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MONOR IS SEGÍT 
AZ UKRAJNÁBÓL ÉRKEZŐKNEKAZ UKRAJNÁBÓL ÉRKEZŐKNEK
Egyre többen menekülnek el az Ukrajnában zajló háború elől, köztük számos 

kárpátaljai magyar. Monor városa is felkészült arra, hogy egy esetleges 
menekülthullámban bizonyos számú rászorulónak átmeneti otthont biztosítson, a 

lakosok pedig már most megnyitották otthonaikat a településre érkezők előtt.
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ZAJLIK A FELKÉSZÜLÉS 
ÉS AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS
‒ Összeállítottuk az intézkedési tervet, 
felállítottunk egy vészforgatókönyvet és 
folyamatosan figyelemmel kísérjük az 
eseményeket – nyilatkozta lapunknak 
Kerepeszki Ildikó, a Műszaki, Városgaz-
dálkodási és Környezetvédelmi (Művák) 
Iroda vezetője. ‒ Gyűjtjük a hely- és lét-
számadatokat a befogadóktól, és az 
önkormányzat is felkészült, hogy ameny-
nyiben erre szükség van, be tudjunk 
fogadni menekülteket.

Az adománygyűjtés egy részét a 
Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgá-
lat mellett a Vigadó Nonprofit Kft. koor-
dinálja: összegyűjti a lakosság által fel-
kínált tárgyi adományokat és szétosztja 
a megfelelő helyekre. Ezekből egy bizo-
nyos mennyiség visszatartásra kerül, 

hogy adott esetben Monoron 
is megoldható legyen mint-
egy húsz fő azonnali ellátása. 
Az erre szánt épület átala-
kítási munkálatai is javában 
zajlanak. ‒ Hatvan matracot, 
takarót és párnát vásároltunk, 
a Vöröskereszt is tárol közel 
ötven darab polártakarót, 
illetve élelmiszert is tudunk 
biztosítani. Emellett felkészít-
jük az épületet, amit arra szá-
nunk, hogy a hozzánk érke-
zőknek szálláslehetősége is 
legyen. A wifi-kapcsolat is 
kialakításra kerül, hogy az 
erre rászoruló emberek tud-

janak tájékozódni illetve kapcsolatot tar-
tani a szeretteikkel. A volt Tankerületi 
Központ (Homoki ház, Petőfi Sándor utca 
27. sz.) kerül átalakításra, ezek a munká-
latok már folyamatban vannak: például 
egy wc megszüntetésével ki tudunk ala-
kítani egy zuhanyzót. Családonként, 
vagy nemenként külön-külön helyisége-
ket nem tudunk biztosítani az itt elszál-
lásoltaknak, de egy kis belső területren-
dezéssel, polcok áthelyezésével ki tudunk 
alakítani kisebb, szeparált részeket, főleg 
családok számára. 

HATALMAS AZ ÖSSZEFOGÁS 
A MAGÁNEMBEREK KÖZÖTT
A városvezetés a Monor és Térsége Integ-
rált Család-, és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálatot jelölte ki arra a feladatra, hogy 
amennyiben nagyobb létszámú mene-
kültcsoport érkezik a településre, akkor 
folyamatos legyen a segítő jelenlét és az 
ellátásuk is biztosított legyen. Egyelőre 
még nem volt erre szükség, helyi magán-
személyeknél azonban már több család 
került elhelyezésre. Mivel az önkormány-
zatnak nyilvántartást kell vezetnie a lét-
számadatokról, ezért arra kérik az érintet-
teket, hogy a személyes adatok megadása 
nélkül, hétköznaponként a Monori Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán telefonon 
(29/612-310) vagy e-mailben (titkarsag@
monor.hu) jelezzék, hány fő kapott náluk 
szállást, illetve azt is érdemes bejelenteni, 
ha valaki az utcán találkozik szállást kere-
sőkkel. Hétvégén a Családsegítő Szolgá-
lat vezetőjét, Ispány Jánost lehet keresni 

(06-30/663-2580). Szintén ezeken az elér-
hetőségeken keresztül lehet jelezni, hogy 
az önkormányzat milyen további segít-
séget nyújthat számukra – ilyen például 
az élelmiszer, tisztálkodószer, pelenka, 
vagy épp óvodai, védőnői ellátás. Tankö-
teles gyerekek beiskolázásával kapcso-
latban a Monori Tankerületi Központot 
kell keresni a 29/795-212 telefonszámon 
vagy a monor@kk.gov.hu e-mail-címen. 
A gyermekek nyilvántartása különösen 
fontos az esetleges óvodai vagy iskolai 
ellátás miatt, illetve a védőnőknek is tud-
niuk kell, hogy hány 18 év alatti gyermek 
van, akiknek ellátásra van szükségük 
vagy figyelemmel kell kísérni őket. 

HIVATALOSAN IS JELEZHETI, 
AKI SZÁLLÁSSAL TUD SEGÍTENI
A Nemzeti Művelődési Intézet a web-
oldalán létrehozott egy felületet, ahol a 
szállást felajánlók és a szállást igénylők 
regisztrálhatnak. Amennyiben valaki 
tud segítséget nyújtani magyarországi 
térítésmentes szállás biztosításában, 
annak nem kell mást tennie, csak kitölte-
nie néhány adatot.

ÍGY IS LEHET SEGÍTENI
Tartós élelmiszert és higiéniai szereket 
gyűjtött a Monor-Nagytemplomi Refor-
mátus Egyházközség, a lelkészi hivatal-
ban hivatali időben, valamint a vasár-
napi és a hétközi esti istentiszteletek 
előtti órában is lehetett adományokat 
leadni. Emellett elindult a Híd Kárpát-
aljáért adományvonal is (1357), melynek 
hívásával 500 forinttal támogatható az 
összefogás. A Nemzeti Humanitárius 
Koordinációs Tanács szervezésében a 
1357-es telefonszám hívása mellett banki 
átutalással (11711711-22222222) is lehet 
pénzadományt küldeni.

Monor Város Önkormányzata és a Ma-
gyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerve-
zete Monor területi szervezete közvet-
len gyűjtést szervez a környékre érkező 
kárpátaljai menekültek megsegítésére. 
Folyamatos kapcsolatban vannak azon 
helyekkel, ahová a menedékkérők ér-
keznek, így közvetlenül tudják koordi-
nálni, hogy milyen adományokra lenne 
szükségük. A gyűjtés helye a Vigadó 
Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. I. eme-
let (hétfőtől csütörtökig 8:00–18:00, 
péntek 8:00–13:00)

Az éppen aktuális gyűjtések listája 
megtalálható a www.monor.hu és Mo-
nor város hivatalos Facebook-oldalán.

Pénzadományokat Monor Város Ön-
kormányzata a 11742056-15392079 
számú számlájára fogad. A közle-
ménybe kérjük, az alábbi szöveget szí-
veskedjenek írni: „Adomány a háború 
elől menekültek megsegítésére”.

Monor Város Önkormányzata 2 mil-
lió forintot különített el a menekültek 
ellátására, melyet a rá vonatkozó pol-
gárvédelmi feladatok szerint végez.
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ANIMA MUSICÆ 
KAMARAZENEKAR

www.animamusicae.hu

2022. 
MÁRC.25 18

:0
0 Műsor: 

 
B-dúr divertimento K137 
Szerenád Op. 3, No. 5, Hob.III:17 
Andante Cantabile Op. 11. No. 1. 
Két keringő Op. 54 
C-dúr szerenád / Valse Op. 48. 
Ständchen D957 
D-dúr zenekari szvit / Air BWV1068 
Simple Symphony, Op. 4

G. HORVÁTH LÁSZLÓ, BORSOS KATA – hegedű; SZABÓ TAMÁS – mélyhegedű; 
VÁRAY PÉTER – gordonka; GYETVAI GÁBOR – nagybőgő

Jegyvásárlás: Személyesen a monori piactéren az "Expressz Gyorsszervizben", vagy az Istentiszteletek alkalmával 
a monori evangélikus templomban. Online a Monori Evangélikus Egyházközség Facebook oldalán 

(facebook.com/monorievangelikus) elérhető linken keresztül, ill. az alábbi QR-kóddal. 

EVANGÉLIKUS TEMPLOM

ANIMA MUSICÆ 
KAMARAZENEKAR

2022. 
MÁRC.25 18

:0
0 Műsor: 

B-dúr divertimento K137 
Szerenád Op. 3, No. 5, Hob.III:17 
Andante Cantabile Op. 11. No. 1. 
Két keringő Op. 54 
C-dúr szerenád / Valse Op. 48. 
Ständchen D957 
D-dúr zenekari szvit / Air BWV1068 
Simple Symphony, Op. 4

G. HORVÁTH LÁSZLÓ, BORSOS KATA – hegedű; SZABÓ TAMÁS – mélyhegedű; 
VÁRAY PÉTER – gordonka; GYETVAI GÁBOR – nagyb

G. HORVÁTH LÁSZLÓ, BORSOS KATA – heged
VÁRAY PÉTER – gordonka; GYETVAI GÁBOR – nagyb

G. HORVÁTH LÁSZLÓ, BORSOS KATA – heged ; SZABÓ TAMÁS – mélyheged
VÁRAY PÉTER – gordonka; GYETVAI GÁBOR – nagyb

; SZABÓ TAMÁS – mélyheged
őgő
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EVANGÉLIKUS TEMPLOM

www.animamusicae.hu

a 
Monori Evangélikus Templom tető felújításáért

közreműködnek az

Szervező: 
Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány

Jótékonysági hangverseny

művészei

W. A. MOZART: 
J. HAYDN: 

P. I. CSAJKOVSZKIJ: 
ANTONIN DVORÁK: 
P. I. CSAJKOVSZKIJ: 

F. SCHUBERT: 
J. S. BACH: 

BENJAMIN BRITTEN:2200 Monor, Bajza Utca 2.

 ÁPRILIS 25-26. 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A 2022/23-as nevelési évre 2022. április 
25-én 8 és 14 óra között, április 26-án 12 
és 18 óra között kell beíratni azokat a gyer-
mekeket az óvodákba, akik 2022. augusz-
tus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai 
jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Az 
év közbeni felvételi igényeket azokra a gyer-
mekekre, akik 2022. szeptember 1. és 2023. 
február 28. között töltik be a 3. életévüket, 
vagyis előfelvételis jelentkezők szintén a 
fenti időpontban kell jelezni az óvodában.

A szülő 2022. április 15-ig benyújtott ké-
relme alapján a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva a kormányrendeletben ki-
jelölt szerv (Pest Megyei Kormányhivatal 
Monori Járási Hivatal, 2200 Monor, Kossuth 
L. u. 78–80.) felmentheti az óvodai foglalko-
záson való részvétel alól, ha a családi körül-
ményei, sajátos helyzete indokolja.

A gyermeket elsősorban abba az óvo-
dába kell felvenni, amelynek körzetében la-
kik vagy a szülője dolgozik, ezért a körze-
tes óvodában bonyolítsák le a beiratkozást. 
Amennyiben másik óvodát választanak, je-
löljék meg a jelentkezési lapon.

A nevelési év első napja 2022. szeptem-
ber 1., utolsó napja 2023. augusztus 31.

A felvételi kérelmekről az óvoda vezető-
je 2022. május 26-ig dönt, melyről írásban 
értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a 
jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és ha-
táridejét is.

A beiratkozáskor hozza magával a kitöl-
tött jelentkezési lapot, mely az óvodákban 
beszerezhető vagy letölthető a www.monor.
hu oldalról, ahol további információkat is ta-
lálnak a jelentkezésről. Az egyes óvodák 
körzethatárait az óvodákban elhelyezett hir-
detményben, valamint Monor város honlap-
ján tekinthetik meg.  Strázsa infó
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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

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

En
g.
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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

ÖNKORMÁNYZAT

ÁTADTÁK A KITÜNTETÉSEKETÁTADTÁK A KITÜNTETÉSEKET
Dr. Burzuk Valériának és Varga Istvánnak a március 15-i 
városi ünnepségen adta át Darázsi Kálmán polgármester 

a Monorért Emlékplakett- és Oklevél-kitüntetéseket.

Az idei évben az önkormány-
zat képviselő-testületé-
nek döntése alapján 

városunk érdekében vég-
zett kiemelkedő közhasznú 
tevékenysége elismerése-
ként, a helyi közösséget 
építő, önzetlen munkájáért 
dr. Burzuk Valéria és Varga Ist-
ván kaptak Monorért Emlék-
plakett- és Oklevél-kitüntetést. 

Az emlékplakettet és a vele 
járó oklevelet Darázsi Kálmán polgár-
mester adta át a március 15-i városi ünnep-
ség keretében. 

Dr. Burzuk Valéria 1950. december 29-én 
született Körösszegapátiban, három test-
vérével és szüleivel éltek ott, az általános 
iskolai tanulmányait is a helyi iskolában 
végezte. A középiskolát a Hajdúböszörmé-
nyi Bocskai István Gimnáziumban fejezte 
be orosz szakon, ezt követően a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi Karán 
szerezte meg a diplomáját 1975-ben. Ekkor 
már Balfon a reumaszanatóriumban dolgo-
zott gyakornokként, majd 1976-tól Monoron 
körzeti orvosként kezdte pályáját. 1994-ben 
tüdőgyógyász-szakvizsgát, majd 1995-ben 
családorvostani szakvizsgát szerzett. 1994-
től a monori tüdőgondozóban kezdett szak-
orvosként dolgozni, és ezt a tevékenységet a 
mai napig folytatja, 2006 óta főorvosként. A 
családorvosi praxisa betegeinek nagy részét 
ugyan 1994-től sógornője vette át, de mivel 
elhivatottsága az emberek iránti gondvise-
lés terén megmaradt, így helyettesként nap-
jainkig aktívan részt vállal ebben a praxis-
ban is. 

A Monori Hegyessy Lions Club alapító 
tagjaként az orvosi hivatása mellett rengeteg 
karitatív tevékenységet folytat nap mint nap 

az emberek szeretete és szolgálata 
érdekében, melyet szintén szív-

vel-lélekkel végzett és végez 
a mai napig a monori embe-
rek érdekében. Szakmai és 
karitatív elhivatottságai 
mellett sokat tesz a monori 
képzőművészeti élet fel-
pezsdítése és szinten tar-

tása érdekében is, mivel a 
művészet és a zene szabad-

idős tevékenységének megha-
tározó elemei.

Varga István Monoron született 1941-
ben, azóta is városunk lakója, két gyermeké-
vel, négy unokájával és két dédunokájával. 

Gépipari technikumi tanulmányai köz-
ben 15 éves korában osztálytársai csalták 
le a birkózóterembe, ami az életét végigkí-
sérő találkozás lett a sporttal és az egészsé-
ges életre neveléssel. Aktív sportoló korá-
ban ifi és felnőtt megyei válogatott volt, 
ezzel párhuzamosan fiatalon kezdte meg 
edzői és bírói tanulmányait. 1960-tól gya-
korló edző és a Testnevelési Főiskolán okta-
tói edzői képesítést, valamint országos I. 
osztályú bírói minősítést szerzett. Több évti-
zedes edzői pályafutása alatt számtalan ver-
senyzőt készített fel a legrangosabb hazai 
megmérettetésre, a Magyar Bajnokságra. 
Két tanítványa bajnoki címet szerzett súly-
csoportjában; három ezüstérmes, hat bronz-
érmes és közel tucatnyi pontszerző birkózó 
nőtt fel irányítása alatt a Monori Sportegye-
sületben. 1960-tól több, mint 50 évig nevelte 
a fiatalokat az MSE keretein belül a sport 
szeretetére és az egészséges életmódra. Sze-
mélyes példamutatásával és a birkózás iránti 
alázatával segített sportolók tömegeinek a 
társadalom hasznos tagjává válni.  

Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

 FACSEMETÉKET ÜLTETNEK  

FOLYTATÓDIK A FÁSÍTÁS
Az Ady úti fásítás tavaly nov-
emberben a második ütemmel 
folytatódott, amikor a Madách 
utcától a 4-es főútig tartó sza-
kasz páratlan oldalán ültettek 
monori önkéntesek facsemeté-
ket. A március végéig tartó ve-
getációs időszak ideális arra, 
hogy a második ütem folyta-
tása, a Madách utca 4-es főút 
közötti szakasz páros oldalá-
nak ültetésével megtörténjen, 
és ezáltal az Ady út fásítása 
teljes egészében befejeződjön.

Összesen 40 db skarlátvirá-
gú galagonyafa-csemetét fog-
nak elültetni a KÖVÁL Monori 
Városüzemeltetés munkatár-
sai, akik a terület előkészítését, 
az ültető gödrök kiásását is vé-
gezni fogják. A fák elültetésé-
hez közel 400 liter marhatrágya 
szükséges az ültetőgödrökbe, 
melyet Tóth Levente állattar-
tó biztosít a korábbi évekhez 
hasonlóan díjmentesen. A fa-
csemeték elültetése várhatóan 
márciusban meg is történik. 
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Jelentkezni lehet  a 06-20/77-111-53 
telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT,  
és KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkatársat keres!

• napi több adag étel extra juttatásként
• céges busz  • munkaruha
• konyhai kisegítőknek akár 260 000–310 000 HUF 

kereseti lehetőség!

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületenergetikai 
tanúsítvány 

kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!

Angolnyelv-oktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Monor, Ady út 58.
 KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEKET TÁMOGAT A VÁROS 

PÁLYÁZATOT HIRDET A VÁROS
 Monor Város Önkormányzata pályázatot 

hirdet, melynek értelmében az emberi erőfor-
rások bizottsága rendelkezési keretéből támo-
gatja a közművelődési, közgyűjteményi, művé-
szeti célok megvalósítását.

A bizottság különösen az alábbi célokat 
támogatja: közösségi kulturális hagyományok 
és értékek ápolását, a lakosság életmódjának 
javítását szolgáló kulturális célok megvalósí-
tását, a művészeti alkotómunka feltételeinek 
javítását, művészeti értékek létrehozását és 
megőrzésének elősegítését, városi szintű tan-
tárgyi (történelmi, helytörténeti stb.) versenyek 
megrendezését, továbbá e bizottsági keretből 
támogathatók azok a kezdeményezések, ame-

lyekre lakossági szükségletek kielégítése érde-
kében kerül sor, vagy értékhordozó, közösség-
teremtő funkcióval bírnak.

A pályázat részletes leírása és a beadási 
feltételek megtalálhatók a www.monor.hu 
oldalon. 

A pályázható legmagasabb támogatási 
igény 150 000 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2022. április 5. 16 óra.

A pályázatokat személyesen a Monori Pol-
gármesteri Hivatal 129-es irodájában (Burján 
Sándor ügyintéző) lehet benyújtani, vagy pos-
tai úton a 2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80. 
címre küldeni.

 MONORON TART RENDEZVÉNYT A PEST MEGYEI IPARKAMARA 

MEGHÍVÓ CÉGVEZETŐKNEK
 Tisztelettel meghívjuk a Pest Megyei és Érd 

Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Ipar-
kamara által meghirdetett, a gazdaságot, a 
pályázati lehetőségeket és az üzleti bizton-
ságot érintő kérdések tárgyában megtartásra 
kerülő rendezvénysorozat monori tájékoz-
tató rendezvényére.

Célunk, hogy az előadások révén a vállal-
kozások aktuális információkhoz jussanak a 
magyar és nemzetközi gazdasági helyzetről, 
az európai uniós támogatások szabályozásá-
ról, az aktuális pályázati lehetőségekről, azok 
feltételeiről, valamint a hazai üzleti biztonság 
megteremtésének eszközeiről.

A rendezvény személyesen vagy online 
módon, ZOOM-szoftveren keresztül is követ-
hető.

Időpont és helyszín: 2022. március 24. 
(csütörtök) 15 óra, Vigadó Kulturális és Civil 
Központ

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.
A rendezvényen való részvétel térítés-

mentes.

A helyszíni résztvevők létszámát a hatályos 
járványügyi korlátozások határozzák meg. Az 
online közvetítés maximális befogadóképes-
sége 100 fő. A jelentkezéseket a beérkezés sor-
rendjében tudjuk fogadni.

dr. Vereczkey Zoltán, elnök, Pest Megyei és 
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

ÖNKORMÁNYZAT
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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

 VÁLTOZTAK A SZABÁLYOK 

A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT
 Az utóbbi hónapokban a közlekedés 

biztonsága érdekében a város több terü-
letén történt forgalomszabályozás.
• A Jászai Mari Iskola környékén janu-
árban új forgalmi rend lépett érvénybe. 
Több csomópontban megszűnt a jobb-
kéz-szabály, „elsőbbségadás kötelező” 
jelzőtáblák kerültek kihelyezésre, melyek 
értelmében a Kistemplom utca, valamint 
a vele párhuzamos Hegedűs Gyula utca 
érintett szakasza lettek a védett utak.
• A Mező utca–Fónyad D. utca keresz-
teződésében a „mackósajtot” kiemelt 
(sárga alapú) STOP táblára cseréltük a 
további balesetek elkerülése érdekében. 
Továbbá a Rét utca–Gém utca és Avar 
utca – Nádas utca kereszteződésekben 
is megszűnt a jobbkéz-szabály, a Gém–
Nádas utcán haladók elsőbbségét rendel-
tük el.
• Monor, Dózsa György utca Kistói út–
Szilágyi D. utca közötti, illetve a Pilisi 
utca Bánffy D. utca – Stromfeld A. u. 
közötti szakaszán keveredett a jobbkéz-
szabály és az elsőbbségadás szabályo-
zása, ezért a jobbkéz-szabály megszün-
tetése érdekében 9 db elsőbbségadás 
kötelező jelzőtáblát helyeztünk ki. A 

Dózsa Gy. és a Pilisi utcák lettek a védett 
utak, a Katona József utcai csomópon-
tokat leszámítva a Dózsa Gy. és a Pilisi 
utcán haladóknak van elsőbbsége. (A 
Katona J. utca a helyi busz közlekedése 
miatt védett út maradt.)
• Az Ipar utca és Ady Endre út között 
(vasúttól a 4 sz. főútig húzódó tömb-
ben) súlykorlátozott övezetet vezettünk 
be, hogy a környéken megnövekedett 
kamionforgalom az ott lakók nyugalmát 
ne zavarja, illetve a lakóövezeti utcák 
– nem ilyen terhelésre tervezett és épí-
tett – útburkolatának állagát ne veszé-
lyeztesse. Az Erzsébet királyné utcában 
tavalyi évben bevezetett 7,5 tonnás súly-
korlátozás óta, sajnos a környező lakóut-
cák nehézgépjármű-terhelése növekedett 
meg. Célunk a lakóutcák tehermentesí-
tése, a kamionforgalom 4 sz. főútra tere-
lése. Az Erzsébet királyné utcán maradt 
a 7,5 tonnás, míg az övezet többi lakó-
utcáján 3,5 tonnás súlykorlátozás került 
bevezetésre februárban, mely 18 db jel-
zőtábla kihelyezését jelentette.
• A közlekedők biztonságának növe-
lése érdekében forgalomtechnikai tükör 
került kihelyezése a Liliom utca–Bocskai 

utca csomópontjában, hogy a Bocskai 
utcából kiforduló vagy a kereszteződé-
sen áthaladó gépjárművezetők beláthas-
sák a csomópont környezetét. A meglévő 
„STOP táblák” nem biztosítottak megfe-
lelő védettséget, melyből adódóan gyak-
ran balesetveszélyes helyzet alakult ki. 
Márciusban a csomópont másik olda-
lán, a központ felé haladók számára is 
kihelyezésre kerül a forgalomtechnikai 
tükör, várhatóan a távközlési faoszlopra. 
A tükör beszerzése már megtörtént, 
az oszlop tulajdonosának engedélyére 
várunk. Monor Város Önkormányzata
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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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A Dr. Gombos Matild Egészségház 
parkolója az évek alatt nagyon 
rossz állapotúvá vált: kilazultak, 

elmozdultak, megsüllyedtek a betonele-
mek, az autóval való, nem elég körülte-
kintő ráhajtás káreseménnyel is végződ-
het. Ugyan sem az épület, sem a parkoló 
nem az önkormányzat tulajdona jelen-
leg még, azonban a városvezetés felvál-
lalta a felújítás megvalósítását, hiszen 
alapvetően a monori lakosok használják 
a területet. 

A tulajdonos, a PHARMACITY 
Gyógyszerkereskedelmi és Egészség-
ügyi Szolgáltató Kft. beleegyezett az 
átalakításba, így a kivitelezői pályáz-
tatás már megtörtént. ‒ A pályázók 
benyújtották az ajánlataikat az egészség-
ház területén a belső úthálózat és par-
koló felújítása tárgyában, a pozitív tes-
tületi döntés után pedig a szerződést is 
megköthetjük – foglalta össze Kerepeszki 
Ildikó, a MŰVÁK Iroda vezetője. – Még 
ebben az évben meg tud valósulni a 
parkoló felújítása. Egy kisebb forgalmi 
rend-változással a későbbi használa-

tát is próbáljuk megkönnyíteni: a behaj-
tás a Beáta utcáról fog történni, a kijárat 
pedig a Balassi utcára fog nyílni, ezzel 
egyirányúsításra kerül majd a terület 
– mondta el.

Közvetlenül a Monor Városi Sportcsar-
nok melletti parkolórész már korábban 
térkövezésre került, de az üzemeltetői 
igények azt mutatják, hogy még egy ilyen 
blokk térkövezésére is szükség lenne. A 
jelenleg a területet borító murva nagyon 
hamar tönkremegy, így a városvezetés 
úgy határozott, hogy az a rész is térkövet 
kap. Ez a munka is hamarosan megkez-
dődik.

A Monori Járási Hivatal környékén 
jelenleg nem megoldottak a parkolási 
viszonyok, a Kossuth Lajos utcai fizetős 
parkolót kevésbé szívesen használják az 
emberek, emiatt azonban megnöveked-
tek a környező utcák parkolási nehézsé-
gei, ilyen a Városháza környéke illetve a 
Deák Ferenc utca. A Járási Hivatal dolgo-
zói, az önkormányzat dolgozói szintén itt 
parkolnak, valamint az ügyeket intéző 
környékbeli lakosok sem férnek el, így a 

ÖNKORMÁNYZAT

MEGÚJULNAK, BŐVÜLNEK A PARKOLÓK

Dr. Gombos Matild Egészségház tát is próbáljuk megkönnyíteni: a behaj-

MEGÚJULNAK, BŐVÜLNEK A PARKOLÓKMEGÚJULNAK, BŐVÜLNEK A PARKOLÓKMEGÚJULNAK,
A város több pontja túlterhelt a parkoló autók miatt, így a városvezetés 

felújításokat, átalakításokat végez, hogy a kérdés megoldódjon. 

városvezetés arra a döntésre jutott, hogy 
a volt Ideggondozó épületét elbontják, a 
helyére, illetve a társasház mögötti terü-
letre pedig új parkolási tervek készül-
nek. ‒ A kivitelezésre még nincs felha-
talmazás. A parkoló tervek készítésére 
pályáztatást folytattunk le, az épület bon-
tása pedig megkezdődött. Az, hogy a 
parkoló idén kiépül-e, forrás és idő kér-
dése, hiszen először engedélyeztetni kell 
a munkálatokat. Reálisan inkább a jövő 
évvel számolhatunk a megvalósításban – 
nyilatkozta Kerepeszki Ildikó.



8 8 MONORI STRÁZSA | 2022. március

Újhullám az autóiparban!

JELENTKEZÉS
     1.    24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése  

+ rövid önéletrajz ZÁRT borítékban történő leadása,  
vagy

     2.   önéletrajz megküldése az  
allas@shsec.hu  

e-mail-címre, válaszban megküldjük  
a  jelentkezési lapot

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

Címünk: 2200 Monor, Ipar u. 20.

A CÉgRőL dióhéjban: 
A Shinheung SEC EU Kft. a koreai tulajdonú Shinheung Sec 
Részvénytársaság legfiatalabb leányvállalata. Anyavállala-
tunk 1979-ben családi vállalkozásként alapult. Dél-Korea, Kína 
és Malajzia után 2017-ben megérkezett Monorra. A legkü-
lönfélébb gyártási folyamatokat és technológiákat kiszolgáló 
gyáregységünk mára 1100 főt foglalkoztat. Főtevékenységünk 
egyedi szabadalom alapján elektromos járművek akkumulátor 
alkatrészeinek gyártása, melyek elsősorban magas nívójú, 
német gyártmányú személygépkocsikba kerülnek beépítésre

CSATLAKoZZ hoZZÁNK 
opERÁToRKÉNT!

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

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

MEgFELELő LÉTSZÁM ESETÉN  
BuSZJÁRAToT INDíTuNK!

HIRDETÉS
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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
•  Bejárástámogatás

• Szépkártyajuttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Céges buszjárat 
(Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–

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

KÖZÖSSÉG

 GYÁSZHÍR 

93 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT GULYÁS LÁSZLÓ, 
MONOR VÁROS DÍSZPOLGÁRA

 Gulyás László református lelkipásztor Tahitótfalun született 1928. 
április 28-án. 1946-ban érettségizett Budapesten, a Werbőczy Gimná-
ziumban, majd a budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója 
lett. Az akkori lelkészhiány miatt 1948-ban a nagykátai szórványgyü-
lekezet gondozására küldte ki a püspök. 1952-ben lelkészi oklevelet 
szerzett. 1952. februárjában az állami hatóság az egyházi tevékeny-
ségét nem engedélyezte, ezért egy átképző tanfolyam után horizontál 
esztergályos munkát végzett öt éven át. 1956-ban Dabasra került lelki-
pásztornak, majd 1963-65 között Tápiószelén szolgált. 1965. júniusától 
2002. június 30-ig, harminchét éven át a monori Nagytemplomi Refor-
mátus Egyház lelkipásztora volt és Monor város meghatározó szemé-
lyisége.

Huszonkét évig volt az egyházmegye főjegyzője és missziói elő-
adója. 2002-ben a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Karán Arany-
diplomát kapott öt évtizedes tevékenységéért. 

Lelkészi munkássága mellett társadalmi tisztségeket is betöltött. 
Elnöke volt a Páneurópai Unió monori csoportjának, az Ökumenikus 
Általános Iskola iskolaszékének és 2000-től a Monorért Baráti Körnek. 
A Borzsák István Alapítvány kurátoraként is tevékenykedett. Nyugdí-
jasként az egyházmegye területén a lelkészek helyettesítését végezte.

1998. március 15-e óta Monor város díszpolgára.
„Gulyás Lászlót nemcsak a hívei, de az egész város ismeri. Mindig, 

minden helyzetben ember tudott maradni”. (részlet a kitüntetés indok-
lásából).

Laci bácsi 93 éves volt.
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KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299

眀眀眀⸀渀礀椀氀愀猀稀愀爀漀ⴀ洀漀渀漀爀⸀栀甀

吀攀氀⸀㨀⼀䘀愀砀㨀 ㈀㤀⼀㐀㜀ⴀ㌀㌀㌀ 䴀漀戀椀氀㨀 㜀　⼀㘀㌀㌀ⴀ㘀㈀　

䴀漀渀漀爀Ⰰ 䬀漀猀猀甀琀栀 䰀愀樀漀猀 切琀 　⸀
吀攀氀⸀㨀⼀䘀愀砀㨀 ㈀㤀⼀㌀㌀㐀ⴀ㌀㌀㌀ 䴀漀戀椀氀㨀 㜀　⼀㘀㌀㌀ⴀ㘀　㘀㌀

䜀礀洀爀儁Ⰰ 匀稀攀渀琀 䤀猀琀瘀渀 切琀 ㈀⸀

䴀椀渀儁猀最椀 戀攀瀀琀猀

䤀渀最礀攀渀攀猀 栀攀氀礀猀稀渀椀 昀攀氀洀爀猀

䔀最礀攀搀椀 洀爀攀琀爀攀 最礀爀琀猀

䘀攀渀猀琀栀攀爀洀

一礀氀猀稀爀欀
爀愀欀琀爀欀猀稀氀攀琀爀儁氀℀

 DÖNTÖTT A TESTÜLET 

ÚJ FOGORVOSA VAN 
A 2. SZÁMÚ KÖRZETNEK

 Monor Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdetett a megüresedett Monor 
2. számú fogorvosi körzetének praxi-
sára. A pályázatokat március 4-ig vár-
ták, majd a március 10-i képviselő-tes-
tületi ülésen döntés is született az új 
fogorvosról.

Három pályázat érkezett az önkor-
mányzat felhívásásra, a csütörtöki dön-
tés értelmében pedig a Monor 2. számú 
fogorvosi körzetének új orvosa dr. Rónyai 
Balázs Gergő lett. A doktor úr Monorier-
dőn él, tízéves szakmai múltja során dol-
gozott Monoron másik fogorvosi praxis-
ban, így jól ismeri a várost és a 2. számú 
körzetet.

Dr. Rónyai Balázs Gergő 1982-ben szü-
letett, 2010-ben végzett a Szegedi Tudo-
mányegyetem Fogorvostudományi 
Karán. 

Az elmúlt években dolgozott Mono-
ron és Vecsésen, magánpraxisát jelenleg 
is Monoron működteti. A város lakói 
ismerik, megbíznak benne. Monorier-
dőn él feleségével és gyermekével.

A praxishoz 6141 fő tartozik, most 
már ők is bizalommal fordulhatnak 
fogorvosukhoz, a helyettesítések után 
végre saját doktor foglalkozik velük. 
Dr. Rónyai Balázs Gergő feladatait a 2. 
számú praxisban várhatóan 2022. május 
1-től látja el.

 KÉSZÜLNEK A GYALOGÁTKELŐHELYEK  

„OKOS” ZEBRÁK
Az év végén átadták a felújított mono-
ri utakat, azonban az intelligens gyalog-
átkelőhelyeket a téli időjárási viszonyok 
miatt már nem tudták telepíteni.

A felfestések és a LED-ek beépíté-
séhez szükséges marási munkálatok 
elvégzése csak tartós 10�°C feletti hő-
mérséklet mellett engedélyezett. Az 
időjárás tavasziasabbra fordulásával a 
kivitelezők befejezik a gyalogátkelőhe-
lyek kiépítését.

A Kossuth Óvoda előtti új átkelő 
esetében a régi zebra megszűnt és a 
közúti biztonság legfrissebb szabályai 
szerint az előzőtől eltérő helyen épül 
az új. A biztonságos átkelést a mono-
ri polgárőrök és rendőrjárőrök segítik 
februártól. Ezen a helyen csak a mun-
kálatok végeztével kaphat használat-
bavételi engedélyt az átkelőhely.

 NEM FELEDJÜK! 

A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK 
ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK
 Február 25-én, pénteken tartották 

a kommunista diktatúra áldozatai-
nak emléknapja alkalmából szervezett 
megemlékezést a Vigadóban. 

A fél 6-tól kezdődő rendezvényen 
beszédet mondott Pogácsás Tibor, térsé-
günk országgyűlési képviselője. Dékány 
Bulcsú és Bárány Zoltán előadást tartott a 
monori egyházak áldozatairól. Közre-
működött Szalai László, aki Wass Albert 
szavait idézte.

A Vigadó dísztermében megtartott 
előadások Monor érintettségét mutat-
ták be. A megjelentek értékes, és sok-
szor szívbemarkoló információkat tud-
hattak meg az itt zajló eseményekről, a 
tenni akarók szenvedéseiről. 

Az érdeklődők a megemlékezés után 
átsétáltak a Petőfi utcában található 
emléktáblához, hogy elhelyezzék az 
emlékezés koszorúit és gyertyagyújtás-
sal tisztelegjenek. 
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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 MonoronRövid határidő, 

igényes 
kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

A z MNR-SzV víziközmű-rendszer ellátási területe Monor, 
Csévharaszt, Gomba, Monorierdő, Péteri és Vasad, mely 
a települések közös tulajdona. Része a Monor, Jókai 

utcai  Szennyvíztisztító Telep, valamint az átmeneti szennyvíz-
iszap-tározó.

A teljes rendszerre jellemző a túlterheltség, azonban a tele-
pülések fejlődnek, fejlődni akarnak, így mindenképp szük-
séges volt vizsgálni a közmű fejlesztési lehetőségeit. Tavaly a 
képviselő-testület a szennyvíz-tisztító telep bővítési terveinek 
elkészítéséről határozott. A tervek elkészültek, az engedélye-
zési folyamat elindult. Döntés született a szennyvízhálózat és a 
szennyvíziszap-tározó fejlesztési felülvizsgálatáról is, ezen két 
utóbbi dokumentáció elkészítésére azonban nem került sor a 
közbeszerzési értékhatár várható átlépése miatt. 

Időközben a teleppel kapcsolatos egyeztetések, konzultációk 
során nyilvánvalóvá vált, hogy egy későbbi, lehetséges pályá-
zati pozitív elbírálás alapja egy agglomerációs átsorolási felül-
vizsgálati kérelem előzetes benyújtása, annak pozitív elbírálása. 
Ezen eljárás tulajdonképpen a pályázatok szakmai elbírálá-
sának megalapozása. Idén megpályáztatták az arra alkalmas 
cégeket. 

A szennyvíztelep bővítésén túl egyre nehezebben kezel-
hető helyzeteket okoz a meglévő hálózat kapacitási kérdése is. 

A fő hálózati gyűjtőkre (Monori-
erdő–Gomba felől, Csévharaszt–
Vasad felől és a Péteri irányából 
érkező szennyvizek) kapcsoló-
dik rá Monor szennyvize.

A 2001–2006 közötti beruhá-
zás során a pályázati előírások 
miatt nem lehetett figyelembe 
venni a településfejlesztési igé-
nyeket és az ipari létesítménye-
ket, csak a meglévő belterületi 
lakóingatlanok jöhettek számí-
tásba. A rendszer mára elérte 
határait. Az építkezési kedv, 
a lakáskorszerűsítések ered-
ménye, hogy sorra épülnek a sok esetben fürdőszoba nélküli 
egylakásos ingatlanok helyébe a kétlakásos házak, valamint a 
korábbi lakásokat korszerűsítik és ezáltal a lakosok magasabb 
vízfelhasználást, több szennyvizet produkálnak. Egy új, vagy 
nagyobb kapacitású szelepakna építésével az alapprobléma 
ugyanúgy megmarad: a vákuumgépházak, az átemelők terhe-
lése nő, nagyon sok a meghibásodás, egyre nehezebbé válik az 
üzemeltetés.

A hálózatot érintő kérdésekre a választ egy állapotfelmérési, 
fejlesztési lehetőségeket vizsgáló tanulmánytervtől várja a 
városvezetés.

– A szennyvíztelep bővítésének engedélyezése folyamatban 
van, decemberben benyújtottuk a hatósághoz a vízjogi engedé-
lyezési terveket, ez a hosszú folyamat zajlik épp most – magya-
rázta Kerepeszki Ildikó, a MŰVÁK Iroda vezetője. – A szennyvíz-
hálózat felülvizsgálatára most zajlik a felülvizsgálati folyamat. 
Ez egy három hónapos munka, ezt követően a Vízügyi Ható-
sághoz benyújtunk egy agglomerációs felülvizsgálati kérelmet. 
Amennyiben az eljárás utolsó lépéseként a Belügyminiszté-
rium jóváhagyja az agglomerációs felülvizsgálatban az általunk 
bemutatott igényt, akkor vehetünk részt majd pályázatokon. 
Egyelőre azt térképezzük fel, hogy hol milyen problémákkal 
kell megküzdeni a hálózatban és milyen megoldási lehetősége-
ink lesznek ezekre. Még nem írtak ki szennyvízkezeléssel, háló-
zatfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat, így nem késtünk le 
semmit, időben vagyunk – mondta el a vezető.

SZENNYVÍZKÉRDÉS 

A z MNR-SzV víziközmű-rendszer ellátási területe Monor, A fő hálózati gyűjtőkre (Monori-

SZENNYVÍZKÉRDÉS
Az utóbbi időszakban a valós terhelés a szennyvíztisztító telep tervezett kapacitását elérte, és 
az ellátási területen tapasztalható és várható építési kedv, építési szándék alapján szükséges 
lesz a bővítése. Ennek érdekében az önkormányzat megkezdte a tervezési és engedélyeztetési 

folyamatokat. A tervezett bővítéssel a szennyvíztelep kapacitása 5600 m3/nap lesz.



KÖZÖSSÉG

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

A náci Németország 1939. szep-
tember 1-én megtámadta a füg-
getlenségét alig néhány évtizede 

visszaszerző, önálló Lengyelországot, 
majd a Ribbentrop‒Molotov paktum 
értelmében a Szovjetunió is megkezdte 
a kelet-lengyel területek megszállását. A 
közel ezeréves lengyel–magyar jó kap-
csolatnak köszönhetően, az 1939 már-
ciusa óta akkor ismét létező közös len-
gyel-magyar határszakaszon (Kárpát-
alja és Lemberg megye között) megkez-
dődött a menekülő lengyelek fogadása. 
Összességében 100 ezer feletti lengyel 
érkezett Magyarországra. A német til-
takozás ellenére a magyar vezetés nem 
állította le a lengyelek befogadását. Sőt!

Idehaza egyér-
telmű lett, hogy 
az addigi ideig-
lenes elhelyezési 
rendelkezések 
nem lesznek ele-
gendőek a len-
gyel menekültek 
számára. Számos 
más, értékadó, 
szerteágazó intéz-
kedéscsomag 
mellett a magyar 
vezetés megkezdte a lengyel menekül-
tek, köztük a katonák „szétosztását” az 
ország területén.

Monoron több család jelentkezett, 
hogy szívesen elszállásolnának egy-
egy lengyel menekültet. Minden tár-
sadalmi rétegből volt segítő szándékú 
lakos: híres iparoscsalád,  többgyerme-
kes özvegyasszony egyaránt fogadott be 
katonát. Jelenleg úgy tudjuk, hogy a meg-

szűnt lengyel hadsereg hat tagja érke-
zett Monorra: Petruniak Stanislaw káplár, 
Taddeus Orlowsky, Tomczyk Wiktor, Jurczyk 
Stanislaw, Staniow Kazimir, és egy fő isme-
retlen, akinek a nevét nem sikerült kiderí-
teni, legalábbis eddig.

A fiatal, életerős férfiak sok hasznos 
teendőt el tudtak végezni a családoknál, 
de egyben egyfajta mini lengyel közössé-
get is alkottak Monoron, hiszen a háború 
évei alatt rendszeresen összejártak. 

Mind a hatan a lengyel hadsereg tagjai 
voltak, de egyedül Petruniak Stanislaw 
rendfokozata ismert, ő káplár volt. Közü-
lük ketten hazatértek a háború után, egyi-
kük szinte azonnal, emiatt is veszhetett el 
a neve az emlékezetben. Másikuk pedig, 

Taddeus Orlowsky 
1956-ban. Hazau-
tazásának ideje és 
célállomása egy-
beesett az akkori 
lengyelországi fel-
kelés egyik helyszí-
nével. A monori csa-
lád, akiknél el volt 
szállásolva, hiába 
érdeklődött felőle 
egy lengyelországi 
kirándulás alkalmá-

val, senki sem hallott a Magyarországot 
megjárt Orlowskyról.

Az egykori lengyel menekült katonák 
közül négyen sosem tértek haza. Egyi-
kük, Petruniak Stanislaw káplár élete tra-
gikus véget ért. 1945 nyarán egy ellent-
mondásos balesetben vesztette életét, 
sírja Monoron, a katolikus temetőben 
van. Sírjaik elhanyagoltak voltak, míg-
nem gondos monori kezek rendbehozták 

KÖZÖSSÉG

A MONORI LENGYEL KATONÁK TÖRTÉNETE

Anáci Németország 1939. szep- szűnt lengyel hadsereg hat tagja érke-

A MONORI LENGYEL KATONÁK TÖRTÉNETE
A két nemzet közel ezeréves történelme során többször nyújtott segítő kezet 

egymásnak. Hol Lengyelország fogadta be azon magyarokat, akiknek menekülniük 
kellett, hol fordítva: Magyarország fogadott be menekülő lengyeleket. Az egyik 

ilyen magyar segítségnyújtás a második világháború kezdetén zajlott le.

őket, és legalább évente egyszer, a len-
gyel–magyar barátság évfordulján, már-
cius 23-án meglátogatják. 

Tomczyk Wiktor annál az özvegy-
asszonynál maradt, ahová elszállásol-
ták. Saját gyermeke nem született, egy 
lengyel kötődésű család kedves Viktor 
bácsija lett, 1990-ben halt meg. Ez a csa-
lád temette el.

A másik két lengyel katona új éle-
tet kezdett Monoron. A Staniow és a 
Jurczyk család, illetve a leszármazottaik 
egy része ma is Monoron él, sokan ismer-
hetjük őket, bár a családok vezetékneve 
kissé megváltozott, magyarosodott. A 
két egykori katonát családjaik temették el 
a monori római katolikus temetőbe.

Így válik egy ország történelme egy 
kisebb település történelmévé is.

Szőnyi Attila
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 SZELEKTÍV-HULLADÉKGYŰJTÉS 

MEGÉRKEZTEK A SÁRGA  
HULLADÉKTÁROLÓK
 Ahogy arról már beszámoltunk, a régióban, így Monoron 

is felváltja a sárga zsákos szelektív hulladék gyűjtését a sárga 
hulladékgyűjtő edényzet.

Monorra több mint 5000 sárga hulladékgyűjtő edényzet 
érkezik. Az első szállítmány március 2-án ért Monorra, de 
folyamatosan várható a többi edényzet leszállítása is, a szol-
gáltató tájékoztatása szerint. A szerződéssel rendelkező lakos-
ságot értesíteni fogják az átvételi lehetőségekről, amit postai 
úton küldenek ki, illetve 
a Monor város hivatalos 
oldala Facebook-oldalán 
és a tudnivalókat a www.
monor.hu oldalon is 
közzé fogják tenni.

De hogy mit is lehet 
a sárga fedelű tartályba 
kidobni? Ide a PET-
palackok, kiöblített ház-
tartási flakonok, azok 
kupakjai, szatyrok, kimo-
sott tejes-joghurtos poha-
rak, kartondobozok, evő-
eszközök és fémdobozok 
kerülhetnek.

 KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK A MONORI POLGÁRŐRÖK 

ÉRTÜNK VANNAK!
 Március elején tartotta a Monori Polgárőr Egyesület éves 

közgyűlését, melyen részt vett Pogácsás Tibor országgyűlési 
képviselő, és a város polgármestere, Darázsi Kálmán is.

A közgyűlésen a jelenlévők meghallgathatták az egyesület 
éves beszámolóját, melyben összegezték az elmúlt év esemé-
nyeit. Szó volt az ifjúsági tagozat eredményeiről, a szolgálatok-
ról, az óraszámokról is. A beszámolók után adták át a kitünte-
téseket.

A Monori Polgárőr Egyesület tavaly ünnepelte megalakulá-
sának 30 éves évfordulóját, ami azt jelenti, hogy a város lakói-
ból már több mint három évtizede szerveződik egy csapat, 
akik arra teszik fel a szabadidejüket, hogy másokon segítsenek. 
Együtt járőröznek a rendőrökkel, biztosítják a rendezvényeket, 
nyitott szemmel járnak a város bel- és külterületein, mindezért 
pedig nem várnak juttatást, elhivatottságból, ellenszolgálta-
tás nélkül, a civil munkájuk után bújnak az egyenruhájukba.  
Köszönjük az erőfeszítésüket, az idejüket, amiket a családjuk 
helyett mindannyiunkra áldoznak. MS infó
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Műsoron:
Brahms: A-dúr szonáta
Debussy: g-moll szonáta
Franck: A-dúr szonáta

Tóth Kristóf, Junior Príma díjas előadóművész neve 
ismerős már a településünkön, hiszen 2021-ben 
nagysikerű koncertet adott a Vigadóban. 

Mocsári Károly Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, 
városunk díszpolgára. 

Ezúton is köszönjük önzetlen 
közreműködésüket és fellépésüket.

A 2000 forintos belépődíjat és további 
pénzadományokat a környéken elszállásolt 
menedékkérők részére ajánljuk fel.

Jótékonysági est 
az ukrajnai háború elől menekülők 
megsegítésére
Mocsári Károly és Tóth Kristóf koncertje
2022. március 26., 18.00 óra,  
Vigadó Díszterem          Monor, Kossuth L. u. 65-67.

 ÚJ BÉRLŐRE LELT 

A VIGADÓBAN 
OTP BANK NYÍLIK 

 Új bérlőre talált a Vigadó étterem: a 
jövőben bankfiók fog benne üzemelni  
– döntött márciusban a képviselő-testület.
A Vigadó épületében található étterem 
bérbeadása az elmúlt években több alka-
lommal is sikertelennek bizonyult. A 
város szándékai szerint továbbra is étte-
remként üzemeltették volna, azonban a 
próbálkozások eredménytelenül végződ-
tek. Úgy tűnt, a működtetése nem ren-
tábilis, ezért a 2022 elején meghirdetett 

pályázatnál várták a más célokat megjelölő jelentkezőket is. Az 
OTP Bank monori fiókja is pályázatot nyújtott be, melyet a kép-
viselő-testület a 2022. március 10-i ülésén érvényesnek és ered-
ményesnek ítélt meg, és hozzájárult ahhoz, hogy a Vigadó jelen-
leg étteremként jegyzett épületrészében bankfiókot nyisson.

A bank a jelenlegi helyiségét kinőtte, a Vigadóban talál-
ható megfelel a céljainak, melyen teljes belső felújítást fognak 
végezni. Megújul majd többek között a vízvezeték-, a csatorna-, 
a fűtés- és a hűtésrendszer is, azonban minden változás az épí-
tési szabályzatnak megfelelően fog zajlani. A bérleti szerződést 
5+5 évre kötik majd meg a felek, mely igény szerint tovább hosz-
szabbítható. A felújítási munkálatok után költözik át a bankfiók 
a Vigadóba, hogy Monor legpatinásabb épületében nyissa meg 
kapuit.

Zsuzsa januárban még egy afrikai 
misszión járt, most pedig min-
dent megtesz, hogy az Ukrajná-

ból menekülőket segítse.  

‒ Mit kell tudni a Sant'Egidio közösség-
ről, amelynek tagja vagy?

‒ Egy római alapítású katolikus, nem-
zetközi közösség, életének alappillére 
az imádság és a szegények szolgálata. A 
budapesti közösségünknél hetente két-
szer, Monoron alkalmanként tartunk 
közös imádságot, emellett rendszeresen 
látogatjuk a fővárosi hajléktalanokat, ott-
honban lakó időseket, nehéz sorsú vagy 
intézetben élő gyermekeket. Monoron 
havonta egyszer ebédet osztunk, beszél-
getünk a szegényekkel, és megpróbálunk 
nekik segíteni, ha valamilyen különleges 
szükségletük vagy intézni valójuk akad.

‒ Milyen érzésekkel, tapasztalatokkal 
gazdagodtok ilyenkor?

‒ Ilyenkor úgy érezzük, hogy közünk 
van egymáshoz, hiszen bárki lehetne a 
másik helyzetében. A világ akkor lesz 
jobb körülöttünk, ha közelebb lépünk 
egymáshoz. Ha egy pici lépést teszel pél-
dául afelé az ember felé, aki az utcán él 
és addig elhúzódtál tőle, könnyen kide-
rül, hogy ő is ugyanolyan, mint te. 
Ugyanolyan érzései vannak és ugyanúgy 
vágyik az emberi kapcsolatokra, barát-
ságokra. Ezekből a barátságokból mi is 
nagyon sokat tanulunk, nagyon jó embe-
rekre lelünk a hajléktalan barátainkban, 
sőt sokszor több szeretetet kapunk tőlük, 
mint amit adni tudunk nekik.

‒ Van olyan élettörténet, ami különösen 
megérintett?

MONORI ÖNKÉNTES 
AZ AFRÉKA-MISSZIÓBAN

Thullner Zsuzsa, a Magyar Kurír katolikus hírportál és az Új Ember szerkesztője, újságírója, 
Monoron él férjével, Mocsári Károllyal és két lányával. A családján és a munkáján felül 

legalább annyira fontos az életében, hogy közösségével együtt szegényekkel ápol barátságot. 

‒ Van egy monori hajléktalan bará-
tunk, akit sikerült elhelyeznünk egy 
hajléktalanszállón a tél folyamán. Az ő 
sorsa kisgyermekkorától fogva nagyon 
nehéz, de nagyon rendes és jószívű, 
mélyen hívő ember. Kivirult, amióta ott 
van: mosolyog, visszatért az életkedve, 
meggyógyult a fekélyes lába is. A vele 
való barátság számomra nagyon fontos, 
így aggódom érte, hiszen sajnos hama-
rosan el kell hagynia a hajléktalan-
szállót és Monoron még mindig nincs 
szállása. Nagyon jó lenne közösen meg-
oldani a sorsát, hiába rendes ember, 
mégsem fog tudni saját magának szál-
lást találni, az egészsége pedig nem 
engedi, hogy állandó munkát vállaljon. 
Nagyon szép lenne, ha a városban töb-
ben együtt tudnánk róla gondoskodni 
és lenne hol laknia.

KÖZÖSSÉG
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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
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‒ Hogy jött az életedbe Afrika?
‒ 2020 tavaszán dr. Fodor Réka, az 

Afréka Nemzetközi Humanitárius Ala-
pítvány létrehozója elment Nigériába, az 
akkori járványügyi intézkedések miatt 
azonban kint ragadt, nem tudott haza-
jönni. Afrikában nagyon sok ember nap-
ról napra él: amit a piacon elad, abból vesz 
egy adag rizst aznapra a családjának. A 
lezárások miatt az emberek éhezni kezd-
tek, így Réka gyűjteni kezdett, hogy egy-
heti rizsadagokat tudjon osztani a szegé-
nyeknek. Én voltam az újságíró, aki az 
interjúkat készítette vele, ő egy nagyon 
vidám, kedves ember, így rögtön jóban 
lettünk. Itthon is tartottuk a kapcsolatot, 
amikor is felkért, hogy kísérjem el Nigé-
riába a fotós kolléganőmmel a missziós 
útjára.

‒ Milyen érzés volt egy ilyen lehetőség?
‒ Az utolsó pillanatig nem hittem el, 

hogy Nigériába fogok utazni, amíg el 
nem küldte a repülőjegyet. Január végén 
utaztunk ki és majdnem három hetet töl-
töttünk Nigériában. Minden nap elkí-
sértük Rékát egy-egy missziós pontra 
vagy egy kisebb kórházba, ahol ingye-
nes orvosi vizsgálatokat végzett. Napi 
200 beteget vizsgált meg és ingyen jut-
tatta őket gyógyszerhez, amit a szegé-
nyek nem engedhetnek meg maguknak.

‒ Mit tanultál attól a világtól?
‒ Elsősorban nagyon megindító volt 

látni azt a szegénységet, amiben az 
emberek élnek. Csak a legszüksége-
sebb dolgaik vannak nekik, mégis min-
dig mosolyognak, sosem panaszkodnak, 

még akkor sem, amikor nagy a baj: ami-
kor éheznek vagy betegség van a család-
ban. Mi ennél sokkal pesszimistábbak 
vagyunk, jó lenne eltanulni tőlük ezt 
az örömöt és hitet, ami árad belőlük. És 
emellett jó lenne többet tenni Afrikáért, 
ezért a szép, de sok sebtől szenvedő föld-
részért.

‒ Most sem tétlenkedsz.
‒ Igen, amikor hazajöttem, azt hittem, 

hogy egy évig csak erről az élményről 
fogok beszélni, de közben kitört a szom-
szédságunkban a háború. 

Nagyon sok barátunk van Kijevben, 
értük is aggódunk, emellett itthon is 
próbálunk segíteni a háború elől mene-
külőknek. Mi is rendbe tettünk egy 
részt, ahol fogadhatunk menekülteket, 
illetve a közösség budapesti székhelyén 
is el tudjuk őket szállásolni. Most min-
den energiánkkal erre koncentrálunk.

A Sant'Egidio Közösség megmozdulásai-
ról a szervezet közösségi oldalán lehet 
tájékozódni. A csapat tagjai Budapesten 
minden szerda és péntek este látogat-
ják meg a hajléktalan barátaikat az alul-
járókban, hozzájuk is lehet csatlakozni, 
illetve a monori ebédosztásnál is segít-
het, aki szeretne. A legfi atalabb tagok 
blogját a fi atalokabekeert.blogspot.com 
oldalon olvashatják.

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

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak,  
közületeknek egyedi reklámáron.

Kérje ajánlatunkat!

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

Magócsi Ruhatisztító

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 

Szabados Zsuzsanna tizenegy éve óvodapedagógus, gyer-
mektánc az óvodában és iskolában szakirányon vizs-
gázott pedagógus és Népmesekincstár mesefoglalko-

zás-vezető. Három éve vezeti Monoron a Táncoló Aprócskák 
gyermeknéptánc-csoportot, tavaly ősz óta pedig a Magóricska 

Meseműhelyt. – A zene gyerekkorom 
óta az életem része, ami örömöt, feltöl-
tődést és rengeteg szeretetet ad minden 
pillanatban. A népi mondókák, dalok, 
hangszerek, mozdulatok világának 
megismerése és szeretetének átadása 
fontos része a hétköznapjaimnak. Cso-
dás látni, ahogy a picik szárnyra kap-
nak népi kincseink által – mesélte Zsu-
zsanna, akit ezen a varázslatos mesei 
úton édesanyja indított el. 

A Táncoló Aprócskák foglalkozá-
sait a mondókák, dalok, népi játékok, 
gyermekjátékok és táncos elemek egy-
velegére építi. Úgy gondolja, a népzene 
megismerését nem lehet elég korán 
elkezdeni, így citerajátékkal és hangzó 
anyagaival igyekszik megismertetni a 

gyermekekkel – ahogy ő fogalmaz – ezeket a csodás kincsein-
ket. A foglalkozás célja, hogy az együtt töltött idő alatt a gyerme-
kekben rejlő vidám, alkotó fantázia, ügyesség és művészi érzék 
kibontakozhasson, miközben észrevétlenül fejlődik nagymozgá-
suk, egyensúlyérzékük, finommotorikájuk, testtudatuk, térbeli 
tájékozódásuk, értelmi képességeik, verbális képességük és még 
szociális képességeik is. 

Zsuzsanna a Magóricska Meseműhelyt Bajzáth Mária soraival 
kívánta bemutatni, miszerint: „A Népmesekincstár mesepeda-
gógiai módszer alapja, hogy a mondókákat, a népdalokat és a 
népi játékokat a mese aranyfonalára felfűzve adjuk át a gyere-

keknek. Tehát egy-egy Népmesekincstár mesefoglalkozás mese-
mondásról, közös játékokról, közös éneklésről, mondókázásról 
és találóskérdésekről szól úgy, hogy közben a gyermek egyre 
beljebb kerül a mese csodálatos terébe, megérti a mese neki szóló 
üzenetét, anélkül, hogy a pedagógusnak kérdéseket kellene fel-
tennie, vagy a gyerekeknek beszélnie kellene a meséről.” 

– A foglalkozásnak van egy megszokott rituáléja, ráhango-
lódása, ami biztonságot nyújt a gyermekeknek. Csendjátékaink 
kiemelt szerepet töltenek be a foglalkozások alatt és elmondható, 
hogy rendkívül fejlődik empátiájuk, koncentrációjuk, akaratere-
jük és megtanulnak csendben figyelni, munkálkodni. Elmond-
hatom, hogy megismerve a Népmesekincstár mesepedagógia 
módszerét vált kerekké mesei világom – tette hozzá Zsuzsanna. 

A Magóricska Meseműhely foglalkozásai havonta kétszer a 
Monori Vigadó kistermében kerülnek megrendezésre, melynek 
következő időpontjai március 17. és 24., a Táncoló Aprócskák fog-
lalkozások pedig minden második héten a Monori Művelődési 
Házban vannak. Antal Fanni

ISMERJÜK MEG A VIGADÓ CSOPORTJAIT!

TÁNCOLÓ APRÓCSKÁK 
ÉS MAGÓRICSKA MESEMŰHELY

abados Zsuzsanna tizenegy éve óvodapedagógus, gyer-

ÉS MAGÓRICSKA MESEMŰHELY
A Vigadó csoportjait bemutató sorozatunk másodikjaként Szabados Zsuzsanna 
óvodapedagógussal beszélgettünk két monori gyermekcsoportjáról, a Táncoló 

Aprócskákról és a Magóricska Meseműhelyről. Mindkét csoport elsődleges célja a 
gyermekek fejlesztése a népmesék, a zene és a mozgás csodálatos ötvözetével.
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TÁNCOLÓ APRÓCSKÁK 
ÉS MAGÓRICSKA MESEMŰHELY

A Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont február 14-én, a Házasság 
Hete programsorozathoz csat-

lakozva megnyitotta esküvői fotóki-
állítását. Ehhez főként a helyiek járul-
tak hozzá emlékeikkel, élményeikkel: a 
monori lakosok a szervezőknél adhat-
ták le menyegzői képeiket a régmúlttól 
egészen napjainkig. A felhívásban alap-
vetően régi családi fotókat kértek, de 
ezzel párhuzamosan küldtek olyanokat 
is, melyek a közelmúltban, akár tavaly 
megkötött házasságukról születtek. A 
kiállított fényképek közül a legrégebbi 
1923-ban készült. – Úgy láttuk, a monori 
lakosoknak fontos volt, hogy megmu-
tassák: milyen szép nap volt az, amikor 
házasságot kötöttek – mesélte lapunknak 
Hanzelik Andrea, a Vigadó Kulturális és Civil Központ ügyve-
zetője. – Volt egy néni, aki a kiállításon magát kereste a képek 
között. Ő mesélte, hogy elmúlt 80 éves, a fotón pedig mind-
össze 17 éves volt a házasságkötéskor. Férje már több évvel 

ezelőtt meghalt, 
de azt mondta, jó 
érzés volt neki, 
hogy ezt a képet 
most mások is lát-
hatták.

Főleg a régi 
képekhez kap-
csolódtak érdekes 
történetek, de a 
fiatal képek tulaj-
donosai is büsz-
kék és boldogok 
voltak attól, hogy 

milyen szép nap volt az esküvőjük napja. A régi képek egész 
családokat hoztak össze: a nagyszülőktől az unokákig egy 
nagy közös családi képnézegetés közepette válogatták a fotó-
kat, hogy mely fényképeket szeretnék kiállítani. – Minden-
féle egyéb régi kép is előkerült a családokban, amelyek most 
ugyan nem jutottak el a kiállításra, de mindenképp feleleve-
nítették a családi kapcsolatokat és az emlékeket. Volt olyan 
kiállított fotó, amelyen egy ismeretlen pár szerepelt: még a 
család sem tudta, hogy kiket ábrázol, mégis öröm volt látni a 
szépen felöltözött párt a házasságuk napján. Ipoly atya volt az 
egyik, aki jelen volt a megnyitón; ő fogalmazta meg a kiállítás 
lényegét: – Olyan, mint a város boldogság fala.

A fotók nagy részét a kiállítás előtt scannelték be, így azo-
kat azonnal visszaadták a tulajdonosoknak, de volt olyan is, 
aki keretével együtt hagyta ott a kiállítás idejére a nagy becs-
ben tartott családi fényképet. Ezeket a szervezők most vissza-
szolgáltatták, és bíznak benne, hogy jövőre ugyanilyen sikere 
lesz az idei kezdeményezésnek.

ESKÜVŐI FOTÓKIÁLLÍTÁS 
– „A VÁROS BOLDOGSÁGFALA”

AVigadó Kulturális és Civil Köz-

„A VÁROS BOLDOGSÁGFALA”
A Házasság Hete rendezvénysorozatot több éve szervezik Monoron, ebben az időszakban 

a házasságot civil szervezetek és egyházak egyaránt ünneplik országszerte. Ehhez 
kapcsolódott idén Monoron az esküvői fotókiállítás ötlete: a szervezők úgy gondolták, 

hogy nagyon erős közösségépítő ereje lesz a helyi képekből álló kiállításnak, és 
egyben a családon belüli emlékeket is felidézi a fotók lapozgatása, kiválogatása.
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KULTÚRA

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
Vladár Miklós és Társa Kft.

Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők.
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók, 
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika. KERTÉPÍTÉS.

Tápok, takarmányok
Broiler indító és nevelő

Tojótáp
Süldő, hízókoncentrátum

Nyúltáp
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KÖSZÖNETNYILVÁNYÍTÁS
Bokros Lajost 
84 éves korában, 
hosszú betegség 
után az Úr ma-
gához szólítot-
ta. Köszönetünket 
fejezzük ki roko-
nainknak, jó bará-
tainknak, kedves 
ismerőseinknek 
és mindazoknak, 
akik drága férje-
met szerették, temetésén részt vettek, sír-
jára virágot helyeztek és fájdalmunkban 
osztoztak. Köszönetet mondunk dr. Misuth 
Gábor doktor úrnak, dr. Burzuk Valériának 
és Vladár István tiszteletes úrnak áldozatos 
munkájukért.  A gyászoló család

A gyászoló család tudatja, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, dédanya

Huszthy Jánosné 
(szül.: Lonkay Edit)

gránitdiplomás pedagógus életének 
99. évében, 2022. február 9-én Isten 

békéjében örök nyugalomra tért.
Hamvait 2022. március 3-án a Római 
Katolikus Egyház szertartása szerint 

helyeztük örök nyugalomra 
a kelenföldi Szent Gellért 

plébániatemplomban.

KÖSZÖNETNYILVÁNYÍTÁS
A gyászoló család nevében, köszönetet 
mondok mindazoknak, akik jelenlétükkel 
részvétüket, együttérzésüket fejezték ki, és 
velünk együtt kísérték el utolsó útjára fér-
jem, dr. Zöldi Lajos földi maradványait. 

Dr. Zöldi Lajosné 

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!

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.
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Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

 MONOR SE ÚSZÓSZAKOSZTÁLY 

DIÁKOLIMPIÁN SZEREPELTEK 

 IDÉN 121 ÉVES MÁR AZ EGYESÜLET 

A MÚLT KÖTELEZ

 Január 29-én a Monor SE Úszószak-
osztályának öt versenyzője képviselte 
a saját iskoláját, és versenyzett a Pest 
Megyei Úszás Diákolimpián Százha-
lombattán. A verseny célja, hogy az 
országos döntőbe való kijutást eldönt-
sék, kiharcolják az iskolák tanulói.

Szakosztályunk tagjai szépen szere-
peltek, volt akinek élete első versenyét 
jelentette ez a viadal. A különböző isko-
lák színeiben szereplő úszóink hat eset-
ben értek el dobogós helyezést, közülük 
is kiemelkedően Valkai Örs teljesített, 
aki megnyerve az 50m hátúszást, és 
kivívta a jogot a márciusi országos dön-
tőn való részvételhez.

Mindenkinek gratulálunk! Hajrá 
diáksport!

Eredmények:
Valkai Örs (II. korcsoport ‒ Albertirsa 
Tessedik Sámuel Ált. Isk.): 50m hát 1. hely, 
50m gyors 3. hely.
Mátékovits Anna (II. kcs. ‒ Albertirsa 

 Elkészült a Monori Sportegyesület 
imázsfilmje! Az 1 perc 50mp-es kisfilm 
bemutatja az egyesület edzőit és minden 
szakosztályra jut idő. Ahogyan a kamera 
végigpásztázza a különböző szakosz-

Roszík Mihály Evang. Ált. Isk.): 50m 
gyors 2. hely, 50m mell 2. hely.
Valkai Bátor (I. kcs. ‒ Albertirsa Tessedik 
Sámuel Ált. Isk.): 50m gyors 2. hely, 50m 
hát 2. hely.
Babinszky Bella Katalin (I. kcs. -Cegléd 
Várkonyi István Ált. Isk.): 50m mell 5. 
hely, 50m gyors 7. hely.
Szarka Tina (II. kcs. ‒ Monor Jászai Mari 
Ált. Isk.): 50m hát 6. hely, 50m mell 10. 
hely. MonorSE

tályok edzéseit, a néző arra gondol, 
részese akar lenni annak az eredmény-
nek, a megfeszített munkának, ami az 
egyesületben zajlik. A Monor SE a város 
legrégebbi és legnagyobb egyesülete, az 
idén már 121 éves egyesületben folya-
matosan zajlik a munka, melyet mi sem 
bizonyít jobban, mint a sportoló gyere-
kek és fiatalok sora, a sok csillogó szem-
pár és az elért eredmények.

A rövid imázsfilm az alábbi lin-
ken tekinthető meg: https://monorse.
hu/2022/03/09/a-mult-kotelez/

Legyünk büszkék és szurkoljunk 
együtt a Monori Sportegyesület spor-
tolóinak!
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Az akciós árak 2022. március 22-től április 2-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

Füstölt hátsó csülök

PacalPacal

Baromfipárizsi  
0,5kg/1 kg0,5kg/1 kg

Kötözött sonka

Palcsó lángolt kolbász

Lecsókolbász

Füstölt szívsonka

Füstölt csemege szalonna

1490 Ft/kg

1790 Ft/kg

390 Ft/db

2990 Ft/kg

1650 Ft/kg

1100 Ft/kg

3190 Ft/kg

1490 Ft/kg

650 Ft/kg

TUDTAD?
Egy nem ivartalanított szuka és kan ku-
tya, valamint ivaros leszármazottaik po-
pulációszabályozás nélküli sokasodása 
hat év leforgása alatt akár 67 000 újabb 
állat születését eredményezheti. Egy 
ilyen képzeletbeli, 67 000 lakosú „kutya-
város” Magyarország 14. legnagyobb te-
lepülése lenne.  (forrás: SZIE)

Sok évnek kellett eltelnie ahhoz, 
hogy Magyarországon is komolyan 
vegyék az állatok jogainak védel-

mét, mind jogalkotási szinten, mind 
a hétköznapi életben. Ennek az egyik 
üdvözölendő eredménye az, hogy a 
Monori Kisállatvásáron mostantól tilos 
kutyát, macskát és görényt árusítani. 
Hosszú évek óta a város egyik legna-
gyobb látogatottságú eseményének szá-
mít a kisállatbörze, ezért is volt szükség 
arra, hogy mindenki boldogan és elége-
detten látogathasson ki a vásárokba.

Darázsi Kálmán polgármester kezde-
ményezésére indultak egyeztetések állat-
védő szervezetek bevonásával a Magyar 
Galamb- és Kisállattenyésztők Országos 
Szövetségével, a kisállatbörze szerve-

zőjével arról, hogy a kutyát, macskát és 
görényt jobb körülmények között lehes-
sen eladásra kínálni, majd az egyezte-
tések végére a szövetség a teljes tiltás 
mellett döntött. A lépés azért is fontos 
mérföldkő a vásár – és egész Magyaror-
szág életében ‒, mert sajnos még min-
dig nagy kárt okoznak az engedélyek és 
szaktudás nélkül működő szaporítók.

HAGYJUK A MUNKÁT 
A TENYÉSZTŐKRE!
Az állattenyésztés egy szakma, mely 
komoly genetikai és anatómiai szaktu-
dást igényel. Ahhoz, hogy egészséges, 
jó idegrendszerű házikedvenceket tart-
hassunk, szükség van a tenyésztők hoz-
záértésére és erkölcsi normáira. Hiszen 
a fájó fogunkkal sem a szomszédhoz 
megyünk át, csak mert tart otthon fogót.

Az alkalmi, házi szaporítóknál néha 
nincs rossz dolga a kutyáknak, macs-
káknak vagy görényeknek. Ezzel szem-
ben az ún. szaporítótelepek legtöbbször 
felháborító körülmények között működ-
nek, szűk ketrecekben vagy koszos épü-
letekben tartják a tenyészállatokat, akik 
alig bírnak mozogni, és szinte sosem 
látnak napfényt. Azonban mégis van 

Sok évnek kellett eltelnie ahhoz, zőjével arról, hogy a kutyát, macskát és 

KUTYÁK ÁRUSÍTÁSA TILOS A KISÁLLATBÖRZÉN 
valami közös a két tevékenységben, még-
pedig az, hogy az állatoknak egyetlen 
dolga van: kitermelni a profitot.

A VILÁGON EGYRE TÖBB HELYEN 
TESZIK MEG EZT A LÉPÉST
Az elmúlt években a világ több pont-
ján is megfogalmazódott az az igény, 
hogy kisállatokat csak minősített, hiva-
talos tenyésztőtől lehessen vásárolni, aki 
garanciát vállal az állatokra és ért a szak-
májához. Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban Kalifornia állam volt az első, aki 
törvénybe iktatta az ún. kölyökgyárakból 
származó kutyák árusításának tilalmát, 
a monori döntéssel pedig mi is egy lépés-
sel közelebb kerültünk a valóban felelős 
állattartáshoz.  



2200 Monor, 4-es főút 35. km | Telefon: +36 29 413 381 | info@toyotakovacs.hu
6728 Szeged, Dorozsmai út 9. | Telefon: +36 62 200 366 | szeged@toyotakovacs.hu
www.toyotakovacs.hu
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CHILI VÖRÖS GYÖMBÉR BÉZS

BORÓKA KÉK KARDAMON ZÖLD

MÁR RENDELHETŐ AZ ÚJ AYGO X!

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


