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HELYI TÉMÁK  
DARÁZSI KÁLMÁNNAL
Hogyan, mikor és miért – a polgármester válaszol  

a Monort érintő és foglalkoztató kérdésekre.

ÚJRA MŰKÖDIK A LIFT  
A SZAKRENDELŐBEN

Sajnos a szakrendelő nem Monor 
Város Önkormányzatának üzemelteté-
sében működik, hozzánk a háziorvo-
sok, a gyerekorvosok, védőnők és a fog-
orvosok tartoznak. Így polgármesterként 
a szakrendelő működésével kapcsolat-
ban én csak kérhetek, általában a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház főigazgatójával kell 
egyeztetnem ezekben az ügyekben.

A lift egyidős magával az épület-
tel, most a vezérlőpanelje ment tönkre. 
Nehéz volt az új alkatrész beszerzése. 
Nekem a véghajrát sikerült felgyorsíta-
nom, hiszen már az utolsó adminisztrá-
ciós ügyintézések zajlottak a javításával 
kapcsolatban. Egy adminisztrációs hiba 
miatt a kivitelező nem tudta elkezdeni 
a munkálatokat. A lift meghibásodása 
miatt, volt olyan eset is, mikor egy moz-
gásszervi problémákkal küzdő betegtől 
a földszinten vettek vért. Az egyeztetés 
után néhány nap alatt sikerült elkezdeni 
a lift javítását, ami már zavartalanul üze-
mel.

Abban maradtam a főigazgató úrral, 
hogy a jövőben háromhavonta egyezte-
tünk a monori szakrendelőről és az ellá-
tási problémákról. A közelmúltban több 
orvostechnikai eszköz került beszer-
zésre, valamint felújítják azt az épü-
letrészt, ahová az új röntgengépet tele-
pítették. Továbbra is közösen fogunk 
dolgozni azért, hogy a szakrendelő fel-
újítása minél előbb megvalósulhasson.

JÓL HALAD A NAPSUGÁR ÓVODA 
BŐVÍTÉSE
A Napsugár Óvoda kivitelezési mun-
kálatai befejeződtek, jelenleg a vízórára 

várunk. Az ingatlanhoz egy okos vízmé-
rőt fogunk felszerelni, ennek kicsit nehe-
zebb a beszerzése. Közben zajlanak az 
engedélyeztetési eljárások is. Várhatóan 
tavasszal az óvoda megnyithatja kapuit.

A Napsugár Óvoda is új munka-
társakat keres, de jelenleg is vannak 
nyitott óvodai pozícióink, nincs telje-
sen feltöltve az óvodapedagógusi állo-
mányunk. Várjuk tehát az óvónők 
jelentkezését, mivel az önkormány-
zat fizetéskiegészítést is ad a bértáblán 
felül.

SZENNYVÍZHÁLÓZATI KÉRDÉSEK
Monor szennyvízhálózatának egyre 
több a problémája. A monori egy hib-
rid rendszer, de nagyrészt vákuumos 
megoldással működik. A szennyvíztisz-
tító telepünk még ellátja Csévharasztot, 
Vasadot, Péterit, Monorierdőt és Gombát 
is. A vákuumos rendszert nehéz bővíteni 
és nagyon nem bírja a túlterhelést. Az az 
ideális, ha egy szennyvízaknára maxi-
mum hat lakás van ráterhelve. Összesen 
623 ilyen vákuumakna van Monoron.

Akkor kezdődtek a problémák, ami-
kor egyre több kettő- és négylakásos 
házat építettek, ezzel pedig megválto-
zott a terhelés, mivel ezek az épületek 
egy bekötésnek számítanak. A csúcs-
időszakokban a túlterheléskor megte-
lik az akna vízzel, amivel nem lenne 
probléma, de a vákuumos rendszer a 
levegő segítségével tudja a szennyvizet 
tovább szállítani. Így, amikor megtelnek 
az aknák, a vákuum nem tud levegőt 
szívni és hatalmas vízdugók alakulnak 
ki. Az utóbbi években nagyságrendek-

kel nőtt a szennyvíz-  
kibocsájtásunk, 
jelenleg napi 3600 
köbméter a befo-
gadóképessége a 
szennyvíztisztító 
telepnek, mely meny-
nyiséget néha túllép-
jünk. Most készülnek 
a szennyvíztisztító 

telepünk bővítésének a kiviteli tervei, 
ami további 2000 köbméterrel növeli 
majd a kapacitását.
A probléma megoldására több lehetősé-
get is megvizsgáltunk. Amikor meghi-
básodás történik, a hibakeresés úgy zaj-
lik, hogy a kollégák beülnek az autóba és 
egyik aknáról a másikra haladva kere-
sik a vákuumszökést. Ennek nagy az 
emberi erőforrás igénye, sokszor órákat 
vesz igénybe, mire felfedezik a hiba for-
rását, ekkor vissza kell menni a vákuum-
gépházban, le kell zárni az ágat, azaz 
hosszú és bonyolult folyamat, és mind-
ezt több településen, nagy területen kell 
végezni. A terveink szerint monitoring 
rendszert fogunk kiépíteni. Öt szenny-
vízaknánként lesz egy-egy monitor-
ing érzékelő, ami megmutatja, hogy az 
ágon belül melyik részen lehet a meg-
hibásodás. Szeretnénk automatizálni a 
vákuum-gépházainkat is, minden egyes 
ágra motoros tolózár fog kerülni, így az 
elzárásokat egy diszpécserközpontból 
lehet majd vezérelni.

MŰKÖDIK A KAMERARENDSZER
Elkészült a kamerarendszer az okos 
város projekt keretein belül. A kamerák 
működnek, de a belőlük nyert felvéte-
lek még nem használhatók fel, ugyanis 
még felülvizsgálat alatt van az adatok 
felhasználási módját és a jogosultságokat 
meghatározó adatvédelmi szabályozás. 
Ahogy ez elkészül, úgy a kamerarend-
szer felvételei is felhasználhatóak.

VÁLTOZIK A SZOCIÁLIS RENDELET
Azt tapasztaltuk, hogy eljárt a szociális 
rendeletünk jövedelemhatára felett az 
idő. Azzal a kéréssel fordultam a hivatal 
munkatársaihoz, hogy vizsgáljuk felül 
a jövedelemhatárokat az egyes szociá-
lis juttatások kapcsán, amit az infláció is 
indokolttá tett. Gyakorlatilag kibővítet-
tük a jogosultak körét, így több rászoru-
lót tudunk egy-egy élethelyzetben támo-
gatni.

A rászorulók a polgármesteri hiva-
talban, a Jegyzői Irodán kereshetik a 
szociális ügyintézőinket, ahol minden-
ben segíteni fognak a kollégák.
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Egyéni és vállalti kérdésekben is segítek.
• önéletrajzi elemzés
• énvezetés
• terhelhetőség-elemzés
• stresszelemzés
• pályaválasztás – fiataloknak, akik még 

bizonytalanok milyen munkakörben 
helyezkedjenek el

• munkahelyi választás – cégeknek, egy adott munkakörre 
alkalmas jelölt kiválasztásában
munkahelyi választás – cégeknek, egy adott munkakörre munkahelyi választás – cégeknek, egy adott munkakörre 

Egyéni és vállalti kérdésekben is segítek.

pályaválasztás – fiataloknak, akik még 

Egyéni és vállalti kérdésekben is segítek.

vagyok

jogász és grafológusjogász és grafológusjogász és grafológusjogász és grafológusjogász és grafológusjogász és grafológus
Teljes személyiségképet írok, és természetesen  és természetesen 
minden felmerülő kérdésben válaszolok.minden felmerülő kérdésben válaszolok.minden felmerülő kérdésben válaszolok.

Online 
időpont 

egyeztetés: 
06-70/536-6280, 06-29-413-975

„AMI KÖZÖS, AZ A SAJÁTUNK IS”
Pogácsás Tiborral, térségünk országgyűlési képviselőjével beszélgettünk Monorról 

és a város vonzáskörzetéről. Szó esett a terület erősségeiről és nehézségeiről, 
a térségben rejlő potenciálról, és némi nosztalgiázásra is jutott időnk.

– Polgármestersége/képviselősége 
óta eltelt időben mi volt a legszem-
betűnőbb változás, amit a körzetben 
tapasztalt?

– Pest vármegye más szerkezetű, mint 
a többi vármegye. Nem egységes, csak 
funkcionális székhelye van, Budapest, a 
főváros, amellyel az érdekei sokszor nem 
is egyeznek. Igaz ez a mi térségünkre is. 
A rendszerváltás után meglévő közle-
kedési, gazdasági lemaradásunk tovább 
nőtt. A települések között az együttmű-
ködés hiányzott, még ma sem minden-
ben elégséges. Az M0 megépülése, az 
M5-ös autópálya felértékelődése tovább 
növelte a gazdasági különbségeket. Az 
önkormányzatok legnagyobb kihívása 
ezeknek a különbségeknek a csökken-
tése. 2010 után bekövetkezett gazdasági 
irányváltás a munkahelyek teremtésére, 
a vidéki megélhetés javítására irányult, 
és ez érezhetően javította a helyzetünket 
is. Állami és önkormányzati fejleszté-
sekkel javult a közlekedés, megújultak a 
közintézmények és nagyon sok új mun-
kahely létesült. Monoron 1998-óta dolgo-
zunk azon, hogy a városban jelen legyen 
minden, ami a biztonságos élethez kell. 
Ennek a munkának az eredménye, hogy 
megerősödött Monor és a térség is. Mind 
többen költöznek ide, és új cégek teleped-
nek le. Ez esélyt ad arra, hogy a háború 
okozta gazdasági nehézségeket is átvé-
szeljük.

– Hogyan jellemezné a régiót?
– A választókerület nagyon tagolt. 

Három vasútvonal, a ceglédi, az újszászi 
és a lajosmizsei szeli át, és ez igaz a köz-
úti közlekedésre is: az M4, az M5 és a 
31-es utak mentén élünk. Ráadásul négy 
járáshoz tartoznak a települések. Ennek 
ellenére sok a hasonlóság. Minden közel 

van, adottak a munka, a 
tanulás a kikapcsolódás, 
a sportolás felté-telei. Jó a 
közbiztonság, alacsony a 
munkanélküliség, mind 
a 23 településen nő a 
lakosság. A vidéki élet 
előnyeit élvezhetjük a 
főváros közelsége mel-
lett.

– Mit szeret legjobban, 
mihez kötődik legin-
kább a környékén?

– Azt mondják, hogy régen az embe-
rek szinte sosem lépték át a szülőfalu-
juk határát, az jelentette nekik a világot. 
Annyiban hasonló az én életem, hogy 
születésem óta ugyanabban az utcában 
élek, persze, tanultam, dolgoztam más-
hol, de mindig ide jövök haza. A Kos-
suthba jártam suliba, fociztam a rég 
bezárt strand medencéjében, csavarog-
tam a forrásnál, szánkóztam az agyagbá-
nyában. Itt nőttem fel, itt házasodtam, itt 
építkeztünk, itt dolgozom, szóval min-
den Monorhoz köt.

– Ki volt önre a legnagyobb hatással 
a pályafutása alatt?

– Szerencsém van, mert csapatban 
dolgozom. A feladatokat, a célokat közö-
sen tűzzük ki és közös a megvalósítás is. 
Természetesen foglalkozásomból eredő 
felelőség az enyém. De a siker az mindig 
közös. A belügyminisztériumban eltöl-
tött nyolc év komoly kihívás volt, sokat 
tanultam ebben az időszakban.

– Min változtatna, mit tart a terület 
legnagyobb hátrányának?

– Az itt élő emberek adják a térség 
erejét. Az elvégzett munka, a kitar-

tás vihet előre bennün-
ket. A földrajzi elhelyez-
kedésünk szerencsés, 
az ország közepén, jó 
közlekedési helyzetben 
vagyunk. A gyorsfor-
galmi utak melletti terü-
letek, a képzett munka-
erő vonzza a befektetőket. 
Mindez biztonságos meg-
élhetést jelenthet. Ren-
delkezünk a szüksé-
ges intézményekkel, a 
gyermekeket jól képzett, 

elhivatott szakemberek fogadják a böl-
csődéktől a középiskolákig. A hagyomá-
nyok ápolása, a monori Strázsák fellépé-
sei, könnyű és komolyzenei programok, 
egyesületek, alapítványok a közösség 
építését végzik. A város az igazi értel-
mében akkor válik várossá, ha a lakók 
a város polgárainak érzik magukat. Ha 
részt vesznek a város éltében, részt vál-
lalnak a feladatokban. Ezt a legnehezebb 
elérni, ebben vagyunk lemaradva.

– Végül egy érdekes történet, amit szí-
vesen megosztana az olvasókkal, és ön 
szerint jellemző lakóhelyünkre? 

– Amikor az első játszótéri játéko-
kat kihelyeztük, még 1999-ben nagyon 
sokan mondták, hogy felesleges, mert itt 
Monoron mindent tönkre tesznek! Foly-
tattuk a fejlesztéseket, egyre több játé-
kot, padot telepítettünk, azután virágok 
kerültek ki a közterületekre, parkokba. 
Ma jó minőségű játszótereink, parkja-
ink vannak, köztéri információs táblá-
kat helyezett ki a város és tudunk rájuk 
vigyázni. Sajnos voltak és vannak ma is 
rongálások, de ma már a többség érzi, 
hogy ami közös, az a sajátunk is. 

Kovács-Solymosy Zs.

NYITVATARTÁS
Hétfő: zárva

Keddtől péntekig: 8-tól 16 óráig
Szombat: 8-tól 12 óráig

Kukorica  .  .  .  .  .  . 200 Ft/kg
Búza  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180 Ft/kg
Napraforgó  .  .  . 400 Ft/kg
Árpa  .  .  .  .  .  .  .  .  . 180 Ft/kg
Galambeleség  . 300 Ft/kg
Tojótáp  .  .  .  .  .  .  . 370 Ft/kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  . 310 Ft/kg

MONOR, 
DOBÓ I. u. 4.

MEGNYITOTTUNK!

Folyamatosan bővülő 
árukészlettel várjuk 

régi és új vásárlóinkat!
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 FAÜLTETÉSSEL ZÁRULT AZ ÉV 

ZÖLDÜL MONOR
 Az év során több fásítási program is zajlott, mely során töb-

bek között a Gera kert, a Vásártér, és a Kis-tó zöldfelülete is 
nagyot nőtt.

 A MOL-Új Európa Alapítvány az Agrárminisztériummal, 
a Megyei Jogi Városok Szövetségével és az Országos Erdé-
szeti Egyesülettel együttműködve tavaly hirdette meg az első 
szakmai akcióját, a VárosFa Program elnevezésű kezdeménye-
zést, melyre 2022. április 20-ig lehetett jelentkezni, regisztrálni 
a 10 ezer lakosúnál nagyobb települések önkormányzatainak. 
A program keretében 16 fafajtából (pl. amerikai és ezüsthárs, 
gömb szivarfa, szivarfa, pusztaszil, magas kőris, stb.) legfel-
jebb 70 db-ot lehetett településenként igényelni térítésmentesen. 
Az igényelt fákkal egyidejűleg meg kellett határozni az ültetés 
helyét, mely csak közterület, önkormányzati tulajdonban lévő 
terület lehetett. Minden fához a kiegészítőket is (karó, fenyő-
kéreg, kötöző, törzsvédő) az alapítvány biztosította. Az önkor-
mányzat három helyszínt jelölt meg a faültetések helyéül: a Gera 
kertet, a Tavas parkot és a Vásártérnél az új, Manófalva Bölcsőde 
mellett lévő területet.

Botos Krisztina környezetvédelmi ügyintéző arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy Monor Város Önkormányzata összesen 57 db fát 
igényelt a program keretein belül (10 db platán, 14 db pusztaszil, 
10 db szivarfa, 5 db ezüsthárs, 6 db amerikai hárs, 6 db nagyle-
velű hárs, 6 db magas kőris). ‒ A fák kiszállítását szep-tember 
hónapban kezdte meg a KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészete, 
de mivel városunk csak december 7-én került sorra, így az esős, 
majd fagyos időjárás nehezítette a fák elültetését. December 8-án 
a Gera parkban kezdődött meg a faültetés; a KÖVÁL Monori 
Városüzemeltetés 12 db fát ültetett el az Ady úti Általános Iskola 
6.a osztály tanulóinak közreműködésével, majd másnap össze-
sen 21 db pusztaszil és szivarfa került elültetésre a Tavas park-
nál. A Vásártérnél történő 24 db fa elültetése a rossz időjárás 
miatt csak a karácsony utáni időszakra maradt.

A program keretében telepített faállomány tekintetében az 
önkormányzat hét évig köteles a szükséges ápolási, gondo-
zási, pótlási feladatokat elvégezni. A fák gondozását a KÖVÁL 
Monori Városüzemeltetés végzi. Botos Krisztina azt is jelezte, 
hogy sajnálatos módon január hónapban máris történt rongálás 
az új ültetéseknél: a Gera parkban egy fát ismeretlen elkövető 
kitört, melyet az önkormányzatnak pótolnia kell.

A FACSEMETÉK  „NEKED ZÖLDÜL” FELIRATÚ 
SZALAGOT KAPTAK
Mivel a VárosFa Program kiemelt célja a környezettudatos-
ságra nevelés, ezért a program finanszírozásában a sikere-
sen elnyert sorfák mellé járt egy erdőpedagógiai foglalkozás 
valamely helyi óvoda vagy általános iskola részére. Az erdő-
pedagógiai foglalkozás a „Zöld Óvoda” címet elnyert Nap-
sugár Óvodában került megtartásra.

 FIGYELEM!  

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNNYEL ELSZÁMOLT FÖLD-
GÁZMENNYISÉG JOGSZERŰ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
A több generáció együttélésére kialakított házakban élő csa-
ládok rezsicsökkentés igénybevételének jogosultságáról szó-
ló részletes tájékoztató, a letölthető és kinyomtatható nyom-
tatvány megtalálható a www.monor.hu oldalon, a Hírek 
menüpont január 27-i bejegyzésében. 

Monor Város Önkormányzata

 IRÁNY A STRÁGYAHEGY!  

ELKÉSZÜLT A KILÁTÓ MELLETTI PARK
Új látványossággal bővül 
a Strázsahegy, ugyanis 
elkészült a Kilátó melletti 
park és a drótkötélpálya, 
a gyerekek legnagyobb 
örömére. � Befejeződött 
a kivitelezés, amit egy 
LEADER-pályázatból va-
lósított meg az önkor-
mányzat. 2015-ben vá-
sároltunk telket, ezzel 
növeltük a területün-
ket, hogy a Kilátó és kör-

nyéke a későbbiekben egy központi helyszíne lehessen egy-
egy Strázsahegyi rendezvénynek. Fontos szempontunk volt, 
hogy tovább emeljük a Strázsahegy színvonalát. A kilátónál 
most már egy nagyobb megújított pihenőpark és egy páros 
drótkötélpálya is várja az odalátogatókat, nagyszerű kikap-
csolódást biztosítva a gyerekeknek – mondta el lapunknak 
Darázsi Kálmán polgármester.
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Jelentkezni lehet  a 06-20/77-111-53 
telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT,  
és KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkatársat keres!

• napi több adag étel extra juttatásként
• céges busz  • munkaruha
• konyhai kisegítőknek akár 260 000–310 000 HUF 

kereseti lehetőség!

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ
Kombi cirkó, kazán, konvektor,  

villany- és gázbojler, vízmelegítő.
Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier, Duval, Biasi, Beretta, Westen, Ocean,  

Baxi, Fég, Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant

Győrfi Balázs gázkészülékszerelő-mester, épületgépész-technikus
www.ep-gep.hu

Klíma
 telepítése, karbantartása, javítása

Karbantartás, javítás gyári alkatrészekkel, garanciával.

06-30/342-8288  •  06-30/345-3451

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Kisebb javítások  
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

azonnali kezdéssel!

06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com

Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor,  
Kiss Ernő u. 17/1

 VÁRJUK A PÁLYÁZÓKAT!  

ELADÓ INGATLANOK
Monor Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok értékesítésére hirdet pályázatot:

A pályázati kiírások teljes szövege a www.monor.hu weboldalon olvasható és letölthető, további 
információ Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben 
a 29/612-314 telefonszámon kérhető.

Cím Hrsz. Építési 
övezet Megnevezés m2 Igényelt legalacsonyabb 

vételár

Virág utca 60. 2506/A/2 Lke-3 ötlakásos társasház 
2. sz., felújítandó lakása 50,6 20 000 000 Ft

Péteri út 6066/20 Vt-6 beépítetlen terület 2087 31 305 000 Ft+Áfa

Fiumei utca 7443 Lke-3 beépítetlen terület 608 10 359 000 Ft +Áfa

Késmárk-Beáta 
utca sarok 5835/2 Lke-3 beépítetlen terület 715 21 450 000 Ft+Áfa

Zólyom-Beáta 
utca sarok 5836/2 Lke-3 beépítetlen terület 655 19 650 000 Ft+Áfa

Bajcsy-Zs. utca 2. 6706 Vt-2 lakóház, udvar (cipőbolt) 399 41 992 000 Ft

 ÁLLÁSAJÁNLATOK  

MUNKATÁRSAKAT KERESNEK
A Monori Petőfi  Óvoda pályázatot hirdet óvo-
dapedagógus munkakör betöltésére. A rész-
letes pályázati felhívás a https://kozigallas.
gov.hu oldalon tekinthető meg. További tá-
jékoztatást Szilágyiné Zsember Ágnes intéz-
ményvezető nyújt a 06-20/441-0933-as tele-
fonszámon.

A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés pá-
lyázatot hirdet úszómester munkakör betöl-
tésére. 

Önéletrajzokat a titkarsag@koval.hu 
e-mail-címre, vagy személyesen a 2200 Mo-
nor, Kossuth Lajos u. 147. szám alatt várjuk. 
További tájékoztatás a 06-29/411-309 tele-
fonszámon.

Monor Város Önkormányzata
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Épület-
energetikai energetikai 
tanúsítvány tanúsítvány tanúsítvány 

kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

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

Vladár Zoltán
Tel.: 06-20/958-4148

KonTéneRes 
siTTsZállíTás

Gépi földmunKa 
a-tól Z-ig. 

Újrahasznosított 
szóródó anyagok.
Környezetvédelmi 

engedéllyel, 
befogadó 

nyilatkozattal.

széleskörű 
gépparkkal, 

mindig a célnak   
megfelelően.

Kedvező árakon.
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Ügyfelemnek 
egy lépést sem kell tennie!egy lépést egy lépést 

Artzt Sándor
Tel.: 06-20/321-6840

Fúrt kutak  
üzemeltetési és fennmaradási 

engedélyének  
teljes körű  

ügyintézése,  
rövid  

határidővel.

AZ ORSZÁGJÁRÓ MONORT LÁTOGATTA MEG
A Kossuth Rádió Országjáró című magazinjában olyan élettel teli közösségeket 

mutatnak be, melyek tevékenysége jó példa lehet az ország bármely pontján élőknek. 
Január 28-án a rádió munkatársai Monoron jártak, a településről szólt az élő adás. 

É rdekes emberek, értékálló alko-
tások ‒ a Kossuth Rádió Ország-
járó c. műsorában a rádiós kollé-

gák hétről hétre bebarangolják hazánk 
különleges helyeit, bemutatják egy-egy 
vidék jellegzetességeit, megkóstolják az 
adott tájegység különleges ételeit, ita-
lait. Olyan emberekkel beszélgetnek, 
akik kitűnnek környezetükből, szívesen 
tesznek lakóhelyükért, közösségükért. 
Apró, de gyakran nem hétköznapi tet-
teikkel dolgoznak a vidék életben mara-
dásáért. 

A műsor készítői Monoron, az ezer 
pince városában talán az egyik legré-
gebbi pincében rendezték be alkalmi 
stúdiójukat a Strázsahegyen. Az ötórás 
élő adásban közel 50 helyi lakos szólalt 
meg, akiknek fontos szülővárosuk, vagy 
épp valamely monori érték ismerői, ápo-
lói, őrzői. A mikrofonvégre kerül töb-
bek között Darázsi Kálmán polgármes-
ter, Juhász László alpolgármester, Aranyi 
Botond borász, Kiss Attila gimnáziumi 
tanár, Kruchió László designer, Andrási 
Zsolt néptáncos, Hidegkuti Tibor borász 
és még sok-sok kiváló monori személy.

A műsor készítői felelevenítették 
a helyi szőlőtermesztés és borkészítés 

hagyományait, bemutatták a Strázsa-
hegyi borászati tanösvényt és borutat, 
felkapaszkodtak a kilátóba, élő adás-
ban kapcsolódtak be egy családi pincé-
szetben zajló munkálatokba és bemu-
tatták a babos toroskáposzta készítését. 
A műsorban helyi zenészek és fiatal 
tehetségek muzsikáltak a Pincefalu-
ban, miközben száguldó riporter jelent-
kezett be a városközpont különböző 
látványosságaitól, pl. a helytörténeti 
kiállításból vagy az országban egye-
dülálló, köztéri gyógynövényparkból. 

A műsor hallgatói megismerhették az 
idén 100 éves Monori Galamb és Kis-
állattenyésztő Egyesület történetét és 
a szépséges monori keringő galambot. 
Az Országjáró délutáni műsorrészé-
ben bemutatkoztak a helyi alkotók, fes-
tők, szobrászművészek, ékszerkészítők, 
gobelinhímzők és különleges gyűjtemé-
nyek tulajdonosai is. 

A Monorról szóló adás az elhang-
zást követően visszahallgatható a www.
mediaklikk.hu weboldalon, képes 
beszámolóját pedig megtalálják a Kos-
suth Rádió Facebook-oldalán.

„Csámborgó csapatépítő trénig a Strá-
zsahegyen, vászon a hordók felett, mozi 
a pincében. Ecsettel mesélt naiv fest-
mények, a nap csókja, az élet tulipánja, 
sárközi, kalotaszegi, matyó díszítéssel 
ékesített kapuk, padok, ládák. Gyöngy-
kalárisok és foltokból varrt álomképek. 
Kamionsofőrből lett gitárművész és 
fénycsapdába zárt villámok, repülők és 
naplementék. A pincefalu gyerekrajzon, 
festményen és mézeskalácsból sütve. 
Érdekes emberek, értékálló alkotások az 
ezer pince városában, Monoron” – írta a 
Kossuth Rádió a településről és a műsor-
ról közösségi oldalán. 
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 Nyitvatartás: H–P: 8–18, Szo: 8–13

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

Monor, Mátyás király utca 51.

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

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

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

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

Bankkártyás fizetési lehetőség

Monor
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BIZTOSÍTOTT AZ USZODA NYITVATARTÁSA
A z energiaárak drasztikus emel-

kedése 2022 nyár végén nagyon 
nehéz helyzetet teremtett a 

Monori Városi Uszoda üzemben tartha-
tósága kapcsán. A korszerű technológi-
ával működő uszoda az önkormányzat 
összesített földgázfelhasználásának 
harmadát, elektromos fogyasztásá-
nak több mint hatodát tette ki. Önkor-
mányzatunk a kormányzati egyezteté-
sek és iránymutatások szerint minden 
területen csökkentette energiafelhasz-
nálását, ugyanakkor célként tűzte ki, 
hogy a kínálkozó jelentős megtakarí-
tás ellenére az uszodát a lehető legki-
sebb időre vegye ki a működésből. Első 
lépésben egyeztetések történtek a sport 
célú bérlőkkel, akikkel új bérleti meg-
állapodások köttettek, illetve módosul-

tak a lakossági belépőjegyárak is. Ez 
lehetővé tette, hogy december közepéig 
tudta használni a közönség az uszodát. 
Közben Darázsi Kálmán polgármes-
ter úr a Magyar Úszó Szövetség és a 
Magyar Vízilabda Szövetség támoga-
tásával felkereste Dr. Schmidt Ádám 
sportért felelős államtitkár urat, aki-
től a megyei szinten kiemelkedő sport-
célú hasznosulás okán működési támo-
gatást kért. A jól megfogalmazott kérés 
támogatást nyert, így az uszoda fenn-
tartása ezidáig 15,4 millió forint állami 
támogatást kapott részben a Magyar 
Úszó Szövetségen keresztül. Ezzel a 
támogatással a tervek szerint a nyári 
időszak végéig biztosított lehet a folya-

matos működés. Reméljük, hogy őszig 
az energiaárak csökkennek, illetve 
addig elkészülhetnek az uszoda ener-
getikai korszerűsítésének tervei is.

Köszönjük a Magyar Úszó Szövet-
ség és a Magyar Vízilabda Szövetség 
együttműködését, a Sportállamtitkár-
ság támogatását!

Köszönjük, a helyi sportegyesüle-
tek eredményes munkáját, nélkülük 
nem lett volna hozzáférhető ez a támo-
gatás, köszönettel tartozunk ugyanak-
kor Monor és a környező települések 
lakosainak is, akik intenzíven használ-
ják az uszodát, szintúgy hozzájárulva a 
fenntarthatósághoz!

Juhász László, alpolgármester

MONOR VÁROSI USZODA 
NYITVATARTÁSA:
hétfő: 6‒22 óra
kedd: 6‒22 óra
szerda: 6‒22 óra
csütörtök: 6‒22 óra
péntek: 6‒22 óra
szombat: 9‒21 óra
vasárnap: 9‒21 óra

Monor, 
Kossuth L. u. 71/A

Nyitva:
hétfő–szombat: 9.00–19.00

vasárnap: 10.00–17.00

06-20-363-0285
jeansfactorymonor@gmail.com
Jeans Factory Monor

Legújabb, legtrendibb szezonális  
kollekciók, egyenesen Olaszországból. 

Női és férfiáru minden  
korosztály számára.

ÚJ HELYEN!
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Az integrált mérőberendezéseket gyártó Equip-Test Kft. a Széchenyi 
Terv Plusz program alatt, a Magyar Kormány, valamint az Európai Unió 
társfinanszírozásával valósítja meg legújabb támogatott fejlesztését.
Az új technológia célja, hogy a vállalat által gyártott és az elektromos méréseknél 
használt precíziós eszközök, az úgynevezett rugós mérőtűk egy részének össze-
szerelése és ellenőrzése automata adagolással működő géppel, teljesen automati-
kusan történjen.

A fejlesztés eredményeként egy olyan precíziós összeszerelő berendezés jön létre, 
amely a következő tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkezik: automata mikro-pre-
cíziós alkatrész adagolás, automata termék összeszerelés, automata szelektálás a 
jó és a rossz darabokra.

Ezeknek köszönhetően a vállalat a jelenleg is alkalmazott kézi szereléshez képest 
sokkal hatékonyabban és magasabb minőségben tud majd ugyanolyan jellegű kész 
termékeket gyártani.

A projekt eredménye - a létrejövő technológia - a Mikro-Technológiai Automata Mé-
rőtű Szerelő és Ellenőrző Állomás által tökéletesen összeszerelt rugós mérőtű lesz.

RENDBEN LEZAJLOTT A NÉGY ÉS 
HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI FELVÉTELI 

Monoron idén összesen 721 diák jelentkezett a központi felvételi 
megírására: 130 fő választotta a hatodik évfolyamos felvételi 

tesztet, a többiek a nyolcadik évfolyamból kerültek ki.  

A létszám magas-
nak számít, 
így a tesztírás 

két helyszínen zajlott: 
a Monori József Attila 
Gimnáziumban, illetve 
a Monori Ady Úti Álta-
lános Iskolában. – Néhá-
nyan lesznek azok, akik 
a január 31-i pótfelvéte-

lin írják meg a felvételit, de javarészt meg-
jelentek a gyerekek – nyilatkozta lapunk-
nak Balatoniné Sárosi Márta, a Monori 
József Attila Gimnázium intézményveze-
tője. – A Monori Ady Úti Általános Iskola 
tanárai, dolgozói idén is sokat segítettek, 
amit ezúton is nagyon köszönök nekik. 
Mintegy kétszáz diák írt náluk felvételit, 
a többiek a gimnáziumban dolgoztak.

A felvételi feladatsorok minden évben 
heves érzelmeket váltanak ki szülőkből 
és diákokból egyaránt. Az egyszerűbb, 
könnyen megoldható feladatok mellett 
mindig szerepelnek benne nehezebb 

sorok is, hiszen ez tudja igazán differenci-
álni a különböző képességű és gondolko-
dású gyerekeket. A magyar sor a monori 
szaktanárok véleménye szerint idén 
könnyebbnek számított, talán emiatt egy 
kicsit nehezebb lesz differenciálni a gye-
rekek között, de ez már a középiskolák 
feladata. A matematika sorról az intéz-
ményvezető szerint idén elmondható, 
hogy a megszokottól eltérő volt: szerepel-
tek benne olyan feladatok is, amilyenek 
eddig még nem, illetve az utolsó feladatot 
többféleképpen is lehetett értelmezni. A 
javítási útmutatót azóta az Oktatási Hiva-
tal felülbírálta, és kiegészítést tett a kérdé-
ses feladattal kapcsolatban.

– Ha nehéz, vagy nem egyértelmű 
egy feladat, akkor se felejtsük el, hogy 
mindenki számára nehézséget okoz, így 
remélhetőleg senki sem kerül hátrányba. 
A javítási útmutató módosítása alap-
ján egyébként az összes lehetséges meg-
oldási kísérletre adható pont, mi pedig 
mindig korrektül, de humánusan értéke-

lünk, tehát, ahol látunk jó gondolatmene-
tet, azt értékeltük, így itt is tudtunk adni 
pontokat a gyerekeknek.

Az intézményvezető azt is elmondta, 
hogy a szülők szoktak élni a megtekintés 
lehetőségével, de mivel minden tesztet 
két tanár egymástól függetlenül javít, így 
minimális szokott lenni az az észrevétel, 
amit később korrigálni kell.

A felvételizők legkésőbb február 10-ig 
megkapják az értékelőlapot, de az iskola 
honlapján már január 25-én elérhetők 
voltak a végpontszámok – természete-
sen csak a tanulói OM-szám alapján. A 
felvételizők április végén fogják meg-
tudni, melyik iskolába sikerül bejutniuk. 
A következő hetek arról fognak szólni, 
hogy a szülők és a gyerekek együtt a 
lehető legjobb döntést hozzák, mely isko-
lákat, mely képzési kódokat milyen sor-
rendben jelölik meg. Leginkább most 
már ezen múlik, hogy a diákok hol kez-
dik szeptember elsején a tanulmánya-
ikat. MS infó
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Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

Nyitvatartás: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12

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!

ILLÉSI ATTILA E.V.

   Tuják, bokrok 
metszése, kivágása

   Udvartakarítás
   Fűkaszálás,  

fűnyírás

KERTI MUNKÁK

06-70/237-6675

Érd: 06-70/300-3622

        Ingyenes targoncavezetői képzés. 
(3 műszak 8 óra)  

Jogosítvány megszerzése után béremelés. 
Ingyenes céges buszok: 

Csévharaszt, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Nyáregyháza, Monor, Sülysáp, Pilis, Dánszentmiklós, 

Káva, Pánd, Gomba, Úri, Mende, Maglód, Üllő, Vecsés. 

KomIssIózóKat és 
targoncavezetőKet 

KeresünK gyálra. 

Bruttó 

200 000 Ft 

belépési bónusz! 
Fiatal, diplomás házaspár
életjáradéki 

szerződést szerződést 
kötne 

idős hölggyel  
vagy úrral.

tel.: 06-30/965-0495

életjáradéki 
szerződést szerződést 

tel.: 06-30/965-0495tel.: 06-30/965-0495t

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Glass Steel General Kft. 

felvételt hirdet 
SZ E R K E Z E T L AK ATOS 

munkakörbe, 
sülysápi telephelyére.

Érd.: 06-30/475-7818 

 MEGHÍVÓ  

PATCHWORK KIÁLLÍTÁS
Pásztor Zoltánné Piroska foltvarró művész kézműves termé-
keiről talán mindenki hallott már Monoron. Szeretettel adta 
át tudását tanítványainak is az elmúlt évtizedekben, most 
közös kiállítás készül a Vigadó emeleti galériájában. A kiál-
lítókkal együtt szeretettel hívjuk az érdeklődőket a márci-
us 6-án, 18 órától tartandó megnyitóra. Résztvevők: Pász-
tor Piroska, Veszteg Virág, Szőke Gáspár, Pásztor Teodóra, 
Benedikti Brigitta, Kiss Adél, Német Gábor, Kovács Flóra, Ko-
vács Lídia, Kanczler Klára, Kruchió László. Vigadó

 MOZGÓ MÚZEUM  

MONORRA LÁTOGAT A PETŐFI-BUSZ

2023. március 5-én és 6-án, vasárnap és hétfőn, a városköz-
pontban tekinthető meg a Petőfi  Irodalmi Múzeum vándor-
kiállítása, amelynek célja, hogy a költő életútját, művészetét 
bemutassa egy színes, kézzelfogható formában. 
A kiállítás ingyenesen látogatható a Szent István téri parko-
lóban.

További információk: vigado@vigadokft.hu, www.pim.hu/
hu/petofi 200-muzeumbusz Vigadó

4m3

ELADÓ tűzifA

Ömlesztett köbméterben, 
1x1x1 m = 1 m3   

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

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

Akác, töLgy, bükk 
konyhakészen, hasítva 25 vagy 33 cm-es méretre vágva. 

Az árak felől érdeklődjön telefonon!

 ÉLETET MENTHETSZ  

VÉRADÁS
Február 22-én ismét 
véradás a művelődé-
si házban! Az Orszá-
gos Vérellátó Szolgá-
lat munkatársai 14 és 
18 óra között várják az 
önkénteseket. 

A véradásról általá-
nos információt a www.
ovsz.hu és a www.
veradas.hu oldalon ol-
vashat!
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 SÜRGŐS ESETBEN 

ÜGYELETES PATIKÁK MONORON
 A városban a rendes 

nyitvatartási időn túl 
ügyeletes és készenléti 
szolgáltatást nyújtanak a 
patikák. Hétköznapon-
ként, hétfőtől péntekig a 
nyitvatartási idő után este 
8 órától készenlétet tarta-
nak. Ebben az esetben a 
patikus nem tartózkodik 
a gyógyszertárban, a készenlétet adó pati-
kán kifüggesztett telefonszámon kell tele-
fonon hívni a készenléti patikust, aki rövid 
időn belül bemegy a patikába. Csak sürgős 
esetben vegyék igénybe ezt a szolgáltatást!

A Monorhoz legközelebb lévő, hét-
köznaponként is állandó ügyeletet ellátó 
gyógyszertár Vecsésen és Budapesten van.

Az ügyeletes patika a rendes 
nyitvatartás után, hétvégén teljesít szolgá-
latot. Ebben az esetben a gyógyszerész a 
patikában tartózkodik. Monoron váltásban 
ügyelnek a patikák, hétfőnként van a for-
dulónap, amikor a soron következő gyógy-

szertár látja el a készenléti és ügyeleti szol-
gáltatást.

Amíg van nyitva tartó patika, addig 
nincs ügyelet! Ez alapján Monoron szom-
batonként 18.30-tól 21 óráig ad ügyeletet 
az éppen soron lévő patika, majd 21 órától 
vasárnap reggel 8 óráig készenlétet teljesít. 
Vasárnap reggel 8-tól este 21 óráig ismét 
ügyelet, majd hétfőn reggel 8 óráig készlet-
ben várja a sürgős eseteket.

Az aktuálisan ügyeletet ellátó gyógy-
szertárak felől a https://ogyei.gov.hu/
gyogyszertarkereso oldalon is tájékozód-
hatnak.

A KÉSZENLÉTET ÉS ÜGYELETET 
TELJESÍTŐ PATIKÁK FEBRUÁRBAN:
2023. február 6–12. PatikaPlus Gyógyszertár
2023. február 13–19. Margit Gyógyszertár
2023. február 20–26. Monori Gyógyszertár
2023. február 27.–március 5. Virág utcai Gyógyszertár
2023. március 6–12. Paracelsus Gyógyszertár

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299

 SZERETETTEL VÁRJUK!  

JUBILEUMI GALAMBKIÁLLÍTÁS AZ EGYESÜLET SZÜLETÉSNAPJÁRA

A Monori Galamb- és 
Kisállattenyésztők Egye-
sülete vár minden láto-
gatót a 100+3 Jubileumi 
Kiállítására!

Egyesületünk, a 
pandémiás helyzet kö-
vetkeztében most tudja 
megünnepelni 
100 éves fennállását. A jeles évfordulót sze-
retnénk minél több emberrel megosztani és 
átélni, így szívesen látjuk Önt, családját, ba-
rátait. 

Helyszín: Művelődési Ház, 2200 Monor, 
Bocskai u. 1.

Időpont: 2023. február 11-12.

Nyitvatartási idő: 
2023. február 11. (szombat) 07:00–17:00,
2023. február 12. (vasárnap) 07:00–14:00.

Vasárnap, 2023. február 12-én 14 órakor, ha-
gyományainknak megfelelően díjkiosztó ün-
nepséget tartunk, melyen szintén örömmel 
látunk minden érdeklődőt!

H
étfő–péntek: 6–18

szom
bat: 8–14

Monoron a 4-es főúton, a körforgalom
tól Monorierdő irányában

+36-20/431-4887, 
+36-20/412-9853
azurfestek@gmail.com

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

 2023-BAN IS VÁRJÁK A TAGOKAT  

A KÖZÖS ÚT 
CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK 
ÖSSZEJÖVETELEI
A Közös Út Cukorbetegek Egye-
sülete 2023-ban is szeretettel 
várja a tagokat, érdeklődőket a 
havonta megrendezésre kerülő 
összejöveteleikre, melyek hely-
színe a művelődési ház.
A tervezett dátumok a követ-
kezők:

2023. február 25., március 
25., április 22., május 27., június 
24., szeptember 23., október 
21., november 18., november 
25., december 16.
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Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/A

Fürdőszobát féláron!
Az otthonfelújítási támogatással 

akár 50%-ot is spórolhat!

Kedvező árAK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

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

Kizárólag 

a Monori 
  -nál! 

Keresse

AKciós
termékeinket!

 AGRESSZÍV TANYASI KUTYÁK 

TÁMADÓ KUTYÁK 
A KÜLTERÜLETEKEN
 Olvasónk hívta fel a figyelmünket arra a problémára, mely 

véleménye szerint egyre gyakrabban fordul elő Monor külterü-
letein. A tanyákról állítólag több helyen kijárnak a kutyák, sok-
szor agresszíven viselkednek, olvasónk férjének két ilyen esete 
is volt.

Olvasónk pár éve a családjával kerékpározni indult a Tesco 
mögötti tanyák mellett, két kisgyermekkel voltak. Egyszer csak 
két kutya kirontott az egyik tanyáról, és megtámadta őket. Az 
édesanya annyit tudott tenni, hogy eltekert a két gyermekével, 
amíg férje megpróbálta feltartóztatni az állatokat. A kutyák nem 
csak ugattak, a férfinak maga elé kellett vennie a kerékpárt, és 
kitartóan kiabált, így úszta meg a támadást.

A család később már épp kezdte elfelejteni a rossz élményt, 
és nemrég a családfő újból kerékpározni indult a vasadi tanyák 
környékén. Sajnos másodszor is előfordult az, amit korábban 
átélt: egy másik tanya kerítésén megint kibújt két kutya és meg-
támadta őt. A férfi elesett a kerékpárral, hüvelykujját is megrán-
totta, így a támadás után a baleseti sebészeten kötött ki.

A család megfogadta, hogy soha többet nem mennek arra, 
de úgy gondolják, nem ez a megoldás, nem nekik kellene félve 
menniük kirándulni vagy kerékpározni. Más családok is járnak 
arra, sokan kisgyermekkel. A kutyák ráadásul állítólag elhanya-
golt állapotban voltak, olvasónk szerint valószínűleg sem oltást, 
sem rendes élelmet vagy ellátást nem kapnak.

ELVILEG SZIGORÚ AZ ÁLLATVÉDELMI TÖRVÉNY, 
MÉGSINCS KÖVETKEZMÉNY
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény (Ávtv.) szerint az állattartó köteles a jó gazda gondosságá-
val eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségletei-
nek megfelelő életfeltételekről gondoskodni, ez többek között 
vonatkozik az elhelyezésre, táplálásra, gyógykezelésre, tisztán 
tartásra, nyugalomra, gondozásra, kiképzésre, nevelésre és az 
állat  felügyeletére.

Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondo-
zásáról, szökésének megakadályozásáról.

Emellett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet szerint a kedvtelés-
ből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé 
tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező 
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szük-
ségtelenül ne zavarja. Tilos kóborolni hagyni az állatot, ám tar-
tósan láncon tartani is törvénybe ütközik, így az egyetlen meg-
oldás a megfelelő, biztonságos kerítés.

Amennyiben a kutya mégis szabadon kóborol az utcán, 
a tulajdonos szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás 
lefolytatására a rendőrség rendelkezik hatáskörrel, azonban a 
rendelkezés szerint ez csak belterületre vonatkozik. Ha nem 
ismert a kóborló kutya gazdája, akkor az önkormányzat fel-
adata a kutya befogása és a közterületről történő eltávolítása.

A külterületi kutyák esetében a jegyző az állattartót az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 
megakadályozása érdekében építési munka elvégzésére köte-
lezheti.

Aki állattartással kapcsolatos problémát észlel, az az állat-
védelmi hatósághoz (jegyzőhöz vagy a Pest Vármegyei Kor-
mányhivatal Monori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztálya) tud fordulni panaszával.
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Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773
Nyitva: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak,  
közületeknek egyedi reklámáron.

Kérje ajánlatunkat!

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

Magócsi Ruhatisztító

ÖNKORMÁNYZAT

ELKÉSZÜLT A RAVATALOZÓ 
FELÚJÍTÁSÁNAK ELSŐ ÜTEME
Szeptemberben adtunk hírt arról, hogy átalakításra kerül a ravatalozó. 

Szempont volt, hogy a hozzátartozók kegyeletteljesen tudjanak elbúcsúzni a 
szeretteiktől, ezért az első ütemben a ravatalozó felújítása történt meg, az épület 

többi helyiségének felújítására később, egy második ütemben kerül sor. 

A z első ütem idén januárban sike-
resen lezárult. Megújult a hom-
lokzat, kicserélésre kerültek a 

nyílászárók, megoldódott a csapadék-
víz elvezetése. Új járdarészeket és fedett 
kocsiszínt alakítottak ki. A ravatalozó 
belső felújítását is részben elvégezték. A 
kivitelezés a Belügyminisztérium támo-
gatásával, valamint az önkormányzat 
saját forrásából valósult meg. A városve-
zetés azt reméli, hogy a felújítás második 
üteme a közeljövőben elkezdődhet.

‒ Ez egy nagyon régi probléma volt 
a városban, hiszen ebben az épületben 
már voltak illegális beköltözők, majd 
utána fel is gyújtotta valaki az épüle-
tet, így nem volt egyszerű a beruházás 
– nyilatkozta lapunknak Darázsi Kálmán 
polgármester. ‒ A kivitelezés során az is 
kiderült, hogy rengeteg szemetet ástak 
el a földben, amit el kellett szállítani 
illetve megnyugtató módon kellett meg-

oldani a víz és csatorna bekötését is, de 
végül mindegyik kérdést sikerült meg-
oldanunk.

OKOS MELLÉKHELYISÉG KERÜLT 
A TEMETŐHÖZ
Újabb intelligens mosdót helyeztek ki 
a településen, az új illemhely ezúttal a 
Bajcsy-Zsilinszky utcán került telepí-
tésre a temetők mellett. Az illemhely 
januárban üzembehelyezésre került, 
így már összesen négy köztéri vizes-
blokk használható Monoron.

‒ Hatalmas problémája volt a város-
nak, hogy a temető környékén nem volt 
kulturált, európai szintű vizesblokk. Így 
most egy ugyanolyan okosvécét tele-
pítettünk a Csokonai utca – Bajcsy-Zsi-
linszky utca kereszteződéséhez, mint 
amilyen már több is van a város külön-
böző pontjain: az Orbán téren, a Tavas 
parkban és a könyvtár mellett. A kivi-

telezés befejeződött, nagyon bízom 
benne, hogy mindenki megelégedését 
fogja szolgálni. Természetesen az intel-
ligens vizesblokk akadálymentesen 
került kialakításra és a külső megjele-
nését mindig Monorhoz kötődő képek-
kel díszítjük – tette hozzá a polgár-
mester. 

Monor, Ady E. út. 47–49. • Albertirsa, Pesti út 68.

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel-szaküzletében!



2023. február | MONORI STRÁZSA      13

HIRDETÉS

Csatlakozz a Shinheung csapatához!

Jelentkezés menete:
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése + rövid önéletrajz  

ZÁRT borítékban történő leadása 
vagy

önéletrajz megküldése az allas@shsec.hu e-mail-címre
Címünk: 2200 Monor, Ipar utca 20.

Amit kínálunk:
   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparágában
    Multikulturális munkakörnyezet
   Teljeskörű betanítás, stabil munkahely
   12 órás munkarend (06–18, 18–06)
   Elérhető havi nettó 450 000 Ft
   80%-os éjszakai pótlék (22–06-ig)
   Jelenléti bónusz bruttó 40 000 Ft/hó értékben
    Toborzási bónusz bruttó 30 000 Ft/fő értékben
    Feladatkörökhöz járó bruttó 20 000 Ft/hó bónusz
    Év végi prémium az alapbér akár 100%-a
    Munkaruházat biztosítása
    Utazási hozzájárulás 15 Ft/km

Nyitott pozícióink:
   folyamatos váltott 12 órás munkarendbe: 

	 •	operátor 
	 •	vizuáló 
	 •	minőségellenőr 
	 •	raktáros 
	 •	targoncás

    8 órás munkarendben: 
	 •	légtechnikai	szerelő 
	 •	takarító 
	 •	udvaros 
	 •		tolmács	(koreai–magyar,  

vietnami–magyar,  mongol–magyar, 
ukrán–magyar)

Céges buszjáratok:
I. Pilis–Nyáregyháza–Felsőnyáregyháza–Csévharaszt–Vasad
II.	 Tápiószentmárton–Tápiószele–Farmos–Nagykáta–Tápióbicske
III. Pánd–Káva–Bénye–Gomba–Monor
IV. Szolnok–Abony–Törtel–Cegléd
V.	 Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–Pilis–Monorierdő
VI. Budapest X. ker.
VII. Budapest X. ker.–Köki
VIII. Budapest VI. ker.–Bp. VIII. ker.–Bp. IX. ker.–Ferihegy
IX.	 Budapest	XVIII.	ker.–Vecsés–	Üllő–Péteri
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 HÁZASSÁG HETE 

ESKÜVŐI TÁRGYAK KIÁLLÍTÁSA 
A VIGADÓBAN
 2023. február 13. és 26. között a 

Házasság Hete programsorozathoz csat-
lakozva „házasságkötés” tematikájában 
szervezünk kiállítást esküvői tárgyakból. 
Ehhez várjuk elsősorban monori párok 
legnagyobb napjának tárgyi emlékeit, 
legyen szó fényképekről, meghívókról 
vagy ruháról. 

A házasságkötés és az azt követő 
lakodalom más tárgyi emlékeit is vár-
juk, így például kiegészítőket, fátylakat, 
fejdíszeket, csokrokat, bokrétákat, nyak-

kendőket, valamint táviratokat, kísérő-
kártyákat, gyűrűpárnákat, illetve köszö-
nőajándékokat. 

A fotókat a vigado@vigadokft.hu 
e-mail-címre tudják elküldeni, vagy 
személyesen is elhozhatják irodá-
inkba. A képhez kérjük, hogy mellékel-
jék a képen láthatók nevét, és a kép készí-
tésének idejét. Köszönjük a segítségüket! 
További információ: vigado@vigadokft.
hu e-mail-címen vagy a +36-29/413-212, 
+36-70/366-6262 telefonszámon.     Vigadó

 ÓVJUK MEG FÖLDÜNKET!  

JÁTÉKOS TUDOMÁNY
Elmés játékok kiállítása a művelő-
dési házban április közepén! A Föld 
napja alkalmából szervezzük Mo-
norra az élővilág, talajvédelem, vízvé-
delem, környezetvédelem témaköre-
it bemutató utazókiállítást. A gyerekek 
játszva tanulhatnak arról, hogyan te-
hetnek a mindennapokban a környe-
zetért; mi az, amit a ma embere job-
ban tehet, hogy megóvjuk Földünket a 
jövő generációinak. Az egy hétig láto-
gatható program remekül kiegészíthe-
ti a környezetismeretórát, biológiaórát! 
Tanítási időben 45 perces időbeosz-
tással iskolai, óvodai csoportok je-
lentkezését is várjuk a 06-29/413-212-
es telefonszámon vagy a vigado@
vigadokft.hu e-mail-címen.      Vigadó

 KISZEBÁBÉGETÉS A STRÁZSAHEGYEN 

BÚCSÚZTASSUK EGYÜTT A TELET!
 Kiszebábégetésre és forralt boros 

sétára invitáljuk az érdeklődőket feb-
ruár 18-án, hogy közösen búcsúztas-
suk el az idei enyhe telet!

A Monori Strázsák Néptáncegyüt-
tes közreműködésével megvalósuló 
programon 14 órakor indulunk könnyű 
sétára a Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont elől, hogy 15 órától a Szent Orbán 
téren vendégváró körtánccal folytatód-
jon a program. Itt lehetősége lesz a ven-
dégeknek a velük cipelt gondokat kiírni 
magukból, melyeket később a kisze-

bábbal együtt tűzre vetünk. Tucat-
nyi nyitott pincében készítenek ezen a 
napon lélekmelengető italokat és sétáló 
falatokat, a helyszínek listáját keressék 
honlapunkon. A résztvevők hozzanak 
magukkal sípot, dobot, kereplőt, hogy 
minél hangosabb menettel űzzük el a 

telet a pincék közül is! Naplementekor 
közös tűzgyújtással ér véget a program 
a Strázsahegyi kilátónál, melyet köve-
tően remélhetőleg mielőbb megérkezik 
a várva várt tavasz! A program főbb 
helyszíneit célszerű kerékpárral vagy 
gyalogosan megközelíteni!            Vigadó



 SOSE FELEDJÜK 

EMLÉKEZZÜNK A DONI ÁTTÖRÉS ÁLDOZATAIRA!
 1943. január 12-én indult meg az a 

nagyerejű és összehangolt szovjet táma-
dás, amely véres harcok árán áttörte 
a Magyar Királyi Honvédség állásait 
a Don-folyó mentén. Szinte minden 
településnek volt áldozata, így lett a 
„Don-kanyar”kollektív nemzeti tragé-

dia, mely megjeleníti a II. világháborús 
magyar katonai veszteségeket. 

Haza nem tért apák és fiak, testvérek, 
vőlegények, a helytállásban megnyomo-
rodva hazatért elfeledett, elhallgatott, 
letagadott hősök kálváriája. Megrop-
pant magyar családok évtizedeken át 
némán hordozott keresztje. 

Január 13-án a doni áttörés áldo-
zatainak és a 80. évforduló emlékére 
mutattak be hálaadó igeliturgiát a 
Monori Nagyboldogasszony templom-
ban. A megemlékezést követően Dará-
zsi Kálmán Monor város polgármestere 
elhelyezte az emlékezés koszorúját a 
II. világháborús emlékműnél.

KOLOMPOS KONCERT
Március 15-én délután csalá-
di nappal szeretnénk erősíte-
ni a költő, valamint az 1848-as 
forradalom és szabadságharc 
emlékét. Játszóház, kézmű-
ves-foglalkozások és a méltán 
népszerű Kolompos együttes 
ingyenes koncertje várja az ér-
deklődőket a Vigadó Kulturális 
és Civil Központban.
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távoktatás!
Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
Érdeklődni lehet: 

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

Autós-Motoros IskolA kft.
Több, mint 30 éve MonoronKeréKpár SZAKÜZLeT

Nyitva: H: 13–18, K: 9–18, Sze: 8–18, Cs, P: 9–18, Szo, V: Zárva
Tel.: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Monor Bajcsy-Zs. u. 6. Ajtai irodaház udvara!

TT Minőségi  

kerékpárokAjtai irodaház udvara!Ajtai irodaház udvara!

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

kerékpárok

Nagyobb 

üzlethelyiség, 

szélesebb 

választék!

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

 VÁRJUK AZ ALKOTÁSOKAT! 

RAJZPÁLYÁZAT
 A velünk élő Petőfi címmel hirdet rajz-

pályázatot a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Petőfi Sándor születésének 200. 
évfordulója alkalmából.

Petőfi Sándor költői munkássá-
gának részletéről (verssor vagy 
cím képi ábrázolása, elbeszélő 
költemény szereplője vagy 
akár egy tájleíró versrészlet) 
készült alkotásokat március 
elsejéig adhatják le szemé-
lyesen irodáinkban. Három 
korcsoportban (6–9 évesek, 
10–13 évesek, 14–18 évesek) vár-
juk a gyermekrajzokat, melyeket 
közönségszavazásra bocsájtunk, 
és a legtöbb szavazatot kapó alkotáso-
kat tárgynyereménnyel díjazzuk. A leg-

jobb művek kiállításra kerülnek a 
március 15-én megrendezésre 

kerülő családi napon, mely 
egyben a rajzpályázat díját-
adója is lesz.  A pályázatra 
készült rajzokat névvel, 
életkorral, elérhetőséggel, 
az alkotás címével ellátva, 
A3, A4 vagy A5 méretben 

készíthetik el. További infor-
máció: vigado@vigadokft.hu, 

www.vigadokft.hu, 06-29/413-
212. A programot a Nemzeti Kul-

turális Alap támogatja. 
Vigadó
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BORRAL, ÁLDÁSSAL, BARANGOLÁSSAL 
INDULJON AZ ÉV!

Mára az egész ország tudja, hogy Monor hatalmas borbirodalom: nem 
csak a rangos versenyeken aratják le a babérokat a monori borászok, 
de a helyi rendezvények is legalább ilyen népszerűek. A minőségi bor 

mellé számos finomság, változatos program és jó hangulat társul. 

SIKER A BORVERSENYEN
Az év utolsó hónapjaiban két, országos 
szinten is jelentős borversenyt rendez-
nek, melyen már az újborok minőségé-
ről győződhetnek meg a zsűritagok. A 
monori borok régen nem látott sikere-
ket értek el: a négy részt vevő borászat 
egy Nagy aranyérem, valamint három-
három arany- és ezüstérem elismerést 
kapott.

Az Országos rozéborverseny népes, 
400 tételes mezőnyének 4. helyét szerezte 
meg a Strázsahegyi Borház kékfrankos 
rozébora, ezzel Nagy aranyérem elis-
merést kapott. Hasonló tétellel indult a 
Megyeri-Hanti Pincészet is, akik arany-
éremmel végeztek a versenyen.

Egy héttel korábban, a Magyarország 
Legjobb Újbora Borversenyen népes 
monori mezőny indult. Aranyérmet 
szerzett a Megyeri-Hanti Pince ezerjó 
és királyleányka tétele, míg ezüstérmet 
érdemelt a bíráktól a Baldavári Pince 
szürkebarát, a Csúzi Családi Pincészet 
olaszrizling, valamint a Strázsahegyi 
Borház kékfrankos rozébora.

JÁNOS-NAPI BORÁLDÁS 
Az országban több évszázada élő hagyo-
mány szerint a borosgazdák a megszen-
telt borból a pincében minden hordóba 
öntenek egy keveset, hogy ne romoljon 
meg a hegy leve. Tavaly először a telepü-
lésen is megrendezték a János-napi bor-
áldást, hogy új hagyományként a helyiek 
minden évben együtt ünnepelhessék a 
szőlőtermésből készült monori és kör-
nyékbeli új borokat. 

2022-ben december 27-én a Monori 
Nagyboldogasszony-templomban Sza-
kállas Lajos plébániaszervező diakónus 
és Vladár István református lelkipásztor 
áldották meg az éves termésből készült 
borokat.

FORRALT BOROS BARANGOLÁS  
A MONORI PINCEFALUBAN 
Január 7-én összesen 17 nyitott pince 
várta a Strázsahegyre látogatókat for-
ralt borral és finom falatokkal – a régi 
hangulattal, de megújult formában. 
A különböző helyszíneken külön-
böző finomságokkal kínálták a részt-

vevőket: a borokon kívül lehetett for-
ralt bort is kóstolni, teázni, sörözni, 
akinek ahhoz volt kedve, de voltak 
zenés programok és finomabbnál fino-
mabb fogások is, mint a tárkonyos 
gímszarvasleves vagy a fácánhúsos 
ravioli fehérbormártással. Az édesszá-
júak is találhattak isteni falatokat, szám-
talan torta, pite, és különböző kézmű-
ves termékek közül választhattak. A 
rendezvényhez az időjárás is kegyes 
volt, a résztvevők szerint fantasztikus 
volt kint sétálni, itt-ott egy kicsit meg-
pihenni és élvezni a januári napsütést. 
Kijelenthetjük, hogy nagyszerűen sike-
rült a Strázsahegy első idei rendezvé-
nye, a Forralt boros barangolás a Monori  
Pincefaluban! MS infó
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Egy szál akusztikus gitárral énekel és emlékezik vissza
 életének állomásaira Mező Misi, a Mesélő.

2023. február 26. 16:00
Vigadó Kulturális és Civil Központ 

Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

Belépőjegyek 2022-ben 3 800 forintért, 2023-ban 4 900 forintért kaphatóak
személyesen a monori Vigadóban vagy online a tixa.hu oldalon.

vigado@vigadokft .hu         www.vigadokft .hu         +36 29 413 212

 RONGÁLÁSOK MONORON 

EGYRE TÖBB A SÚLYOS KÁROKOZÁS A TELEPÜLÉSEN
 Az elmúlt időszakban jelentősen 

megnövekedtek a rongálási ügyek 
Monoron. Még az egymillió forintos 
összeget is meghaladó károkozás sem 
egyedi eset: december óta többször 
előfordult gyújtogatás, ablakok betö-
rése, padok megrongálása, de nem 
kímélik az újonnan átadott parko-
kat és pihenőhelyeket sem. Az önkor-
mányzat minden ilyen esetben rend-
őrségi feljelentést tesz, hiszen a károk 
komoly anyagi többletet okoznak a 
városvezetésnek. 

A KRESZ-parkban szétvertek egy 
jelzőlámpát, csak ennek a helyreállí-
tása egymillió forint körül van. A Tavas 
parkban tönkretett híd miatt szintén 
nagyértékű rongálás miatt tett feljelen-
tést Monor Város Önkormányzata. A 
polgármester szerint látványosan meg-
növekedett a hasonló esetek száma, és 
megfigyelhető, hogy a tavalyi évben 
kezdődött a folyamat. ‒ Folyamatos a 
kapcsolatunk a rendőrséggel, az önkor-
mányzat minden egyes esetben felje-
lentést tett. Van olyan ügy, ahol már a 
nyomozás is elkezdődött, megkezdték 
az esetleges szemtanúk kihallgatását. 

A közös érdek az, ha valaki lát valamit, 
azt azonnal jelezze a rendőrség felé 
vagy később jelentkezzen szemtanú-
ként, lehetőleg ne maga próbálja megol-
dani a problémát – nyilatkozta lapunk-
nak Darázsi Kálmán polgármester.

A KRESZ-parkban kétszer is tör-
tént rongálás, és több olyan eset is elő-
fordult, amikor a város különböző 
pontjain gyújtogattak. Karácsonykor a 
Balassi Bálint utcában egy használaton 
kívüli autót gyújtottak fel, január 7-én 
pedig a Strázsahegyen volt hasonló 
eset. Január 21-én az esti órákban a 
szakrendelő mögött elhelyezkedő 
önálló épületet gyújtották fel. A Tavas 
parkban az újonnan kiültetett fákat 
több helyen összetörték és ahogyan azt 
az előbbiekben jeleztük, tönkretették a 
hidat is. December végén a könyvtár 
mögötti játszótéren tettek tönkre ezt-
azt. Nemrég pedig a Monori Kossuth 
Lajos Általános Iskola földszinti épüle-
tének ablakait törték be. 

A rendőrség kérdésünkre megerő-
sítette, hogy a cikkünkben felsorolt 
ügyekben az eljárások megindultak.

MS infó
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  A NEGYEDDÖNTŐBE KERÜLÉS A TÉT 

TÖRTÉNELMI KUPASIKER
 Soha nem látott magasságokba, a MOL 

Magyar Kupa legjobb 16 együttese közé 
jutott a Monor labdarúgócsapata a kupa-
sorozat idei kiírásában! A menetelésnek 
még nincs vége, hiszen február 8-án 
az élvonalbeli Paksi FC ellen már a 
negyeddöntőbe kerülés a tét.

Az aktuális fordulók sorsolása-
kor rendre elkerülte a magasabb osz-
tályú ellenfeleket a klub, az első fordu-
lót leszámítva megyei bajnokságokban 
szereplő csapatokkal játszott. A szin-
tén NBIII-as Cegléd elleni, hosszabbítás-
ban kiharcolt továbbjutást követően igazi 
országjárás kezdődött. Előbb a Csong-
rád-Csanád megyei Székkutason majd 
Zalaszentgróton is monori siker született. 

A nyolcaddöntős 
szereplést 
a negyedik fordulóban a Somogy 
megyei Nagyatád ellen harcolta ki a 
kék-fehér gárda. A Magyar Labda-
rúgó Szövetség nagyszabású kam-
pányba kezdett a még résztvevő csapatok 
bemutatása érdekében. Január közepén váro-
sunkban forgatott a szervező médiastábja, 
emellett országosan ismert nagykövetek 
kísérik az egyesületek útját a közösségi 
médiában, városunk csapatát Kiss Orsolya 
KISÓ műsorvezető mutatta be.

A tavalyi döntős, NBI-ben sze-
replő Paks ellen február 8-án 13 órától 
lép pályára városunk csapata, HAJRÁ 
MONOR! Forrás: www.monor.hu

  GRATULÁLUNK! 

24 ÉRMET HOZTAK EL 
DUNAHARASZTIBÓL KARATÉKÁINK
 A karateszakosztály 17 tagja a Happy 

Kids kupán szerepelt a közelmúltban a 
Pest vármegyei településen. Az utánpót-
lás korú sportolók számára meghirdetett 
verseny népszerűségét jól mutatja, hogy 
idén közel 900 nevezést adtak le, össze-
sen 29 klub részvételével. A hat páston, 
telt lelátók előtt zajló megmérettetésen 

igazán kitettek magukért a kék-fehér 
színekben induló karatékák: össze-
sen 4 arany-, 10 ezüst- és 10 bronzérem 
került monori versenyző nyakába, 
ezzel az előkelő 12. helyet megszerezve 
az egyesületi ponttáblán! 

Gratulálunk az eredményekhez, 
Hajrá Monor!

EREDMÉNYEK:
Asztalnok Hunor – shikodachi – 2. hely, szivacskumite – 3. hely
Bíró Anna – formagyakorlat – 3. hely
Bíró Péter – formagyakorlat – 2. hely
Bokros-Kovács Máté – formagyakorlat – 2. hely
Burján Bence – formagyakorlat – 3. hely
Csányi Maja – szivacs kumite – 1. hely, formagyakorlat – 3. hely
Dolmány Áron – formagyakorlat – 3. hely
Duchenka Zete – formagyakorlat – 2. hely, szivacskumite – 3. hely
Erdei Szabina – formagyakorlat – 1. hely
Heckenast Péter – formagyakorlat – 1. hely, szivacskumite – 1. hely
Hevesi Emma – formagyakorlat – 2. hely
Kocsis Ferenc Zalán – kumite – 3. hely
Kovács Jázmin – formagyakorlat – 1. hely
Sarrami Yasamin – formagyakorlat – 2. hely
Szauer Botond – formagyakorlat – 2. hely, kumite – 2. hely
Veres András – formagyakorlat – 3. hely, kumite – 3. hely
Vincze Levente – formagyakorlat – 2. hely, szivacskumite – 3. hely

Forrás: Monori SE Karate Szakosztály facebook oldala

 MONORI SPORTFEJLESZTÉSEK 

KORSZERŰSÍTÉSEKKEL 
TUDTUK ZÁRNI AZ ÓÉVET
A Monori Sportegyesület minden pá-
lyázati és támogatási lehetőséget 
igyekszik kihasználni, hogy az álta-

lunk használt – 
városi tulajdonú 

– sportlétesít-
ményekben mi-
nél modernebb 
és takarékosabb 
eszközök fogad-
ják a látogatókat 
és sportolókat. 
2022. év végén 
két helyszínen is 
lehetőség nyílt 
ilyen jellegű fej-
lesztésre.

A Magyar 
Úszó Szövetség keretéből a Mono-
ri Uszodában szereltek fel modern 
rajtköveket, így a korábbi hasonló tá-
mogatásnak köszönhetően a nagyme-
dence mindkét végén korszerű rajtál-
lások várják a versenyszerű úszókat. 
Az országos szövetség olyan tag-
szervezetek pályázatait támogat-
ta, akik folyamatosan és eredménye-
sen szerepelnek. Az ismételten elnyert 
támogatás a Monori Sportegyesület 
úszószakosztálya által végzett magas 
színvonalú munkának is köszönhető.

Szabadtéren a Balassi utcai sport-
telepen december elejére fejeződött 
be az edzőpályák világításának kor-
szerűsítése. Az elvégzett energeti-
kai beruházásokat köve-tően a tel-
jes sporttelepen lecserélésre kerültek 
az elavult, korszerűtlen halogénlám-
patestek, amelyek helyett mostantól új, 
energiahatékony LED-es fényforrások 
világítják meg az edzőpályákat. A meg-
valósult fejlesztéssel a városi intéz-
ményekhez hasonlóan egyesületünk 
is hozzá tud járulni a rezsiköltségek 
csökkentéséhez, emellett a labdarú-
gó-szakosztály színvonalas edzés-
munkájához biztosít az esti órákban is 
megfelelő körülményeket a befejezett 
beruházás. MSE

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2023.
K január február március április május június
1 9.; 23. 6.; 20. 6.; 20. 3.; 17. 1.; 15.; 29. 12.; 26.
2 10.; 24. 7.; 21. 7.; 21. 4.; 18. 2.; 16.; 30. 13.; 27.
3 11.; 25. 8.; 22. 8.; 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28.
4 12.; 26. 9.; 23. 9.; 23. 6.; 20. 4.; 18. 1.; 15.; 29.
5 13.; 27. 10.; 24. 10.; 24. 7.; 21. 5.; 19. 2.; 16.; 30.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. - dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel vé-
gezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS 

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS:

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

Monor
Kossuth L. u. 147.

H: 8:00- 12:00; 13:00- 15:00 
Sze: 8:00 - 12:00; 13:00-15:00 

P: 8:00- 12:00
– – –

DTkH Nonprofi t Kft
2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8:00-20:00 K, Sze, Cs: 
08:00- 15:00

53/500-152
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2023.
K fenyőgyűjtés január február március április május június
1 2; 16. 30. 27. 27. 24. 22. 5.; 19.
2 3; 17. 31. 28. 28. 25. 23. 6.; 20.
3 4; 18. - 1. 1.; 29. 26. 24. 7.; 21.
4 5; 19. - 2. 2.; 30. 27. 25. 8.; 22.
5 6; 20. - 3. 3.; 31. 28. 26. 9.; 23.

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

Érd.: +36-20/914-8246, 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.

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

„B” kategóriás 
oktatót keresek 
fő- illetve 
másodállásban

Eng.szám:  
KE/ST/82/A/1949/2/2015.

5  000, 10  000, 20  000 Ft-os
ajándékutalványok 
kaphatók



HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2023. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lomhulladékok gyűjté-
séről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

2023-ban nem kerülnek postázásra az érvényesítő matricák. A DTkH Nonprofit Kft. a közszolgáltatás igénybevételének jogo-
sultságát személyes ellenőrzéssel és digitális rendszer segítségével valósítja majd meg. Ezzel összefüggésben továbbra is kiemelten 
fontos, hogy lakott ingatlan esetén a közszolgáltatás igénybevétele, illetve a díj fizetése kötelező. 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveggyűjtőpont(ok)on történik! 
(hulladékudvar - Bajcsy Zs. út vége; Pozsonyi utca 1/A.; Katona József u 26.; Kossuth L. u. 147.)

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitvatartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetettektől!

ÖNKORMÁNYZAT
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2023.
K fenyőgyűjtés január február március április május június
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Hívjon bizalommal!    Kertész Attila     06-20/216-8338

   Vállalunk tetőfedő-, 
bádogos-, ácsmunkákat, 

 azonnali kisebb tető-, ereszcsatorna- és  
kémény javításokat, beázásokat és kúpkenést. 

Továbbá lapos tetők  
szigetelését.

              
        GArAnciávAl!

              
     nyuGdíjAsKedvezmény!

Monor, Kistói út 120. 
az autómosóval 

szemben

Nyitva: H–Szo: 8–18, V: 8–15 
  : Noramagicflower

Tel.: 06-20/346-4240

Nora Magicflower VirágüzletNora Magicflower 
• Vágott virág, cserepes és dísznövények
• Csokrok és virágbox
• Kegyeleti készítmények
• Növénykülönlegességek
• Esküvői dekoráció, ajándék

szemben

Esküvői dekoráció, ajándék



10 000 Ft megrendelés felett 
a szállítás ingyenes.a szállítás ingyenes.

www.www.www.

diszkont áron házhoz szállítva

10 000 Ft megrendelés felett 

diszkont áron házhoz szállítva
+36-20/994-7401

.hu.hu.hu

Sértz Optika – Monor
2200 Monor, Petőfi Sándor utca 3.   •  06-70/365-1332

sertzoptika.hu  •  monor@sertzoptika.hu  •  facebook.com/monoroptika

Nyitvatartás:
H–P : 9–17, Sz: 9–12

Szemészorvosi vizsgálat:
Kedd: 14–16, Szerda: 9–13


