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

A TAVAS-PARK KÖZVILÁGÍTÁSA
Az elmúlt időszakban kicserélték a hibá-
san működő lámpatesteket a Tavas-park-
ban. A gondot konstrukciós hiba okozta, 
mivel betonalapban volt az akkumu-
látor elhelyezve, a magas talajvízszint 
miatt folyamatosak voltak a beázások. 
Most egy új technológiát alkalmaztunk, 
hogy kiküszöböljük az eddigi problé-
mát. Továbbá tervezzük a teljes futókör 
kivilágítását, így este is biztonságosan 
lehet majd sétálni, futni a parkban. A 
fák alatti sötétebb részre nem lehet nap-
elemes lámpatesteket telepíteni, így ez 
a szakasz egy későbbi projektben föld-
kábel fektetésével lesz kivitelezve. A 
testületi döntés megszületett, nagyon 
szeretnénk, ha még az idei évben meg-
valósulna a korszerűsítés.

FEJLŐDIK A TAVAS PARKI JÁTSZÓTÉR
Szerettünk volna egy igazán látványos 
játékelemet hozni a játszótérre, ami 
a gyermekek számára még nagyobb 
élményt nyújt. A pozitív testületi dön-
tés megszületett, így elindult a beszer-
zés folyamata. Mivel időjárásfüggő a 
kivitelezés, hiszen az új játéknak ala-
pot kell készíteni, gumiburkolatot lefek-
tetni, ezért még kérdéses, hogy mikorra 
fog elkészülni.

Monoron folyamatosan nő a gyerekek 
száma, és ki kell szolgálni az itt élő csa-
ládok igényeit, hogy helyben tudjanak 
maguknak megfelelő szórakozási, kikap-
csolódási lehetőséget találni a kisgyerme-

kesek is. Folyama-
tosan próbáljuk a 
játszótereket bőví-
teni, fejleszteni, 
újakat kialakítani. 
A megújult par-
kok, terek felvet-
nek más problémá-
kat is, mint például 
a rongálásokat. 
Nagyon bízom 
benne, hogy a jövő 
évben kiépülő 
kamerarendszer 
nagy hatással lesz 
ezek visszaszorí-
tására vagy teljes 
megszüntetésére. 
Üzemeltetés szem-
pontjából is több-

letfeladatot jelentenek, hiszen minél több 
a rendezett zöldfelület és a parkok száma, 
annál nagyobb létszámú humánerőfor-
rásra van szükségünk a karbantartásuk-
hoz. Az utóbbi időben bővítettük a város-

üzemeltetés létszámát, hiszen az a fontos, 
hogy Monor élhető, szép város legyen 
rendezett zöldövezettel.

MEGÉRKEZTEK A DISPLAYEK
Folyamatosan telepítik a displayeket, 
az Okos város projektben Monor kilenc 
frekventált pontjára: a Vigadó előtt, a 
Szent István téren, a Szent Orbán téren, 
a Gera-kertben, a Sportcsarnok előtt, az 
uszodánál, a Dr. Gombos Matild Egész-
ségháznál, a városi piacnál és a Tavas 
parkban. Tartalommal fogjuk megtölteni 
őket, hogy ne csak reklámfelületként, de 
az itt élők és a Monorra érkezők számára 
is hasznos információs táblaként tudja-
nak szolgálni.

TÁLALÓKONYHA TERVEZÉSE
AZ ADY ÚTI ISKOLÁBAN
Az iskoláink között a tálalókonyhák 
tekintetében a legnagyobb probléma az 
Ady Úti Általános Iskolában van. Egyez-
tettünk az iskola vezetésével, és mivel 
önkormányzati feladat a gyermekét-
keztetés, ezért hozzáláttunk a probléma 
megoldásához. A jelenlegi tálaló konyha 
nem tudja már kiszolgálni a megnöveke-
dett igényeket. Összeültünk a szakembe-
rekkel, a főépítésszel, a műszaki irodával, 
építészi munkatárssal és egyeztettünk 
arról, hogy milyen lehetőségeink vannak. 
Több dolgot is szem előtt kell tartanunk 
a tervezésnél: az első és legfontosabb, 
hogy minél több gyerek tudjon egyszerre 
étkezni. A másik, hogy az ott dolgozók-
nak kulturált munkakörnyezetet alakít-
sunk ki. A harmadik, hogy az ételszállító 
teherautó minél könnyebben és egysze-
rűbben meg tudja közelíteni az ingat-
lant, ne a teljes iskolaudvaron keresz-
tül, a gyermekek között kelljen bejutnia. 
A negyedik pedig az, hogy a gyerekek 
esős időben is száraz lábbal közelíthessék 
meg az étkezőt.

Összeírtuk az igényeket, most kezd-
jük a terveztetés versenyeztetését. Egy 
teljesen új épületre van szükség, ami 
funkciójában, településképileg is teljes 
mértékben passzol a városképbe. Hosz-
szú folyamat előtt állunk, de lépni kell 
ebben az ügyben is, hiszen egyre több 
gyerek veszi igénybe az étkeztetést, szá-
mukra pedig biztosítani kell a megfelelő 
körülményeket.

FOLYNAK A VÁROSI 
KARBANTARTÁSI MUNKÁK
A városban időről időre elhasználódnak 
a burkolatok, utcabútorok, vagy mint 
most is, a főteret átszelő patakot lefedő 
deszkaburkolat. A Kövál Zrt. munkatár-
sai felmérték a helyzetet, és arra jutot-
tak, kisebb javítások helyett célszerűbb 
újat készíteni. Időközben be is fejezték 
a munkát. A könyvtár elől pedig elszál-
lították a megkopott padokat, melyeket 
felújítanak, hogy utána ismét a parkot 
használók kényelmét szolgálják.

MEGNYÍLT A HERNÁD KÖZ
A Táncsics utcai óvoda megnyitása 
miatt át kellett gondolni a környező 
utcák közlekedését. Ezért megnyitottuk 
a Hernád közt, melyen a gépkocsik szá-
mára egyirányú lett a forgalom a Tán-
csics utcától a Forgács utca felé. Az utca 
mart aszfaltos burkolatot kapott, és csak 
a 3,5 t össztömegű gépjárművek hasz-
nálhatják.

A displayek üzemeltetésének célja 
az információ közlésen túl a helyi 
kisvállalkozások népszerűsítése 
is. Ennek elősegítésére a tesztidő-
szakban ingyenes megjelenési felü-
letet biztosítunk a helyi vállalko-
zások számára. Kizárólag monori 
székhelyű, köztartozásmentes vál-
lalkozások kapnak ingyenes meg-
jelenési lehetőséget. A tesztidő-
szak várhatóan 2021. december 
31-ig tart. További információk a 
vince@vigadokft.hu e-mail-címen 
kérhetők.
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Novemberben több okos város alprojekt létesítése zárul, talán a legfontosabb, hogy több mint 
5 hónap munka után befejeződik a közvilágítás korszerűsítése. A létesítési feladat végére maradt 

a felügyeleti rendszer beüzemelése, melyben a hivatal munkatársai és az üzemeltetéssel megbízott 
MVM Next automatikusan észlelik majd, ha valahol meghibásodás lép fel. Az új intelligens 

rendszernek köszönhetően a hibabehatárolás és a hibaelhárítás egyszerűbb és gyorsabb lesz.

A rendszer átadásával megszűnnek 
a teljes utcaszakaszokat érintő, 
az elavult biztosíték rendszer-

ből származó meghibásodások is. Az új 
rendszer 70%-kal magasabb fényteljesít-
ményt biztosít, várhatóan 50% energia 
megtakarítás mellett.

Az intelligens kerékpártárolók ter-
vezetten november végétől kerülnek 
üzembe helyezésre tekintettel arra, hogy 
le kell bonyolítani az üzemeltetési szol-
gáltatásra vonatkozó beszerzési eljárást. 
A rendszer jelenleg üzemkész állapotban 
van, a Parkl mobil alkalmazással kipró-
bálható, ugyanakkor az önkormányzat 
még szerződni kíván egy 0-24 órás ügy-
félszolgálati és felügyeleti szolgáltatásra. 
Ez azért fontos, mert ha bármi okból (pl. 
elhagyott mobiltelefon) nem lehet hoz-
záférni a kerékpárhoz, az üzemeltető 15 
percen belül meg tud jelenni a helyszínen 
és különböző protokollok alkalmazásával 
hozzáférhetővé tudja tenni a kerékpárt.

Telepítésre kerültek az infoterminálok 
is, melyen egyelőre közérdekű hírek és 

Novemberben több okos város alprojekt létesítése zárul, talán a legfontosabb, hogy több mint 

JELENTŐS MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRKEZIK 
A MONOR OKOS VÁROS PROJEKT

reklámok futnak, később ezekre interak-
tív szolgáltatások is fejlesztésre kerülnek 
majd. Ilyen lehet például a vendéglátó 
pincék aktuális nyitvatartásának megje-
lenítése navigációval. A hirdetések jelen-
leg ingyenesek a terminálokon, hirdetési 
igény esetén kérjük keressék a Vigadó 
Kft. munkatársait.

November végével a tervek szerint 
elindul a Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. által fejlesztett városi 
mobil alkalmazás is, melyekkel külön-
böző problémákat lehet majd bejelen-
teni a Polgármesteri Hivatal felé, illetve 
rajta keresztül időpontot lehet foglalni 
egyes irodákba ügyintézésre, valamint 
a polgármesteri fogadóórára. Ezen szol-
gáltatástól és a szintén hó végétől induló 
Városkártya rendszerről a következő 
számban adunk részletesebb tájékozta-
tást.

Október végével lezárult a központi 
adattárház és az épületenergetikai alkal-
mazás fejlesztése is, ami lehetővé teszi, 
hogy az összes okos város szolgáltatás 

elem felügyelete egy internetes alkalma-
zásban megvalósuljon, illetve a városban 
telepített több mint 200 szenzor adata-
iról pillanatnyi vagy hosszú távú infor-
mációval bírjunk. Hosszú távon fontos 
lehet látnunk, hogy mely időszakokban 
milyen a város légszennyezettsége, rövid 
távon pedig beavatkozásra ad lehető-
séget, ha tudjuk, hogy melyik útszaka-
szokon, hogyan alakul a gyorshajtások 
száma, mértéke.

Bár a technológiát már ismerjük jól az 
Ady útról, meg kell említeni, hogy nov-
emberben további három intelligens, 
védett gyalogátkelőhely is megépül, 
melyek létesítésével költségtakarékos-
sági, és úttest szerkezet integritási okok 
miatt bevártuk a Magyar Közút útfelújí-
tási munkáit. A feladatok közül kieme-
lendő a Kistói‒Kossuth utcák keresz-
teződésében létesülő új zebra, és a 
kerékpárút‒kereszteződés védelembe 
helyezése.

A projekt utolsó elemének, az intelli-
gens térfigyelő rendszer megvalósulása 
2022 májusára várható. A legmodernebb 
technológiát felvonultató rendszer képes 
lesz az illegális hulladéklerakás, a rosz-
szullétek és rendzavaró magatartások 
automatikus felismerésére, illetve a köz-
lekedési szabálysértések azonosítására. 
A rendszer kameráinak közel fele sebes-
ségmérést is fog végezni, 6 helyen lassí-
tásra felhívó sebességkijelző kerül telepí-
tésre. A térfigyelő rendszerrel egy időben 
a közparkokban is telepítésre kerül a 
városi intézményekben már üzemelő, a 
felhasználók által kedvelt ingyenes WiFi 
szolgáltatás.

 ZÖLDÜL A VÁROS  

FOLYTATÓDIK AZ ADY ÚTI FÁSÍTÁS
Monor Város Önkormányzatának szervezésében 2021. 
november 13-án (szombaton) 9 órától folytatódik az Ady 
Endre út fásítása a Madách Imre utca és a 4-es számú 
főút közötti területen. A faültetésre mindenkit szeretettel 
várunk! Gyülekező a Lidl parkolóban 8:45-től. Aki tud, ásót, 
kapát, gereblyét hozzon magával! 

További információ kérhető a polgármesteri hivatal il-
letékes munkatársától a 06-29/612-317-es telefonszámon.
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 NEM FELEJTJÜK!  

AZ ARADI VÉRTANÚK 
EMLÉKÉRE
Az 1848-49-es szabadságharc 
bukása után 1849. október 6-án 
végezték ki Aradon a 13 vérta-
nút, és ezzel egyidőben Buda-
pesten Batthyány Lajos minisz-
terelnököt is. 

A hősi halált halt 13 aradi 
vértanúra: Aulich Lajosra, Dam-
janich Jánosra, Dessewffy Arisz-
tidra, Kiss Ernőre, Knézich Ká-
rolyra, Láhner (Lahner) Györgyre, 
Lázár Vilmosra, Leiningen-
Westerburg Károlyra, Nagysán-
dor Józsefre, Poeltenberg Ernőre, 
Schweidel Józsefre, Török Ig-
nácra, Vécsey Károlyra, valamint 
gróf Batthyány Lajosra, Magyar-
ország első független, felelős 
kormányának miniszterelnöké-
re emlékezünk minden év októ-
ber 6-án, a forradalom és sza-
badságharc vérbefojtásának 
gyásznapján. Előttük tiszteleg-
ve Monor Város Önkormány-
zata nevében Darázsi Kálmán 
polgármester helyezte el ko-
szorúját az Esküre emelt kéz 
emlékműnél.  MS infó 

 A MONORIAK BIZTONSÁGA AZ ELSŐ 

KÖZBIZTONSÁGÉRT DÍJAT KAPOTT 
A POLGÁRŐRSÉG

 Monor Város Önkormányzata minden 
évben a Monor Közbiztonságáért Díjjal 
ismeri el a város közbiztonsága érdeké-
ben tett kimagasló teljesítményt vagy 
huzamosabb időtartamon át folyta-
tott kiemelkedő munkásságot. Az idei 
évben az 1991 óta működő, idén 30 éves 
Monori Polgárőr Közhasznú Egyesületnek 

Az  új   már kipróbálható!
Jöjjön el, ismerje meg és próbálja ki új telephelyünkön!
2200 Monor, 4-es főút 35. km | Telefon: +36 29 413 381 | info@toyotakovacs.hu | www.toyotakovacs.hu

ítélte oda a város képviselő-testülete a 
díjat. Monor Város Önkormányzatának 
nevében Darázsi Kálmán polgármester adta 
át a kitüntetést az egyesület elnökének, 
Nagy Zoltánnak. 

Az elismeréshez ezúton is gratulálunk és 
további jó munkát kívánunk az egyesület 
tagjainak! MS infó
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Skandináv tulajdonú, épületvasalati elemeket 
gyártó cég keres pilisi telephelyére betanított,  

összeszerelő munkakörbe, 
fizikai munkára munkatársakat.

Hosszú távú, biztos munkahely, ahol a kezdő 
bér bruttó 300 000 Ft, negyedéves termelési 

bónusz már a próbaidő alatt is!

Önéletrajzokat 
kérjük a következő e-mail-címre: 

krisztina.almasi@peikko.com  

A „Köz szolgálatáért” elnevezésű 
díjat adományozza az önkor-
mányzat a város lakosságáért, 

a közösségi élet fejlesztéséért, a város-
ban történő folyamatosan magas szín-
vonalú közigazgatási, közszolgáltatási 
feladatellátás hosszabb időn át kifejtett, 
áldozatos munka elismeréseként az erre 
érdemes munkavállalóknak. Idén két 
személy érdemelte ki a díjat: Balatoniné 
Sárosi Márta Anna, a József Attila Gim-
názium intézményvezetője, valamint 
Dr. Zsédely Ferenc, aki idén tölti 40. évét 
háziorvosként Monoron.

BALATONINÉ SÁROSI MÁRTA ANNA
Okleveles gépészmérnök, mérnök-köz-
gazdász, tanár, jelenleg a József Attila 
Gimnázium  intézményvezetője. Tanul-
mányait Monoron, majd Budapesten 
folytatta. 1989-ben a BME-n gépészmér-
nöki végzettséget, ezt követően pedig 
még további négy egyetemi diplomát 
szerzett. 1993-tól már a József Attila 
Gimnáziumban dolgozott, előbb tanár-
ként, majd intézményvezető helyettes-
ként, végül pedig intézményvezetőként. 

Részt vett a számviteli ágazat, a 13. 
évfolyamos szakképzés kialakításában, 
valamint az új szakmai tantárgyak: a mar-
keting, statisztika, vállalkozási ismeretek 
bevezetésében is. Közoktatás-finanszíro-
zási szakértőként országos viszonylatban 
is ismert tevékenysége.

Monor város életéből is sokrétűen kive-
szi a részét. A civil szerveződések közül 
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IDÉN IS ODAÍTÉLTÉK A 
„KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” DÍJAT„KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” DÍJAT

Monor város képviselő-testülete 2018 után második alkalommal tudta 
elismerni és megjutalmazni azokat a foglalkoztatottakat, akik áldozatos 
munkával nagyban hozzájárulnak a lakosság életének jobbá tételéhez. 

a Monori Hegyessy Lions Clubban végez 
aktív tevékenységet. Sokat segít a Monori 
Sportegyesület birkózó szakosztályának 
működésében is.

DR. ZSÉDELY FERENC
Immáron negyven éve háziorvosként 
dolgozik Monoron. Munkáját mindig 
is tisztességesen, becsülettel végezte, a 
monori lakosok számíthatnak szaktu-
dására, emberségességére. Az általános 
iskolát és a középiskolát Székesfehér-
váron végezte. 1975-ben érettségizett, 
majd felvételt nyert a SOTE általános 
orvosi szakára. 1981-ben kapta meg 
diplomáját, még abban az évben meg-

kezdte, akkor még körzeti orvosi mun-
káját Dr. Kovács Imre körzetében. Ahogy 
ő szokta mondani: azóta is ugyanabban 
a székben ül, már 40 éve. Munka mellett 
szerezte meg szakvizsgáit, háziorvos 
és foglalkozás-egészségügyi szakorvos 
képesítéssel rendelkezik.

Már általános iskolás korában ping-
pongozott, de legnagyobb eredmé-
nyét középiskolában érte el. A csapatá-
val NBIII-ig jutottak. Az egyetemen is 
néha-néha beállt játszani, helyi SOTE 
bajnok volt, de a tanulás miatt nem sok 
ideje jutott erre. Nagyon szeret pecázni, 
de erre az elmúlt években nem nagyon 
ért rá. MS infó



ÖNKORMÁNYZAT

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

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299
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– Az emberiség története alatt az ember 
nagyon sok mindent megváltoztatott, sok 
mindent megtanult és sok mindent átala-
kított a környezetében – kezdte beszédét 
Pogácsás Tibor államtitkár. – Átalakítot-
tuk a városokat, a lakóterületeket, folyó-
kat szabályozunk, megszerveztük a köz-
lekedést: ma már néhány óra alatt a világ 
bármely tájára el lehet jutni, sőt, fel lehet 
jutni a világűrbe is. Az ember tevékeny-
sége folyamán minél rövidebb idő alatt 
minél több mindent szeretne elérni, minél 
kisebb erőfeszítéssel minél több dolgot 

ÖNKORMÁNYZAT

AZ IDŐSEKET KÖSZÖNTÖTTÉKAZ IDŐSEKET KÖSZÖNTÖTTÉKAZ IDŐSEKET KÖSZÖNTÖTTÉKAZ IDŐSEKET
Monor Város Önkormányzata október 3-án a Monori 
Művelődési Központban tartotta meg éves ünnepségét az 
idősek világnapja alkalmából. A telt házas rendezvény 
szépkorú közönségét Pogácsás Tibor államtitkár, Darázsi 
Kálmán polgármester köszöntötte, majd R. Kárpáti Péter 
és színésztársai szórakoztatták az egybegyűlteket.

megismerni, minél több dologba bele-
látni, minél több mindent megalkotni. 
Versenyfutás az idővel, de vannak a ter-
mészetnek törvényszerűségei, amelyek 
nem léphetők át. Ilyen az életünk sza-
kaszai, az idő múlása. Az idő egy olyan 
állandó, ami velünk együtt változik, és 
bennünket is megváltoztat. Amikor fel-
növünk, és szülővé válunk, akkor jövünk 
rá, hogy mennyi mindent kaptunk mi a 
saját szüleinktől, hogy azt továbbadhas-
suk a gyermekeinknek. Ha jól működik a 
világ és bízom benne, hogy itt Monoron 
jól működik, akkor mindenkinek megvan 
benne a maga feladata, minden életkor-
nak megvan a maga becsülete.  

Az emberi civilizációban az időse-
ket mindig nagyon nagy tisztelet övezte. 
Lehet, hogy a kis unoka pillanatok alatt 
képes eligazodni az interneten, de az 
ember az élete során nagyon sok ismeretet 
szed össze, amit nem lehet a netről letöl-
teni. Nem lehet letölteni azt, hogy lássuk 
a másik arcán, mit érez, mit gondol, mire 
számíthatunk tőle vagy éppen ő mit vár 
el tőlünk. Nem lehet a netről letölteni azt, 
hogy hogyan kell megvigasztalni valakit, 
nem lehet a netről letölteni azokat a prak-
tikákat, amiket csak a nagymamák, nagy-
papák tudnak. Az a jó, ha ezt az önök 
gyermekei, unokái nap mint nap, szó nél-
kül, érzésekkel, pillantásokkal, érintések-
kel megköszönik.

Darázsi Kálmán polgármester örömét 
fejezte ki, hogy nagyon sokan jöttek el 
a rendezvényre, főleg, miután a tavalyi 
eseményt a pandémia miatt nem tud-
ták megtartani. A polgármester minden 
időskorú vendégnek és lakosnak további 
jó egészséget kívánt, majd R. Kárpáti Péter 
színész megható verssel köszöntötte a 
jelenlévőket.

Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
/Harry Chapin, magyar szöveg: Sztevanovity Dusán/

Hétfő volt, mikor született
Én kivártam volna, de nem lehetett
Tudod, a számla nagy, a munka se vár
S jött a hír, hogy a fiam már jár
Aztán láttam, ahogy nevet és fut elém
Hogy ő pont olyan lesz, mint én
Majd ugyanolyan lesz, mint én

Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
S mindig ez a mese vége
Apa, mikor jössz? Fiam, mennem kell
Az élet csupa kötelesség
De sokat leszünk együtt még

Neked hoztam, nézd, egy kis ajándék
Apa, pont ilyen lasztira vágyom rég
Gyere, taníts meg rá, hogyan dobjam el
Fiam, játszunk majd, de most mennem kell
Viszi lehajtott fejjel, egy könnycsepp se jön elő
Úgy dobom majd, mint ő
Mondja, olyan leszek pont, mint ő

Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
S mindig ez a mese vége
Apa, mikor jössz? Fiam, mennem kell
Az élet csupa kötelesség
De sokat leszünk együtt még

Komoly gimibe jár, soha nem tanul
Mégis népszerű kölyök, nekem ez sem új
Apa büszke rád, de most beszélnünk kell
Csak mosolyog, aztán így felel
Tudod, énnekem most, apa, csak a kocsikulcs 
kell még
És ha megengeded, elmennék

Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
S mindig ez a mese vége
Fiam, mikor jössz? Apa, mennem kell
Az élet csupa kötelesség
De sokat leszünk együtt még

Tudom, jó sora van, messzi városban él
Hosszú út, mire ideér
A minap fel is hívtam, mikor láthatnám
Ha néha felénk nézne, bizony nem bánnám

Apa, túl sok a dolgom, s a fiam is vár
Ugye jól vagy, jó, hogy hívtál
Nagyon jó, hogy felhívtál

Még valamit mondanék, de letette már
S csak rohan, pont, mint én
A fiam, pont, mint én

Üres bölcsőt ringat a Hold fénye
S mindig ez a mese vége
Fiam, mikor jössz? Apa, mennem kell
Az élet csupa kötelesség
De sokat leszünk együtt még.



2021. november | MONORI STRÁZSA      7

ÖNKORMÁNYZAT

 A MAGYAR KULTÚRÁÉRT 

MAGYAR SZÓRVÁNY 
NAPJA
 Az Erdélyi Körök Országos 

Szövetsége (EKOSZ) idén is 
megtartja a magyar szórvány 
napi megemlékezést Mono-
ron a Művelődési Házban, 
2021. november 13-án 16 órai 
kezdettel. A magyar parla-
ment Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem születésnapjára 
rögzítette ezt az emléknapot, 
az egységes magyar nemzet-
tudat megőrzése érdekében.

A magyar szórvány napi 
megemlékezést az EKOSZ 
évek óta felkarolja és szer-
vezi, ugyanis civil szerve-
zetünk felelősséget érez a 
szórványba szorult magyar-
ságért, igyekszik tenni is sze-
rény eszközeivel, de főleg 

emlékeztetni szeretnénk 
mindenkit, aki magyarul 
beszél, hogy ne feledkezzünk 
róluk.

Igehirdetéssel, szavalattal, 
Vesztergám Miklós tárogató 
zenéjével, a Monori Strázsa 
Néptánccsoport előadásá-
val,, a Borzsák Endre Hagyo-
mányőrző Egyesület és Fábián 
Zoltán gitáros-énekes dalai-
val telik majd a szombat dél-
után. Nem búslakodni aka-
runk, hanem szeretnénk a 
magyar kultúrával megerősí-
teni minden magyar embert.

Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket!

Dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök 
Országos Szövetségének elnöke

Bőrös workshopon 
való részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött!

A csoportok csak abban az 
esetben indulnak el, ha a 

jelentkezők száma eléri a 6 főt.

További információ, 
jelentkezés: 

vigado@vigadokft.hu e-mail-címen 
vagy a 06-29/413-212 telefonszámon.

„A legszebb ajándék mindig 
az, melyet saját kezűleg,  

szívvel-lélekkel készítünk…”

Gyermekeknek:
14:30-tól 

Vágott sallanggal díszített 
kulcstartó készítése    

Foglalkozás ára: 1  500 Ft/fő

Felnőtteknek:
16:00–19:00 

Szironyozott (nyers bőrrel fűzött)
pénztárca készítése 

Foglalkozás ára: 5  000 Ft/fő 

Ajándékozz idén  
egy pici részt önmagadból!

Egyedi karácsonyi ajándékot készíthetnek  
gyermekek és felnőttek a

BŐRŐS  
WORKSHOPon

Monoron a Művelődési Ház klubtermében 
Kelemen Eszter Klára

bőrműves népi iparművész vezetésével.

Időpont: 2021. 12. 11. szombat
Helyszín: Művelődési Ház   •  2200 Monor Bocskai u. 1., Klubterem

vigado@vigadokft.hu e-mail-címen 
vagy a 06-29/413-212 telefonszámon.
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 65 ÉVE TÖRTÉNT 

MEGEMLÉKEZÉS AZ 
’56-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARCRÓL
 Október 23-án reggel 

gyönyörű, napsütéses idő-
ben emlékezhettünk meg 
az idén 65 esztendeje tör-
tént forradalom és szabad-
ságharcról a monori ’56-os 
emlékszobornál. 

„…A szabadság 
ott kezdődik, ahol 

megszűnik a félelem.” 
Bibó István (1956.)
A megemlékezésen 

Kautzky Armand Jászai 
Mari-díjas színművész és 
Balog Tímea énekes, színmű-
vész tartott emlékműsort. 
Ünnepi beszédet Pogácsás 
Tibor országgyűlési képvi-
selő mondott, az eseményen 

Darázsi Kálmán polgármester 
adta át „A köz szolgálatáért” 
díjat Balatoniné Sárosi Márta, 
a József Attila Gimnázium 
intézmény vezetője és Dr. 
Zsédely Ferenc háziorvos 
részére, majd pedig köszön-
tötte a díjazottakat. 

A városi kitüntetések 
átadása után elhelyezték 
az emlékezés koszorúit a 
2001-ben felavatott 1956-os 
emlékműnél. 

Az eseményt követően 
Székely Kornél A.D. A mi for-
radalmunk – amely megren-
gette a kommunista világot 
című plakátkiállításra került 
sor a Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtárban.
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A beérkezett 
alkotásokból felépített 

mézeskalácsvárost a Vigadó 
épületében állítjuk ki.

A kiállítás megtekinthető:  
2021. 12. 06–2021. 12. 22. 

a Vigadó nyitvatartási idejében.
Az alkotásokat szakmai zsűri értékeli és 

jutalmazza.
Eredményhirdetés:  

2021. 12. 12. A harmadik adventi 
gyertyagyújtáskor.
Részvételi díj nincs!

További információ:
vigado@vigadokft.hu e-mail címen 

vagy a 06-29/413-212, +36-70/366-6262 telefonszámon.vagy a 06-29/413-212, +36-70/366-6262 telefonszámon.

A mézeskalácsból készített A mézeskalácsból készített A mézeskalácsból készített A mézeskalácsból készített 
alkotások bármilyen építményt alkotások bármilyen építményt 

ábrázolhatnak, házikót, emeletes ábrázolhatnak, házikót, emeletes 
házat vagy városunk nevezetes házat vagy városunk nevezetes 

épületeit, köztéri alkotásait. épületeit, köztéri alkotásait. 
Díszítésük téli, karácsonyi 

hangulatot idézzen! 
Az alkotások csak ehető 

alkotóelemeket tartalmazhatnak!alkotóelemeket tartalmazhatnak!

Kicsik és nagyok, ügyes kezű lányok, asszonyok, 
vállalkozó kedvű urak, családok és baráti társaságok! 

Építsük meg együtt Építsük meg együtt 

Mesebeli Mesebeli Mesebeli Mesebeli 
Mézeskalácsvárost!

Az alkotások leadási helye  
és határideje:

2021. 11. 29–  2021. 12. 02.
Vigadó Kulturális és Civil Központ 

(emeleti porta) 
2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67. a 

Vigadó nyitvatartási idejében.
Az alkotáshoz kérjük mellékelni 

a készítő nevét és telefonos a készítő nevét és telefonos 
elérhetőségét.

azazazaz I. MonoriI. Monori

  Áruszállítás
  Bútorszállítás
  Építőanyag-szállítás
  Zöldhulladék-elszállítás
  Sittelhordás
  Lomtalanítás

FUVARVÁLLALÁS

ILLÉSI ATTILA E.V.

  Udvartakarítás
  Fűnyírás
  Fűkaszálás
  Gallyazás

KERTI MUNKÁK

06-70/237-6675

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
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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

Időpont: 
2021. 11. 23.     18:00

Helyszín: 
Vigadó Kulturális és  
Civil Központ, Oktatóterem
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65–67.2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65–67.

Belépőjegyek egységesen: 
900 forintért kaphatók.

Jegyvásárlás: a Vigadó emeleti pénztárában.

További információ, jegyrendelés:További információ, jegyrendelés:
 www.vigadokft.hu honlapon,  www.vigadokft.hu honlapon, 

vigado@vigadokft.hu e-mail címen vigado@vigadokft.hu e-mail címen 
vagy a 06 29/413-212 telefonszámon.vagy a 06 29/413-212 telefonszámon.

Zolcer János első kézből Zolcer János első kézből 
leplezi le a nagypolitika, a leplezi le a nagypolitika, a 
kommunizmus kulisszatitkait; kommunizmus kulisszatitkait; 
bemutatjabemutatja Gorbacsov és 
Raisza életét; mesél a 80-as életét; mesél a 80-as 
évek szörnyűségeiről; és sok évek szörnyűségeiről; és sok 
példával illusztrálva mondja példával illusztrálva mondja 
el: bármilyen „mélyről” is jön el: bármilyen „mélyről” is jön 
az ember, ha bátor és kitartó, az ember, ha bátor és kitartó, 
a határ számára a csillagos a határ számára a csillagos 

– a parasztfiúból is lehet 
királyfi!

ZOLCER JÁNOS

GORbaCSOv 
titkaititkai

KönyVbemutató
2. kiadás2. kiadás

ég – a parasztfiúból is lehet – a parasztfiúból is lehet 
királyfi!

 könyvbemutató 

aktuálpolitika-mentes!
a könyvbemutató 

aktuálpolitika-mentes!
 könyvbemutató 

aktuálpolitika-mentes!
 könyvbemutató 

a könyv a helyszínen  

dedikálva megvásárolható.

 EMLÉKEZZÜNK A HŐSÖKRE! 

HADISÍRGONDOZÁS
 Az idei őszi már hagyományosnak mondható 

hadisírgondozásunkat október 6-ára terveztük, de az eső 
miatt csak a rá következő héten került rá sor.

Koszorúzással kezdtünk a kopjafánál, egyes sírokat nem-
zeti szín szalaggal is újra megjelöltünk, így a temetőbe látogatók 
könnyebben megtalálják a háborús hősök sírjait. 22 felső tago-
zatos nemzetőrös diák vett részt a sírgondozáson. Nagy büszke-
séggel láttuk, hogy a 7-8. osztályosok milyen ügyesen, önállóan 
dolgoztak és tanították a kisebbeket. Persze szükség volt felnőtt 
segítségre is, így kisebb csapatokban tudtunk hatékonyan dol-
gozni. Köszönjük Galambos Péter és Bánsági Andor hathatós segít-
ségét.

Nemcsak a 48-as hősök sírjait tettük rendbe, hanem a szo-
kott módon sort kerítettünk az I. és II. világháborús hősi halot-
taink sírjaira is. Ismét csodálatos virágokat kaptunk Szabó László 
virágkertésztől, aki töretlen támogatónk évről évre.

Emlékezzünk a hősökre! Álljon itt azoknak a neve, akiknek 
sírjait rendszeresen gondozzuk.

48-as honvédek:
Beöthy Kálmán tüzérhadnagy
Búró Dániel huszár főhadnagy
Czene János honvéd
Gaál András honvéd
Gaál József hadnagy
Gera József tüzér főhadnagy
Kerek János főhadnagy
Szabó Zsigmond honvéd
Szendrey Sámuel százados
Szőnyi Lajos tizedes

I. világháború:
Kéri Sándor, illetve Túri András honvédek

A II. világháborúban hősi halált halt honvéd,
ifj. Búzás János sírja. Oberst Marietta és Szőnyi Attila
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Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

             

          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

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.

M onor Város Önkormányzata október 18-án tartotta 
éves közmeghallgatását a Vigadó Dísztermében. 
A fórum formális képviselő-testületi ülésnek szá-

mít, hiszen a képviselők megszavazták a napirendi pontokat 
és jegyzőkönyv-hitelesítőket is kijelöltek, melyet Darázsi Kál-
mán polgármester vezetett fel. A napirendi pontok az aláb-
biak voltak: tájékoztató az aktuális rendezési terv módosí-
tásairól, Okos város projekt és tájékoztató  a Monor városát 
érintő megvalósult és folyamatban lévő 2021. évi, valamint 
a várható beruházásokról.

Gubán Sándor főépítész lépett az első napirendi ponttal a 
pulpitusra. Ismertette az aktuális rendezési terv módosítá-
sait, elmagyarázta a szabályozásmódosítások okait és miért-
jeit, hogy a hallgatóság is átlássa és értse. E szerint a módosítá-
sok a fejlesztési szándékok vagy a meghozott döntések miatt 
készülnek, melyek legtöbbje lakossági vagy fejlesztői kérésre 
történik. Példaként említette többek között a 4-es út menti 
naperőmű-telepítést vagy az autópálya üzemeltetőjének ész-
revételét, mely az autópálya-rendőrség megépítéséhez kap-
csolódott. Utóbbi esetben 2021 februárjában technikai javí-
tás történt. A főépítészt a Völgyzugoly Műhely munkatársa 
követte, aki a Strázsa hegy lehetséges fejlesztéseiről tájékoz-
tatta az egybegyűlteket.

A második napirendi pontot Juhász László alpolgármes-
ter ismertette: az Okos város projektről tartott beszámolót. 
Monor Magyarország első okos városa, hiszen ilyen vagy 
ehhez hasonló komplexitású, egymással kapcsolatban álló 
tervek és projektek az országban máshol nincsenek. A projekt 
keretein belül a 2021-es év végéig négy megvalósult központi 

fejlesztés lesz, mint a mobilalkalmazási rendszer vagy a köz-
világítás korszerűsítése, de dolgoznak azon is, hogy az összes 
városi intézményben mérjék a gázfogyasztást, az elektro-
mos fogyasztást, és felszereljék elektromos eszközökkel őket. 
Ezenfelül többek között okos zebrákkal, ivókutakkal, okos 
padokkal, intelligens tantermekkel, intelligens biciklitárolók-
kal is bővül, vagy már bővült Monor. 

A harmadik napirendi pontban Darázsi Kálmán a gazdasági 
helyzetre vonatkozóan kiemelte, hogy fontosnak tartották a 
vírushelyzet alatt is, hogy a városi dolgozók megőrizhessék 
munkahelyeiket. Monoron a belterületi útfelújítások is zajla-
nak, 11 utat újítanak fel, ami mellett a vízelvezető árkokat is 
rendbe teszik. Emellett a Mező, a Mátra, a Tátra és a Péteri 
utcákat is felújítják, némelyeket ki is szélesítik. A szennyvíz-
telep bővítésének fontossága is előtérbe került, hiszen egyre 
inkább nő a lakosság, és nemcsak Monor szennyvizét kell itt 
kezelni, hanem másik öt települését is. 

A beszámoló végén a lakossági kérdések következtek, 
melyben többek között szóba került a kefegyár bővülése 
okozta probléma, mivel túl közel van a lakosok kerítéséhez. 
Az önkormányzat felajánlotta az ügyben a segítségét a felszó-
laló házaspárnak. A Gemini Televízióban a közmeghallgatás 
teljes egésze megnézhető.

M onor Város Önkormányzata október 18-án tartotta 

KÖZMEGHALLGATÁS 2021-BEN
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KULTÚRAKULTÚRAÖNKORMÁNYZAT

Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/A

Fürdőszobát féláron!
Az otthonfelújítási támogatással 

akár 50%-ot is spórolhat!

Kedvező árAK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

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

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

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

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

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

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

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!

 MÁR NINCS SOK HÁTRA 

ZAJLANAK 
AZ ÚTFELÚJÍTÁSOK
 Darázsi Kálmán polgármestert kérdeztük az éppen folyó 

útfelújításokról. Jelenleg egy időben dolgoznak a Közút által 
megbízott kivitelezők és az önkormányzati utakat építő szak-
emberek. Nagy logisztikát igényel a várostól, a kivitelezőktől 
és a közlekedőktől.

‒ A Kossuth Lajos utca–Péteri út építését kezdték el legelő-
ször. Vannak részek, ahol szegéllyel alakítják ki az utat, és elké-
szítik az utcák becsatlakozását. Az önkormányzati útépítése-
inkben ehhez a szakaszhoz csatlakozik a Tátra, a Mátra és az 
Acsádi utca. A Kossuth ovinál áthelyezésre került a gyalogátke-
lőhely, mert a korábbi megoldás a szakemberek szerint nem volt 
biztonságos, valamint okos átkelőhellyé lesz alakítva.

Épül a József Attila utca és a Kistói utcát is elkezdték. Ezek 
az utak nem csak kötő és kopóréteget kapnak, hanem sokkal 
magasabb műszaki tartalom mellett részlegesen a pályaszerke-
zetet is megerősítik. Az útépítéssel együtt a József Attila utca 
Batthyány utca kereszteződésénél fel lesz okosítva a gyalogát-
kelőhely.

A legkomplexebb felújítások a Kistói úton zajlanak. A kerék-
pár út melletti szegély térköves lesz, mivel állandó probléma 
volt, hogy a gépjárművek kijárták, vagy az ott lévő murvát 
ráhordták a kerékpár útra, ami ezáltal különösen balesetveszé-
lyessé vált. A cél az, hogy ez az állapot megszűnjön. Ezen a sza-
kaszon is csatlakozik a Közút építkezéséhez önkormányzati fel-
újítás: a Dózsa György utcát a Szilágyi Dezső és a Kistói utca 
között megépítjük süllyesztett szegéllyel. A Kistói utca és a Kos-
suth Lajos utca kereszteződésénél teljesen új okos gyalogátke-
lőhelyet fogunk létesíteni, a Kistói út másik okos átkelőhelye a 
Halas utca‒Kistói utca találkozásánál lesz. A Puskin utca is új 
szegélyt és kopóréteget kap.

Az önkormányzat jelenleg tizennégy utat és négy okos 
gyalogátkelőhelyet épít a Város területén. A felújítások mel-
lett fontosnak tartjuk a vízelvezetés rendezését is. A Mun-
kácsy utcánál pl. egy átereszt is cserélni kell, de mindenhol 
próbáljuk komplexen kezelni a problémákat. Nehéz időszak 
ez a közlekedés szempontjából, mindenkitől türelmet és megér-
tést kérünk, de novemberben befejeződnek a munkálatok, hogy 
onnantól kezdve jó minőségű utakon közlekedhessünk – részle-
tezte a polgármester.

MI LESZ A CSATORNAFEDŐKKEL?
Az útépítés folyamán kiálló csatornafedők oka az, hogy 
két aszfaltréteg kerül kialakításra. Az első aszfaltréteg 
(kötőréteg) után felemelték a csatornafedőket. Amikor 
a kiálló csatornafedelek látszódnak, az azt jelenti, hogy 
mindenhova kerül még egy kopóréteg, ami által a fede-
lek egy szintben lesznek az út legfelső szintjével, azaz a 
kopóréteg tetejével. Ahol látni lehet az út szélén a süly-
lyesztett szegélyeket, ott a szegélyek vonalába fognak 
kerülni. A lényeg, hogy nem maradnak így!
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Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt
szeretne, akkor

nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

Dr. Biró Péter Gábor 
állatorvos

2220 Monor, Ady Endre út 27.

Novemberben átmenetileg nyitva: 
H–Cs: 9–10 és 17–18 , P: 9–10 között.

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 
védőoltást egész évben 

folyamatosan végezzük!

Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor, Ady út 58.

Kicsit nagyobb kihívásokkal indult az 
idei szüret, mint amire a szakértők 
számítottak, ám szerencsére végül 

abszolút jónak értékelhető az év, szép, egész-
séges szőlőtermeléssel tudtak dolgozni. A 
szüret időpontjának kiválasztása kulcskér-
dés volt, illetve az is nehézséget okozott, hogy 
már a legelején döntést kellett hozni a jövő-
beni tervekről. ‒ Nehezen indult, mert a szőlő 
cukorfoka elérte ugyan azt a kívánt értéket, 
amelyből a korai szőlőfajták alkoholtartalma 
12-12,5 fokon lenne, azonban a hozzátartozó 
savértékek nagyon magasak voltak – mesélte 
lapunknak Megyeri Szabolcs borász. – Ilyenkor 
két lehetőség van: az egyik, hogy az ember 
elkezdi így a szüretet, a kívánt alkoholszá-
zalék ugyan a helyén lesz, de nagyon magas 
savértékek mellett kell dolgoznunk. A másik 
lehetőség az, hogy várunk. Ekkor az alkohol-
értékek általában feljebb emelkednek, azon-
ban a savérték jó lesz. A szüret első felében 
meggyűlt a bajunk ezzel a furcsa párosítással.

Szabolcs azt a döntést hozta végül, hogy 
első körben az alkoholtartalom legyen optimá-
lis szinten, ez az illatos fajtáknál és a rosénál 
12-12,5 fokot jelent. Maga a szőlőtermés kifeje-
zetten szép volt idén, a savcsökkentés azonban 
egy külön, nagy szakértelmet és időt igénylő fel-
adat. – Hűtéssel meg lehet oldani a problémát. 
Szerencsére nálunk az idén történt egy nagyobb 
fejlesztés, amelynek keretein belül a pincében 
kiépítettünk egy nagy teljesítményű hűtőrend-

JÓ BOROKAT 
KÓSTOLHATUNK IDÉN IS

Kicsit nagyobb kihívásokkal indult az 

A csapadék nem érkezett jókor idén: rövid tavasszal kezdődött a 
szezon, majd következett egy hosszú időszak, amikor alig esett eső. 

A szőlő erre azzal reagált, hogy nagyon magas savértékek alakultak 
ki benne, de a monori borászok kitartásának és szakértelmének 

köszönhetően idén sem maradunk kitűnő minőségű monori bor nélkül. 

szert, így a hűtés során ki tud válni belőle a sok 
borkősav, ezzel tudjuk csökkenteni a sav szint-
jét – részletezte.

Ahogy haladtak előre az idővel és jöttek 
a keményebb borok, mint amilyen az olasz-
rizling is, úgy alakult egyre jobban a szüret, 
hiszen ott már nem akadály egy kicsit erősebb 
alkoholtartalom, akár 13,5–14,5 fok is lehet. 
Amíg még kint volt a szőlő, a savnak volt ideje 
csökkennie. ‒ Amikor már mindenki megijedt, 
hogy végül nem lesz jó az idei évjárat, azért 
összeszedte magát az időjárás és kaptunk egy 
szép hosszú őszt. Az utóbbi időben valódi sző-
lőérlelő idő lett. Ebben nagyon szépen meg-
érett a termés, a sav–cukor arány helyreállt. A 
jó minőségű, érett alapanyag meg fog látszódni 
az idei termékeken. Az egész szüret úgy indult, 
hogy ez az év biztosan nem a vörösboroknak 
fog kedvezni, ám a végén mégis az lett. Igazi 
vörösboros évjárat lesz.

Lukácsy Zoltán borász pozitívan értékelte az 
idei szüretet. Véleménye szerint bár az aszá-
lyos idő kissé azért rányomta a bélyegét egy-
két fajtára, összességében nagyon szép, átlagos 
termésnek bizonyult az év. ‒ Szép, jó minő-
ségű borokat várhatunk minden fajtából. Elő-
nyös volt az időjárás abból a szempontból, hogy 
magas cukortartalmak alakultak ki, ami elen-
gedhetetlen feltétele a jó bornak. Az elmúlt 
hónap alatt a mustok bekerültek a pincébe, 
erjednek egy kicsit, hagyjuk pihenni őket, majd 
karácsony környékén elkészítjük belőlük a vég-
leges borokat. Összességében minden borról 
elmondhatjuk, hogy jól alakult az idei év, még 
ott is, ahol mennyiségileg kevesebb lett. VNyL

A savérték magas szintjénél sokkal 
nagyobb problémát jelent az, hogy a savak 
közül az ún. almasav kirívóan magas érté-
ket mutatott a savarányban. Ha magas a 
szintje, akkor elkezd bomlani, ha pedig 
ez az erjedés közben következik be, vagy 
akár később, a palackban megy végbe az 
almasav bomlása – a borászok megfogal-
mazása szerint – lereszeli a bort, elviszi az 
illatot, a zamatokat. Ilyenkor mesterséges, 
felügyelt körülmények között el kell indí-
tani az almasav bontási folyamatot, majd 
hűtési technológiával szabályozni, hogy 
még véletlenül se az erjedési folyamat köz-
ben induljon el az almasav bomlása.
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Fiume Csemete Kert Monor
Fiumei utca 17. • Nyitva: szombat és vasárnap 10-től 16 -ig
Tel.: 06-70/659-8115 • Fb. csoport: Fiume Csemete Kert

• Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és Konténeres és szabad gyökeres dísz- és 
gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!gyümölcstermő növények nagy választékban!
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  Minden kedves vásárlót kedves kiszolgálással  
nyiTáSi KedvezMénnyel és kemencébe sült  
pizzaKóSTolóval várunK!

 MINDENKIT VÁRNAK A VÉRADÓ ÜNNEPSÉGRE 

MIKOR ADHATUNK MÉG 
IDÉN VÉRT?
 Rendszerint havonta szer-

vez a Magyar Vöröske-
reszt váradást Monoron, 
ezért fontos nem elfelejteni, 
hogy idén már csak egyszer 
tudunk véradással segíteni 
a bajba jutott embertársain-
kon. 

November 26-án különle-
ges alkalomból találkozha-
tunk a monori véradást szer-
vező Magyar Vöröskereszt 
munkatársaival. Aznap 17 
órától véradók napja ünnep-
ségre várják majd a Művelő-
dési Házba a helyi véradókat, 
hogy együtt ünnepeljék meg 
az elmúlt év közös sikereit, 
kiemelkedő eredményeit, azt, 
hogy adni és segíteni meny-
nyire jó. Az ünnepségen a 
sokadszori véradókat kitünte-
tik és zenés irodalmi műsorral 
kedveskednek majd az érdek-

lődőknek. Az okleveleket és 
emléklapokat a város vezetői 
fogják átadni, végül pedig 
állófogadáson látják vendé-
gül az egybegyűlteket.

December 8-án szerdán 
pedig a megszokott módon 
lehet majd vért adni a monori 
Művelődési Házban, 9.30-tól 
17.30 óráig. Mindenkit szere-
tettel várnak a véradó ünnep-
ségre és az év utolsó véradó 
eseményére egyaránt. MS infó

VÉRADÓK NAPJA
November 27.
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HIRDETÉS

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 számon! 

Jelentkezés menete: 
    •  e-mailben: válaszlevélben küldünk jelentkezési lapot

    • személyesen: jelentkezési lap (helyben kitölthető) + önéletrajz 
zárt borítékban leadva 24 órás portaszolgálatunknál.

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.
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www.
szazaspince. hu

Monoron, a Strázsahegy 
legmagasabb pontján

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.

Csatlakozzon 

törzsvásárlói 

közösségünkhöz!  

Most még jobban 

MEgéri!

További 
részletekről érdeklődjön 
üzletünkben!

06-20/288-2252

További 
részletekről érdeklődjön 
üzletünkben!

2021. 
novemberben és 

decemberben a 
törzsvásárlói pontgyűjtők 
beváltása esetén további 

kedvezményes 
kuponokat 

adunk!

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT
DÍJÁTADÓJA

Délután 5 órakor a könyvtár gyerek-
részlegén gyűltek össze a meghívot-
tak: a részt vevő gyerekek és kísérőik, 

összesen mintegy negyvenen. A rendezvényt 
a könyvtárigazgató nyitotta meg, aki rövi-
den összegezte a beérkezett pályaművek sajá-
tosságait, majd a zsűri két tagja, Jezsó Ákos 
monori író, újságíró és dr. Dobosné Pecznyik 

A díjazottak könyvjutalomban részesültek. 
Végül az egyik könyvtáros felolvasta Illési 
Fanni meséjét. Az ünnepség után a gyere-
kek vidáman szétszéledtek, de a menet köz-
ben készült fényképek és a nyertes mesék a 

Ibolya Kazinczy-díjas nyelvművelő, magyar-
tanár osztotta meg gondolatait, s beszélt a 
beküldött művek keltette benyomásairól. 
Mindenki egyetértett abban, hogy a gyereke-
ket elismerés illeti meg, s nagy élmény volt a 
hangulatos, fantáziadús, kedves mesék olva-
sása. Ezután az oklevelek és díjak átadása 
következett.

könyvtár honlapján még sokáig velünk lehet-
nek. www.monorkonyvtar.hu

Búcsúzóul álljon itt Jezsó Ákos buzdítása: 
„Higgyünk a mesékben!”

Vérné Hegedűs Zsuzsanna

DÍJÁTADÓJA

Délután 5 órakor a könyvtár gyerek- Ibolya Kazinczy-díjas nyelvművelő, magyar-

A városi könyvtár szeptember 30-án, a magyar népmese 
napja alkalmából meseíró pályázatot hirdetett gyerekeknek. 

Kötetlen témájú vagy Monorhoz kapcsolódó írásokkal lehetett 
jelentkezni. Október 15-én került sor az eredményhirdetésre.

Pályázó neve Mese címe Díjazás Kategória Iskola Osztály

Jánosovits Luca A Kis-tó szörnye Kiemelt díj Alsós Monori Jászai 
Mari Ált. Isk. 4. a

Csonka Panka A csodálatos 
szülinap Díjazott Alsós Monori Ady Úti 

Ált. Isk. 2. a

Szlovák Zsombor A gombaevő 
sárkány Kiemelt díj Felsős (egyéni) Nemzetőr Ált. Isk. 8.

Bokros Izabella A királylány sorsa Díjazott Felsős (egyéni) Nemzetőr Ált. Isk. 8.

Kupai Norbert, 
Hegedűs Ádám, 
Sándor Mór, 
Szabó Gyula

A borászverseny Kiemelt díj Felsős (csoport)

Monori Jászai 
Mari Ált. Isk. � 
Helytörténeti 
szakkör

6. b

Jánosovits Miklós, 
Kaári Anna Luca, 
Sulyok Lili, 
Tóth Barbara, 
Turi István

Mesés Monor Díjazott Felsős (csoport) Monori Jászai 
Mari Ált. Isk.

6. b és 
6. a

Illési Fanni A Strázsa-hegy 
szíve

Kiemelt díj, 
Jezsó Ákos 
különdíja

Középiskolás
József Attila 
Gimnázium és 
Szakgimnázium

10. b

Az eredmény:

KULTÚRAKULTÚRAKULTÚRA

  november 5. péntek 17.00 óra �
– Megtorlás Monoron 1919-ben – �Szőnyi 
Attila előadása a megtorlás okairól és a 
Monoron kivégzettekről

  november 17. szerda 17.00 óra 
– Monor természeti környeze-
te – fotópályázat eredményhirdetése és 
kiállításmegnyitója

  november 20-ig a könyvtár nyitvatartá-
si idejében megtekinthető: A mi forradal-

munk – amely 
megrengette a 
kommunista vi-
lágot plakátki-
állítás Székely 
Kornél A. D. al-
kotásaiból 

  november 25. csütörtök 17.30 óra – Isten 
és az aranyborjú – Benkics József rk. hit-
tanár előadása

 ELŐADÁSOK, KIÁLLÍTÁSOK  

A VÁROSI KÖNYVTÁR NOVEMBERI PROGRAMJAI
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 A KÖNYVTÁRBAN MEGTEKINTHETŐ  

A MI FORRADALMUNK!
Az 1956-os városi megemlékezést követően a Dr. Borzsák 
István Könyvtárban nyílt meg A mi forradalmunk – amely 
megrengette a kommunista világot címmel plakátkiállítás. 
Székely Kornél A.D. grafi kus munkáiból összeállított tárlat 
november 20-ig tekinthető meg. Balog Barna, a Horthy Mik-
lós Társaság alelnöke felajánlotta, hogy az érdeklődő láto-
gatók számára tárlatvezetést tart, segít eligazodni a művek 
között, értelmezni a látottakat. A plakátkiállítás remek alka-
lom arra is, hogy a város iskolásai számára rendhagyó tör-
ténelemórát tartsanak a könyvtárban. Általános és középis-
kolás diákok számára egyaránt érdekes és elgondolkodtató 
lesz a kiállítás.

A Vigadót telefonszámán (06-29/413-212) lehet kérni Ba-
log Barna elérhetőségét a tárlatvezetés időpontjának egyez-
tetéséhez. MS infó

Monor, Kossuth Lajos út 110. 
Tel.:/Fax: 29/417-333 Mobil: 70/633-6201
www.nyilaszaro-monor.hu

Gyömrő, Szent István út 21.
Tel.:/Fax: 29/334-333 Mobil: 70/633-6063
monor@nyilaszaro-monor.hu

Nyílászárók raktárkészletről!
Egyedi méretre gyártás
Ingyenes helyszíni felmérés, minőségi beépítés

 HÁLÁS SZÍVVEL  

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik elkísérték utolsó út-
jára édesanyámat Varró Imrénét, és 
sírjára elhelyezték a megemléke-
zés virágát. Varró Imre

 NEM FELEDJÜK!  

ELHUNYT DR. MÜLLER MÁRIA MAGDOLNA
Október elején életének 81. évé-
ben elhunyt Dr. Müller Mária 
Magdolna. A doktornő évtizede-
ken keresztül szolgálta és segí-
tette a monori lakosságot. A 2. 
számú körzet fogorvosaként 
fogadta a betegeket, emellett 
pedig iskolaorvosként felügyelte 
a gyermekek egészségét.

Temetése Budapesten, a Koz-
ma utcai temetőben volt. MS infó

 MEGHATÓ LÁTVÁNYT NYÚJTOTT  

A VÁROS 
HALOTTAK NAPJÁN
 Bár nem kizárólag ezen a 

napon gondolunk elhunyt 
szeretteinkre, ám minden év 
november 2-át valami külön-
leges, megható szentség lengi 
körül, ahogy az emberek 
többsége gyertyával, virág-
gal és közös pillanatok felidé-
zésével emlékezik barátaira, 
családtagjaira, akik fizikai 
valójukban már nem lehet-
nek jelen ezen a világon. 

A katolikusok novem-
ber 2-án tartják a halottak 
napját, a november 1-i min-
denszentek ünnepét követő 
napon. Magyarországon ez a 
nap fokozatosan vált a katoli-
kus egyház ünnepnapjából az 

elhunytakról való megemlé-
kezés napjává, amikor is min-
denki – felekezettől függetle-
nül – kifejezheti szerettei iránt 
érzett odaadását. 

A város temetőibe idén is 
sokan kilátogattak az ünnepi 
hosszú hétvégén. Sokan szé-
pítették, rendbe szedték a 
sírokat, virágot vittek, gyer-
tyát gyújtottak. Szerencsére 
eseménytelenül zajlott a nap: 
sem tűzvédelmi probléma, 
sem forgalmi akadály vagy 
baleset nem történt. A város 
lenyűgöző látványt nyújtott, 
ahogy az emlékezés lángjai 
felvillantak a szürkületben és 
világítottak a sötétben. MS infó 

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.

  1%jutaléktól!

tel.: 06-70-935-5181
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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

Az akció 2021 
novemberében érvényes.

Tárlatvezetés 

 

Balogh Gyula 
   „Örök emlék” 
     című állandó 
       kiállításán 
 

Időpont: 2021.november 26.  (péntek) 17.00 

Helyszín: Vigadó Kulturális és Civil Központ, 

Díszterem,Előadóterem 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. 
Ingyenes rendezvény!                                                                                                                                               

 

Tárlatvezető:  

 Garami Gréta  
művészettörténész 

 
További információ: www.vigadokft.hu honlapon, vigado@vigadokft.hu 
e-mail címen vagy a 06 29/413-212 telefonszámon 

 ÚJABB FIATAL, JUNIOR PRÍMA DÍJAS TEHETSÉG MONORON 

MOCSÁRI KÁROLY 
ÉS TÓTH KRISTÓF 
KONCERTJE
 Városunk díszpolgára, Mocsári 

Károly november 10-én újabb fia-
tal, Junior Príma díjas tehetséget 
mutat be városunkban. A 21 éves 
Tóth Kristóf számos hazai, illetve 
nemzetközi verseny első helye-
zettje, többek között a 2010 és 2013-
as Országos Koncz János Hegedű-
verseny, a 2014-es Zathureczky Ede 
Emlékverseny, a XXI. Nemzetközi 
Mladi Virtuozi Hegedűverseny 
(2015), a XXIV. Cataniai Nemzet-
közi Gianlucha Campochiaro Hege-
dűverseny (2015) és az I. Fehér Ilona 
Nemzetközi Hegedűverseny első 
díjazottja (2017). A Korossy Quartet 
tagjaként szintén 1. helyezett a Wei-
ner Leó Országos Kamarazene Ver-
senyen (2019).

November 10-én Mocsári Károly-
lyal közösen ad koncertet 19.00 óra-
kor a Vigadó dísztermében.
Várjuk Önöket szeretettel!      Vigadó
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Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

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

Erzsébet-napi lemezbemutató koncert

Versek érzésekről, 
szerelemről ismert 

sanzonokkal, 
világslágerekkel 

Mohácsi Attila  
a Győri Nemzeti Színház 

színművésze és 
Kerecsényi Éva  

tanár, költő  
előadásában.

A program  
„Köszönjük Magyarország” 

támogatásával valósul meg.

Hívja meg Erzsébet nevű ismerősét  
és mi megvendégeljük őt  

egy pohár pezsgővel!

2021. 11. 19.  19:00 

Vigadó Kulturális és Civil Központ, Díszterem
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

A belépés díjtalan! Az előadáson való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet a Vigadó portáján személyesen 
vagy telefonon a 06-29/413-212-es telefonszámon, e-mailben a vigado@vigadokft.hu címen tudnak megtenni.

Regisztráció a terem befogadóképességét figyelembe véve korlátozott számban igényelhető. (max. 200 fő)
A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok betartásával kerül megrendezésre.

Október 23-án rendezték meg Monoron az 5. muaythai 
Kupát. A monori muaythai csapat országszerte és 
nemzetközi szinten is kiemelkedő sportolókat edz, 

amelyről Beck Jenővel, a GET Gym Muay-Thai Club Hungary 
vezetőjével és oktatójával beszélgettünk.

‒ Mi pontosan a muaythai?
‒ A thai box és a muaythai egy és ugyanaz. Az eredeti neve a 
Thaiföldről, Délkelet-Ázsiából származó sportnak muaythai. 
Múltja egészen 900-980 évre nyúlik vissza, hiszen annak ide-
jén ezekkel a technikákkal háborúztak egymás között a népi 
törzsek. Az ottani katonaság máig használja, azóta is oktatják. 
1934-ben sportággá avanzsálódott, így onnantól harcművészet-
ként tartjuk számon. Az állóharcok Gráljának is szokták hívni, 
mivel a legerősebb, legkeményebb technikákat alkalmazzák, 
itt minden ütés teljes erővel történik. A sportolók nem csupán 
az öklüket, de a térdüket, könyöküket, sőt a lábukat is használ-
hatják a mérkőzések során, ezáltal az egész test felülete támad-
ható lesz. Ez egy úgynevezett pusztakezes harcművészet, tehát 
eredetileg semmiféle segédeszközt nem használtak hozzá, ám 
mára kezd elterjedni az ökölvívó kesztyű és a védőfelszerelés 
viselése is. 

‒ Mikor érdemes elkezdeni ezt a sportot?
‒ Mi átlagosan 10 éves kortól ajánljuk a thai boxot, mivel ‒ ahogy 
említettem ‒, vannak teljes erőből történő ütések, szóval fájdal-
mak is lesznek. Tulajdonképpen ez egy valós küzdelem.
 
‒ Lányok milyen gyakorisággal fordulnak elő ebben a sport-
ágban? 
‒ Lányok is vannak, vegyes a csapat, de természetesen ők sok-
kal kisebb számban választják ezt a sportot. Nálunk átlagosan 
2-3 lány szokott lenni egy-egy edzésen a 12 fős csoportból. Fon-
tos kiemelni, hogy azok a lányok, akik megmaradnak ebben a 
sportágban, sokszor jobbak lesznek, mint a fiúk. Erősebb harco-
kat vívnak az ellenfeleikkel, nem mellesleg olykor kitartóbbak 
is. A kislányom, Beck Lilianna is űzi a muaythait, persze ebben 
nőtt fel, de már magyar bajnoknak mondhatja magát. 

‒ Mióta van Monoron muaythai? 
‒  Nyolc évvel ezelőtt egy kis csoportot alapítottam, ami azóta 
nagy csapattá nőtte ki magát. Rengeteg versenyzőnk van, köz-
tük magyar bajnokok is. Három csoporttal rendelkezünk: a 
kicsik, a juniorok és a felnőttek, de egy edzésen mindössze 10-12 
fővel dolgozunk. Bázisban körülbelül 50-60 állandó tagunk van, 
aki napi rendszerességgel jár edzeni. A felnőttek közül is sokan 

MUAYTHAI: 
AZ IGAZI HARC



 NB1-ES RÖPLABDA CSAPAT VÁLASZTOTTA MONORT

MONORRA KÖLTÖZIK GÖDÖLLŐ
Az idei szezonban Monoron játssza hazai mérkőzéseit a 
Gödöllői Röplabda Club NB1-es női csapata.

Jó hír a röplabdázás monori kedvelőinek, hogy személye-
sen élvezhetik a GRC meccseit a Monori Városi Sportcsarnok-
ban. Itt játssza ugyanis a gödöllői csapat a hazai mérkőzéseit, 
és örömmel látja a lelátón a város lakosait. 

A lányok tavaly megnyerték a NB1-et, idén címvédőként 
kezdték meg a küzdelmeket. Szalay Attila edző és tanítvá-
nyai most is a bajnokság élmezőnyében szeretnének végezni. 
Ehhez pedig a lelkes monori drukkerekre is szükség van! Jöj-
jenek, szurkoljanak a Gödöllői Röplabda Club csapatának! 

Meccsek: 
2021. 11. 09. 20.00 Magyar Kupa nyolcaddöntő: Gödöllő 

RC-Békéscsaba RSE  
2021. 11. 27. 17.00 NB1 forduló: GRC-Budaörsi DSE
(A belépés díjmentes.) RK
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Opel bontott alkatrészek raktárról 
2000-es évjárattól napjainkig

Opel gyári új és 
utángyártott 
alkatrészek 
beszerzése 
kedvezményes 
áron, rövid 
határidővel

Roncsautó-átvétel 
bontási igazolás 
kiállításával

Nyitvatartás: H–P: 8–16 óráig
Cím: Monor, József Attila utca hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677, +36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu
E-mail: opelmonor@gmail.com

versenyszerűen sportolnak nálunk, bár ott már jellemzőbb, 
hogy egészségmegőrzésként, kikapcsolódásként vagy állóké-
pesség-fejlesztés miatt is maradnak ebben a sportágban, míg a 
fiatalabbakban még jobban él a versenyszellem.

‒ Milyen eredményeik vannak? 
‒ Rengeteg bajnoki címet nyertünk ebben a nyolc évben, az 
idei évnek a legnagyobb eseménye a magyar bajnokság volt, 
amin szépen szerepeltünk. Magyarországon egyik klubban 
sincs egy helyen ennyi magyar bajnok, mint nálunk. Az után-
pótlás magyar bajnokságon négy magyar bajnok került ki a mi 
versenyzőink közül: Békési Zalán, Juhász Martin, Beck Lilianna és 
Juhász Erik.

‒ Milyen volt a monori kupa?
‒ A kupát és gálát öt éve rendezzük. Kiemelkedő a sportág szá-
mára, hiszen délelőtt az amatőröknek, azaz a kezdő harcosok-
nak is lehetőséget ad, hogy fejlesszék tudásukat, délután pedig 
a profi versenyzőké a ring. Országszerte több mint 80 sportoló 
nevezett be, így már kora reggeltől hosszú-hosszú sorokban 
kígyóztak a versenyzők és a nézők a monori sportcsarnok előtt.

‒ Hogy tudnak egy ilyen versenyre felkészülni? 
‒ A versenyzőknek minden hétköznap van edzésük, heti ötször, 
de akik már profi versenyeken is részt vesznek, azok kétszer-
háromszor is futnak még emellett akár 8-10 km-t. Természete-
sen a dinamikusabb mozgásokról sem feledkezünk meg, mint 
az ugrálókötelezés vagy az árnyékbokszolás.

‒ A jövőben mi várható?
‒ Nagy megmérettetéseknek nézünk elébe, mivel két verseny-
zőnk, akik utánpótlás korosztályban vannak, Békési Zalán és 
Juhász Martin is megy a decemberben tartandó idei világbajnok-
ságra, Bagkokba, azaz Thaiföldre.  Jurik Bianka

2200 Monor, Katona J. u. 14.
Gézengúz Gyerekcipőbolt Monor
(70) 199 6840

TipeGőTől 
ovis KoriG SzamoS

D.D.Step
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Csülök & Csülök

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig: 10–20,  vasárnap: 10–18 Szép-kártyát is elfogadunk: OTP, K&H, MKB

lö CsCsC
Monor,  

Ceglédi út 66.

Tel.: 06-30/098-90-96

Korlátlan 
ételfogyasztás

1690 Ft

ök

Nyitvatartás: hétfőtől szombatig: 10–20,  vasárnap: 10–18 Szép-kártyát is elfogadunk: OTP, K&H, MKB

Tel.: 06-30/098-90-96

ételfogyasztás

Ft

MEGNYITOTTUNK!

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


