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Izgalmas előadás a JAG szervezésében

a bennünk élő szupernóva

Monor Város Önkormányzata lapja

mit várhatunk
2020-tól?

Csúszós téma

Itt az ideje felkészülni!

Mikorra lesz gyorsvasutunk?

20 éve húzódik az ügy

gyuri bácsi monoron

Telt ház előtt a Vigadóban

Önkormányzat
az újrakezdés és Az új célok kitűzésének és időszaka

Gyorsan elmúlt a karácsony,
de még halljuk az ünnepi
csengők hangját. A csend, a
szeretet, a békesség még itt
van a szívünkben, de már for
dult az idő, fordult a naptár
ban az évszámláló. Új évbe
léptünk. Az ünnepek gyorsan
elszálltak, de az átélt pillana
tok örökre megmaradnak.
Évről évre a világgal együtt
mi is változunk. Az életünk
folyamatos kihívás, küzdelem és próbatétel, sikerekkel
és újrakezdésekkel. A fogadkozásoknak, az új célok kitűzésének időszaka ez.
Talán mégis csak az a leg
jobb, ha tudásunk és lelkiis
meretünk szerint tesszük a
dolgunkat.
Kívánom mindenkinek,
hogy álmai valóra váljanak,
boldogságban élhessen sze
rettei körében.
Pogácsás Tibor államtitkár,
Monor Város volt polgármestere

2020. március 27. 18 óra
Vigadó Kulturális és Civil Központ
Monor, Kossuth Lajos utca 65–67.

Müller
Péter

Vallomás a
szerelemről
című előadása
a Vigadóban!

Több teltházas előadás után
újra Monoron köszönthetjük
a Kossuth-díjas szerző-előadót.
Legújabb, Vallomás a
szerelemről című előadásában
a szerelem titkait keresi!
Belépőjegyek kaphatóak a monori Vigadó
irodáiban és online a TIXA.hu oldalon!
Korai vásárlóknak (early bird - korlátozott
számban) 2 400 Ft, teljes áron 2 900 Ft.

Fotó: polilce.hu

Új évi köszöntő
támogatja a város a folyamatos rendőri jelenlétet

milliók közbiztonságra
Monor Város Önkormány
zata 2012 óta támogatja a
rendőrség járőri tevékeny
ségét. Ezt a feladatot a tava
lyi évben is szabadidős ren
dőrök látták el, a rendőrségi
munkaköri feladataikon felül.
Erre a célra az önkormányzat
éves keretösszeget biztosított,
a járőri tevékenységben részt
vevő rendőröknek pedig meg
bízási díjat fizetett. A feladatot
a megbízott rendőrök heti ma
ximum 80 órában végezték.
Ez a konstrukció idén
megváltozik, mivel a szabad
idős rendőrök további foglal
koztatására nincs lehetőség.
A Pest Megyei Rendőr-főka
pitányság ezután munkálta
tóként kíván gondoskodni a

szabadidős rendőrök részére
a megbízási díj kifizetéséről.
Az elvégzett feladatokról pe
dig minden hónapban beszá
molnak az önkormányzatnak,
ez alapján történik a kifizetés.
A képviselő-testület decemberi ülésnapján döntött a szabadidős járőri tevékenységet folytató rendőrök
részére a megbízási díj megfizetéséről. Az önkormányzat a jövő évben 11 575 000
forinttal támogatja majd a
járőri munkát a városban.
A rendszeres járőri mun
kának is köszönhető, hogy
Monor az elmúlt években
rendre a legbiztonságosabb
települések között szerepel
jap
Pest megyében. 

Farsangi

nótaMűsor

Monoron
Szeretettel várjuk az
érdeklődőket
a farsangi
nótaműsorra
február 9-én!
Fellépnek

B. Tóth Magda
Kapi Gábor
Velő Gabriella
Szegedi Csaba

2020.

február 9.

vasárnap délután
15 óra
Művelődési Ház
2200 Monor,
Bocskai utca 1.

Kísér a HAKME
cigányzenekara
Berki László prímás vezetésével.
Műsorvezető: Bán Ida

Belépőjegyek egységesen 2 400 forintért válthatók.
Jegyrendelés a 06-29/610-380,
06-29/413-212 telefonszámonokon,
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen
vagy a vigadokft.hu honlapon keresztül
lehetséges.
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További információ, jegyrendelés:
www.vigadokft.hu, vigado@vigadokft.hu, 06-29/413-212.
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Önkormányzat
Akár 150 ezer forintra is büntethető az, aki szabálytalanul szabadul meg a hulladékától, egyeseket ez sem tart vissza

Városunk területén is komoly gondot
okoz az illegálisan elhelyezett hulladék
kezelése. A lakott területeket elhagyva,
számtalan helyen szembesülhetünk sze
métkupacokkal, de igaz ez sajnos a vá
ros belterületeire is. Az önkormányzat
– erejéhez és lehetőségeihez mérten –
igyekszik reagálni a kialakult helyzetre,
ezért felkérte a KÖVÁL-t az illegális hul
ladéklerakó helyek felszámolására.
A mezőőri szolgálat munkatársai ál
tal jelzett szemetes területek nagysá
ga jóval nagyobb, mint amire a város
gazda cégnek kapacitása van, így csak a
leginkább problémás területek rendezé

se történhet meg. Idén közel 60 m3 kom
munális hulladékot gyűjtenek össze a
december közepéig tartó időszakban,
főként a Monorierdő felé vezető út mel
lől, a Majori út környékéről, a Gép utca
valamint a városi hulladéklerakó kör
nyezetéből.
– A szemétkupacok felszámolása
fontos lépés volt, de még jobb lenne, ha
nem jelenne meg újra az illegálisan lerakott hulladék! Városunk közterülete
inek és környezetünk rendezettségének
megóvásához kérjük a lakosság segít
ségét is! – hangsúlyozta Darázsi Kálmán
polgármester.
-gz-

Fotó: monor.hu

illegálisan lerakott szemetet gyűjtöttek össze

Már nem felel meg a jogszabályi előírásoknak a hulladékudvar működése

álláspályázat pedagógusoknak

átadjuk a hulladékudvart

Óvodavezetőt keresnek

A Bajcsy-Zsilinszky utca végén lévő hul
ladékudvar fontos szerepet tölt be a város
életében, hiszen a Monoron és környékén
keletkező hulladék egy része ide kerül, mi
előtt a ceglédi feldolgozóba szállítanák. A
hulladékudvart jelenleg a városüzemel
tetésért felelős KÖVÁL működteti, de en
gedélye ez év novemberében lejár. Az új
engedély megszerzéséhez 25-30 millió
forintos beruházásra lenne szükség, mi
vel a telep jelenleg többek között nem ren
delkezik elegendő nagyságú szilárd burko
lattal és az a hídmérleg is hiányzik, amely
alapján a beszállított hulladék mennyi
sége a törvényi előírások szerint mérhető
lenne. Ezért a KÖVÁL javaslatára a képvi

selő-testület úgy döntött, hogy tárgyaláso
kat kezdeményez a hulladékudvar átadá
sáról a közszolgáltatást végző Duna-Tisza
közi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel
(DTKH). A közszolgáltató több, a hulladé
kudvar üzemeltetéséhez szükséges gépet
is megvásárolna a KÖVÁL-tól, illetve mun
katársakat is átvenne tőlük, ezzel biztosíta
ná a zökkenőmentes működést. Az átadás
után a DTKH vállalná az új engedély meg
szerzését és az udvar felújítását, hogy az
alkalmassá váljon a szabályos hulladékke
zelésre, míg megépül egy korszerűbb hul
ladékátrakó állomás. A testület a csak úgy
adja át a hulladékudvar üzemeltetését, ha a
lerakási díjak nem változnak.
-pj-

A zöldhulladék helyett a karácsonyfákat viszik el a házaktól januárban

Kétszer is elszállítják a fákat
A katolikus egyházban a karácsonyi ün
nepkör advent első vasárnapjától, a vízke
resztig, vagyis január 6-áig tart. A hagyo
mány szerint a családok ekkor szokták
leszedni a díszeket a karácsonyfáról is.
A leszedett fák elszállításáról idén is a
hulladékgazdálkodásért felelős DTKH
gondoskodik januárban két alkalommal. Az első időpont a január 6-ával
kezdődő hét. Ekkor a DTKH a zöldhul
ladék-szállításnál megszokott napon szál
lítja el a házak elől a karácsonyfákat. Ha

valaki még tovább szeretné átélni a kará
csony hangulatát, akkor két héttel később,
a január 20-ával kezdődő héten ismét lesz
alkalma kirakni a fenyőfát. JP

Monor Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Monori Kossuth Lajos Óvoda intézményvezetői tisztségének ellátására. A vezetői megbízás határozott
időre, 2020. augusztus 1-jétől 2025. július 31-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázat részletes kiírása megtalálható Monor város honlapján (www.
monor.hu). A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető
Burján Sándortól, a 06-29-612-305 -os
telefonszámon.
négy hétre bezárnak az óvodák

ovik, bölcsi nyáron
A képviselő-testület az óvodák nyári zárvatartását a 2020-as évre a következők
szerint határozta meg:
yy Petőfi óvoda: június 22.–július 17.
yy Kossuth óvoda: június 29.–július 24.
yy Napsugár óvoda: július 27.–augusztus 21.
yy Szivárvány óvoda: június 29.–július 24.
yy Tesz-vesz óvoda: július 27–augusztus 21.
A nyitvatartási idő alatt mindegyik óvoda
hétfőtől péntekig reggel 6 órától délután
18 óráig várja a kicsiket.
	A Monori Bölcsőde a következő időpontokban lesz zárva az idei évben:
yy 	Április 21-én (bölcsődék napja – nevelés nélküli munkanap)
yy Július 20.–augusztus 9. (nyári szünet)
yy December 21.–január 3. (téli szünet)
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Fotó: pestmegye.hu

Önkormányzat

A cél, hogy a strázsahegyi pincesorok továbbra is megőrizzék eredeti jellegüket

fejlesztési terv készül a strázsahegyre
A Strázsahegy területére vonatkozóan
benyújtott szabályozási módosítási ké
relmekre és a terület közlekedési, vala
mint infrastrukturális problémáira te
kintettel Monor Város Önkormányzata
felülvizsgálja a területfejlesztési prog
ramját. A Strázsahegyi pincesorok és
rendezvények a város turisztikai szem
pontból legvonzóbb úti céljai lehetnek.

– A tanulmányterv célja, hogy a Strázsahegy pincesorai továbbra is megőrizzék eredeti jellegüket, ne váljanak közművek nélküli lakásokká – mondta
Gubán Sándor városi főépítész. – Más
részt célja az is, hogy vonzóvá váljon az
eredeti jelleg megőrzését szolgáló vállal
kozások indításához, amihez az is szük
séges, hogy megfelelő úthálózat, csa

padékvízelvezető-rendszer és egyéb
infrastruktúrák is kialakításra, rendezés
re kerüljenek. A fejlesztési program során
a pincetulajdonosok és a Strázsahegyen
élők véleményét is kikérik a fejlesztési el
képzeléseikről, hogy egy olyan terv jöjjön
létre, amely minden érdekelt elképzelését
és szándékát tükrözi és tartós megoldást
kínál a jelenleg fennálló problémákra. PJ

képviselőként dolgozott monorért

Január 31-ig kérelmezhető a tankötelezettség kezdési időpontjának módosítása

Elhunyt Balogh Imre

hat éves kortól kötelező

Balogh Imre Monoron
született 1943-ban a
Deák Ferenc utcában,
ahol élete végéig élt.
Két gyermeket nevelt
fel. Az önkormányzati munkát 1990-ben, az
első választások után
kezdte, ekkor városgazdálkodási és környezetvédelmi bizottság külsős tagja lett, majd
később három cikluson keresztül a bizottság elnöke volt. Az 1994-es önkormányzati választáson az 1. választókerület képviselője lett 1998-ig. Később ismét
képviselőként dolgozott a városért 2002
és 2010, majd 2013 és 2014 között. 1995től a KÖVÁL-nál lett igazgatósági tag,
majd 2014-től mint az igazgatóság elnöke látta el feladatát. 2016-tól a felügyelőbizottság elnöki tisztét vállalta el. 
nfo
döntött a képviselő-testület

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta és kihirdeti rendeleteit:
yy 20/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a követelésekről való lemondás eseteirőlyy 21/2019. (XII. 17.) önkormányzati
rendelet a közszolgálati tisztviselők
2020. évi illetmény alapjáról.
A rendeletekről bővebben olvashatnak a
város honlapján (www.monor.hu). MS
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2020. január 31-ig kérelmezhetik a szü
lők a 2020. augusztus 31-ig a hatodik éle
tévüket betöltő gyermekük esetében a
tankötelezettség kezdési időpontjának a
módosítását. A gyermek további egy ne
velési évig óvodai nevelésben maradásá
ról 2020. január 1-jétől az Oktatási Hiva
tal dönt.
Az eljárás a szülő kérelmére indul,
amelyben bármilyen ok, körülmény, ál
lapot, tény megfogalmazható, amely in
dokolttá teszi az iskolakezdés halasz
tását. Az eljárásban ezen körülmények
vizsgálatára kerül majd sor. A szülő a
kérelméhez bármilyen általa lényeges
nek tartott dokumentumot mellékelhet,
többek között elkérheti az
óvodától a gyermek fej
lődését nyomon követő
nyomtatványt is. A kére
lem elbírálásához az Ok
tatási Hivatal szakértőket
kérhet fel, akik pedagó
giai, gyógypedagógiai,
pszichológiai és szükség
szerint orvosi vizsgálat
alapján alakítják ki szak
véleményüket.
A szülő vagy gyám a
kérelmet az Oktatási Hi
vatal által a honlapján
(tankotelezettseg.oktatas.
hu) elérhetővé tett infor
matikai támogató rend

szer segítségével kitöltött, majd kinyom
tatott és aláírt vonalkódos adatlapon,
papíralapon nyújthatja be. A kérelmek
postai úton adhatók fel a következő cím
re: Oktatási Hivatal, Budapest 1982. Azt
a kérelmet, amelyen a postai bélyegzőn a
feladás dátumaként 2020. január 31. sze
repel, az Oktatási Hivatal még elbírálja,
ám az azt követően postára adott kérel
meket nem fogadja be.
Ha az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága 2020. január 31-e előtt kiállított szakvéleménye tartalmazza azt a javaslatot, hogy a
gyermek maradjon további egy nevelési évig óvodai nevelésben, akkor szülőnek nem kell kérelmeznie
a tankötelezettség halasztását. Ebben az esetben a
gyermek további egy neve
lési évig óvodai nevelésben
vehet részt. A szülőnek
ilyen esetben a szakértői
bizottság szakvéleményét
a gyermek óvodájában mi
előbb be kell mutatnia.
Az Oktatási Hivatal
hoz fordulhatnak azok a
szülők is, akik úgy ítélik
meg, hogy gyermekük fej
lettsége indokolja, hogy
hat éves kora előtt meg
kezdje iskolai tanulmá
JAP
nyait. 

Önkormányzat

mit várhatunk 2020-tól?
2019 volt az utolsó év, amikor Monort még nem lehetett gyorsforgalmi úton megközelíteni.
Az M4-es út átadásával városunk elérhetősége sokat javul, még inkább bekapcsolódik
Budapest és az ország vérkeringésébe, ezzel vonzóbbá válik mind az otthonteremtés, mind
a vállalkozásindítás szempontjából. Mekkora lehet ez a fejlődés és milyen kihívásokkal
kell szembenézni a 2020-as évben? Erről kérdeztük Darázsi Kálmán polgármestert.

L

áthatók már a 2020-as év főbb
költségvetési számai? Hogyan alakulnak a bevételek és a kiadások
2019-hez képest?
– A végleges költségvetés csak már
ciusra készül el, azonban az elmúlt évek
történései alapján látható, hogy fo
lyamatosan javul a város adóe
rő-képessége, tehát egyre
több helyi adóval számol
hatunk egy lakosra vo
natkoztatva.
Ennek
van egy rövid távú
hátránya, mégpedig
az, hogy a helyi adó
bevételek csak lassan
érkeznek meg, miköz
ben az állami kiegészí
tésre már nem számít
hatunk. Ezzel együtt is
úgy látom, hogy 2020-ban
is stabilan tud működni a vá
ros, a további években pedig jelen
tősen fejlődhet. Idén is számos olyan fel
adatot láthatunk el saját bevételeinkből,
amelyeket egyébként a központi költség
vetés nem támogat. Ezekhez az önként
vállalt feladatainkhoz tartozik például a
városi tömegközlekedés megszervezése,
az uszoda és a sportcsarnok üzemelteté
sének támogatása, a Monori Sportegyesü
let és más civil szervezetek támogatása, a
városi programok és kultúra támogatása,
illetve a várossal kapcsolatos hírek eljut
tatása különböző csatornákon az itt élők
höz. Ezek együttesen több mint kétszáz
millió forintot tesznek ki a költségvetés
ben.
– Milyen új beruházásokra számíthatunk 2020-ban?
– Szeptembertől birtokba vehetik a
kisgyerekek az új óvodát a Bajcsy-Zsi
linszky utcában, amely egy időre meg
oldja az óvodai férőhelyek problémá
ját. Szerencsére egyre több gyerek van a
városban, így előbb-utóbb további férő
hely-bővítésről is gondoskodnunk kell.
Nagyon szerettük volna, ha idén megépül
az új bölcsőde is, de olyan magas áraján
latokat kaptunk a kivitelezésre, hogy fel
ül kell vizsgálnunk a terveket. A központi
költségvetésből erre a célra adott 400 mil
lió forintot mindenképpen 80 új bölcsődei
férőhely kialakítására kell költenünk, így
2020. január | Monori Strázsa 

a terveket kell addig csiszolnunk, hogy a
saját forrásainkkal kiegészítve megvaló
sulhasson az új épület, amire mindenkép
pen szüksége van a városnak.
– A pedagógus-földek két évvel ezelőtti
eladása közel 1,1 milliárd forintos
bevételt hozott a városnak,
ez lehetőséget adhatna a
bölcsőde megépítésére.
– Igen, de ez
egy egyszeri bevétel
volt, nincs további,
ehhez hasonló nagy
ságú
értékesíthető
vagyona a városnak,
ezért nagyon megvá
logatjuk, hogy mire
használjuk fel. Alapve
tően az a cél, hogy ebből
fedezzük az állami pályá
zatokon elnyert támogatások
önrészét, nem akarjuk egy-két be
ruházásra elkölteni a teljes összeget. Az új
bölcsőde megépítésének költségét emiatt
is kell több száz millió forinttal csökken
tetnünk.
– A megmaradó összegből így például
juthat a szakorvosi rendelő felújítására?
– Mi is láttuk, hogy a jelenlegi szakor
vosi rendelő által nyújtott szolgáltatások
nál sokkal jobbat érdemelnek az itt élők.
Éppen ezért a Pest megyei kompenzációs
keretből érkezett több mint félmilliárd fo
rintot, bár másra is költhettük volna, még
is a szakorvosi rendelőre fordítjuk. Sajnos
azonban a szakorvosi rendelő nem önkor
mányzati intézmény, így a felújításra szánt
összeget sem költhetjük el saját hatáskör
ben, együtt kell működni állami intézmé
nyekkel. Emiatt nagyon lassú léptekkel
haladunk előre, amin idén mindenkép
pen változtatni kell. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy végre egy korszerű egész
ségügyi intézménye legyen Monornak!
– Az elmúlt években sok utca újult meg
a városban. Folytatódnak a felújítások?
– A Deák Ferenc utca Liliom és Cso
konai utcák közötti, valamint a Csoko
nai utca Deák és Acsádi utcák közötti ré
sze már biztosan megújul, erre 30 millió
forintos támogatást kapott a város. Remé
nyeink szerint jövőre is sikerrel szerep

lünk az ehhez hasonló pályázatokon. Na
gyon fontos lenne ugyanakkor a városból
kivezető utak felújítása is, azonban ezek
állami fenntartásúak, így ez nem rajtunk
múlik, bár mindent megteszünk a siker
érdekében. Január elején mindenképpen
tárgyalásokat kezdeményezek a Magyar
Közút vezetőségével a Kossuth Lajos, Jó
zsef Attila és a Kistói utca felújításáról. Az
M4-es átadása után várhatóan ezek az út
szakaszok még forgalmasabbak lesznek,
így elkerülhetetlenné válik a korszerűsí
tésük. Valószínűleg szükség lesz majd egy
új útra is a Péteri felől érkező forgalom el
terelésére, mivel az jelenleg a már amúgy
is zsúfolt városközpontba érkezik. A hos�
szú távú cél az lenne, hogy a forgalom egy
részét egy kerülőút megépítésével átterel
jük a Balassi utcára.
– Vannak más elképzelések is a belváros
zsúfoltságának csökkentésére?
– Sokkal többen közlekednek autóval,
mint akár csak tíz évvel ezelőtt. A sok au
tónak pedig sok parkolóhely kell, ezért az
elkövetkező években ezt a problémát is
kezelnünk kell. A piacfelújítással együtt
új parkolóhelyek épülnek, azonban ez
nem fogja megoldani a parkolási gondo
kat, további parkolóhelyeket is ki kell ala
kítanunk. Jelenleg több lehetséges meg
oldást is vizsgálunk. Ennek része az is,
hogy fizető parkolási övezet határait kiter
jesszük. Nem az ebből származó bevétel
növelése a cél, hanem az, hogy a központ
ba ügyeket intézni és vásárolni érkezők
mindig találjanak maguknak szabad he
lyet. Mindenképpen újjá kell szerveznünk
a közterület-felügyelet munkáját is, az ed
digieknél hatékonyabban kell fellépnünk
szabályszegőkkel szemben.
– Az idei évben sok minden megvalósul a
Monor okos város projektből is.
– Januártól folyamatosan írják ki a köz
beszerzési eljárásokat az egyes programe
lemekre, az év közepétől pedig egyre több
látható jele lesz a fejlesztésnek. A cél az,
hogy a korszerű elektronikus eszközök
kel egyszerűbbé, kényelmesebbé tegyük a
helyi közigazgatás és a helyi lakosok éle
tét. Ez egy teljesen állam által fizetett kí
sérleti projekt, amelynek számos előnyös
hozadéka lehet, az itt élők mindenképpen
PJ–ZSE
csak nyerhetnek vele. 
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önkormányzat

csúszós téma
felkészülten várják
Az önkormányzat idén is a KÖVÁL-t
bízta meg a téli síkosságmentesítés
sel. A cég munkatársai folyamatosan
figyelik az időjárás-előrejelzést, így
mindig felkészülve várják a havazást.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is ki
jelölésre kerültek azok a főbb utak a
városban, amelyek takarítása elsőbb
séget élvez. Ezek teljes hossza 51 km,
ezen belül 35 km-en útszóró sóval biz
tosítják a síkosságmentesítést. A főbb
útvonalhoz tartozik még 5 km-nyi ke
rékpárút és 1,5 km-nyi belvárosi terü
let is. A jelenlegi eszközparkkal e terü
leteknek takarítása 3 órát vesz igénybe,
ezért nagy havazás esetén előfordul
hat, hogy mire befejeznek egy kört, is
mét elölről kell kezdeni, így a kisebb
utak takarítása csak a havazás végén
kezdődhet meg. Hétvégén és mun
kaszüneti napokon a hóeltakarítás a
tervezettnél is tovább tarthat, mivel
ilyenkor nem állnak rendelkezésre a
közmunkások, a takarítást a KÖVÁL
főállású alkalmazottai végzik, akár
napi 12 órás munkaidőben.
A nem önkormányzati utak, így a
Kossuth Lajos, a József Attila, az Ady
Endre, a Kistói és a Móricz Zsigmond
utca hóeltakarításáról és síkosság
mentesítéséről a Magyar Közút Nzrt.
gondoskodik.
Mivel a vasútállomás tisztítását
és karbantartását a MÁV az elmúlt
években nem az elvárt színvonalon
végezte, ezért kényszerűségből ezt a
feladatot is az önkormányzat vette át.
A vasútállomáson a nagy forgalom
és a balesetveszély miatt különösen
fontos a hó eltakarítása és a síkosság
mentesítés, amely a város többi ré
szétől veszi el a rendelkezésre álló
munkaerőt. A KÖVÁL munkatársai
szükség esetén már hajnali 3 órakor
megkezdik a munkát, hogy az első
munkába igyekvők is biztonságosan
használhassák a vasútállomást.
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A téli csúszásmentesítés legegyszerűbb módja a sózás.
Azonban amilyen hatékony és könnyű sót használni az
utak és járdák jégtelenítésére, olyan káros a környezetre.
Éppen emiatt a használatát kormányrendelet tiltja
meg. De akkor hogyan szüntessük meg síkosságot?

M

onoron az utak és járdák sí
kosságmentesítése egyszerre
önkormányzati és lakossági
feladat. Alapvetően az önkormányzat
felel a közutak és közterületek taka
rításáért, de az ingatlantulajdonosok
ra is felelősség hárul. Az ingatlan előt
ti járdaszakasz tisztítása az ingatlan
tulajdonosának feladata. Tömbtelke
ken továbbá a lakóközösség feladata
az épületek közötti hó eltakarítása és
a biztonságos gyalogosforgalom bizto
sítása. Ha a csúszós járdán elesik vala
ki, a felelősséget az ingatlan tulajdono
sának kell vállalnia. Ez alól az sem
mentesíti a tulajdonost, ha betegsé
ge vagy idős kora miatt erre nem
volt képes. Ilyenkor érdemes ke
resni egy jó szándékú szom
szédot, vagy előre jelezni az
önkormányzatnak,
hogy
nem képes a feladat ellá
tására.
Közutakon a síkos
ságmentesítéshez só
is felhasználható, de
csakis olyan mérték
ben, hogy biztosítsa a biztonságos
közlekedést és csakis olyan helyeken,
ahol nem jelent veszélyt az út mellett
lévő fás szárú növényekre.

Először a havat
takarítsuk el!

Fontos, hogy már a havazás kezdete
kor elkezdjük a hó eltakarítását. Fő
képp olyan helyeken, ahol nagy a
gyalogosforgalom, mivel a járókelők
gyorsan letapossák, tömörítik a lehul
lott havat, így később nehezebb dol
gunk lesz a csúszásmentesítéssel.

Az önkormányzati utakon a hókot
rást ütemezetten végzik (lásd keretes írá
sunkat). Ezért előfordulhat, hogy egyes
utcák takarítása jóval később kezdődik
meg, mint ahogy azt az ott lakók sze
retnék. A havas út ugyanakkor nem je
lenti azt, hogy nem lehet közlekedni raj
ta. 5-10 centis hóban télig gumival és a
sebességet helyesen megválasztva nyu
godtan közlekedhetünk gépjárművel.
A mellékutcákat az önkormányzat kör
nyezetvédelmi okokból csak nagyon in
dokolt esetben sózza, ezért havazás után
ezeken a helyeken nem várható, hogy
sima aszfalton közlekedhessünk, min
denképpen számítanunk kell az úton
hóra, hófoltokra.

Miért tilos sózni
a járdákat?

A fás szárú növények vé
delméről szóló kormány
rendelet kimondja, hogy
2010. szeptember else
jétől belterületi közte
rületen – az úttest ki
vételével – a síkosság-mentesítésre
csak olyan anyag használható, amely
a közterületen vagy annak közvetlen
környezetében lévő fás szárú növények
egészségét nem veszélyezteti. Márpe
dig a só jelentősen károsítja a növénye
ket, tehát használata tiltott, a használót
akár 50 000 forint pénzbírsággal is le
het sújtani. A talajba kerülő só ugyanis
gátolja a gyökerek víz- és tápanyagfel
vételét, emiatt a fák lassú pusztulásnak
indulnak. Sajnos gyakran ki sem derül,
hogy a só volt a felelős a halálukért, hi
szen a legyengült fákat ilyenkor ál
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önkormányzat
elköltözhet a városi ügyészség

Fotó: Várszegi József

Új középület Monoron

Ahogy a hókotróból látszik. A városi piac parkolójának takarítása a tavalyi év elején.

talában valamilyen betegség támadja
meg, vagy a nyári melegben egyszerűen
kiszáradnak.

Mit használjunk só helyett?

Bevásárlóközpontokban, barkácsáruhá
zakban és helyi üzletekben is több helyen
találkozhatunk környezetbarát útszóró
anyagokkal. Ilyen például a kalcium-klo
rid, amelynek fagyáspontja ráadásul ala
csonyabb is mint a sónak, akár -25 Cel
sius-fokig képes megolvasztani a havat,
jeget. Nem károsítja sem a járdafelületet,
sem cipőnket. Szinén megolvasztja a je

get a kálium-nitrát, amelynek elsődleges
felhasználási területe műtrágyázás, így
olvadása után táplálja a környező növé
nyeket. A csúszásmentesítéshez azonban
nem feltétlenül kell olyan anyagot hasz
nálni, amely megolvasztja a jeget vagy a
havat. Elegendő, ha a csúszásmentességet
biztosítjuk a gyalogosoknak. E célra töké
letesen megfelel a fűrészpor, a faforgács,
a mulcs, a fahamu, a homok, vagy a kő
zúzalék. Megfelelő mennyiségben kiszór
va őket kellően nagy tapadást biztosítha
tunk velük. A hó elolvadása után pedig
könnyen feltakaríthatók a járdáról. Papp

ÉVRŐL ÉVRE TÖBBEN HELYEZKEDNEK EL A MUNKAERŐPIACON

egyre kevesebb a közmunkás
A közfoglalkoztatás a munkaviszony
egy speciális formája, amelynek cél
ja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen
vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges
munkaerő- piacra. A közfoglalkoztatás
átmeneti munkalehetőséget biztosít azok
számára, akiknek az önálló álláskeresése
hosszú ideig eredménytelen.
Monoron a közfoglalkoztatottak na
gyon sokféle feladatot végeznek. Ezek
a város közparkjainak gondozása, zöld
területek-fenntartása, kertészeti mun
kák, parlagfű mentesítés, köztemető
fenntartás, fakivágás, faültetés, sövény
nyírás, gallyazás, hóeltakarítás, síkosság
mentesítés, csapadék elvezetés, csatorna-,
ároktisztítás, átereszek-, járdák-, közutak
karbantartása, köztisztasági feladatok
ellátása, illegális hulladék eltakarítása,
szelektív hulladékgyűjtés, intézményta
karítás, vízkárelhárítás, takarítás intéz
ményeknél, polgármesteri hivatalban.
Megfelelő képzettség esetén részt
vesznek óvodai, könyvtári, nevelési ki
segítő munkákban, rendezvényszerve
zésben, ifjúsági munkában, szabadidős
tevékenység szervezésében, továbbá rá
juk bíznak egyszerűbb ipari szakmun
kákat, intézményi karbantartáshoz kap
2020. január | Monori Strázsa



csolódó segédmunkákat, önkormányzat
és intézményeinél végzett, felújítással
kapcsolatos segédmunkákat. Az önkor
mányzatnál adminisztratív feladatokat
(postázásra előkészítés, számítógépes
adatrögzítés, iktatásra előkészítés stb.)
kézbesítési feladatokat, portás, telefon
központos tevékenységet és gondnoksá
gokat is ellátnak.
– Az elmúlt években kedvezően alakult a munkaerőpiac, egyre több közfoglalkoztatott talált munkát piaci szereplőknél, másokat az önkormányzat
vett fel főállású alkalmazásba – mondta el a témával kapcsolatban Darázsi
Kálmán polgármester. – Ez egyrészt jó
a városnak, hiszen ezzel is nő a város
ban a foglalkoztatás, másrészt viszont a
korábban közmunkások által végzett fel
adatok ellátására kevesebb munkaerő áll
rendelkezésre. Míg tavaly év elején pél
dául átlagosan 43 fő vett részt a közte
rületek fenntartásában, addig ez a szám
28 főre esett, úgy hogy a negyedük va
lamilyen okból egyébként is hiányzott a
munkából. A kieső munkaerőt az önkor
mányzat és a KÖVÁL is teljes munkaidős
állásokkal tölti meg, hogy a közszolgálta
tásokat továbbra is biztosítani tudjuk.JAP

Ajánlattételi felhívás jelent meg a Monori Járási Ügyészség új épületének megépítésére. A felhívás szerint egy 660 négyzetméter hasznos alapterületű, földszint,
emelet és padlástér kialakítású, magastetős épület építésére várják az ajánlatokat.
Az új épület a régi tüdőgondozó helyén, a
Kossuth Lajos utca 99. szám alatt valósulhat meg. Az ajánlattételi felhívásban többek között szerepel az is, hogy az építési
munkákat megelőzően az ingatlanon lévő
547 négyzetméter alapterületű épületet el
kell bontani, az új épülettel együtt pedig
az udvart és a belső parkolókat is ki kell
alakítani. Az új ügyészségi épület befejezésére még nincs pontos időpont, a felhívás alapján leghamarabb 2021 közepére
fejeződhetnek be a munkálatok. 
PJ
vásároljon az önkormányzattól!

Eladó, kiadó ingatlanok
Monor Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok hasznosítására hirdet pályázatot:
yy Lke-3 építési övezetbe sorolt, 1047,
1063, 1617 m2-es építési telkek a
Rákosi Jenő utcában nettó 8060
Ft/m2 vételáron.
yy Lk-1 építési övezetbe sorolt, 600
m2-es építési telek a Nyitrai utcában nettó 25000 Ft/m2 vételáron
yy Bajcsy-Zsilinszky utca 2. sz. alatti (cipőbolt) ingatlan bruttó
40 530 000 Ft vételáron.
yy Deák Ferenc utca 9. sz. alatti (volt
ideggondozó) ingatlan bruttó
43 700 000 Ft vételáron.
yy A 094/1 hrsz.-ú, 18 363 m2 területű,
és s 094/15 hrsz.-ú, 28 320 m2 területű szántó ingatlanok hektáronként 20 000 Ft/év bérleti díjon
A pályázati kiírások teljes szövege a
www.monor.hu weboldalon olvasható. További információ Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben a
29/612-314 telefonszámon kérhető. jp
január 13-ig lehet pályázni

bölcsődevezetői állás
Monor Város önkormányzata pályázatot hirdet a Monori Bölcsőde intézményvezetői tisztségének betöltésére. A vezetői megbízás határozott időtartamra szól
2020. február 1-jétől 2025. január 31-ig. A
pályázat benyújtásának határideje: 2020.
január 13. A részletes pályázati kiírás megtalálható a város honlapján: www.monor.
hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Sándor nyújt, a
06-29-612-305 -os telefonszámon. 
NFO
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Önkormányzat
a kövál kitakarította a monori vasútállomás parkolóját

rendezettebb parkolók az állomás mellett
A MÁV sokat késő vonatairól az el
múlt évben több írásunkban is foglal
koztunk. Ezen cikkekben a MÁV kép
viselői rendszeresen elmondták, hogy
közel van a megoldás, hamarosan új
vonatok érkeznek, amelyek javítják a
menetrendszerűséget.
Ha minden a tervek szerint halad,
akkor 2020 februárjától megérkeznek
az első új emeletes KISS motorvona
tok, ezzel várhatóan javul az üzembiz
tonság. Eddig a csúcsidőben közlekedő
14 vonat közül csupán kettő korszerű
FLIRT motorvonat szállította az utaso
kat, februártól viszont a 14 járat közül
már 9 lesz modern FLIRT vagy KISS
márkájú szerelvény. Ha pedig minden
a tervek szerint alakul, idén december
től már mind a 14 csúcsidőben közleke
dő vonat korszerű lesz, így jelentősen
javul az üzembiztonság, ezzel együtt a
menetrendszerűség is.
A MÁV azonban a tőle elvárt felada
toknak így is csak kis részét látja majd
el jobb színvonalon. A monori vasútál
lomás az ország 10. legforgalmasabb

pályaudvara, így rengeteg ember érke
zik oda naponta mind Monorról, mind
a környező településekről. Egyre többen jönnek gépjárművel, a MÁV viszont nem biztosítja az ehhez szükséges parkolóhelyeket, az állomás
környékén, így az autósok ott állnak
meg, ahol tudnak.
– Muszáj volt lépnünk az állomás
környezetében kialakult parkolók ese
tében is, mert nagyon sok lakossá
gi bejelentés érkezett az áldatlan ál
lapotokról – mondta Darázsi Kálmán
polgármester. – Ezért megbíztuk a
KÖVÁL-t, hogy végezzenek átfogó ta
karítást a vasútállomás melletti parko
lóban. Sajnos ez a terület is a MÁV tu
lajdonába tartozik, így a felújítását, a
parkolóhelyek rendezett kialakítását
nem tudjuk elvégezni, ennyit tehet
tünk. Reméljük a MÁV is előbb-utóbb
belátja, hogy a vonatközlekedéshez
hozzátartozik a vasút melletti terüle
tek rendezése, az állomásra érkezők
részére pedig jó színvonalú parkolóhe
PJ
lyek biztosítása is.

Új Toyota

C-HR

AKÁR 940 000 FT ÁRKEDVEZMÉNNYEL
TOYOTA EASY PROGRAMBAN.
Bővebb információkért keresse értékesítő kollégáinkat!

MONOR, 4-es főút 35. km
SZEGED, Dorozsmai út 9.
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www.toyotakovacs.hu
info@toyotakovacs.hu
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Fotó: Kovács Benedek

közösség

mikorra lesz Gyorsvasutunk?
2000 óta tervezik, Budapestnek és Monornak is egyaránt hiányzik, mégsem épült
még meg a gyorsvasút. Számíthatunk még rá? Ha igen, mikorra készülhet el?

A

cél, hogy Közép-Európa a vi hogy megteremti egy későbbi gyorsvas
lág egyik legsikeresebb és leg úti fejlesztés alapjait is. A kivitelezés pá
versenyképesebb térsége legyen, lyáztatásához kormánydöntés szüksé
ahol a városokat autópályák és gyors ges. Ha van hazai közlekedésfejlesztés,
vasutak kötik össze, ahol mindenki amely a legkényesebb ízlésű brüsszeli
nek van munkája, ahová visszatérnek a bürokraták óhajainak is megfelel, akkor
munkások, sőt ahol az okoz majd fejtö az első számú hazai légikikötő euró
rést, mit kezdjenek a Nyugat-Európából pai színvonalú kötött pályás kapcsola
érkező munkavállalókkal – jelentette ki ta ilyen. A következő uniós támogatási
Orbán Viktor miniszterelnök december program összeállításának időszerűsége
ben egy nyilvános eseményen.
miatt ebben a kérdésben is dönteni kell
Az M4-es autóút februártól a város jövőre – tette hozzá az államtitkár.
ban élők és az ide érkezők rendelkezé
A végleges döntés tehát a kormány
sére áll majd. Ez várhatóan jelentősen kezében van. Azonban a nyilatkozat
növeli a város gazdasági erejét, verseny ból is látszik, hogy a fejlesztéshez uniós
képességét, az itt élők jólétét. Szintén forrásokra is szükség van. Az Európai
ilyen
beruházás
Unió költségveté
lenne a gyorsvasúti
sét mindig hét évre
„Ha van hazai közlekedésfejfejlesztés, amely
előre állítják össze,
lesztés, amely a legkényesebb a következő ilyen
nek
megépítése
ugyan nem feltét
ciklus
2021-től
ízlésű brüsszeli bürokraták
lenül következne a
2027-ig tart. Ebben
óhajainak is megfelel, akkor
város méretéből és
az első számú hazai légikikötő a költségvetésben
jelenlegi gazdasági
szerepelhet a Mo
európai színvonalú kötöttpáerejéből, de jó okot
nort érintő gyors
lyás kapcsolata ilyen.”
ad rá a Liszt Ferenc
vasúti
fejlesztés
Nemzetközi Repü
is. Tehát végleges
lőtér közelsége és az a tény, hogy a mo döntés csak akkor várható, ha megszü
nori a 10 legforgalmasabb vasútállomás letik a kormánydöntés és az uniós költ
az országban, hiszen rengetegen hasz ségvetés alapján 2021-ben megnyílik az
nálják a vonalat a térségben napi ingá ehhez szükséges forrás is.
zásra.
Jelenleg nincs hír arról, hogy meg
– Elkészültek az engedélyezési ter kezdődött volna a gyorsvasút építésé
vek a 100a vonalon Kőbánya-Kispest és hez szükséges területek kisajátítása, az
Monor között egy, a Liszt Ferenc Nem eljárás valószínűleg csak a végleges
zetközi Repülőtér terminálját érintő döntés meghozatala után indul meg.
kétvágányú, villamosított kitérő meg A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a
építésére – jelentette ki Mosóczi László, Liszt Ferenc repülőtér üzemeltetését és
az Innovációs és Technológiai Minisz a területének használati jogait 2005-ben
térium közlekedéspolitikáért felelős ál az akkori kormányzat 75 évre eladta kö
lamtitkára a Magyar Nemzetnek adott zel 500 milliárd forintért. Hiába tartják
interjúban. – A szakasz óránként 160 ki ma sokan teljesen elhibázott stratégi
lométeres sebességgel lesz járható úgy, ai döntésnek ezt a lépést, a szerződést
2020. január | Monori Strázsa 

egyoldalúan nem lehet felmondani. A
koncesszió tulajdonosa pedig nem jó
tékonysági szervezet, ezért nem azokat
a fejlesztéseket támogatja, amelyek az
ország, ezen belül pedig a repülőtér és
környezetében élők fejlődését szolgálná,
hanem azokat, amelyek nyereséget ter
melnek neki. Ilyen körülmények között
pedig az államnak több kompromisszu
mot is kötnie kell, emiatt a gyorsvasút
is drágábban épülhet meg és kevesebb
nyereséget hozhat az üzemeltetése. Va
lószínűleg valamilyen megállapodás lé
tezik már a repülőtér üzemeltetője és a
kormányzat között, hiszen a repteret is
érintő tervek már elkészültek. Ennek
részleteiről azonban jelenleg semmi
lyen hivatalos tájékoztatás nem áll ren
delkezésre.
Mindezek alapján mikorra épülhet
meg a gyorsvasút? Ha megvan a kor
mányzati szándék és a megállapodás a
reptér üzemeltetőjével, illetve az Euró
pai Unió is rábólint a fejlesztésre, akkor
a tényleges kivitelezési munkák a kisa
játítási eljárások lefolytatása után 2022ben kezdődhet el leghamarabb. Szakér
tők szerint egy ekkora beruházás még
feszített tempóban is legalább kettő, de
inkább három évig tart, így 2025 előtt
nem számíthatunk arra, hogy megva
lósul a gyorsvasúti közlekedés Monor
és Budapest között. Bár ha azt vesszük,
hogy a gyorsvasút megépítése a 2000
óta napirenden van, a következő öt év
az elmúlt húszhoz képest már semmi
ség. Persze csak akkor, ha addigra tény
leg megépül a gyorsvasút. Addig is ma
rad a jelenlegi, sok hibától szenvedő
vasútvonal és a remény, hogy a jövőre
forgalomba álló új motorvonatok tény
leg gyorsítják majd a menetidőt és a ja
vítják a menetrendszerűséget.  Papp J.
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monoron járt gyuri bácsi
Szabó Györgyöt, a bükki füves embert mindenki ismeri az országban. Január 9-én először
látogatott el városunkban, ahol a Vigadó dísztermében telt házas előadást tartott.

T

Fotó: gyorgytea.hu

alán nincs olyan ember
Magyarországon, aki
ne ismerné az idén 92.
születésnapját ünneplő Gyuri
bácsit. A gyógynövényekkel
kapcsolatos tudását nagyma
májától szerezte, aki tavasztól
őszig gyűjtötte a mezőn, erdő
szélén a gyógynövényeket,
amelyeket javasasszonyként
a hozzá forduló betegek gyó
gyítására használt. A gyűjtés
hez segítségre volt szüksége,
Gyuri bácsi pedig kisgyerek
ként szívesen indult el vele a
gyűjtőutakra. Közben meg
szerezte azt a tudást, amelyet Gyuri bácsi, a bükki füvesember
monori előadásában is szíve
sen továbbadott az érdeklődőknek. Azt sége megőrzésének kulcsát, szíveseb
a hosszú évszázadok alatt felhalmozott ben járja a természetet, többet mozog és
gyógynövényekkel kapcsolatos ismeret egészségesebben étkezik. A gyógyfüves
anyagok, amely az ő közreműködése orvoslás nem egyszerűen a tünetek eny
nélkül talán örökre elveszett volna.
hítésére törekszik, hanem a szervezet
Gyuri bácsi a gyógynövényteákat öngyógyító munkáját kívánja segíteni.
maga is rendszeresen fogyasztja, ennek
Monor abban a szerencsés helyzet
köszönhetően 92 évesen is remek egész ben van, hogy az országban egyedül
ségnek örvend. Rajong a természetért, ta itt található közterületi, bármikor láto
vasztól őszig az erdőt-mezőt járja és hisz gatható gyógynövénypark. A szakor
abban, hogy a növényekben az ember vosi rendelő előtt elhelyezkedő park
minden nyavalyájára található gyógyír.
ban a Gyuri bácsi által forgalmazott
A bükki füvesember elmúlt évtize gyógynövények túlnyomó része meg
dekben végzett munkásságával nem található, ezen felül pedig számos olyan
csak a családi vállalkozásának sikeré is, amelyek szintén jelentős gyógyha
hez járult hozzá, hanem ahhoz is, hogy tással rendelkeznek, de a népgyógyá
a gyógynövények, a belőlük készített szatban kevésbé elterjedt a használa
teák és egyéb készítmények ismét nép tuk, így például a kasvirág (Echinacea),
szerűek legyenek Magyarországon. Rá a páfrányfenyő (Ginkgo), vagy a boros
mutatott, hogy az egészségünkért mi tyán (Hedera). A gyógynövénypark
magunk tehetjük a legtöbbet, hiszen ban valamennyi növény mellett rész
aki a gyógynövényekben látja az egész letes tájékoztató is olvasható a növény

gyógyhatásáról, amelyekben
a népgyógyászati szempon
tok mellett a legújabb tudo
mányos eredmények is he
lyet kaptak. Az itt található
gyógynövények sokszínűsé
gére jellemző, hogy akár egy
saját kis házipatika is ös�
szeállítható belőlük a gyak
ran előforduló egészségügyi
problémákra. Legyen szó
magas vérnyomásról, vénás
elégtelenségről,
megfázás
ról, alvászavarról, emészté
si panaszokról, prosztata- és
menstruációs problémákról,
ízületi fájdalmakról, a park
ban mindenre található ered
ményesen alkalmazható gyógynövény.
Ezek aztán akár Gyuri bácsitól, akár
más forgalmazótól megvásárolhatók, de
akár gyűjthetők is, hiszen a gyógynövé
nyeket mindenütt találhatunk magunk
körül. Monor környékén is számos ter
mészetes, szennyező anyagoktól mentes
élőhely fordul elő, a gyógynövénypark
ban bemutatott növények többsége pe
dig fellelhető ezeken a helyeken.
Ahogy minden évben, úgy idén is
megújul a gyógynövénypark. Májustól
ismét új gyógynövények jelennek meg
benne, míg mások az egészséges fejlő
désük érdekében áthelyezésre kerül
nek. Milyen jó lett volna, ha Gyuri bá
csi májusban vagy júniusban látogatott
volna el hozzánk, amikor a park a leg
szebb formáját mutatja. Akkor élőben is
bemutathatta volna az érdeklődőknek a
számára oly kedves gyógynövényeket!

Papp János

A szerző felvétele

A monori gyógynövénypark egyedülálló az országban. Májusban és júniusban a legszebb, de egész évben megismerhetők az itt elhelyezett gyógynövények
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mindennapi hősök
M

indannyian napon
ta teszünk figye
lemre méltó tette
ket: gyermeket nevelünk,
tisztességgel végezzük mun
kánkat, segítjük családun
kat, felebarátainkat. Ezek a
kis hőstettek azonban nem
ihletik meg a regényírókat,
az újságírókat is csak ritkán.
Ez a mostani történet ilyen
kivétel, egy Monoron élő és
dolgozó emberről, aki ezút
tal mindannyiunk kis hőstet
teit is képviseli.
Aki gyakran jár a város
ban, biztosan találkozott
már vele. Jellegzetes figurája
már messziről felismerhető.
Nem csupán sárga fényvis�
szaverő mellényéről, hanem
a kerékpárja után húzott kis
kocsijáról is. Mindenütt ba
rátságosan üdvözlik, amit
ő örömmel viszonoz. Büsz
ke arra a szívesen végzett
munkájára, amit az emberek
többsége nem igazán érez
vonzónak. Pedig ő az igazi
környezetvédő, aki a gyakor
latban is mindent megtesz
közterületeink tisztaságáért.
– Megszoktuk, hogy fo
lyamatosan rendben tartja
járdáinkat. Hiányzott, ami
kor nem láttuk, aggódtunk
érte, és örültünk, amikor újra
megjelent, és újra számítha

tunk rá – mesélte róla az Ady
Endre utcában élő Nagy János.
– Szimpatikus úriem
ber, szoktunk beszélgetni.
Észrevettük, hogy szegény
beteg volt három hónapig,
hiányzott, mert az utca nél
küle sokkal rendezetlenebb
volt – folytatta a bemutatást
Artzné Végi Erika, az Ady úti
iskola büfése.
– Józsi becsületes, tisz
tességes. Még annál is töb
bet elvégez, mint amit rábí
zunk. Jelzi, ha valami gond
van, ha olyan problémát lát,
aminek a megoldásához se
gítségre van szüksége. Min
denre odafigyel. Még hét
végén is felszedi a szemetet
a városban, hogy a kutyák
szét ne hordják. Minimális
bérért, 52-53 ezer forintért
dolgozik. Le a kalappal előt
te! – mutatta be Koczka Zsuzsanna, a közfoglalkoztatot
tak műszakvezetője.
Hárs Józsefet nem volt ne
héz megtalálnunk, ezúttal is
könnyű volt felismerni jel
legzetes öltözékéről és után
futós kerékpárjáról.
– Közmunkásként a napi
feladatom a rendet, a tiszta
ságot biztosítani, többek kö
zött az Ady út egész terü
letén. Ezen kívül hozzám

A szerző felvétele

Városunkban közel 19 ezer ember él. Mindannyiunk életéről regényt lehetne
írni, benne örömökkel, drámákkal, jó és rossz döntésekkel, hősies és megbánt
tettekkel. Viszont keveseknek adatik meg, hogy regényt írjanak róluk, még
kevesebbeknek, hogy abban kizárólag hősies cselekedeteikkel szerepeljenek.

tartozik a Péteri úttól a Ho
moksoron és a Pozsonyi la
kótelepen át a Jászai iskoláig
a buszmegállók, parkok, sze
méttárolók környéke is – me
sélte, majd mikor felvetettük,
hogy sokan hiányolták be
tegsége alatt, hozzátette:
– Sajnos, azt nem lehet
előre tudni, ha jön a beteg
ség, és azt sem, hogy azu
tán mi lesz. 92 napig tartott.
Részleges porcleválás volt a
térdemben, még most is kell
vizsgálatokra járnom. A gya
loglás nem használ neki, de
dolgozni kell ahhoz, hogy
megéljek. Családos vagyok,

Tartsd
nálunk

szülinapod, ballagásod,
családi vagy céges
összejöveteleid!

egy lányom van. Ő egyete
mista, Szegeden. Hamaro
san megkapja második dip
lomáját, szociálpolitikából,
utána még megy tovább
mesterképzésre is. Szakdol
gozatában az én munkám
ra is utalt, ott is megköszön
ve támogatásomat. Örülök,
hogy anyagilag is segíthet
tem.
Amikor arról kérdeztük,
hogy mit gondol arról, hogy
sokan ismerik és szeretik a
városban, csak ennyit vála
szolt:
– Jó érzés, hogy megbe
csülik a munkámat. BG-PJ

Bérelhető
rendezvényterem
különleges
hang- és
fénytechnikával
Monor
központjában.

Elérhetőség: +36-20/389-8259
2020. január | Monori Strázsa 
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monori statisztika

A szerző felvételei

A monori gyepmesternek – 2018 decemberétől
2019 november végéig – 204 esetben kellett intéz
kednie. Kutyaelszállításra 108, macskaelvitelre
20, tetemeltávolításra pedig 76 esetben volt szük
ség. A legtöbb, 20 kutyát februárban, 15-15-öt pe
dig decemberben és áprilisban kellett begyűjte
nie. Márciusában és júliusában 10-10 tetemmel
volt dolga.

Tartsuk tiszteletben jogaikat!
December 7-én negyedik alkalommal rendeztek állatjótékonysági
napot a József Attila Gimnáziumban.

A

Topál József állatviselkedés-kutató

hozzáértő meghívott szakértők és a he
lyi tanárok tapasztalatai alapján. Előa
dott többek között dr. Topál József állat
viselkedés-kutató, a gimnázium egykori
tanulója, aki ma az MTA Természettu
dományi Kutatóközpont Kognitív Pszi
chológiai és Idegtudományi Intézete
tudományos igazgatóhelyettese. Előa
dásában elmondta, hogy az állatokról
való gondolkodásunk nagyban függ at
tól, mit tudunk róluk. Az állatok nem
biológiai automaták, hanem gondolko
dó, érző lények. A kutya nem szelídített
farkas, és nem egy szőrös kisgyerek, ha

ceglédi cipőgyár
mintaboltja
cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!
gyermek, női, férfi kiváló minőségű
bőrből készült cipők gyári áron!

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő
Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11.
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig
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yar
Mag ék
term

nem társállat. Ma már nem elsősorban
gazdasági, hanem érzelmi, társas igé
nyeket elégít ki, a szabadidő értelmes
eltöltését segíti. Gyerekszerű kötődési
viselkedése van a gazdához, viselkedé
sutánzó magatartásával könnyen ráhan
golódik az emberre. Megosztott figye
lemre képes, felismerve az emberi arcok
változásait, a szem-száj háromszöget fi
gyelve.
Ha állatot tartunk, be kell tartanunk a
tartás öt alapelvét. Ezek a táplálékhoz és
vízhez jutás, a megfelelő környezet (nem
rabszolgalánc) biztosítása, az egészség
hez való jog. Emellett figyelnünk kell
mentális egészségükre is: nem érheti őket
felesleges, kontrollálhatatlan stressz.
Nincs jogunk kitenni őket például a szil
veszteri petárdázás világgá menekí
tő rémületének. Végül pedig joga van
az állatnak a fajára jellemző viselkedés
gyakorlására. Muszáj időnként engedni,
olyan környezetben legyen, ahol azt ki
élheti. Ha ezeket az alapelveket megsért
jük, mindig probléma adódik belőle. Ne
csak nekünk legyen tehát jó velük, tiszte
letben kell tartanunk jogaikat, szükség
leteiket. Akkor szeretnek bennünket, ha
B. G.
viszont szeretjük őket. 

Ajándékutalványok kaphatók
5 000, 10 000, 20 000 Ft értékben.
KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

KRESZ tanfolyam indul 2020.
Am, A, A1, A2 és B kategóriában
Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

január 22-én

17 órakor

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

Eng.szám: KE/
ST/82/A/1949/2/2015.

jótékonysági napon elsősorban
a Csellengők Állatotthon, illetve
a Német Juhászkutya Fajmentés
Alapítvány anyagi, továbbá a Pest megyei
Állatvédőrség Állat- és Természetvédel
mi Alapítvány száraz táppal való támo
gatása volt a cél. Az esemény egyúttal fel
hívta a figyelmet az állatok védelmére és
a felelős állattartás szükségességére is.
A rendezvény aktualitását nem kell
bizonygatni, hiszen – az állatvédelmi
törvény szigorítása ellenére – naponta
láthatunk és hallhatunk híreket állat
kínzásokról és megvadult kutyákról.
A délelőtt folyamán számos érdekes
előadás és bemutató volt a programban,
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A bennünk élő szupernóva
Mindannyian őrizzük egy szupernóva-robbanás emlékét. A bennünk lévő atomok jelentős része
ugyanis ma nem létezne e nélkül. Szupernóvák nélkül nem csak az emberek, hanem az élet
is elképzelhetetlen lenne. Dr. Gucsik Arnold, egykori monori gimnazista előadásán jártunk.

G

mántok nem a föl
dön jöttek létre,
hanem szupernó
va-robbanás vagy
két nagy méretű
kozmikus test üt
közésekor fellépő
extrém nagy nyo
más és hőmérsék
let hatására.
Mikor a diá
kok azt kérdez
ték az előadótól,
hogy milyen egy
kutató élete? Azt
felelte: izgalmas,
változatos, kihí
vásokkal teli, ki
tartást igénylő és
néha kaotikus is.
Több százezer kí
sérletet végzett az
elmúlt húsz évben Gucsik Arnold, kezében a meteorittal
– folytatta –, volt,
amikor félmillió dolláros eszközzel, 72 fogalmazni a legközérthetőbben olva
órás, megszakítás nélküli munkamenet sóinknak előadásának leglényegesebb
ben. De már végzős középiskolásként le mondanivalóját? Így fogalmazott: A koz
velezett a houstoni űrközpont jelenlegi mosz megismerése lehetőséget ad arra,
hogy megismerjük
igazgatóhelyette
magunkat.
sével. Megismerte,
„Az Univerzum megismerésével saját
Mint embert, és
hogy – rajta kívül
magunkat is könnyebben,
mint egyéniséget,
– még pl. a Que
gyorsabban
ismerhetjük meg.” merthogy a kémi
en Együttes Brian
ai, a fizikai törvé
May-e is foglalko
zott tudósként a csillagközi porral, il nyeket tekintve szinte ugyanazok a fo
letve megkeresésére a világhírű Stephen lyamatok zajlanak le a világegyetemben
Hawking azt válaszolta, hogy az asztrofi bárhol, mint az emberben, az ember lel
kében is. Az Univerzum megismerésé
zikában minden lehetséges.
A legnehezebbet valószínűleg mi vel magunkat is könnyebben, gyorsab
Bolcsó G.
kérdeztük tőle. Azt, hogy tudná meg ban ismerhetjük meg. 
A szerző felvétele

ucsik Arnold 1990-ben érettségi
zett a József Attila Gimnázium
ban. Veres László osztályában, Kiss
Attila felkészítésével földrajzból az or
szágos középiskolai tanulmányi ver
seny legjobbjai közé kerülve érezhette
meg először a tudományos munka si
kerélményét. Ezek után nem is csoda,
hogy a gimnázium érdeklődő tanulói be
sem fértek a Vigadó nagytermében tar
tott előadására, amelyet a Nyáry Pál Tu
dományos Diákkör szervezett. Gucsik
Arnold előadása egyébként is minden
korosztálynak izgalmas lehet, de a ka
maszoknak különösen az volt, amit a ki
tűnő előadásmód tovább fokozott.

Hypatia-kő, benne a csillagközi anyaggal

Az előadáson többek között be
szélt arról a két éve történt felfedezés
ről, amikor először foghatott csillagkö
zi anyagot az emberiség a kezében. Ez
abból a Hypatia-kőből származott, ame
lyet még 1996-ban találtak a dél-egyip
tomi sivatagban, de csak 2018-ban ve
tettek komoly vizsgálat alá. Ebben a
kutatásban vett részt Gucsik Arnold,
aki igazolta, hogy a 4,5 milliárd évesnél
is idősebb meteoritban lévő mikrogyé

Opel bontott alkatrészek raktárról
2000-es évjárattól napjainkig

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot
és whiskyt szeretne,
akkor nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák
gravírozását vállaljuk!
2020. január | Monori Strázsa



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
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Nálunk Mindig történik valami!

idén is gazdag programkínálattal várják a kicsiket és a nagyokat

A Vigadó
programjai

2020-ban is várja a vigadó!

Belépőjegyek az koncert előtt
a helyszínen is kaphatóak!
január 12. 16.30
Vigadó Díszterem

Közös nevező kiállítás-sorozat
Ajtai József festőművész kiállításának
megnyitója.
január 13. 17 óra
Vigadó emeleti galéria

Közös nevező kiállítás-sorozat
Reitz János festőművész kiállításának
megnyitója.
február 3. 17 óra
Vigadó emeleti galéria

farsangi nótaest
február 9. 15 óra
művelődési ház

oscar-díjas filmekből

mozgó mozi monoron
A 2020-as Oscar-gála után februárban ismét Monorra érkezik a Mozgó
Mozi! A filmkínálatból ezen a napon
az arany szobrokat kiérdemelt filmek
közül választhatnak majd a Művelődési Ház moziteremmé váló nagytermében. Délelőtti időpontokra várjuk
óvodás és iskolás csoportok jelentkezését a 06-29/413-212-es telefonszámon. 
VIG

A programok
részleteit megtalálja
a www.vigadokft.hu
weboldalon.
Információ, jegyrendelés:
06-29/413-212-es telefonszámon,
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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Péter is. Folytatódik a nagy sikerű Du
maszínház-sorozat, illetve újra megren
dezésre kerül a Farsangi nótaest és a
Mozgó Mozi is.

A szervezők célja, hogy a kisgyer
mekes családok is rendszeres látogatói
legyenek a kulturális programoknak,
így a Kolompos januári koncertje után
áprilisban az Alma együttes érkezik
Monorra.
Az idei év további programjairól a
Vigadó ingyenes programfüzetében
vagy a www.vigadokft.hu honlapon ol
VIGADÓ
vashatnak.

Soha nincs késő újat tanulni!

internettanfolyam időseknek
Ha ön is többször kéri gyereke, unoká
ja, dédunokája segítségét ahhoz, hogy
valamit megtaláljon az interneten, ha
már bosszankodott azon, hogy nem tud
ja mit jelent a www, a honlap, a Face
book-profil vagy a Google-keresés fo
galma, akkor önnek szól a Vigadó által
szervezett tanfolyam. Itt megtanulhatja,
hogyan tud kapcsolatot tartani külföldön
vagy más településen élő hozzátartozói
val, barátaival, hogyan küldhet ingyen
elektronikus levelet, vagy miképp vált
hat élő videoüzenetet. A tanfolyamon
elsajátíthatók az internetes vásárlás lépései, de segítséget nyújt a busz- vagy a
vonatmenetrend, továbbá az orvosi ren-

delési időpontok megtalálásában is. A
tanfolyam után nem lesz nehéz új recep
teket letölteni, érdekes híreket olvasni a
nagy világból. Ahogy az sem, hogy hiva
talos ügyeket intézzen a kényelmes fotel
jából, sorban állás nélkül.
A tanfolyamot a Vigadó Nonprofit
Kft. kifejezetten nyugdíjasoknak szerve
zi. A kezdő tanfolyam 5x2 óra, de később
igény szerint folytatható. A tanfolyam a
tervek szerint februártól indul a Viga
dó korszerű számítógépekkel felszerelt
I. emeleti számítógépes oktatótermében,
a Kossuth L. u. 65–67. szám alatt. Jelent
kezni a helyszínen, vagy a 06-29/413-212
VIGADÓ
telefonszámon lehet. 

Fotó: Shutterstock.com

Újévi mulatság
a Kolompos zenekarral

Ahogy tavaly, úgy idén is szinte min
den második héten nagyszabású prog
rammal várják az érdeklődőket a Viga
dó munkatársai a Vigadó épületében és
a Művelődési Házban.
Idén ismét találkozhatunk olyan
népszerű előadókkal, akik már az elmúlt években is telt házas előadásokat
tartottak a városban. Márciusban ismét
Monorra látogat Pál Feri atya és Müller

kultúra
elhunyt a város munkácsy mihály-díjas képzőművésze

69 éves korában elhunyt Balogh Gyula Munkácsy Mihály-díjas festőművész,
Monor díszpolgára.
Az országosan elismert művész 1950ben született, 16 éves korától Tóth Tibor
festőművésztől tanult festeni. A Magyar
Képzőművészeti Főiskolán Sarkantyú Simon festőművész volt a mestere, ahol
1975-től 10 évig a Pesterzsébeti Csili Mű
velődési Központ felnőtt rajzszakkörét
vezette, ebben az időszakban Szentend
rén volt műterme. 1987 óta ismét Mono
ron élt és dolgozott. Alapító tagja volt

az 1969-ben újraszerveződő Gyulai Mű
vésztelepnek. E csoport tagjaként az
1970–1980-as években kifejtett munkás
ságával a szociografikus realizmus egyik
hazai elindítója volt. 2010-óta a Gyulai
Művésztelep Egyesület elnöke, és a mű
vésztelep vezetője 2012-ig. Megalakulá
sa óta (1991) tagja volt a Magyar Vízfes
tők Társaságának, az Olajág Keresztény
Művészeti Csoportnak és az MCP baráti
körnek. 2014-ben csatlakozott a Szolnoki
Képzőművészeti Társasághoz és a T-ART
Alapítványhoz.

Fotó: monor.hu

Balogh Gyulára emlékezünk

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként 2018-ban
Munkácsy Mihály-díjat vehetett át Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások
miniszterétől. Monor Város Önkormány
zata kimagasló művészi és a város hírne
vét öregbítő tevékenysége elismeréseként
Monor Város Díszpolgára címet adomá
nyozott részére 2018. március 15-én. GZ

további információ: www.monor.hu

itt nem csak olvasni lehet

Civil programok

Könyvtári programok

Jégvirágtól Borvirágig

Forralt boros kalandozások a Monori Borút Egyesület szervezésében. Jegyek elővételben 6990 Ft-ért a helyszínen 7500 Ft-ét
vásárolhatók meg. A jeggyel a fesztivál 16 helyszínén korlátlanul kóstolhatják a helyi boros gazdák hagyományos és különleges ízesítésű forralt borait és a legalább 10 helyen gazdák vendégeiként megjelent éttermek szakácsainak ételízelítőit.
További információ: www.monoriborut.hu
január 11. Strázsahegy

Közös Út Cukorbetegek Egyesületének
összejövetele

január 18. 14 óra Művelődési Ház

Farsangi Bál

A Bethlen Gábor Erdélyi kör szervezésében
január 25. Művelődési Ház

Egyházi farsang

február 8. Művelődési Ház

További részletek a szervező elérhetőségein kérhető a programokról.
A 2020-ban Monoron megrendezésre kerülő programokról további információval szolgál Monor város honlapja, az Eseménynaptárra kattintva (www.monor.hu).

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit!

1190 Ft/m2 -től.

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás
szállítással
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12
2020. január | Monori Strázsa 

Január 23-án, csütörtökön 16.30-tól minden érdeklődőt várnak
Benkics József katolikus teológus-hittanár A jó és a rossz eszmei harca című előadására a Monor Városi Könyvárba.
	A könyvtári és a helytörténeti kiállítás nyitvatartási rendje:
Könyvtár: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 10-től 17 óráig,
szerda és szombat: 8-tól 12 óráig.
Helytörténeti kiállítás: kedd 11-től 16 óráig, szerda 12-től
14 óráig, csütörtök: 14-től 17 óráig.
nfo

Munkalehetőség
Vecsésen

Könnyű fizikai munkára hölgyés férfimunkaerőt keresünk
három műszakos munkarendbe:
• alkatrészek összeszerelése
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Amit kínálunk:
• Munkabér:
bruttó 300 000 – 400 000 Ft/hó
órabér bruttó: 1215–1640 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12 000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor irányából
Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu
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igazgyöngy a csillagos égen
ókai Anna 25 éve lett Kossuth- majd tanúskodó levelet is kapott tőle, ami –
5 éve Kossuth-nagydíjas, és a Nem a tanár úr szerint – sorsfordító hatással
zet Művésze lett. Többször járt váro volt rá, az élet nehéz helyzetein több
sunkban, legutóbb a 2017-ben megjelent ször is átsegítette.
Derengő sugarak című monori alkotói
Hasonlóan maradandóan hatott arra
antológia védnöki és zsűri elnöki felké a Szalók Editre is, akinek nem mindenna
rését vállalta el. Sajnos az átadásra sú pi egyéniségét sokan októberi, Vigadó
lyos betegsége miatt már nem tudott beli, spirituális selyemfestő mandala ki
eljönni és az év júniusában (85 éves ko állításáról ismerhettek meg. Ő két éve,
rában) elhunyt.
az írónő Átvilágí
Jókai
Anna
tás című, utolsó re
„a szakirodalom csillagászakülöndíját
ak
gényét megismerve
ti jellemzői egybevágtak Jókai határozta el, hogy
kor annak a Bukai
Anna önszembesítő életútjáTibornak, a JAG ta
a könyv alapján el
nárának ítélte, aki
készíti Jókai Anna
nak sorseseményeivel”
most e megemlé
sorsmandaláját, mi
kezést vezette. Akinek fiatalemberként vel sorsképlete alapján értett meg min
az Ünnepi Könyvhéten dedikációt adott dent, ami e könyvben van. Abban sze
egy kötetére, és azóta személyesen is rinte feltárul élete, sorsa, a csillagokon
megtisztelő figyelemmel volt iránta. és az égen keresztül. Jókai Anna lánya
1982-ben mélységes emberismeretről – Molnárné Bánky Nóra – bele is egyezett
ebbe a kísérletébe, és férjével
együtt el is jött erre a rendez
vényre, személyesen is hite
lesítve e pszichológiai szak
könyvnek is felfogható mű
ténybeli alapjait, annak spiri
tuális realizmusát.
Van, aki hisz a csil
lagok üzenetében, van, aki
nem. Szalók Edit öt éven át
tanulta a csillagbölcsészet
alapjait, a könyvtári meg
emlékezésen pedig megis
mertette a megjelentekkel
annak elfogadott alapfogal
mait, vagyis a csillagjegyek
és csillagképek, az aszcen
dens és a deszcendens ös�
szefüggésének
bonyolult
Jókai Anna csillagtérképe
világát. Tény, hogy a szak
hirdetésfelvétel: Ozsvárt Orsolya • 06-70/945-2444

apróhirdetések
Redőny, szúnyogháló (mobil és fix), napellenző akció
Monoron! 25 éves tapasztalat! Ingyenes felmérés! Nyugdíjaskedvezmény! Pál redőny:
06-30/401-1029

Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg
ártól. Többféle gyógynövényágyon érlelt méz! Monoron és
környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444

Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz
akác: 20 000 Ft/m³, tölgy-bükk:
20 000 Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget!
Koczó Zsolt tel.: 06-20/3431067 EUTR: AA5811522

Szeretsz rajzolni, festeni?
Festő szakkör a JAG-ban diákok és felnőttek részére! Érd.:
06-30/548-0362, facebook/
agardigabi. Várlak szeretettel!
Agárdi Gabi festőművész
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Ezzel a címmel emlékezett könyvtárunk különleges születésnapi
rendezvénye Jókai Annára, aki sok szálon kötődött Monorhoz.

Bánky Nóra és Szalók Edit

irodalom csillagászati jellemzői egybe
vágtak Jókai Anna önszembesítő élet
útjának sorseseményeivel, amit képes
volt – halála előtt két évvel – Szent Ágos
ton vallomásaihoz hasonlóan, öniróni
ával, hittel, tisztánlátással, a szeretet, a
megértés és a krisztusi megbocsátás fé
nyével megvilágítva megírni. Élete első
felének tévedéseit, hibáit is elismerve,
megszenvedve; a második felében pedig
az üzenethozó küldetését magas szinten
megvalósítva, a keresztény értékek hir
detésével, íróként is megmaradva tanár
nak. Nem passziónak, hanem passiónak
fogva föl az írást.
Jókai Anna végül ismét visszatért
Monorra. Nem csupán önvallomásos
kisfilmjével, hanem szellemiségével is.
Ahogy lánya fogalmazott: „Sokszor jártam hasonló rendezvényen, de ez olyan szeretetteljes és meghitt este volt, amilyet még
Bolcsó G.
sehol nem tapasztaltam.” 

A veszettség elleni kötelező
védőoltást egész évben
folyamatosan végezzük!

Épületek
energetikai
tanúsítása
G

Itt a szívférgesség szűrésének ideje!
Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás, labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG, ultrahangos
fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

Dr. Biró Péter Gábor
állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12
Tel.: 29/411-717

Épületenergetikai tanúsítvány
elkészítése
már 12 000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése
már 17 000 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
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A monoriak viselt dolgai
Már több mint 40 éve tartó történészi pályám során kevés olyan, a helytörténet iránt
elhivatott emberrel találkoztam, mint amilyen Dobos György volt – mondta Gerő
András Széchenyi-díjas történész, az ELTE BTK tanszékvezető professor emeritus-a
gyűjteményes kötetének megjelenése és ünnepélyes átadása alkalmából.
– A Strázsában
közölt cikksoroza
tán kívül minden
más helytörténe
ti jellegű írását is
bele akartam ten
ni ebbe a kötetbe,
amennyire ezt a
terjedelmi kötött
ségek lehetővé tet
ték – hangsúlyoz
ta a szerkesztő. – A
legnagyobb mun
ka a képválogatás Balról jobbra: Gerő András, Zainkó Géza és Dobosné Pecznyik Ibolya
volt. Ezeket külön
böző helyekről kellett összekeresni, és a tem rá, hogy hatalmas lexikális tudással
minőségre is gondolni kellett, hogy vala rendelkezett Monorról, amiből menet
hogy mutassanak is. Színes közben sokat tanulhattam. Nagyon örül
ben azért nem tudtuk megol tünk, hogy az érdeklődők 373 könyv
dani, mert ahhoz majdnem re fizettek elő, és ebből összejött annyi
még egyszer ennyi pénz kel pénz, hogy a jobb képminőséget bizto
lett volna. A tördelés utolsó sító műnyomó papíron tudtuk kiadni.
változatánál olyan fájlhiba Azért kezdtem ebbe az egész vállalko
jött közbe, hogy a sérült le zásba, „A monoriak viselt dolgai”-nak
mezt egy teljes napig nem feltétlen kiadásába, hogy maradandó,
tudtuk megnyitni. És még méltó emléket állíthassak neki.
az utolsó átolvasáskor is
A könyv valóban maradandó em
találtunk olyan hibát, amit léket állít Monornak és a szerzőjének
az egész szövegben korri is. Csupán egy nagy hiányérzetünk le
gálnunk kellett. A legna het. Hogy Dobos György, aki még halá
gyobb örömöm az volt, la napján is dolgozott rajta, nem lehetett
hogy rendezhettem, szer ott, nem vehette kézbe. Annak is örülhe
keszthettem, belemélyed tett volna, hogy a gimnázium könyvtára
hettem jobban abba, amit Gyuri csi szűknek bizonyult valamennyi érdeklő
nált, éveken, évtizedeken keresztül. Úgy dő befogadására. Ők is érezhették – Gerő
éreztem, hogy most nekem kell az ő sze András szavaival –, hogy „egy helyi kö
repét átvennem. Rengetegszer elolvas zösség nem létezhet saját múlttudat és
tam, átnéztem a dolgokat. Most döbben polgári műveltségkép nélkül”.B. Gusztáv
A szerző felvételei
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obos Györgyöt őszintén érdekelte
Monor története – hangsúlyozta
Gerő András. – Erőt nem kímélve,
fáradtságot nem ismerve, szenvedélyes
figyelemmel fordult a település történe
tét érintő, különféle témakörök kutatá
sa felé. Sok más kiadvány mellett ennek
eredménye ez a kötet is.
A monori Helytörténeti Kör – Köz
művelődési Egyesület szervezésében és
kiadásában megjelent könyv 12 téma
köréről a hátrahagyott anyag szerkesz
tésében is közreműködő elnök-utód,
Zainkó Géza adott áttekintést. A fejezet
címek: Településtörténet; Közélet; Egy
letek; Polgárság; Kultúra, szórakozás,
sport, néprajz; Oktatás, nevelés; Egy
házi élet; Orvoslás; Ipar; Me
zőgazdaság;
Kereske
delem, vendéglátás és a
Sajtó tükrében érzékeltet
hetik a szerző érdeklődé
sének sokszínűségét, de
egyszersmind e témák el
különítésének nehézsége
it, komplex egységben való
látásmódjának szükséges
ségét is.
A könyv szerkesztője, dr.
Dobosné Pecznyik Ibolya Ka
zinczy-díjas magyartanár jó
érzékkel tett találó idézeteket
a témák élére, illetve kötődést
sugárzó verseket a megfelelő helyekre.
Ahogy a megnyitó ünnepélyességét is
emelte az emlékező hangulatban odail
lő fuvola-zongorajáték, és a történelmet
idéző versmondása.

EgyEdi arany és Ezüst ékszErEk

Autós-Motoros IskolA kft.

Gépjárművezető képzés
Több, mint 30 éve Monoron

Választható tantermi vagy 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
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készítése akár saját tervek alapján
Eljegyzési gyűrűk,
karikagyűrűk, nyakláncok,
karláncok, fülbevalók,
ékszerjavítás
Monor, Bajcsy Zsilinszky utca 1.
06-20/578-7241
norahekszer@gmail.com
www.facebook.com/norahekszer
Nyitva: H–K: 12–18, Sze: 9–18, Cs–P: 12–18, Szo: 9–14.
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sport
jubiláltak a játékosok

Kajli: 25, Karacs: 100!
Jelentős jubileumokhoz érkezett az
MSE labdarúgócsapatának két játékosa. Utolsó idei – Iváncsa elleni – bajnoki mérkőzésünk előtt a mindenki által
ismert és szeretett Kajli Zoltán negyedévszázados hűségét köszönte meg a

jól szerepelt labdarúgócsapatunk az őszi szezonban

harmadik helyen az nbIII-ban

Alapemberként tagja volt ezüstérmes,
majd veretlen bajnokcsapatunknak, de
NBII-es együttesünknek is. Ezalatt lett
édesapa, Gyálon (szülővárosában) pedig 2018-ban az év sportolójának is
megválasztották.
	Gratulálunk mindkettőjüknek!  Blcs

– Nyugodtan nevezhetjük újjászüle
tésnek a nyáron történteket, hiszen ha
Selei Ernő nem tekinti szívügyének a
monori labdarúgást, és nem nyújtja a
támogatását erre az évre, akkor most
a csapat a megyei bajnokságok vala
melyikében lenne – mondta el összeg
ző értékelésében Horváth Dávid vezető
edző. – Nem mellesleg, az utánpótlás is
vesztett volna státuszából, a stáb és a já
tékosok pedig szerteszét, az ország kü
lönböző csapataiban lennének. Sokan
jobb lehetőséget utasítottak el máshol,
mert az elmúlt években kialakult klub
kötődés erősebb volt, a lojális futballis
tákat pedig ismerik és szeretik a kijáró
szimpatizánsok. Ez az erő látszott iga
zán az őszi szezonban, ahol a csapat
munka volt a kiemelkedő, nem pedig
az egyéni villanások tették dobogóra a
gárdát. A kezdés nagyszerűen sikerült,
hiszen megmutattuk, hogy rövid távon
a jóval nagyobb merítéssel bíró PMFCvel is felvesszük a versenyt. Később egy
hullámvölgy ért el bennünket. A kezdő
ből egy-két eltiltást vagy éppen sérülést
is megérzünk, nem tudunk olyan gyor
san reagálni, ahogy arra szükség len
ne, hogy a kiugró évet produkáló ba

sztárjátékos a városban

a Magyar birkózásért díjat vehette át

kétszer is dobogóra állhatott

Lanzafame monoron

elismert szakosztályelnök

halmozza az érmeket

Monoron is játszott Davide Lanzafame,
az NBI korábbi gólkirálya és kétszer az
év játékosa. Utolsó Magyar Kupa mérkőzésünkön ő szerezte a Budapest Honvéd második gólját csapatunk ellen.	 BG

Balatoni Mátyás, az MSE Birkózó-szakosztályának elnöke, rangos elismerésben részesült. December 13-án, a Magyar Birkózó Szövetség hagyományos évzáró
ünnepségén a Magyar Birkózásért Díjat vehette át. A díjjal az elmúlt években a sportág fejlődéséért végzett munkáját ismerték
el, többek között a monori birkózócsarnok
létrehozását is. 
BG

vezetőség, melyet játékosként, majd 7
éve asszisztensedzői pozícióban töltött
a monori együttesben.
Karacs Dániel pedig a Dabas–Gyón
elleni meccsen játszotta 100. bajnoki mérkőzését kék-fehér mezünkben.
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ranyaiakkal tartsuk a lépést. De az ősz
végére megmutattuk, hogy tudunk al
kalmazkodni a behatárolt lehetőségek
hez. Ezt igazolja, hogy a rangadókat,
az idegenbeli dunaújvárosit kivéve ve
retlenül zártunk. Összességében egy
jó fél szezont hagyunk magunk mögött. Emellett a Magyar Kupában is
tettük a dolgunkat, bejutottunk a legjobb 32 csapat közé. Külön büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyik
legnépszerűbb klubját, az élvonalbeli
Budapest Honvédot hozhattuk el Monorra. További eredményeink közé soro
lom, hogy 5 saját nevelésű fiatal, Sznopka János, Krizsán Máté, Szegedi Richárd,
Pellei Bendegúz, Szőke Ármin is bemutat
kozhatott a felnőttek között, valamint
a már 2 éve kerettag, de még mindös�
sze 18 éves Haragos Viktor stabilan ját
szik. Érdemes a csapat mögé állni, hogy
fennmaradhasson a szint, és olyan em
lékezetes mérkőzések lehessenek, mint
például a 6. fordulóban a Pécs elleni der
bi, amit annyian szerettek volna látni,
hogy még a kezdés előtt pár perccel is
kígyózó sorok voltak a bejáratnál, vagy
a kupameccsünk, ahol szintén közel 700
B.G.
néző előtt játszhatott csapatunk. 

November végén
a 29. Hungarian
Tatami Karate Cup
(2019) nemzetközi versenyen 10
ország 62 egyesületének 740
versenyzője vett
részt. Tóth Mátyás
– az MSE 13 éves versenyzője – formagyakorlatban arany-, küzdelemben pedig bronzérmet szerzett. Szakosztályunk legeredményesebb sportolója
– miután többek között a WKF Magyar
Bajnokságon is ezüstérmet szerzett –
az idén már kilencedszer állhatott dobogóra! 
blcs
Monori Strázsa | 2020. január

Hirdetés

Újhullám az autóiparban! csatlakozz MOST!
A cégről dióhéjban:
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban,
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét.

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

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli
munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
• Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
• Teljes körű betanítás
• Stabil munkahely és megbecsülés
• Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség
vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
• 3 műszakos munkarend
• Néhány területen 12 órás munkarend
• +80% éjszakai pótlék
• Jelenlegi buszjárat: Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
• Tervezett buszjárat: Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápióság
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
• Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

JElENlEg
FElKíNálT
POzícIóK:
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője
Minőségellenőrzés

Főbb feladatok

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk
e-mailen a shinheungallas@gmail.com címen bármikor,
vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között
a +36-70/3259091 telefonszámon!
Többet megtudhat rólunk a következő weboldalon:
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

Minimális elvárások

Előny

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

•
•
•
•

Tapasztalat fémmegmunkálásban,
automatizált gépek működtetésében
• Minimális angol nyelvtudás
• Ipari jellegű szaktudás:
• Elektromosság
• Pneumatika
• Lézeres hegesztés
• Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
• Targoncajogosítvány

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

• Angol nyelvtudás
• Exel tábla kezelés

2020. január | Monori Strázsa 

Középfokú végzettség
Mechanikai alapismeretek
Elszánt tanulási szándék
Angol nyelvtudás

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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FeKvő inFraBiciKLi
oxigénterápiávaL
Legújabb generációs készülék
az egészség megőrzéséért és a
hatékony alakformálásért

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

x Hozzájárul a gyors testsúlycsökkenéshez
x Rendkívül eredményes a narancsbőr
kezelésében
x Segít elérni a megfelelő kondíciót
x Fokozza a fizikai teljesítő- és állóképességet
x Támogatja a szervezet méregtelenítő
folyamatait, bőrszépítő hatása van
x Aktiválja a nyirok- és vérkeringést, erősíti
az immunrendszert
x Fontos szerepet játszik a szív- és érrendszeri és egyéb betegségek megelőzésében

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!

Monor, Kossuth Lajos u. 95. 4. ajtó, a Kossuth iskolával szemben
Bejelentkezés: 06-70/431-8922 Nyitva: H–P: 8–22, Szo, V: 9–21

Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840

Szerelvény – Sarok

AKCIÓK!

Szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•

Örömmel értesítjük, leendő vendégeinket, hogy
Megnyitottuk Monoron
az ELSŐ THAI MASSZÁZSSZALONT.
Profi többéves tapasztalattal rendelkező
masszőz lányaink Thaiföldről érkeztek.

Monor, út 22/A
Ady Endre

Kellemes kikapcsolódást és feltöltődést kívánunk
szalonunkban!
Szeretettel várunk mindenkit!

Kedvező áraK

Ajándékozzon feltöltődést szeretteinek,
ajándékutalvány szalonunkban kapható!

Telefon:
06-29/996-659
Nyitva:
H–P: 8–17
Szo: 8–12

2200 Monor, Jókai utca 3–5.
Tel.: 06-20/402-1198
Nyitva: H–P: 6–20, Szo: 7–20, V: zárva

Tradicionális Thai masszázs
Olajos Thai masszázs
Herbál masszázs
Lávaköves masszázs
Talpmasszázs
Arcmasszázs

Érdeklődés/bejelentkezés: 06-30/711-8363
Cím: Monor, Nemzetőr u. 28.

Nyitvatartás: hétfő-szombat: 10:00-20:00, vas.: zárva
: Mantra Thai Masszázsszalon
E-mail: mantrathai2019@gmail.com
arany ászok sör
dobozos
0,5 l
215 Ft
helyett:

riesenbrau sör
dobozos
0,5 l
189 Ft
helyett:

iga dello Jello
piskóta tallér
115 g
199 Ft
helyett:

Márka Fruit
gyümölcslé
1,5 l
249 Ft
helyett:

Queen cola
2,5 l
209 Ft
helyett:

Mozaik
ízesített
ásványvíz
1,5 l
89 Ft helyett:

199 Ft

149 Ft

179 Ft

219 Ft

179 Ft

79 Ft

-7%

-21%

-10%

-12%

-14%

celebrations
válogatás
186 g
990 Ft
helyett:

Perfex
Wc-papír
3 rétegű,
4 tekercses
165 Ft helyett:

Bref Pa
levendula,
pine
4x50 g
1099 Ft helyett:

Pedigree
dental stix
77 g
285 Ft
helyett:

Prevital
alutasakos
macskaeledel
100 g
99 Ft helyett:

Fabrikett
11 kg
1090 Ft
helyett:

839 Ft

149 Ft

949 Ft

249 Ft

85 Ft

990 Ft

-15%

-10%

-14%

NeM csak kereskedők részére!

-13%

-14%

-11%

-9%

diszkoNT ároN házhoz szállíTva

Az akció 2020. 01. 13-tól 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Folyamatos

Zalakerámia
csempék, járólapok.
Fürdőszobabútorok.
Kazánok, cirkók,
radiátorok,
acél-, műanyagés rézcsövek.
Minden ami a víz-, gáz-,
fűtésszereléshez kell.

