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Tervezett program:

14.30   Darázsi Kálmán polgármester 
ünnepi köszöntője és Szemők György: 
Óvó szerelem című alkotásának avatása 
ünnepi köszöntője és Szemők György: 
Óvó szerelem című alkotásának avatása 
ünnepi köszöntője és Szemők György: 

a Petőfi utcában

17.00   Alma együttes gyerekkoncertje
a Kossuth Lajos utcai nagyszínpadon

18.00   Új kenyér megáldása a Jézus 
Szíve Kápolnában

18.30   Csukás István: Ágacska című 
mesejátékát a szökőkútnál adják elő a Szekér 
Színház művészei

21.00   Tűzijáték a Szent István térenTűzijáték a Szent István térenTűzijáték

21.10   Bikini koncert

Kísérő rendezvények:

Gyerekfoglalkoztatók 
Kirakodóvásár 

Monori ételek és italok  
kóstolása

2022.
augusztus 

20.
MonorMonorMonor

NAGY SIKERT ARATOTT
az első monori, cseh sörfesztivál

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

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI PROBLÉMÁK
A hulladékszállítás problémái miatt napi 
szinten egyeztetek a DTkH-val, a napok-
ban volt nálam személyesen a cég vezér-
igazgatója Agatics Roland. Több pontot érin-
tettünk, így a kimaradt szállítások mellett 
a szolgáltatás jövőjéről is beszéltünk. Azt 
az ígéretet kaptam, hogy az elkövetkező 
két hétben teljesen helyreállítják a fenn-
akadásokat a szállításban. Az üveggyűjtő 
konténerek leürítése sem úgy zajlott az 
utóbbi időben, ahogyan elvárható lenne a 
részünkről. Erre azt a választ kaptam, hogy 
a jövőben rendszeresen, kéthetente fog-
ják üríteni a szigeteket. Hosszú távú meg-
oldást kell találnunk arra is, hogy a konté-
nerek környékén lakók ne legyenek kitéve 
az állandó szemetelésnek és a zajhatásnak. 
Több megoldási javaslaton is dolgozunk a 
kollégáimmal.

Jelenleg is zajlik a hulladékudvar, az 
inert udvar és az ideiglenes hulladéklerakó 
leürítése, az ígéretek szerint napokban tel-
jesen ki fogják tisztítani a Bajcsy-Zsilinszky 
utca végén lévő telephelyeket. Nagyon jó a 
kapcsolatunk a DTkH vezetésével, a fenn-
akadások ellenére bízom benne, hogy hely-
reáll a rend a hulladékszállításban. 

NYÁRI PROGRAMOK
Az új rendezvényeink közül a Kóstold meg 
Csehországot! programsorozat nagysze-
rűen sikerült. Ha a jövő év engedi, megis-
mételjük, és szeretnénk, ha még nagyobb 
volument kapna, egy olyan programmá 
válna, ami megmozgatja azokat az embere-
ket is akik eddig távol maradtak a monori 
rendezvényektől. A Pincezene Fesztivál és 
a Piknik Mozi is új kezdeményezésünk. 
Alapvetően nem a gasztronómiára épül-
nek, de a Fröccsszombat részeként kelle-
mes és tartalmas kikapcsolódást jelenthet-
nek a családoknak. Azt hiszem, az eddigi 
legnagyobb és legsikeresebb Borvidékek 
Hétvégéjén vagyunk túl, ahol mindenki 
jól érezhette magát. Nagyon készülünk az 
augusztus 20-i rendezvényre, ami már kora 
délutántól elkezdődik és Bikini nagykon-
certtel fog zárulni este. Idén lesz tűzijáték! 
Alapvetően én nem vagyok tűzijáték párti, 
de a tavalyi évben sokan hiányolták, ezért 
a képviselő-testület engedett a nyomásnak. 

Igyekszünk a rendezvényeinkkel a 
városközpontot, a Strázsahegyet és a Tavas 
parkot is hasznosítani. A Bacchus téren 
egyelőre csak a Strázsahegyi Tekerő és a 

Fogathajtó kapott helyet, de további ren-
dezvényeken is gondolkodunk, melyek ott 
valósulhatnának meg. 

HAMAROSAN KEZDŐDNEK  
A MUNKÁK A KILÁTÓNÁL
Beérkeztek az árajánlatok a kilátónál terve-
zett munkálatokra és azok műszaki ellen-
őrzésére, a kiválasztás a júliusi testületi 
ülésen megtörtént. December végéig el kell 
készülnie a projektnek, a nyertes vállalkozó 
szabad kapacitásától függ, hogy a munká-
latokat mikor tudják elkezdeni. A kivitele-
zés körülbelül két hetet vesz majd igénybe. 
A befejezés után, egy újabb olyan hellyel 
gazdagodik a Strázsahegy, ahol aktívan és 
tartalmasan tölthetjük a szabadidőnket.

ÚTFELÚJÍTÁSOK ÉS JÁRDAÉPÍTÉSEK
A Fónyad Dezső utca megújításánál a 
júliusi testületi ülésen kiválasztottuk a 
műszaki ellenőrt és a kivitelezőt, előre lát-
hatólag az ősz folyamán fognak elindulni 
az útfelújítási munkálatok. A járdaprogram 
keretében ebben az évben is több forgalma-
sabb szakasz fog megújulni. A képviselő-
testület két új területtel bővítette a projek-
tet: a telepi Református Kistemplom előtti 
járdával, valamint a Petőfi utcának a Dózsa 
György utca és a Széchenyi utca közötti sza-
kaszával. A Monori Tankerületi Központig 
tartó teljes közterület felújítása nagyobb 
lélegzetvételű munka, amire jelenleg nincs 
forrásunk, de a következő uniós pénzügyi 
ciklusban szeretnénk megvalósítani.

VÍZÜGYEK
Az elmúlt hetekben Monor egyes részein 
akadozott a vízszolgáltatás. A probléma a 
meleg időjárás miatt megnövekedett vízfel-
használásból adódott. Már nem kuriózum 
családi házak kertjében a medence, ami 
akár 10-15 m3 is lehet, mellette nőtt a város-
ban a felhasználok száma. Ezek együt-
tes hatása pedig átmeneti vízhiányokhoz 
vezetett, főleg a település magasabb pont-
jain. Általában a nyár kezdetén jelentkező 
problémáról van szó, ennek ellenére két új 
nagy vízhozamú kút terveztetését indít-
juk el. Az monori kutak komoly gépészet-
tel üzemelnek, 200-250 m mélyről érkezik a 
város ivóvize, vízhozamuk egyenként több 
száz m3 naponta. Monor vízfelhasználása 
csúcsidőben 3500-4000 m3 naponta.

Tavaly az első vízszolgáltatási problé-
mák jelentkezése után a város készített egy 

vízkorlátozási tervet. Ez egy cselekvési terv 
arra az esetre, ha továbbra is problémák, 
fennakadások lennének a város vízellátá-
sával.

Az elmúlt időszakban településünk több 
pontján is volt és van probléma a szenny-
vízelvezetéssel. Monor nagy részén vákuu-
mos rendszer működik, amit a végtelensé-
gig nem lehet bővíteni vagy túlterhelni. A 
rendszer folyamatos karbantartást igényel, 
miközben emberhiánnyal küzd a DAKÖV 
monori üzemigazgatósága. A másik prob-
léma, hogy az új építésű házaknál, ahol 
eddig egy bekötés volt, most kettő vagy 
négy lakás terheli a vákuumszelep aknát. 
Normál esetben egy aknára hat háztartást 
lehet rákötni. A törvényi keretek nehezen 
adnak arra lehetőséget, hogy ezt szabályoz-
zuk, de dolgozunk a megoldáson. A rend-
szer vákuumszelepaknás bővítése csak 
korlátokon belül nyújt megoldást, hiszen a 
gépházak se bírják a végtelenségig a plusz-
terhelést. 

Esős időben nagymértékben megnő a 
szennyvíztelep terhelése, mivel nagyon 
sok helyen a szennyvízelvezető csatornára 
kötötték a csapadékvizet. Nemcsak azért 
probléma ez, mert túlterhelik a tisztítót, 
hanem mivel nagyon híg szennyvíz kerül 
be a csapadékvíz által, ez problémákat 
okoz a szennyvíztelep tisztítórendszerében 
is. Megterveztettük a szennyvíztelepünk 
bővítését, jelenleg ennek a vízjogi engedé-
lyeztetése zajlik. A bővítések és a rendszer 
felülvizsgálata mellett azon dolgozunk, 
hogy ösztönözzük a nagyfogyasztókat, vál-
lalatokat, hogy a saját telephelyükön belül 
oldják meg a vízvételt és a szennyvíz tisz-
títását‒kibocsátását, ezáltal nem terhelve 
tovább a monori szennyvíztelepet.

VÁROSFA PROGRAM
A MOL Új Európa Alapítvány VárosFa 
programján nyertünk. A neten találtam a 
pályázatot, ahol 10 ezer fő fölötti városok 
pályázhatnak közterületre és közparkokba 
ültethető fákra. 57 fára pályáztunk, több-
nyire 2-5 méter magasra fognak nőni, ezál-
tal parkokba telepíthetők. Meg is találtuk 
számukra a helyet: a Gera kertbe, a Tavas 
parkba és a Vásártérre fogjuk ültetni őket. 
latánokat, pusztaszileket, ezüst hársakat, 
szivarfákat, amerikai hársakat, nagylevelű 
hársakat és magas kőriseket. Fontos, hogy 
még több zöldfelület legyen a településün-
kön!
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TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com
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 JÓL HALAD A KIVITELEZÉS 

ELKÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGHÁZ 
PARKOLÓJÁNAK ELSŐ ÜTEME
 Régóta várnak a monoriak arra, hogy a 

Dr. Gombos Matild Egészségház parkoló-
jának felújítása megtörténjen. Június ele-
jén végre kezdetét vette a munka, mos-
tanra a parkoló hátsó része elkészült, így 
azt már használatba is vehetik a lakosok. 
A parkoló első részében is megkezdődtek 
a munkálatok.

A kivitelező korábbi tájékoztatása sze-
rint a tervezett munkák két ütemben 
tudnak megvalósulni. Az első ütemben 
a belső parkoló és az érintett útszakasz 
Monor Városi Sportcsarnok felé eső része 
került felújításra, majd a munkák befejez-
tével a Beáta utca felőli rész. 

Mivel a kivitelezési munkák első üteme 
megtörtént, az Egészségházba gépjármű-
vel érkezők már használatba tudták venni 
a felújított parkoló területét. A rendelő 
udvarán a régi gyeprácsot térkőburkolatra 
cserélték és egyirányú forgalom kerül 
bevezetésre Beáta utcai behajtással és 
Balassi Bálint utcai kihajtással. Az új bur-
kolat és forgalomszabályozás lényegesen 
kényelmesebb és biztonságosabb parko-
lást fog biztosítani mindenki számára. A 

beruházáson belül a sportcsarnok máso-
dik parkolórészében a murvás burkolatot 
térkőre cserélik a megnövekedett igények 
miatt. A kivitelező a második ütem befeje-
zését és a teljes kivitelezéssel érintett terü-
let átadását július végéig tervezi megvaló-
sítani.

A felújítás ideje alatt a városvezetés kéri 
a tisztelt lakosság türelmét, együttműkö-
dését, valamint azt, hogy mindenki foko-
zott figyelemmel közlekedjen az érintett 
területen és környékén. 

 A KISTÓI JÁTSZÓTÉR MÉG JOBB LETT  

ÁTADTÁK AZ ÚJ JÁTSZÓVÁRAT

Június közepén adták át Monor egyik 
legkedveltebb szabadidős területén az 
új, többfunkciós játszóvárat. A Belügy-
minisztériumtól kapott támogatás ter-
hére épült, óvodás és iskolás korosztály 
részére kifejlesztett játszóeszköz – ha-
sonlóan a tavaly kikerült új játékokhoz 

–, megfelel a vonatkozó szabványoknak, 
és a forgalmazói garanciának köszön-
hetően hosszú évekig biztosítja a gyere-
kek szórakozását.

Ahogyan arról Darázsi Kálmán pol-
gármester korábban lapunknak beszá-
molt róla, a játszótér átadása az ütés-
csillapító gumiburkolat gyártása miatt 
késett. A gyerekek már nagyon várták, 
hogy birtokba vehessék a várat, azóta 
pedig állandó gyerekzsivaj zengi körül. 

Feladat:
•   Időben pontos, költséghatékony áru-

kiszállítás, rakodás 
•   Átvevőkkel való kapcsolattartás 
•   Empatikus viselkedés a megrendelőkkel
•   Dokumentációk pontos kitöltése, 

határidőben történő leadása
•   Tachográfok szabályszerű használata

Követelmények:
•   Alapfokú iskolai végzettség, 

C, E kategóriás vezetői engedély, 
GKI-kártya, DIGIT kártya

•   Kulturált megjelenésű, jó 
kapcsolatteremtő, jól kommunikáló, 
szorgalmas, munkatársat keresünk, aki 
igényes önmagával és a munkájával 
szemben

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

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

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

100%-ban magyar tulajdonú, 11 éves vállalkozás 
munkatársakat keres pest megyei területre

TEHERGÉPJÁRMŰ-VEZETŐ 
munkakörbe, hűtős autóra. 

CROPFOOD CÉGCSOPORT

Előny:
•   Tehergépjármű-

vezetői vagy hasonló 
munkakörben szerzett 
gyakorlat 

•   Nyugdíjasok jelentkezését 
is várjuk

Amit kínálunk:
•   Az átlagos munkaidő 

6 óra: este 18 óra és 
reggel 6 óra között

•   Átlagos beosztás: 4 
reggel 6 óra között
Átlagos beosztás: 4 
reggel 6 óra között

munkanap után 2 
pihenőnap
A munkavégzés hosszú 
távra tervezhető
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A JÚLIUSI TESTÜLETI ÜLÉSEN JÁRTUNK
2022. július 14-én rendhagyóan indult a képviselő-testületi ülés: hiányoztak a kamerák, a stáb, csende-
sebben készülődtek a képviselők is. A szokásos helyen, a számítógép és füles helyett csak egy szál fehér 

rózsa hevert: a hét elején érkezett a hír, hogy elhunyt Sipos Edit, a Gemini Televízió arca. A váratlan tra-
gédia miatt a televíziós közvetítés elmaradt, lapunk hasábjain számolunk be a testületi ülésről.

Összesen harminchat napirendi 
pontot tárgyalt meg Monor 
Város Önkormányzatának kép-

viselő-testülete, nyílt ülésen 36, míg a 
zárt ülésen két napirendi ponttal fog-

lalkoztak a képvi-
selők. Az ülésen 
olyan meghívott 
vendégek is részt 
vettek, akik érin-
tettek voltak egyes 
napirendi pon-
tokban, mint a 
közszolgáltatók 
vezetői, az iro-
davezetők, a böl-
csőde és az óvo-
dák vezetői.

Számos napi-
rendi pontot külön 
tárgyalunk a cik-
keinkben vagy a 

Helyi témákban ismerteti Darázsi Kál-
mán polgármester, most a fennmaradó 
témák közül mutatunk be néhányat.

A júliusi ülésen került a testület elé a 
monori Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2021. évben végzett tevékenységéről 
szóló beszámolója. Ennek kapcsán Béres 

Károly tűzoltó alezredes parancsnok 
elmondta, hogy a vártnál jobb számokat 
mutatott a 2021-es statisztika. Az adatok-
ból látszik, hogy csökkentek a szabadtéri 
tűzesetek számai, és nem volt halálesetet 
generáló tűzeset sem. A kapott jelzések 
száma 2021-ben 2020-hoz képest 80% alá 
csökkent. Tovább árnyalja a képet, hogy 
a beavatkozást igénylő események 103-
ról 72-re csökkentek, a tűzesetek 62%-ra 
estek vissza. A kapitányság 15 település 
védelmét látja el, de mind közül kitű-
nik Monor. Sok múlik az önkormány-
zat és a kirendeltség együttműködésén, 
ahogyan a lakosság magatartásán is, fej-
tette ki a kirendeltségvezető, majd hoz-
zátette: ‒ Nem ígérem, hogy ez 2022-ben 
is így fog sikerülni, az időjárás kibab-
rál velünk. A tavaszi aszályok és a mos-
tani hőség miatt naponta avatkozunk be 
több hektáros tüzeknél – mondta Béres 
Károly parancsnok.

Több napirendi pont is foglalkozott 
a monori kisgyermeknevelő intézmé-
nyekkel. Többek között elfogadták a 
bölcsődei gondozási díjat, és módosí-
tani kellett az alapító okiratot is, hiszen 
új telephellyel bővül az intézmény. A 
testület előtt elhangzott az új bölcsőde 
neve is: Manófalva Bölcsőde fogja ősztől 

a gyermekeket várni. A jövőben pedig 
mindkét bölcsőde reggel 6-tól este 6 
óráig lesz nyitva.

Monorra látogatott Nagy Bálint, az 
Építési és Beruházási Minisztérium 
államtitkára, hogy megnézze az Okos 
Város projekt elkészült elemeit. Nagyon 
tetszettek neki az eddigi eredmények, 
mondta el Darázsi Kálmán polgármester, 
majd Juhász László alpolgármester ismer-
tette az Okos Várossal kapcsolatos dön-
téseket.

A 23. napirendi pont az energia 
vásárlásának változásaival foglalko-
zott. Ennek kapcsán hangzott el, hogy a 
város eddig is kiemelten fontosnak tar-
totta, hogy olyan beruházások valósul-
janak meg, amelyek segítik az energe-
tikai függetlenséget. Ezáltal napelemek 
kerültek az új épületekre, gondoskod-
tak a hőszigetelésről, a Jászai Iskolában 
pedig ki tudták cserélni az intézmény 
fűtését energiatakarékos kondenzációs 
kazánokra. Ezt a törekvést a jövőben is 
tartani fogja az önkormányzat.

A zárt ülésen a Monor Város Jó tanu-
lója ‒ Jó Sportolója pályázatok és a Városi 
ösztöndíjpályázatok elbírálásával foglal-
koztak a képviselők, melyek eredményé-
ről mi is be fogunk számolni.

 GYÁSZHÍR 

ELHUNYT SIPOS EDIT, A GEMINI TELEVÍZIÓ 
MŰSORVEZETŐJE
 2022. július 9-én, tragikus hirtelenség-

gel elhunyt Sipos Edit, a Gemini Tele-
vízió műsorvezetője, aki több mint 20 
éven keresztül vezette a városi televí-
zió műsorait, közvetítette a testületi 
üléseket, tudósított a városi rendezvé-
nyekről.

Sipos Edit lánykori nevén Bimbó Edit, 
tősgyökeres monori. Két gyermek édes-
anyja és két unoka nagymamája. A szer-
kesztő-műsorvezető sok éven át vezette 
a Pest megyei, valamint a monori Ki mit 
tud? vetélkedőket. A Vigadóval közö-
sen hozták létre a Közös Nevező Kiállí-
tást, ami a mai napig minden hónapban 
megrendezésre kerül a Vigadó emeleti 
galériájában. Szervezte többek között a 

Pincefalu gyermekszemmel kiállítást,  
a Gemini Televízió művészeti táborát,  
a televízió gasztronómiai, lelki és kul-
turális műsorait. Munkáját elhivatottan 
és energiával telve végezte.

‒ Sipos Edit az elmúlt 20 évben részt 
vett az önkormányzat munkájában, 
kapcsolatban állt a képviselő-testület 
tagjaival, a város civil szervezeteivel. 
Mindig nagy szeretettel, felkészülten 
várta a riportalanyait – mondta el Dará-
zsi Kálmán polgármester megemlékező 
gondolataiban.

54 éves volt, 2022. július 21-én, a 
monori református temetőben helyez-
ték örök nyugalomra. 

Emlékét megőrizzük!
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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
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Bankkártyás fizetési lehetőség
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 NÉPSZÁMLÁLÁS 2022. 

SZÁMLÁLÓBIZTOSOKAT KERESNEK
 A koronavírus-járványra tekintettel 2022-re 

halasztott teljes körű nép- és lakásszámlálásra 
2022. október 1. és november 28. között kerül sor.

Az adatgyűjtés egyrészt interneten, a kérdő-
ívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus 
eszközöket használó számlálóbiztosok közre-
működésével valósul meg.

A számlálóbiztos feladatai: a körzet bejárása, 
a körzethez tartozó címek felkeresése, az adat-
felvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív 
kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem töltötték 
ki a kérdőívet interneten), a címek pontosítása, 
esetleges új címek felvétele, folyamatos kapcso-
lattartás a felülvizsgálóval. Előreláthatólag 100–
140 címen kell kérdőívet kitölteni tableten, amit 
a KSH biztosít az adatfelvétel idejére. A munka-
végzés ideje: 2022. október 17. – november 20.

A számlálóbiztosokkal szembeni elvárások: 
nagykorú, cselekvőképes személy, a felkészü-
léshez saját eszköz megléte, internetelérés (PC, 
laptop, tablet stb.), e-mail-cím, telefonszám. A 
számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszám-
lálási felelős feladata, aki személyes beszélgetés 
keretében győződik meg a számlálóbiztosnak 
jelentkező személy alkalmasságáról.

A jelentkezésnél előnyt jelent: legalább 
középfokú végzettség, magabiztos számítógé-
pes ismeret, megfelelő tájékozódási, térképkeze-
lési képesség, helyismeret az összeírás területén, 
rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.

Amennyiben számlálóbiztosnak jelent-
kezne, a www.monor.hu oldalról letölthető 
jelentkezési lapot küldje el a titkarsag@monor.
hu e-mail-címre!

 VÁRJUK A PÁLYÁZÓKAT!  

ELADÓ INGATLANOK
Monor Város Önkormányzata az alábbi ingat-
lanok értékesítésére hirdet pályázatot:

• Virág utca 60. sz. alatti ötlakásos társas-
ház 2. számú, 50,6 m2 területű, felújítan-
dó lakása 20 000 000 Ft vételáron.

• Vt-6 építési övezetbe sorolt 2087 m2-
es beépítetlen terület a Péteri úton 
15 000 Ft/m2 + Áfa vételáron.

A pályázati kiírások teljes szövege a www.
monor.hu weboldalon olvasható és letölthe-
tő, további információ Bokros Károlyné ügyin-
tézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, 
vagy munkaidőben a 29/612-314 telefonszá-
mon kérhető.

HOSSZÚ TÁVÚ 
MUNKALEHETŐSÉG!

Sülysápra és Vecsésre 
keresünk  

ÖSSZESZERELŐ 
OPERÁTOROKAT.

2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.2 műszakos munkarendbe.

Feladat: ventilátorok Feladat: ventilátorok 
összeszerelése.összeszerelése.
Kereseti lehetőség: Kereseti lehetőség: 
Bruttó 386 000–425 000 Ft.Bruttó 386 000–425 000 Ft.
Bejárás: Céges busszal Bejárás: Céges busszal 
biztosított.
Felvétel: 
Minden héten.

Jelentkezés: 
06-70/610-2360, 06-20/215-0699

Humilitas Kft.

Dr. Biró Péter Gábor 
állatorvos

2220 Monor, Ady Endre út 27.2220 Monor, Ady Endre út 27.
Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12    

Tel.: 29/411-717

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülé-
szeti ellátás, labor (parazitológiai, bőrgyógyásza-

ti, fülészeti, vér, vizelet és bélsár laboratóri-
umi vizsgálata), ultrahang, EKG, ultrahangos 

fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező 
védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben 

folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!

Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

Érd: 06-70/419-0680

RAKTÁROS  
kollégákat keresünk 

egy autóalkatrészekkel 
foglalkozó vállalathoz 

Üllőre.  
Munkaidő: 2 műszak  

(06:00–15:00-ig és 13:00–22:00-ig) 
 

Átlag NETTÓ bér: 260 000 Ft/hó!  

INGYENES CÉGES BUSZ:  
Sülysáp, Nagykáta,  

Szentmártonkáta, Tápiószecső, 
Sülysáp, Mende, Gyömrő, Cegléd, 
Csemő, Mikebuda, Albertirsa, Pilis, 

Monorierdő, Monor irányából 
megoldott.



KÖZÖSSÉG

 FIGYELEM!  

VÁLTOZÁS A RENDELÉSI IDŐKBEN
A házi gyermekorvosok és Kóródyné dr. Berta Ágnes fogor-
vos rendelési idejében változás történt, mely az alábbiak sze-
rint alakul:
Dr. Bükki Veronika házi gyermekorvos

Hétfő: 7:30,�12:00 betegrendelés
Kedd: 10:30,�13:00 prevenciós rendelés, 

13:00,�16:00 betegrendelés
Szerda: 10:30,�13:30 betegrendelés
Csütörtök: 8:00,�11:00 prevenciós rendelés, 

11:00,�13:00 betegrendelés
Péntek: 9:00,�11:00 betegrendelés

Dr. Pálfi  Zsuzsanna házi gyermekorvos
Hétfő: 12:00,�16:00 betegrendelés
Kedd: 10:00,�11:00 prevenciós rendelés, 

11:00,�14:00 betegrendelés
Szerda: 8:00,�10:00 prevenciós rendelés, 

10:00,�13:00 betegrendelés
Csütörtök: 10:00,�11:00 prevenciós rendelés, 

11:00,�14:00 betegrendelés
Péntek: 8:00,�10:00 betegrendelés, 

10:00,�11:00 prevenciós rendelés
Dr. Lakos Gábor házi gyermekorvos

Hétfő: 9:00,�12:30
Kedd: 10:30,�13:30 (prevenciós rendelés: 7:30,�10:30)
Szerda: 10:30,�14:00
Csütörtök: 13:00,�16:30
Péntek: 8:30,�11:00 (prevenciós rendelés: 7:30,�8:30)

Kóródyné dr. Berta Ágnes fogorvos
Hétfő, szerda, péntek: 8:00,�14:00
Kedd, csütörtök: 12:00,�18:00

ÖNKORMÁNYZAT

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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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.

J U
t a l É K t Ó

l1%

 SÜRGŐS ESETBEN  

AZ ÜGYELETET TELJESÍTŐ 
PATIKÁK AUGUSZTUSBAN
2022. július 25–31. Monori 

Gyógyszertár
2022. augusztus 1–7. Virág utcai 

Gyógyszertár
2022. augusztus 8–14. Paracelsus 

Gyógyszertár
2022. augusztus 15–21. PatikaPlus Gyógyszertár
2022. augusztus 22–28. Margit Gyógyszertár
2022. augusztus 29.–szeptember 4. Monori Gyógy-

szertár
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KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra 

dolgozni!a BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga  
tulajdonban lévő, prémium kisállateledel-
gyár tással és -forgalmazással foglalkozó válla-
latcsoport tagja, melynek Csévharaszton működő 
telephelyére keressük csapatunk új tagjait az aláb-
bi munkakörökbe.

JElEntKEzz:
+36-30/792-1319
+36-20/402-4477

Csévharaszt, 
nyáregyházi út 51. 

karrier@bfbplus.hu

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú 

munka lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárás támogatás

• Szép-kártya juttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Raktári  
targoncavezető  
Három műszak vállalásával,  
érvényes 3312, 3313, 3324 
gépkategóriás targoncavezetői 
engedéllyel, scanner használattal, 
magas emelésű gyakorlattal 

Üzemi Operátor  
betanított munkás 
Gyártóüzembe, többműszakos 
munkarendben

Üzemi  
targoncavezető 
Homlokvillás targoncavezetői gyakorlattal, 
többműszakos munkarendben

 MIKOR FORDULJUNK ÜGYELETBEN ORVOSHOZ? 

EGYRE TÖBBEN VESZIK IGÉNYBE 
AZ ORVOSI ÜGYELETET
 Az előző évre vonatkozó éves szolgáltatás ada-

tai szerint 2021-ben 752 fő monori lakos vette 
igénybe az orvosi ügyeletet, ez pedig az előző 
évekhez képest határozottan növekvő tendenciát 
mutat. 

A monori, illetve a környékbeli települések 
ügyeletét szolgáltató Emergency Service Kft. 
évek óta kiemelt figyelmet fordít a magas szintű 
gyógyszerellátottságra, a kiváló szaktudással 
rendelkező munkatársak biztosítására, valamint 
a szakmai tudásuk színvonalának folyamatos 
szinten tartására. 

A Monor Központú Orvosi Ügyeleten 2008. 
február 1. napjától látja el 1 fő orvos, 1 fő ápoló, 
valamint 1 fő gépkocsivezető az ügyeletes felada-
tokat, ma már hétköznap 16:00-tól másnap reggel 
08:00-ig, péntekenként 14:00-tól másnap reggel 
08:00-ig, hétvégén és ünnepnapokon pedig 08:00-
tól másnap reggel 08:00-ig. Bár az egész országot 
érintő humánerőforrás-hiány az egészségügy-
ben dolgozókra is megterhelően hat, az ügyele-
ten dolgozó orvosok és szakdolgozók a járvány-
ügyi intézkedéseknek megfelelően, a minőségi 
munkára törekedve, kiváló helytállással végzik 
feladatukat, annak ellenére is, hogy a kialakult 
helyzet nagyobb terhelést zúdított rájuk. 

Az esetek nagy részében az ügyeleti ellátást 
olyan pacientúra keresi fel, akiknek a problé-
mája nem az ellátandó esetkörbe tartozik. Az 
ellátandó esetek többek között a következők:

• Sürgősségi ellátást igénylő betegség, illetve 
ezzel kapcsolatos panaszok (mint baleset, 
sérülés, magas láz, mérgezés, vérzés, gör-
csös állapot, hirtelen rosszullét).

• Hirtelen kezdődő, korábban nem észlelt és 
kezelt, recept nélkül kapható gyógysze-
rekre nem reagáló, nem szűnő panaszok.

• Korábban kezdődött, a háziorvos által ész-
lelt és kezelt betegség hirtelen romlásával 
kapcsolatos panaszok.

• Mindazon betegség, illetve ezt jelző 
panasz, melynek fennállása esetén az 
ügyeleti ellátás elmaradása jelentős egész-
ségkárosodáshoz vezetne, illetve a később 
megkezdett kezelés hatékonyságát jelen-
tősen csökkentené.

Mindezek fényében a szolgáltató kéri a 
lakosságot, hogy rendszeresen szedett gyógy-
szerek vényre való felírásával, valamint a kizá-
rólag szakorvosi javaslattal történő gyógysze-
rek felírásával ne keressék az orvosi ügyeletet, 
mert ezekre nincsen lehetőség!

ÖNKORMÁNYZAT

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt
szeretne, akkor

nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299



Családban az 1 főre jutó 
jövedelem (Ft) Gondozási díj 

(Ft/nap)
Étkezési díj 

(Ft/nap)
20 napos hónap esetén 

fizetendő díj (Ft)
Térítési díj mértéke az 1 főre 

jutó jöv.-hez viszonyítva
 - tól  - ig

0 50 000 0 0 0 0,00%
50 001 60 000 100 0 2000 4,00%
60 001 70 000 200 0 4000 6,67%
70 001 80 000 300 0 6000 8,57%
80 001 90 000 400 0 8000 10,00%
90 001 100 000 500 0 10 000 11,11%

100 001 110 000 600 0 12 000 12,00%
110 001 120 000 700 0 14 000 12,73%
120 001 130 000 800 0 16 000 13,33%
130 001 140 000 900 0 18 000 13,85%
140 001 150 000 1 000 0 20 000 14,29%
150 001 160 000 1 100 0 22 000 14,67%

160 001
Az alább meg-

határozott 
értékhatárig*

1 200 0 24 000 15,00%

*A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegé-
nek 130%-a. (2022-ben: 172 900 Ft)

Családban az 1 főre jutó 
jövedelem (Ft) Gondozási díj 

(Ft/nap)
Étkezési díj 

(Ft/nap)
20 napos hónap esetén 

fizetendő díj (Ft)
Térítési díj mértéke az 1 főre 

jutó jöv.-hez viszonyítva
 - tól  - ig
A fent 

meghatározott 
összeg átlépése 

esetén*

190 000 800 500 26 000 15,04%

190 001 200 000 900 500 28 000 14,74%
200 001 210 000 1 000 500 30 000 15,00%
210 001 220 000 1 100 500 32 000 15,24%

220 001 felett 1 200 500 34 000 15,45%

OKTATÁS
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BÖLCSŐDEI GONDOZÁSI DÍJ
A monori bölcsődék ellátási díja 2022. július 1-től módosul, 

melyről az alábbi táblázatban tájékozódhatnak.

ŐSSZEL NYIT AZ ÚJ BÖLCSŐDE
Október elsején megnyit Monor új böl-
csődéje, mely a Manófalva Bölcsőde 
nevet kapta. 

Manófalván 13 kisgyermeknevelő és 
3 bölcsődei dajka fogja megkezde-
ni a munkát. Várhatóan pedig minden 
csoport el tud indulni a széleskörű 
érdeklődésnek köszönhetően.

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

En
g.s

zá
m:

 KE
/

ST
/8

2/A
/19

49
/2

/2
01

5.

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

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

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

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840



Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor, Ady út 58.

ÖNKORMÁNYZAT
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4m3

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.

Monoron 4 m³-től  
a kiszállítás díjtalan.

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

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

akác, tölgy, bükk hasítva 33 cm-es 24 500 Ft/m3

TŰZIFA 

ÁllÁshirdetés
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

monori intézményébe keres 
Gondozó munkatÁGondozó munkatÁGondozó munkat rsat 
fogyatékossággal élő személyek segítéséhez 

teljes- vagy részmunkaidőben.
Jelentkezni lehet elektronikusan önéletrajz küldésével a 

gondozomunkatars12@hr.maltai.hu e-mail-címen vagy személyesen 
Monor, Móricz Zs. u. 15. szám alatt.

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.

 MUNKATÁRSAKAT KERESNEK 

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Közterület-felügyelőt keresnek
A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 1 fő közterület-felügyelői munkakör betöltésé-
re. A pályázat benyújtásának határideje 2022. augusztus 5. A részletes pályázati felhívás a https://
kozigallas.gov.hu oldalon tekinthető meg. További tájékoztatás Kerepeszki Ildikó irodavezetőtől 
kérhető, a 06-29/612-313-as telefonszámon.

Óvodapedagógusok jelentkezését várják
A Monori Szivárvány Óvoda pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. A pá-
lyázatok benyújtásának határideje 2022. augusztus 30. A részletes pályázati felhívás a https://
kozigallas.gov.hu oldalon tekinthe-
tő meg. További tájékoztatást Bán-
né Keller Márta intézményvezető 
nyújt a 06-20/299-3596-os telefon-
számon.

A Monori Petőfi  Óvoda pályáza-
tot hirdet óvodapedagógus munka-
körök betöltésére. A pályázatok be-
nyújtásának határideje 2022.
augusztus 31. A részletes pályáza-
ti felhívás a https://kozigallas.gov.
hu oldalon tekinthető meg. Továb-
bi tájékoztatást Szilágyiné Zsember 
Ágnes intézményvezető nyújt a 06-
20/441-0933-as telefonszámon.

Munkatársat keres a Bölcsőde
A Monori bölcsőde pályázatot hirdet kisgyermeknevelő, valamint bölcsődei dajka munkakörök be-
töltésére. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. augusztus 31. További tájékoztatást Faze-
kas Józsefné intézményvezető nyújt a 06-29/413-294-es telefonszámon.



KÖZÖSSÉG
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A VÁRTNÁL IS NAGYOBB SIKERT 
ARATOTT AZ ELSŐ MONORI SÖRFESZTIVÁL

Monor Város Önkormányzata és a Cseh Nagykövetség széleskörű együttműködésének 
eredményeként jöhetett létre az első monori–cseh sörfesztivál. A rendezvényre 

rengetegen voltak kíváncsiak, a háromnapos program alatt többezren látogattak ki.

A július 1-jén megrendezett első monori sör-
fesztivált Darázsi Kálmán polgármester és Bial 
Tibor, a Cseh Köztársaság nagykövete nyi-

totta meg. A részvétel és az utólagos visszajelzések 
alapján elmondható, hogy nagy sikert aratott az ese-
mény – köszönhetően a cseh nagykövetség szellemi 
támogatásának, az önkormányzat finanszírozásának, 
valamint a monori származású Martin Imrének, a Fer-
dinánd sörház vendéglősének, illetve a különleges 
cseh söröket importáló Orvos Miklósnak, aki a Hrabal 
sörözőt is „jegyzi”. Ők biztosították a kiváló ételeket és 
a csaknem 36 fajta cseh kisüzemi sört a vendégek leg-
nagyobb örömére. A város garantálta a rendezvény-
hez méltó helyszínt: a Vigadó Nonprofit Kft. három 
napon keresztül biztosította a megfelelő infrastruk-
túrát és különböző kísérő programokat is szervezett.

„A jól működő marketingnek köszönhetően, 
annak ellenére, hogy első alkalommal került megrendezésre az 
esemény, csütörtök délutántól szombat késő estig többezren láto-
gattak ki a város főterére, ahol jó hangulatban, fantasztikus sörö-
ket és igazi cseh ételkülönlegességeket kóstolva, minőségi kon-
certeken szórakozhattak a fiatalok, idősebbek egyaránt.” – volt 
olvasható Monor város közösségi oldalán. 

A gyermekes családokról sem feledkeztek meg: mesemondó-
val, gyerekkoncerttel, ugrálóvárral, népi játékokkal és kézműves-
foglalkozásokkal várták a kisebbeket, így igazi családi program-
ként is működött ez a három nap Monoron. Az ismeretterjesztés 
is fontos része volt az eseménynek: a Comenius-kiállítás megnyi-
tása mellett, mely a könyvtárban látogatható, a sörkészítés, sörfo-

gyasztás, a cseh konyha történetébe Katona Csaba és Paksa Rudolf 
történész adott betekintést az érdeklődőknek.

– Köszönjük az együttműködő partnereknek a segítséget: pol-
gármesteri hivatal, közterület-felügyelők, Kövál Monori Város-
üzemeltetés, római katolikus egyház – Ipoly atya, Polgárőrség, 
DAKÖV, Nagycsaládosok Monori Szervezete, Sándor Pali bácsi, 
önkéntes segítők; a Vigadó munkatársainak a szervezést és a 
lebonyolítást! – köszönte meg a városvezetés a résztvevőknek a 
közös, megfeszített munkát. – Bízunk benne, hogy a rendezvény 
hagyományteremtővé válik és a következő évben ismét Monorra 
költözik néhány napra Csehország, mi pedig azt újra „megkós-
tolhatjuk!”

  KIÁLLÍTÁS NYÍLT JÚLIUS 1-JÉN 

JOHANNES AMOS COMENIUS MUNKÁSSÁGA
Comenius, születési cseh nyelvén Jan Amos Komenský 
1592-ben született, cseh pedagógus és író, „a nemzetek ta-
nítója”. Ő tekinthető az első modern, haladó szellemiségű 
európai pedagógusnak. Egyik őse (apai részről) Magyaror-
szágról, a Felvidékről származott. A társadalmi problémá-
kat lényegesen békésebb úton, a nevelés és oktatás esz-
közeivel kívánta orvosolni. Comenius felfogásában egy ún. 
enciklopédikus ismeretrendszer elsajátítása révén min-
den ember az ismeretek összefüggő teljes rendszerére ké-
pes szert tenni. Ez az, ami hozzásegíti a társadalmat a fej-
lődéshez, és amely segíti az egyént is megtalálnia a helyét 
a világban. Comenius meggyőződéssel hitte, hogy a társa-
dalom megjobbítható, az embereket a helyes neveléssel jó 
irányba lehet befolyásolni.

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



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

KÖZÖSSÉG
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ÚJ ESÉLY KÖZPONT A SZENVEDÉLY- ÉS 
PSZICHIÁTRIAI PROBLÉMÁVAL KÜZDŐKÉRT

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió monori Új Esély Központjának nappali 
ellátásvezetőjeként, szeretném bemutatni augusztusban megnyíló intézményünket, 

mely tevékenységi körét tekintve két sérülékeny célcsoportra fókuszál, a 
szenvedély- és pszichiátriai nehézséggel küzdő embertársainkra. 

N apjaink kihívása a pszichés- és 
mentális megbetegedések szá-
mának emelkedése, valamint a 

post-Covid maradványtünetekkel küz-
dők sokasága. Fontosnak tartjuk, hogy 
intézményünk munkatársai támogatást 
nyújtsanak ezen problémákkal való 
megküzdésben. Szolgáltatásaink ingye-
nesen vehetők igénybe diszkrét környe-
zetben, tapasztalt és képzett terápiás 
munkatársakkal. Hiszünk a közösség 
erejében, mellyel csökkenthetjük kli-
enseink elszigetelődését, így elősegítve 
társadalmi beilleszkedésüket, kapcso-
lataik újraélesztését,  mely által képesek 
lesznek új, értékes kapcsolatok kialakí-
tására és munkavállalásra.

Szolgáltatásaink térítésmentesek, 
melyek hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, 
szombaton, vasárnap és ünnepnapo-

kon 8–14 óráig vehetők igénybe önkén-
tes alapon. 

Megértéssel és előítéletmentesen 
várjuk azokat, akik szenvedély- és 
pszichiátriai  problémával érintettek, 
valamint a hozzátartozóikat.

Szolgáltatásaink: • szociális ügyek 
ügyintézése, • álláskeresési-, munka-

vállalási tanácsadás keretében önélet-
rajz készítése és az ehhez kapcsolódó 
technikai háttér biztosítása, • szükség-
leteikhez, igényeikhez igazított prob-
lémakezelés, egyéni és csoportos kon-
zultáció, esetkezelés és kríziskezelés, • 
szakorvosi konzultációs lehetőség előre 
egyeztetett időpontban, • igény sze-
rint lelkigondozás, • közösségi prog-
ramokon való részvétel, • tisztálko-
dási, mosási lehetőség igénybevétele, 
• havonta élelmiszercsomag-adomány, 
valamint minimális térítési díj (200 Ft/
nap) ellenében étkezés biztosítása, 
• közösségi programokon való részvé-
teli lehetőség.

Intézményünk címe: 2200 Monor, 
Ady E. u. 107. (bejárat a Rákóczi u. felől), 
tel.: 06-70/669- 3849

Sajti Zoltánné, nappali ellátásvezető



Újhullám az autóiparban!

JELENTKEZÉS
     1.    24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése  

+ rövid önéletrajz ZÁRT borítékban történő leadása,  
vagy

     2.   önéletrajz megküldése az  
allas@shsec.hu  

e-mail-címre, válaszban megküldjük  
a  jelentkezési lapot

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

Címünk: 2200 Monor, Ipar u. 20.

A CÉgRőL dióhéjban: 
A Shinheung SEC EU Kft. a dél-koreai tulajdonú Shinheung 
Sec Részvénytársaság legfiatalabb leányvállalata. Anyavállala-
tunk 1979-ben családi vállalkozásként alapult. Dél-Korea, Kína és 
Malajzia után 2017-ben megérkezett Monorra. A legkülönfélébb 
gyártási folyamatokat és technológiákat kiszolgáló gyáregysé-
günk mára több, mint 1500 főt foglalkoztat. Főtevékenységünk 
egyedi szabadalom alapján elektromos járművek akkumulátor 
alkatrészeinek gyártása, melyek elsősorban magas nívójú, német 
gyártmányú személygépkocsikba kerülnek beépítésre

CSATLAKoZZ hoZZÁNK 
opERÁToRKÉNT!

AMIT KíNÁLuNK:
• Hosszú távú karrier lehetőség a jövő iparágában
•  Multikulturális munkakörnyezet
•  Teljes körű betanítás
•  Folyamatos fejlődési és előre lépési lehetőség
•  Stabil munkahely és megbecsülés
•  12 órás munkarend (06–18, 18–06)
•  80%-os éjszakai pótlék (22–06-ig)
•  Jelenléti bónusz bruttó 40 000 Ft értékben
•  Toborzási bónusz bruttó 30 000 Ft/fő értékben
•  Feladatkörökhöz járó bruttó 20 000–50 000 Ft bónusz
•  Év évig prémium az alapbér akár 100%-a
•  Részlegnek megfelelő védőruházat/munkaruházat
•  Utazási hozzájárulás 15 Ft/km
•  Céges buszjárat

BuSZJÁRAToK:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápiószele, Farmos, Nagykáta, 
Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba
III. Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, Pilis, Monorierdő
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Kőbánya-Kispest, Vecsés, 
Üllő, Péteri
V. Bp. X. ker., Bp. VIII. ker., Vecsés 
VI. Bp. X. ker.

MEgFELELő LÉTSZÁM ESETÉN  
 ÚJ BuSZJÁRAToT INDíTuNK!

ELÉRhETő  
FIZETÉS 

NETTó 

450   000 Ft

HIRDETÉS
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Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773
Nyitva: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak,  
közületeknek egyedi reklámáron.

Kérje ajánlatunkat!

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

Magócsi Ruhatisztító

KÖZÖSSÉG

• 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
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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

 ISMERJÜK MEG A VIGADÓ CSOPORTJAIT! 

VASUTAS 
NYUGDÍJAS KLUB
Tavaly szeptember 5-én ünnepelte a monori 
Vasutas Nyugdíjas Klub fennállásának 
41. évfordulóját, azóta pedig a pandémia 
előtti helyzethez hasonlóan virágzik a klub: 
rendezvényekkel, baráti összejövetelekkel 
és kirándulásokkal tölti mindennapjait a 
már-már családdá formálódott egyesület.

 Az egyesület Vasutas Szakszervezet Klubként indult, majd 
1950-ban lett civil szervezet, vagyis önálló Vasutas Nyugdíjas 
Klub. A legidősebbnek számító monori klub jelenleg több mint 
30 fővel büszkélkedik, azonban Czakó Ferencné Erzsike, a klub 
jelenlegi vezetője elárulta, a klub indulásakor volt, hogy 200 
főt számláltak. Bár ő csak körülbelül négy éve vette át a veze-
tést, rendkívül lelkiismeretesen gondoskodik az egyesületről, 
minden igényt és esetleges problémát figyelembe véve szer-
vezi a programokat és az eseményeket. A rendszeresen megtar-
tott klubdélutánok mellett kirándulásokat, társasjáték-délutáno-
kat, belsős versenyeket, kiállításokat szerveznek, színházba és 
múzeumba járnak, illetve társadalmi eseményeken, koszorúzá-
sokon is részt vesznek. Minden évben a vasutas napon megtart-
ják hagyományos tavaszváró bográcsos ünnepüket a Strázsán, 
illetve Csévharaszton is, de egymás születés-, illetve névnapjáról 
sem feledkeznek meg sosem. 

Bár a Vasutas Nyugdíjas Klub nevéből adódóan vasutas múlt-
tal rendelkező idősek közössége, mégsem dolgozott ott minden 
tag, a legtöbbjük vasutas özvegy, de akadnak tagok, akiknek 
semmilyen kapcsolatuk nincs a vasúttal, viszont szerettek volna 
a közösséghez tartozni. Az egyesület szinte minden tagja 70 év 
feletti, a legidősebb tagjuk pedig már hamarosan a 100. élet-
évét ünnepli. Közülük viszonylag sokan az idős korukból adó-
dóan már nem, vagy csak nehezen mozognak, azonban a spor-
tos múltú Erzsike igyekszik őket is minél több helyre elvinni, 
vagy olyan programot szervezni, ahol nem a túrázásé a főszerep. 
Rendkívül összetartóak, segítik egymást, amiben csak tudják és 
annak ellenére, hogy sokan már egyedül élnek, már-már család-
tagokként tekintenek egymásra. Az egyesület nyitott, szeretettel 
vár kicsiny, befogadó közösségükbe minden érdeklődőt.
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IM MEMORIAM VITÉZ NEMES 
FELSŐKUBINYI MESKÓ LÁSZLÓ

Egy elfeledett hős halálának elfeledett évfordulója – július 12.

Pusztaföldváron Meskó István és 
Kornfeind Paula elsőszülött fiaként 
született 1904. június 2-án (vagy 

4-én). Egy leánytestvére volt, Meskó Lenke, 
későbbi monori tanítónő.

A felvidéki Felsőkubinyból származó 
Meskó család 1222-ben kapta nemessé-
gét. Az édesapa, Meskó István  1905-1936 
között Monoron, az akkor induló M. Kir. 
Állami Elemi Iskolában igazgató-tanító-
ként szolgált. Kiemelkedő közéleti sze-
replő is volt: önkéntes tűzoltó segédtiszt, 
az egyik helyi ifjúsági egyesület vezetője, 
iskolájában a Levente Intézmény meg-
szervezője, a testnevelési tanács tagja, a 
Frontharcos szövetség helyi alapítója és az 
önálló, monori evangélikus egyház egyik 
megszervezője („alapító atyja”), majd 
kántora és pénztárosa. Az első világhábo-
rút végigküzdötte, hadapródjelölt őrmes-
terként a Kisezüst Vitézségi Érem és a 
Károly-csapatkereszt tulajdonosaként  
szerelt le, és sérülései miatt 50%-os 
hadirokkantá nyilvánították.

Fia, Meskó László Monoron kezdte meg 
elemi és polgári iskolai tanulmányait. A 
8. gimnáziumi osztály elvégzése után 
1922. január 26-án önként jelentkezett a 
Magyar Honvédségbe. Első alakulata a 
Magyar Királyi Honvéd 3. utász zászlóalj, 
2. százada volt. 1922 őszén felvételt nyert a 
Ludovika Akadémiára, ahol 1926. augusz-
tus 20-án főhadnagyként tett hűségesküt: 
„ A Hazáért mindhalálig!”

A 12. gyalogezredhez került Nyíregy-
házára, ahol szolgálatát a Magyar Koronás 
Bronzéremmel ismerték el. Mindeközben 
„közelharcos”, távbeszélő (rádiós), lőisko-
lai képzésekben részesült.

1933-tól segédtiszt  volt a  12. Rákóczi 
Ferenc honvéd gyalogezredben.

1934-ben megházasodott: felesége Sza-
lay Magdolna, a nyíregyházi evangélikus 
gimnázium tanárának, Szalay Sándornak 

leánya. Három gyermekükből kettő érte 
meg a felnőttkort: Mária és ifj. László.

Katonai karrierje a szokásos pályát 
írta le: 1937-től a 12. honvéd gyalogez-
red parancsnoki állományában százados, 
1938-ban „kormányzói dicsérő elisme-
résben” részesült. A 12/1 zászlóalj tisztje-
ként vett részt a felvidéki, majd az erdélyi 
bevonulásban. 1940-ben Kisvárda követ-
kezett, ahol a járási parancsnokságon a 
leventék és cserkészek rádiós kiképzésé-
ért felelt. Meskó László ekkor egy olyan 
alakulathoz helyeztette át magát, amely-
ben hamarosan számolhatott a harc-
téri bevetéssel. Az őt kérlelő családjának 
is  ellenszegült: „Nem azért képeztek ki, 
hogy megbújjak egy katedrán, míg tart a 
háború!” 1941 őszén már Sopronban, a 4. 
„Szent László” honvéd gyalogezredben 
szolgált szakaszparancsnokként.

Így vonult a harctérre 1942. április 
17-én a 2. Magyar Hadsereg kötelékén 
belül a 3. hadtest, 7. könnyű vegyes had-
osztály 4. gyalogezred 1-es zászlóalj gép-
puskás pótszázadával.

Az ünnepélyes búcsúztatón, a soproni 
állomáson látta utoljára a családja. 1942. 
június 10-én bízták meg a 4/1-es zászló-
alj parancsnoki feladatainak ideiglenes 
ellátásával. Egy hónap múlva, 1942. július 
12-én, az ún. „hídfőcsaták” kezdetekor, 
a Don mellett, Uriv térségében, a szovjet 
csapatokkal vívott tűzharc során, zászló-
alja élén hősi halált halt. A korabeli beszá-
molók mind nagyon véres harcokról szá-
moltak be a térségben: Meskó László 
halála az egész zászlóaljat mélyen meg-
rendítette.

Július 15-én temették el Urivban egy 
templom mellé. A holttest sosem került 
haza, jelenleg Rudkinóban, a 2. Magyar 
Központi temetőben nyugszik. Halála 
után posztumusz őrnaggyá nevezték ki, 
illetve a Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje hadiszalagon a kardokkal kitün-
tetésben részesítették, 1943-ban a Vitézi 
Szék posztumusz vitézzé nyilvánította. 
1944 januárjában, az országban egyedü-
liként, emléktáblát avattak a tiszteletére 
egykori egyházközségében, Monoron. Az 
emléktábla ma is látható az evangélikus 
templom belső falán.

Családja megpróbáltatásai viszont 
csak ekkor kezdődtek igazán. Testvérének 
férjét, Kiss Jenőt, munkaszolgálatosként 
elhurcolták, sosem tért vissza. A család 
elbeszélései alapján, a háború végeztével 
többedmagával indult el Ausztriából, de 

Monorra nem került haza. További sorsa, 
halálának helyszíne ismeretlen.

Meskó László soproni szolgálati laká-
sából felesége és árvái hazaköltöztek 
Nyíregyházára. 1944. szeptember 6-án 
apósa, Szalay Sándor tanár úr, egy ameri-
kai légicsapás következtében meghalt. A 
bevonuló németek rekvirálták a lakást, 
illetve a gépjárművüket, a családot a 
biztosnak hitt fővárosba szállították. Itt 
vészelték át az ostromot, meglehetősen 
mostoha körülmények között.

Özvegyét a háborút követően megfosz-
tották nyugdíjától, férje miatt munkához 
nem juthatott, így a gyermekeket a test-
vér, ifj. Szalay Sándor, a későbbi neves pro-
fesszor vette a szárnyai alá, s terelte a saját 
szakterülete, a fizika felé.

Meskó Mária Debrecenben lett fizika-
kémia szakos középiskolai tanár nyugdí-
jazásáig, ma is ott él, gyermeke nem szü-
letett, családja nincs.

László fia viszont fizikusként doktorált 
és a debreceni ATOMKI elismert kutatója 
lett. Később disszidált Svédországba, ami 
miatt idehaza – távollétében – börtönbün-
tetésre ítélték. A rendszerváltásig nem is 
tért haza, 2017-ben hunyt el idegenben.

Gyermekei, unokái ugyan nem beszél-
nek magyarul, de az itthon elő unokatest-
véreknek köszönhetően ismerik felme-
nőjük, vitéz nemes felsőkubinyi Meskó 
László történetét.

Reményeink szerint a monori hely-
történeti gyűjteményben hamarosan be 
tudjuk mutatni a hős monori katona-
tiszt életének, halálának, monori kötő-
déseinek apró felvillanásait.    Szőnyi Attila



NÉHÁNY GONDOLAT A JÓ SZOMSZÉDI 
VISZONYRÓL – I. RÉSZ

M indenki szeretne békés, nyugodt környezetben élni, 
és használni az ingatlanát, de sajnos előfordulnak 
olyan helyzetek, események, amelyek megbontják a 

szomszédok közötti rendet és a jó viszonyt. Ilyenkor kérdésként 
merül fel, hogy vajon mit lehet tenni, hová, kihez lehet fordulni 
segítségért? Nézzük meg a teljesség igénye nélkül azokat az ese-
teket, amelyek zavaró tényezők lehetnek a szomszédok békés 
egymás mellett élésében.

ÁTHAJLÓ ÁGAK, ÁTNÖVŐ GYÖKEREK, 
ÁTHULLÓ GYÜMÖLCSÖK:
A településképi védelemről szóló 7/2018. (II.26.) sz. önkor-
mányzati rendelet 5. sz. melléklete szabályozza a telekhatártól 
való legkisebb megengedett ültetési távolságokat:

• 1,0 méternél magasabbra nem növő cserje, bokor esetén 1,5 
méter,

• 2,0 méternél magasabbra nem növő sövény és díszfa 2,0 
méter,

• 3,0 méternél magasabbra nem növő sövény és díszfa 2,5 
méter,

• 4,0 méternél magasabbra nem növő terebélyes díszfa és gyü-
mölcsfa esetén 5,0 méter,

• dió és gesztenyefa esetén 8,0 méter.
Ezeket az előírásokat kell figyelembe venni és betartani, ha 

valaki most kíván növényt ültetni. Amennyiben már régebben 
elültetett fa, bokor, növény okoz gondot, mert az túl közel van a 

két ingatlant elválasztó kerítéshez, vagy az ágak, gyökerek már 
túlnőttek, a gyümölcsök, levelek áthullanak, akkor a 2013. évi 
CLXXIV. törvény, az úgynevezett „szomszédjogi törvény” elő-
írja, hogy 

‒ Az ingatlan tulajdonosa felszedheti az ingatlanára a szom-
szédos ingatlanról áthullott terményt, ha a növény tulajdonosa a 
termény beszedését elmulasztotta.

‒ A két ingatlan határvonalán álló növény és terménye egyenlő 
arányban illeti a szomszédos ingatlanok tulajdonosait.

‒ A szomszédos ingatlanok elválasztására szolgáló kerítés, 
mezsgye vagy növény használatára az ingatlanok tulajdonosai 
közösen jogosultak, és a fenntartásával járó költségek a jogsza-
bály vagy a felek megállapodása alapján terhelik őket, ennek hiá-
nyában a földhosszúság arányában.

‒ Ha a határvonalon álló növény valamelyik ingatlan rendes 
használatát akadályozza, illetve kárt okoz vagy annak veszélyé-
vel fenyeget, és az érdeksérelem más módon nem hárítható el, az 
ingatlan tulajdonosa követelheti, hogy azt közös költségen távo-
lítsák el.

‒ Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jogosult az áthajló 
ágak és átnyúló gyökerek levágására, ha azok az ingatlan ren-
des használatát akadályozzák, és azokat a növény tulajdonosa 
felhívás ellenére sem távolítja el.

ZAJONG A SZOMSZÉD, CSENDHÁBORÍTÁS:
Ha a szomszéd hangosan hallgatja a rádiót, bulizásokat rendez, 
hosszú időszakon át végez olyan tevékenységet, amellyel zajt 
kelt, amellyel zavarja a szomszédok nyugalmát, akkor a szabály-
sértésekről szóló 2012. évi II. törvény alapján „Csendháborítás” 
miatt szabálysértési feljelentéssel lehet élni a Monori Rendőrkapi-
tányságon, mint szabálysértési hatóságnál.

BIRTOKVÉDELEM:
A Polgári törvénykönyv rendelkezik a birtokost megillető bir-
tokvédelemről, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy bir-
toklásában jogalap nélkül háborítják (a továbbiakban: tilos önha-
talom). A birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak 
kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

A tilos önhatalom (birtoksértés) ellen a birtokos ‒ a birtok 
megvédéséhez szükséges mértékben ‒ önhatalommal is fellép-
het, ha más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó idővesz-
teség a birtokvédelmet meghiúsítaná.

A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zava-
rás megszüntetését kérheti a bíróságtól, illetve 1 éven belül a 
jegyzőtől.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak 
helye nincs. Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja 
15 napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását a 
másik féllel szemben indított perben.

Azt tisztázni szükséges, hogy a Ptk. kimondja: a birtokost 
akkor illeti meg a birtokvédelem, ha már megtörtént a zavarás, 
vagy a birtokától való megfosztás. Jövőre nézve a még meg nem 
történt, csak előre vélelmezett birtoksértést nem ismeri a törvény.

Fontos, hogy a jogszabályokban előírt rendelkezéseket 
mindenki tartsa be, a szomszédok legyenek kedvesek, barát-
ságosak egymáshoz, és ne haragos hangnemben lépjenek fel 
egymással szemben, ha valami sérelem éri őket, mert sok 
konfliktus, és a hosszadalmas, költséges jogi eljárások elke-
rülhetők, ha megértők egymással szemben.

Mindenkinek békés, nyugodt egymás melletti élést kívá-
nunk.
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„ÓVÓ SZERELEM” 
– SZOBORAVATÁS MONORON

Szemők György szobrászművész 1937-ben Gombán született, de több évtizede Monoron él. 
Mintakészítő szakmájában is kiemelkedő szakember, emellett alkotóművészeti pályáján 
is maradandót alkotott. Az Óvó szerelem című művét saját költségén öntötte ki bronzból 

és Monor városnak ajánlotta fel, hogy a helyi lakosok, illetve a városba látogatók is 
gyönyörködhessenek a látványban. A szobor avatása augusztus 20-án lesz, a két és fél méter 

hosszú és több mint másfél méter magas alkotás a Virág utcai patika előtt kap helyet.

‒ Hogy történt a felajánlás?
‒ Monoron élek 1974 óta, ezért is 

ajánlottam fel a városnak a szobrot. Bár 
sokan már idősnek tartanak, még min-
dig dolgozom: fogalmazzunk úgy, hogy 
munkamániás vagyok, és úgy érzem, 
az embernek mindig szüksége van egy 
célra. Hiába vagyok idős, de cél nélkül 
csak lődörög az ember az életben. Most 
épp ezt a célt tűztem ki, hogy a város 
kapjon egy szobrot. Mivel Gombán szü-
lettem, azt tervezem, hogy nekik is fel-
ajánlok egyet, de ez még a jövő zenéje.

‒ Hogyan készült a szobor? 
‒ Volt egy időszakom, amikor min-

den szabadidőmet a szobrászkodásra 
fordítottam, ez volt a szenvedélyem, 
ennek a szobornak az alapja, a kisebb 
változata akkoriban készült. Hosszú 
időbe telt, mire elkészítettem belőle 
a nagy szobrot. Alapvetően kiállítási 
méretű szobraim vannak, de azokat 
nem lehet kitenni köztérre.

‒ A szobor címe Óvó szerelem.
‒ Mivel a témája maga a szerelem, 

úgy ábrázoltam a férfi és a nő összeol-
vadását, hogy a lábuk, testük és kezük 
is azonos. Tudom, hogy a világon nin-
csen semmi, ami új, de igyekeztem a 

saját szemszögemből érzékeltetni a 
témát.

‒ Milyen érzés, hogy a saját városában 
a saját szobrát fogja látni? 

‒ Ez nem egy világrengető dolog, 
fogalmazzunk úgy, hogy nem egy nagy 
dolgot vittem véghez, egyszerűen elké-
szítettem, mert ehhez volt kedvem. Min-
dig jó érzés, ha valami szép dolgot alko-
tunk, de nekem maga a szépség sokkal 
inkább az alkotás folyamatában rejlik.

‒ Hogy kötődik Monorhoz?
‒ Gombán születtem, a forradalom 

alatt Monoron éltünk, 1960-ban, miután 
megnősültem, Pestre költöztünk. 1974-
ben jöttem vissza Monorra, azóta itt 
élek. Mintakészítőként dolgozom, volt 
egy műhelyem, de azt eladtam, így most 
itthonról dolgozom.

‒ Hogy jött a szobrászat az életébe?
‒ A forradalom alatt éjszakánként 

vagy rajzoltam vagy kártyáztam, a harci 
események sosem vonzottak igazán. A 
60-as, 70-es években más világ volt még, 
így visszagondolva a családom lénye-
gében csak beleegyezni tudott, hogy 
ez lett a hobbim. Akkor kerültem be a 
Vasutas Képzőművész Körbe, ott kezd-
tem el szobrászkodni. Ott volt festészet, 
szobrászat, rajzolás, de a tanárom egy-

szerűen el sem tudott rángatni a szob-
rászattól. Lehet, hogy ha nincs forra-
dalom, nem is kezdek bele semmilyen 
szobrászkodásba. Véleményem szerint 
a legjobb amatőr képzőművészeti szer-
veződés volt, körülbelül 120-an jártunk 
oda. A tanárom nagyon nagy fegyel-
met tartott, nem lehetett egy szót sem 
beszélgetni, ha valaki beszélgetett, 
azonnal hazazavarta. Mindenki dolgo-
zott, komoly munka folyt, egymásra is 
hatással voltunk.

‒ Van kedvenc alkotása?
‒ Kedvencem nincs, de van egy emlé-

kezetes gránitszobrom, amely éveken 
keresztül készült, mivel azt sem tudom, 
hogyan kell gránitot faragni. Fűző-
dik hozzá egy jópofa történet: minden 
évben két hétre alkotótáborba vonul-
tunk, egy kisteherautóra mindenki fel-
pakolta a cuccát, én a gránittömböt rak-
tam fel. Amikor a Déli pályaudvarra 
értünk, azt mondta a felvevő vasutas, 
hogy nem hajlandó átvenni, mert túl 
nehéz. Az egyik haverommal letettük 
az egyik sarokba, mondom „lefaragom 
a fölösleget róla”! Este tízre lényegében 
semmit sem faragtam le belőle, akkor 
újra kijött a férfi, és azt mondta: fog-
juk meg és vigyük, felveszi csomagnak. 
Gondolom, nem tudott aludni, ahogy 
egész este kopácsoltam.

„Szemők György az a fajta művész, 
aki saját tehetségére kellő embe-
ri�alkotói alázattal, szerénységgel te-
kint. Nem érezte kényszerét soha a 
folyamatos megmutatásnak, bizo-
nyításnak” – írta róla önkormány-
zati beadványában Kántor Attila 
történész-grafi kus, a művész kereszt-
gyermeke.  – „Az Óvó szerelem nem 
csak egy tárgy, hanem a művész szí-
vének egy része. Egy pillanat egy em-
ber életéből, a férfi  és nő egysége, a 
fekvő testhelyzetben lévő női alakra 
a férfi  gyönyörűen ráhajlik, átöleli, ez-
zel a szerelem, a kapcsolat megóvá-
sát jelképezve. A szobor egy igazán 
korszerű alkotás, melynek ereje ab-
ban rejlik, hogy elgondolkodtat, ha-
tást gyakorol a közönségre.”

Szemők György az Óvó szerelem című szobrával
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A MONORI FOTÓS SIKERE 
A 40. MAGYAR SAJTÓFOTÓ PÁLYÁZATON

A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás negyven éve a fotóriporteri szakma legnagyobb 
hazai seregszemléje. A monori születésű Fekete István három évvel ezelőtt sport 

(sorozat) kategóriában harmadik helyezést ért el futballtémájú fotósorozatával, idén 
pedig művészet (sorozat) kategóriában az első helyet érdemelte ki műveivel. 

I stván 18 éves koráig élt Monoron, de a mai napig rendszere-
sen hazalátogat családjához. Ahogy fogalmaz, a mindenna-
pos vérkeringésből ugyan kiesett, de igyekszik a város életét 

nyomon követni. Érintettsége képein keresztül is megmutatko-
zik. A fotózással az egyetemi évei alatt ismerkedett meg, de min-
dig is érdekelték a különféle művészeti ágak. 

‒ Újságírói szakirányt végeztem a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen, ott vettem részt egy fotós kurzuson. A stílusom 
leginkább a szocio- és dokumentarista fotográfiához áll közel, 
ahogy az talán a képekből is látszik. A témáim elég változatosak: 
ami Monorhoz és Monorierdőhöz köthető, az a rodeó, annak is 
inkább a társadalmi vetülete. Az évek alatt egy érdekes szubkul-
túrát figyelhettem meg ott, nem is elsősorban a sportélet érdekel, 
sokkal inkább a hangulat és az atmoszféra. Fontosak számomra 
a Máltai Szeretetszolgálatot bemutató anyagaim, ilyen a Szim-
fónia program, illetve a foci: a szeretetszolgálat fociedzéseket is 
szervez a gyerekeknek. Ezeken kívül van még egy nagy szerel-
mem, ez a labdarúgás.

A Máltai Szeretetszolgálat programjával István egy 
videóriporton keresztül ismerkedett meg, addig nem látott bele, 
mennyire komoly szociális munka folyik a szervezetnél. Akkor 
látta meg benne a potenciált és szerette volna mélységeiben is 
megismerni a munkát, a segítőket és a helyieket. Így adta magát 
mindig a következő téma.

‒ Ez az anyaggyűjtés már több mint két éve zajlik, akkor 
adtam be a pályázatot, amikor lett a történetnek eleje és vége. 
Több mint ezer képből válogattam le azt a tízet, amivel végül 
indultam. A munka maga nagyon gördülékeny volt, engem ott 
ismernek már, hiszen rendszeresen visszajártam hozzájuk, hogy 
legyen egy mélysége a történetnek, hogy megismerjem a sze-
replőket. Beszélgettem a tanárokkal, a szülőkkel, a gyerekekkel, 
főleg arról, hogy miért fontos ez nekik, mit várnak a zenétől, és 
akarnak-e ezzel tovább foglalkozni a későbbiekben.

István nagyon pozitív visszajelzéseket kapott a pályázat lebo-
nyolítóitól. A sorozatot a verseny után is folytatta: a legtehetsé-
gesebb gyerekek – köztük monoriak is ‒ többször is felléptek az 
Óbudai Danubia Zenekarral a Zeneakadémián. 

A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás az ország egyik leg-
nívósabb szakmai versenye, ahol a fotósok összemérhetik te-
hetségüket. Az elektronikus lebonyolítási módszer biztosítja a 
pályázók anonimitását. A nyílt pályázatra amatőr és hivatásos 
fotográfusok egyaránt beküldhetik képeiket. A pályázatra be-
érkező pályaműveket évről évre tekintélyes magyar és külföldi 
szakemberekből álló zsűri bírálja el. A díjazott képekből illetve 
a kiállítás rendezője által a pályázatra beérkezett egyéb fotók-
ból összeállított kiállítás minden évben sok látogatót vonzó, 
magas presztízsű szakmai esemény. A „sorozat” kategóriá-
ban, ahol István is indult, több éven átívelő, elemző pályamű-
vekkel is lehetett nevezni, de ezekben is kellett, hogy szerepel-
jen 2021-ben készült felvétel.

A Szimfónia nevű szociális program eredetileg 1975-ben, 
Venezuelában jött létre azzal a céllal, hogy esélyt adjon a 
nyomornegyedekben élő gyermekeknek a kitörésre. Ma-
gyarországon először 2013-ban, Monoron, a Tabán nevű ro-
matelepen próbálták ki a módszert a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat „Jelenlét” programjának keretében. 
A Szimfónia program 2014 szeptemberében országszer-
te több helyen, köznevelési intézményekben indult szociális 
munkások és zenetanárok bevonásával, majd egy hosszabb 
szünetet követően 2020-ban újraindultak a foglalkozások. 
A program lényege az örömzenélés, célja pedig az esélyte-
remtés, továbbá az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolael-
hagyás mérséklése. A programban részt vevő tanárok el-
mondása szerint néhány hónap alatt a gyerekek látványos 
eredményeket értek el zenei készségeik fejlődése terén.

KULTÚRA

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
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 „EGYIKE AZOKNAK, AKIK OTT VOLTAK A MAGYAR KARATE KEZDETEINÉL” 

ELISMERŐ OKLEVÉL KURDI GÁBOR 
8. DANOS KARATEMESTERNEK
 Kurdi Gábor 8. danos karatemester a Magyar Karate Szövetség 

elnökségi tagja, korábbi alelnöke, egyike azon mestereknek, akik 
ott voltak a magyar karate kezdeteinél. Kurdi Gábor fiatalkorában 
cselgáncsozott, majd 1973-ban az elsők között kezdett el Magyar-
országon karatéval foglalkozni. Mesterei Antal János és Miura 
Masaru voltak, akik tanítása által 2. dant ért el. 1984-ben Shito-
ryu Karate stílust tanult az Egyesült Államokban, melyet később 
meghonosított Magyarországon. A Kurdi Gábor által tanított stí-
lus tanítványai a nemzeti bajnokságokon a mai napig a legered-
ményesebbek a formagyakorlat-versenyszámokban, de komoly 
eredményekkel rendelkeznek a küzdelem-kategóriákban is.

A karate egyik ősi mesterének Gichin Funakosinak eszméje, 
hogy a karate célja nem a győzelem, hanem a gyakorlatok tökéle-
tesítése és a jellem fejlesztése. Kurdi Gábor ezen szellemiség men-
tén tanította tanítványait országszerte, tette és teszi ezt Monoron 
1987 óta. A jó tanítás hozzájárult ahhoz, hogy ma a monori karate 
kifejezetten magas szakmai és emberi minőséget képvisel, ami 
természetesen öröklődik a fiatalabb tanítványokban is. A sok 
megszerzett nemzeti és nemzetközi versenyeredmény, a fekete-
öves mesterek számossága, a magasan kvalifikált edzők és ver-
senybírók mögött mindig ott állt Kurdi Gábor Shihan (nagymes-
ter) tanítása valamilyen formában és mértékben.

Kurdi Gábor 1987 szeptembere óta aktív támogatója a monori 
karateélet alakulásának, tanítványai őszinte tisztelettel és hálá-
val tartoznak munkásságáért. Az általa képviselt karateszervezet 
világszinten elismert, így a Monori Sportegyesület karate szak-
osztályának sportolói által megszerzett dan fokozatok (fekete 
övek) szerte a világban legitimek. www.monor.hu

 MONORI SPORTEGYESÜLET 

ÚJABB KORSZERŰSÍTÉS
 Kosárlabda-szakosz-

tályunk egyik fontos 
edzés- és mérkőzés hely-
színén, a József Attila 
Gimnázium tornatermé-
nek fűtésrendszerét újí-
totta fel egyesületünk a 
közelmúltban. A hely-
szín világításának kor-
szerűsítését követően 
– amely a 2019/20-as 
TAO-pályázatból valósult meg két évvel ezelőtt –, most egy újabb 
fejlesztésre, modernizálásra nyílt lehetőségünk a sikeres TAO-
pályázatnak köszönhetően. A gimnázium tornacsarnokának tel-
jes fűtéskorszerűsítését valósítottuk meg az elmúlt hónapokban. 
A korábbi korszerűtlen, csak időnként működő fűtésrendszert 
cseréltük modern és hatékonyabb rendszerre. A projekthez szük-
séges önerőt Monor Város Önkormányzata biztosította, amely-
hez a Monori Tankerület, a JAG szülői munkaközössége, illetve 
a JAG Iskolai Diáksportköre nyújtott anyagi támogatást. A TAO-
keret feltöltésében a J-Technik Kft., a Hyexx Kft., a Shinheung 
Sec Eu Kft., a Thermik-Plus Kft., a Földfém Kft., illetve a Bíbor 
Pharma Kft. volt segítségünkre. MonorSE

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

OtthOni 
munka! 

termékek címkézése, termékek címkézése, t
csomagolások, 

egyebek.
Elérhetőségei, érd.: www.audiopress.iwk.hu 

(ügyfélszolgálat: 06-20/496-3980) 
Audiopress Hungary Bt.

ILLÉSI ATTILA E.V.

   Tuják, bokrok 
metszése, kivágása

   Udvartakarítás
   Fűkaszálás,  
fűnyírás

KERTI MUNKÁK

06-70/237-6675

Lilla 
Liget

Virágméz

További információért keressenek bizalommal!
Balázs Lilla agrármérnök, lovastúra-vezető 

06-30/515-3772
Lilla Liget Lovarda Monor

Egy kis ízelítő a táborról:

• Lovaglásoktatás egyéni tudásszinthez igazítva,
• tízórai, ebéd (étteremben), uzsonna, innivaló korlátlan 

mennyiségben,
• lovas elméleti és gyakorlati oktatás 

(minden, amit a lovak körüli 
tevékenységekről, lovaglásról 
tudni érdemes),

• lovas ügyességi feladatok, vetélkedők,
• lófürdetés, medencézés,
• kézműves-foglalkozások,
• meglepetésprogramok,
• testvérkedvezmény 10%.

Napközis Lovas tábor  
MoNoroN

 fríz, andalúz és shetland póni fajtájú lovakkal 
augusztus 24-től 28-ig.

7-től 17 éves korig várjuk a lovakat, lovaglást, és 
állatokat kedvelő, valamint irántuk érdeklődő 
gyermekeket (nemcsak lányokat, hanem fiúkat is)

akár kezdő, akár haladó szinten.



KULTÚRA

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!
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A DARK TAPES ZENEKAR NYERTE 
A PINCEZENE-FESZTIVÁL VERSENYÉT

Első alkalommal került megrendezésre a Monori Pincezene Fesztivál, mely nagyon 
jó hangulatban zajlott. A július 16-i esemény amatőr zenészeknek, zenekaroknak 

biztosított bemutatkozási lehetőséget, a közönség írásban szavazhatott a fellépőkre, 
akik közül a nyertest 100 000 forinttal díjazták. Ismerjük meg a közönségdíj 

győztesét: a Dark Tapes zenekart Szűcs Attila dobos mutatta be nekünk. 

‒ Mesélj egy kicsit a 
tagokról!

‒ A Covid-időszak ele-
jén alakultunk, körül-
belül két és fél évvel 
ezelőtt, elsősorban fel-
dolgozásokat játszunk, 
de mára már nem csak a 
dark rockra szűkítjük a 
repertoárt, hanem  ‘80-
as, ‘90-es évek popzenéit 
is átformáljuk a mi stí-
lusunkra. Két budapesti 
tagja van a zenekarnak, 
Hercegh Károly gitáros és 
Fabinyi Zoltán basszusgi-
táros, illetve két monori 
tagja: Gábor Krisztián énekel, én pedig 
dobolok, mi mindketten tősgyökeres 
monoriak vagyunk. Krisztiánnal már 
régóta ismerjük egymást, húsz évvel 
ezelőtt is közös zenekarban játszot-
tunk, közel állunk egymáshoz, az ő fia 
az én keresztfiam, de a többi taggal is 
baráti a viszony. 

‒ Mindenkinek hobbi a zenélés? 
‒ Igen, nekem nagyjából 25 éve lett 

volna lehetőségem, hogy első vonalban 
űzzem, de az elmúlt évek végül úgy 
alakultak, hogy ez hátrébb került. Most 
jutottunk el oda, hogy örömből zené-
lünk. Minden tagnak megvan a maga 
foglalkozása, emellett heti-kétheti 
rendszerességgel próbálunk, és igyek-

szünk a repertoárt is bővíteni: erősen 
gondolkozunk rajta, hogy saját dalokat 
is írjunk. Amúgy szombat volt az első, 
debütáló koncertünk, erre meghívtuk 
Mészáros Orsót, a Pandas of Princess 
zenekar énekesnőjét vokalistának. A 
Covid-időszak miatt nem volt lehetősé-
günk arra, hogy koncertezzünk, úgy-
hogy már nagyon vártuk.

‒ Egyetértés volt, hogy nevezzetek a 
versenyre?

‒ Abszolút, egyetértettünk, hogy 
meg kell ragadni a lehetőséget, úgy-
hogy elküldtük a nevezésünket. Meg-
tiszteltetés volt, hogy mi is részt tud-
tunk venni ezen az eseményen. Négy 
zenekar lépett fel a fesztiválon, mi az 

utolsók voltunk, de már 
akkor is nagyon jó han-
gulat volt, mire mi oda-
értünk. Igyekeztünk 
jókedvre deríteni és 
megmozgatni az embe-
reket, és szerencsére 
nagyon jó visszajelzése-
ket kaptunk. Debütáló 
koncertnek minden-
képp szuper volt.

‒ Mihez kezdtek a nye-
reménnyel?

‒ A koncert alatt tel-
jesen háttérbe szorult 
az, hogy amúgy ver-

senyben vagyunk, az elsődleges célunk 
az volt, hogy adjunk egy jó hangulatú 
és hangzású koncertet, ami sikerült is. 
Beszéltünk már erről a tagokkal, de az 
első gondolat mindenki fejében az volt, 
hogy mégiscsak négy zenekar indult, 
és mindenki odatett valamit az este 
hangulatához, így lehet, hogy az lenne 
a legjobb döntés,  ha a nyereményt 
velük is megosztanánk.

‒ Mik a terveitek a jövőre nézve?
‒ Célunk, hogy eljussunk budapesti 

és vidéki klubokba, rendezvényekre és 
természetesen, ha Monoron bármilyen 
lehetőség adódik, akkor nagyon szí-
vesen állunk elébe és lépünk fel újra a 
színpadra.



ÚJ LEXUS RX

2200 Monor, 4-es főút 35. km
6728 Szeged, Dorozsmai út 9.

ÚJ LEXUS RX
IKON TOVÁBBFEJLESZTVE

Öntöltő és
Plug-in hibrid

hajtással

Fedezze fel!

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


