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HELYI TÉMÁK DARÁZSI KÁLMÁNNAL
Hogyan, mikor és miért – a polgármester válaszol a Monort érintő és foglalkoztató kérdésekre.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI GONDOK
Az elmúlt időszakban továbbra sem 
mondhatjuk, hogy megoldódott volna 
a településünkön a hulladékszállí-
tás problémája. A legnagyobb gondok 
az üveg hulladékgyűjtők környékén 
vannak, de sok esetben az ingatlanok 
előtt marad a szelektív és/vagy a zöld-
hulladék. A DTkH létrehozott egy új 
Facebook-oldalt, ahol tájékoztatják a 
lakosságot arról, hogy hol maradnak 
el a szállítások, és azokat mikor fog-
ják pótolni. Ennek ellenére az lenne a 
kérésünk, hogy amennyiben problémát 
tapasztalnak a hulladékszállításban, 
akkor a monori Polgármesteri Hivatal-
nak jelezzék azt! Ne a közösségi oldalra 
írják le, mivel akkor nem tudunk idő-
ben intézkedni. Gyakorlatilag minden 
nap foglalkoznunk kell a hulladékszál-
lítással, naponta küldjük a jelzéseket a 
DTkH felé, mert vannak fennakadások. 
Sokszor csak annyiról van szó, hogy új 
sofőr érkezett, aki kihagy egy utcát vagy 
településrészt, de van, amikor műszaki 
hiba vagy humánerőforrás-hiány miatt 
nem tudják elvinni a hulladékot. A 
titkarsag@monor.hu e-mail-címre küld-
hetik az észrevételeiket, de közvetlenül 
nekem is címezhetik a polgarmester@
monor.hu címre, amit továbbítani fogok 
az illetékes kollégának.

ŐSSZEL NYIT A BÖLCSŐDE
Egy komplex fejlesztés zajlik, mely-
nek keretein belül új épületet, közmű-
veket, utat, parkolókat, és új közvilágí-
tási hálózatot is építünk. Mindenkinek 
ajánlom, hogy menjen el és nézze meg 
a Vásár téren elkészült új létesítményt! 
A bölcsődében a belső munkálatok-
kal gyakorlatilag teljesen készen van-
nak, sok helyen megtörténtek a tiszta-

sági takarítások is, és jelenleg az udvar 
készül: faültetések zajlanak, az árnyé-
kolókat telepítik, és a kerítés is a helyére 
került. Várhatóan október 1-jén meg-
nyithat a bölcsőde. Egyeztettem az 
intézmény vezetőjével, és úgy látjuk, 
hogy fel tudjuk tölteni a hatcsoportos 
bölcsődét a nyitásra, és humánerőforrás 
tekintetében is jól állunk.

ELKÉSZÜLT A DR. GOMBOS MATILD 
EGÉSZSÉGHÁZ PARKOLÓJA
Kialakításra kerültek a parkolóhelyek, 
megtörténtek a felfestések, két moz-
gáskorlátozott és harmincöt normál 
parkolóhely fért el az udvaron. Saj-
nos, már most látom, hogy a forgalom-
tól elzárt helyre ugyanúgy parkolnak, 
mint eddig, pedig van bőven parkoló-
hely. Sokkal egyszerűbb és biztonságo-
sabb lett az egyirányúsítás miatt a köz-
lekedés. A lámpákat és a gyalogosokat a 
kiemelt szegély védi, most már a baba-
kocsikat is végig lehet tolni a járdán. Ez 
egy régen várt fejlesztés, ami vélemé-
nyem szerint nagyon jól sikerült!

ZAJLIK AZ ÚTÉPÍTÉS
Két hete indult el a Fónyad Dezső utca 
kivitelezése. Az utca kiszélesítésre 
kerül, süllyesztett szegélyt kap mind-
két oldalon és egy teljesen új kopóréte-
get, illetve megerősítik azokon a része-
ken, ahol esetleg eddig sérült volt a 
pályaszerkezet. Ezt belügyminiszté-
rium által kiírt pályázatból finanszíroz-
zuk. Szeptember végéig befejeződhet a 
beruházás. Ezen kívül nagyobb útépí-
tési projekt most nem várható a város-
ban, de a kátyúzási munkákat elindít-
juk ősszel. Mivel sok utat felújítottunk 
az elmúlt időszakban, ezért előrelátha-
tólag kevesebb kátyúzásra lesz szükség 
a városban.

ÉPÜLNEK A JÁRDÁK
Jelenleg is folynak a járdaépítési mun-
kálatok, melyet két részre lehet bontani: 
térköves járdákra és betonos szaka-
szokra. A belvárosi területen többnyire 
térköves szakaszokkal, a városközpont-
tól kifelé haladva pedig helyszínen 
öntött betonból készült szakaszokkal. A 
térköves munkálatok nagy része elké-
szült, így a befejeződött a kivitelezés a 
Petőfi utcában is, ahol a Dózsa György 
utcától a Széchenyi utcáig készült el az 
új járdaszakasz.

AZ ENERGIAVÁLSÁG MONORT IS 
SÚJTJA
Számolunk azzal, hogy nagyságren-
dekkel nőni fognak a kiadásaink az 
intézményeinkben, beleértve a sport-
csarnokot és az uszodát is. Az új bölcső-
dén kívül minden városi ingatlanunk 
gáz fűtéssel működik, emiatt a mostani 
áremelések nagymértékben megterhe-
lik a város költségvetését. Az elmúlt 
években folyamatosan korszerűsítet-
tük energetikailag is az önkormányzati 
ingatlanokat ezt a későbbiekben is foly-
tatjuk, de az energiaárak változása kap-
csán újra kell gondolnunk a gazdálko-
dásunkat és tovább kell optimalizálni a 
város működését.
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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!
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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
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Bankkártyás fizetési lehetőség

Monor
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Feladat:
•   A beszerzésre került árualap kezelése, 

minőségi ellenőrzések, minősítések 
felügyelete

•   Raktár és készletgazdálkodás 
szervezése, irányítása

•   Hűtőházi logisztikai folyamatok 
felügyelete

•   A hűtőházban dolgozók irányítása a 
napi munkafeladatok elosztása, az 
elvégzett munka ellenőrzése

•   Munkabeosztások elkészítése, 
szabadságok kiadása

•   Szakmai dokumentációk rendszeres 
és pontos készítése 

•   Minőségbiztosítási rendszer 
felügyelete

•   Beszállítókkal való kapcsolattartás 

Ha úgy érzi, szívesen dolgozna nálunk,  
kérem küldje el jelentkezését a következő címre:

Cropfood TÉSZ Kft. 
2211 VASAD, István király utca 11.

vagy e-mailben: 
hr@magyaragrar.huhr@magyaragrar.hu

100%-ban magyar tulajdonú, 11 éves vállalkozás 
vasadi telephelyére

HűtőHázvezető Helyettes
munkakörbe keres kollégát. 

CROPFOOD CÉGCsOPORt

Követelmények:
•   Középfokú végzettség
•   Legalább 3 év releváns szakmai 

tapasztalat
•   B típusú jogosítvány
•   Minőségirányítási rendszerek 

ismerete, auditorokkal való 
munkatapasztalat

Előny:
•   Zöldség-gyümölcs piac ismerete
•   Hasonló munkakörben szerzett 

gyakorlat 

Amit kínálunk:
•   Segítő szakmai csapat
•   A munkavégzés hosszú távra 

tervezhető

 KÉT ÉV UTÁN ISMÉT  

IDÉN ÚJRA MEGRENDEZÉSRE KERÜL 
A SZÜRETI FELVONULÁS
A koronavírus miatti két év kimaradás után idén újra megren-
dezésre kerül Monoron a szüreti felvonulás. Az október 1-jén 
13 órakor a Gazdakör épülete elől induló Monor Város Önkor-
mányzata által támogatott felvonulás a korábbi évek meg-
szokott útvonalán halad majd, így a Kossuth Lajos utca, Ady 
Endre utca, Móricz Zsigmond utca, vasútállomás, Kistói utca 
vonalán haladva érnek majd vissza a Gazdakörhöz. A vonu-
láson részt vesznek a Monor Környéki Strázsa Borrend tagjai 
is, valamint a korábbi évekhez hasonlóan lovaskocsik, csikó-
sok, népviseletbe öltözött táncosok és felvonulók, illetve ze-
nészek is színesítik a szüreti felvonulást.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!   
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 FIGYELEM!  

FORGALMI REND VÁLTOZÁS 
A VÁCI MIHÁLY UTCÁBAN
2022. augusztus 1. napjától változott a 
forgalmi rend a Váci Mihály utca Acsá-
di utca–Váci Mihály köz közötti útsza-
kaszán, amely a városfejlesztési és 
pénzügyi bizottság döntése alapján 
egyirányúsításra került. A forgalomsza-
bályozás az utca Váci Mihály köz és a 
Csokonai utca közötti útszakaszát nem 

érinti, itt továbbra is 
kétirányú forgalmi 
rend van érvényben. 
A kerékpárral köz-
lekedők számára az 
új forgalmi rend be-
vezetésével érintett 
útszakaszon válto-
zatlanul érvényben 
marad a kétirányú 
forgalom. 

Monor Város 
Önkormányzata 
arra kéri a lakos-

ságot, hogy az egyirányú forgalmi rend 
bevezetése után a Váci Mihály utca 
érintett szakaszán, továbbá a hozzá 
csatlakozó utcákban is az újonnan ki-
helyezett közlekedési tábláknak megfe-
lelően, fokozott fi gyelemmel, körültekin-
tően közlekedjenek.

 NAPSUGÁR ÓVODA ÁTÉPÍTÉSE 

JÓL HALADNAK A FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁLATOK AZ ÓVODÁBAN
 A Napsugár Óvoda felújítási-bővítési 

munkálatai tavasszal kezdődtek, mely-
nek eredményeként új emelettel bővül az 
intézmény. A munkálatok jól haladnak, 
várhatóan áprilisban költözhet vissza az 
óvoda a megújult épületbe. 

Magyarország Kormányának támo-
gatásával teljesen megújul a Monori 
Napsugár Óvoda, amely ráépítéssel egy 
új emelettel bővül, így a korábbi négy 
csoport mellett újabb négy csoport kap 
majd helyet a felújított épületben. A 
gyermekek szabadtéri játéklehetősége is 
tágasabb és színesebb lesz az új játszófe-
lület kialakításával. 

Az óvoda felújítására és bővítésére 
azért került sor, mert korábban nem felelt 
meg sem a csoportszobákat, sem az egyéb 
helyiségeket illetően a vonatkozó előírá-
soknak. Ennek oka részben a szükséges 
helyiségek hiánya, részben a meglévő 
helyiségek száma, illetve az alapterület 
nagysága volt. Márciusban történt meg 
a Monori Városfejlesztő Kft. és a kivite-
lező között a munkaterület átadása, majd 

elkezdődött a felújítás leglátványosabb 
része, melynek eredményeként egy új eme-
lettel bővül az intézmény, amely a Mese-
vár Óvodához hasonlóan tömörfapanel-
szerkezetű anyaggal készült. Az egész 
alsó szint is átépítésre kerül annak érdeké-
ben, hogy az európai uniós szabályoknak 
teljes mértékben megfeleljen.

Az építkezés jól halad, akár már az év 
végén is befejeződhet a kivitelezés, így 
várhatóan áprilisban már vissza is költöz-
hetnek a gyerekek, az óvodapedagógusok 
és dajkák  a megújult óvodába.

a Monori Szakorvosi Rendeloben

 VÁRJUK A PÁLYÁZÓKAT!  

ELADÓ INGATLANOK
Monor Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok értékesí-
tésére hirdet pályázatot:
• Virág utca 60. sz. alatti ötlakásos társasház 2. számú, 
50,6 m2 területű, felújítandó lakása 20 000 000 Ft vételáron
• Vt-6 építési övezetbe sorolt 2087 m2-es beépítetlen terület a 
Péteri úton 31 305 000 Ft + áfa vételáron
• Lke-3 építési övezetbe sorolt, 608 m2-es beépítetlen terület 
a Fiumei utcában 10 359 000 Ft + áfa vételáron
A pályázati kiírások teljes szövege a www.monor.hu web-
oldalon olvasható és letölthető, további információ Bokros 
Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, 
vagy munkaidőben a 29/612-314 telefonszámon kérhető.

 RÁGCSÁLÓK ELLEN  

IDÉN IS LESZ PATKÁNYIRTÁS
Tájékoztatjuk Monor város lakosságát, 
hogy az őszi patkányirtás időpontjai a 
következők:
• 2022. október 1–2. (szombat–vasár-

nap)
• 2022. október 8–9. (szombat–vasárnap)
• 2022. október 15–16. (szombat–vasárnap)
• 2022. október 22–23. (szombat–vasárnap)
• 2022. október 29–30. (szombat–vasárnap)

Rossz idő esetén az irtás 2022. novemberében folytatódik. 
Új igény bejelentését a 06-29/411-309-es telefonszámon fo-
gadjuk 2022. szeptember 25-ig. Kövál Zrt.
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
Városunk az idősek világnapja alkalmából színházi elő-
adással egybekötött ünnepséggel kedveskedik a monori 
szépkorúaknak.

Monor Város Önkormányzata és a Vigadó Nonprofit Kft. 
ezúton hívja meg önöket 2022. szeptember 30-án 17 óra-
kor szervezett ünnepségre, melyet a Monori Művelődési 
Ház színháztermében rendezünk. (2200 Monor, Bocskai u. 
1.). A rendezvényen köszöntőt mond Darázsi Kálmán Monor 
város polgármestere, majd a Szekér Színház Egy asszony két 
asszony című kamaradarabját láthatja a nagyérdemű közön-
ség, melyet Póka Éva vitt színre.

Az ünnepségen való részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött, amelyet a Vigadó portáján személyesen, telefonon 
a 06-29/413-212-es telefonszámon vagy a nyugdíjasklu-
bok vezetőinél tudnak megtenni 2022. szeptember 23-ig. 
Regisztráció a terem befogadóképességét figyelembe véve 
korlátozott számban igényelhető!

 ÉLETRE KELT MANÓFALVA 

CSODÁS RAJZOKKAL 
VÁRTÁK AZ ISKOLÁSOKAT
 „Manófalvát” benépesítették kis lakói július 11. és 15. között 

a monori Kossuth Lajos Általános Iskola udvarán. Hajni néni, 
Anita néni, Andi néni és volt diákjaink közreműködésével egy 
igen tartalmas hetet tölthettek itt a kis manók. Igazán érdekes 
programokban volt részük. Táborozásuk pedig nem múlt el 
nyomtalanul! Tóthné Anka Margit, a Csillagfürt Tanoda veze-
tőjének segítségével valóban maradandót alkottak, kezük nyo-
mán megszépült az iskola udvara. Az épületek falait szebbnél 
szebb rajzok díszítik, a szemünk előtt megelevenedő mesé-
vel. Szeptemberben igazán vidám környezetben várta az 
iskola minden diákját és munkatársát!

Köszönjük, vigyázzunk rá közösen!
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NAGY ÉRDEKLŐDÉS KÍSÉRTE 
AZ AUGUSZTUS 20-I PROGRAMOKAT

Idén ismét a városközpont és a környező terek adtak helyet 
az államalapítás ünnepének, ahová minden programra 
szép számmal látogattak el az érdeklődők. A rendezvény 

kezdetén leplezték le Szemők György Óvó szerelem című műal-
kotását. A szobrászművész felajánlását Darázsi Kálmán polgár-
mester is megköszönte ünnepi beszédében, aki a Petőfi Sán-
dor utcában felállított szobornál köszöntötte a vendégeket.

A színpadi programokat az Alma együttes koncertje nyi-
totta, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a közel 1500 
fős közönségnek. A változó időjárás miatt a művelődési ház 

adott helyet a kézműves foglalkozásoknak és az Ágacska 
című, nagy sikert arató színdarabnak. A városközpontban 
felállított asztaloknál is sokan megfordultak, valódi feszti-
válhangulat várta a Bikini együttes koncertjét. Az idén 40 
éve alakult zenekar nem véletlenül az egyik legtöbbet kon-
certező banda az országban, hatalmas tömeg énekelte együtt 
D. Nagy Lajossal a legnépszerűbb nótákat. A tűzijáték fényei 
ezúttal újra több ezres tömeget világítottak meg a városköz-
pontban, akik a programok végén hangos tapssal köszöntöt-
ték Magyarország születésnapját.

ÖNKORMÁNYZAT
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                                     Színjátszó csoport indul a Vigadó Kulturális és Civil Központban 
      (2022-2023-as tanév) 

 

 

                                                                                                Szeretsz játszani? 

                                                         Szereted a meséket, izgalmas történeteket? 

                                                         Szívesen osztod meg ezeket másokkal is? 

          Kipróbálnád, milyen egy királylány, herceg vagy valamilyen állat bőrébe bújni? 

            Akkor várunk szeretettel színjátszó csoportunkba a  

               monori Vigadó Kulturális és Civil Központban! 

           Foglalkozásainkon a drámajátékok világán keresztül  

                ismerkedhetnek meg a gyerekek egymással,  

                  önmagukkal, a körülöttük lévő világgal.  

          Kíváncsivá tettünk? 

       2022. szeptember 23-án délután nyílt óránkon  
 kipróbálhatod magadat a monori Művelődési Házban!  
                    (A nyílt óra ingyenes!)     
                    A jókedv garantált!                                                                   További információ: Szilágyi Diána  
         Színjátszó csoportunkba 7-12 év közötti gyermekeket várunk.                                                                                Tel:+3630/982 3770                                          

 SZAKKÖR LESZ A KÖNYVTÁRBAN  

ÚJRA HORGOLÓKÖR
Szeptember 10-én, szomba-
ton délelőtt 10-től 12 óráig is-
mét találkoznak a horgolókör 
tagjai a soron következő foglal-
kozásukon a városi könyvtár-
ban. Szeretettel várnak minden 
horgolni vágyó leendő tagot a 
jóhangulatú szakkörre. A részt-
vevők vigyenek magukkal hor-
golótűt és fonalat!
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Feladat:
•    Zöldségcsomagolás, 

-válogatás, -mérés, 
-osztályozás 

•   Az áru mozgatása, 
címkézése 

•   A minőségbiztosítási 
rendszernek megfelelő 
munkavégzés 

•   Göngyölegkezelés 
szabályainak betartása 

•   Selejtáru-, hulladékkezelés 
szabályainak betartása 

Ha úgy érzi, szívesen dolgozna velünk, kérem  
küldje el jelentkezését a következő címre vagy  

jelentkezzen személyesen munkanapokon  
12 óra és 15 óra között a hűtőházban.

Cropfood TÉSZ Kft. 
2211 VASAD, István király utca 11.

vagy e-mailben: 
hr@magyaragrar.huhr@magyaragrar.hu

100%-ban magyar tulajdonú, 11 éves vállalkozás 
vasadi telephelyére

hűtőházi  
Zöldségválogató, -osZtályoZó

munkakörbe keres kollégákat. 

CROPFOOD CÉGCSOPORT

Követelmények:
•   Alapfokú iskolai végzettség 
•   Pontosság és precizitás 
•   Szervezőkészség és felelősségvállalás

Előny:
•   Hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat 
•   Zöldség-gyümölcs piac ismerete

Amit kínálunk:
•   Segítő szakmai csapat
•   Jó munkahelyi környezet

ÚJ UTCAI TAKARÍTÓGÉPPEL 
GAZDAGODOTT A VÁROS

A VITRA multifunkcionális gép 2 kefével ellátott seprőegységgel külső lombfelszívó 
csővel és locsolótömlővel is rendelkezik, képes úttakarító rendszerként, homokszóróként, 

hóseprőként és hótolólapként is funkcionálni. Bizonyosan nagy segítségére lesz a városnak. 

A gép a napi feladatokhoz nyújt 
majd extra erős segítséget, emel-
lett pedig a nagyon alacsony 

részecske- és CO2 kibocsátásával kíméli 
a környezetet. A 27 km/h sebesség a fel-
adatok gyors elvégzésére ad lehetőséget – 
ami például a téli hóeltakarítási munkák-
nál különösen fontos lehet ‒, lecsökkenti 
a munkaterületek közötti haladási időt, 
így a kezelő hatékonyan dolgozhat, és 
nagyobb távolságra lévő helyekre is eljut.

A KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2021. decem-
ber 31. napján megszűnt, mint gazdasági 
társasági forma. Feladatait általános jog-
utódjaként a KÖVÁL Monori Városüze-
meltetés, mint költségvetési szerv vette 
át. A Zrt. 1992-es alapításától eltelt 29 év 
alatt felhalmozott eredménytartaléka biz-
tosított forrást az eszköz beszerzésére. ‒ 
Az elmúlt időszakban Monoron és Monor 
környékén jelentősen megnövekedett a 

munkahelyek száma, ennek köszönhe-
tően arányosan csökkent a közfoglalkoz-
tatásban résztvevők száma is. A város-
ban található burkolattal ellátott felületek, 
kerékpárutak mérete elengedhetetlenné 
tette, hogy gépesítéssel kiegészítsük, kom-
bináljuk a csökkenő tendenciát mutató 
emberi erőforrásainkat – nyilatkozta 
lapunknak Varró Erika, a KÖVÁL intéz-
ményvezetője. ‒ Az alapgéphez különféle 
adapterek illeszthetőek, melyekből töb-
bet megvásároltunk. A seprőegység lehe-
tőséget nyújt az alap utcai takarításra. A 
lombszívó egység nagy hasznunkra lesz 
ősszel a lombhulláskor. A nagynyomású 
mosóberendezés alkalmas a díszburko-
latokon található egyéb szennyeződések 
eltávolítására. A sószóró, hóseprő és hóto-
lólap a kerékpárutak és a belvárosi terek 
síkosságmentesítésekor lesznek segítsé-
günkre.

ÖNKORMÁNYZAT

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736



KÖZÖSSÉGKULTÚRA

Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

nyergek, váztáskák, hátizsákok,  
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.

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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AUGUSZTUS 20-ÁN ZAJLOTT 
AZ ÜNNEPÉLYES SZOBORAVATÁS

Szemők György szobrászművész több évtizede Monoron él, ezért is tartotta 
fontosnak, hogy munkásságának egy darabja Monorhoz tartozzon. Nagylelkű 
felajánlása az Óvó szerelem című műve, mely mostantól a Petőfi Sándor utca 

környékét teszi szebbé. A szoboravatás augusztus 20-án zajlott.

A művész saját költségén öntötte ki 
bronzból a hatalmas méretű alko-
tást, és ajánlotta fel Monornak, 

hogy a helyi lakosok illetve a városba 
látogatók is gyönyörködhessenek a lát-
ványban. A szobor két és fél méter hosz-
szú, több mint másfél méter magas és 
közel nyolc mázsa tömegű. 

Az Óvó szerelmet az augusztus 20-i 
ünnepi programok részeként leplezték 
le, a résztvevők Darázsi Kálmán polgár-
mester köszöntője után meghallgathat-
ták Kun Pál előadását, valamint Feledy 
Balázs művészeti író beszédét is, és mivel 
a művész személyesen volt jelen az ese-
ményen, vele is találkozhattak, beszélget-
hettek. Az érintett utcaszakaszon ráadá-
sul elkészült a járda felújítása, melynek 
köszönhetően a gyalogosok közlekedése 
is komfortossabbá válhatott.

A szobor méretei miatt súlyos alapot 
és komoly, három tüskén keresztül tör-
tént rögzítést kapott, ám egy időre – pár 

utómunka elvégzése idejére – még visz-
szaszállították a művészhez, hogy teljes 
pompájában lehessen örömére a város 
lakóinak. 

A városvezetés ezúton is köszöne-
tet mond az anyagi támogatóknak, aki-
ket az alábbiakban sorolunk fel: Czeglédi 
György, Dr. Búrzuk Valéria, Dr. Kereszt-
úri Imre, Dr. Kováts András, Dr. Misuth 
Gábor, Dr. Rados Mária, Dr. Páczi Antal, 
Dr. Rácz Gyuláné és Mihályi Sándor, Dr. 
Srádi Ilona, FA-Forgács Kft., Fetti Kft., Gál 
Valéria, Göblös Imre, Gyémánt Sziget Kft., 
Jávorszky Attiláné, Kaszásné Králik Judit 
és Kaszás János, Kovács Béla, Kovács Péter, 
Kriskó András, Kugel György, Mánia-Divat 
Kft., Monori Sándor, ifj. Pospischill Kálmán, 
Rados Soma, Rágyánszkiné Dóka Ágnes, 
RIMA Divat, Sintár Péter, Tóthné Fiel Mari-
anna, Tóth Mariann. Munkájával nagyban 
hozzájárult a szoboravatás megvalósítá-
sához Balatoni Mátyás, Kampfl János, Kán-
tor Attila, Lakatos Ferenc és Kovácsné Kere-
kes Enikő. A városvezetés további háláját 
fejezte ki Kun Pálnak és Kruchió László-
nak, akik közreműködésükkel emelték a 
leleplezés színvonalát, valamint a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ és a Kövál 
Városüzemeltetés kollégái felé.

– Mindenekelőtt hálás köszönet Sze-
mők György szobrászművésznek az Óvó 
szerelem című alkotásáért, amit a város-
nak ajándékozott, és a sok-sok önzetlen 
segítségért, mely lehetővé tette, hogy a 
szobor idejében a helyére kerülhessen 
– kommentálta az avatást a városvezetés.

Kántor Attila történész-grafi kus, a mű-
vész keresztgyermeke így írta le koráb-
ban a páratlan műalkotást:
„Az Óvó szerelem nemcsak egy tárgy, 
hanem a művész szívének egy része. 
Egy pillanat egy ember életéből, a férfi  
és nő egysége, a fekvő testhelyzetben 
lévő női alakra a férfi  gyönyörűen rá-
hajlik, átöleli, ezzel a szerelem, a kap-
csolat megóvását jelképezve. A szobor 
egy igazán korszerű alkotás, melynek 
ereje abban rejlik, hogy elgondolkodtat, 
hatást gyakorol a közönségre.”
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KULTÚRA

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

I n g y e n e s  k i s z á l l á s !

Monori két műszakos 
élelmiszer kiskereskedelmi 

üzletünkbe eladói 
munkakörbe, 

szakképzett és szakképzetlen 
dolgozók jelentkezését várjuk.

ÁLLÁS

Információ az üzletben személyesen, 
vagy a 06-70/384-9065-ös 

telefonszámon.
Üzlet: Monor, Kistói utca 124.

Fizetés 

kéthetente!

Hétfő–péntek: 6–18
szombat: 8–14

2200 Monor, a 4-es főúton a 37,5 km kőnél, a Csülök és csülök mellett
+36-20/431-4887 azurfestek@gmail.com

• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkákbádogos munkák
• beázások javításabeázások javítása
• tetőszerkezet, 

ereszcsatorna 
javítása, cseréjejavítása, cseréje

Alpin technikávAlpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

ácS-tetŐFeDŐ 

keDvezŐ árAk! 06-30/919-4694

tettettettetŐFŐFŐFeeDŐ DŐ DŐ 

cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés

SzAkkÉpzett

MeSterek

iistván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.

Generál-

        kivitelezÉS   
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez

AlAptÓl
A tetŐiG

 VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET 

CSALÁDI NAPPAL 
KEZDŐDNEK AZ ŐSZI 
PROGRAMOK
 Változatos szabadtéri prog-

ramok közül választhattak az 
érdeklődők az elmúlt hóna-
pokban, hasonlóan színes 
kínálattal várjuk majd ősszel 
is a látogatókat! Szeptember 
23-án délután a művelődési 
házban ingyenesen látogat-
ható családi kézműves- és szó-
rakoztató program nyitja a bel-
téri rendezvények szezonját

A Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozathoz csat-
lakozva 16 órától megismerhetik most induló, és újrainduló cso-
portjainkat, szakköreinket; melyekhez bármikor csatlakozhatnak 
az előttünk álló hónapokban! Bemutatkoznak a Monori Strázsák 
Néptáncegyüttes több korosztályban is működő csoportjai és a 
népi hagyományokkal, valamint gyermekjátékokkal ismerkedő 
Táncoló aprócskák. Ízelítőt kaphatnak a legfiatalabb rendsze-
res látogatóinkat váró Csucsujgató foglalkozásból, ahol a babák 
és szüleik ölbéli játékokkal, mondókákkal, ritmushangszerekkel 
szórakoztatják egymást. Megismerhetik a Magóricska Mesemű-
hely munkáját, és a szeptembertől induló Színjátszó szakkört.

Várhatóan októberben kezdi meg két további szakkör a műkö-
dését: mézeskalács és nemezelés témakörben. A Nemzeti Műve-
lődési Intézet A Szakkör programjának köszönhetően kezdődő 
foglalkozások iránt érdeklődők mézeskalácsot és nemezlabdát, 
nemezvirágot készíthetnek szakképzett vezető segítségével. Jó 
idő esetén népi játékokat próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek 
a művelődési ház udvarán, miközben a Nagycsaládosok Monori 
Egyesületének kézműves sátraiban is várják a résztvevőket. Az 
idősebb családtagokra is gondoltunk, a „Közös Út” Cukorbete-
gek Egyesületének köszönhetően vércukor- és vérnyomásmé-
résre is lesz lehetőség.  

A családi délután 17 órától a Bergengóc Zenegóc együttes 
interaktív gyermekkoncertjével folytatódik. A zenés és színhá-
zias, bábozással színesített műsor főszereplői a gyerekek és egy 
óriási meséskönyv! A színpadon látható mesekönyvben közis-
mert mesefigurák (Pom Pom, Kíváncsi Fáncsi, A nagy ho-ho-
horgász, Micimackó és mások) rejtőznek, arra várva, hogy a 
gyerekek fellapozzák a könyvet és megszólaljanak a róluk szóló 
dalok! 18:30-tól a Monori Strázsák Néptáncegyüttes tagjai veze-
tésével szabadtéri tűzgyújtás, és körtáncok tanulása zárja a 
programot.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Monori Művelődési 
Házban megrendezésre kerülő családi napra szeptember 23-án, 
melynek minden programja ingyenesen látogatható!

Vigadó Kulturális és Civil Központ   



KÖZÖSSÉG
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Figyelte és felügyelte a város fejlődését

VADAS FERENCNÉ JUDITTAL BESZÉLGETTÜNK
Vadas Ferencné Judit irányította az uszoda megvalósítását, dolgozott 

képviselőként és a KÖVÁL ágazati  vezetőjeként is. Bár nem teljesen idevalósi, 
de az itt eltöltött évtizedek alapján joggal érzi úgy, hogy élete örökre 

összefonódott Monorral. Nyugdíjba vonulása kapcsán beszélgettünk vele.

– Hogy kötődik Monorhoz?
Nem vagyok idevalósi, de 1982 óta itt 

élek. Budapesten nőttem fel, ott végez-
tem az iskoláimat. Gimnázium után elő-
ször az Ybl Miklós Felsőfokú Építőipari 
Technikumban végeztem, ipari árszak-
értői végzettséget, majd a Szent István 
Egyetemen építészmérnöki diplomát 
szereztem, közben építészként dolgoz-
tam több helyen. A férjem erdőmérnök-
ként végzett, először Nógrádban kapott 
munkát, így 1973-ban odaköltöztünk, én 
onnan jártam be Salgótarjánba dolgozni. 
Kastélyokat újítottunk fel, lakótelepeket, 
gyárépületeket és középületeket építet-
tünk, ahol építészelőkészítőként, nagyon 
érdekes volt a munkám. Ott született két 
gyermekem, egy lányom és egy fiam. 
Aztán Litkéről Szécsénybe költöztünk, 
de mivel messze voltunk a szüleinktől, 
igyekeztünk közelebb kerülni Budapest-
hez. Én nagy családból származom, a 
férjem szintén, így fontosak voltak szá-
munkra a családi kapcsolatok. A férjem 
végül Monoron kapott állást az erdészet-
nél, így kerültünk ide 1982. december 
19-én. Jól emlékszem a napra: minden 
havas volt, és én egy trabanttal jöttem a 
gyerekekkel.

– Hol helyezkedett el? 
– Először Gyömrőre jártam dolgozni, 

mint építészelőkészítő, de szerettem 
volna helyben maradni a gyerekek miatt, 
így a Monori Építőknél kaptam munkale-
hetőséget. A cég megszünése után Buda-
pesten dolgoztam nagy multicégeknél 
építészként. Emellett többekkel meg-
szerveztük a Monori Nagycsaládosok 
Egyesületét, és a NOE, a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesülete támogatásával 
bejutottam a képviselő-testületbe 1994-98 

között. Így kerültem kapcsolatba az 
akkor még alpolgármester Pogácsás Tibor-
ral, aki később több feladattal megbízott. 
Közben született még két gyermekem, 
egy fiú és egy lány. 

– Mi volt a következő kihívás?
–Monoron épp uszodaépítésbe kez-

dett a városvezetés, ehhez engem kért fel 
Pogácsás Tibor, hogy vállaljam el a veze-
tését, előkészítését. 2002-ben kezdtem a 
munkát az uszodánál, 2003-ban indult 
el a kivitelezés, ami számomra rendkí-
vül érdekes, izgalmas munka volt. 2004 
januárjában adtuk át az uszodát, egy 
végtelenül jó és kitartó munkatársam-
mal együtt, de végig jó volt a kapcsolat 
a kivitelezőkkel és a várossal is. Később 
pályázat útján a polgármesteri hivatal-
hoz kerültem, mint műszaki irodave-
zető és ebben az időben a fő munkám 
a Vigadó, művelődési ház és a Cinka 
Panna telepen a szociális épületnek 

a megvalósítása volt. Ezt a munkát is 
nagyon izgalmasnak és érdekesnek tar-
tottam. Mikor az önkormányzat döntött 
az önálló   városüzemeltetésről, megbíz-
tak annak a cégnek a vezetésével, amely 
az uszoda, majd a városüzemeltetés, a 
piac, a közétkeztetési konyhák működte-
tése és a temető üzemeltetését is végezte, 
később az Egészségház gondnoki felada-
tait is elláttuk. 2014-ben a Kövállal össze-
vontan működött tovább ez a cégcsoport, 
és  én továbbra is itt dolgozhattam, mint 
ágazatvezető. Mindenben igyekeztem 
maximálisan segíteni és tudásom legja-
vát adni.

– Hogyan érez a város iránt? 
–Nagyon szeretem Monort, szere-

tek itt élni. Azt lehet mondani, hogy 
annak ellenére, hogy nem vagyok ide-
valósi, már minden szállal idekötődöm. 
Sajnos a férjemet 2015-ben elvesztettem, 
így már a helyi temetőben is van, aki-
hez kijárjak. Végig nagyon jó volt a kap-
csolatom a képviselőtársaimmal, a mun-
katársaimmal és a városvezetéssel is. A 
városban nagyon sok emberrel vagyok 
jóban, ettől teljes mértékben idevalósi-
nak érzem magam. Rendszeresen járok a 
monori katolikus templomba, ott is egy 
nagyon jó közösséget ismertem meg, és a 
nagycsaládosokkal is szintén jó a kapcso-
latom. Úgy érzem befogadtak Monoron. 

– Mit tervez a nyugdíjas évekre?
– A nyugdíjjas éveket sajnos egy csú-

nya betegség indította el, az elmúlt idő-
szakban gyógyíttattam magam, műté-
teken estem át, de szerencsére most 
már mindenen túl vagyok. Az egészsé-
gem rendben van, de azért figyelnem 
kell magamra. Van hét unokám, nagyon 
erősek a családi kapcsolataim, a testvé-
reimmel, barátaimmal is elég gyakran 
találkozom. Nagyon szeretem a művé-
szeteket, rendszeresen járok múzeumba, 
kiállításokra, nagyon szeretem a klasz-
szikus zenét. Innen, Monorról most már 
nagyon jó a közlekedés Budapestre, így 
ezeknek az igényeimnek eleget tudok 
tenni. Amennyire tudom, a lakókörnye-
zetemet is próbálom rendbe szedni: az 
orvosi kezelések időszakában nem volt 
elég erőm ezeket megcsinálni, de talán 
most majd be tudom hozni a lemaradást.

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

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!



Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor, Ady út 58.
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Érd: 06-70/779-4447

Ingyenes targoncavezetői 
képzés. (3 műszak 8 óra)  

Jogosítvány megszerzése 
után béremelés. 

Ingyenes céges buszok: 
Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 

Nyáregyháza, Monor, Csévharaszt, 
Sülysáp, Pilis, Dánszentmiklós, Káva, 
Pánd, Gomba, Úri, Mende, Maglód,  

Üllő, Vecsés. 

KomissiózóKat és 
targoncavezetőKet 

KeresünK gyálra. 

Bruttó 200 000 Ft 
belépési bónusz! 

 SÜRGŐS ESETBEN  

ÜGYELETES PATIKÁK 
MONORON
A városban a rendes nyit-
vatartási időn túl ügyeletes 
és készenléti szolgáltatást 
nyújtanak a patikák. Hétköz-
naponként, hétfőtől péntekig 
a nyitvatartási idő után este 8 
órától készenlétet tartanak. 
Ebben az esetben a patikus nem 
tartózkodik a gyógyszertárban, a ké-
szenlétet adó patikán kifüggesztett telefon-
számon kell telefonon hívni a készenléti patikust, aki rövid 
időn belül bemegy a patikába. Csak sürgős esetben ve-
gyék igénybe ezt a szolgáltatást!

A Monorhoz legközelebb lévő, hétköznaponként is állandó 
ügyeletet ellátó gyógyszertár Vecsésen és Budapesten van.

Az ügyeletes patika a rendes nyitvatartás után, hétvé-
gén teljesít szolgálatot. Ebben az esetben a gyógyszerész a 
patikában tartózkodik. Monoron váltásban ügyelnek a pati-
kák, hétfőnként van a fordulónap, amikor a soron következő 
gyógyszertár látja el a készenléti és ügyeleti szolgáltatást.

Amíg van nyitva tartó patika, addig nincs ügyelet! Ez alap-
ján Monoron szombatonként 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 órá-
ig ismét ügyelet, majd hétfőn reggel 8 óráig készletben várja 
a sürgős eseteket.

Az aktuálisan ügyeletet ellátó gyógyszertárak felől a 
https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso oldalon is tájéko-
zódhatnak.

A KÉSZENLÉTET ÉS ÜGYELETET TELJESÍTŐ 
PATIKÁK SZEPTEMBERBEN: 
2022. szeptember 1–4. Monori Gyógyszertár
2022. szeptember 5–11. Virág utcai Gyógyszertár
2022. szeptember 12–18. Paracelsus Gyógyszertár
2022. szeptember 19–25. Patika Plus Gyógyszertár
2022. szeptember 26–30. Margit Gyógyszertár

 SZEPTEMBERBEN MÉG LEHET LÁTOGATNI 

KIÁLLÍTÁS JOHANNES AMOS COMENIUS 
MUNKÁSSÁGÁRÓL
Nyár közepén nyílt 
meg, és szeptem-
berben még megte-
kinthető a Comenius 
életművét bemutató 
kiállítás a Dr. Borzsák 
István Városi Könyv-
tárban. A tárlatot le-
hetőség van iskolai 
osztályokkal is láto-
gatni a könyvtár nyit-
vatartási idejében. 
Időpont egyeztetésre 
az alábbi elérhetősé-
geken van lehetősége 
a csoportos látoga-
tást tervezőknek: 
06-29/412-246, 
monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu     

Kizárólag 

a Monori 
  -nál! 

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299



KÖZÖSSÉG

12 MONORI STRÁZSA | 2022. augusztus

PIKNIKMOZIVAL ZÁRULT A MONORI NYÁR
Az idei évben új helyszínnel és új programmal is bővült a FröccsSzombat, a kezdeményezés 

sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a nagyszámú résztvevő és nézősereg.

A szervezők igyekeztek minden 
korosztály kedvére tenni, ezért 
számos programmal és foglal-

kozással várták az érdeklődőket. Aho-
gyan már megszokhattuk a Fröccs-
szombatoktól, sokféle gyermekjáték 
közül választhattak a legkisebbek és 
a kicsit nagyobbak: kipróbálhatták a 
mászófalat, különleges kerékpárok-
kal tekerhettek, de megnézhették és 
részt vehettek Toma és csapata törté-
neti játékaiban is. Toma és csapata 1993 
óta gyakorolják a régi korok játékaival 
kapcsolatos „tudományokat”, a monori 
gyerekek is nagyra értékelték a velük 
töltött időt. Az egész délutánon át tartó 
programokon senki sem unatkozott. 
Mindeközben kitelepült Monor íze- java, mindenféle finomságot kóstolhat-

tak az egybegyűltek, köztük természe-
tesen a frissítő strázsahegyi fröccsöket 
is. Az esemény legnagyobb újdonsága 
pedig a Piknikmozi volt! Egy hatalmas 
szabadtéri, 9x7 méteres mozivászon 
segítségével az estet filmvetítés zárta. 
A nézők Freddie Mercury életét bemu-
tató, Bohém rapszódia című nagysza-
bású filmet 19.30-tól tekinthették meg. 
A szervezők a mozizás miatt kerestek 
olyan helyszínt, amely tökéletes piknik-
hangulatot teremt és ideális színtere a 
közösségi filmnézésnek is. Így esett a 
választás a Tavas Park ligetes területére, 

mely nagyszerű döntésnek bizonyult. 
A vetítés meghitt hangulatban zaj-
lott, sokan a magukkal hozott pléden, 
mások a sörpadok köré gyűlve nézték 
az esti filmet.

Az egész délutános programok, a 
finom, helyben készült ételek, a monori 
díjnyertes borok, majd pedig a csilla-
gos ég alatt vetített film, olyan közös-
ségi élményt jelentettek, melyre sokáig 
fognak emlékezni az egybegyűltek. A 
több száz fős érdeklődő közönségre és 
a jó hangulatra való tekintettel a követ-
kező években várhatóan ismét lesz 
FröccsSzombat és Piknikmozi!

 BECSENGETTEK 

ELINDULT A 2022/2023-AS TANÉV
 Szeptember 1. igazi őszi idővel indult, 

így a legtöbb évnyitót az iskolák falai 
között tartották az udvar helyett. A 
Monori Jászai Mari Általános Iskolában 
és az Ady Úti Általános Iskolában rend-
hagyó módon már augusztus 31-én meg-
tartották az évnyitót, ugyanis szeptem-
ber 1-jén egész napos áramszünet volt az 
intézményekben. Az első tanítási napon 
már biztosították a meleg étkezést, 
azonban érdemes tudni, hogy az általá-
nos áremelkedés miatt 2022. szeptember 
elsejétől a tanulók étkezési térítési díjai 
is emelkednek.

LESZ-E SZÉNSZÜNET?
Míg az előző tanév elején a járvány miatt 
volt kérdéses, hogy online oktatást ren-
delnek-e el, idén a „szénszünet” kér-
dése merült fel. A szülők megnyugtatá-
sára Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős 
államtitkár korábban úgy fogalmazott: 

nem elképzelhető, hogy a fűtés költsé-
gei miatt távoktatást rendeljenek el, a 
kormány alaphozzáállása az, hogy az 
iskolákat minden körülmények között 
nyitva kell tartani. Bár akadt olyan nem 
állami fenntartású iskola, ahol szomba-
ton is tanítanak, ezzel spórolva a rezsi-
költségeken, az állami fenntartású okta-
tási, nevelési intézményekben ilyen 
döntésről egyelőre nem esett szó.

A RENDŐRSÉG MINDEN ISKOLA 
KEZDÉSKOR FIGYELMEZTET
Talán a rendőrség és a közterület-felü-
gyelők érzékelik legjobban, milyen kör-
nyezeti terheléssel jár a tanév kezdete 
a településen. Mindenkit arra kérnek, 
hogy fokozott figyelemmel közleked-
jenek, a megnövekedett forgalomban 
nagyobb az esély a balesetekre. Az egye-
dül járó diákok lehetőleg a megszokott, 

jól ismert útvonalakon közlekedjenek, 
figyeljenek értékeikre és főleg egy-
másra. Javasolják, hogy minden kisdiák 
tudja fejből szülei elérhetőségét, a szü-
lők pedig beszélgessenek sokat a gye-
rekekkel arról, hogy soha ne szálljanak 
be idegen autóba. Ha szükség van rá, az 
általános iskolák többségének van isko-
larendőre, nevét, elérhetőségét a prog-
ramban részt vevő iskolákban plakáton 
teszik közzé.

ÉRDEMES ÉSZBEN TARTANI: NEM 
BUTÁBB AZ, AKI NEM KITŰNŐ
Nagyon fontos mind a szülőknek, mind 
a pedagógusoknak egész évben szem 
előtt tartani: a nem kitűnő tanulók nem 
érnek kevesebbet! Minden gyermek fej-
lődését önmagához kell mérni, és min-
den erőfeszítést értékelni kell, még ha 
jegyben nem is ötöst ér. 
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Vállalatunk egy nemzetközileg 
elismert belga tulajdonú, 
kisállateledel-gyártással és 
-forgalmazással foglalkozó 
vállalatcsoport tagja.

Milyen állateledeleket 
gyártunk? 
Madarak számára 
faggyúgolyót és 
magvas, kölesrudakat. 
Emellett rágcsálóknak és 
madaraknak is egyaránt 
készítünk piskótát 
aszalt gyümölcsökkel és 
magvakkal ízesítve.

További  
kérdésed van? 
Keress minket 
az alábbi elérhetőségeken:az alábbi elérhetőségeken:
@ karrier@bfbplus.hu

+36-30/792-1319;  +36-20/402-4477

  Áruszállítás
  Bútorszállítás
  Építőanyag-szállítás
  Zöldhulladék-elszállítás
  Sittelhordás
  Lomtalanítás

FUVARVÁLLALÁS

ILLÉSI ATTILA E.V.

   Tuják, bokrok 
metszése, kivágása

   Udvartakarítás
   Fűkaszálás,  

fűnyírás

KERTI MUNKÁK

06-70/237-6675

             
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
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REPÜLŐGÉP KARBANTARTÁS

BERENDEZÉS KARBANTARTÁS

ADMINISZTRÁCIÓ

MÉRNÖKSÉG

LOGISZTIKA ÉS RAKTÁROZÁS

SZAKMUNKÁK

BESZERZÉSMINŐSÉGÜGY HR

AZ AEROPLEX,
A RÉGIÓ LEGNAGYOBB FÜGGETLEN
REPÜLŐGÉP KARBANTARTÓ VÁLLALATA
dinamikusan növekszik, ezért sok nyitott
pozícióval várjuk a legjobb szakembereket!

MIÉRT ÉRI MEG
          -SNAK
LENNI?

KISZÁMÍTHATÓ MUNKAREND - MUNKAKÖRTŐL FÜGGŐEN NORMÁL ÉS 2X12 ÓRÁS

ÁTFOGÓ, KOMPLEX ÉS NEMZETKÖZILEG ELISMERT KÉPZÉSEK

RÉSZVÉTEL A LEGISMERTEBB BOEING ÉS AIRBUS TÍPUSOK KARBANTARTÁSÁBAN

HOSSZÚ TÁVÚ, STABIL MUNKALEHETŐSÉG, CSALÁDIAS ÉS TÁMOGATÓ LÉGKÖR

BEJELENTETT, TISZTESSÉGES FIZETÉS, 2022-ES BÉRFELZÁRKÓZTATÁS ÚJ BELÉPŐKNEK IS!

NÉZD MEG AZ ELÉRHETŐ ÁLLÁSLEHETŐSÉGEINKET,
ÉS CSATLAKOZZ A CSAPATUNKHOZ! www.joinus.aeroplex.com

További
információk és

álláslehetőségek:

www.joinus.aeroplex.com

JUBILEUMI HÁLAADÁS
Kellemes, bensőséges ünnepség 

keretében ünnepelt a monori 
református gyülekezet: Schaller 

Tamás lelkész és családja 2002-ben érke-
zett a gyülekezethez, az elmúlt húsz év 
együttlétért, emlékekért és fejlődésért 
adott hálát a közösség. Hamarosan pedig 
a református nyílt nap is megrendezésre 
kerül. 

2002 augusz-
tus végén érke-
zett Monorra a 
református nagy-
templomba a meg-
választott nagytisz-
teletű lelkipásztor, 
Schaller Tamás és 
családja: Schallerné 
Éles Tímea, szin-
tén lelkipásztor és 
három leányuk. 
Erre az időszakra 
egy pályázatnak 

köszönhetően felújításra került a parókia, 
ezzel várták a lelkész családot, akik azóta 
is itt tevékenykednek, nagyon sikeresen. 
A jeles évforduló alkalmából ebédre invi-
tálták a gyülekezetet a templomkertben. 
Plusz meglepetésként a gyülekezet ada-
kozással készült a lelkész részére. – A 

hálaadó istentiszteleten hálát 
adtunk az elmúlt húsz évért: 
azért, hogy a gyülekezetünk 
mind lelkiekben, mind mate-
riálisan fejlődhetett, növeked-
hettünk. Úgy érzem, hogy 
mindezért hálát kell adnunk a fölöttünk 
valónak és a lelkészeinknek is – nyilat-
kozta lapunknak Nagy László, a gyüle-
kezet főgondnoka. Az istentisztelet után 
kellemes beszélgetés zajlott, rengeteg 
képet készítettek, illetve kiadásra került 
egy 90 oldalas kis füzet az eltelt 20 év 
emlékeiből a teljesség igénye nélkül.

REFORMÁTUS NYÍLT NAP
Hetedik alkalommal kerül megrende-
zésre a rendezvény, azzal a céllal, hogy 
a közösség kikerüljön az egyház falai 
közül és bárki számára elérhető legyen a 
gyülekezet és a küldetésük. 2022. szept-
ember 10-én szombaton 14 órától 22 óráig 
várják az érdeklődőket. A folyamatos 
programoknak három fontos központi 
eseménye lesz: 15 órától a Kereplő báb-
társulat lép fel, akik nem csupán gyere-
keknek, hanem az egész családnak adják 
elő a nézősereget is bevonó előadásukat. 
A Kálvin téren felállított jelképes szín-
padon a résztvevők meghallgathatják 

a gyülekezeti megszólalókat, 20 órakor 
pedig a templomban veszi kezdetét egy 
keresztény könnyűzenei koncert Pin-
tér Béla részvételével. – Általában három 
témakör köré csoportosul az együttlé-
tünk – mesélte Schaller Tamás lelkész. – 
Van egy külön, a gyülekezet lelki életét 
bemutató program, egy gyerekprogram, 
illetve egy zenei rész. Az egész rendez-
vény teljesen ingyenes, ahová szeretettel 
várunk mindenkit, enni- és innivalóval, 
valamint különböző színes programok-
kal. Az idei esztendőben a béke és békét-
lenség, a remény és reménytelenség 
témakörében leszünk majd együtt. Az 
egész program úgy szerveződött annak 
idején, hogy mindenképp szerettünk 
volna egy olyan jelzést küldeni a város 
felé, hogy az egyház nem egy belterjes 
közösség, hanem mindenkit, mindenféle 
előélettől függetlenül örömmel látunk. 
Ezért is gondoltuk, hogy tartunk egy 
ilyen református vendégváró nyílt napot 
évente legalább egyszer.
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MINDENKI TEHET A SZABADTÉRI TÜZEK 
MEGAKADÁLYOZÁSÁÉRT! 

R égóta nem kellett olyan szintű 
szárazsággal szembenéznie az 
országnak, mint idén nyáron. 

Naponta több tíz hektáros terület ég le, 
az aszály pedig a növénytermesztést és 
a zöldfelületeket sem kíméli. A csapa-
dék mennyiségét nem lehet befolyásolni, 
azonban a lakosság nagyon is sokat tehet, 
hogy legalább a még súlyosabb katasztró-
fák megakadályozhatók legyenek. 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége fokozottan figyelmeztet: a 
szabadtéri tüzek megelőzése közös érdek. 
A nagy kiterjedésű gaz- és avartüzek fel-
számolása illetve a szabálytalan otthoni 
égetés ugyanis olyan indokolatlan tűz-
oltói igénybetételt jelent, mely elvonja az 
amúgy is szűkös erőforrásokat más, fon-
tosabb helyszínekről. Egy eldobott ciga-
rettacsikk vagy egy széttört üvegdarab 
is gyorsan súlyos katasztrófákat okozhat.

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK  
ÉGETÉSE
A jelenleg érvényben lévő szabályok 
alapján a belterületi, valamint a külterü-
leten lévő zártkerti ingatlanok haszná-

lata során keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. Ahol van érvényben lévő 
önkormányzati rendelet, ott kizárólag 
annak megfelelően lehet kerti hulladékot 
égetni a megadott napon és időtartam-
ban, ám a zöldhulladék szabályos elszál-
lításával illetve a komposztálással sokkal 
inkább jót teszünk környezetünknek.

OTTHONI SÜTÖGETÉS
Bár a bográcsozás, sütögetés tűzveszélyes 
tevékenység, tűzgyújtási tilalom idején 
is megengedett saját belterületi ingatla-
non, amennyiben az időjárási viszonyok 
ezt lehetővé teszik, a szükséges védelmi 

intézkedések megtétele mel-
lett. A tűz soha nem hagy-
ható őrizetlenül, az égetés 
befejezése után pedig a hely-
színt gondosan át kell vizs-
gálni.

A GAZDÁKRA IS 
SZIGORÚ SZABÁLYOK 
VONATKOZNAK
A földtulajdonosokat is 
kérik, hogy a földterülete-
ket a művelési ágnak meg-

felelően tartsák, a területeken gondozott 
vegetációval rendelkezzenek, és már az 
év első két hónapjában kaszálják le a szá-
raz vegetációt, tegyék rendbe a termőföl-
det, hogy ne jelentsen potenciális veszélyt 
a száraz, aszályos időben. 

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését 
követően tilos tüzet gyújtani az erdőterü-
leteken is, valamint a fásításokban és az 
ezek 200 méteres körzetén belül lévő kül-
területi ingatlanokon. Tilos a parlag- és 
gazégetés is.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

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

Ömlesztett köbméterben, 
1x1x1 m = 1 m3   

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

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

akác, tölgy, bükk hasítva 25 cm-es 30 000 Ft/m3

akác, tölgy, bükk hasítva 33 cm-es 29 500 Ft/m3

TŰZIFA 

A VIGADÓBAN ÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
INDULÓ CSOPORTOK

Nagyon sok szeretettel várunk 
mindenkit, kicsiket és nagyokat, 
fiatalokat és idősebbeket a Viga-

dóban és művelődési házban induló cso-
portjainkba!

A részletekről keressék a csoport-
vezetőket, jelentkezzenek a helyszínen 
vagy az alábbi elérhetőségeken: vigado@
vigadokft.hu, 29/413-212. Szintén a Vigadó 
elérhetőségein érdeklődhet az, aki új klu-
bot szeretne indítani. Szakszerű segítsé-
get nyújtunk a csoportok szervezésében, 
működtetésében. 

Októbertől a Vigadó saját szervezé-
sében két új szakkör is indul kizárólag 
felnőtteknek – mézeskalács-készítés és 
nemezelés. Mindkét mesterség fortélyait 
elsajátíthatják az érdeklődők. A résztve-
vők akár már az adventi mézeskalács-
város egy-egy épületét is el tudják majd 
készíteni, illetve karácsonyi díszeket, 
ajándékokat is! A szakkör részleteiről 
érdeklődjön elérhetőségeinken! 
Várjuk Önöket!

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN MŰKÖDŐ 
ÁLLANDÓ CSOPORTOK 
HÉTFŐ
Apró Strázsák, néptánc alsó tagozato-
soknak 16:15–17:30  
Husvéth Csaba 70/528 8840
Kis Strázsák, néptánc felső tagozato-
soknak 17:30–19:00  
Husvéth Csaba 70/528 8840
Monori Strázsák Néptánc Egyesület 
19:00–21:00  
Andrási Zsolt 70/559-2126

KEDD
Pedagógus Nyugdíjas Klub minden 
hónap harmadik kedd 15:00–20:00 
Dr. Dudás Jenőné 29/412-724
Borzsák Endre Hagyományőrző Egye-

sület minden héten 18:30–20:00 
Tóth Jánosné 20/587-7332
Kertbarát-kör kéthetente kedd 17:00–
18:00
Balogh Sándor 70/385-6942

SZERDA
Táncoló aprócskák, gyermektánc óvo-
dásoknak kéthetente szerdánként 17:30–
18:30
Szabados Zsuzsanna 30/611-7466 (Első fog-
lalkozás 2022. szeptember 28.)
Vasutas Nyugdíjas Klub minden hónap 
első és második szerda 14:00–18:00
Czakó Ferencné 20/224-3660
Vidám Nyugdíjas Klub minden hónap 
harmadik szerda 14:00–19:00
Klujber Imréné 20/377-3194
Öröm és Vidámság Nyugdíjas Klub 
minden hónap negyedik szerda 14:00–
19:00
Somodi Mária 30/575-15 36 

CSÜTÖRTÖK
Városi Nyugdíjas Kör (minden héten) 
15:00–22:00
Antal Erzsébet 20/530-9957

PÉNTEK
Apró Strázsák, néptánc alsó tagozato-
soknak 16:15–17:30  
Husvéth Csaba 70/528-8840
Kis Strázsák, néptánc felső tagozato-
soknak 17:30–19:00  
Husvéth Csaba 70/528-8840
(Az Apró Strázsák és a Kis Strázsák első 
foglalkozása 2022. szeptember 9- én 
lesz!)
Monori Strázsák Néptánc Egyesület 
19:00–22:00  
Andrási Zsolt 70/559-2126
Idősek Klubja (minden héten) 16:00–
19:00
Bán Sámuelné 70/932-5760

A VIGADÓBAN MŰKÖDŐ ÁLLANDÓ 
CSOPORTOK
HÉTFŐ
Csucsujgató, 0-3 éves korú gyermekek-
nek minden héten hétfő 17:00–18:00
Takács Katalin 70/397-2996 (Első foglalko-
zás 2022. szeptember 12.)
Monori Galamb- és Kisállattenyész-
tők Egyesülete minden hónap első hétfő 
18:00–20:00
Buzás Gábor 30/215-9156

SZERDA
Angol Társalgási Klub, 16 éves kortól 
minden héten 18:00–19:00
Somodi István 20/332-5924
Bridge Klub minden héten 16:00–21:00
Onestyák Lívia 30/999-4609

CSÜTÖRTÖK
Magóricska Meseműhely, 5-7 éves gye-
rekeknek  kéthetente csütörtökönként 
17:30–18:30
Szabados Zsuzsanna 30/611-7466 (Első fog-
lalkozás 2022. szeptember 29.)

Saját időrendi beosztás alapján:
„Közös út” Cukorbetegek Egyesülete 
Jámbor Miklósné 20/800-8765
Nagycsaládosok Monori Egyesülete 
Keresztes Hajnalka 70/360-3390

Szervezés alatt:
Szenior örömtánc 
Derékné Laza Judith 20/9348338

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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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

KÖZÖSSÉG

 A STRÁZSAHEGYI BORHÁZ ÚJABB SIKEREI 

KÉT BOR IS 
ARANYÉRMES LETT
 A Berliner Wine Trophy a borvilág egyik legrangosabb nemzet-

közi borversenye, évente közel 14 000 nevező közül kerülnek ki a 
díjazottak. Idén a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szerve-
zet (OIV) védnöksége alatt rendezett megmérettetésen a Strá-
zsahegyi Borház két tétele is aranyérmes lett: a 2021-es Karát és 
a szintén 2021-es évjáratú Olaszrizling.

A monori kis pincé-
szet idén már több elis-
merésben is részesült, 
nyár elején elnyerték az 
Év Bora Monoron címet, 
valamint az itthoni siker 
mellett a világ legna-
gyobb és legszínvonala-
sabb, kifejezetten rozék-
nak szóló nemzetközi 
borversenyén, a fran-
ciaországi Mondial du 
Rosé-n is ezüstérmet 
nyert a Strázsahegyi Bor-
ház. Gratulálunk nekik 
és köszönjük, hogy mun-
kájukkal újabb neves 
elismerésben lehet része 
városunknak!

Amennyiben gondolkozik lakása,  
háza, telke eladásán,  

forduljon bizAlommAl 
Az ingAtlAnpiAci közvetítő 

irodához!

Tel.:
06-70-935-5181

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

Eladó 
ingatlanokat 

kErEsünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére 

a dél-pest megyei és budapesten,  
a dél-pesti régióban

Ha számít az ár, 
az ingatlanpiaci vár!

Kossuth téri Piac Üzletház  
Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

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

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

„B” kategóriás 
oktatót keresek fő- 

illetve másodállásban

Rendelés felvétel: Rendelés felvétel: 
Vladár ZoltánVladár Zoltán

Tel.: Tel.: 06-20/958-4148

KonTéneRes 
siTTsZállíTás

Gépi földmunKa 
a-tól Z-ig. 

Újrahasznosított Újrahasznosított 
szóródó anyagok.
Környezetvédelmi 

engedéllyel, befogadó 
nyilatkozattal.

sszéleskörű gépparkkal, zéleskörű gépparkkal, 
mindig a célnak   

megfelelően.
Kedvező árakon.Kedvező árakon.



 SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!  

EURÓPA-BAJNOKI BRONZÉRMES 
KOLOMPÁR IMRE!
Hatalmas sikert ért el a Monori Sport-
egyesület fi atal versenyzője, Kolompár 
Imre, aki bronzérmet szerzett a Zágráb-
ban zajló U15-ös kötöttfogású Európa-
bajnokságon! A korábban országos 
bajnoki címet is elnyerő sportoló az 
57 kg-os súlycsoportban szerepelt si-
kerrel, a versenyen egyetlen vereséget 
szenvedett.

A selejtező során litván ellenfe-
lét győzte le a monori fi ú, mellyel a 
nyolcaddöntőbe kvalifi kálta magát. 
A legjobb tizenhat között egy bolgár 
tudta megverni Kolompárt, aki így a 
vigaszágon folytathatta a küzdelme-
ket. Itt előbb fölényesen nyert görög 
ellenfele ellen, majd a bronzéremről 
döntő csatában egy ukrán fi út győzött 
le tussal, ezzel elérve az elmúlt évek 
legnagyobb monori birkózósikerét!

Gratulálunk Kolompár Imrének és 
edzőinek, hasonló sikereket kívánunk 
a jövőben is! Monori SE

SPORT
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  A MAGYAR TENISZ SZÖVETSÉG FŐTITKÁRA JÁRT A VÁROSBAN 

MONORON IS EGYRE NAGYOBB 
SZEREPE VAN A TENISZNEK
 A Magyar Tenisz Szövetség főtitkára, 

Sütő Csilla Monoron járt, hogy meglá-
togassa az ország egyik legsportosabb 
városának egyesületét, és annak tenisz-
életét.

A tenisz, mint szakosztály 1995 óta 
került be a monori klub életébe, azóta a 
komplexum négy salakos pályával bír, 
de a jövőbeli tervek között szerepel egy 
új klubház felépítése is. Nem véletlen 
tehát, hogy a környékbeliek a Monori 
Sportegyesület helyszínét, délutánon-
ként csak „sportutcaként” emlegetik, 
hiszen pattog a labda a salakon, füvön, 
parketten és ellepik a pályákat az iko-
nikus kék-fehér mezt viselő sportolók.

Filadelfi Zsolt, a tenisz-szakosz-
tály edzője elárulta, hogy ő is az 
utánpótlásnevelést tartja egyik legfon-
tosabb feladatának. Ennek megfelelően 
igyekszik minden idejét a gyerekekre 
fordítani, hogy minél több és jobb ered-
ményt érhessenek el az egyesület fiatal 
játékosai. Mészárosné Horváth Andrea, a 
szakosztály vezetője, akinek családjából 
többen is az egyesület tagjai, lelkes szer-
vezőmunkájával járul hozzá a szakág 
sikeres működéséhez, így akár azt is 
mondhatjuk, hogy egy kisebb teniszcsa-
lád alakult már ki Monoron, és ő is kollé-
gájához hasonlóan, az ifjú generációban 
látja az egyesület sikereinek lehetősé-
gét. – A monori Play Tenisz Suliba azok a 
gyermekek járnak, akik mindenféle köte-
lezettség nélkül szeretnének mozogni, 
és megismerkedni a sportággal. A suli-
ban óvodásoktól egészen 18 éves korig 4 
edző irányításával folyik a munka, akik 
figyelemmel kísérik a fiatalokat, figyelik, 
kiben van meg a megfelelő tehetség és 
potenciál. Az igazán szorgalmas sporto-
lókat leigazolják a Monor SE-be, ahol már 

magasabb intenzitáson zajlik a munka: 
heti négy edzés, versenyek és pontgyűj-
tés. Szeretnénk megköszönni a szülők 
áldozatos munkáját is, akiknek a támo-
gatása nélkül nem tudnánk teljesíteni a 
hétvégi megmérettetéseket az utazások 
során – mondta el a szakosztályvezető.

A Monor SE jelenleg 30 versenyzőt 
tud magáénak, ennek több, mint egyhar-
mada utánpótláskorú. Közülük került ki 
az a 7 csapat, melyek az idei diákolimpián 
képviselték Monort nem kis sikert aratva, 
hiszen 6 csapat továbbjutott a balaton-
boglári országos döntőbe, egy pedig meg 
is nyerte azt, országos diákolimpiai baj-
noki címet szerezve.

Forrás: Magyar Tenisz Szövetség

06-20/417-6567 
http://pillangokonyvek.hu/

facebook: Pillangó Könyvesboltfacebook: Pillangó Könyvesbolt

Pillangó
könyvesbolt

Megnyitottunk!
Monor, Petőfi Sándor utca 7. 
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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!

A JÓ SZOMSZÉDI VISZONY – 2. RÉSZ
Korábbi cikkünkben már kitértünk pár olyan szempontra, melyeket szem előtt 
tartva békésebb és nyugodtabb környezetben élhetünk együtt szomszédainkkal. 

Az ingatlanhasználat során – hiába érezzük magánügyünknek, mindenképp 
érdemes – és kötelességünk is tekintettel lenni lakóközösségünkre, ha nem 

akarjuk, hogy a jó szomszédi viszonyból rövid idő alatt iszony legyen.

Korábban kitértünk a növényültetés 
szabályaira, a csendháborításra és 
a birtokvédelemre, mostani szá-

munkban pedig a környezetvédelem 
szempontjából is legalább annyira fon-
tos avarégetéshez fogunk segítséget 
nyújtani. Monor Város Önkormányzata 
13/2022. (V.16.) sz. rendelete szabályozza 
az avar- és kerti hulladékok nyílttéri ége-
tését.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSKÉNT 
A RENDELET ELŐÍRJA, HOGY:
• az egészséges, károkozóktól és kárte-

vőktől mentes avar- és kerti hulladékot 
elsősorban komposztálással kell hasz-
nosítani, de lehetőség van az elszállí-
tására is, a Bajcsy-Zsilinszky úti hulla-
dékudvarban tudják leadni;

• nyílt téri égetéssel csak a telken belül, 
valamint a közterületek, vízelvezető 
árkok gondozása során keletkezett 
növényi hulladék semmisíthető meg;

• közterületen tilos az égetés;
• az égés folyamatának gyorsítására lég-

szennyező vagy bűzös segédanyag 
nem alkalmazható.

A RENDELET SZERINT A KERTI 
ÉGETÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI 
A KÖVETKEZŐK:
• Ha az általános tűzgyújtási tilalom épp 

nincs érvényben, akkor az avar- és kerti 
hulladék égetése pénteki napokon 8 óra 
és 20 óra között engedélyezett, azonban 
az időjárás minden esetben felülírhatja 

ezt: tilos a kerti hulladék égetése ködös, 
esős vagy szeles időben.

• A füstképzés csökkentése érdekében 
a kerti hulladékot előzetesen szárí-
tani kell és csak kis adagokban, szél-
csendes időben történhet az égetése, 
olyan helyen és területen, ahol az ége-
tés és annak hősugárzása a személyi és 
vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, 
vagyoni-, környezeti kárt nem okoz.

• Az égetést nagykorú, cselekvőképes 
személy folyamatos felügyelete és a 
lakókörnyezet legkisebb zavarása mel-
lett szabad csak végezni, a tűz őrzésé-
ről és veszély esetén annak eloltásáról 
a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 
Az égetést végző személy köteles a tűz 
helyszínén olyan eszközöket és felsze-
reléseket készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályoz-
ható, illetve azonnal eloltható. Ilyen 
eszköz lehet például a lapát, homok 
vagy a kerti csapra szerelt, azonnal 
megnyitható locsolótömlő.

• Az égetendő hulladék nem tartalmaz-
hat kommunális, egyéb háztartási, 
ipari eredetű hulladékot (pl. műanya-

got, gumit, vegyszert, festéket, illetve 
ezek maradványait).

• Az égetés végén meg kell győződni 
arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondos-
kodni kell a visszamaradt parázs vagy 
hamu belocsolásáról. Arról is meg kell 
győződni, hogy az égetés helyén kívül 
a felszálló égő nyesedék vagy szikra 
nem okozott-e újabb tűzfészket, nem 
jelent-e újabb veszélyforrást más helye-
ken.

• A nyílttéri égetés során a szabályta-
lanságokból, illetve az égetésből eredő 
károkért az égetést végző szomszéd 
teljeskörű felelősséggel tartozik.
Fontos, hogy a jogszabályokban elő-

írt rendelkezéseket mindenki tartsa be, 
a szomszédok legyenek kedvesek, barát-
ságosak egymáshoz, és ne haragos hang-
nemben lépjenek fel egymással szemben, 
ha valami sérelem éri őket. Sok konflik-
tus és a hosszadalmas, költséges jogi eljá-
rások elkerülhetők, ha megértőek egy-
mással szemben. Mindenkinek békés, 
nyugodt egymás melletti élést kívánunk!

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!



COROLLA Sedan
Legyen az öné még idén 

akár 1 500 000 Ft-os árelőnnyel!

Az ajánlat benzines modellre vonatkozik.  A képen látható  gépjármű csak illusztráció.

2200 Monor, 4-es főút 35. km | Telefon: +36 29 413 381 | info@toyotakovacs.hu
6728 Szeged, Dorozsmai út 9. | Telefon: +36 62 200 366 | szeged@toyotakovacs.huWWW.TOYOTAKOVACS.HU

Tartsd nálunk 
szülinapod,  

ballagásod, családi vagy 
céges összejöveteleid!

Bérelhető rendezvényterem különleges hang- és 
fénytechnikával Monor központjában.

Monor, Jókai utca 3.
+36-20/389-8259  

www.vrthemagic.hu


