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ÖNKORMÁNYZAT

2022-ES TERVEK, CÉLOK, REMÉNYEK
Alapvetően az elkövetkező időszak pályázati 
lehetőségeit nagymértékben meghatározza a 
2021–2027-es uniós pénzügyi ciklus, melyben 
nagy lehetőségek vannak városunk számára. De 
elmondható, hogy ebben az évben is alapvető 
céljaink között szerepel a közszolgáltatások, köz-
területeink, intézményeink, közútjaink, parkoló-
ink fejlesztése.
 
AZ ÚJ BÜLCSŐDE
Nyárra befejeződik az új 80 férőhelyes bölcső-
dénk épületének kivitelezése. A második ütem-
ben épülnek meg a hozzá kapcsolódó közművek, 
utak, parkolók, járdák, víz- és szennyvízelvezető 
rendszer. A kivitelezés befejezése után aszfaltos 
úton lehet majd megközelíteni a Dózsa György 
és a Kossuth Lajos utca irányából is az új bölcsödét.

A NAPSUGÁR ÓVODA
Hamarosan indul a Napsugár Óvoda bővítése, az udvar és az 
épület kivitelezője kiválasztásra került. A beruházás a megítélt-
hez képest pluszforrást igényel, így még nem tudunk szerződést 
kötni az építővel. Kérelmünket a tavalyi évben benyújtottuk, így, 
ha az elbírálásra kerül, akkor kezdődhetnek az építési munkák. 
A kivitelezés befejezése után az óvoda további négy csoportszo-
bával és egy új udvarral bővül.

MEGÚJUL AZ EGÉSZSÉGHÁZ PAKOLÓJA
A tavalyi évben döntött a testület a Dr. Gombos Matild Egész-
ségház belső udvarának és a Monor Városi Sportcsarnok par-
kolójának felújításáról. A rendelő udvarán a régi gyeprács, 
térkőburkolatra lesz cserélve és egyirányú forgalom kerül beve-
zetésre: Beáta utcai behajtással és Balassi Bálint utcai kihajtással. 
Az új burkolat és forgalomszabályozás lényegesen kényelmesebb 
és biztonságosabb parkolást fog biztosítani mindenki számára. 
A beruházáson belül a Sportcsarnok második parkolórészében 
a murvás burkolatot térkőre cseréljük a megnövekedett igények 
miatt. 

ÚJ PARKOLÓ ÉPÜL
Elindul a terveztetése a polgármesteri hivatal mögötti közterület 
és a régi Ideggondozó területén megvalósítandó parkolóknak és 
zöldterületnek. A megnövekedett gépjárműforgalom miatt elen-
gedhetetlenné vált új és rendezett parkolók kialakítása a belvá-
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HELYI TÉMÁK DARÁZSI KÁLMÁNNAL
2022-ES TERVEK, CÉLOK, REMÉNYEK

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

rosban. A városvezetés elindította a folyamatot, 
árajánlatokat kért be az Ideggondozó épületének 
elbontására és a megújítandó közterület tervezte-
tésére.

FELÚJÍTÁSOK A KATOLIKUS TEMETŐBEN
Az idei évben elindítjuk a katolikus temető mel-
lett álló önkormányzati tulajdonban lévő ravata-
lozó felújítását. Jelenleg az igényfelmérésnél és a 
tervezési szakasznál tartunk, de alapvető célunk 
kulturált vizesblokk, gondnoki iroda és belső 
ravatalozó helyiség kialakítása. Az épület mellett 
elindul az utak egy részének murvával történő 
stabilizálása és a szemetesek megújítása.

JÁRDAPROGRAM INDUL
Két év kihagyás után az idei évben az önkor-

mányzat anyagi lehetőségei ismét megengedik a járdaprog-
ram újraindítását. Több olyan rossz állapotú járdaszakasz van 
a műszaki iroda listáján, melyek megújításra várnak, de emel-
lett várjuk a lakossági észrevételeket is. Pénzügyi lehetőségeink 
korlátai miatt nem tudunk majd egyszerre minden igényt kielé-
gíteni. Előnyt élveznek majd a nagyobb, forgalmasabb járdasza-
kaszok.

BIZTONSÁGOSAN AZ UTAKON
Városunkban a megnövekedett forgalom miatt egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetünk a közlekedésbiztonságra. 
A Műszaki Iroda közreműködésével folyamatosan felülvizsgál-
juk településünk forgalmi rendjét, e munkálatok részeként az 
elmúlt időszakban több útcsatlakozásnál is a jobbkéz-szabály 
helyett mindenki számára egyértelműbb forgalmi rendet vezet-
tünk be. Bár a Kistói úti aluljáró nem az önkormányzat által 
kezelt úton helyezkedik el, ennek ellenére folyamatosan dolgo-
zunk a biztonságosabbá tételén.  Az érintett hatóságok szerint 
is az egyetlen megoldás a 40km/h sebességhatár betartása vagy 
betartatása lenne. 

ÉRKEZNEK A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTŐ 
EDÉNYZETEK
A DTkH tájékoztatása alapján néhány héten belül megérkezik 
városunkba az 5514 db sárga tetejű hulladékgyűjtő edény. A 
beérkezés után a hétvégi időszakokban fogjuk kiosztani őket 
a KÖVÁL Kossuth Lajos utcai telephelyén. Mindenkit levélben 
tájékoztatni fogunk arról, hogy mely időpontokban tudja majd 
átvenni a kukát. Az idősek, betegek, mozgásukban korlátozot-
tak számára Monor Város Önkormányzata segítséget nyújt majd 
a szemetesek kiszállításában.

AZ OKOS VÁROS PROJEKT 
LEGFONTOSABB PILLÉREI 2022-BEN
Úgy gondolom, hogy a 2022 év legfontosabb Okosváros-beru-
házásai az új kamerarendszer kiépítése és a városi applikáció 
beüzemelése lesz. Ezekről a fejlesztésekről bővebben egy másik 
cikkben adunk tájékoztatást. 

ZÖLDEBB MONOR
A 2022-es évben is folytatni fogjuk városunk fásítását, ezek mel-
lett pedig tervezzük még további rendezett zöldfelületek kiala-
kítását a belterületi részeken. A közterületek karbantartására 
vásároltunk egy multifunkcionális kefés, porszívós gépjárművet, 
mely nagymértékben segíti majd a városüzemeltetés munkáját.

  Áruszállítás
  Bútorszállítás
  Építőanyag-szállítás
  Zöldhulladék-elszállítás
  Sittelhordás
  Lomtalanítás

FUVARVÁLLALÁS

ILLÉSI ATTILA E.V.

   Tuják, bokrok 
metszése, kivágása

   Udvartakarítás
   Fűkaszálás,  

fűnyírás

KERTI MUNKÁK

06-70/237-6675
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Festést, mázolást, 
tapétázást vállalok

Homlokzatszigetelés.

Schvank Miklós  • Tel.: 06-20/310-8890

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

Március első felének feladata 
a még hiányzó okoszebrák 
beüzemelése. Ezt sajnos az 

időjárás decemberben már nem tette 
lehetővé, mind a felfestésekhez, mind a 
LED-ek beépítéséhez szükséges marás 
csak tartós 10C⁰ feletti hőmérséklet mel-
lett engedélyezett. A Kossuth Óvoda 
előtti új átkelő esetében ‒ itt a régi zebra 
megszűnt és a közúti biztonság legfris-
sebb szabályai szerint eltérő helyen épül 
az új ‒ a biztonságos átjutást a Monori 
polgárőrök és rendőrjárőrök segítik feb-
ruártól.

Az intelligens gyalogátkelőket követi 
az okos-kerékpártárolók üzembe helye-
zése szintén márciusban. Jelenleg az 
üzemeltető pályáztatása zajlik, meg kell 
oldani ugyanis azt, hogy üzemi probléma 
vagy felhasználói gond (elfelejtett jelszó, 
stb.) esetén a kerékpár tulajdonosa hiba-
bejelentést tudjon tenni, aminek alapján 
rövid időn belül az üzemeltető személy-
zet a helyszínen nyitni tudja a zárat és ki 
tudja adni a kerékpárt. Jó hír, hogy a szol-
gáltatás díjmentességgel indul!

Áprilisban próbaüzemmel indul a 
városi mobilalkalmazás, majd ezt követi 
a városkártyaszolgáltatás indítása. Ezen 
központi szolgáltatású alkalmazások-
nak jelenleg a fejlesztői tesztelése zajlik, 
ezt követi a felhasználói elfogadási teszt 
(kipróbáljuk és elmondjuk, hogy milyen 

paramétereket kellene még módosítani), 
majd próbaüzem történik, amit követ az 
éles üzem.

Utolsóként, remélhetőleg a nyár folya-
mán megvalósulhat a szuperintelligens 
térfigyelő rendszer, ami többek között 
automatikusan felismeri a közterü-
leti rosszulléteket, a hulladéklerakást, 
és egyéb rosszakaratú cselekményeket, 
egyúttal adatokat szolgáltat az egyes 
útszakaszok közlekedési moráljáról. A 
kapcsolódó sebességmérések adatait 
a legveszélyeztetettebb szakaszokon 6 
helyen kijelzőkön mutatja meg a rend-
szer, felhívva a figyelmet a megengedett 
legmagasabb haladási sebességre.

Az okosváros-üzemeltetési feladat 
részeként munkatársaink dolgoznak az 
intelligens kijelzők szoftveres tovább-
fejlesztésén. Reményeink szerint a Dr. 
Gombos Matild Egészségház rendelése-
ire beteghívó rendszer segítheti a jövő-
ben a bejutást, míg szeretnénk elérni, 
hogy a Szent Orbán téri kijelző térképen 
megmutassa az éppen nyitva tartó pin-
céket, ezáltal segítve a helyi vendéglátás 
és az egynapos turizmus fejlődését. Ezen 
alkalmazások megjelenése szeptember-
ben várható, első esetében az orvosok, 
második esetében a pincegazdák együtt-
működésére van szükség.

A monori projekt lezárásával az okos-
város-stratégia fejlesztése nem áll le sem 

településünkön, sem Magyarországon. 
Az Európai Unió a településfejlesztési for-
rásait a 2021–2027 időszakban a fenntart-
hatósági stratégia jegyében biztosítja. Az 
olyan projektek fognak támogatást kapni 
a Településfejlesztési Operatív Program-
ban, melyek hozzájárulnak a fenntartha-
tóság fejlődéséhez, mindemellett lehető-
ség szerint digitális támogatással bírnak. 

A 15 perces város elmélete mentén (a 
főbb köz- és üzleti szolgáltatások legye-
nek elérhetők biztonságosan és gyorsan 
kerékpárral) forrást kaphatnak a József 
Attila utcára és Kossuth Lajos utcára 
megtervezett, de még hiányzó kerékpár-
utak. Bár a mai ismeretek alapján kérdő-
jeles a támogathatósága, de egy kompakt 
elektromos autóbusz a helyi járatot is 
népszerűbbé tehetné. Egy esetleges digi-
tális parkolási rendszer a közlekedésszer-
vezést teheti hatékonyabbá. 

Folytatódhat az épületek energiakor-
szerűsítése, emellett napenergiát meg-
osztó energiaközösség jöhet létre. Tovább 
fejlődhetnek a zöldterületek, és a szabad-
idő aktív eltöltését célzó parkok. Fejlődhet 
a hulladékkezelés, beleértve az újrahasz-
nosítható szilárd és a folyékony kommu-
nális hulladékot is.

Kevesebb szennyezés, kevesebb füst, 
egészségtudatosság, egészséget szem 
előtt tartó életkörülmények biztosítása. 
Többek között ezt célozza a készítés alatt 
álló Monori Fenntartható Városfejlesz-
tési Stratégia.

ÖNKORMÁNYZAT

MONOR „OKOS VÁROS”

árcius első felének feladata paramétereket kellene még módosítani), 

MONOR „OKOS VÁROS”
A Monor Okos Város projekt 2022 év során lezárul, és amellett, hogy 

cikkünkben ütemezést szeretnénk adni az utolsó létesítések helyzetéről, 
kitekintünk a projekt utáni lehetséges fejlesztésekre is.
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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

A KOMMUNISTA 
DIKTATÚRA ÁLDOZATAIRA 
EMLÉKEZÜNK
 Február 25-én, pénte-

ken rendezik meg a kom-
munista diktatúra áldo-
zatainak emléknapját a 
Vigadóban.

A kommunista dikta-
túra áldozatainak emlék-
napjának megtartását az 
Országgyűlés 2000-ben 
elfogadott határozata ren-
delte el. A kommuniz-
mus egy olyan társadalmi 
forma, amelynek segítsé-
gével milliókat, százmilli-
ókat tartottak és tartanak 
terrorban a mai napig. A 
kommunista rendszer 
terroráról és a terrorban tartott emberekről negyvenöt évig nem 
lehetett beszélni, s egészen a rendszerváltozásig tabu volt az ő 
igaz történetük. Most viszont már szabad és kell is emlékezni 
rájuk, hiszen a fiatal generációk az elbeszéléseken keresztül 
ismerhetik meg a múltat. 

Február 25-én, pénteken este 17 órától a Vigadó dísztermé-
ben tekinthető meg az az előadássorozat, amely Monor érintett-
ségét mutatja be. Szó lesz Csaba Gyuláról, péteri evangélikus lel-
készéről, akit a kommunista különítményesek gyilkoltak meg 
közvetlenül a II. világháború után. 

Elmondják majd dr. Fónyad Dezső, monori református lelki-
pásztor történetét is, akit a háború után a Nemzeti Bizottság 
elnökének választottak, majd az ’56-os eseményekben is fon-
tos szerepet töltött be. 1945-ben hamis vádakkal letartóztat-
ták, vizsgálati fogságba zárták a mai Kozma utcai börtönben. A 
három hónapig tartó raboskodás alatt tönkrement az egészsége, 
végül felmentették. A hamis vádak miatt az egyház és a világi 
közbeszéd is megbélyegzettként kezelte. 

Dékány Bulcsú Turner Ferencről fog mesélni, akit szintén bebör-
tönöztek, s a kínzások közben meghalt.

A Monoron élt vagy a városhoz kötődő áldozatok életútján 
keresztül mutatják majd be az előadók a diktatúra kegyetlen-
sége mellett az emberi nagyságot, a kitartást, az elszántságot, 
azokat az erényeket, amelyek a történelem vészterhes időszaká-
ban is fenntartották a nemzetet. Jurik Bianka
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Járművezető-képzés  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

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!

Automata váltós 
személygépkocsival 

is vállalunk oktatást

OKTATÁS

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
• akár 260 000–300 000 HUF kereseti lehetőség!

VÁLTOZÁSOK 
A RENDELŐKBEN
EGY ÓRÁVAL TOVÁBB TART A RENDELÉS
Dr. Zsédely Ferenc háziorvos rendelési ideje szerdánként egy 
órával tovább tart. Ennek fényében a 6. számú házi orvosi kör-
zet heti rendelési ideje az alábbiak szerint alakul:

hétfő 8.00–12.00 óráig
kedd 14.00–18.00 óráig
szerda 7.00–12.00 óráig
csütörtök 12.30–16.30 óráig
péntek 7.00–10.00 óráig

VÁLTOZÁS A GYERMEKORVOSI RENDELÉSI IDŐKBEN
Dr. Lakos Gábor rendelési ideje:

hétfő 9.30–12.30 óráig
kedd 8.00–10.30 óráig egészséges csecsemő tanácsadás
kedd 10.30–12.30 óráig normál rendelés
szerda 11.00–14.00 óráig
csütörtök 14.00–16.00 óráig
péntek 08.00–10.30 óráig

Dr. Pálfi Zsuzsanna Katalin rendelési ideje:
hétfő: 13.00–16.00 óráig
kedd: 11.00–13.30 óráig
szerda: 8.00–10.00 óráig egészséges csecsemő tanácsadás, 
    10:00–12.00 óráig normál rendelés
csütörtök: 11.00 –13.30 óráig 
péntek: 8.00–10.00 óráig

HELYETTESÍTÉS A 2. SZÁMÚ 
FOGORVOSI KÖRZETBEN
Dr. Müller Mária Magdolna halála miatt a Monor 2. számú fogor-
vosi körzetben ideiglenes helyettesítésként Dr. Uwera Linganwa 
Nadia doktornő várja a betegeket, várhatóan 2022. április 30-ig. 
Emellett a város képviselő-testülete a február 10-i ülésén arról 
döntött, hogy pályázatot ír ki, melyben keresik a körzetet vég-
legesen átvevő fogorvost. A pályázati kiírás olvasható a www.
monor.hu oldalon.

ÚJ JÁRVÁNYÜGYI ELŐÍRÁS 
A MONORI SZAKRENDELŐBEN!
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Monori Rendelő-
intézete arról  tájékoztatott, hogy 2022. február 7-től kötelező a 
sebészeti vagy az FFP2-es maszk viselése az épületben és a 
rendelések során. Az intézkedés a rendelőintézet dolgozóinak 
egészségvédelme, valamint a páciensek ellátásának biztosítása 
érdekében került bevezetésre.

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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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

F ebruár 10-én tartotta Monor Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a soron következő ülését, a nyílt ülé-
sen 31, míg a zárt ülésen két napirendi ponttal foglal-

kozott a képviselő-testület. Az ülésen olyan meghívott ven-
dégek is részt vettek, akik érintettek voltak egyes napirendi 
pontokban, mint a főépítész, a közszolgáltatók vezetői, az iro-
davezetők.

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ
Az egyik napirendi pont a Tiszta udvar, rendes ház elneve-
zésű pályázattal foglalkozott, mely kapcsán Darázsi Kálmán 
polgármester elmondta, hogy idén újra nevezhetnek a mono-

riak. ‒ Az ingatlanokat 
májusban fogjuk bejárni 
a bizottság tagjaival, de 
javaslom a képviselő tár-
saimnak, hogy tartsanak 
velünk, mert nagyon szép 
udvarokat lehet megcso-
dálni – tette hozzá a pol-
gármester. A pályázati 
kiírás részleteit következő 
számunkban közzétesz-
szük.

JÓ ÚTON HALAD 
AZ ELŐKÉSZÍTÉS
A monori „tabán” társa-
dalmi és fizikai rehabili-
tációja című projekttel is 
foglalkoztak a képviselők. 
Kiderült, hogy a projekttel 
kapcsolatban elkészültek a 

kivitelezési tervek, és folyamatban van a kivitelezésre vonat-
kozó közbeszerzési dokumentáció és ajánlattételi felhívás is.

RÉGI PROBLÉMA VÉGÉRE KERÜL PONT
Amint arról a Helyi témák Darázsi Kálmánnal című rova-
tunkban is írjuk, döntés született a Dr. Gombos Matild Egész-

ségház udvarában lévő parkolók felújításáról, térkövezéséről. 
Eddig azért nem tudta az önkormányzat elindítani az átépí-
tést, mert azt csak saját forrásból lehetséges finanszírozni. A 
jelenlegi döntés értelmében a parkolók felújítása mellett meg-
növelik a zöldterületek mennyiségét, megemelik a járdát, 
hogy a gépjárművek ne állhassanak rá és ezáltal biztonsá-
gosabban közlekedhessenek a gyalogosok, illetve a babako-
csikkal is elférjenek, emellett a lámpaoszlopokat kiemelt sze-
géllyel védik majd. A forgalom egyirányú lesz, a Beáta utca 
felől lehet majd behajtani, a Balassi utca felé pedig kihajtani. 
A Sportcsarnok parkolóinak jelenlegi murvás szekciója is tér-
kövezésre kerül majd, ugyanúgy, ahogy annak első szekciója 
az átadás évében elkészült.

NAGY LÉPÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN
Hamarosan érkeznek a sárga szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyek is, amire azok jogosultak, akik rendelkeznek hulladék-
szállítási szerződéssel. Az 5514 darab edényt a DTkH Nonpro-
fit Zrt. fogja Monorra szállítani, ezt követően pedig hétvégi 
napokon fogják őket kiosztani. Mivel a társasházak tekinte-
tében nem derült ki, hogy hogyan fognak az ott lakók része-
sülni a sárga fedelű kukákból, a polgármester jelezte, hogy 
erre vonatkozóan írásos véleményt fog kérni a szolgáltatótól. 
Tervben van egy új, barna tetejű edényzet beszerzése is, amire 
szintén minden szerződéssel rendelkező monori háztartás 
jogosult lesz. A barna tetejű kuka a biológiailag lebomló hul-
ladék, azaz a zöld, kerti, valamint a konyhai hulladék gyűjté-
sére lesz alkalmas. Várhatóan jövőre fognak megérkezni.

A VÁROS MŰKÖDÉSE
Szó esett még a közszolgálati lakásokról, amiket azoknak a 
dolgozóknak biztosítana a város, akik az ország más szegle-
téből érkeznének a városba, illetve a fogorvosi praxis ideig-
lenes helyettesítésének meghosszabbításáról és az arra kiírni 
kívánt pályázatról is. Elfogadták többek között a Vigadó, a 
Városfejlesztő Np. Kft. és a Monori Sportcsarnok Üzemeltető 
Nonprofit Kft. üzleti terveit, műszaki ellenőrt választottak 
a Napsugár Óvoda kivitelezéséhez, és szó esett a Vodafone 
üzlethelyiségének problémáiról is.
Pályázatot írtak ki a Vigadó étterem bérletére vonatkozóan. A 
teljes kiírás megtekinthető a  www.monor.hu oldalon.

A teljes testületi ülés megtekinthető a Gemini Televízió adá-
sában és online felületén.

PÁLYÁZATOKRÓL ÉS FELÚJÍTÁSOKRÓL IS 
SZÓ ESETT A TESTÜLETI ÜLÉSEN

ebruár 10-én tartotta Monor Város Önkormányzatának 

SZÓ ESETT A TESTÜLETI ÜLÉSEN
Összesen harminchárom napirendi pontot tárgyalt meg február 10-én a 

város képviselő-testülete. Többek között parkolók átépítéséről, pályázatokról 
és a sárga színű hulladékgyűjtők érkezéséről is döntés született.
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A kormányrendelet részletesen sza-
bályozza az ebrendészeti telepek 
feladatkörét és ellenőrzését, de 

szigorítottak a láncon tartás szabályain, 
valamint az állatvédelem is nagyobb 
anyagi forráshoz jut. A szabályozás célja 
egy minden szempontból megfelelő és 
korszerű környezet létrehozása, ame-
lyek révén növekszik az ebrendészeti 
telepek szakmai színvonala, átlátható-
sága, javul a telepeken tartott állatok jól-
léte, egészsége és gazdához jutási esélye 
is. Az egészséges állatok minimális tar-
tási ideje 14 napról 45 napra emelkedik, 
az állatokról részletes nyilvántartást kell 
vezetni, és fel kell őket tüntetni a köte-
lezően létrehozandó honlapon is. A ren-
delet meghatározza a minimum tartási 
területet, egyes minimális ellátási köve-
telményeket, valamint a csoportos tartás 
szabályait is.

A rendelet értelmében minden önkor-
mányzatnak rendelkeznie kell saját 
ebrendészeti ellátással vagy szerződés-
sel. Dr. Rudó József kerületi főállatorvos 
szerint az új változások hatására lecsök-
kenhet az az idő, amíg egy kóbor vagy 
gazdátlan ebet bejelentenek, és talán az 
odafigyelés is nagyobb lehet majd, de 

ÖNKORMÁNYZAT

FONTOS ÁLLATVÉDELMI VÁLTOZÁSOK
azért nem makulátlan a helyi állattar-
tás állapota. ‒ Kétfelé kell bontani a mai 
állattartás helyzetét Monoron. Az egyik 
a haszonállattartás: húsz évvel ezelőtt 
szinte alig volt olyan ház az utcákban, 
ahol ne lett volna sertés vagy baromfi. 
Ez a típusú állattartás gyakorlatilag eltű-
nőben van. A kedvtelésből tartott állat-
tartás főleg most, a koronavírus kapcsán 
felpezsdült, talán az is befolyásolta, hogy 
nem lehetett annyi helyre menni, többet 
voltunk otthon, és sokan úgy döntöttek, 
hogy a gyermek ne legyen egyedül, így 
hoztak neki egy kutyát vagy egy cicát. 
Alapvetően önmagában ez akár örömre 
is adhatna okot, hiszen egy állat min-
dig színfolt az életben, a gyermek pedig 
megtanulhatja, hogyan kell gondozni 
őket. A másik fele a serpenyőnek azon-
ban az, hogy nagyon sok ember szemé-
ben a kutya- és macskatartás egészen 
a perifériára szorul, és kimerül abban, 
hogy adnak nekik némi ennivalót. Sokan 
nem gondoskodnak megfelelően az álla-
taikról, ezért azok rossz körülmények 
között élnek vagy kóborolnak. És itt már 
bejönnek a képbe azok a problémák, 
hogy miért van ennyi nem kívánt szapo-
rulat illetve kóbor eb és macska.

A KUTYÁK TARTÓS MEGKÖTÉSE 
TILOS MAGYARORSZÁGON
A kormány pontosította a 
kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazá-
sáról szóló kormányren-
deletet is: korlátozta azo-
kat az eseteket, amikor 
átmeneti megkötésre sor 
kerülhet, továbbá a futó-
lánc minimális hosz-
szúságát is meghatá-
rozta az állat méretéhez 
viszonyítva. A változá-
sok egy része 2022. január 1-jén, bizo-
nyos része pedig 2022. július 1-jén lép 
hatályba, ezzel megfelelő felkészülési 
időt biztosítva a rendelet hatálybalépé-
sekor működő gyepmesteri telepeknek. 

1,5 MILLIÁRD FORINTOS PÉNZÜGYI 
FORRÁSHOZ JUT HOZZÁ 
AZ ÁLLATVÉDELEM
Az összeget az állami fellépés hatékony-
ságának fokozására, a kóbor állatok 
magas számának csökkentésére vala-
mint a fennálló állatvédelmi-, állat- és 
közegészségügyi problémák megoldá-
sára fordítják majd. Strázsa infó

ITT EGY RAKÁS
LEHETŐSÉGED LESZ!
Logisztikai központunk téged vár! 
Jelentkezz targoncásnak!

karrier.auchan.hu
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www.bandk.hu

Feladatai:
a cégünk által forgalmazott WC-fülkerendszerek 
és zuhanyválaszfalak legyártásában való 
részvétel, illetve ezek külső helyszíneken történő 
telepítése

Elvárásaink:
•   asztalos (vagy más, faipari/építőipari 

szakirányú) végzettség
•   hasonló területen szerzett gyakorlat, 

tapasztalat
•   Önálló munkavégzés, problémamegoldó 

képesség, terhelhetőség

Amit kínálunk:
•   változatos feladatok
•   önálló és csapatban való munkavégzés

Bérezés:  
megegyezés szerinti alapbér + jutalék

AsztAlos

Elvárásaink:
•   gépkezelői tapasztalat, gyártásban, 

termelésben szerzett tapasztalat
•   több műszakos munkavégzés vállalása
•   műszaki rajz olvasási, mérési ismeretek
•   önálló munkavégzés, problémamegoldó 

képesség, terhelhetőség

Előny:
•   lézervágó-gépen szerzett szakmai tapasztalat

Feladatok:
•   lézervágó-berendezés kezelése, kiszolgálása, 

esetenként programozása

Amit kínálunk:
•   változatos feladatok
•   önálló és csapatban való munkavégzés

Bérezés:
•   megegyezés szerint
•   műszakpótlék, túlórapótlék, munkaruha, 

munkába járás költségtérítése

lézErvágógép-kEzElő
két műszakos munkarendbe

Munkavégzés helye:  
Monor,  

Jókai u. 9–11.

Fényképes  
önéletrajzokat  

a következő címre  
várunk: 

hr@bandk.hu

munka-
társakat 
keresünk

 SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK  

90 ÉVES LETT BAJKAI ISTVÁN
Bajkai István januárban ünnepelte 90. szüle-
tésnapját, mely alkalomból Darázsi Kálmán, 
Monor város polgármestere is meglátogatta. 
Átadta neki Magyarország Kormányának em-
léklapját és ajándékkal is köszöntötte.

Bajkai István tősgyökeres monori, 1932-
ben született, helyben tanult, majd esztergá-
lyosként dolgozott. Feleségével 64 éve bol-
dog házasok, két gyermekük született. 90. 
születésnapján együtt ünnepelt a család-
ja: két gyermeke mellett négy unokája és két 
dédunokája.

További jó egészséget és boldog születés-
napot kívánunk!

 KIPRÓBÁLHATTÁK A BILINCSET IS 

RENDŐRSÉGI NYÍLT NAP
 Kicsik, nagyok és felnőttek is elláto-

gathattak a Monori Rendőrkapitány-
ság munkatársai által 2022. február 
2-án megrendezett nyílt napra. A szó-
rakozás mellett a pályaválasztás előtt 
álló diákok is megismerkedhettek a 
rendőri hivatással.

Jó hangulatban telt a nyílt nap, 
melyet a Monori Rendőrkapitányság 
tartott az érdeklődőknek. A legkisebb 
ovisoknak és a diákoknak lehetősé-
gük nyílt megtekinteni a rendőrök 
szolgálati felszereléseit és gépjármű-
veit, valamint bepillantást nyerhet-
tek az egyenruhások mindennapi 
munkájába is. ‒ A rendezvény célja 
az volt, hogy a fiatalok megismerhes-
sék a rendőrség szervezeti felépíté-
sét, valamint felvilágosítást kapjanak 
a rendészeti szakgimnáziumi kép-
zésre történő jelentkezés feltételeiről, 
a bűnügyi és a rendészeti szakterü-
leten történő munkavégzésről. A fel-
nőttek között is akadt, akiket érdekelt 
az iskolaőrség állományába tartozás, 
vagy éppen a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre való bejutás. Kérdés nem 
maradt megválaszolatlanul – állt a 

Monori Rendőrkapitányság közlemé-
nyében.

 A rendőrök természetesen a leg-
kisebb látogatóikra is gondoltak: sok 
gyermek a rendőrautót akarta kipró-
bálni, de olyan is volt, aki a fogdát 
részesítette előnyben. Az egyik ifjú 
reménység, Zétény már most úgy dön-
tött, hogyha nagy lesz, rendőr lesz, 
édesanyja szerint döntése megingat-
hatatlan. A kisfiúnak valóra vált az 
álma, amikor egy közlekedési rendőr 
társaságában sétálhatta végig a kapi-
tányság épületét. Megtanulta hasz-
nálni a szolgálati autó hangosbemon-
dóját és szirénáját, majd alaposan 
szemügyre vette az előállítóhelységet. 
Kipróbálta a bilincset, bevetési sisakot, 
gumibotot, még ujjnyomot is rögzítet-
tek tőle a rendőrök.

Darázsi Kálmán polgármester, Bajkai István, Bajkai 
Istvánné és Mocsáry Magdolna anyakönyvvezető
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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

Hoya és Seiko prémium szemüveglencséinket
25% kedvezménnyel vásárolhatják meg 

az akció keretein belül.
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 SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK  

95 ÉVES VICZINA JÓZSEFNÉ
Viczina Józsefné, Erzsike 2022 januárjában ün-
nepelte 95. életévét. Eme jeles alkalomból láto-
gatta  meg Monor Város polgármestere, Darázsi 
Kálmán. A találkozón átadta Magyarország Kor-
mányának emléklapját és virágcsokorral is kö-
szöntötte az ünnepeltet.

Erzsike néni korábban Budapesten dolgozott 
és Gyömrőn lakott, majd idős korában költözött 
Monorra szeretett családja körébe.

Jó egészséget és boldog születésnapot kívá-
nunk neki!

 HETENTE MONORON ÁLLOMÁSOZIK 

COVID-SZŰRŐBUSZ
 A Nemzeti Népegészségügyi Köz-

pont és az Országos Mentőszolgá-
lat rendszeresen biztosít időszakos 
koronavírus-tesztállomást Mono-
ron a COVID-szűrőbusz kirendelé-
sével.

2022. elejétől minden csütörtökén 
9 és 16 óra között a Városi Uszoda 
parkolójában áll rendelkezésre a 
szűrőbuszon történő tesztelés. A 
helyszíni tesztelést kizárólag azon 
páciensek vehetik igénybe, akiknek 
COVID–19-gyanús tüneteik miatt 
háziorvosuk már elrendelte a vizs-
gálatot, és a vizsgálatkérést a mentő-
szolgálat rendszerében rögzítették.

A COVID-szűrőbusz Mono-
ron tartózkodása idején a Városi 
Uszoda parkolójában új forgalmi 
rend lép érvénybe, ezért kérik, hogy 
fokozott figyelemmel közlekedje-
nek a parkolóban. Ahogyan azt is, 
hogy a szűrésre várakozók ne men-
jenek be az uszoda épületébe.

Várhatóan a szűrőbusz addig 
érkezik rendszeresen Monorra, 
amíg igény mutatkozik rá, ezzel is 
segítve a lakosság helybeli szűrését.

A szűrés ideje alatt torlódásra 
lehet számítani a Balassi Bálint utca 
környéken, ezért érdemesebb alter-
natív útvonalat választani. MS infó

Darázsi Kálmán polgármester, Viczina Józsefné 
Erzsike és Mocsáry Magdolna anyakönyvvezető
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 „Űzzük el együtt 
a telet, búcsúztas-
suk a farsangot! 
Kiszebábégetés és for-
ralt boros délután a 
Strázsa-hegyen február 
26-án!” ‒ áll a Vigadó 
Kulturális és Civil Köz-
pont felhívásában.  Az 
esemény 14 órakor 
veszi kezdetét, a szer-
vezők a Vigadó épülete 
elé várják mindazokat, 
akik vállalkoznak egy 
kis könnyű gyalogtúrára. Az ide 
érkezők együtt teszik meg a Strá-
zsa-hegyre vezető sétát. A kilátónál 
17.30-tól kezdődik a kiszebábégetés 
és a forralt boros délután. 

Vendégváró körtánc nyitja majd 
a programot 15 órakor, miközben a 
résztvevők ún. gondűző cédulákra 
írhatják fel problémáikat, gondola-
taikat, melyektől meg szeretnének 

szabadulni. Később 
a téllel együtt ezeket 
a gondokat is elűzik 
a kiszebábégetés 
során.

Ezután dalos-
zajos körmenet 
indul majd a nyitva 
tartó pincékhez, 
ahol lélekmelengető 
italokkal és frissítő 
falatokkal várják 
a fiatal és idősebb 
vendégeket is. A 

menet a Strázsahegyi kilátónál ér 
véget, ahol a kiszebábégetés koro-
názza meg a tél utolsó szombatjá-
nak közösségi élményét.

További információ és a nyitott 
pincék listája hamarosan elérhető 
lesz a Vigadó honlapján. A prog-
ramon való részvétel ingyenes, a 
fogyasztásért az adott helyszínen 
kell fizetni.

KULTÚRA

TAVASZVÁRÓ KISZEBÁBÉGETÉS

 „Űzzük el együtt szabadulni. Később 

TAVASZVÁRÓ KISZEBÁBÉGETÉS
Új, tavaszváró programot kínál a Vigadó Kulturális és Civil Központ a kirándulásra vágyó 

vendégeknek február 26-án: a Vigadótól induló közös séta után 
kiszebábégetéssel és forralt borozással várnak mindenkit a Szent Orbán téren.

A kiszebábú egy szalmából készült bábú, mely álta-
lában egy leányt ábrázol. A télűzéshez, a tavasz el-
jövetelének ünnepéhez kapcsolódó népszokás kel-
léke. A téltemetés hagyományos, régi ünnepét ma 
már vidéken is csak elvétve ismerik és tartják meg, 
a Vigadó Kulturális és Civil Központ munkatár-
sai ezt a hagyományt szeretnék feléleszteni és éb-
ren tartani, ameddig csak a monori lakosok nyitot-
tak rá.

A babona szerint a kiszebáb égetése megsza-
badítja az embereket minden bajtól. Régebben 
minden évben megtartották az eseményt, mely 
szerint a gyermekek kiszebabát és zajkeltő szer-
számokat készítettek, egy központi térre vonul-
tak élükön egy dobossal és egy kikiáltóval télűző 
rigmusokat kiabálva: „Haj, ki kisze haj, kivisszük 
a betegséget, behozzuk az egészséget, haj kisze 
haj”. A vonulás közben hangosan zörgették szer-
számaikat. A vonulás a téren felállított máglyánál 
ért véget, ahol az összegyűlt személyek gondűző 
cédulákat tűztek fel a kiszebabára, majd bedob-
ták a tűzbe. A papírokra azt írták fel, hogy ki mi-
lyen gondtól szeretne megszabadulni. A máglya 
elhamvadásáig tavaszköszöntő versikéket és da-
lokat is énekeltek.  (Forrás: Néprajzi Lexikon)

 A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA 
Január 22-én ünnepeltük a magyar kultúra napját annak em-
lékére, hogy 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be 
a Himnuszt Csekén. A kultúra napja alkalmából egy különle-
ges rendezvénnyel várta a látogatókat a monori Vigadó. 

Az Ökomenikus imahét keretében január 20-án az Új 
Nemzeti Kamara Színház Fohász a magyarságért – imába 
foglalt történelem című zenés színházi előadását láthattuk 
a monori Vigadó Dísztermében. A nemzetünk múltját és je-
lenét István, a király gondolataiban bemutató színházi darab 
előtt Pogácsás Tibor, térségünk országgyűlési képviselője 
köszöntötte a résztvevőket. Az Imahét különleges, kultúra-
napi rendezvényére sokan el tudtak menni, így egy kellemes, 
meghitt rendezvény keretében emlékezhettünk meg a ma-
gyar kultúra napjáról.
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távoktatás!
Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
Érdeklődni lehet: 

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

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

Autós-Motoros IskolA kft.
Több, mint 30 éve Monoron

• cserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, 

ereszcsatorna 
javítása, cseréje

Alpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

ácS-tetŐFeDŐ 

keDvezŐ árAk! 06-30/919-4694

tettettettetŐFŐFŐFeeDŐ DŐ DŐ 

cserepeslemez-fedés

SzAkkÉpzett

MeSterek

ááács cs cs kkkapocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő apocs Építő kkftftftft

Generál-

        kivitelezÉS   
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez

AlAptÓl
A tetŐiG

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.

 TÖBB HELYEN ÉRINTI MONORT 

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
 A balesetek balesetek elkerülése érdekében új közlekedési 

táblák kerültek kihelyezésre, több helyen is új forgalmi rend 
lépett térvénybe az elmúlt hetekben. Az illetékesek kérik, 
hogy a lakosság fokozott figyelemmel közelítse meg az érin-
tett útszakaszokat, az autóvezetők gondolják újra a változáso-
kat, valamint tartsák észben, hogy veszélyes megszokásból 
közlekedni.

Az új forgalmi rend a város több pontján azt hivatott segíteni, 
hogy a balesetek gyakorisága csökkenjen. Az érintett területek 
az alábbiak:
• A Mező utca‒Fónyad D. utca kereszteződésében az elsőbbség-
adás kötelező jelentésű „mackósajtot” kiemelt ‒ sárga alapú ‒ 
STOP táblára cserélték a további balesetek elkerülése érdekében.
• A Rét utca‒Gém utca és az Avar utca‒Nádas utca keresztező-
désekben megszűnt a jobbkéz-szabály, az önkormányzat a Gém‒
Nádas utcán haladók elsőbbségét rendelte el.
• Közlekedésbiztonsági okokból a Jászai Mari Általános Iskola 
környékén 2022. január 19-től lépett életbe az új forgalmi rend. 
Több csomópontban megszűnik a jobbkéz-szabály, „elsőbbség-
adás kötelező” jelzőtáblák kerültek kihelyezésre, melyek értel-
mében a Kistemplom utca, valamint a vele párhuzamos Hege-
dűs Gyula utca érintett szakasza lesznek a védett utak.

FORGALMI REND VÁLTOZÁS TÖRTÉNT A LŐCSEI UTCÁBAN
A Lőcsei és a Zólyom utca kereszteződésébe kihelyezésre került 
az elsőbbségadás kötelező tábla, így ebben az elágazásban meg-
szűnt a jobbkéz-szabály, a jövőben a Lőcsei utcáról érkezőknek 
lesz elsőbbségadási kötelezettségük. 

A városvezetés arra kéri a közlekedés résztvevőit, hogy min-
den esetben fokozott figyelemmel közlekedjenek, ne megszokás-
ból vezessenek, hiszen a forgalmi rendben bekövetkezett válto-
zásokat annak is kötelező betartani, aki korábban írásban nem 
értesült annak módosításairól. 

JAVASLATOK SZÜLETTEK EGYÉB 
FORGALOMSZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEKBEN IS
Idén januárban az alábbi forgalomszabályozási kérdések kerül-
tek a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elé. Döntés később 
várható.
• A Dózsa György utca‒Kistói út–Szilágyi D. utca közötti, illetve 
a Pilisi utca‒Bánffy D. utca–Stromfeld A. u. közötti szakaszán 
a meglévő forgalomszabályozás közlekedésbiztonsági szem-
pontból nem megfelelő, mert keveredik a jobbkéz-szabály és 
az elsőbbségadás szabályozása. A javaslat szerint kilenc darab 
elsőbbségadás kötelező jelzőtábla kihelyezésével megszűnne a 
jobbkéz-szabály: a Dózsa Gy. és a Pilisi utcák lennének a védett 
utak, a Katona József utcai csomópontokat leszámítva a Dózsa 
Gy. és a Pilisi utcán haladók elsőbbségét rendelnék el.
• Az Ipar utca és Ady Endre út között (vasúttól a 4 sz. főútig 
húzódó tömbben) súlykorlátozott övezet bevezetését javasolják, 
mert a megnövekedett kamionforgalom az ott lakók nyugalmát 
zavarja, illetve a lakóövezeti utcák – nem ilyen terhelésre terve-
zett és épített – útburkolatának állagát veszélyezteti.
• Kérelem érkezett forgalomtechnikai tükör kihelyezésére a 
Liliom utca–Bocskai utca csomópontjánál az ott közlekedők biz-
tonságának növelése érdekében. A Bocskai utcából kiforduló 
vagy a kereszteződésen áthaladó gépjárművezetők ugyanis nem 
látják be teljesen a csomópont környezetét. A Műszaki Iroda 
munkatársai megvizsgálták a kérdést, majd a rendőrség véle-
ményét kikérve arra a megállapításra jutottak, hogy a keresz-
teződésben közlekedésbiztonsági szempontból célszerű lenne 
2 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése az „ÁLLJ! Elsőbb-
ségadás kötelező” táblákkal szemközti oldalakon.
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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

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt
szeretne, akkor

nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

‒ Sokan felvételiztek idén?
‒ Igen, összesen 598 nyolcadikos és 98 

hatévfolyamos tanuló írt központi felvé-
telit nálunk. Ez nagy létszámnak mond-
ható, így a járványügyi intézkedéseket 
betartva a tavalyihoz hasonlóan idén is 
segítséget kértünk az Ady Úti Általános 
iskolától és a Kossuth Lajos Általános 
Iskolától. Volt, aki ebben a két intézmény-
ben írta a felvételi vizsgadolgozatot az 

ottani tanárok és peda-
gógusok felügyeletével.

‒ Mi következett a 
vizsga után? 

‒ Ez nagyságrendileg 
700 dolgozatot jelentett 
mind magyarból, mind 
matematikából. A javí-
tási feladat sem volt kis 
munka, főleg úgy, hogy 
nagyon szigorúan be 
kell tartani a határidő-
ket, hogy aki szeretne, az 

időben élhessen a jogorvoslati lehetősé-
gekkel is. A felvételi pontszámokat tartal-
mazó eredményértékelő lapokat a nyolca-
dikos tanulóknak az általános iskolákon 
keresztül küldik ki, a hatévfolyamos 
gyermekekhez pedig postai úton jut el az 
értékelőlap.

‒ Mik voltak a benyomásai az idei fel-
vételiről? 

‒ A matematikát magam is javítottam, 
a magyarról pedig a kollégák elmondása 
alapján tudok nyilatkozni. Ezek alap-
ján úgy fogalmazok jól, ha azt mondom, 
hogy az idei feladatsor megfelelő volt. 
Úgy látom, a gyerekek a legtöbb feladat-

OKTATÁS

TÚL VANNAK A FELVÉTELIN A DIÁKOK

‒ Sokan felvételiztek idén?

TÚL VANNAK A FELVÉTELIN A DIÁKOK
Csaknem 700 diák írta meg a központi felvételi vizsgát idén. A nagy létszámra és a 

járványhelyzetre való tekintettel a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium 
épületén kívül további két helyszínen zajlottak a vizsgák. Balatoniné Sárosi Mártával, a 

gimnázium intézményvezetőjével beszélgettünk a felvételiről és az elmúlt fél év értékeléséről. 

hoz hozzá tudtak szólni, így jó érzéssel 
töltötte el őket a sikerélmény, és lendüle-
tesen tudtak rajta dolgozni.

‒ Mit kell tudni a feladatsorról?
‒ Ez egy országos feladatsor, így 

minden iskola ezzel térképezi fel a diá-
kok tudását. A feladatsorral szemben 
az a kihívás, hogy minden típusú gyer-
mek tudásbeli képességét egyszerre kell 
mérnie. A nehezebb feladatok tudnak 
különbséget tenni a legokosabbak között, 
de vannak benne kifejezetten egyszerű 
feladatok is, hogy a gyengébb képes-
ségű gyermekek között is lehessen diffe-
renciálni. Ha konkrétan ezt az évet aka-
rom értékelni, akkor úgy gondolom, most 
élhetőbb volt a felvételi, mint az előző 
évek feladatsorai.

‒ Mi lesz a következő lépés a felvételit 
tekintve?

‒ Február közepéig kell a központi 
jelentkezési lapot leadniuk a diákoknak, 
így erre még nincs rálátásunk. A felvételi 
pontok tükrében fogják eldönteni, hogy 
milyen iskolát választanak. Biztosan 
megvan már az elképzelésük, de a pont-
számok még befolyásolhatják a kívánsá-
gukat, hogy milyen sorrendben szeretné-
nek bekerülni az intézményekbe.

‒ Hogyan értékelné az elmúlt fél évet? 
‒ A gyerekeknek vissza kell rázódniuk 

a közösségbe. Az otthoni digitális okta-
tás a középiskolában hosszú ideig tartott, 
ráadásul a vírushelyzet azokat a lehe-
tőségeket is beszűkítette, hogy a diákok 
közösségi programokon vegyenek részt. 
Mi az első félévben sok olyan eseményt és 

elfoglaltságot kínáltunk a gyerekeknek, 
ami segítette azt, hogy újra egymásra 
találjanak, új közösségeket tudjanak 
kialakítani. Szeptemberben szerencsére 
még meg tudtuk szervezni az egy- és két-
napos osztálykirándulásokat, megvolt a 
gólyaavatás. Elindítottunk egy teljesen új 
programot: a Suli éjszakáját, ami nagyon 
nagy sikerrel és jó élményekkel zárult. A 
maga nehézségeivel, de meg tudtuk tar-
tani a szalagavatót is. Megszerveztük a 
nemzetek konyháját, és ebben a félévben 
is nagy hangsúlyt fektettünk a jótékony-
kodásra. Karácsony előtt mindig érzéke-
nyítjük a gyerekeket erre, de szerencsére 
könnyű megszólítani őket, hogy figyelje-
nek oda rászoruló társaikra. Jártak filhar-
mónia-koncerten és Lázár Ervin-prog-
ramon, közben zajlottak a versenyek is. 
Bízom benne, hogy mindenki átélt olyan 
élményeket, amelyekre szívesen emlék-
szik majd vissza.

‒ Mire a legbüszkébbek? 
‒ Sok mindent tudnék itt felsorolni: 
tanítványainkra, kollégáinkra, az elért 
sikerekre, eredményekre, a múltunkra. 
De talán a legfrissebb: már hagyomány-
nyá vált iskolánkban, így idén is meg-
szervezte Gál Krisztina kolléganőm a 
kétnapos felsőoktatási továbbtanulási 
börzét. Ilyenkor gimnáziumunk volt 
tanulói, akik jelenleg különböző fel-
sőoktatási intézményekben tanulnak, 
rövid előadásokkal, konzultációkkal 
segítik a pályaválasztás előtt álló diák-
jainkat. Ebben a félévben a pandémia 
miatt online jelentkeztek be a csoport-
jainkhoz, és valódi, hasznos tanácsokat 
adtak a végzős gimnazistáknak.  VNyL

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!
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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 műkö-
dő telephelyére keressük csapatunk új tagjait az 
alábbi munkakörökbe.

JElEntKEzz:
+36-30/792-1319

Csévharaszt, 
nyáregyházi út 51. 

hr@bfbplus.hu

Gépbeállító
(több üzemegységünkbe,  
több műszak vállalásával)

Karbantartó 
géplakatos, villanyszerelő 
VAGY mechanikai műszerész 
végzettséggel, többműszakos  
munkarendbe)

Targoncavezető 
(több üzemegységünkbe, több  
műszak vállalásával, érvényes  
targoncavezetői engedéllyel)

Üzemi operátor   
betanított munkás (többműszakos  
munkarendbe, több üzemünkbe is)

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú munka

lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárás támogatás

• Szépkártyajuttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Céges buszjárat 
(Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–

Pilis–Monorierdő–Monor–BFB plus 
Kft és vissza útvonalon)

 RAGASSZUK FEL!  

ÉRKEZNEK A MATRICÁK!
Az év elején a NHKV Zrt. minden fel-
használó számára kiküldi a 2022. évre 
érvényes matricát, amely igazolja a 
hulladékszállítás jogos igénybevé-
telét. 

Érdemes körültekintőnek lenni és 
fi gyelni a postaládákat, mivel folya-
matosan érkeznek a szerződéssel 
rendelkező ügyfeleknek a kommuná-
lis hulladékszállításhoz szükséges ér-
vényességi matricák. Az NHKV Zrt. 
által küldött borítékon jól láthatóan fi -
gyelmeztetnek arra, hogy a levél fon-
tos küldeményt tartalmaz. A matri-
cákat a kommunális hulladéktároló 
edényekre, jól látható helyre kell felra-
gasztani. Az új matricák felhelyezésé-
re a kézhezvételtől számított 30 nap 
áll rendelkezésre. MS infó

 Január hatodika óta tart hivatalosan 
a farsang, azonban a karnevál, avagy a 
télbúcsúztató még hátra van. Ezen idő-
szak alatt az óvodákba járó gyermekek 
szorgosan készítik a dekorációkat, ami-
kor pedig elérkezik intézményükbe a 
farsangi „karnevál”, rengetegféle külön-
böző jelmezt öltenek és igyekeznek egy 
napra saját karaktereik „bőrébe” bújni. 
A farsang a vízkereszttől hamvazószer-
dáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató 
időszak. Számos néphagyomány köt-
hető hozzá, mint a fánksütés, a jelme-
zes bálok vagy a táncos mulatságok. Az 
óvodákban nagyon mozgalmas heteket 
jelent a farsang, ilyenkor beszélgetnek 
a régi szokásokról, munkáikkal feldí-
szítik a csoportszobát, énekelnek, tán-
colnak, verselnek, majd, ha elérkezik a 
várva várt „karnevál”, jelmezbe öltöz-
nek és egy teljes délelőttöt a mulatság-
nak és a télűzésnek szentelnek. Técsiné 
Vas Ildikó, a Napsugár Óvoda vezetője 
elárulta, náluk a farsangi készülődés 
február 21-én kezdődik, ekkor pedig 
korosztályonként más és más feladatok-

 Január hatodika óta tart hivatalosan 

FARSANG ÉS TÉLŰZÉS 
AZ ÓVODÁKBAN

kal készülnek minden foglalkozási terü-
leten az óvónénik, majd a hét utolsó ovis 
napján közösen kiszebábot is szeretné-
nek égetni. Nincs ez másképp a Szivár-
vány Óvodában sem, a farsangi előké-
szület náluk is hasonlóképpen zajlik, 
maszkokat és bohócokat készítenek, ver-
seket és dalokat tanulnak. Ők a „karne-
vált”, azaz a farsang napját február 21-re 
tűzték ki, amikoris délelőtt bábelőadás-
sal szeretnének kedveskedni a gyere-
keknek, ezt követően pedig csoporton-
ként jelmezes felvonulás, zenés-táncos 
mulatság és süteményevés is lesz. 

A jelenlegi járványhelyzetre való 
tekintettel a farsangok minden esetben 
zártkörűen kerülnek megrendezésre, de 
ettől függetlenül is igyekeznek kihasz-
nálni a megtarthatóság lehetőségét. Bár 
jelenleg még kicsit nehéz ezeket az ese-
ményeket megrendezni, hiszen szeret-
nék, ha a mulatság mellett a biztonság is 
előtérben lenne, de már nagyon remény-
kednek benne, hogy az elmúlt két évnyi 
korlátozások után jövőre újra úgy ünne-
pelhetik a farsangot, ahogy régen.
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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.

06-20/236-4000
www.taximonor.hu

TAXI

6+1 személyes, 

klímás autókkal 

rendelkezünk

Kisfalusi Renáta és Husvéth 
Csaba tavaly szeptemberben 
csatlakoztak az együtteshez 

és bár még jelenleg az első lépések-
nél tartanak, rengeteg ötletük és 
céljuk van a jövőre nézve.  

A Strázsák Néptáncegyüttes 
1995-ben alakult a monori József 
Attila Gimnázium végzős diákja-
iból, akkor még Monori JAG Nép-
táncegyüttes néven, jelenlegi nevét 
fennállásának ötödik évfordulóján 
kapta. 2021 szeptemberében két új 
szakképzett és elhivatott művé-
szeti vezetővel bővültek, renge-
teg céllal és elszántsággal néznek a jövő 
felé. Kisfalusi Renáta csakúgy, mint társa, 
Husvéth Csaba a Magyar Táncművé-
szeti Főiskolán szerzett diplomát, jelen-
leg mindketten néptáncpedagógusként 
dolgoznak. Renáta pályafutását a 
győrújbaráti Csobolyó Néptáncegyüt-
tesnél kezdte, majd az évek során 14 
óvodában tanította és tanítja a gyerme-
keket a legnagyobb szeretettel és lel-
kesedéssel. Csaba Kiváló Tehetséggon-
dozó Pedagógus címmel kitüntetett 
tanár, néptáncpedagógus és az Örökség 
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművé-
szeti Egyesület elnökségi tagja. Bár még 
szinte friss a Monori Strázsák Néptánc-
együttessel való közös munka és a veze-
tőség, már kialakítottak egy felmenő 
rendszert az együttesen belül, így a leg-

ISMERJÜK MEG A VIGADÓ CSOPORTJAIT! 
MONORI STRÁZSÁK NÉPTÁNCEGYÜTTES

isfalusi Renáta és Husvéth 

MONORI STRÁZSÁK NÉPTÁNCEGYÜTTES
A monori Vigadó csoportjait bemutató cikksorozatot indítunk, melyben elsőként 
a Monori Strázsák Néptáncegyüttes egyik új művészeti vezetőjével beszélgettünk 

a néptáncegyüttes történetéről, illetve magukról és céljaikról. 

kisebbek az Apró Strázsák csoportban, 
az iskolások a Kis Strázsák csoportban, 
a fiatal felnőttek pedig az úgynevezett 
„anyaegyüttesben”, azaz a Monori Strá-
zsák Néptáncegyüttesben táncolnak. A 
kisebbek heti kétszer másfél órában, a 
felnőttek kétszer három órában a műve-
lődési házban. ‒ Apránként, de azért 
folyamatosan növekszik a létszámunk, 
így ezt a három csoportot magába foglaló 
néptáncműhely már lassan 50 fősre nőtt – 
árulta el Husvéth Csaba, majd hozzátette, 
bár nagyon örülnek ennek is, a jövőben 
a létszámukat meg szeretnék triplázni. 
Hosszú távú céljaik között szerepel, 
hogy a monori iskolákban is megjelen-
hessen a kötelező testnevelés keretében 
zajló heti egyszeri néptáncóra, aminek a 
tárgyalásai most is zajlanak, de remélik, 
szeptembertől már az iskolákban is jelen 

lehetnek. ‒ Az elsődleges célunk 
az, hogy a gyerekek megismerked-
jenek a magyar kulturális örök-
séggel és valamiféle pozitív, mara-
dandó életminőségváltozás felé 
irányuljunk. A tánc egy eszköz, és 
alapvetően a közösség és a gyer-
mekek személyiségének a méltó 
kibontakoztatása az, amit valójá-
ban szeretnénk, másodlagos, hogy 
ezzel a kulturális örökséggel, a 
néptánccal, a zenével, a népdalok-
kal igyekszünk teljesebbé tenni a 
műveltségüket is – folytatta vízióik 
ismertetését. 

Bár rövid ideje dolgoznak együtt, az 
utóbbi fél évben volt már néhány fellé-
pésük. Csaba a decemberi adventi gyer-
tyagyújtáson előadott műsorukra a leg-
büszkébb, ahol mindhárom csoport 
színpadra állhatott a város előtt. Ren-
geteg fellépésre készülnek, április 30-ra 
pedig egy nagyszabású táncgálát tervez-
nek a tánc világnapja alkalmából.

A néptáncegyüttes az elmúlt évek során 
a számtalan hazai előadáson túl nemzet-
közi turnékon is ‒ többek között Hol-
landiában, Montenegróban, Romániá-
ban, Görögországban, Szlovéniában és 
Németországban is ‒ fellépett, öregbítve 
ezzel Monor és Magyarország hírnevét. 

Próbáikon minden népi kultúra iránt 
érdeklődőt várnak szeretettel, korra, 
nemre és tudásra való tekintet nélkül!  AF
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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

 Nyitvatartás: H–P: 8–18, Szo: 8–13

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

Monor, Mátyás király utca 51.

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

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

www. www. www. www. www. szazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. hu
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Bankkártyás fizetési lehetőség

Monor
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A több évtizede működő, mindenki 
által jól ismert Virág utcai Patika 
életében új időszámítás kezdődött. 

Az elmúlt évben korszerű felújításon és 
bővítésen esett át, így ma már egy gyönyö-
rűen megtervezett, tágas, világos, modern 
Alma Gyógyszertár fogadja az egészségü-
ket megőrizni és betegségeket megelőzni 
kívánókat.

A megújulás a patika nevét is érintette, 
ugyanis Kalmia Gyógyszertárra változott, 
de mindannyiónk számára ismerős Virág 
utcai Patikát meghagyva lett Virág utcai 
Kalmia Gyógyszertár.

Monoron egyedülálló újdonság, hogy 
nyitott polcrendszerrel dolgoznak, így a 
vásárlók szabadon válogathatnak, kézbe 
vehetik és összehasonlíthatják a terméke-
ket, a felmerülő kérdések esetén pedig a 
patika dolgozói szívesen segítik a válasz-
tást. A nyitott polcokon egészségmegőrző 
készítmények, dermokozmetikai termé-
kek (Bioderma, Uriage, Vichy, La Roche-
Posay, Eucerin, Cerave), étrend-kiegészí-
tők, vitaminok széles palettáját találhatják 
meg a vásárlók, de újdonságként már állat-
gyógyászati készítményeket (pl.: vitami-

HIRDETÉSEKKULTÚRAHIRDETÉSEKKULTÚRA

Atöbb évtizede működő, mindenki 

KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULT A VIRÁG UTCAI PATIKA!
nok, bolhaírtó, féreghajtó, stb.) is beszerez-
hetünk a patikában. A vásár lók kényelme 
érdekében, széles termékválaszték kal 
igyekeznek készleten tartani több havi 
gyógyszermennyiséget. Ha pedig esetleg 
nincs készleten a kívánt termék, lehetőség 
van még aznapra megren delni. 

A patika csapata is megújult. Kedves, 
fiatalos lendülettel, hivatásukat elszántan 
szerető, szakmailag kiváló és lelkes szak-
emberek segítenek és válaszolnak minden 
kérdésre. A betérő vásárlóknak Alma Gon-
dozási Kártyával kedvesked nek, amely 
5% kedvezményre jogosít. Az érintett ter-
mékekről és a részletekről szívesen nyújta-
nak tájékoztatást a gyógyszertárban.

A legkisebbekre gondolva a megújult 
belső térben gyereksarok is helyet kapott, 
így amíg a szülők vásárolnak, addig a gye-
rekek játszhatnak, lapozgathatják a mese-
könyveket, hogy mindenki számára kelle-
mes legyen a patikában töltött idő. 

Aktuális ajánlataikat az Alma Gyógy-
szertárak havonta megjelenő akciós 
kiadványában olvashatják, az újságokat 
keressék a postaládákban vagy a gyógy-
szertárban!  (x)

Jó egészséget kíván minden kedves jelenlegi és jövőbeli vásárlójának 
a Virág utcai Kalmia Gyógyszertár csapata!

2200 Monor, Petőfi S. utca 26., 
Tel.: 06-29/413-881
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8–17 óra
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A z ökumenikus nemzetközi ima-
hét a világ összes keresztényét 
összefogó közös imahét, melyet 

évről évre január 18. és 25. között tarta-
nak meg. Története egészen 1908-ig nyú-
lik vissza, amikor egy Paul Wattson nevű 
anglikán pap imanyolcadra, vagyis nyolc 
napra hívta a keresztényeket, felekezeti 
hovatartozástól függetlenül. ‒ A mono-
riak nagyon szeretik ezt az eseményt, 
amit már régóta megtartunk ‒ kezdte 
Vladár István, református lelkész. ‒ Húsz 
éve vagyok lelkész a városban, a monori 
lelkészek közül én szolgálok itt legré-
gebben. Monori származású is vagyok, 
így emlékszem, hogy fiatalkoromban is 
zajlódott az imahét az akkori lelkészek-
kel. Szóval sok évtizedes hagyománya 
van ennek és nagyon kedvelik a monori 
keresztény felekezetek az ökumenikus 
imahetet ‒ tudtuk meg a református lel-
késztől. 

Az esemény eredetileg nyolcnapos, 
vasárnaptól vasárnapig tart, ám Mono-
ron január 17. hétfőtől január 23. vasárna-
pig folytak az összejövetelek. 

Hétfőn a Jézus Szíve kápolnában 
Schaller Tamás és Schaller Tímea reformá-
tus lelkészek, kedden a Kistemplomi 
Református Egyházban Matuz József 
baptista igehirdető, szerdán az evangé-
likus templomban Urr Zsolt Ipoly római 
katolikus pap, pénteken a Nagyboldog-
asszony-templomban Sánta József evangé-
likus lelkész, szombaton a baptista ima-
házban Bárány Zoltán református lelkész, 
vasárnap pedig a Monori Református 

KÖZÖSSÉG

AZ EGYSÉG KRISZTUSBAN 
– ÖKUMENIKUS IMAHÉT– ÖKUMENIKUS IMAHÉT

Monoron már több évtizede rendezik meg az ökumenikus imahetet januárban. 
Az imahéthez idén a Vigadó is csatlakozott a magyar kultúra napja alkalmából 
rendezett Fohász a magyarságért ‒ imába foglalt történelem című műsorával.

Nagytemplomban Vladár István refor-
mátus lelkész szolgált. Csütörtökön a 
magyar kultúra napja alkalmából rende-
zett előadást tekinthették meg az érdeklő-
dők a Vigadó Dísztermében.

‒ A fő felépítése egy ilyen közös alka-
lomnak az igeolvasás, éneklés mellett 
az adott igeszakaszról szóló igehirdetés, 
üzenet az ott lévő igehallgatók felé, majd 
ennek alapján van lehetőség utána imád-
kozni – magyarázta  Matuz József baptista 
igehirdető. ‒ Akár a saját szavaival mond-
hatja el mindenki a saját válaszát, Isten 
felé való háláját, kérését fogalmazhatja 
meg, vagy vannak előre megfogalmazott, 
leírt imádságok, amik elhangoznak azon 

az estén, de a kettőt lehet kombinálni is
‒ fejtette ki. 

Urr Zsolt Ipoly atya elmondta, hogy 
mindegyik ökumenikus imahéthez tar-
tozik egy téma és tematika, amit idén a 
Közel-Keleti Egyházak Tanácsa dolgo-
zott ki, a „Láttuk az ő csillagát napkele-
ten és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 
2,2) evangéliumi igeszakaszból.

Az ökumenikus imahét csütörtöki 
napján a Vígadó is csatlakozott a magyar 
kultúra napja alkalmából rendezett 
Fohász a magyarságért ‒ imába foglalt 
történelem című zenés színházi darab-
bal, melyet az Új Nemzeti Kamara Szín-
ház előadásában láthattak a nézők. Az 
estről Schaller Tímea református lelkész 
mesélt: ‒ Az előadásban a magyar törté-
nelmet vették végig  Géza fejedelemtől 
1956-ig. Az istenes versek előtérbe kerül-
tek, nagyon színvonalas, értékes előadás 
volt ‒ mesélte.

Sánta József evangélikus lelkész sze-
rint a keresztény ember számára nagyon 
izgalmas az imahét, mert meghallgat-
hatja egy másik felekezet prédikátorát, 
esetleg betekinthet a másik felekezet 
liturgiájába és a templomába is, mert erre 
azért máskor nincsen nagyon lehetősége 
a híveknek. 

Az imahét estéin az adakozás, az ado-
mányok gyűjtése is nagy szerepet ját-
szott, hiszen idén is, mint már néhány 
évvel ezelőtt, a bejáratoknál elhelyezett 
perselyekből befolyt összeget a monori 
Gondozási Központnak ajánlották fel.

Jurik Bianka
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KÖZÖSSÉG

AKIK SEGÍTENEK
 Életünk során bármikor kerül-

hetünk olyan helyzetbe, ami-
kor egyszerűen csak segítségre 
lenne szükségünk: valakitől, de 
nem igazán tudjuk, hogy kitől. 
Számos olyan szervezet van, 
akik önzetlenül, megkülönböz-
tetés nélkül, önként nyújtanak 
segítséget, hiszen segítséget 
kérni sohasem szégyen!

Monoron is számos szere-
tetszolgálat és egyéb segítség-
nyújtó szervezet működik, melyekhez fordulhatnak azok, akik 
szükségét érzik, legyen szó lelki, fizikai, kisebb vagy nagyobb 
problémáról. Összegyűjtöttük ezen szervezeteket, hogy segít-
sük az eligazodást.

MAGYAR VÖRÖSKERESZT MONORI SZERVEZETE
A Vöröskereszt országos hálózatának révén önkénteseik és 
szakembereik elsősorban rászoruló és hátrányos helyzetű 
embereken és csoportokon segítenek. Hajléktalan embereket, 
szenvedélybetegeket, gyermekeket és családokat, fogyatékkal 
élőket és időseket egyaránt támogatnak. Monori elérhetőségük: 
Körmendi Krisztina területi vezető: +36-70/933-8178

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT ÉS  
A JELENLÉT PROGRAM
„A hit védelme és a szegények szolgálata.” ‒ több mint kilenc-
száz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Sok-
rétű feladatokat látnak el: rászoruló és hátrányos helyzetű csa-
ládokat, gyermekeket, időseket és hajléktalanokat gondoznak, 
de segítenek tanácsadással is.

A Gondviselés Háza Szenvedélybeteg Segítő Szolgálathoz 
bárki fordulhat, aki úgy érzi, elhatalmasodott rajta a függőség. 
Elérhetőségük: Kossuth Lajos utca 88., +36-70/660-1361.

KATOLIKUS KARITÁSZ
A Katolikus Karitász egyházi jogi személyiségű, közcélú 
humanitárius szervezet, amely segíti a rászorulókat különböző 
segélyprogramok, akciók útján. Napi tevékenységük, hogy 
helyi pékségek és civil szervezetek felajánlásait (ruha, cipő, 
iparcikk) heti egyszeri alkalommal osztják a rászorulóknak. 
Minden hónap elején csoportgyűlést is tartanak. Elérhetősé-
gük: Dosztál Veronika +36-30/178-3954

SANT’EGIDIO KÖZÖSSÉG
Önkénteseik rászoruló, beteg, szenvedő embereken segítenek. 
A világ különböző pontjain a Szent Egyed közösségek hátrá-
nyos helyzetű gyerekeket, otthonaikban magányosan vagy 
intézetekben élő időseket, fogyatékkal élőket, hajléktalanokat, 
romákat segítenek imádságokkal, lelki segítséggel. Monoron 
2011 októberében kezdtek el a Kossuth iskolában foglalkozá-
sokat tartani a romatelepen élő gyerekeknek, akikkel Barátság 
szakkör néven gyűlnek össze hetente, nyaranta pedig táboroz-
tatják őket. Elérhetőségük: Monori Római Katolikus Plébánia 
+36-30/178-3952

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány hazánk ötödik legna-
gyobb humanitárius szervezete, céljuk a rendszeres segély és 
élelemnyújtás, humanitárius és lelki segítés, fejlesztési prog-
ramok végrehajtása szükséget szenvedő és szociálisan peri-
fériára szorult emberek számára. Központi elérhetőségük: 
+36-1/381-0084 
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 KÖZEL SZÁZ EGYESÜLET KÖZÜL 

A KÖZÉPMEZŐNYBEN BIRKÓZÓINK

 KÖSZÖNJÜK, HOGY RÉSZT VEHETTÜNK 

VENDÉGSÉGBEN A PUSKÁS AKADÉMIÁN

 A Magyar Birkózó Szövet-
ség minden év végén elké-
szíti a tagegyesületek ered-
ményei alapján az adott 
év egyesületi rangsorát. 
A számtalan megrende-
zett, hivatalos verseny-
naptárban is szereplő 
megmérettetésről az 
eredmények és az MBSZ 
honlapján olvasható pont-
rendszer alapján megtörtént 
az egyesületi rangsor kiszámí-

 Január utolsó hétvégéjén 
labdarúgó-szakosztályunk 
alsós korosztályaival (U7, 
U9, U10-U11) egy meghívá-
sos teremtornán vettünk 
részt a Puskás Akadémia 
csodálatos otthonában, majd 
megtekintettük a PAFC–
MOL Fehérvár rangadót.

Külön öröm számunkra, 
hogy U7-es korosztályban 
csapatunkat partneregye-
sületünk labdarúgói, az 
Albertirsai Sportegyesület 
fiatal tehetségei képviselték, 
mint Monori SE tehetségközpont-válogatott. 
A nagyszerű szereplés mellett a torna legjobb 
játékosának járó díjat is sikerült elnyernünk, 
Csík Milán személyében. 

Ezúton is gratulálunk az albertirsai növen-
dékeknek, különdíjasunknak, valamint a csa-
pat edzőjének, Benkó Istvánnak!

A legkisebbek mellett minden korosztá-
lyunk nagyszerűen szerepelt és több játéko-
sunk is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 
U9-es korcsoportban a torna legjobb játékosa 

tása 2021-ben is. Ez alapján, a rang-
sorolt 86 egyesület közül a birkó-

zószakosztályunk eredményei 
után összeadott pontok sze-
rint épp a mezőny közepén, a 
43. helyen végzett a Monori 
SE. Köszönjük sportolóink 
és edzőink áldozatos mun-
káját, a szülők támogatá-

sát és segítőink közreműkö-
dését. Hasonlóan sikeres évet 

kívánunk 2022-re is, HAJRÁ 
MONOR! Monor SE

Márta Bence lett. U10-11-ben a torna legjobb 
kapusának járó díjat Petró Milán nyerte.

Gratulálunk csapatainknak, különdíjas 
játékosainknak, valamint korosztályos edző-
inknek! 

Ezúton is köszönjük a Puskás Akadémia 
pre-akadémia szakmai vezetőjének, Lacza 
Albertnek a lehetőséget, hogy ellátogathat-
tunk a Puskás Akadémiára, és részt vehet-
tünk a tornán, illetve az NBI-es bajnoki mér-
kőzésen. Monor SE

             
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

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 21 500 Ft/m3

akác, tölgy, bükk hasítva 33 cm-es 21 000 Ft/m3

TŰZIFA 

Logisztikai operátort, 
raktári árukezeLőt és 

targoncavezetőt 
keresünk

3 műszakos 8 órás munkarendbe 
gyálra. 

ingyenes targoncavezetői 
képzés.

átlag nettó bérek: 250  000 –300  000 Ft. 
ingyenes céges buszok: 

Budapest, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Nyáregyháza, Monor, Csévharaszt, Sülysáp, 
Pilis, Dánszentmiklós, Káva, Pánd, Gomba, 

Úri, Mende, Maglód, Üllő, Vecsés.  

érd: 06-70/779-4447

Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor, Ady út 58.
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Az akciós árak 2022. február 22-től március 5-ig a készlet erejéig érvényesek!

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

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

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Nyitvatartás: 
hétfőn zárva

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

 OTP, K&H és MKB SZÉP-

kártyát elfOgAduNK

 Sertéstarja
csontos

Marhaleveshús 

Főtt császár    

Füstölt monori kolbász

Sertés hátsó csülök

Pulykaszárny

Pulykafelsőcomb

Májas hurka

1290 Ft/kg

1990 Ft/kg

2590 Ft/kg

2490 Ft/kg

990 Ft/kg

590 Ft/kg

1290 Ft/kg

990 Ft/kg

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  

HÁLÁS SZÍVVEL
A család köszöne-
tét fejezi ki mind-
azoknak, akik szí-
vükben, lelkükben 
imádkoztak és bú-
csúztak el szeretett 
családtaguktól, 
Márta Barnabástól, 
illetve kísérték el 
őt utolsó földi útjá-
ra 2022. január 19-
én a Monori refor-
mátus temetőben. 
A család búcsú szavai: Hálásak vagyunk 
a Mindenhatónak, hogy ismerhettük és 
ajándékba kaphattuk Barnabást az éle-
tünkbe. Szívünkben örökké élsz.

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299

 PINCÉK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK A BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJÉRE 

TISZTELT PINCETULAJDONOSOK!
 A Vigadó Kulturális és Civil Központ, a 

Monor Környéki Strázsa Borrend közre-
működésével idén is megszervezi város-
unk egyik legnagyobb rendezvényét a 
Borvidékek Hétvégéjét, 2022. június 
10-én és 11-én. A prog-
ram nem lehetne 
évek óta ilyen sike-
res a pincéjüket 
önzetlenül felajánló 
borosgazdák, és a 
helyi lakosok, egyesü-
letek, hatóságok segít-
sége nélkül, melyet 
ezúton is köszönünk!
Az idei évben is számí-
tunk közreműködésükre, 
mert a monoriak ven-
dégszeretetének, az ese-
mény jó hírének és a sikeres 
szervezésnek köszönhe- tően 
évről-évre több borászat jelentkezik, akik 
részt vennének a rendezvényen. Kérjük, 
amennyiben önök is szívesen fogadná-
nak egy érkező borászatot a Borvidékek 
Hétvégéjén, és az Irsai Olivér, Burgundi, 
Kövidinka, Kadarka, Sárfehér, Mézes 
sorokon, vagy ezek közvetlen közelében 
rendelkeznek ingatlannal, jelezzék rész-

vételi szándékukat az alábbi elérhetősé-
geken: vigado@vigadokft.hu, 06-29/413-
212.

Természetesen az évek 
óta velünk együttmű-
ködő pincetulajdono-
sok jelentkezését is vár-
juk, kérjük őket, hogy 
vegyék fel a kapcsola-
tot a korábban náluk 
vendégeskedő borá-
szattal, és jelezzék 
felénk részvételi 
szándékukat.
Szeretnénk az 
elmúlt évekhez 
hasonlóan 25-30 

borászatot hívni 
az ország minden részéből, 

hogy a vendégeknek lehetősége legyen 
az összes magyarországi borvidék ízeit 
megkóstolni ideális környezetben, a 
monori pincék között. A helyi pincetulaj-
donosoktól az alábbiakban kérünk segít-
séget: kapcsolattartás a jelentkező borá-
szattal, a pince biztosítása és a borászat 
munkatársainak fogadása június 11-én.
Előre is köszönjük jelentkezésüket:
Vigadó Nonprofi t Kft., Monor Környéki Strázsa Borrend

Borvidékek 
Hétvégéje



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

www.www.www.

diszkont áron házhoz szállítva

10 000 Ft megrendelés felett 

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

.hu.hu.hu


