideiglenes hulladékát-
vevő hely továbbra is üzemel! Az 
átvevőhelyre kizárólag zöld-hul-
ladékot, kommunális jellegű hul-
ladékot, és építési-bontási hulla-
dékot (beton, tégla, cserép) lehet 
bevinni!

• A közszolgáltatás keretében a 
DTKH Nonprofit Zrt. által üzemel-
tetett lakossági hulladékudvar, a 
Bajcsy-Zsilinszky utcai határozat-
lan ideig zárva tart!

• A Kövál Nonprofit Zrt. konténeres 
szolgáltatása működik, melyet ki-
zárólag telefonon és e-mailben le-
het megrendelni, készpénzes fi-
zetés helyett pedig előre utalással 
rendezhetik a szolgáltatást.

• Ezúton hívjuk fel a figyelmet, hogy 
közterületen elhelyezett hulladék 
illegális hulladékelhelyezésnek 
minősül!

Elérhetőségek: 
Kövál Zrt. ‒ 06-29/411-309, 06-29/412-843, 
06-29/611-300, 06-29/611-301, 
titkarsag@kovalzrt.hu
DTKH Zrt. ‒ 06-53/500-152, 06-53/500-153, 
ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Kövál Zrt.

 FOLYAMATBAN AZ ÚJRATERVEZÉS  

AZ ÚJ BÖLCSIÉRT DOLGOZNAK
A bölcsőde tervezése újabb szakasz-
ba érkezett: elkészültek az ajánlatké-
réshez szükséges dokumentumok, me-
lyeket három tervezőnek el is juttattak. 
Az előzetesen meghatározott műszaki 
tartalomban olyan mértékű változások 
történtek, amelyekkel csökken ugyan az 
alapterület, de a helyiségek száma és 
mérete megfelel a vonatkozó szabvá-
nyoknak, előírásoknak, valamint a pá-
lyázati feltételeknek. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert, a 
jegyzőt és a gazdasági vezetőt a terve-
zői szerződések megkötésére.

 CSAPADÉK- ÉS BELVÍZELVEZETÉS  

FOLYTATÓDIK AZ ÁROKTISZTÍTÁS
Monor területén a domborzati viszo-
nyok miatt a hosszabb ideig tartó vagy 
hirtelen lezúduló, jelentős csapadék 
időről időre gondot okoz. A csapadék-
víz-elvezető árkok és a szikkasztó ár-
kok egy része megszűnt, feltöltődött, 
nem működik megfelelően, egyes he-
lyeken az átereszek eltömődtek, sé-
rültek. A város belterületén a csa-
padékvíz-elvezetéssel kapcsolatos 
munkákat a Kövál Zrt. végzi. 2019-ben 
saját erejéből, vagy adott esetben vál-
lalkozó bevonásával a korábbiakhoz 
képest nagy területeket mentesített, 
sok árok került kitakarításra. A terület 
nagysága és a feladatok mennyisége 
miatt azonban a munkálatok eredmé-
nye nem tűnik látványosnak. A közel-
jövőben egy rakodógép is munkába áll, 
ami tovább növeli az ároktisztítások 
hatékonyságát.    KS

 A parlagfűirtásban meghirdetett 
nulla tolerancia továbbra is érvényes, 
azonban már nem határidőhöz kötött 
a közérdekű védekezés elrendelése 
(június 30.), hanem minden földhasz-
náló köteles a parlagfű-virágbimbó ki-
alakulását megakadályozni, és ezt az 

 GYORS ÁTÁLLÁS AZ ÓVODÁKBAN 

NYUGALOM A PETŐFI OVIBAN
 Monor Város Önkormányzatának 

döntése alapján 2020. március 18-tól 
csak azokat a gyermekeket fogadhat-
ják az óvodák, akik szülei nem tudják a 
felügyeletet megoldani. A Petőfi  óvoda 
vezetőjével, Zsember Ágnessel beszélget-
tünk, hogy ők hogyan élik meg a várat-
lan helyzetet.

‒ Nálunk minden gyorsan és gördü-
lékenyen zajlott , amiben nagy szerepe 
van annak, hogy a fenntartónktól min-
den segítséget megkaptunk. Az ebé-

dosztáskor a szülők is fegyelmezett ek. 
Időben és korrekt módon tudtuk a csa-
ládokat tájékoztatni, a szülők is kérdez-
hetnek, ez pedig nagyban növeli min-
denki biztonságérzetét. Amikor még 
csak a kézfertőtlenítőket szereltett ük fel, 
a szülők akkor is jött ek és zokszó nélkül 
kezdték el használni. Azt látom, hogy 
a városban az emberek nagy türelem-
mel viselik a veszélyhelyzetet, az önkor-
mányzat minden tőle telhetőt megtesz, 
ez pedig megnyugtató.  SZS

állapotot a vegetációs időszak végé-
ig, vagyis az első talaj menti fagyokig 
fenntartani. 

2020-ban is a Kövál Zrt. végzi el a kö-
zérdekű védekezési munkákat. Fontos 
azonban a lakosság közreműködése is.

M onor Info
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ÖNKORMÁNYZAT

 Az önkormányzathoz és a 
polgármester úrhoz folya-
matosan érkeznek a felaján-
lások. Van, aki a teherautó-
ját állítaná csatasorba, egy 
taxitársaság az idősek meg-
segítésére ajánlotta fel a ka-
pacitását. Mindenki ott és 
úgy segít, ahogyan tud. Sza-
bó László dísznövénykertész 
virágokkal kedveskedett 
a monori egészségügyben 
dolgozóknak, míg a Városz-
szépítők védőmaszkok var-
rásába kezdtek. 

A várhatóan több száz 
védőmaszkot Dr. Csernus 
Zoltán főorvossal egyeztetve 
jutt att ak el a rendelőintézet 
dolgozói részére. A masz-
kok kétrétegű anyagból ké-
szülnek, melyeket használat 
előtt  ózonnal sterilizálnak. 
A maszkokból 200 dara-
bot az egészségügyi dolgo-
zók, 97 darabot pedig a Kö-
vál Zrt. munkatársai kaptak 
meg. A munka tovább foly-

 KÖZLEMÉNY  

ELMARAD A BORVERSENY!
A Monor Környéki Strázsa Borrend ez-
úton is értesíti az érdeklődőket, hogy az 
áprilisra meghirdetett borverseny elma-
rad! Köszönjük megértésüket!

 A MONORI POLGÁRŐRSÉG IS SEGÍTI A LAKOSSÁGOT 

MÁR NAPPAL IS JÁRŐRÖZNEK
 A Monori Pol-

gárőr Egyesület 
elnökét, Nagy 
Zoltánt kérdez-
tük, hogy a je-
lenlegi hely-
zetben milyen 
kihívások elé 
néznek a mono-
ri polgárőrök?

‒ Jelenleg 33 
fővel rendelkezik Monoron a polgárőr-
ség, plusz 22 fi atalunk is van, de őket 
most nem vonjuk be a munkába, aho-
gyan az idősebb, nyugdíjas tagjainkat 
is óvjuk. Mi elsősorban az éjszakai szol-
gálatokra vagyunk berendezkedve, de 
most, ebben a helyzetben megpróbál-
juk a nappali szolgálatokat is minél job-
ban prolongálni. Járőrözünk a közterü-
leteken, peremterületeken, követjük az 
országos szövetség iránymutatását, fi -
gyelünk a csellengő, császkáló gyerme-
kekre. Nincs jogkörünk igazoltatni, de 
fi gyelmeztethetjük őket és megkérdez-
hetjük, hogy mi dolguk akad a digitális 
oktatás alatt . Folyamatos a jelenlétünk 
a nagyobb üzletek körül is, miközben 

a Monori Rendőrkapitányság hivata-
los állományával együtt működve közö-
sen is járőrözünk. Érezhető a bizonyta-
lanság, mindenki fél, de megpróbálják 
nyugodtan kezelni a helyzetet az em-
berek. A magunk módján mi is pró-
báljuk csitítani a helyzetet, nyugalom-
ra intünk. A Monori Polgárőr Egyesület 
továbbra is segíteni fog. Megkérdeztem 
a polgárőröket, hogy van-e, aki nem 
vállalja, de mindenki egyetértett  abban, 
hogy segítenünk kell.

Darázsi Kálmán polgármester úr is 
számít a monori polgárőrökre. ‒ A lét-
számukhoz képest túl vannak terhelve, 
hiszen a főállásuk mellett  minden térí-
tés nélkül szolgálják a lakosságot. Szá-
mítunk a segítségükre, nagyon fontos, 
hogy vigyáznak a biztonságunkra és 
járőröznek a városban. Tartsuk szem 
előtt , hogy csak a lehető legszüksége-
sebbek miatt  mozduljanak ki ott hon-
ról az emberek, különös tekintett el az 
idősekre. Örülök, hogy Monoron fe-
gyelmezett ek a lakosok. Nem tudjuk, 
hogy meddig tart ez az állapot, de bí-
zom benne, hogy gyorsan átvészeljük.

KSZS

 VIRÁGTÓL A SZÁJMASZKIG 

ÖSSZEFOGÁS MONORON

 ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT 

ÓVÓNŐKET KERESNEK 
A Monori Petőfi  Óvoda pályázatot hirdet 6 
fő óvodapedagógus munkakör betöltésére 
a Bajcsy-Zsilinszky utcán nyíló, új telephe-
lyén. A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2020. július 21.

A részletes pályázati felhívás Monor 
város honlapján tekinthető meg. További 
tájékoztatást Zsember Ágnes intézmény-
vezető nyújt a 06-20/441-0933 telefon-
számon.

A Monori Kossuth Lajos Óvoda pályá-
zatot hirdet 4 fő óvodapedagógus mun-
kakör betöltésére. A pályázatok benyújtá-
sának határideje: 2020. június 1.

A részletes pályázati felhívás Monor 
város honlapján tekinthető meg. További 
tájékoztatást Trincsiné Márton Zsuzsanna 
és Gyengéné Burján Szilvia intézményve-
zetők nyújtanak a 06-29/410-739 telefon-
számon.

tatódik, hogy a monori szo-
ciális szférában dolgozók-
hoz is juthasson arcmaszk. 
A Városszépítők által varrt 
maszkok moshatók. A var-
ráshoz bárki csatlakozhat!

 KSZS

Monor,  
Kossuth L. u. 2. A.

Nyitvatartás:  
H–V: 11–16,  

K–Szo: 11–22

06-70/602-7883
06-30/356-6187
06-29/415-353

Heti menüsorunkat keresse a facebookon!  
 : Forrás Étterem

Napi menüajánlatunk egész nap elérhető! Diákmenünkkel 
az otthon maradt 

gyerekeknek 
kedveskedünk

Csomagolási díjat 
nem számítunk 

fel egyik elviteles 
menünkre sem!

A kiszállítás  
– ahogyan eddíg is – 

INGYENES!

EGYENRUHÁS 
KEDVEZMÉNY! 

-20%

ÉTELKISZÁLLÍTÁS
Levesek:
Újházi tyúkhúsleves  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1200 Ft
Rókagomba-krémleves  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500 Ft
Babgulyás   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500 Ft

Főételek:
Cigánypecsenye petrezselymes burg .-val .  . 2100 Ft
Kijevi jércemell párolt rizzsel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2100 Ft
Mátrai borzas steak burgonyával  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2100 Ft
1-es típusú sültes tál   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5000 Ft

Desszertek:
Somlói galuska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .600 Ft
Palacsinta (kakaós, ízes, fahéjas) 2 db   .  .  .  .  .  .500 Ft
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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

Maradj otthon! 
Tanulj otthon! 

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!

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

HÁZI- ÉS GYERMEKORVOSI ELLÁTÁS

█  Rendelkezések a házi- és gyermekorvo-
si ellátásban:
• 2020. március 16-tól a 65 év felett i orvo-

sok és szakdolgozók lehetőség szerint 
ne találkozzanak személyesen a beteg-
gel, ugyanez vonatkozik a 65 évesnél 
fi atalabb alapellátásban dolgozó szak-
emberekre, akik súlyos, krónikus be-
tegséggel élnek. Emiatt  a rendelkezés-
re állást távkonzultáció formájában 
írják elő. A távkonzultáció jelen eset-
ben a telefonon vagy elektronikus 
úton keresztül történő anamnézis-fel-
vételt, edukációt és esetlegesen az e-re-
cept írást jelenti.

• Kérünk mindenkit, hogy bármilyen 
egészségügyi problémával, kérdéssel 

először telefonon jelentkezzen a há-
ziorvosánál!

• Mostantól bárki kiválthatja ismerő-
se, hozzátartozója gyógyszerét, eh-
hez mindössze a beteg TAJ-számát kell 
tudni, és a kiváltó személynek igazol-
nia kell magát.

• A receptfelírás is telefonon történik, 
a receptért nem kell személyesen el-
menni. 

• Az egészségügyi alapellátásban részt 
vevő orvosok, háziorvosok rendelési 
idejükben telefonon érhetők el.

• A gyermekorvosi rendeléseknél kér-
jük, hogy függetlenül a gyermekor-
vosi ellátás helyett esítésétől, a gyer-
mekorvost annak a körzetnek a 
rendelési idejében keressék, ame-
lyikhez területileg tartoznak!

• A légúti fertőzésre utaló tüneteket 
(láz, köhögés, torokfájás és nehézlég-
zés) mutató beteg lehetőleg ne keresse 
fel személyesen a háziorvosi rendelőt. 
Szükség esetén a légúti tünetet mutató 
beteg vizsgálata kizárólag a megfelelő-
en elkülönített  módon történhet.

• Az országos tisztifőorvosi rendelkezés 
felhívja a fi gyelmet arra, hogy ameny-
nyiben a páciens légúti tünetekkel 
(láz, köhögés, torokfájás), de nehézlég-
zés nélkül a rendelőhöz érkezik, akkor 
az alapellátó praxis személyzete jogo-
sult utasítani a pácienst arra, hogy tér-
jen vissza ott honába, és az ellátást táv-
konzultáció keretein belül folytassák. 
Az ellátás tehát nem tagadható meg, 
de távkonzultáció keretén belül foly-
tatható. Ugyanez a helyzet minden 
olyan páciens esetében, akiknek sze-
mélyes vizsgálata nem tűnik feltétle-
nül indokoltnak.

• Az országos tisztifőorvosi rendelkezés 
felhívja a fi gyelmet arra, hogy az akut 
légúti tünetekkel rendelkező pácienst 
ott honában vizsgálni tilos. Ha nincs 

nehézlégzése, akkor telefonos távkon-
zultáció történjen. Ha nehézlégzése 
van, akkor az Országos Mentőszolgá-
latot kell értesíteni.

• Az ott honukat elhagyni képtelen páci-
ensek ott honi gondozása is elsősorban 
távkonzultáció keretén belül történik. 
Amennyiben orvosi vizsgálat szük-
séges, úgy hozzájuk olyan orvos nem 
mehet ki, aki akut betegekkel találko-
zik, hanem vagy önkéntes orvosok és 
szakdolgozók lássák el őket, vagy sú-
lyosabb esetben hívják fel a háziorvo-
si ügyeletet vagy az Országos Men-
tőszolgálatot.

A fentiek alapján kérjük, hogy bármi-
lyen egészségügyi problémával, kérdés-
sel ELŐSZÖR TELEFONON JELENT-
KEZZEN A HÁZIORVOSÁNÁL!
Az egészségügyi alapellátásban részt 
vevő orvosok a rendelési idejükben te-
lefonon az alábbi számokon érhetőek el:
Háziorvosok:
1. számú felnőtt  körzet: Hegedüsné Dr. Kiss 
Gabriella ‒ 06-30/457-2900
2. számú felnőtt  körzet: Dr. Dékány Gyula 
‒ 06-20/949-1802, 06-20/498-5440
3. számú felnőtt  körzet: Dr. Orosz Edit he-
lyett  Dr. Keresztúri Imre ‒ 06-29/999-238
4. számú felnőtt  körzet: Dr. Misuth Gábor ‒ 
06-30/371-9095
5. számú felnőtt  körzet: Dr. Rados Mária 
helyett  Dr. Keresztúri Imre, vagy Dr. Bur-
zuk Valéria ‒ 06-29/785-160
6. számú felnőtt  körzet: Dr. Zsédely Ferenc 
‒ 06-29/999-239
Gyermekorvosok:
1. számú gyermekkörzet: Dr. Pálfi  Zsu-
zsanna Katalin helyett  Dr. Bükki Veronika ‒ 
06-20/425-3090
2. számú gyermekkörzet: Dr. Lakos Gábor, 
Dr. Kissné Dr. Hajduhegyi Ágnes, Dr. Bük-
ki Veronika, Dr. Külüs Ilona ‒ 06-29/999-237
3. számú gyermek körzet: Dr. Bükki Vero-
nika ‒ 06-29/999-232  KSZS
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 GYÓGYSZERTÁRAK  

A PATIKÁK MŰKÖDÉSI RENDJE
  Március 13-tól bárki kiválthat-

ja hozzátartozója, barátja, ismerő-
se gyógyszereit, aki közli a beteg 
TAJ-számát, és saját személyazono-
sító adatait hitelt érdemlően igazolja.

  A monori gyógyszertárak egysége-
sen azt kérik a vásárlóktól, hogy ne 
a patikában, hanem a bejárat előtt 
várakozzanak! A vásárlótérben egy-
szerre csak a működő gyógyszer-
kiadó ablakok száma szerinti vevő 
tartózkodjon! Az utcán várakozók-
nak ajánlott 1,5-2 méter távolságot 
tartaniuk egymástól.

  A gyógyszertárakra nem vonatkoz-
nak az egyes üzletek nyitva tartási 
idejét korlátozó intézkedések.

Ügyeleti idő: szombaton 18.30-21.00 
óráig, vasárnap, illetve munkaszüneti 
napokon reggel 8.00-21.00 óráig.

Készenléti idő: hétfőtől péntekig 
a településen legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár nyitvatartási idejének vé-
gével kezdődik és másnap reggel 8.00 
óráig tart. Szombaton, vasárnap, illet-
ve munkaszüneti napokon 21.00 óra-
kor kezdődik, és másnap reggel 8.00 
óráig tart.

Készenléti idő teljesítése esetén
a készenlétre kijelölt közforgalmú 
gyógyszertárnak 30 perces várakozá-
si időn belül a betegforgalom rendel-
kezésére kell állnia, kizárólag sürgős 
gyógyszerkiadásra, aznap írt sürgős 
vényre!  Monor info

 KÉRJÜK, TELEFONON ÉRDEKLŐDJENEK! 

SZAKORVOSI RENDELŐK 
MŰKÖDÉSI RENDJE

 SZÜLŐK MEGÉRTÉSÉT KÉRIK A KIALAKULT HELYZET MIATT! 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
• A munkavégzés a védőnői szobában 

történik.
• A családlátogatások helyett  kérjük, 

hogy lehetőség szerint a digitális esz-
közökön történő tanácsadást válasz-
szák: skype, viber, telefon, facebook, 
videohívás.

• A státuszvizsgálatok esetén válasszák 
a letölthető szülői kérdőíveket (www.
gyerekalapellatas.hu)! Ha ez nem 
megoldható, akkor időpont-egyez-
tetés után személyesen is intézhető 
a státuszvizsgálat.

• A tanácsadóban és a váróban egy-
szerre csak egy felnőtt  tartózkodhat 

a gyermekkel, belépéskor a kihelye-
zett  kézfertőtlenítő használata köte-
lező, a 2 évnél nagyobb gyermekek 
esetén is.

•  A várandósgondozás csak a törvény-
ben előírt feltételek mellett  történik, 
a minimálisan szükséges megjele-
néssel.

• Az iskolavédőnők telefonon munka-
időben elérhetők.

• Kérjük, a kialakult helyzet miatt  a 
szülők megértését, viselkedjenek 
higgadtan és türelmesen egymással 
és az ellátó személyzett el.

Monori Védőnői Szolgálat központi 
telefonszáma: 06-29/999-230
1. körzet: Sebestyén Magdolna ‒ 
06-20/299-3919
2. körzet: Gyárfásné Orbán Margit ‒ 
06-20/299-3967
3. körzet: Molnárné Virág Erika ‒ 
06-20/299-4080 (ügyvezető védőnő)
4. körzet: Botos Anikó ‒06-20/299-3998
5. körzet: Fodor Csilla ‒ 06-20/299-3959
6. körzet: Kampfl né Thámm Veronika ‒ 
06-20/592-1930
Iskolavédőnők:
Teleki Lenke ‒ 06-20/299-3997
Thuránszky Zsuzsanna ‒ 06-20/299-4084
Bányai Orsolya ‒ 06-20/215-6114
Juhászné Zöld Barbara ‒ 06-20/247-0028

█ 
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 CSAK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 

FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS 
ÉS SZŰRŐVIZSGÁLATOK
Az Emberi Erőforrások Miniszterének 
rendelete értelmében, a fertőzésveszély 
elkerülését szolgálja, hogy a mono-
ri fogorvosi alapellátás keretében csak 
sürgősségi ellátás nyújtható. Az egész-
ségügyi kapacitásokat a védekezésre 
kell fordítani, ezért felfüggesztik a né-
pegészségügyi szűrővizsgálatokat. A 
módosítások célja, hogy a fertőzésve-
szélyes ellátások száma csökkenjen, az 
egészségügyi kapacitások a védeke-
zésre koncentrálódhassanak és az ellá-
tók adminisztratív terhei csökkenjenek. 

www.kormany.hu

 Rendkívüli működési rend lépett  
életbe a Monori Szakorvosi Rendelőin-
tézetben! A legfontosabb, hogy minden 
problémával, panasszal, kérdéssel elő-
ször telefonon jelentkezzenek a szak-
orvosnál! További intézkedések, me-
lyek mindenkire vonatkoznak:
• A rendelőintézet területére belép-

ni csak hőmérséklet-ellenőrzést kö-
vetően és a kiadott  kérdőív kitöltése 
után lehet.

• Lázas beteg a rendelőintézet terüle-
tére csak abban az esetben léphet, ha 
beutalóján vagy külön orvosi doku-
mentumon a háziorvos jelzi, hogy 
a kockázati szűrése megtörtént!

•  Szájmaszk viselése a rendelőintézet 
területén mindenki számára kifeje-
zett en ajánlott !

•  A liftet egyszerre csak 1 fő és 1 fő kí-
sérő használhatja!

•  A várakozó betegeknek a rendelőin-

tézet területén egymástól 1,5-2 méter 
távolságot kell tartaniuk!

•  A rendelőintézetben csak olyan be-
teg kerülhet ellátásra, akinél ezt sür-
gős szükség (életveszély vagy tartós 
egészségkárosodás elkerülése) teszi 
indokoltt á, és a biztonságos ellátás 
személyi és tárgyi feltételei a járó-
beteg-szakellátás körében biztosítot-
tak! Az ellátás külön előjegyzés sze-
rint történik.

•  A meglévő előjegyzési rendszer ér-
vényét veszti, a sürgős, járóbeteg 
-szakellátásban ellátandó betegek 
új előjegyzési rend szerint vehetik 
igénybe az ellátást!

•  A járvány ideje alatt  számos szakor-
vosi rendelés átmenetileg szünetel, 
ezért kérjük, telefonon érdeklődje-
nek az adott  rendelésről.

Hívható telefonszámok: 06-29/412-360 
vagy 06-29/412-129            Monor info
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MONORI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
További rendelkezésig minden szentmi-
se, hitt an, közösségi alkalom, imaóra, 
keresztút elmarad a templomainkban 
(Monor: Nagyboldogasszony, Jézus Szí-
ve, Vasad, Monorierdő).
• A plébániai Bárka bölcsődét bezár-

juk!
• Temetés az egyetlen alkalom, mely 

zártkörűen a legszűkebb családi rész-
vétellel tartható.

KÖZÖSSÉG

A MONORI EGYHÁZAK TÁJÉKOZTATÓJA
A helyi felekezeti vezetők döntése értelmében 2020. március 17-től egyetlen 

monori templomban sem tartanak nyilvános alkalmat. 
Interneten közvetített lehetőségekért keressék gyülekezetüket!

• A Püspöki kar azonnali hatállyal le-
hetővé teszi a bűnbánat szentségé-
nek közösségi kiszolgáltatását!

• A betegellátás és a gyóntatás és a 
rendkívüli áldoztatás tekintetében is 
mindenben kövessük az állami jár-
ványügyi előírásokat. A rendkívü-
li helyzetre való tekintett el – szintén 
visszavonásig, azonnali hatállyal – 
lehetővé tesszük az általános feloldo-
zás megadását (CIC 961–963. k.). 
Urr Ipoly Zsolt atya elérhetősége: 

+36-30/156-0892, zsolt.atya@monorple-
bania.hu 

MONOR-NAGYTEMPLOMI 
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET,
MONOR-KISTEMPLOMI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

A koronavírus gyors terjedése mi-
att  hozott  kormányzati intézkedésekkel 
összhangban a Magyarországi Refor-
mátus Egyház Zsinatának elnökségének 
kérésének megfelelően további intézke-
désekig szüneteltetünk minden egyhá-
zi alkalmat.

A lelkészi hivatal zárva tart, a Mo-
nor-Nagytemplomi Református Egy-
házközség ügyeleti telefonszáma: 
06-30/637-3197

A Monor-Kistemplomi Református 
Egyházközség lelkészi hivatalának te-
lefonszáma: 06-29/414-525

MONORI BAPTISTA GYÜLEKEZET
Az országos veszélyhelyzetre te-

kintett el imaházunkban nem lesznek 
istentiszteletek, bibliaórák. A döntés 
visszavonásig van érvényben.

Az ÚR harcol értetek, ti pedig ma-
radjatok veszteg! Mózes második könyve 
14,14

Matuz József lelkipásztor

MONOR EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A fokozódó helyzetre tekintett el és 

elővigyázatosságból egyházunk a hi-
téleti alkalmak teljes körű felfüggesz-
tését kérte tőlünk, így virágvasárnapig 
nem lesz istentisztelet sem!

Sánta József lelkész elérhetősége: 
06-20/383-5824

Nagyobb  és kisebb  
munkák kivitelezése.
Tető átszerelése,  
ázás elhárítása,

lapostető szigetelése

ÁCS–TETŐFEDŐ
BÁDOGOS

lapostető szigetelése

ÁCS–TETŐFEDŐ

DÍJMENTES felmérés!

Tel.: 06-20/421-2355

 FOGALOMTÁR 

JÁRVÁNYÜGYI KISOKOS
 Néhány mondatban sorra vesszük az 

utóbbi hetekben legtöbbször elhangzó sza-
vak és fogalmak jelentését.

Hatósági házi karantén ‒ Annak kell 
kötelezően karanténban tartózkodnia, akit 
a hatóság kötelez rá, mert fennáll a fertő-
zött ség lehetősége. A tünetmentes, de eset-
legesen fertőzött  személy a lakását, házát 
nem hagyhatja el 2 hétig, látogatókat nem 
fogadhat. A hatóság egy piros színű felirat-
tal jelzi ezt a lakása ajtaján. Az előbbiek be-
tartását a rendőrség ellenőrzi. Postát, élel-

miszert a lakás ajtajába kell letenni, majd 
kopogással, telefonon jelezni. Az, aki ilyen 
karanténban van, és az ellátását nem tudja 
megoldani, az önkormányzatt ól kérhet se-
gítséget.

Önkéntes karantén ‒ Azok, akiknek 
nincsenek tüneteik, nem kerültek hatósági 
járványügyi megfi gyelés alá, dönthetnek 
úgy, hogy önkéntes karanténban vonulnak.

Ki rendeli el az elkülönítést? ‒ Az 
elkülönítést a területileg illetékes ható-
ság rendeli el.

Hol történik a járványügyi megfi gye-
lés? ‒ A Dél-Pesti Centrumkórház Országos 
Hematológiai és Infektológiai Intézetben; a 
területileg illetékes, erre a célra kijelölt infek-
tológiai osztályon; az érintett  személy ott -
honában.

Lakhelyelhagyási vagy kijárási tila-
lom ‒ Területi karantén, mely településré-
szekre, teljes településekre és/vagy régiók-
ra terjedhet ki.   Forrás: EMMI

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299
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Tanya Csárda                           Monorierdő

4-es főút  42 és 43 km között 
2213 Monorierdő,  Barátság u. 5.

Tel.: 06-29/419-024 
Üzemi konyha: 06-29/619-360

E-mail: csarda.tanya@gmail.com
Web: www.tanyacsarda-monorierdo.hu

Széles étel- és italválaszték,  
bőséges adagok!

Kiszállítás  

a hét minden napján!

06-29/419-024

Kiszállítási rend  

április hónapban:

Hétfőtől péntekig üzemi konyhás 

menü kiszállítás délelőtt 8–12-ig, 

szombaton és vasárnap éttermi 

kiszállítás 12.00-től 18.00-ig.

Szép-kártyás 
és bankkártyás 

fizetési  
lehetőség!
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URR IPOLY ZSOLT ATYA ÜZENETE
Fájdalommal. Hitt el. Reménnyel. 

Talán nem is hitt ük, hogy ez nálunk 
is bekövetkezik! Aggódással, félelem-
mel, érdeklődéssel fi gyeltük a világ hí-
reit az elmúlt hetekben. Néhány nap le-
forgása alatt  megváltozott  a körülött ünk 
lévő világ.  A katolikus templomban (sár-
ga templom) mint az ország valamennyi 
istentiszteleti helyén hetekre megszűnik 
a nyilvános szentmise lehetősége – biz-
tonságunk és egészségünk – és a minél 
nagyobb járvány megelőzése érdekében! 
A templom elcsendesedik, de a kövek 
állni fognak, és várják, hogy a hívő kö-
zösség újra megtöltse imádsággal! Mint 
ahogy eddig, ezután még jobban imád-
kozunk városunkért és a benne lakókért. 
Önökért – legyen hívő, nem hívő, más fe-
lekezetű – ,hogy egészségileg, lelkileg a 
ránk nehezedő körülményeket tartással 
tudjuk végigküzdeni! Mi, a katolikus kö-
zösség naponta imádkozunk hazánkért, 
állami és egyházi vezetőinkért, az egész-
ségügyben dolgozókért, mentősökért, 
rendőrökért, boltosokért és a közszolgá-
lat számtalan helyén megfeszített  küz-
delmet vívó embertársunkért, hogy leg-
alább nekik legyen türelmük, kitartásuk. 
Mi, katolikusok remélünk Isten irgalmas 
szeretetében. Hiszünk az imádság erejé-
ben. Szeretnénk ezért mindannyiunkért 
őrtállóként, lelki közösséget alkotva köz-
benjárni Istennél! 

SCHALLER TAMÁS REFORMÁTUS 
LELKÉSZ ÜZENETE
Vigasztaló szó
Amíg egészséges az ember, nem is érté-
keli, hogy ez milyen nagy ajándék. Mi-
kor már nagyon érzi a bajt, megijed és 
kétségbeesik. Nem becsültük eléggé Is-
ten ajándékát, nem adtunk érte hálát, 
természetes volt. Most a tehetetlenség-
ben érezzük emberi kicsinységünket, 
nyomorúságunkat. Hozzá kell menekül-
nünk! Ha vallásos vagy, ha nem, mind-
annyian egyformán megszólíthatjuk 
az életet ajándékozó, mindenkinél job-
ban szerető élő Istent, aki Jézus Krisz-
tusban megismerhető és szabadító ma 
is. Aki azért jött , hogy a szegényeknek 
örömhírt hirdessen, a töredelmes szívű-
eket meggyógyítsa, a foglyoknak szaba-
dulást hirdessen és a vakok szemeinek 
megnyílását, hogy szabadon bocsássa a 
lesújtott akat. (Lk 4,18) 

Ha lélekben a kegyelmes Istenre ta-
lálsz, nála megnyugvást találsz, az ő ere-
je által szabadulást. 

Ne veszítsétek el a hiteteket! Bízza-
tok abban, hogy áldásul lehet a nyomo-
rúság. 

Szólítsátok meg őt, hallgassatok rá!
„Ne légy messze tőlem, mert közel a nyo-

morúság, és nincs, a ki segítsen.” Zsoltárok 
22,12     Forrás: Schaller Tamás oldala

VLADÁR ISTVÁN REFORMÁTUS 
LELKÉSZ ÜZENETE
Kedves testvérek!

Rendkívüli helyzetben, rendkívüli 
módon szólok önökhöz. 

Lelkipásztori szolgálatunk lényegi 
vonása a személyesség, amit azonban ta-
lálkozás híján nehéz gyakorolni. Túl kell 
élnünk ezt a járványos időszakot testileg 
és lelkileg is! Nagyon fontos az egészség-
ügyi előírások betartása, s ennek része-
ként, hogy ott hon maradjunk. Ne tegyük 
ki magunkat annak, hogy bárkivel talál-
kozva elkapjuk a vírust. De ott hon ma-
radva, s a megszokott  családi, baráti és 
gyülekezeti találkozásokat nélkülözve, 
nagy szükségünk van a lelki megerősí-
tésre. Ezért írok most néhány sort.

A 21. században élőként, korszakunk 
jellemzőjeként emlegetjük, hogy „roha-
nó világot élünk, mégsem jut időnk sem-
mire”. Nem új keletű dolog ez. Krisztus 
szenvedéstörténetének többi szereplői 
folyamatos mozgásban, szaladásban 
vannak. Amikor Jézust elfogják, akkor a 
tanítványok őt elhagyva elfutott ak, majd 
bezárkóztak. Ez is hozzájárult, hogy nem 
ők lett ek első tanúi az Úr feltámadásá-
nak. Az asszonyok, akik végig követt ék, 
és húsvét reggelén megállnak a sírnál, 
ők élik át először a feltámadás csodáját. 
Nekünk is meg kell most állnunk, mert 
Isten megállít. Talán ilyen böjtöt nem él-
tünk még át, de most az Úr lelki elcsen-
desedésre késztet. Ez azonban javunkra 
szolgálhat. Ebben az ott honmaradásban 
Isten nem tétlen megállásra kénysze-
rít, hanem maga elé állít. Jó ezt megten-
ni most, mert egykor mindenkinek meg 
kell állni az ő színe előtt . Most fi gyeljünk 
rá, hogy mit szeretne mondani nekünk. 
Biztosak lehetünk benne, hogy akár a 
TV-s, rádiós istentiszteletekre fi gyelve, a 
feltámadás és az örök élet olyan csodá-
it adja elénk a Szentlélek, amilyet idáig 
nem tapasztaltunk. Fertőzésmentes, ál-
dott  húsvéti ünnepet kívánok mindnyá-
juknak.

MATUZ JÓZSEF, BAPTISTA 
LELKIPÁSZTOR ÜZENETE
A zártság kötelező, a félelem nem!

„Aznap, amikor beesteledett , a hét első 
napján, ott , ahol összegyűltek a tanítványok, 
bár a zsidóktól való félelem miatt  az ajtók zár-
va voltak, eljött  Jézus, megállt középen, és így 
szólt hozzájuk: Békesség nektek!” János evan-
géliuma 20,19

Egy nagyon különös, sőt meg nem 
ismételhető húsvét vasárnapról szól az 
evangéliumi beszámoló. Az idei húsvét 
is egyszeri, és nagyon eltérő az eddig 
megszokott  ünnepi időszakunktól. 

Zártság és félelem. Együtt  a kett ő itt . 
Az ismeretlennel szembeni kiszolgálta-
tott ság: nem tudjuk mi következik. Vagy 
a jól ismert fenyegetett séggel szembe-
ni tehetetlenség: nem tudunk mit tenni 
önmagunkért. Sötétedő napzárás. A két-
ségbeesés börtöne. De ez az új nap még-
is felülírja az eddigieket!

Nem mi vagyunk a húsvét főszerep-
lői. Jézus jön közel, egész közel hozzánk. 
Falakat, ajtókat, zártságot legyőzően. A 
halálból feltámadott ként. Élő Úrként. Az 
egykori tanítványokhoz, a maiakhoz is. 
Hadd érjen utol bennünket is az élő, fel-
támadt Jézus. Zárt ajtókon át érkezve, 
nyitott  szíveket, életeket találva.

Nem mi adunk magunknak békessé-
get. A középen megálló Jézus köszönti 
így a bennlevőket. A jól ismert, minden-
napi köszöntésnek mégis többlete van 
most. Rendezett séget, új kapcsolatrend-
szert kínál. Békességet Istennel Krisz-
tusért. Békességet a körülményeim vál-
tozatlansága mellett  is. Valami bennem 
helyreáll, új rendet talál. Krisztus közé-
pen. Ez számít igazán. Szava éltet, ren-
dez, kiemel félelmeimből. Békességet 
kaptam tőle. 

SÁNTA JÓZSEF EVANGÉLIKUS 
LELKÉSZ ÜZENETE

…nem állítják többé félre tanítódat, ha-
nem saját szemeddel láthatod tanítódat… 
azon a napon, amikor az ÚR bekötözi népe 
sérülését, és meggyógyítja a rajta ejtett  se-
bet… Akkor majd úgy fogtok énekelni, mint 
az ünnepszentelés éjjelén Ézsaiás 30. fej. 

Akadozó ellátás, távoktatásba taná-
rok, életekért küzdő orvosok, komoly 
egzisztenciális döntések, munkahelyek 
elvesztése. A sebesülés talán jóval na-
gyobb, amely a nemzeteken esik, mint 
amit orvosilag be lehetne gyógyítani. Így 
gondolja ezt Ézsaiás próféta is, amikor 
népéhez egy háború idején szól biztató-
an. Nem látt a a kimenetelét, vagy hogy 
mikor ér véget, de azt látt a, hogy csak az 
Isten az, aki be tud kötözni egy ilyen se-
bet a népeken. Azt látt a, hogy ahogyan 
a gyerekek is végső soron örülni fognak 
újra az iskolának, úgy mi is újra visszavá-
gyunk majd mesterünkhöz, Jézus Krisz-
tushoz. Lehet, hogy a legnagyobb ünne-
pünk, a húsvét is templomon kívül lesz, 
és ez nagyon fog fájni. De mikor eljön az 
ideje és újra visszamegyünk, úgy lehet 
majd énekelnünk, mint a legnagyobb ün-
nepeinken. Úgy legyen! Ámen.

KÖZÖSSÉG

MONORI EGYHÁZI VEZETŐK ÜZENETE
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Igazi családi SUV.  
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  

tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Induló ár:  
5 949 000 Ft-tól

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

Kipróbálhatja 
szalonunkban.

Foglaljon időpontot!

Használt autó  
beszámítása

Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Tivoli X150
VEZETÉSRE SZÜLETETT

Áremelés előtti készletkisöprési akció  
1 300 000 Ft kedvezménnyel

A Tivoli teljesen új fejlesztésű hajtásai különösen kompaktak, hatékonyak és megbízhatók. Az 1.5 GDi-Turbo benzinmotor akár 
163 LE/5,500 1/min leadására képes 280 Nm/1500-4000 fordulat/perc forgatónyomaték mellett. Az e-XDi-160 dízelmotor max. 
136 LE teljesítmény előállítására képes 4000 fordulatszámon, és 324 Nm maximális nyomatékot ad le az 1500–2500 közötti 
fordulatszám- tartományban.

A Ssangyong Tivoli X150 modell 
vegyes üzemanyag-fogyasztása: 

5.53-8,56l/100km felszereltségtől 
függően.

A kép illusztráció.

4 899 000 Ft-tól

Elegáns formatervezés 
Számtalan új technikai 
megoldás
Széles körű felszereltség
Átgondolt, meggyőző 
részletek
Határozott karakter,  
erős szív



16 MONORI STRÁZSA | 2020. április

KÖZÖSSÉG

Molnárné Virág Erika, a védőnői 
szolgálat vezetője zökkenő-
mentesnek látja az átállást.

‒ Értesítettük a családokat, el-
mondtuk, hogy tanácsadásra csak 
egyesével jöhetnek. A váróban egy-
szerre egy felnőtt várakozhat a gyer-
mekével, majd megfelelő kézfertőt-
lenítés után jöhet a tanácsadóba. Ez 
vonatkozik a védőoltásokra érkezők-
re is. Jelen pillanatban az a szakkor-
mányzati szándék, hogy a védőol-
tásokat a kellő időben kapják meg a 
gyerekek. Amennyiben változás tör-
ténne, értesíteni fogjuk a szülőket. A 
védőnői látogatások viszont szüne-
telnek, telefonon, interneten tartjuk a 
kapcsolatot. Beszéltünk azokkal a vá-
randósokkal, akik a harmincadik hét-
ben vannak, és egyeztettük a teendő-
ket. A szakrendelő intézetben jelenleg 
nem igazán van nőgyógyászati ellá-
tás, ezért ha bármi gondjuk támad, 
akkor a Bajcsy kórház ambulanciájá-
ra kell menniük. Éppen ezért először 
telefonáljanak, és merjenek kérdez-
ni, akár bennünket, akár az orvoso-
kat, akár az ügyeletet nyugodtan fel 
lehet hívni és tanácsot lehet kérni! 
Bátran hívjanak!

Iványi Margitot, a Monori Gondozá-
si Központ vezetőjét bizakodással töl-
ti el munkatársai kitartása és odaadása.

‒ A nappali ellátásunk sajnos intéz-
ményi szinten megszűnt, nem jöhetnek 
be a klubtagok, de napi kapcsolatban 
vagyunk minden gondozott unkkal, 
telefonon érdeklődünk, hogy mire van 
szükségük? Így, ha kell, bevásárolunk, 
kiváltjuk a gyógyszereiket. Az étkez-
tetés átalakult, mivel az intézménybe 
senki nem jöhet be. Kiszállított  ebé-
dosztás történik egyszer használatos 
ételhordókban. A házi segítségnyújtá-
sunk is zavartalanul működik.

Nagyon tartottam tőle, hogy az is-
kola-óvoda bezárások kapcsán, ho-
gyan fogunk dolgozni, hiszen nagyon 
sok gyerekes gondozónőnk van. De 
annyira lelkiismeretesek, becsülete-
sek, a munkájuknak élnek, nem volt 
kérdés, hogy bejönnek, szinte min-
denki megoldotta a gyermekelhelye-
zést. Lettek új feladataink is, amikhez 
alkalmazkodnunk kell, de úgy gon-
dolom, hogy nagyon jó kollektívával 
vagyok körülvéve.

Az a kérésünk, hogy az idősek 
maradjanak otthon, vigyázzanak ma-
gukra, mert ők a legveszélyeztetet-
tebbek! Az önkormányzat felajánlott 
szolgáltatását bátran vegyék igénybe, 
hogy ne kelljen elhagyniuk az ottho-
nukat. Sokszor azt a választ kapjuk, 
hogy nem látják az árut, szeretnék 
kiválasztani, de ezek apróságok az 
egészségükkel szemben, nem érde-
mes kockáztatni. Hívják az alábbi te-
lefonszámokat:
| 06-20/427-7137 | 06-20/263-0237 |
| 06-20/264-1065 | 06-20/264-9237 |

A Máltai Szeretetszolgálat monori 
kirendeltségének vezetője, Deákné Ju-
hász Kata szerint az emberek jól alkal-
mazkodtak a kialakult helyzethez.

‒ A munkatársakkal felosztottuk 
egymás között a tanodás és a Gyerek-
házba járó gyerekeket és minden nap 
mi keressük őket. Mindig ugyanaz a 
személy, mert fenn kell tartani a ki-
alakult bizalmat és biztosítanunk kell 
az állandóságot is. Segítünk a házi fel-
adatokban, és a videohívás arra is jó, 
hogy látjuk a gyereket, azaz egyfajta 
tanulássegítést és szociális felügyele-
tet is tartunk. Megnéztük azt is, hogy 
ki az, akinek nincs otthon semmilyen 
eszköze, és ha kellett, adtunk mobil-

készüléket. Van olyan gyerek, akit a 
szülő nem tud leültetni olvasni, de ha 
valamelyikünk felhívja, akkor csinál-
ja a feladatot, egyik nap ezért videohí-
vásban a János vitézt hallgattam.

A szenvedélybeteg ellátásunk-
ban is az online kapcsolattartásra tér-
tünk át. Ezt szerencsére tényleg lehet 
ugyanolyan hatékonysággal végezni, 
mint a korábbi személyes foglalkozá-
sokat. Itt az a fókusz, hogy aki mond-
juk már nem iszik, az egy krízis hely-
zetben ‒ mint amilyen a mostani is ‒, 
ne kezdje újra. Ezért a kollégám a nap 
24 órájában hívható.

A szeretetszolgálat támogatói szol-
gálatot és fogyatékos napközit is mű-
ködtet. Kocsisné Porumb Mária úgy lát-
ja, a lehetőségekhez képest tudják 
folytatni a munkájukat.

‒ Be kellett zárnunk a napközit, 
de arra van lehetőségünk, hogy taná-
csokkal lássuk el őket, segítsünk, ha 
vásárolni vagy gyógyszereket kell ki-
váltani. A támogató szolgálat sem állt 
le. Minimum ellátással működünk, 
igyekszünk minél kevesebb szemé-
lyes kontaktust tartani. A gondozó-
ink telefonon érdeklődnek, hogy mi-
ben tudnak segíteni?  

 Kovács-Solymosy Zs.

KÖZÖSSÉG

NEM ÁLLNAK LE A SZOLGÁLATOK
A monori segítőszolgálatokra is nagy munka hárul a veszélyhelyzet alatt, 

megkérdeztük, hogyan változott a munkarendjük 
az elmúlt napokban és milyen kihívásokkal néznek szembe.
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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
•   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
•   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
•  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!

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.



18 MONORI STRÁZSA | 2020. április

SPORT

 BALASSA ÚTI SPORTTELEP  

ÚJABB FEJLESZTÉS 
A Monori Sportegyesület birkózó szak-
osztálya az egyes kiemelt sportágak lé-
tesítményeinek fejlesztési célú támoga-
tására benyújtott pályázaton 9,2 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást 

nyert el. Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma által biztosított összegből a Ba-
lassi utcai sporttelep Klapka utcáról nyí-
ló bejáratának rendezése történhet meg, 
valamint járdaépítésre, és az itt található 
birkózócsarnok melletti parkoló építésé-
re kerül sor az idei évben. Monor SE

 A Monori Sportegyesület elnöksé-
ge a kialakult helyzetre tekintett el egy-
ségesen, minden szakosztályra vonat-
kozóan, bizonytalan ideig felfüggeszti 
az edzések megtartását és a versenyek, 
mérkőzések látogatását!

Csapatsport-szakosztályaink tekin-
tetében a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetsége a mai naptól kor-
osztályra való tekintet nélkül minden 
versenyrendszerét felfüggesztett e, és 

hasonló tartalmú rendelkezésre, felelős 
intézkedésre számítunk rövid időn be-
lül a Magyar Labdarúgó Szövetség ré-
széről is. Egyéni sportolóink szakosztá-
lyainak szövetségei is hasonló tartalmú 
döntéseket hoztak/hoznak hamarosan, 
a közeli jövőben meghirdetett  versenyek 
lemondásra kerültek.

Kérjük kék-fehér csapatunk tagja-
it, hogy egyénileg ‒ így közös egysé-
get alkotva ‒ tegyenek meg minden tő-

 KÖZLEMÉNY 

FELFÜGGESZTI AZ EDZÉSEKET A MONOR SE
lük elvárhatót a rendkívüli helyzetre 
tekintett el! Akinek lehetősége van rá, 
maradjon ott hon, rendszeresen mosson 
kezet, közösségi tereken kerülje a tes-
ti kontaktust. Jelen helyzetben a monori 
sportolók ezzel tehetik a legtöbbet a ne-
hézségek leküzdése érdekében!

Köszönjük a közreműködésüket, bí-
zunk benne, hogy a fenti intézkedést 
mielőbb megszüntethetjük, HAJRÁ 
MONOR! Monori Sportegyesület elnöksége

 Februárban sem pihentek a Monori SE 
karatésai! Csapatunk öt versenyzővel 
idén is ellátogatott  a február 22-én rende-
zett  Halom Kupa nemzetközi versenyre. 
A dunaharaszti sportcsarnokból 3 arany-, 
1 ezüst- és 2 bronzéremmel tértek haza 
sportolóink. A szép eredményeknek kö-
szönhetően a résztvevő 23 szakosztály kö-
zül a 13. helyen végeztünk az éremtáblán.

Versenyzőink részletes eredményei:
Kocsis Ferenc Zalán – 3. hely (küzdelem)
Molnár Barbara – 2. hely (küzdelem)
Somogyi Kristóf Péter – 1. hely (formagya-
korlat), 1. hely (küzdelem)
Sztarahorszi Zoé – 1. hely (formagyakorlat)
Tóth Mátyás – 3. hely (formagyakorlat)

Gratulálunk, további sok sikert, 
HAJRÁ MONOR!  MonorSE

 KARATE 

ÉREMESŐ A HALOM KUPÁN

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840
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HázHoz szállítás 
saját futárral 
az alábbi településekre

veddveddveddveddveddwww. .hu
Diszkont áron házhoz szállítva

Monor • Monorierdő • Péteri
Csévharaszt • Vasad • Gomba 
Pilis • Albertirsa • Nyáregyháza 
Ceglédbercel • Cegléd • Bénye

06-20/389-8259

oz szállítás oz szállítás 
10 000 Ft 

rendelés felett  
a szállítás
ingyenes!

 Arany-, ezüst-, és bronzérmekkel tér-
tek haza a Monori SE ifj ú sportolói az 
ITF Taekwon-do Magyar Bajnokságról! 
Február 29-én és március 1-én rendezték 
a hazai taekwondosport legrangosabb 
versenyét Mogyoródon gyermek, ser-
dülő, ifj úsági és felnőtt  korosztályban. 
Kék-fehér egyesületünket 10 sportoló 
képviselte, ők összesen 5 magyar bajno-
ki címet, 5 ezüstérmet és 6 bronzérmet 
szereztek!

A kétnapos versenyen formagyakor-
lat, küzdelem, tradicionális küzdelem, 
speciáltechnikai törés, erőtörés verseny-
számokban mérték össze tudásukat a ver-

senyzők egyéniben és csapatban. Süly-
sápi testvérklubunkkal közösen indított  
csapat a versenyszámokban sikeresen 
szerepelt. Egyéniben tíz érmet, ebből 
négy aranyat; csapatban egy aranyérem 
mellett  további öt érmet akasztott ak a 
Monori SE sportolóinak nyakába! A ta-
tamin bíróként is képviseltett ük magun-
kat Lódi Levente III. danos mesterünk 
személyében, aki mindkét nap vezetőbí-
róként tevékenykedett  a versenyen.

Fiatal sportolóink ismét bizonyítot-
ták rátermett ségüket és küzdeni akarás-
ból azok a tagjaink is jelesre vizsgáztak, 
akik érem nélkül tértek haza a verseny-

 JÓL SZEREPELTEK A TAEKWONDOSOK 

SZÉP JÖVŐ ELŐTT A MONORI TAEKWONDO

ről! Van okunk bizakodni a jövőt ille-
tően, hiszen legifj abb sportolóink is ki-
emelkedően teljesített ek.

A versenyzőknek ezúton is gratulá-
lunk, köszönjük kitartásukat és edzőik 
munkáját, HAJRÁ MONOR! Monor SE



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!

•   TARGONCAVEZETŐ (termelésbe  
ÉS raktárba több műszak vállalásával)

•   ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR  
(2 műszakban, GKI kártyával, „C”/„E” kategóriás 
jogosítvánnyal, érvényes targoncavezetői 
engedéllyel)

•   KARBANTARTÓ (mechanikai műszerész)

•   ÁRUÁTVEVŐ és -KIADÓ  
(több műszakban, érvényes targoncavezetői 
engedéllyel)

•   ÜZEMI OPERÁTOR /betanított munkás/ (több 
műszakban, több üzemünkben)

•   LABORATÓRIUMI TEChNIKUS 
(több műszak vállalásával)

•   LABORATÓRIUMI CSOPORTVEZETŐ

•   IT CSOPORTVEZETŐ

•   MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORTVEZETŐ

ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

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

www.toyotakovacs.hu
info@toyotakovacs.hu

AKÁR  1 200 000 FT ÁRKEDVEZMÉNNYEL
Bővebb információkért keresse értékesítő kollégáinkat!

TOYOTA COROLLA
No. 1 HYBRID


