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

AZ ÁLLATVÉDELEM ÉRDEKÉBEN
Az augusztus 20-i ünnepség elmaradó 
tűzjátékának költségét három monori 
állatvédő civil szervezetnek adtuk, mely-
ről a képviselő-testület egyhangú dön-
tést hozott. A Hang, a hangtalanokért 
Állatmentő Alapítvány, a Csellengők 
Állatotthon Alapítvány és a Pest megyei 
Állatvédőrség Állat- és Természetvé-
delmi Alapítvány egyenként 115 ezer 
forint támogatásban részesült. E szer-
vezetek  Monoron működve állatvéde-
lemmel foglalkoznak. Az önkormányzat 
eddig nem támogatta ezeket a szervezete-
ket, pedig nagyon fontos munkát végez-
nek, amivel nagy terhet vesznek le a város 
válláról. Nagyon sok pozitív visszajelzést 
kaptunk, a legtöbben egyetértettek a dön-
tésünkkel.

MEGÚJUL A MÁTRA, TÁTRA 
ÉS MEZŐ UTCÁK ÚTBURKOLATA
A Belügyminisztérium által kiírt pályá-
zaton elnyert 40 millió forintból a Tátra 
és a Mátra utcák szegélyt és új kopó réte-
get kapnak, valamint felújítjuk a Mező 
utca Szélmalom utca és a Jászai iskola 
közti szakaszát. Ott jár a helyi járat, így 
nagy terhelést kap az út, valamint egyéb-
ként is ráfért a felújítás. Már beérkeztek 
az árajánlatok, öt közül választhattunk, 
és megvan a nyertes kivitelező.

Igyekszünk az útfelújításokat aszerint 
priorizálni, hogy mely utakon mekkora 
a forgalom és mennyire használódtak 
el. Látjuk, hogy még mindig sok monori 
út szorul felújításra. Vannak olyanok is, 
melyeket a tulajdoni viszonyok rendezet-
lensége miatt nem tudunk stabilizálni, 
de dolgozunk azon, hogy ezek is elindul-
janak. Bízom benne, hogy előbb-utóbb 
mindenhova eljutunk. A most megújuló 
három út mellett folynak még 11 belte-
rületi út felújításának előkészületei is. 

Ebben a projektben a még nagyobb for-
galmú utak rendbetételét céloztuk meg.

ÁTALAKUL A KÖVÁL NONPROFIT ZRT.
A KÖVÁL Zrt. jelenleg zártkörű rész-
vénytársaság. Financiális oka van annak, 
hogy a céget át kellett szervezni. Vannak 
olyan feladatai, melyeket állami norma-
tívából  finanszírozunk. Az ilyen jellegű 
tevékenységet érdemesebb a későbbi-
ekben intézményi formában végezni. 
Viszont a KÖVÁL-hoz tartozó vállalko-
zói tevékenységek folytatása ‒ mint az 
iskolák karbantartása és a hulladékszállí-
tás ‒, jelenlegi megvalósítási formájában 
nem volt a továbbiakban fenntartható. Az 
iskolák üzemeltetésénél a Monori Tan-
kerületi Központ, a hulladékszállítás-
ban pedig a DTkH alvállalkozói voltunk. 
Ezért született az a döntés, hogy ezeket a 
tevékenységeket visszaadjuk.

A rendezett zöldfelületek mérete 
növekszik a városban a faültetések és 
a rendezett közterületek által, egyre 
nagyobb területeket kell rendben tar-
tania a városnak, ezért bővíteni kell a 
városüzemeltetés létszámát. Igény van rá 
a lakosság részéről is, hogy rendezettek 
legyenek a közterületek, mi pedig próbál-
juk ezt biztosítani. A plusz emberek felvé-
tele plusz forrást is igényel, amit elő kell 

teremteni. A munkavállalók szempontjá-
ból már nem jön nagy változás, csak a cég 
formája fog megváltozni. A leadott terü-
leteken dolgozó kollégák pedig ugyan-
úgy folytathatják a munkájukat, csak már 
a Tankerület és a DTkH kötelékében.

A KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS 
KERÉKPÁROZÁSÉRT
Az okos város projekt keretein belül 100 
kerékpár tárolására alkalmas intelligens 
kerékpártároló kiépítése kezdődött meg. 
A legnagyobb a Gera-kertbe kerül a vas-
útállomásnál, lesz egy-egy a szakrende-
lőnél, a Dr. Gombos Matild Egészségház-
nál, a Polgármesteri Hivatalnál, a Forrás 
köznél, hogy a piacra látogatók is igénybe 
vehessék. A tárolót egy telefonos appli-
káción keresztül lehet majd használni. 
Az intelligens kerékpártárolók szeptem-
berbe lesznek üzembe helyezve. Közben 
elkészült a kerékpárút koncepciója is, a 
2021-27-es uniós ciklusban szeretnénk 
pályázni. Összetett a probléma, mivel 
más-más a közterület szélessége mind a 
Kossuth-Péteri utca, mind a József Attila 
utca tekintetében, de nagyon fontos a ter-
vek elkészítése, hiszen a cél az, hogy a 
kerékpárosok biztonságosan közleked-
hessenek ezen az útszakaszon.

OKOS PADOK VÁRJÁK A HELYIEKET
Hat okos padot telepytettünk: az evangé-
likus templom mellett egyet, a könyvtár 
melletti téren kettőt, a Petőfi utca és a Kiss 
Ernő utca találkozásánál még egyet, vala-
mint kettőt a tavas parkba. A padok nap-
elemen keresztül szerzik az energiát, és 
kétféle telefontöltési lehetőség van rajtuk: 
USB kábelen keresztüli és induktív töltős. 
A padok környezetében pedig jól műkö-
dik a monori közösségi wifi is. A napok-
ban, a telepítés után jártam a városban és 
a fiatalok már birtokba is vették őket. 

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

Gépjárművezető 
szakoktatót keresünk, 

fő- vagy mellékállásbanMonor, 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!

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.
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Az okos padokat már telepítették, 
melyek fő funkciója a napelemes 
töltés. A padokra szerelt nap-

elemek Qi szabványos vezeték nélküli, 
vagy USB vezetékes csatlakozású esz-
közt képesek tölteni. Kifejezetten hasz-
nos ez a szolgáltatás, mikor a fiatalabb 
generáció a közparkokban belemerül 
az internet használatába és ennek okán 
telefonjuk merül. A projektben minden 
okos pad közvetlen környezetében ki fog 
épülni a díjmentes városi WiFi hálózat is 
a térfigyelő rendszer megvalósításával 
egy ütemben.

Települnek az intelligens kerékpár-
tárolók is, melyek biztonságosak és fel-
ügyeltek. Használatukhoz a Parkl mobil-
alkalmazás letöltése szükséges, ugyanis 
a felhasználói azonosítás, illetve a zár-
szerkezet nyitása és zárása ezen keresz-
tül lehetséges. A biztonságot fokozandó a 
térfigyelő rend-
szer majd min-
den kerékpártá-
roló felett meg 
fog újulni. A 
kerékpártároló 
rendszer 2021. 
évben díjmen-
tes üzemmel 

A Monor okos város program megvalósítása augusztus-szeptember 
során az okos utca programelemek létesítésével folytatódik.

indul, a későbbiekben fedezvea műkö-
dési költségeket egy minimális szolgálta-
tási díjért lesz igénybe vehető, amit rend-
kívül egyszerűen a mobilalkalmazásban 
bankkártyával fizethetünk majd ki.

Szeptember közepén települnek a kül-
téri és beltéri kijelzők, melyek egyrészt 
városi tájékoztatási funkciókat látnak 
majd el, hirdetési felületként üzemelnek, 
illetve lehetőséget kínálnak majd interak-
tív szolgáltatások megvalósítására. Ilyen 
lehet például az az alkalmazás, mely 
megmutatja az éppen nyitva lévő vendég-
váró pincéket a Strázsahegyen. A kijelző-
kön erősen korlátozott módon internetes 
tartalmak elérésére is lesz lehetőség. 

Szeptember-októberben újabb okos 
zebrák is épülnek 4 helyen. Mivel már 
korábban ismeretes volt, hogy a telepü-
lés fő közlekedési útjai megújulnak, így 
ezen fejlesztésekkel a műszaki és szerke-
zeti integritás miatt bevártuk a Magyar 
Közút munkakezdését. Okos zebra léte-
sül a Kistói úton a Halas utcánál, a József 
Attila úton a Batthyány utcánál, a Kos-
suth Lajos utcán az óvodánál, illetve 
integrált zebra és kerékpárút átvezetés 
épül a Kistói utca és Kossuth Lajos utca 
kereszteződésében.

A Monor okos város projekt integrált 
elemei nagymértékben javítják a közle-
kedésbiztonságot Monor útjain. Az okos 
zebrák védik a gyalogos és kerékpáros 
forgalmat, és többek között adatot szol-
gáltatnak arról, hogy az egyes gépjármű-
veknek mi az áthaladási sebessége. Mint 
tapasztaljuk az intelligens közvilágítás 
telepítése által sokkal intenzívebb lett 
a megvilágítás mind az úttesten, mind 
a kerékpárutakon, ez kiegészül még az 
adaptív fényerő szabályozással, ami a for-
galom függvényében változtatja a meg-
világítás intenzitását. A tervek szerint a 
2022. márciusában megépülő térfigyelő 
rendszer sok útszakaszon rendszámfelis-
meréssel fogja mérni az áthaladási sebes-
séget, míg a Kossuth Lajos utcán 3 helyen, 

A Monor okos város program megvalósítása augusztus-szeptember 

OKOS UTCA PROGRAMELEMEK

a József Attila utcán 2 helyen, és az Ady 
úton 1 helyen sebesség kijelző, lassításra 
felhívó digitális táblákat is kihelyeznek.

GYERMEKÉTKEZTETÉSI RENDSZER
A Monor okos város - okos iskola rend-
szereinek második eleme az új gyer-
mekétkeztetési rendszer. Monor eseté-
ben a Kréta egy újabb funkcióval bővül, 
a szülői rendszer-
ben lemondha-
tóvá, illetve akti-
válhatóvá válik 
az étkezés. A szü-
lők információt 
kapnak arról, ha 
gyermekük eset-
leg nem étke-
zett, illetve igény 
esetén arról is 
mikor hagyta el az intézmény terüle-
tét. Kényelmessé válik a díjfizetés is, a 
számla a Krétában letölthető és bankkár-
tyával kifizethető az E-Önkormányzat 
Portálon keresztül. Természetesen meg-
tartjuk a hagyományos telefonos, csek-
kes rendszert is, de miért ne élnénk egy 
mindenki számára jóval kényelmesebb 
rendszer lehetőségével? A Kréta gyer-
mekétkeztetési rendszer tájékoztatója 
és felhasználói útmutatója itt érhető 
el: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/
viewpage.action?pageId=67994052
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Ha szeretnél nálunk dolgozni 
ne habozz és hívj minket vagy írj nekünk!

06-20/215-0699  •  munka@humilitas.hu

keresel havi vagy heti kifizetéssel? 
Állást

Jelentkezz 
 Vecsésre vagy Üllőre 

operátor
komissiózó vagy 

targoncás
munkakörbe!

Feltétel:
• 2 vagy 3 műszak vállalása
• 8 általános iskolai végzettség
•  targoncás munkakör esetén új 

típusú jogosítvány
kereseti lehetőség  
pozíciótól függően: nettó 
220 000–350 000 Ft/hó 

Bejárás céges busszal 
Üllő, Monor, Monorierdő, 
Pilis, Gomba, Bénye, Káva, 
Csévharaszt, Vasad, Cegléd, 
Budapest, Nagykáta irányá-
ból, vagy saját  
gépkocsival költség‑ 
térítéssel.

 MEGÚJUL TÖBB ÚTBURKOLAT 

NAGY ÚTFELÚJÍTÁS
 Az előzetes tervekkel ellentétben az év vége helyett augusztus 

31-én elkezdődnek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 
lévő monori főutak felújítási munkálatai.

Augusztus 27-én megtörtént a munkaterület átadása, augusz-
tus 31-től elindultak a munkálatok, melyek várhatóan 2021. nov-
ember 30-ig befejeződnek. A projekt keretében megújul a Kos-
suth Lajos utca a körforgalomtól, a Péteri utca egészen Péteri 
belterületét is magába foglalva, valamint a József Attila utca a 
Kossuth Lajos utcától Gomba belterületén a gombai keresztező-
désig, illetve a Kistói út a Kossuth Lajos utcától a Puskin utcai 
kereszteződésig.

Az építési munkák részét képezi a burkolat felújítása, 
melynek során a pályaszerkezetet megerősítik: profilmarást 
követően két új aszfaltréteg kerül beépítésre teljes szélesség-
ben, továbbá a gyenge teherbírással rendelkező helyeken tel-
jes pályaszerkezet cserék készülnek. A külterületi szakaszon 
a jelenleg 5,8 m széles burkolat egységesen 6,0 m szélességgel 
épül ki. Az autóbusz-megállókat is felújítják, akadálymentesí-
tett utasperonokat alakítanak ki. A kis sugarú ívekben a belső 
oldalakon előre gyártott elemekből rázóburkolat készül. A kivi-
telező feladatát képezi továbbá a meglévő szegélyek átépítése, a 
vízelvezető rendszer tisztítása, ill. felújítása, a padka rendezése, 
valamint az útcsatlakozásoknak és a kapcsolódó felületeknek az 
új burkolat szintjére való emelése. A szakaszon megújulnak az 
útburkolati jelek és új forgalomtechnikai jelzések is kihelyezésre 
kerülnek.

A burkolatcsere első ütemében a monori városi főútszakaszo-
kon kezdődnek meg a munkálatok az M4-es autóútig, majd ezt 
követően, még az idén folytatódnak ‒ és jövőre fejeződnek be ‒ a 
felújítási munkák Péterin keresztül Budapestig, valamint Káva 
és Pánd felé is – mondta el Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára a közösségi oldalán. Strázsa infó

             

          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! 

Magócsi Ruhatisztító



█ Augusztus 20-án Monoron járt a 
Fenntarthatóság Felé Egyesület Ener-
giatudatos háztartások Pest megyében 
című kiállítása. 

Kiállításunkból sok hasznos tippet 
kaphattak a látogatók hőszigetelés, ener-
giatakarékos hűtés-fűtés, vízmelegítés, 
nagy gépek, kütyük és megújuló ener-
giával működő berendezések (napelem, 
napkollektor, hőszivattyú) témákban. 
Kicsiknek és nagyoknak szóló klímavé-
delmi játékok, kvízek, ingyenes háztar-
tási, energetikai tanácsadás és ismeretter-
jesztő kiadványok várták a standunknál 
az érdeklődőket egész nap. 

Rajzversenyt hirdetünk Pest megyei 
gyermekek számára, melyben külön érté-
keljük majd a 10 éves kor alatti pályamű-
veket, valamint a 10-14 éves korosztály 

által beküldött rajzokat. 
 Rajzold le, Ti hogyan taka-

rékoskodtok otthon az energi-
ával! 

Az alkotás lehet bármilyen 
gyerkőc által készített kézi techni-
kával készült rajz, festmény, kol-
lázs vagy egyéb pályamű A4-es 
vagy A3-as méretben, mely lehe-
tőség szerint újrapapírra készült. 
A művet fotózzák le és küldjék be 

a ffe@ffegyesulet.hu e-mail-címre legké-
sőbb 2021. szeptember 26-ig. Az e-mail-
ben szerepeljen a pályaművet készítő 
gyermek neve, életkora és a település, 
ahol él. Kérjük, hogy a beküldött fájl leg-
feljebb 2 MB-os méretű legyen. 

A szakmai zsűri által legjobbnak 
ítélt művek értékes jutalomcsomagban 
részesülnek, benne vászonhátizsákkal, 
öko társasjátékkal, környezetvédelmi 
magazinokkal és kiadványokkal, vala-
mint más érdekességekkel és meglepe-
tésekkel. Minden résztvevőt oklevéllel 
jutalmazunk. Kíváncsian várjuk a jobb-
nál jobb alkotásokat!  (x)

 ENERGIATUDATOS HÁZTARTÁSOK PEST MEGYÉBEN 

INGYENES ENERGIASZÁMLA-CSÖKKENTŐ TANÁCSADÁS 
ÉS RAJZVERSENY FELHÍVÁS GYEREKEKNEK

 A VÁLTOZÁS ÚTJÁN 

A „TABÁN” REHABILITÁCIÓJA
 A Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat Egyesület Monor Város 
Önkormányzatával közösen kon-
zorciumi együttműködésben 
500 000 000 Ft összegű, vissza 
nem térítendő támogatást nyert 
a Széchenyi 2020 program kere-
tében a „tabán” és a környezeté-
nek rehabilitációjára. A projekt a 
„tabán” területén élő alacsony státuszú 
lakosság életkörülményeinek javítására, 
társadalmi és fizikai felzárkóztatására 
fókuszál.

Az európai uniós támogatás segítségé-
vel megvalósuló társadalmi rehabilitáció 
a Máltai Szeretetszolgálat szociális mun-
kásainak bevonásával történik. Az érin-
tett lakosok munkavállalási tanácsadó, 
valamint prevenciós szakemberek veze-
tésével különböző programokon vehet-
nek részt, melyek többek között segítik 
a munkaerő piaci be- és visszailleszke-
dést, piacképes szakmák megszerzését 
és az egészségügyi állapotok javítását. 
A fizikai rehabilitáció egyik célja a telep 
lakhatási körülményeinek javítása. Első-
ként a szegregátum gócpontjának tekint-

hető Cinka Panna utca ‒ Bercsényi utca 
‒ József Attila utca ‒ Kisfaludy utca által 
határolt területen indul meg a rendezési 
folyamat. A tevékenység keretében a mál-
tai bérlakások felújítására és szociális bér-
lakások kialakítására kerül sor. A tervek 
között közösségi helyszínek megterem-
tése is szerepel: játszótér és egy grund 
pálya formájában. A területen található, 
rossz állapotban lévő közösségi fürdő 
elbontását követően egy új fürdő készül, 
mely napelemekkel fog üzemelni. Közte-
rületi fejlesztések keretében az indokolt 
részeken csapadékvíz elvezető árok, szi-
lárd burkolatú járda és úttest épül. A pro-
jekt fizikai befejezésének tervezett napja 
2023. 05. 30., melyről bővebb információt 
a www.monor.hu oldalon olvashatnak.

 Strázsa infó

ÖNKORMÁNYZAT
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  MENETRENDI VÁLTOZÁSOK 

FOLYTATÓDIK A 100A 
VASÚTVONAL FELÚJÍTÁSA
A Budapest–Cegléd–Szolnok (100a) 
vasútvonal karbantartási munkála-
tai tovább folytatódnak. Tavasszal 
Vecsés és Üllő között építették át a 
vágányokat, most pedig az Üllő és 
Monor közötti szakasz pályafelújí-
tása kezdődik el. 

A várhatóan október 30-ig tartó 
kivitelezési munkálatok miatt az 
elővárosi és a távolsági vonatok 
menetrendje jelentősen módosul a 
ceglédi, a debreceni, a szegedi és 
a lajosmizsei vonalakon. A beru-
házásnak köszönhetően ezen a 
szakaszon is megszüntethetők a 
sebességkorlátozások, a menet-
rend stabilabb és megbízhatóbb 
lesz.

A munkálatok jellegéből adódóan 
a karbantartás ideje alatt zajjal és 
porral járó munkavégzésre most is 
számítani kell, illetve több forgalmi 
és menetrendi változás is lesz a 
vasútvonalon és az útátjárókban, 
ami érinti a lakosságot. MÁV infó
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Balogh Gyula 
1 9 5 0 – 2 0 1 9 

Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Monor város díszpolgára 
 

„Örök emlék" 
című kiállítása 

 

 A kiállítást megnyitja: Köszöntőt mond: 

 Garami Gréta Darázsi Kálmán  
 művészettörténész Monor város polgármestere  
 

közreműködik: 

Takács Géza 
színművész 

 

 Megnyitó: 2021. szeptember 10. 18 óra 

Helyszín: Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft., Monor, Kossuth L. u. 65-67. 
 

 A tárlat megtekinthető 2021. szeptember 10-től október 7-ig 
a Vigadó nyitvatartási idejében:   : 

Hétköznapokon: 8.00 – 17.00 
Pénteken: 8.00 – 13.00 óráig 
Hétvégén: rendezvény esetén 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

  JULIKA NÉNI 90 ÉVES 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
Szabó Miklósné Julika nénit Monor 
város polgármestere és anyakönyv-
vezetője köszöntötték 90. születés-
napján, Darázsi Kálmán polgármester 
a gratuláló miniszterelnöki emlék-
lap mellett egy szép virágcsokorral is 
megajándékozta őt. 

Julika néni 1931-ben szüle-
tett Monoron, azóta is tősgyöke-
res monori lakos. Hét testvérével a 
Dózsa György utcában nőttek fel és 
bár házassága után elköltözött, de 
akkor is Monor határain belül maradt. 
Egészen korán, még gyerekként 
csöppent a munka világába, a telepi 
� mostani nevén Toldi � óvodában dol-
gozott dadusként. 

Kívánunk további sok egészség-
ben és boldogságban eltöltött évet 
Julika néninek!

 ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! 

SZERETETTEL AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA!
 Monor Város Önkormányzata ezúton 

hívja Önöket, a Vigadó Nonprofit Kft. 
által, az Idősek Világnapja alkalmá-
ból szervezett ünnepségére, melyet 
2021. október 3-án 15 órakor rendezünk 
a monori Művelődési Házban (Bocskai 
u. 1.). 

Köszöntőt mond Darázsi Kálmán Monor 
város polgármestere.

A rendezvényen az Időutazás című 
műsorával fellép R. Kárpáti Péter, Laka-
tos Dórival és Kohautek Csabával. A ‘60-as, 

‘70-es éveket idéző 
zenés műsorban elhan-
goznak az elmúlt idők 
legnagyobb slágerei.

Az ünnepségen 
való részvétel elő-
zetes regisztráció-
hoz kötött, amelyet a 
Vigadó portáján sze-
mélyesen vagy tele-
fonon a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
e-mailben a vigado@vigadokft.hu címen 

vagy a nyugdíjasklu-
bok vezetőinél tud-
nak megtenni.

Regisztráció a 
terem befogadóké-
pességét figyelembe 
véve korlátozott 
számban igényel-
hető. (max. 200 fő)

A rendezvényt az 
aktuális járványügyi szabályok betartá-
sával bonyolítják le.
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 LEZÁRULT EGY KORSZAK 

NEGYVENHÁROM ÉV UTÁN 
BEZÁRT A GAZDABOLT
 A Dobó István utcában lévő gazdabolt tulajdonosa, Kun János 

sok évnyi kemény munka után úgy döntött, ideje elkezdeni 
a boldog nyugdíjas éveket. Sokan jártak hozzájuk nem csak 
Monorról, de a környező településekről is. A bolt szuper ere-
jét is ebben érezte, hiszen akik egyszer megfordultak náluk, 
azok visszajártak hozzájuk.

1978-ban a Piactéren megépült a Monorvidéki ÁFÉSZ nagy-
boltja, amelyet Kun János egészen 1994-ig vezetett, ekkor lett vál-
lalkozó. 2000-ben a piac átépítésekor átköltöztek a Dobó István 
utcába, onnantól számítva még 21 évig működött az ott lévő 
gazdabolt. A családi vállalkozást, amit János feleségével, fiá-
val és menyével csinált, bár minden napjukat kitöltötte, nagyon 
szerették és ez a vásárlókon is észrevehető volt. Aki náluk járt, 
biztosan később is visszatért, reklámok nélkül szájról-szájra ter-
jedt a bolt jóhíre és ez, ahogy János fogalmazott, neki minden-
nél többet ért. Nemcsak Monorról, hanem környező települé-
sekről is sokan megfordultak náluk. 

Amikor a bolt zárva volt, akkor se jutott sok idő a pihenésre. 
Hétfőnként reggeltől estig János maga szerezte be és raktározta 
az árukat, hogy a keddi nyitásra minden meglegyen. Legtöbbet 
a tavasztól őszig tartó szezonban dolgozott, de a legnagyobb 
hajtás ezen belül is tavasszal volt, amikor az emberek elkezdik 
a kerti munkálatokat. A tél mindig gyenge volt, pláne mostaná-
ban, amikor még a hólapátokra se volt nagyon szükség. 

János elmúlt 73 éves, ezért a tavaszi hajtást nehezen bírta, 
úgy döntöttek, itt az ideje elkezdeni a jól megérdemelt nyugdí-
jas éveket. Bár a saját kertjükre eddig a munka miatt nem jutott 
sok idejük, ezentúl már azt is fogják tudni gondozni. Igyekez-
tek mindenkitől elköszönni és tájékoztatni a bolt bezárásáról, 
de a ritkábban járó vásárlóknak, sajnos, nem tudtak szólni. 
Éppen ezért az arra járók a bolt ablakában egy tájékoztató táb-
lácskával találkozhatnak, melyre János felírta a telefonszámát 
is, hogy ha valakinek még szüksége lenne valamire, esetleg 
tanácsra, abban most is szívesen segít. Antal Fanni

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Alpin-
technikával.  

Kedvező 
árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes 

cseréje és fedése

Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, Műsoron Liszt szóló zongoradarabok, 
Liszt és Wagner dalok szerepelnekLiszt és Wagner dalok szerepelnekLiszt és Wagner dalok szerepelnekLiszt és Wagner dalok szerepelnekLiszt és Wagner dalok szerepelnekLiszt és Wagner dalok szerepelnekLiszt és Wagner dalok szerepelnek

2021.  
szeptember 24. . 

19.00 óra 

Vigadó díszterme Vigadó díszterme Vigadó díszterme Vigadó díszterme Vigadó díszterme Vigadó díszterme 
Monor, Monor, Monor, Monor, 

Kossuth L. u. Kossuth L. u. Kossuth L. u. Kossuth L. u. Kossuth L. u. 
65–67.65–67.65–67.65–67.65–67.

Mocsári Károly  
zongoraművész és zongoraművész és zongoraművész és zongoraművész és zongoraművész és zongoraművész és zongoraművész és zongoraművész és zongoraművész és zongoraművész és 

Csordás Klára  
énekművész énekművész énekművész énekművész énekművész énekművész 
fellépésévelfellépésévelfellépésével

Évadnyitó koncert 
a monori vigadóban

Belépőjegy: 1Belépőjegy: 1Belépőjegy: 1Belépőjegy: 1Belépőjegy: 1  900 Ft, 
nyugdíjas és diákigazolvánnyal: 1nyugdíjas és diákigazolvánnyal: 1nyugdíjas és diákigazolvánnyal: 1  000 Ft000 Ft000 Ft000 Ft

Várunk minden érdeklődőt szeretettel!

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

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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ÚJRA SZALDÓ ELSZÁMOLÁSSAL!

50%-os 
Otthonfelújítási 
támogatással!

 VOLÁNBUSZ ZRT FEJLESZTÉSEI  

VÁLTOZÁSOK ÉS ÚJ JÁRATOK 
A MENETRENDBEN
 Augusztus 20-ától menetrendi fejlesz-

tések várhatók az Örs vezér tere felől 
Gyömrőre és Monorra közlekedő jára-
tainkon – írja a Volánbusz Zrt. A fej-
lesztésnek köszönhetően sűrűbben fog-
nak közlekedni a járatok Budapest, Örs 
vezér tere és Gyömrő térsége között. 
A változás érinti a Budapest–Monor 
között közlekedő 505-ös járatot is.

A Rákoskeresztúrig közlekedő és 
onnan induló járatok helyett ezentúl ‒ 
egy reggeli járat kivételével ‒ minden 
autóbusz Budapest, Örs vezér teréig 
közlekedik és onnan is indul Gyömrő, 
valamint Monor irányába. Munkanapo-
kon a reggeli és délutáni időszakban a 
mostani 30 helyett 20 perces követéssel 
indulnak autóbuszok az Örs vezér teré-
ről, így az új menetrend a korábbinál 
kedvezőbb és több járatot biztosít az Örs 
vezér tere és Monor között mind a reg-
geli, mind a délutáni időszakban.

Új gyorsjáratok indulnak 509-es jel-
zéssel Monorról munkanapokon 6:15-
kor a 31-es úton át, ezáltal az eddigiek-

nél sűrűbben, 15 percenként indulnak 
a járatok Monor, Autóbusz-állomástól a 
főváros irányába a kora reggeli időszak-
ban (5:15 és 6:30 között). Tanítási napo-
kon délután a gyorsabb hazajutás érde-
kében, Budapestről szintén gyorsjárat 
közlekedik Monorra 509-es járatként 
17:05-kor.

Esti járatok is indulnak az Örs vezér 
teréről Monorra, sűrűbb követéssel. 
Munkanapokon 21:45-kor új 505-ös járat 
indul Monorra, ezáltal a késő esti idő-
szakban is óránkénti indulnak buszok 
a térségbe. Péntekről szombatra, illetve 
szombatról vasárnapra a metróhoz csat-
lakozó új járatok közlekednek Budapest-
ről 22:45-kor és 0:05-kor.

Az 504-es Kistarcsa–Monor között 
közlekedő járat ezentúl jobban kiszol-
gálja a XVII. kerületet, érintve Rákoske-
resztúr városközpontot is, változatlan 
díjszabás szerint. A napi egy járatpár 
Rákoskeresztúr városközpontban a Feri-
hegyi úton, a 98-as busz megállóiban 
áll meg. Volánbusz

  ÉRDEMES KORÁBBAN INDULNI  

LEZÁRJÁK AZ ADY ENDRE ÚTI 
VASÚTI ÁTJÁRÓT
A MÁV FKG Kft. tájékoztatása szerint az 
Ady úti vasúti átjárót átépítés miatt le-
zárják 2021. 09. 22-én 19 órától 2021. 
09. 26-án 07 óráig. Az átépítés során 
bizonyos mértékű zajra lehet számítani 
Monor állomás rakterületein, ehhez ké-
rik az ott lakók türelmét.

A szerdától vasárnapig tartó időszak 
alatt érdemes előre tervezve korábban 
indulni, elkerülve a bosszúságot. A MÁV 
FKG Kft. bízik a közlekedők megértésé-
ben. Strázsa infó

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

ÖNKORMÁNYZAT
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KULTÚRA

 BERENCZ ANDRÁS FELLÉPÉSE  

JÓTÉKONYSÁGI EST
Jótékonysági est a Hegyessy Lions Club szervezésben 
2021. szeptember 25-én 18.00 órától a monori Vigadó 
dísztermében.

Fellép: Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemon-
dó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadóművész.

Belépőjegy: 3 000 Ft, mely bevételből a szervezet ne-
héz sorsú gyermekek táboroztatását, étkezését, kulturális 
foglalkozásait támogatja.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Je-
gyek elővételben a Kenderes Könyvesboltban, valamint a 
Vigadó pénztárában kaphatók. Vigadó

16.00-tól 
a Kolompos  

Együttes koncertje

„Őszi családi nap  
a szüret jegyében ”

2021. szeptember 19. 14.00-tól
Művelődési Ház (Bocskai u. 1.)Művelődési Ház (Bocskai u. 1.)Művelődési Ház (Bocskai u. 1.)Művelődési Ház (Bocskai u. 1.)

Látványszüret  
és táncház a 

Monori Strázsák 
Néptáncegyüttes 

közreműködésével
Kézműves 

foglalkozások
Légvár



KÖZÖSSÉG

Skandináv tulajdonú, épületvasalati elemeket 
gyártó cég keres pilisi telephelyére betanított,  

összeszerelő munkakörbe, 
könnyű fizikai munkára munkatársakat.

Hosszú távú, biztos munkahely, ahol a kezdő 
bér bruttó 255 000 Ft, negyedéves termelési 

bónusz már a próbaidő alatt is!

Önéletrajzokat 
kérjük a következő e-mail-címre: 

krisztina.almasi@peikko.com  
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Oláh Zsolttal, a Monori Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnökével 
beszélgettünk az elmúlt időszak 

kulturális eseményeiről és a nemzetiségi 
önkormányzat mibenlétéről. A mostani 
rendezvény nem előzmények nélküli. ‒ 
Pár évvel ezelőtt volt egy kiadványunk, a 
Somnura, ami cigányul jeleket jelent. Kul-
turális havi lapként jelent meg, tematizált 
számokkal magyarul és romani nyelven, 
azzal a nem titkolt céllal, hogy jeleket 
adjunk ‒ kezdte Zsolt. ‒ Mindegyik szám 
végén volt egy kis nyelvlecke, amikből 12 
hónap alatt összeállt egy komplett cigány 
középfokú nyelvvizsga anyaga. A könyv-
tárban fellelhető. Az idei vállalásunk 
pedig az, hogy a könyvtárban összeáll-
jon egy nívós roma közgyűjtemény, amit 
bárki megnézhet és beleláthat a világ, 
benne pedig a monori cigányok kulturá-
lis örökségébe, a történetébe, mégpedig 
azért, hogy ne csak a rosszat hallja, de 
érzékelje, tapasztalja a jót is. Festményki-
állítással kezdtünk, a könyvtár emeletén 
megtekinthetők a nemzetközileg is elis-
mert cigány festőművészek képei. Most 
pedig Pato Selam, a Világ Roma Szövet-
ségének magyarországi alelnökének elő-
adásaival vártuk az érdeklődőket, hogy 
megismertessük a helyieket a roma iro-

HÍDÉPÍTÉS KULTÚRÁVAL

Oláh Zsolttal, a Monori Roma Nem-

HÍDÉPÍTÉS KULTÚRÁVALHÍDÉPÍTÉS KULTÚRÁVALHÍDÉPÍTÉS
Augusztus közepén a Dr. Borzsák István Könyvtár adott otthont a Monori Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Szárnykivetettek Roma Kulturális Hetek című 
programsorozatnak. Színes előadások, zene és finom falatok várták az érdeklődőket.

dalommal, költészettel, képzőművészet-
tel és a magyar cigányzenével egyaránt. A 
rendezvényről készült videót a Somnura 
roma kulturális hírportál közösségi olda-
lán lehet visszanézni – részletezte.

A rendezvénysorozat egyik célkitű-
zéseként hídépítésre vállalkozott a roma 
kultúra által a cigány és a többségi lakos-
ság között. Ehhez sok más mellett a zenét 
hívták segítségül. A Rajkó zenekar alapí-
tójának unokája, Szomora Zsolt tartott elő-
adást és zenei bemutatót. Régi fotókkal 
és kézzel írott, 1800-as évekbeli kották-
kal illusztrálta a magyar cigányzene tör-
ténetét és útvonalát. A programok közti 
szünetekben pedig autentikus roma éte-
lekkel kínálták a vendégeket: volt lecsós 
húsgombóc, bodag és krumpligombócos 
pörkölt is. ‒ A roma ízvilágba való bepil-
lantást Fekete Áginak köszönhetjük, a kek-
szeket és süteményeket pedig az Elfogadás 
sütöde asszonyainak. Hálásak vagyunk 
dr. Uherkovich László igazgatónak, hogy 
befogadta a könyvtárba a rendezvényün-
ket, és Monor Város Önkormányzatának, 
hogy támogatnak bennünket.

De mit is érdemes tudni a nemzeti-
ségi önkormányzatról? ‒ A cigányság mai 

helyzete több fronton is kíván beavatko-
zást, többek között szociális, lakhatási, 
munkahelyteremtési területeken, melyek 
megoldására – még ha lenne is ötletünk 
– nemzetiségi önkormányzatként nincs 
jogszabályi felhatalmazásunk. Rengeteg 
hasonló problémakörrel találkoztam már, 
sokszor segíteni is tudtam, de azért, mert 
szociális munkás vagyok, nem pedig mert 
RNÖ elnök. Azonban nem elhanyagol-
ható valós eszközünk, hogy a jelzőrend-
szer tagjaként, szükség esetén hivatalosan 
is fel tudjuk hívni egy-egy adott problé-
mára a kompetens intézmények figyel-
mét. A nemzetiségi önkormányzatok fő 
feladata lényegében a hagyományőrzés és 
a kulturális értékek átörökítése, valamint 
az identitásápolás – részletezte Oláh Zsolt.

A Monori Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzatban öten dolgoznak, értelmisé-
giekből állt össze a csapat. A tenni aka-
rás és az elhivatottság ösztönzi őket, 
fizetés ezért a munkáért nekik nem jár, 
de a nehézségek ellenére tele vannak 
tervekkel. A múlt század végén nagy 
keletje volt Monoron annak, hogy a 
helyi cigányzenészek házakhoz járjanak 
szerenádot adni. Mára teljesen eltűnt ez 
a szokás, amit szeretnének újraéleszteni, 
hiszen Monoron ma is jó pár tehetséges 
zenész él, és feltehetően érdeklődés is 
lenne iránta. A rendezvénysorozat mellett 
a roma autentikus ételek népszerűsítésére 
is nagy hangsúlyt fektetnének, amihez a 
tradicionális ízvilágot a mai divatos street 
fooddal kombinálnák.

Sokszor felmerül, hogy cigány vagy ro-
ma – kérdeztük Zsoltot. ‒ Cigánynak min-
ket hívnak, romának pedig mi nevezzük 
magunkat. Ha nem mennek jól a dolgok, 
azt mi is cigányéletnek mondjuk.        KSZs.



ÖNKORMÁNYZAT

Kérdőív
Milyen irányba fejlődjön tovább városunk 

a 2021–2027-es időszakban?
Tisztelet Monori Polgárok!

Városunk az elmúlt években jelentős fejlődésen ment át. Új 
családi otthonok épülnek, fejlődnek a vállalkozások, nagy-
foglalkoztatók fektetnek be Monoron. 
 A közintézményeink megújulása folyamatos. A növekvő 
lakosság igényeit is kiszolgálja az új óvoda, épül a vásárté-
ren a második bölcsődénk. Már folyik a Napsugár Óvoda fej-
lesztésének, bővítésének tervezése. Mindkét középiskolánk 
bővül, a kor igényinek megfelelően korszerűsödik, ezzel is 
erősítve a város térségi szerepét. Elkészült a szakorvosi ren-
delő fejlesztési programja, indulhat a felújítás. Az okos város 
fejlesztési elemei mellett a József Attila út, a Kistói út és a 
Kossuth Lajos út új burkolatot kap. A kormány támogatja az 
önkormányzati utak építését, felújítását is.
 Mindezt az ország gazdaságának erősödése, sikeres pá-
lyázatok teszik lehetővé. Most indul a következő 7-éves 
pénzügyi ciklus az EU-ban, lehetőségünk van új fejlesztési 
programok indítására. 
 Monoron eddig politikai társadalmi egyetértés volt a fő irá-
nyokat tekintve. Ezt a hagyományt szeretnénk folytatni, ezért 
kérjük a város polgárait, szervezeteit, hogy az elérhető kérdőív 
kitöltésével segítsék a város további útjának kijelölését.

 Tisztelt Monori Lakosok!
Az elmúlt időszakban a Magyar Kormány jóvoltából rengeteg 
fejlesztés valósulhatott és valósul meg városunkban. Az  idei 
évben indul az EU következő hét éves pénzügyi ciklusa, mely 
Monor fejlődésére is nagy hatással lesz. A lakosság bevonásá-
val közösen szeretnénk ezt a folyamatot megvalósítani, mely 
továbbra is településünk jövőbeli tervszerű fejlesztését tűzte 
ki célul. Ennek megvalósítása érdekében kérdőíven keresztül 
várjuk a lakosság észrevételeit, igényeit. Szeretnénk, ha a vá-
rosunk jövőbeni fejlesztéseiről Önök is elmondhatnák gondo-
lataikat! Monor vezetésének eltökélt célja, hogy a településün-
ket érintő fejlesztések alapjai a lehető legszélesebb közösségi 
egyetértésen alapuljanak. 
 Ezért kérjük, segítse munkánkat a következő kérdőív kitölté-
sével!
 Számítunk Önre, mert az Ön véleménye is fontos!

Pogácsás Tibor 
országgyűlési képviselő

Darázsi Kálmán
polgármester

•  Jellemezze három kifejezéssel Monor fejlődését az elmúlt 10 évben!
 1. 
 2. 
 3. 
•  Milyen megoldási módokat javasol annak érdekében, hogy a fiatal, kisgyermekes családok 

Monoron tervezzék jövőjüket? 
 1. 
 2. 
 3. 
•  Tegyen három konkrét javaslatot a 2021–2027 időszakra vonatkozóan városunk további fejlő-

dését segítő beruházásokra!
 1. 
 2. 
 3. 
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Köszönjük, 
hogy válaszaival 
Ön is részt vett 

hogy válaszaival 
Ön is részt vett 

hogy válaszaival 

városunk fejlesztési 
koncepciójának 
elkészítésében.

Bízunk benne, hogy 
javaslatai közül, a 
következő években 
minél többet lesz 

lehetőségünk Önnel 
együtt megvalósítani!

•  „Monor, az ezer pince városa” - a turizmus fejlesztése érdekében Ön milyen további beruházá-
sokat látna szívesen a Strázsa-hegyen? 

1.
2.
3.
4.
5.
•   A szabadidő hasznos eltöltésének érdekében milyen újításokat fogadna szívesen a városban?
1.
2.
3.
4.
5.
•  A szépkorúak számára milyen közösségi tereket hozna létre, az aktív pihenésük érdekében?
1.
2.
3.
•  Milyen további kikapcsolódási lehetőségeket látna szívesen városunkban, melyeket Ön is 

rendszeresen látogatna?
1.
2.
3.
4.
5.
•  Kimondottan a fiatal korosztály helyben való szórakozásának érdekében milyen fejlesztéssel 

lenne elégedett?
1.
2.
3.
•   FREE WIFI, OKOS gyalogátkelőhely, OKOS WC, OKOS közvilágítás… 

Ön milyen további OKOS megoldásokat fogadna szívesen?
1.
2.
3.
4.
5.

A kérdőív személyesen a Vigadóban kihelyezett gyűjtődobozban adható le, továbbá kitölthető elektronikusan 
a www.monor.hu oldalon.
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KÖZÖSSÉG

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

www.
szazaspince. hu

Monoron, a Strázsahegy 
legmagasabb pontján

1390 Ft helyett 1390 Ft helyett 1390 Ft helyett 1390 Ft helyett 

990 Ft

Ruháskosár

Bankkártyás fizetési lehetőség

Ny.: H–P: 8–18, Szo: 8–13

E-mail: szaboszazforintos@gmail.com 

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

Monor, Mátyás  

király utca 51.

06-20/288-2252

2021. 09. 30-ig vagy a készlet erejéig.

Az AkcióS áR 

cSAk A HiRdETéS 

FElMuTATáSávAl 

éRvényES!

 BECSENGETTEK! 

ELKEZDŐDÖTT A 2021/2022-ES TANÉV
 A 2021/2022-es tanév ismét a pandémia előtti 

hagyományos, jelenléti formában indult el sok 
általános és középiskolás diák számára.

Szeptember elsején elkezdődött az iskola 
mind az öt monori oktatási intézményben, 
ismét jelenléti oktatásban. A 2021/2022-es tan-
évet Monoron idén összesen 2390 tanuló kezdi 
meg, melyből 222-en az általános iskola, 138-
an a gimnázium, 40-en pedig a hatosztályos 
gimnázium első osztályába fognak járni. Már 
augusztusban elküldték a 12. életévét betöltött 
gyermekek családjainak a koronavírus elleni 
védőoltásról szóló értesítést. A szülők kérhet-
ték gyermeküknek a Pfizer vakcinát, melyet a 

tervek szerint szeptember első hetében kaptak 
meg az érintettek. Az alapvető egészségügyi 
szabályok betartását továbbra is változatla-
nul fontosnak tartják, azonban a hatályos 
jogi szabályozás értelmében jelenleg nem 
kötelező a testhőmérés és a maszk viselése 
sem, viszont ez utóbbival kapcsolatban ter-
mészetesen bárki dönthet úgy, hogy viseli az 
intézményen belül is. A hiányzásokkal kap-
csolatban fontos tudni, hogy az intézményve-
zetőnek csak alapos indok esetén kell a tanu-
lói távolmaradást igazoltnak tekinteni, az előre 
meg nem határozott időtartamra szóló szülői 
igazolás pedig nem tekinthető automatikusan 
alapos indoknak.

Az idei tanév 2021. szeptember elsejétől 
2022. június 15-ig tart, összesen 180 – a szak-
iskolákban és a gimnáziumokban 181 – napig 
kell majd a tanulóknak iskolába járniuk. A ter-
vek szerint a tavaszi érettségik 2022. május 2-től 
május 23-ig tartanak majd, az emelt szintű szó-
belikre 2022. június 1–9. között, a középszintű-
ekre június 13–24. között fog sor kerülni. A téli 
szünet december 21-től január 3-ig tart majd, az 
őszi szünet pedig bő egy hónap múlva, október 
22-én kezdődik és november 1-ig fog tartani.
Jó tanulást kívánunk minden monori diáknak!

Strázsa infó
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Angol nyelvoktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina

06-30/5665-147
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OKTATÁS

MEGSZOKOTT HELYEN,
ÚJ KÖRNYEZETBEN
HAMAROSAN...
ÚJ KÖRNYEZETBEN

MONOR, 4-es főút 35. kmMONOR, 4-es főút 35. km

l Oláh István lett az építő igazgató 
(1954-69-ig), aki korszerű gimná-
zium létrehozásával megterem-
tette a máig tartó fejlődés lehetősé-
gét. 5+1-es oktatási modelljéről szólt 
Kovács András Staféta című filmje. 
UNESCO asszociált iskolává is vált. 

OKTATÁS

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, JAG!
1951 szeptemberében alakult meg Monor első középiskolája, akkor még csak 

az Ady Úti Általános Iskola emeleti albérlőjeként. A közgazdasági indulásból rövidesen 
mezőgazdasági technikum lett, majd gép- és gyorsíró irodakezelő szakiskola. 

De a négy helyre tagolódás és a profilkeresés miatt egyre nehezebben működött. 
1954-55-ben végül gimnáziumi oktatást kezdtek, ami tartósnak bizonyult.

A diákok az iskola földjén megter-
melték a menzára szánt zöldséget. De 
lehetett választani, heti egy napon 
lakatos, asztalos, csecsemőgondozó, 
könyvtáros gyakorlati politechnikai 
foglalkozások közül is. Sőt, az iskola 
udvarán még saját őzeket is ápol-
hattak.

l Miniszterek, neves írók, művészek 
látogattak az iskolába. Művészi alko-
tások díszítik az épületet. 1972-ben 
az Irodalmi Színpad régi és új rende-
zőjének műsora is bekerült a Ki mit 
tud? televíziós döntőjébe. József Attila 
nővére is járt itt. A diákok döntősök 
lettek országos zenei műveltségi ver-

Régi ballagás Gútay Károllyal

Az Oláh István emléktábla avatása



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

Akció időtartama: 2021. 
augusztus 16– október 31.

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

senyen. Sikeresek voltak a diákna-
pokon, majd belőlük alakult meg a 
Monori Strázsák Néptáncegyüttes.

l A diákok kiváló eredménnyel végez-
tek az országos tanulmányi verse-
nyeken. Volt olyan szaktanár, akinek 
tanítványai több éven át a legjobb tíz 
közé kerültek. Legtöbbször földrajz-
ból, de más tárgyakból is. És volt olyan 
tanítvány, aki ezt folytatni is tudta. A 
monori József Attila Gimnázium a 
tanulmányi és felvételi eredmények 
alapján a középiskolák első harma-
dába került.

l A sporttevékenységekben is élen jár-
tak. A kosárlabdában rájuk épülve 
alakult meg a Monor SE szakosztá-
lya. Fiúk és lányok kiemelkedő sikere-
ket értek el, hozzájárulva ahhoz, hogy 
Monor a kosárlabda városává válha-

tott. Több sportágból EB-érmesek, de 
még olimpikonok is kikerültek közü-
lük.

l A JAG 50. évfordulóján alapított dísz-
polgár kitüntetést számos itt érettsé-
gizett diák kapta meg, akik többek 
között az orvostudományban vagy a 
csillagfizikában nemzetközi elisme-
rést is kiváltó kutatóvá lettek. De az 
élet minden területén annyi jagos állta 
meg jól a helyét, hogy már egy várost 
is színvonalasan tudnának működ-
tetni. 

l A krétát felváltotta az oktató- és szá-
mítógép, majd a digitális táblák. 1951-
ben 2 osztály indult 75 fővel, most 790 
diákja van a monori József Attila Gim-
názium 23 osztályának. De Oláh István 
szellemi örökségét megőrizték: „Mi 
azon fáradozunk, hogy jellemes, igaz-
mondó, a másik embert becsülő, szé-
pet és igazat szerető emberré formá-
lódjanak iskolánk tanulói.”Irodalmi Színpad, 1972 (Fortepan)

Gimnázium homlokzati bejárata

ELVESZETT!
Még mindig keressük LUCKY 
szuka kutyánkat, aki Monor-
ról tűnt el augusztus 21-én. 
Chippelve van, barátságos. Na-
gyon várja haza anyukája és a 
gyerekek. Kérem, aki látta, tud 
róla valamit, hívjon az alábbi te-
lefonszámon: Ozsvárt Orsolya: 
06-30/576-8253. 
Köszönjük. ¤

lefonszámon: Ozsvárt Orsolya: 
06-30/576-8253. 
Köszönjük. ¤
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KÖZÖSSÉG

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett 
édesanyánkat, Kovács Lászlóné Esztikét utolsó út-
jára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
részvétükkel gyászunkban osztoztak. Külön kö-
szönetet mondunk dr. Misuth Gábor háziorvosnak 
fáradhatatlan munkájáért, valamint a Máltai Sze-
retetszolgálat munkatársainak, Briginek és Áginak, akik nagyon nagy oda-
adással segítettek bennünket az ápolásban.   A gyászoló család 

 BÍZZUK SZAKEMBERRE 

MÉHVESZÉLY 
OKOZOTT RIADALMAT
 Augusztusban érkezett a hír, hogy le kellett zárni a 

Gera-kert környékét, mivel a Móricz Zsigmond utcai 
áruház udvarán a vihar kidöntött egy fát, aminek a 
belsejében méhek voltak. Első pillanatra túlzott óva-
tosságnak tűnhet az intézkedés, hisz apró rovarokról 
van szó, pedig... 

A kicsi a bors, de erős mondás kifejezetten találó 
a méhekre: összetett feladat elé néz, akinél a méhecs-
kék hosszú távon tervezik a vendégeskedést. Boros 
Tibor méhész segédkezett a Gera-kerti méhek ügyé-
ben, aki elmondta, hogyan ismerhetjük fel, hogy a 
portánk lakóinak száma megnőtt. Amennyiben a 
plafonban vagy a födémben vannak, akkor beázás-
hoz hasonló sárga folt jelenik meg a mennyezeten, 
de ha kívülről, a csatorna környékén vagy a szigete-
lésen lévő nyílások körül jönnek-mennek a méhek, 
azt is biztos jelnek vehetjük. Befogásuk attól is függ, 
hova költöztek be, de ha olyan helyre, amit nem lehet 
elzárni, például ajtó nélküli helységbe, az a család 
átmeneti kilakoltatásához is vezethet, hisz életveszé-
lyes 25-30 ezer méhvel együtt élni. 

A szakember azt tanácsolja, hogy semmi esetre 
se próbáljunk meg házi praktikákhoz folyamodni, 
mivel az ránk és a méhekre nézve is veszélyes. Nem 
tudhatjuk mivel állunk szemben, ők pedig az ijedt-
ségtől nagy valószínűséggel azonnali támadásba 
kezdenek. Mindenképpen kérjünk segítséget! 

A méhek rajzási időszaka májustól július végéig 
tart, ám ekkor sem nyugodhatunk meg teljesen, 
mivel ekkor következik a darazsak időszaka. Járjunk 
el szakszerűen a saját és a rovarok érdekében is!    JB
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SPORT
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 TOKIÓ 2020 

OLIMPIAI BAJNOK 
MONORI DIÁK
 Leimeter Dóra mindössze 25 éves, de máris olimpiai érmet 

nyert sportoló. A válogatott vízilabdás Üllőn töltötte gyermek-
korát, és Monoron volt gimnazista. Itt is edzett, és innen jutott 
tovább egészen Tokióig. 

Dóra szerint nagyon jó érzés volt a dobogón állni, hiszen 
nagy álma válik mindenkinek valóra, aki egy ilyen ese-
ményre kijut, valamint az is, hogy egy ilyen sikeres csapat 
tagja lehet. Bár számára egészen késői álom volt, hogy ezzel 
komolyan foglalkozzon, az utóbbi öt évben mindent erre tett 
fel. Az idei olimpia ugyan kicsit rendhagyóan zajlott, hiszen a 
koronavírus miatt a szervezők rendkívüli intézkedéseket voltak 
kénytelenek bevezetni, Dóri szerint a körülmények nem befo-
lyásolták negatívan a teljesítményüket. ‒ Éreztük, hogy más, ha 
nincsenek jelen nézők, de valamennyire már hozzászoktunk, 
hiszen itthon is zártkapus mérkőzéseket játszottunk. Hangulat 
szempontjából mindenképp számított, hogy szurkolók nélkül 
játszottunk, de így sokkal jobban tudtuk segíteni egymást a víz-
ben, egész egyszerűen azért, mert hallottuk egymást és kívül-
ről az edzők instrukcióit. Mindkettőnek megvan a jó és a rossz 
oldala, de mi mindenben a pozitívumot keressük ‒ mesélte.

Dóri karrierje egész korán elindult, gyermekként Vecsésre 
járt úszni, ahol az ottani úszóedző ajánlotta fel, hogy nem sze-
retne-e testvérével együtt vízilabdázni. Akkor szülei még 
nem tudták megoldani, hogy minden nap Budapestre vigyék 
edzésre. ‒ Amikor Monorra kerültünk már szó volt róla, hogy 
indulni fog egy vízilabdacsapat, amit végül 2006-ban indítottak 
el. A bátyám és én nem voltunk annyira jók úszásban, egyikünk 
sem találta túl élvezetesnek, így nagy örömmel próbáltuk ki ezt 
a sportot. Az is csábító volt, hogy valami olyat csinálhatok, ami 
nem feltétlenül a nők tömegsportja, mindössze hárman voltunk 
lányok.

Gratulálunk Dórinak és az egész csapatnak!

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd         06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása



SPORT

A napirendi pontok megszavazása 
és az ilyenkor kötelező tiszt-
ségviselők megválasztása után 

a szakosztályok vezetői számoltak be 
a 2020-as sportszakmai tevékenység-
ről. Összességében elmondható, hogy 
a Monori Sportegyesület egyik leg-
produktívabb évének indult a tava-
lyi, melyet felülírtak a pandémia miatt 
hozott intézkedések. Remélhetőleg 
2021-ben, az egyesület alapításának 120. 
évfordulóján hasonló jó kilátásokkal 
kezdődhetnek meg az őszi bajnokságok 
és versenyek. További pozitívum, hogy 
a Szakszövetségeknek és a TAO pályá-
zati lehetőségeknek köszönhetően közel 

SPORT

MEGTARTOTTA ÉVES 
KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT A MONOR SE

napirendi pontok megszavazása 

KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT A MONOR SE
A versenyszezon befejezését követően idén is megtartotta évi rendes 

küldöttgyűlését a Monori Sportegyesület. Évente ez a fórum hivatott dönteni 
sportszervezetünk működésével kapcsolatos legfontosabb kérdésekben, ahol a 

több száz fős tagságot a szakosztályok által delegált küldöttek képviselik.

30 millió forint értékben tudott megva-
lósítani beruházásokat és fejlesztéseket 
az egyesület 2020-ban, melyekről rész-
letesen beszámolunk a Monori SE meg-
újult honlapján is.

Ezt követően a tagság elfogadta az 
egyesület pénzügyi beszámolóját és a 
felügyelő bizottság éves jelentését. Előb-
biből örömteli hírként ki kell emelni, 
hogy az előző évhez képest háromszor 
annyi vállalkozást sikerült megnyerni 
az egyesület támogatására, így összesen 
26 cég segítette a monori sportéletet a 
látványcsapatsport támogatásra adható 
keretének felajánlásával.

A küldöttgyűlés befejező részében 
a 2021-es esztendővel kapcsolatos dön-
tések következtek, a tagság elfogadta 
az SE idei évi költségvetését, és Zátrok 
Tamás néhány mondatban ismertette 
a vezetőség terveit. ‒ Hiszem, hogy 
a sikeres jelenünk és jövőnk építésé-
vel tiszteleghetünk leginkább a múl-
tunk, történelmünk előtt. Az elhangzott 
beszámolókat, a szakosztályok eredmé-
nyeit hallva határozottan állíthatom, 
hogy a Monori Sportegyesület aranyko-

rát éli, talán soha nem voltunk ennyire 
sikeresek, ennyire sokszínűek és mégis 
ennyire egységesek – mondta el az 
egyesület elnöke. – Minden szakosztá-
lyunknál színvonalas, minőségi munka 
folyik. Még egy világjárvány sem tudott 
minket megakadályozni abban, hogy 
még ha kisebb kihagyásokkal is, foly-
tassuk munkánkat és sikeresen szere-
peljünk csapatainkkal, versenyzőink-
kel az országos és megyei versenyeken. 
Egyesületünk vezetősége jelenleg is 
azon dolgozik, hogy miként tudna egy 
színvonalas sportrendezvénnyel méltó 
módon megemlékezni a 120. évforduló-
ról. Reméljük, hogy lesz lehetőségünk 
ennek megszervezésére – zárta Zátrok 
Tamás.

Köszönjük a szakosztályveze-
tők, technikai vezetők, irodai dolgo-
zók, edzők, szülők támogatását, tagja-
ink kitartását és támogatóink, köztük 
Monor Város Önkormányzatának bizal-
mát! Reméljük, hogy egyesületünk 
minél több terve valóra válik, és iga-
zán sikeres évként emlékezhetünk majd 
2021-re! Monor SE

 GYERMEK KOROSZTÁLY ÚSZÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 

JÓL SZEREPELTEK SPORTOLÓINK
█ Hódmezővásárhely adott otthont a 
2021-es év Gyermek Országos Úszóbaj-
nokságának 2021. július 21‒24. között. A 
Monori SE Úszószakosztályát 5 fő kép-
viselte a 2008, 2009-es lányok és a 2007, 
2008-ban született fiúk számára kiírt ver-
senyen. A négy nap során a megjelent 
75 egyesület 461 versenyzője között 20 
alkalommal léptek rajtkőre a monori 
úszók és 11 esetben egyéni csúcs tel-
jesítésével fejezték be az aktuális ver-
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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

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!

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299

senyszámukat. A legjobb helyezést Gaj-
dos Maja érte el, aki a 12. helyen végzett 
100 m mellúszásban, valamint 19. lett 
200 m mellúszásban. Ugyanígy 19. helyen 
fejezte be a versenyt a 4×100 m női gyors-
váltó (Bock Kamilla, Gajdos Maja, Magócsi 
Emese, Szabó Dóra). Szintén ők négyen 20. 
helyet szereztek 4×100 m női vegyes vál-
tóban, valamint Szilágyi Csanád 100 m pil-
langón végzett 21. pozícióban. Gratulá-
lunk mindenkinek, hajrá Monor! Monor SE
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A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg 
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől 
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, 
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

A cégről dióhéjban: 

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MOST!

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

Főbb feladatok

A gyártósor működtetése:
•   Előkészített tálcák behelyezése
•   A gépek beállítása, karbantartása
•   Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•   Rendszeres minőségi önellenőrzés
•   Jegyzőkönyvezés
•   Szerszámok javítása, cseréje

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

•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Angol nyelvtudás
•   Excel-tábla kezelése

•   Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében

•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás:

Elektromosság
Pneumatika
Lézeres hegesztés
 Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete

 •   Targoncajogosítvány

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés pótlékokkal.
•   12 órás munkarend 6–18/18–6 

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
•   +80% éjszakai pótlék
•   Buszjáratok: 

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor 
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Monorierdő 
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, Üllő, 
Péteri, Monor 
Szükség esetén további buszjáratokat indítunk!

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

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor, 

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

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése rövid önéletrajz 

leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu   •   http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

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



Tartsd nálunk 
szülinapod,  

ballagásod, családi vagy 
céges összejöveteleid!

Bérelhető rendezvényterem különleges hang- és 
fénytechnikával Monor központjában.

Elérhetőség: 
+36-20/389-8259

www.vrthemagic.hu

Az akciós árak 2021. szeptember 14-től 25-ig a készlet erejéig érvényesek!

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton Monorierdő felé.

06-29/412-046  
proatlasz@gmail.com

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Nyitvatartás: 
hétfőn zárva

keddtől péntekig 5-től 17-ig, 
szombaton: 5-től 13-ig

 OTP, K&H és MKB SZÉP-

kártyát elfOgAduNK

Darált sertéshús

Pulyka apróhús

Sertésoldalas    

Grill mics 
gyorsfagyasztott. 500 g

Hátsó sertéscsülök

Kockázott marhahús
   

Csirkemellfilé   

Kurucz füstölt kolbász

990 Ft/kg

990 Ft/kg

1290 Ft/kg

1150 Ft/db

890 Ft/kg

1490 Ft/kg

1490 Ft/kg

1390 Ft/kg


