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20 éves a város borrendje

Közösségszervező borászok

Monor Város Önkormányzata lapja

Farsang: a báltól a fánkig

Lassan bedugul a város Kutyaszerelem, macskarománc
Sok az autó, kevés a parkoló
az ivartalanításról

hogy lesz így börze?

Kisállatvásár: hol, mikor?

hirdetések

Bérelhető
rendezvényterem
különleges
hang- és
fénytechnikával
Monor
központjában.

Tartsd
nálunk

szülinapod, ballagásod,
családi vagy céges
összejöveteleid!
Elérhetőség: +36-20/389-8259

2020. 02. 25.
kedd 17.00

2200, Monor,

Vigadó Díszterem
(Kossuth L. u. 65-67),
majd a Petőfi utcai
„málenkij robotra”
elhurcoltak

emléktábla

Monor, Vigadó

2020. április 5. 17:00
Belépőjegyek egységesen 2400 forintért kaphatóak.
További információ: www.vigadokft.hu, 06-29/413-212, vigado@vigadokft.hu
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Kommunista
Diktatúra
Áldozatainak
Emléknapja

Programterv:
• Emlékbeszédet mond Darázsi Kálmán polgármester
• Örök tél c. film vetítése a Vigadó Dísztermében
• Fáklyás menet a Petőfi utcai emléktáblához
• Verset mond: Hegyi Fanni, a Monori József Attila Gimnázium tanulója
• Közös koszorúzás
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Önkormányzat
Az építési szabályokat továbbra is az önkormányzat határozza meg

A járáshoz kerül az építésügy
Ha valaki március 31-től többek között 300 négyzetméter feletti lakóházat
szeretne építeni a városban, vagy egyéb
nem lakóház építéséről dönt, akkor már
nem az önkormányzatnál, hanem a járási hivatalnál kell építési engedélyt
kérnie. A képviselő-testület a januári soros ülésén arról is döntött, hogy új

helyiségeket alakítanak ki az építéshatósági iroda részére, illetve átadják a
hatósági iroda eszközeit is a kormányhivatalnak.
Az új közigazgatási rendszer
ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az
önkormányzat nem szólhat bele a helyi építési ügyekbe, hiszen az épí-

tési szabályokat továbbra is a képviselőt-testület hozza meg, ez pedig
tartalmazza, hogy mi és milyen formában építhető a városban. Az egyedi ügyekben viszont – a jogszabályok
adta keretek között – már államigazgatási döntés születik. A helyi építési
szabályzat most is nagyon részletesen
szabályozza, hogy milyen területeken, milyen ingatlanok építhetők, az új
rendszerben ezeket az előírásokat fogják betartatni az államigazgatáshoz átkerülő építéshatósági ügyintézők.  -pj-

a MAGGYÁRKERT NEM ELADÓ!

FONTOS ZÖLDTERÜLETEK
képviselő-testülethez a terület
megvásárlására. A képviselők
azonban úgy döntöttek, hogy
hosszú távon sem kívánják értékesíteni a területet, amelyet
egyébként is a forgalomképtelen vagyonelemek közé sorolt a nyilvántartás. Javasolták
ugyanakkor, hogy a helyi építési szabályzatból is kerüljön
ki, mint beépítésre szánt terület. A testület célja, hogy amint
elegendő forrás áll rendelkezésre, a Maggyár kertet egy
szabadidő eltöltésére alkalmas
japp
közterületté alakítsa.

Fotó: Google

A Tavas-park mellett a Mag�gyár-kert Monor telepi részének legnagyobb egybefüggő
zöldfelülete. A területen régen egy kisebb tó helyezkedett el, a szabad vízfelszín időszakonként még a mai napig
megjelenik. A terület nagy részét nádas borítja, amely számos védett állatnak is otthont
ad. A Maggyár-kert teljes területe másfél hektár, a helyi építési szabályzat építési övezetként jelölte meg. Ez felkeltette
az építési vállalkozók érdeklődését és vételi ajánlat érkezett a

telket, házat vehet a várostól!

90 évesen 58 éve Monoron

eladó ingatlanok

Fekete Andrásné Boros Erzsébetet 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Darázsi Kálmán polgármester és Mocsáry
Magdolna anyakönyvvezető.
Erzsike néni a Sopronhoz közeli Újkérről származik, Monorra Budapestről
költözött férjével és lányával 1962-ben.
Tízen voltak testvérek, közülük többen
szép kort megéltek, ketten születésnapja alkalmából is köszönthették az ünnepeltet.
32 évig dolgozott az óbudai cipőgyárban mindennap bejárva munkahelyére.
Mindig szerettek kirándulni, Erzsi néni
a Balaton szerelmese, ahová tavaly is ellátogatott. Manapság is szeret kávézni, egyedül főz és konyhakertet művel.
Szomszédjával jó viszonyt ápol, a közeli fodrásznak is rendszeres vendége.

A szerző felvétele

Mindig szeretett kirándulni, ma is a balaton szerelmese

Isten éltesse sokáig egészségben ErGZ
zsike nénit!   

Monor Város Önkormányzata az alábbi ingatlanok értékesítésére hirdet pályázatot:
yy Lke-3 építési övezetbe sorolt, 1047,
1063, 1617 m2-es építési telkek a Rákosi Jenő utcában 8060 Ft/m2+áfa vételáron
yy Lk-1 építési övezetbe sorolt, 600 m2es építési telek a Nyitrai utcában
25 000 Ft/m2+áfa vételáron
yy Bajcsy-Zsilinszky utca 2. sz. alatti (cipőbolt) ingatlan 40 530 000 Ft vételáron
yy Deák Ferenc utca 9. sz. alatti (volt
ideggondozó) ingatlan 43 700 000 Ft
vételáron
A pályázati kiírások teljes szövege a
www.monor.hu weboldalon olvasható és
letölthető, további információ Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben a
29/612-314 telefonszámon kérhető.
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Önkormányzat
kizárólag helyi cégeket hívtak meg

kezdődik a piacfelújítás

először a cegléd-szolnoki vonalon

Márciusban indulnak
Az MTI beszámolója szerint az eredeti tervektől eltérően nem februárban, hanem
csak március 15-től utazhatunk KISS motorvonatokon, amikor először indul el utasforgalmi próbaüzemben az emeletes vonat.
Az utasok nélküli tesztelés jelenleg is zajlik.
Változik a forgalomba-állítás ütemezése is. A márciusi első vonat után a következő áprilisban érkezik, majd májusban is csak egy új vonat áll forgalomba.
Júniusban viszont már hét új vonat indul el, végül augusztusban a 11. is megérkezik. A csúszás oka a hírek szerint a
motorvonatokat gyártó Stadler miatt jelentkezett. A cég alvállalkozói ugyanis
munkaerőhiánnyal küzdenek, amely lassítja a munkafolyamatokat.
	A második ütemben készülő nyolc vonat az ígéretek szerint az eredeti ütemezésnek megfelelően 2020 végéig, a szeptemberben megrendelt huszonegy vonat
pedig 2022 végéig megérkezik. 
PJ

újra monoron a party maffia

jótékonysági parti
A Monori Napsugár Óvoda jótékonysági partit rendez március 7-én 20 órától.
Jegyek elővételben 2000 Ft-ért, a helyszínen 2500 Ft-ért kaphatók
j
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kiírták a monor okos város első közbeszerzési eljárását

Ilyen lesz az „okos vécé”
Legkésőbb augusztus 20-áig elkészülhetnek a város három helyszínére is kerülhetnek az Okos város program keretében beszerzésre kerülő intelligens vizesblokkok.
Ennek a közbeszerzési eljárását hagyta jóvá
a testület a januári ülésén. Az vizesblokkokból egy a városközpontban kerül elhelyezésre, egy másik a Strázsahegyen, az Orbán
tér mellett, a harmadik pedig a Kis-tónál
szolgálja majd a monoriak kényelmét. A vizesblokkokat egyszerre egy személy használhatja majd, alkalmas arra is hogy mozgáskorlátozottak is igénybe vegyék. Két kis
helyiségből áll majd, egyrészt szerviztérből, mely a kiszolgáló létesítményeket tartalmazza, másrészt a vendégtérből, amelyben babapelenkázó is helyet kap majd és
alkalmas lesz babakocsi fogadására is.
Az „okos WC” teljesen automatikusan fog
működni, többek között azt is figyelni fog-

ja, ha illetéktelen behatolást észlel vagy valaki meg akarja rongálni. A vendégtérben
segélykérőt is elhelyeznek, amelyen keresztül egy rosszullét esetén segítség kérhető. A
közbeszerzés kiírásakor arra is gondoltak,
hogy az intelligens vizesblokk a környezetét is óvja, ezért a falakat alacsony hőátbocsátási tényezőjű anyagokból kell megépíteni, a teljes automatikus tisztítás pedig
legfeljebb 15 liter lehet percenként. Gondoltak a tartósságra is, hiszen egy ilyen berendezésnek több éven, évtizeden keresztül
kell kiszolgálnia a városban élőket, ezért a
WC legtöbb elemét rozsdamentes acélból
kell elkészíteni. A vizesblokkot télen-nyáron, a nap 24 órájában lehet majd használni
díjfizetés ellenében, amelynek mértékéről
később döntenek. A használati díjat készpénzben és bankkártyával is egyaránt ki lehet majd elégíteni.
-pj-

63 éve költözött a városba férjével

ma is Korán kel kertjéhez
90. születésnapját ünnepelte Szabó Istvánné Jónás Erzsébet, akit Monor város polgármestere Darázsi Kálmán köszöntött. Magyarország Kormánya az
Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a
társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen vezette be a szépkorúak köszöntését, melyet a város vezetője ad át személyesen az ünnepelteknek.
Erzsi néni Heves megyéből, Csányról
származik, családjával vándorló dinnyetermesztőként élték kalandos életüket.
Gyermekkorától kivette részét a munkából, majd fiatal felnőttként, 1957-ben telepedett le férjével a városban. 24 éven át
járt a fővárosba, a „fonóba” dolgozni. Két
gyermeke, négy unokája és hét dédunokája született.
Nyugdíjasként aktív részese volt a
Szivárvány Nyugdíjas Klub tánccsoportjának, a híressé vált cigánytáncukat

A szerző felvétele

Ahogy korábban beszámoltunk
róla a városunk 100 millió forintot
nyert a Monori piac felújítására. Tavaly elkészült a műszaki dokumentáció, ez alapján pedig a képviselő-testület kiírhatta a közbeszerzést, amely
két részből áll. Egyrészt a piaccsarnok és a kiszolgáló helyiségek felújításából, másrészt a Bocskai és a Forrás utcákban parkolók építéséből. A
meghívott vállalkozások a két részre külön-külön is beadhatnak pályázatokat. A 10 meghívott pályázó közül 5
monori illetőségű, de a többi vállalkozás is közeli településeken működik. A
képviselő-testület ezzel döntéssel is
támogatni akarta a helyi vállalkozások
működését.
-pj-

sokszor bemutatták Monoron és országszerte is. Korai kelő, nagy kertjét példás
rendben tartja az év minden szakában.
Isten éltesse sokáig egészségben ErGZ
zsi nénit!
Monori Strázsa | 2020. február

Önkormányzat
hamarabb hazaérhetnek a monoriak

átadták az m4-est

Ismét Fazekas Józsefnét választották a monori bölcsőde vezetőjének

ÚjABB öT év a bölcsőde élén
További 5 évre meghosszabbította
bölcsődevezetői kinevezését a képviselő-testület Fazekas Józsefnének, aki az elmúlt 10 évben is vezette a város legkisebbjeivel foglalkozó közintézményét. Az
újra kinevezett bölcsődevezető 34 éve
foglalkozik kisgyermekek nevelésével,
munkáját a hivatásának tekinti. Ahogy
a vezetői pályázatában fogalmazott: „ A
kisgyermekkor éveinek meghatározó szerepe van a kisgyermek személyiségfejlődésében,
ezért minden gyermek számára biztosítani kell

annak a lehetőségét, hogy minőségileg, szakmailag a maximumot adják az őt nevelő, gondozó intézmények. A kisgyermeknek nem csak
lehetősége, hanem joga van a védelemre, fejlődési üteméhez mérten gondozásra, nevelésre. Hivatásomat a gyermekek iránti szeretet
és tisztelet vezérli, hiszen gyerekeket nevelni
csak határtalan szeretettel és elfogadással lehet. Mindegyikük saját egyéniség és nekünk,
kisgyermeknevelőknek az a feladatunk, hogy
az egyéniségüket figyelembe véve, neveljük,
gondozzuk és felkészítsük őket az életre.”

Február 7-én átadták a forgalomnak az
M4 gyorsforgalmi út Albertirsa-Üllő közötti szakaszát. Az új út jelentős változásokat hozhat a Monoron élők életminőségében, hiszen az ingázók naponta
akár 20 percnyi menetidőt is megtakaríthatnak az új úton. Az EuroAszfalt Kft.
és a Duna Aszfalt közös kivitelezésében elkészült út 27 kilométerrel hos�szabbítja meg az M4-es már elkészült
szakaszait. Az autóút kiépítése tovább folytatódik: várhatóan idén nyárra Szolnok határáig, a majdani északi
elkerülőig hosszabbodik meg. 
PJ

álláspályázat pedagógusoknak

Óvodavezetőt keresnek
A Monori Szivárvány Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. február 25. A
részletes pályázati felhívás Monor város honlapján tekinthető meg. További
tájékoztatást Bánné Keller Márta intézményvezető nyújt a 06-20/299-3596
telefonszámon.

Legyen szó egy könnyed esti borozgatásról, nagyobb családi vagy céges rendezvényről, itt megtalálja kedvenc borát!

Egy jó bort a vacsorához, vagy egy ünnepre?

A Kovács család 15 évvel ezelőtt nyitotta meg első borkútját a fővárosi Lehel Csarnokban. Az eltelt másfél évtized
alatt további két üzlettel gyarapodott a családi vállalkozás.
Ma már a Monori Piaccsarnokban is szeretettel várja vásárlóit a Kovács Borkút. Nem kell a
fővárosig utazniuk, ha díjnyertes borokat szeretnének vásá-

borkút

rolni kedvező áron. Kínálatával az ünnepi alkalmakra, az
ajándékozásra is felkészült! Ha
itt vásárol, exkluzív palackos
borokkal kápráztathatja el szeretteit, barátait.

Jelentős kedvezmén�nyel vásárolhat!

A Kovács Borkút üzletében
előnyben vannak azok a vásárlók, akiknek kiemelten fontos
az ár-érték arány. A borkereskedés kedvező áron kínálja ismert, jó nevű hazai pincészetek
borait, melyek között díjnyer-

2020. február | Monori Strázsa 

tes, oltalom alatt álló termékek
találhatók. A tulajdonos maga
ellenőrzi a termékeket, a neves partnerek és a folyamatos
minőség-ellenőrzés a garancia a vásárlók elégedettségére.
A monori borkút tartályaiból
olyan neves hazai borászatok
nedűit töltik a palackokba,
mint a Canter Borház (Badacsonyi borvidék), a Szeleshát
Birtok (Szekszárdi borvidék),
vagy a Nyilas Pincészet (Mátrai borvidék).

Testes vörös,
vagy könnyed rozé?

Minden borfogyasztó megtalálja a számítását a Kovács
Borkúton. Lágy és testesebb
fajták, vörös-, fehér- és rozéborok kimérve és palackozva
egyaránt kaphatóak a Kovács
család
borkereskedésében.
Legyen szó egy könnyed esti
borozgatásról, nagyobb családi vagy céges rendezvényről, biztosan megtalálja az
odaillő nedűt.

A Kovács Borkút közel
hozza a termelőt a vásárlóhoz! A Borkúton megvalósított értékesítés a jellegéből
adódóan környezetbarát is,
mivel a Kovács Borkúton vásárolt palackok többször felhasználhatóak, így az azok
gyártásából,
szállításából
adódó környezeti terhelés
nem számottevő, ellentétben
az üveges borokéval, ahol az
üveg, a dugó, a csomagolás,
előállítása és ezek szállítása
jelentős tényező.
Elérhetőség, nyitvatartás:

A monori piac
jobb hátsó
sarkában

bocskai utca

Másfél évtizedes
tapasztalat

kovács

Forrás utca

A jól megválasztott borok felteszik a koronát a finom ebéd
vagy vacsora fogásaira. Ha
szeretjük az izgalmas ízkalandozásokat, érdemes elgondolkodnunk azon is, milyen bor
passzol a legjobban egy fogás
mellé. A Kovács Borkút üzletében a vásárlók elégedettsége a legfontosabb. A szakszerű
– és kedves – kiszolgálásnak
köszönhetően azok is megtalálják az alkalomhoz illő italt,
akik kevésbé vagy egyáltalán
nem értenek a borokhoz.

buszpályaudvar
Nyitva: szerda, szombat: 7-13
Telefon: +36-30/9499-756
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önkormányzat
A DTkH Nonprofit Kft. a zöldhulladékot 2020-ban a következő időpontokban szállítja el

zöldhulladék elszállítási időpontok
Körzetek

Május

Június

Július

Augusztus

11.

11.

8., 22.

6., 20.

14.

12.

9., 23.

7., 21.

15.

13.

10., 24.

5.

16.

14.

6.

17.

15.

Február

Március

1. számú

3.

2.

2. számú

4.

3.

3. számú

5.

4.

4. számú

6.

5. számú

7.

Április

Szeptember

Október

November

December

3., 17., 31.

14.

12.

9.

7.

4., 18.

1., 15.

13.

10.

8.

8., 22.

5., 19.

2., 16.

14.

11.

9.

11., 25.

9., 23.

6., 21.

3., 17.

15.

12.

10.

12., 26.

10., 24.

7., 22.

4., 18.

16.

13.

11.

A DTkH Nonprofit Kft. a csomagolási hulladékelszállítási időpontjai 2020-ban

térítésmentesen két zsák jár

ekkor szállítják a sárga zsákot

a zöldhulladékról

Körzetek

Február

Március

Április

Május

Június

Július

1. számú

10., 24.

9., 23.

6., 20.

4., 18., 30.

15., 29.

13., 27.

2. számú

11., 25.

10., 24.

7., 21.

5., 19.

2., 16., 30.

14., 28.

3. számú

12., 26.

11., 25.

8., 22.

6., 20.

3., 17.

1., 15., 29.

4. számú

13., 27.

12., 26.

9., 23.

7., 21.

4., 18.

2., 16., 30.

5. számú

14., 28.

13., 27.

10., 24.

8., 22.

5., 19.

3., 17., 31.

Körzetek

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

1. számú

10., 24.

7., 21.

5., 19.

2., 16., 30.

14., 28.

2. számú

11., 25.

8., 22.

6., 20.

3., 17.

1., 15., 29.

3. számú

12., 26.

9., 23.

7., 21.

4., 18.

2., 16., 30.

4. számú

13., 27.

10., 24.

8., 22.

5., 19.

3., 17., 31.

5. számú

14., 28.

11., 25.

9., 24.

6., 20.

4., 18.

akár évente kétszer is

bármennyit elszállítanak belőle!

házhoz mennek a lomokért

Csak átlátszó zsákban!

A házhoz menő lomtalanítást minden
monori ingatlantulajdonos igénybe veheti, aki rendszeresen megfizeti a hulladékelszállítás díját. A lomtalanítás
ingatlanonként évente kétszer vehető
igénybe, egyszerre legfeljebb 3 köbméteres mennyiségben. A lomtalanítási
igény telefonon jelenthető be ügyfélfogadási időben 06-53/500-152-es telefonszámon a 2 menüpontok keresztül

A csomagolási hulladék begyűjtéssel
egyidejűleg annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak az elszállítók,
amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző (nem fekete) zsákban is kihelyezhető!
	A csomagolási hulladékok közé üveg
nem helyezhető! A színes és színtelen
öblös, üdítős, boros, pezsgős üvegek
gyűjtése kiöblítve, az üveggyűjtőpontokon történik a következő címeken: 1. Hulladékudvar, Bajcsy Zs. út vége; 2. Klapka
utca–Pozsonyi utca sarok; 3. Katona József u; 4. Mátyás király u.–Kossuth L. u
sarok.
	Nem helyezhető el továbbá a hulladék
közé vegyszeres, zsíros flakon; fogkefe;
műanyag játék; zsíros, szennyezett papír;
műanyag borító; használt egészségügyi
papír, pelenka; ételmaradékkal szennyezett konzervdoboz; polisztirol; porcelán
és kerámia tárgyak.

Ügyfélszolgálat két helyszínen

itt vásárolhatók zsákok
yy Monor, Kossuth L. u. 147. (hétfőn és
szerdán 8 és 12, illetve 13 és 15 óra
között, pénteken 8-12 óra között).
yy Cegléd, Kút u. 5. (hétfőn 8 és 20,
keddtől csütörtökig 8 és 15 óra között), telefon: 53/500-152, e-mail:
ugyfelszolgalat@dtkh.hu, honlap:
www.dtkh.hu
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A kertgondozás során levágott füvet
és egyéb lágyszárú növényeket, illetve
a lehullott falevelet a Duna-Tisza közi
Hulladékkezelő Nonprofit Kft (DTkH)
által térítésmentesen rendelkezésre
bocsátott zöld színű lebomló műanyag
zsákban, illetve az ágnyesedéket legfeljebb 70 cm hosszú kötegekben ös�szekötve (alkalmanként legfeljebb 0,5
m3 mennyiségben) a zöld zsák mellé
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
	A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg kettő cserezsákot (zöld színű,
emblémás) biztosítanak. Szükség
esetén további zsákokat a Kossuth
L. u. 147. alatt lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy
meghatalmazottja, a közszolgáltatás
számlafizetője nevére.
	A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális
többlethulladékos zsák árával megegyező: 338 Ft+áfa/db) utólag, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként két ingyenes zsák, valamint további korlátlan mennyiségű megvásárolt,
kék színű, DTkH emblémás lebomló
zsák helyezhető ki.

Eltérő időpontokban szállítanak

Ünnepnapi áthelyezések
Ünnepnapra eső kommunális hulladékszállítás áthelyezések 2020 hátralévő
részében:
yy Április 13. (hétfő) helyett április 11.
(szombat)
yy Június 1. (hétfő) helyett május 30.
(szombat)
yy Augusztus. 20. (csütörtök) helyett
augusztus 22. (szombat)
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egyre többen ismerik fel a téli vitaminhiány veszélyeit

D-vitamin, napfény, szolárium
Az egészségtudatos aktív
életmód és a napozás szerelmeseinek nem kedvez az előttünk álló télies hónapok várhatóan kevésbé napfényes
időjárása, a gyakori folyamatos szürke fellegek és a fényhiány többnyire negatív hatással
van a kedélyállapotunkra.
A napfény maga az élet,
a D-vitamint pedig napfényvitaminnak is hívhatnánk,
mivel napfény hatására termelődik a bőrünkben. Az optimális mennyiséghez teljes
testfelületre számítva naponta min. 1 órát kellene napon
töltenünk. Ez a napfénymen�nyiség biztosítana számunkra
biztosan elegendő D3-vitamint,
amelyet a szürke téli hónapokban természetes napozás útján nyilvánvalóan nem tudunk
„magunkhoz venni”.
Igaz, hogy a Nap mindenkire süt, és a D-vitamin raktározódik, mégis a téli hó-

napokban globális hiányról
beszélnek a szakértők.

Hogy vegyük magunkhoz
a D-vitamint?

Mindig, mindenben a természetes útra törekedjünk! A
D-vitamint több módon tudjuk magunkhoz venni; cseppek, kapszulák formájában,
a természetes úton, a szabadtéri napozással vagy ma már
alternatíva lehet a legmodernebb és csökkentett teljesítményű szoláriumokkal is.
Az Európai Unió illetékes
szerveinek
figyelmeztetése
alapján, egyre többen ismerik
fel a vitaminhiány veszélyeit
és ezért fordulnak az őszi-téli
napfénymentes évszakokban
a hivatalosan ellenőrzött és
mára már a korábbiaknál biztonságosabb szoláriumok felé.
A korszerűbb, szabványoknak megfelelő szoláriumokban kontrollált az elvárt

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

barnító erő és az az UV A/B
sugárzási arány, amely a kiegyensúlyozott barnulást elősegíti. Nem mellékesen egyenletesen barnítja a teljes test
felületét, mert nincs fürdőruhaárnyék.

Melyik szoláriumot
válasszuk?

Hazánkban elérhetők a legtöbb nagyvárosban a KiwiSun szoláriumlánc szalonjai.
De miért a KiwiSun? A Kiwisun egy innovatív szolárium
koncepció, amely a franchise
rendszer keretein belül, szabályozott és egységes módon
biztosítja minden vendég számára magas színvonalon az
alábbi szolgáltatásokat:
yy a franchise rendszer szerinti egységes szalon arculat és kialakítás;
yy egységes higiéniai követelmények és szolgáltatások;
yy központi és azonos minő-

ség-ellenőrzési rendszer;
yy garantált csőcserék (hivatalos jegyzőkönyvek);
yy szakképzett
személyzet
(kizárólag szakmai vizsgával).
A KiwiSun 67 hazai szalonjában minden szoláriumgép
a szabványoknak megfelelő
barnító hatást fejti ki, amelyet
a hivatalosan dokumentált
csőcserék és a szigorú minőség-ellenőrzés biztosítanak. A
napozási idő a bőrtípusnak, illetve a bőr aktuális állapotának megfelelően, egyéni módon választható meg, melyhez
a szalonok személyzete szakszerű segítséget tud nyújtani. Szoláriumozás előtt minden esetben bizonyosodjon
meg róla, hogy megfelelően
ellenőrzött technológiát alkalmazó, a szabványoknak megfelelő szoláriumszalon szolgáltatását veszi igénybe.
Cím: Monor, Kossuth L. u. 95.
Bejelentkezés: 06-70-431-8922
Nyitvatartás:
Hétfő–péntek: 8–22 óráig
Szombat–vasárnap: 9-21 óráig

Monor,
Kossuth L. u. 2. A.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

Nyitvatartás:
H–V: 11–16,
K–Szo: 11–22

KRESZ tanfolyam indul 2020.
Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

06-70/602-7883
06-30/356-6187
06-29/415-353

február 19-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.

Am, A, A1, A2 és B kategóriában

Magócsi Ruhatisztító
Tisztíttassa szőnyegeit!

1350 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. február | Monori Strázsa



Valentin-napi menüsor
A menü

Kacsaerőleves
lúdgégetésztával és répával
Baconos jércesteak
francia rakott burgonyával
Epres tiramisu

4 0 00

Ft/fő

B menü
Tejszínes erdeigomba-leves
Lyoni marhasteak fűszeres
Ft/fő
60 0 0
burgonyagerezdekkel
Somlói galuska

Kínálatunk
menünként tartalmaz
1 dl bort
ajándékba.*
*A Somodi Borgazdaság
közreműködésével.
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közösség

	Lassan bedugul a város
Monoron a belvárosi parkolás egyre kardinálisabb kérdés, hisz folyamatosan
nő az autók száma, ezzel együtt a parkolni vágyóké is, miközben a parkolóhelyek
mennyisége változatlan. Utána néztünk, hogy hogyan állunk parkoló-ügyileg.

É

is el tudjuk indítani a kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési
eljárást.
Sokak kedélyét borzolta a városban, hogy az Ady Endre és a Kossuth
Lajos utca kereszteződésében felépült
Ady-házhoz a telken belül nem épültek parkolók. A kivitelezők ezt az engedélyezéskor azzal indokolták, hogy ehhez kétszintes mélygarázst kellett volna
építeni, amelynek költsége ellehetetlenítette volna a beruházást. Ezért azt vállalták, hogy a Kossuth Lajos utca és a
Balassi Bálint utca között 37 új, párhuzamos parkolóhelyet alakítanak ki. Sajnos
nem ennyivel nő az új parkolóhelyek
száma, mivel József Attila Gimnázium
előtt a merőleges parkolóhelyek megszűnnek. Az önkormányzattal kötött
megállapodás alapján ezeket május végéig kell kialakítaniuk.

Bővül a fizetős parkolók száma?

Tehát a közeljövőben közel 80 új parkolóhellyel számolhatunk, de vajon az átadásukkal egy időben a fizetős zónák is
bővülni fognak? Körbekérdeztünk, de
minden forrásunk korainak tartja még
a kérdést. Habár a belvárosi szakaszokon nem biztos, hogy a fizetős zóna hátrányára válik a parkolóhelyet kereső
autósoknak. Ahogyan Rajki László fogalmazott: valamit valamiért. A fizetős
övezetben jóval nagyobb eséllyel találunk parkolóhelyet az ügyeink intézéséhez, mint az állandóan tömött ingyenes
részeken.

Fotó: Papp János

pül a Bajcsy-Zsilinszky utcában
az óvoda, már szépen körvonalazódik a fizimiskája, alig várjuk az
átadását. Ám adódik is kérdés, méghozzá a parkolásé. A Monori Városfejlesztő
Kft. ügyvezetőjét, Rajki Lászlót kérdeztük, hogy mire számítsunk?
– A Bocskai utcában, a Piac tér mellett huszonegy darab parkolóhelyet alakítunk ki az úttal párhuzamosan a kapubejárók között – mondta a vezető.
– Ez a piacfelújítás-projekt keretében kerül megvalósításra. Ezzel egy időben, a
másik oldalon, a Forrás utcában további hat darab parkoló kerül kialakításra ugyancsak párhuzamosan, szintén a
kapubehajtók között. A két utca parkolóinak van egy becsült, 35 millió forint
körüli bekerülési költsége, melyről éppen a mai napon, január 30-án készült
el a közbeszerzési kiírás. Várhatóan
egy-másfél, legfeljebb két hónapon belül megtaláljuk a kivitelezőt, aki elkezdi a munkálatokat és a nyár végéig el is
készül velük. A Bajcsy-Zsilinszky utcában pedig, az óvoda miatt, de nem csak
az óvoda érdekében harminc darab új
parkolóhelyet terveztünk. Itt, az utca
adottságai miatt, szintén párhuzamos
parkolásra lesz lehetőség. A parkolók
majdnem a Kossuth Lajos utcától indulnának és az óvoda után fognak véget
érni, mindkét oldalon, váltakozó men�nyiségben a kapubeállók között. A terveket tavaly készítettük el, most folyik
az engedélyeztetési eljárás, és ha megkapjuk, akkor már idén tavasszal ebben
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Fizetőssé válik-e
a piac előtti parkoló?

A fizetős övezetek kapcsán felütötte a fejét az a pletyka, hogy a Piac tér már a
piacnapokon túl is fizetőssé vált. Takár
Gábor, a KÖVÁL Zrt. vezérigazgatója cáfolta a híresztelést. Véleménye szerint
a karácsonyi és újévi áthelyezett piacnapok okozták a félreértést. Decemberben kétszer is kedden volt piac, a parkolóőrök ugyan körbe jártak, de nem
büntettek, amit személyesen ellenőrzött. A fizetős napok a Piac téren kizárólag a szerdai és a szombati napokra vonatkoznak.

Egyre több ház, egyre több autó

Amíg tíz évvel ezelőtt könnyű volt parkolóhelyet találni a városközpontban,
addig ma hétköznap sokszor alig találni
helyet, főképp azokon a területeken, ahol
még mindig ingyenes a parkolás. Ennek
legfőbb oka, hogy Monoron is egyre többen használnak autót a napi ügyek intézéséhez. A gazdasági fejlődéssel együtt
valószínűleg tovább nő az autók száma,
hiszen míg ma Magyarországon 1000 lakosra 338 gépjármű jut, addig ez a szám
Németországban, sőt Lengyelországban
is meghaladja az 550-et. Eközben számos olyan telek van a városközpontban,
amelyek többlakásos társasházak építésére adnak lehetőséget. Ha ezek a házak
megépülnek, további parkolóhely-igényeket teremtenek. Mivel a telkeken belül nem lesz lehetőség az autók elhelyezésére, ezért az itt lakók is a közterületi
helyeket fogják igénybe venni. Az önkormányzat ezekben az esetekben a tervek szerint külön szerződést köt majd az
építtetővel, amely alapján csak akkor engedélyezi az építkezést, ha lakásonként
1,5 parkolóhelyet alakít ki a beruházó
közterületen.
Az új épületek megépítésével tehát
legalább az ott lakók parkolási igénye
kielégíthető majd, de hogy mit kezd a
város az egyre növekvő autószámmal
ma még a jövő kérdése. A megoldás
nem egyszerű, hiszen egyszerre több
szempontnak is meg kell felelni. Ki kell
elégíteni az autósok igényeit, miközben
szem előtt kell tartani, hogy a városközpont ne váljon egy hatalmas parkolóvá, főképp ne a zöldterületek rovására.
Solymosi–Papp
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ha szeretné, hogy falfelületei tartósak és szépek legyenek, hívja török pétert és testvérét, gergőt!

Szobafestés – Precizitás és 20 év tapasztalata
Török Péter és testvére, Gergő
már az előtt segítenek, mielőtt
hozzákezdenének
munkájukhoz. A húsz éves tapasztalattal a hátuk mögött már az
ingyenes árajánlatadás előtt
is olyan javaslatokat tesznek, amelyek megalapozzák
a tökéletes végeredményt. A
pontos és szép munka pedig
a legfőbb hitvallásuk. Épp
ezért a megrendelő biztos lehet abban, hogy a végeredmény tökéletes lesz.
Az elmúlt húsz évben
még egyszer sem kellett őket
visszahívni munkájuk kijavítására, viszont ahol már
egyszer dolgoztak, ott nagyon szívesen látják őket
újra és szeretettel ajánlják az
ismerősöknek. Kisebb, vagy
akár nagyobb, sőt óriási szobafestési gondjaira, mázolási problémáira az ő magas
színvonalú minőségi mun-

kájuk lesz a megoldás. Álmodjon színeket környezetébe és meglátja, a Török Péter
által végzett munkálatok végén álmai valósággá válnak.

Vajon mit tudnak ők,
amit más nem?

Segítenek megtalálni azt,
ami az elképzeléseibe a legjobban beleillik. Egészen
biztos, hogy nem fognak
olyan munkát vállalni, amit
nem lehet a megrendelő igényei szerint teljesíteni, így
azt is el fogják mondani, ha
az adott elképzelés nem kivitelezhető.
Sokan azt gondolják, hogy
festeni mindenki tud! A festék falra kenése valóban nem
tartozik a legbonyolultabb
feladatok közé, sokkal inkább
az, hogy a kifestett felület
egyenletes, és ami talán még
fontosabb: tartós is legyen.

Ki szeretne minden évben
újrafesteni, mert megreped a felület vagy lemállik
a festékréteg? Ki szeretne
éveken át hepehupás falat
nézni? Éppen ezért a legfontosabb és rendkívül nagy
szakértelmet igénylő feladat a festéket fogadó felület
kialakítása.

be, hogy hiányzik, amikor
belekezd a munkába. Ezért
érdemes megbízni egy jó
szakembert, aki tapasztalatából adódóan már pontosan fel tudja mérni a munka nagyságát és a szükséges
anyagokat és eszközöket.

Pontosan felmérik
az igényeket

Nem kell azon törnie a fejét,
hogyan kerül minden a helyszínre. Török Péterék abban
is segítenek, hogy mindazt
odavarázsolják, amire szüksége lesz a festésben.
Miért akarná egyedül
megoldani a festési munkákat, sok munkával, bizonytalan végeredményért, ha
olyan szakértők segítséglt is
igénybe veheti, akik garanciát vállalnak munkájukra!
Török Péter
Telefon: 06-20-982-54-64

Nem is gondolná, hogy ezen
kívül is mennyi mindenre
kell odafigyelni amikor elkezdi lakása felújítását! Pontosan ki kell számolni például, hogy mennyi festékre
és alapozóra van szükség
a munka elvégzéséhez, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi anyagot
veszünk. Megannyi dolgot
fel lehetne még sorolni, ami
majd csak akkor jutna eszé-

Segítség
a házhoz szállításban

legyen szó taxiról, autómentésről, autóbérlésről, utánfutó-kölcsönzésről, a Neotaxi segít!

minden, ami szállítás: taxi, autómentés, utánfutó
Azok akik gyakran utaznak taxival, úgy
tartják, hogy egy utazás akkor jó ha kényelmes, gyors és olcsó. Kevés olyan taxitársaságot találunk, ami mindhárom
feltételnek meg tud felelni. A Neo Taxi
azonban még ezen felül is el tudja kápráztatni utasait barátságos sofőrökkel és
karbantartott járművekkel. A Neo Taxival
egészen biztos, hogy időben eléri célját.
Ezekért a szuper szolgáltatásokért pedig
nem is kell mélyen a pénztárcába nyúlni, mert az árak úgy vannak kialakítva,
hogy Monoron és környékén a taxizás a
hétköznapok része lehessen. A társaság
fő célkitűzése, hogy magas színvonalon
szolgálja az utazóközönség érdekeit.

Autót bérelne?

Szükség szerint autó bérlésére is van lehetőség, 5 és 7 személyes típusok közül
lehet választani.

Nonstop autómentés

Amikor váratlanul meghibásodik az
autó, csak ácsorog az út szélén és nem indul, ez bizony elég nagy bosszúságot tud
okozni. Jó ha ilyen esetekre el van mentve az autómentő telefonszáma, ahol 0-24
óráig várják a hívásokat. A pontos részleteket és igényeket azonnal rögzítik, majd
rövid időn belül megszervezik a kívánt
szolgáltatást, legyen az mentés vagy elszállítás. Költségtakarékos és szakszerű megoldás, ha imádott járműve megállt, elakadt vagy összetört. Autómentést
és gépszállítást is vállalnak, 7 tonnáig.
A géppark felszereltségét évről évre ellenőrzik és fejlesztik, hogy mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást tudják
biztosítani ügyfeleiknek. Modern jól felszerelt járművek, és tapasztalt személyzet várja, hogy segíthessen azokon, akiknél ilyen váratlan helyzet állt elő.
2020. február | Monori Strázsa 

Már csak egy utánfutó hiányzik?

A cég már hosszú ideje foglalkozik
utánfutó és tréler kölcsönzésével. Folyamatosan megújuló utánfutókészlettel
állnak bérlőik rendelkezésére. Az ügyfelek 4-féle típusból és összesen 13 darabból választhatnak, attól függően milyen méretű utánfutóra van szükség,
de lehetőség van autószállító tréler kölcsönzésére is.
A szolgáltatások kialakításánál mindig figyelembe veszik az ügyfelek igényeit, így elmondható, hogy a Neo Taxi a lehetőségekhez mérten a legsokoldalúbb és
a legszínvonalasabb szolgáltatást nyújtja.
A honlapon keresztül ingyenesen is
tudja hívni a Neotaxit: http://neoteam.
eu/index.php/hivjon-minket-ingyen
Autómentés: 06 20/437-0025
Utánfutó-kölcsönzés: 06 29/413-464
Taxi MONOR: 06 20/236-4000
Hétfőtől csütörtökig minden nap 5-től 24
óráig, péntek 5 órától vasárnap 24 óráig
folyamatosan.
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Farsang: a báltól a fánkig
A farsang kellős közepén körülnéztünk, hogyan ünnepeljük
Monoron ezt a nagyon színes időszakot.
8-án, ahol jelmezverseny is volt. Ne
feledjük, a jelmez
ahhoz kell, hogy a
tél útilaput kössön
és vissza se nézzen
novemberig!
Másnap a Művelődési Házban
állt a bál, a katolikus olébánia által
szervezett egyházi farsangon. Ezután csak egyet kellett aludni ahhoz,
hogy a Vigadó
szervezésében végigénekeljük a vasárnap estét a Farsangi nótaesten.

A

A szerző felvételei

farsang mozgó ünnep lévén, a
húsvéthoz kötődve minden évben máskor ér véget, attól függően, hogy mikorra esik húshagyó kedd,
vagyis a farsang utolsó napja. Idén ez
február 25-e lesz, azaz bőven van időnk
a mulatságokra. A farsanghoz köthető
számos néphagyomány közül mifelénk
a leginkább rögzült szokások az evés és
a bálok köré csoportosulnak. Enni jó, vitán felül áll, a fánk pedig valami men�nyei dolog, de térjünk erre vissza később. Hogy miért farsangolunk? Mert
el kell űzni a telet, hívogatni a tavaszt.
Nézzük is, hány helyen temethetjük a
telet Monoron!.
A sort egy finom borkóstolóval, a
Presbiteri bormustrával kezdte február
2-án a Református Nagytemplom presbitériuma. Majd a Jászai Mari Általános
Iskola Farsangi bálja folytatta február
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Az iskolákban is nagy
a sürgés-forgás

– Nálunk az alsó és a felső évfolyamok
külön készülnek, egyénileg és osztályonként is jelmezbe bújnak a gyerekek. Az osztályok zenés kis bohóságokat állítanak össze. Nagy öröm, hogy
egy osztály sem marad ki ebből, szeretik a gyerekek és az osztályfőnökök is
beszállnak. Mindannyian beöltözünk,
én is jelmezben szoktam virítani ‒ nevet
Szentirmay Cecília, a Nemzetőr Általános
Iskola tanára. – A jelmezversenyek jó
hangulatban telnek és a gyerekek ajándékot kapnak. Egy kupont, amit az iskola büféjében válthatnak be. Büszkék vagyunk a jelmeztárunkra, ahonnan közel
300 jelmezből válogathatnak a gyerekek. A kacsatánchoz például az egész
osztályt fel tudjuk öltöztetni kacsajelmezbe. A gyerekek élnek is ezzel a lehe-

Kati készíti a fánkokat az Elfogadás Sütödében

tőséggel, de főleg felsőben a diákok már
maguk készítik, ragasztják, állítják ös�sze a jelmezüket. Szerencsére a szülők is
nagy segítséget jelentenek.

Készülnek az óvodák is

– Játékosan végzünk mindent, a fő az,
hogy a gyerekek a humoron keresztül
érezzék meg ennek a lényegét – mesélte György Mihályné a Tesz-Vesz Óvodából, hogy náluk miként zajlik a farsangi időszak. – Természetesen beszélünk a
kiszebábról, a télűzésről, nézünk képeket. Vidám zenéket hallgatunk, a gyerekek saját maguk készítenek álarcokat.
Fontos számunkra, hogy az az egy-két
hét, amíg erre készülünk, a vidámságról
szóljon, azon keresztül értsék meg, régen hogyan és legfőképp, miért farsangoltak az emberek. Volt rá példa, hogy
az udvarunkon az egész óvoda kiszebábot égetett. Bedobtuk a tűzbe a rosszat,
és együtt megbeszéltük, hogy mindez
arra jó, hogy elmúljon a hideg, a tél és
jöjjön a napsütéses, virágzó tavasz, amiben mi is megújulunk. Minden csoport
a saját ötletét valósítja meg. Visszanyúlunk a régihez, de nem megőrizni akarjuk, hanem éltetni szeretnénk azt, ami
régen volt, ezen keresztül erősítve a gyerekek magyarságát.

Nem tudunk ellenállni a fánknak

Február 16-án a KultPince vár bennünket a már szép hagyományokra visszatekintő és nagy népszerűségnek örvendő
jótékonysági Falánk Fánkfalók Találkozójára. Ha már fánk, térjünk is rá erre a
tradicionális és ínycsiklandó finomságra! Az Elfogadás Sütödében éppen fánkot sütöttek az asszonyok, úgyhogy első
kézből tudtuk meg a receptet.
– Egy kiló lisztbe teszek négy tojás
sárgáját, fölfuttatok két deci tejet élesztővel, a liszthez öntöm, teszek bele cukrot
és vaníliás cukrot, citromhéjat, és pici
sóval összegyúrom a tésztát – kezdte el
sorolni a lépéseket Kati, a sütöde oszlopos tagja, majd folytatta: – Dagasztás
közben hozzáöntök egy deci olajat vagy
tíz deka vajat gyúrok bele, éppen mi van
kéznél, és jól összedagasztom. Ezután
hagyom kelni, amíg föl nem jön. Egy óra
elég neki. És már csak szaggatom, majd
gyorsan kisütöm.
Ilyen egyszerű egy jó fánkot elkészíteni. Ennyi és nem több. Kóstoltuk, az
íze önmagáért beszél: puha, könnyed,
Kovács-Solymosy Zsuzsanna
omlós. 
Monori Strázsa | 2020. február
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kutyaszerelem, macskarománc
Szép dolog a szerelem, de nem kifejezetten a kutyák és macskák románca. Számos
tévhit kering a köztudatban az ivartalanításról, miközben a felelős állattartás
kérdését és hiányát sokan lerágott csontnak tartják. Kikértük több monori
szakember véleményét, hogy a segítségükkel eligazodhassunk a témában.

D

r. Biró Péter Gábor állatorvos több oldalnyi szakirodalommal vértezett fel, hogy
átlátható és érthető tájékoztatást tudjak adni
a témáról. A doktor
úr leszögezte, hogy a
kedvtelésből tartott állatoknál négy egyenlően fontos elvet kell követni: a féregtelenítést, a
vakcinázást, a mikrochippes megjelölést és a nem tenyésztésre szánt állatok ivartalanítását.
„Az ivartalanítás nem ördöngösség, hasznos és praktikus. Gyakorlatilag már 4-6
hónapos kortól, az ivarzás
megkezdése előtt elvégezhető.” ‒ tudtuk meg dr. Szakács
Árpád állatorvostól. „Az állatot
szinte nem viseli meg, gyors,
költséghatékony, minimális lábadozási idővel.” ‒ egészítette
ki Biró doktor úr azzal is, hogy
a műtét természetesen később
is elvégezhető.
A tévhitek közül erősen
tartja magát az a berögződés, hogy az állat végérvényesen el fog hízni. Dr. Szakács
Árpád ezt a felvetést inkább
más megvilágításba helyezte: „Benne van a pakliban, de
ehhez a tulajdonos is kell. Embernél, állatnál egyaránt várható, hogy a kor előrehaladtával csökken az anyagcsere,
kevesebb a mozgás, nő az elhízás veszélye, Schobert Norbert
is megmondta… De komolyra
fordítva a szót, ha a tulajdonos
nem figyel rá, igenis elhízhat a
háziállat.” Sokan hisznek abban, hogy meg kell adni a kutyáknak is az anyaság örömét,
melyre Dr. Biró Péter Gábor
röviden csak annyit reagált,
hogy semmilyen tudományos
bizonyíték nincs rá! Ahogyan
arra sem, hogy növekedési zavarai lesznek vagy ivartalanítás utáni csonttöréstől
fog szenvedni az állat. Mindmind városi legenda. Ellen-

gás csökkenése.” A doktor
úr szerint csak idő kérdése,
hogy Magyarországon
is teljesen elfogadott és
általános legyen a kutyák és macskák ivartalanítása.

Mit mond
az állatotthon?

ben azzal a ténnyel, amit már
Szakács doktor úr vet fel, miszerint „azt a kankutyát, amelyik egyszer megízlelte annak
a bizonyos dolognak az ízét,
vissza tartani már nem lehet,
amint megérzi a levegőben,
megy utána. Jobb ezt mindenképpen megelőzni.” Vannak gazdik, akik nem vitatják
az ivartalanítás hasznosságát,
de féltik a kedvencük személyiségét. Erre megint csak dr.
Szakács Árpád válaszol, hogy
„talán csak nyugodtabbak
lesznek, mivel nem kell már
az ősi törvényeknek minden
áron eleget tenniük”.

Kevesebb betegség

Az ivartalanítás abszolút
előnyeit Dr. Biró Péter Gábor
szedte csokorba. „Az ivartalan állatokban kizárhatóak
vagy százalékosan alig kifejezhetőek a következő megbetegedések: emlődaganatok, a
méhnyálkahártya cisztás elfajulása, ami egyenlő a méhgennykórral, jóval ritkábban
fordul elő a cukorbetegség,
a lágyéksérv. A kanoknál elkerülhetők a herék gyulladásos elváltozásai, a jóindulatú
prosztata megnagyobbodások
és a végbél környéki daganatos betegségek nagyobbik része is. Mindkét nemre jellemző
a kedvezőbb viselkedésváltozás következtében a csavar-
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Megkérdeztük
a
Csellengők Állatotthon
Alapítvány munkatársának, Jeney Andreának a véleményét is, aki munkájának
köszönhetően jól ismeri az
ivartalanítás hiányának következményeit, ami nem más,
mint egy végeláthatatlan szélmalomharc. „A sok kidobott,
kóbor állat a felelőtlen viselkedésnek és az ivartalanítás
elmaradásának
köszönhető. Rengeteg bajt meg lehetne
akadályozni azzal, ha az állat ivartalan lenne. Sőt, pénzt
is spórolnánk vele, hisz men�nyibe kerül egy komoly betegség gyógyítása? De megelőzhetjük a kan kutyák szökését
is, mely komoly következményekkel járhat. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a
kóborlás szabálysértés, melyet
a törvény szankcionál. Ös�szességében az életünket kényelmesebbé, az állatainkét
pedig sokkal-sokkal biztonságosabbá tehetnénk ezzel.
Az ivartalanítás nélkül kialakuló betegségek nagyon
megterhelik a családok költségvetését, ennek pedig sokszor az a következménye,
hogy az emberek megválnak
az állatuktól, akik jobb esetben civil szervezeteknél kötnek ki. Akiket amúgy is terhel
már a sok nem kívánt szaporulatból származó gazdátlan
állat. Én a megelőzésben és a
prevencióban hiszek. Szerintem fontos volna már az óvodában elkezdeni a helyes állattartásra való nevelést, amit
folytatni kellene a felsőbb tagozatokban is. Eszméletlen

felelőssége van a szülőknek
és a pedagógusoknak is ebben. Az alapítványunkkal
elkezdtünk iskolákba és táborokba járni, ahol játékos
formában vezetjük rá a gyerekeket a helyes állattartásra,
amit nagyon élveznek.
A már meglévő állapot kezelésében az jelentene óriási
előrelépést, ha az állatvédelmi
törvények betartását ellenőriznék és adott esetben szankcionálnák is. Nem mentség, hogy
száz éve nem volt chip és kutyák akkor is éltek. Az sem indok, hogy az önsétáltató kutyával nincs semmi gond,
hiszen úgy is hazajön. Nem is
kérdés, hogy ha veszel egy autót, akkor át kell íratni, ellenben megbüntetnek. Az állattartásnak is vannak szabályai,
itt is működnie kellene a kontrollnak. A kutya és a macska
nem fogyóeszköz, hanem érző
lények szükségletekkel! Hiszem, hogy még nem reménytelen a helyzet, de nem tudom,
hogy még meddig.”

Van ahol ingyenes

Abban minden szakember
egyetért, hogy az ivartalanítás fontos, hasznos, kockázatmentes és a felelős állattartás
nélkülözhetetlen eleme. Az is
tény, hogy pénzbe kerül, de
magának az állattartásnak is
van anyagi vonzata. A gazda felelőssége, hogy mérlegelje, tudja-e finanszírozni a kutyatartás minden költségét,
beleértve az ivartalanítást is.
Jeney Andrea szerint megoldást jelentene, ha az ivartalanítás ingyenes lenne, de
egyidejűleg kötelező is. Magyarországon ismerünk olyan
példákat, ahol az önkormányzatok támogatásával számottevő eredményeket értek el.
Bízunk benne, hogy Monoron
is kidolgozható egy állatvédelmi program, amely megkönnyíti a velünk élő kutyák
és macskák helyzetét.  KS-ZS
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Hogyan lesz így kisállatbörze?
Az újság előkészítésekor nem volt kérdés, hogy írunk a börzéről, hiszen úgy
tudtuk, hogy a márciusi kisállatvásár már az új helyszínen, Monor után, a 4-es út
mellett kerül megrendezésre. Nagy várakozással indultunk a téma körüljárására,
amikor megjelent az Élelmiszer-felügyeletért Felelős Államtitkárság oldalán a
felhívás, miszerint az országos főállatorvos elrendelte, hogy a madárinfluenza miatt
országszerte zártan kell tartani a baromfit. Lehet így kisállatbörzét tartani?

A

mikor megkerestük dr. Pintér József Zsoltot, a kisállatvásárt szervező Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének
elnökét, hogy a márciusi börze felől érdeklődjünk, lemondóan nyilatkozott:
„Teljes a bizonytalanság, mivel nem lehet tudni, hogy mi vár ránk. Madárinfluenza van, koronavírus-fertőzés fenyeget, eléggé valószínű, hogy elmarad
a márciusi rendezvény, de nem biztos.
Mi azon leszünk, hogy megrendezzük,
még nincs teljes zárlat, de semmilyen
biztosat nem tudok mondani.” Ami viszont biztos, hogy ha lesz börze, akkor
az új helyszínen fogja várni a vásározókat és a látogatókat, tudtuk meg az elnök úrtól. De először nézzük meg, mi is
a madárinfluenza és mennyire kell komolyan venni a főállatorvos határozatát,
no meg miért?
„A madárinfluenza házi- és vadon
élő madarak betegsége. A kórokozó
influenzavírus változékonysága miatt
kialakulhat a vírusnak olyan változata,
mely embereket is képes megbetegíteni. Európában, azonban ennek csekély
az esélye” – írja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
Ha Európában kicsi az esélye, hogy
emberek is megbetegedjenek, akkor miért kell izgulni? ‒ tesszük fel a kérdést.
Azért, hogy ez így is maradjon, valamint van egy másik, fontos tényező: a
baromfiállomány miatt. Ugyanis a vírus éppúgy megfertőzheti a nagy gaz-

daságok állatait, mint a háztáji néhány
tucat madarat. A most kiadott határozat
minden állattartóra vonatkozik, kicsire,
nagyra, tanyasira és városira. Akkor is,
ha nem kereskedelmi céllal tartjuk a baromfikat. Ugyanis az elhullás veszélye
mindenkit érint. Az lenne a legjobb, ha
az állatokat zárva, ólban tartanák a gazdák addig, amíg el nem múlik a veszély.
Amennyiben nem áll rendelkezésre ól,
akkor az is megoldás, ha a kifutót madárhálóval védik. A cél ugyanis az,
hogy a vadmadarak ne tudják megközelíteni a háztáji baromfikat. Ne szállhassanak közéjük, ne ihassanak, ehes-

Épületenergetikai
tanúsítvány
kÉszítÉse
Már 12 000 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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senek egy tálból, felettük elszállva, ne
is pottyanthassanak közéjük, így óvva
meg magunkat a fertőzéstől. A nagy baromfigazdaságok betartják a határozatot, hisz ha őket kár éri, az elhullott állományuk után nem fognak kártérítést
kapni, amennyiben nem tudják érdemben bizonyítani, hogy megfeleltek az
előírásoknak. Azonban a néhány tyúkot tartóknak is veszteség, ha elpusztulnak az állataik, az ő érdekük is tehát,
ha elkerülik a fertőzést, ezáltal az elhullást, vagyis biztonságban tudják a madaraikat.
Összességében tehát jobb megelőzni a bajt és a szárnyasokat zárva tartani,
miközben együtt szurkolunk, hogy mielőbb lecsengjen a fertőzés, és mi bejárhassuk a börze új helyszínét.
„Az infrastruktúra kialakítása már
megtörtént, az ingatlanra bevezettettük
az áramot, a vizet, murvás utakat alakíttattunk ki. Most zajlik a terület bekerítése. Szerettünk volna már idén átköltözni, de a 4-es főútról való lehajtást a
közútkezelő szervezet még nem engedélyezte, mondván, hogy a látogatói gépkocsiforgalmat csak akkor szerencsés a
4-es főútra terhelni, ha a Monort elkerülő szakasz már megépült” ‒ mondta
Dr. Pintér József Zsolt tavaly novemberben a magyarmezogazdasag.hu oldalnak. Az utolsó akadály pedig, az M4-es
február 7-i megnyitásával elhárult, tehát nem marad más hátra, minthogy reK. S. Zs.
ménykedjünk. 

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!
Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840
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20 éves a Monori Borrend
Két évtized nagy idő, felhatalmazást ad a visszatekintésre, számvetésre.
Kívülállóként, de a borrendet a kezdetektől ismerő és elismerő szemmel gondolom
át az elmúlt éveket, és górcső alá veszem, hogy mit köszönhetünk nekik.
Gondolhatnánk, hogy a 21. században
idejétmúlt lovagrendet alapítani, pedig
nagy felelősség az évszázados hagyományok tiszteletének megfelelni, egyidejűleg a ma elvárásaiban is helyt állni.
Sokat mond a rend esküjének
szövege is:
„A borra érvényes re
gulákat mindenkor betartom. Bort csak szőlőből készítek, nem
hamisítok, hamis tanácsadókra nem hallgatok; csapot, papot
nem feledek. A Strázsaés Száraz-hegy környéki hagyományokat ápolom, azokat barátaimmal
megismertetem.” Fontos, megszívlelendő, de egyben bizalmat is sugalló mondatok, hisz e biztosítékok is a
garanciái a monori bor minőségének. Pedig kezdetben sokan tartottak attól, hogy
minden kezdeményezés csupán baráti
koccintásokban merül majd ki. Nagyobbat nem is tévedhettek!
Gulyás László nagytiszteletű úr, Monor város díszpolgára, a Református
Nagytemplomban tartott, 2000. májusi
ünnepélyes avatási szertartáson áldást
kért a tagok vállalt feladataira, a rend
biztosítására. Mivel a bor így, és csak
így „megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi arcát (104. zsoltár).
Ezért tölti az Úr csordultig poharam (23.
zsoltár). Régen sebeket mostak ki a borral – mondta –, ma a lélek sebének kellene gyógyulnia a bor által. A megértés
poharát kellene egyszerre felemelnünk.
Erre adta Isten a bort. Nem rombolásra,

hanem gyógyításra.” Ady szavait idézte:
„Őrzők: Vigyázzatok a Strázsán.”
A számos borversenyen való részvétel és az elért eredmények érezhetően javították a boraink minőségét. Szakmai
kihívás is ösztönözte borászainkat az egyre szélesebb körű
fejlesztésekre. Büszkék lehetünk rá, hogy monori borász és bora már
Franciaországban
is
aranyérmes lett, igazolva, hogy felkészült,
gondos munkával nem
csupán a történelmi
borvidékeken lehet kiemelkedő minőséget előállítani, hanem itt a végvárakban is.
A monori borturizmus ébredésével
beindult a vendégváró pincék működése. Sokasodtak a strázsahegyi rendezvények: a szüreti felvonulás, a Márton-napi borvacsora, és országos jelentőségű
eseménnyé vált a Borvidékek Hétvégéje. Szerencsére egyre több szervezet tűzi
zászlajára a monori bort. Hálásak vagyunk a Gazdakör által szervezett Orbán-napi Vigadalomért, a 2008 óta tüsténkedő Monori Borút Egyesületnek,
akik a formabontó és egyedi Jégvirágtól
Borvirágig rendezvényt megálmodták.
Ahogyan évről évre nő a népszerűsége a
város által szervezett FröccsSzombatnak,
ami a városközpont után meghódította a
Tavas parkot is.
Nagy veszteség volt, amikor 2015ben és 2016-ban, gyors egymásutánban
elhunyt a Monori Borrend több kiváló
szervező, tisztségben lévő tagja. Szőlőjé-

Bodor János, a borrend egykori elnök-nagymestere

nek művelése közben az a Bodor János is,
aki az Egyesület ötletgazdájaként tizenhat éven át volt a borrend elnök-nagymestere. A hirtelen kialakult átmeneti helyzet kezelését Kiss Péter alapító tag
vállalta magára, és vezette a rendet, amíg
az időszerű tisztújításkor rendezni tudták soraikat.
„Szerencsésnek mondható e csapat
összetétele” – mondta Ambrózi Pál alapító
tag, a jelenlegi nagymester, „mert mind
családi hagyományaik, mind baráti kapcsolataik segítik őket abban, hogy hozzáértő, megbízható munkát végezzenek.”
És ez kétségtelenül így is van!
A 2000-es megalakuláskor, az Alapszabály szigorúan kikötötte, a tagdíj a monori bor mindenkori árához igazítandó,
ami akkor 200, ma már 800 forint. Monor
és a jó bort szerető magyar ember szerencséjére az elmúlt két évtizedben a minőség, az elhivatottság és a hűség is csak erőB.G.
södött a Strázsahegy háza táján.

A veszettség elleni kötelező
védőoltást egész évben
folyamatosan végezzük!

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

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
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kultúra
Nálunk Mindig történik valami!

idén is gazdag programkínálattal várják a kicsiket és a nagyokat

A Vigadó
programjai

Filmvetítéssel emlékeznek

Farsangi nótaest

Az előadásra minden jegy elkelt.
Február 9.
Művelődési Ház

Dumaszínház

Az estre minden jegy elkelt.
Február 14.
Vigadó díszterem

Mozgó Mozi

Bővebb információ külön cikkben olvasható ezen az oldalon.
Február 21.

Kommunista Diktatúra
Áldozatainak Emléknapja

Bővebb információ külön cikkben olvasható ezen az oldalon.
Február 25. 17 óra

Rendhagyó megemlékezésre kerül sor a
Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából a Vigadóban. A február 25-re szervezett esemény részeként
kerül sor az Örök tél című magyar film
ingyenes vetítésére. A málenkij robotra
elhurcoltak életét bemutató alkotás az

elmúlt évek egyik legnagyobb szakmai
sikerét hozta: a főszereplő Gera Marina alakításáért a legjobb színésznőnek
járó Emmy-díjat kapta meg! A megemlékezés fáklyás felvonulással, majd a Petőfi utcán található emléktáblánál történő
VIGADÓ
koszorúzással folytatódik.

oscar-díjas filmbemutatók monoron: JOKER, 1917

Nyugdíjas fórum

Bővebb információ külön cikkben olvasható a következő oldalon.
Február 26. 14 óra
Művelődési Ház

Ilyen a jazz

Ifjúsági hangversenybérlet második
előadása.
Február 27.
Vigadó díszterem

Közös nevező kiállítás-sorozat
Fülöp Péter kiállításának megnyitója
Március 2. 17 óra
Vigadó emeleti galéria

Müller Péter-est

Az előadásra belépőjegyek még kaphatók!
Március 27. 18 óra
Vigadó díszterem
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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újra mozi a művházban
Február 21-én Oscar-díjas filmekkel
várja a vendéget a Mozgó Mozi! Műsorra tűzik Joaquin Phoenix főszereplésével a tavalyi év végének sikerfilmjét, a
Jokert! 11 Oscar jelöléssel büszkélkedhet a film, köztük a három legfontosabbnak ítélt kategóriában: legjobb film,
legjobb rendező, legjobb férfi színész!

Láthatják a nézők az I. világháború egy
napját feldolgozó, szintén arany szoborra esélyesnek tartott 1917 című drámát
is. Sam Mendes rendező az Oscar-díjas Roger Deakinst kérte fel az operatőri
munkára, akinek segítségével a háborús film egy felejthetetlen moziélmén�VIGADÓ
nyé válik a nézők számára.

MONORRÓL KERESÜNK
CSOMAGSZORTÍROZÓT

Monori szálloda keres

állandó délutánra/éjszakára Alsónémedibe,
hétfőtől péntekig, 1 műszakba.
Keresünk még

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐT
szintén Alsónémedibe, 2 műszakba.
Ingyenes céges busz megoldott.

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653

SzakácS,
konyhai kiSegítő és
gondnokkarbantartó

munkakörbe munkatársat
állandó munkára

Érdeklődni: 06-30/986-8988,

info@nyergeshotel.hu
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kultúra
további információ: www.monor.hu

itt nem csak olvasni lehet!

Civil rendezvények

könyvtári programok

Egyházi farsang

Ecsettel írva Február 19., szerda 16 óra

Február 8. 14 óra
Művelődési Ház

Farsangi bál

Február 8. 20 óra
Jászai Mari Általános Iskola

Galambkiállítás
Február 14-16.
Művelődési Ház

Bálint-napi
jótékonysági parti
Február 15. 20 óra
Tesz-Vesz Óvoda

Falánk Fánkfalók
Találkozója

Jótékonysági fánksütés a Monor Hegyessy Lions Club szervezésében!
Február 16. 13 óra
Monor, Strázsa-hegy,
KultPince

HÁZASSÁG HETE

Bővebb információ külön cikkben olvasható ezen az oldalon.
Február 18. 19 óra

Közös Út Cukorbetegek
Egyesületének
összejövetele
Február 22. 14 óra
Művelődési Ház

Monori SE támogatói bál

Február 22. 20 óra
Jászai Mari Általános Iskola

Monori Polgárőr
Egyesület közgyűlése
Február 23. 9 óra

Monori Művelődési Ház

JAGvarázs

Február 28. 19 óra
Jótékonysági koncert egykori
JAG-os diákok fellépésével
József Attila Gimnázium

A 2020-ban Monoron megrendezésre kerülő programokat megtalálja
Monor város honlapján (www.monor.hu), az Eseménynaptárra kattintva!

Szombathy Julianna festőművész kiállítása,
megnyitja N. Sebestyén Katalin

A pátriárkák Február 20., csütörtök 17.30
Benkics József katolikus hittanár előadása

Ékes szókkal – szép dalokkal Február 28., péntek 17 óra
A Dabasi Gyóni Géza Irodalmi Kör irodalmi estje

Hasznos információk várják a nyugdíjasokat!

nyugdíjas fórum
Monor önkormányzata fontosnak tartja, hogy segítse a
város lakóit az érdeklődési
körüknek megfelelő, aktuális és hiteles információkkal.
Ennek érdekében a nyugdíjas
korosztály részére szóló fórumot szervez a Monori Művelődési Házban.
A február 26-án 14 órától
kezdődő tájékoztató részeként előadásokat hallhatnak

Városunk is csatlakozik a házasság hete országos programsorozathoz

Csapatjáték szerelemmel
A Római Katolikus Egyházközség a
Vigadó Kulturális és Civil Központban szervezi meg a Csapatjáték szerelemmel című eseményt, mely programmal csatlakozik városunk a Házasság
hete országos programsorozatához. Közel két évtizede Angliából indult el a
Házasság hete kezdeményezés, mely
minden évben egy hétig a házasság és
a család fontosságára kívánja irányíta-

Várunk mindenkit
az ország egyik
legnagyobb és legszebb

VR termébe

ni a figyelmet. A február 18-án 19 órától kezdődő esten vendégünk lesz Semsei Rudolf vállalkozó és felesége Dobay

a Monori Gondozási Központ tevékenységeiről, a Monori Szakorvosi Rendelőintézet működéséről, a Monori
Rendőrkapitányságon történt
változásokról és az orvosi receptek felírásának és kiváltásának új módjáról.
A fórum házigazdája Darázsi Kálmán polgármester
lesz. Szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők! Vigadó

Eszter, a Házasság hete arcai; valamint
Győri Virág a Family Magazin főszerkesztője és férje Győri Tamás evangélikus
lelkész. A programok között előadások,
kötetlen beszélgetések vendégeinkkel,
kérdezz-felelek és a Family Magazin bemutatkozása szerepelnek.
A Házasság hetét immár 4 kontinens
21 országában ünneplik a keresztény
egyházak és civil szervezetek széles
körű összefogásával, 2008 óta hazánkban is. A Házasság hete központi programjainak fővédnöke Herczegh Anita, a
köztársasági elnök felesége.
	Római Katolikus Egyházközség

Ünnepeld nálunk
szülinapod!

Ha érdekel a jövő, a virtuális valóság,
vagy csak szeretsz játszani itt a helyed!
10-től 99 éves korig felejthetetlen élmény!
Időpontfoglalás

www.vrthemagic.hu • info@vrthemagic.hu • FB: VRtheMagic • +36-20/389-8259 • 2200 Monor, Jókai utca 3–5.
2020. február | Monori Strázsa 
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KULTÚRA

A magyar kultúra napja
Hagyománnyá vált, hogy zeneiskolánkban – a Himnusz születésnapján –
megemlékeznek a Magyar kultúra napjáról. Ez az idén is méltó módon sikerült.

A szerző felvétele

A

gondosan összeállított műsor a
17. századtól máig, a nemzetközileg is elismert magyar zene világából idézett fel jellemző részleteket.
A sokszínű programot Farkas Ferenc:
Régi magyar táncok című szerzeményének néhány darabja foglalta hangulatos
keretbe. Ez a bevezetés és finálé jogosan aratott nagy sikert, a tanári kamarazenekar – Barna Alexandra (szaxofon),
Csapó Bence (klarinét), Edőcs Tamás (fuvola), Szalai Ildikó (hegedű) és Simonics
Viktória (fagott) – kiváló előadásában.
A népművészetet idéző tárgyak között hitelesen hangzott mind a két magyar népdal (Losó Dolina szaxofonján is),
mind a Gajdos Eszter által zongorakísérettel előadott népdalcsokor, Bartók Béla
feldolgozásában. Világszerte elismert
zeneszerzőnk két hegedűduóját is hallhattuk, tanár-diák (Szalai Ildikó–Hegedűs
Emese) megszólaltatásban. A fiatal Dömény Krisztián fuvolaversenyre írt darabját Keszeg Janka játszotta el.

Tóth Péter érdekes – bartóki és chaplini hatást is mutató, magával ragadó – Modern barbárok című szerzeményét pedig
a műsorvezetőként és zongorakísérőként
is szereplő Mocsári Emma szólaltatta meg,
nagy virtuozitással. A férjével – Edőcs Tamással – előadott, Doppler, Magyar fantázia című műve ezúttal is a már megszokott, magas színvonalon hangzott el. E
zeneművek közben kultúránk másik pillérét, a költészetet – e helyszínen nem
először – dr. Dobosné Pecznyik Ibolya (Kazinczy-díjas magyartanár) igényes vers-

mondása képviselte. A programba maximálisan illő vállalása és műválasztása
– ahogy azt az igazgatónő is mondta – köszönetet érdemel. Mert, ahogy Illyés Gyula
írta: „a kodályi zenéből tör elő/ a gyökérmélyű, múlt táplálta erő”. Mi is fogalmazhatnánk Sajó Sándor szavaival: „Köszönöm, édes anyanyelvem,/ Te gyönyörű,
egyetlenegy,/ Hogy nekem adtad hangjaid zenéjét”. Kultúránk megtartó erejét hangsúlyozva sokan egyetérthetünk
Reményik Sándor szavaival is: „Eredj, ha
B.G.
tudsz./ Én itthon maradok.”

Az idei év első monori kiállítására sokan érkeztek a szomszédos pilisről

A szerző felvétele

Kulturális kapcsolataink

A Dél-Pest megyei Nagy István Képzőés Iparművészeti Csoport – több mint negyedszázadon át – nívós szinten tartotta
össze és mutatta be tágabb környékünk
alkotóinak tevékenységét. Az idősebb
érdeklődők emlékezhetnek még a Vigadó dísztermében és a Művelődési Házban rendezett kiállításaikra. Gyömrőre
országos hírű szobrászok (pl. a Pál-dinasztia) és neves festők is vonzották az
érdeklődőket. Monoron hasonlóra törekedett a Vigadó Művész Kávéház és Étterem. Kortárs művészeti alkotásokat, installációkat, performance-okat mutatott be
(nemzetközi kapcsolatokat is kiépítve) a
MonaR Galéria. De a (könyvtárban is ki-
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állító) Monori Kézműves Klubból kikerült festők, foltvarrók is jelentős sikereket
értek el, az ország különböző részeiből is
idevonzva alkotócsoportokat. A Vigadó
Galéria Közös nevező kiállítás-sorozata
(amatőr alkotóknak is teret adva) máig törekszik erre.
A legutóbbi vigadóbeli megnyitón
Hanzelik Andrea üdvözölte, hogy 2020
első kiállítója a szomszéd városból érkezett. Annak polgármestere – Hajnal Csilla – pedig megtiszteltetésnek nevezte,
hogy ez az alkotó pilisi lehetett, amiért
megjelenését kötelezettségének érezte.
De a monoriak is megtisztelőnek érezhették, hogy a Pilisről érkezettek a monoriaknál többen voltak a megnyitón. Könyvtáruk vezetője és munkatársa mellett ott
volt az a művészeti érdeklődéséről (és kiállítás-szervezéseiről is) ismert monori Ölvedi Krisztina szintén, aki egy ideig a pilisi könyvtárban is dolgozott. Utóbbi volt az
egyik felfedezője annak a pilisi Jakabné Petróczy Ilonának (a Pilis Kiválósága díj egyik
elnyerőjének), aki Monoron érettségizett,
és azóta versei jelentek meg több lapban és
antológiában, és szavalatával itt is emelte e
rendezvény színvonalát. Ahogy fuvolajátékával a monori zeneiskolás Hegedűs Boglár-

ka is, akinek itteni tanára – Sóvári Tamás – a
pilisi zeneiskolában is tanít.
A kiállító Ajtai József festményeiről itt
most azért nem beszélhetünk, mert lapunk megjelenésekor olvasóink azt már
nem láthatják. A kultúra kiemelkedő támogatásáról nevezetes pilisi polgármester viszont őt is hozzásegítette ahhoz,
hogy rokkantnyugdíjassá válása után is
visszanyerhesse alkotóerejét, négy pilisi
kiállítása után szélesebb körben is szerepelve. A pilisi Haluszka Péter festményeit
is láthattuk már Monoron, aki most városában azzal a fotóssal – Princz Mihállyal –
készül közös kiállításra, akinek felvételei
már monori cikkhez is megjelenhettek.
De Kossuth-díjas költőnket, Baranyi Ferencet is magáénak érzi Pilis és Monor is,
mindkét helységhez való kötődései, emlékezetes szereplései alapján.
Az utóbbi időben nem csupán térségünkben, de országosan is városunk képzőművészetének jó hírnevét leginkább
Koday László terjesztette, közkedvelt képeivel, ismeretségei révén másokat is monori bemutatkozásra biztatva. Úgy láthatjuk
tehát, hogy a kulturális kapcsolatok továbbra is közelebb hozhatnak bennünket
BG
egymáshoz. 
Monori Strázsa | 2020. február

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
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Középfokú végzettség
Mechanikai alapismeretek
Elszánt tanulási szándék
Angol nyelvtudás

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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sport
a Monori városi uszoda fejlesztésére fordítják a támogatást

8,5 milliót nyert az egyesület fejlesztésre
A tavalyi sikeres pályázat után újabb
8,5 millió forint támogatást nyert a Monori Sportegyesület a Monor Városi Uszoda
korszerűsítésére. A pozitív döntést követően 2020 végére valósulhatnak meg
a most megfogalmazott célok. A Magyar
Úszó Szövetség infrastruktúra fejlesztési keretéből így két év alatt közel 17 millió forint értékű fejlesztést lehet megvalósítani a sokak által látogatott uszodában.
A mostani támogatásnak köszönhetően a hétköznapi vendégek és a versenyszerűen úszók is találkozhatnak majd az
újításokkal. Új mobil személyemelő segíti majd a mozgásukban korlátozottakat az uszodában, továbbá beszerzésre
kerül egy új medenceporszívó, vala-

mint a versenyek eredményhirdetésekor használatos dobogó. A versenymedencében új létrákat helyeznek el,
illetve kicserélik a víz hőmérsékletét
és minőségét szabályozó hőszivattyúkat is. A támogatás fontos része, hogy
év végére újabb hat rajtkő cseréje történik meg, így a nagymedence mindkét
végén korszerű rajtkövek várják majd
a versenyek résztvevőit.
– A Magyar Úszó Szövetség olyan tagszervezetek pályázatát támogatja, akik
versenyrendszerükben
folyamatosan
és eredményesen szerepelnek – mondta Zátrok Tamás a Monori Sportegyesület elnöke. – Az újabb elnyert támogatás,
Nagy András vezette úszószakosztály ál-

tal végzett magas színvonalú munkának
is köszönhető. Fontos, hogy az uszodában sportoló gyermekek és az idelátogató vendégek milyen körülmények között
töltik szabadidejüket. A korábbi támogatásból megújult a teljes belső medencetér-világítás, új sávelválasztó kötélzetet
és jelzőzászlókat vásárolhattunk, ezek a
fejlesztések a nagyközönség kényelmét
is szolgálják, a versenyzőink pedig a legkorszerűbb rajtkövekkel készülhetnek a
megyei és országos megmérettetésekre.
A beruházások és a szükséges fejlesztési igények összeállításakor a Monori Sportegyesület szorosan együttműködött a KÖVÁL-al és Monor Város
G.Z.
Önkormányzatával. 

a Monori városi uszoda fejlesztésére fordítják a támogatást

drágább lesz, de így is a legolcsóbb marad
Február 1-jétől drágulnak a jegy- és bérletárak a Monor Városi Uszodában. A
drágulást leginkább az indokolja, hogy a
január végéig érvényes árak az elmúlt öt
évben nem változtak, miközben az üzemeltetési költségek jelentősen nőttek. Az
uszodát üzemeltető KÖVÁL idén szeretne több nagyobb javítási munkát is elvégezni, emellett szeretné a dolgozók bérét
is az országosan elvárt átlaghoz igazítani, hogy ne kelljen hosszú távon munkaerőhiánnyal szembesülniük, amelyre
már volt példa az elmúlt években. Igazodva az elmúlt években jelentkező igényekhez, új bérlettípusokat is bevezetnek, így februártól igénybe vehetők a
havi és féléves nyugdíjas, a havi és féléves felnőtt, a havi és féléves reggeli, illetve a havi és féléves esti úszóbérletek is.
A monori uszoda még a változások
után is a legkedvezőbb árú szolgáltatásokat nyújtja a térségben. Míg a három órás jegy ára Gyömrőn 1680 Ft-ba
kerül, Cegléden pedig 1700 Ft-ba, addig Monoron csak 1100 Ft-ot kérnek
PJ
ugyanezért a szolgáltatásért. 
Különleges verseny lesz az uszodában

speciális úszóbajnokság
Az utóbbi időben több országos versenyét uszodánkban rendezte meg a Speciális Olimpiai Szövetség úszó szakága.
A következő versenyüket március 7-én
9 órától 17 óráig tartják a monori uszodában. A legutóbbi, novemberben nálunk rendezett versenyről www. specialolympics.hu oldalon olvashatnak.  nfo
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Napi jegyek

Ár

Felnőtt monoriaknak (3 óra)

1 100 Ft

Felnőtt monoriaknak (egész napos)

1 400 Ft

Felnőtt (3 óra)

1 300 Ft

Felnőtt (egész napos)

1 600 Ft

Felnőtt (21 órától 23 óráig – hétfőtől csütörtökig)

950 Ft

Nagycsaládos (NOE igazolvánnyal, 3 órás)

900 Ft

Nagycsaládos (NOE igazolvánnyal, egész napos)

1 200 Ft

Kedvezményes jegy monoriaknak (3 óra)

900 Ft

Kedvezményes jegy monoriaknak (egész napos)

1 200 Ft

Kedvezményes (21 órától 23 óráig – hétfőtől csütörtökig)

700 Ft

Nyugdíjas jegy (3 óra)

800 Ft

Nyugdíjas jegy (egész napos)

1 200 Ft

Éjszakai úszás (péntek, szombat: 20:30–23:00)

800 Ft

Bérletek

Ár

Felnőtt bérlet (3 óra/alkalom) – 10 alkalmas

11 000 Ft

Felnőtt bérlet (3 óra/alkalom) – 30 alkalmas

30 000 Ft

Felnőtt bérlet (3 óra/alkalom) – 100 alkalmas

90 000 Ft

Kedvezményes bérlet (3 óra/alkalom) – 10 alkalmas

8 000 Ft

Kedvezményes bérlet (3 óra/alkalom) – 30 alkalmas

20 000 Ft

Kedvezményes bérlet (3 óra/alkalom) – 100 alkalmas

50 000 Ft

Nyugdíjas havi bérlet (3 óra, napi egyszeri belépéssel)

15 000 Ft

Nyugdíjas féléves bérlet (3 óra, napi egyszeri belépéssel)

70 000 Ft

Felnőtt havi bérlet (3 óra, napi egyszeri belépéssel)
Felnőtt féléves bérlet (3 óra, napi egyszeri belépéssel)

25 000 Ft
110 000 Ft

Reggeli úszó havi bérlet (hétköznap 6-tól 9 óráig)

20 000 Ft

Reggeli úszó féléves bérlet (hétköznap 6-tól 9 óráig)

80 000 Ft

Esti úszó havi bérlet (hétköznap 21-től 23 óráig)

15 000 Ft

Esti úszó havi bérlet (hétköznap 21-től 23 óráig)

70 000 Ft
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Autós-Motoros IskolA kft.

Gépjárművezető képzés
szurkoljunk együtt A DOBOGÓS HELYÉRT!

folytatása következik
Az NBIII Közép csoportjában játszó labdarúgócsapatunk a 3. helyen zárta az őszi
szezont. Utolsó, december
1-jei mérkőzésén kellemetlen időjárásban 2-1-re győzte le itthon a jelenleg is 4.
helyen álló Iváncsát. Az ünnepek után már hamar, január 3-án elkezdték a játékosok
az egyéni felkészülési tervek
alapján történő alapozást. Az
első közös edzés január 15én volt. Az állapotfelmérés
után pedig a bajnoki rajtig
a sportpályánk edzőtermében, illetve az itteni műfüvön
gyakorolnak. A majd két hónap alatt 7 felkészülési mér-

kőzés szerepel a tervezett
programban, nagypályánk
gyepének kímélése miatt
valamennyi idegen pályán.
A bajnokság tavaszi idénye a 18. fordulóval március 8-án folytatódik. A Monor akkor (14.30-tól), azzal
a Kecskeméttel (KTE HUFBAU) kezd itthon, akit augusztus 18-án, idegenben sikerült 2-1-re legyőznie. A
szezon és egyben a 2019/2020as bajnokság befejező mérkőzése (a 30. fordulóban) május 31-én lesz, hazai pályán,
a Dabas-Gyón ellen. Szurkoljunk továbbra is a dobogós
BG
helyezésért! 

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

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

yar
Mag ék
term

a serdülő kosárlabdázók kiváló eredménye

100 SZÁZALÉKON

javallat

tm

teljes értékű gyógynövény-kivonatok

Natura bolt

Monor, Piac tér
06-20-424-3071

hirdetésfelvétel: Ozsvárt Orsolya • 06-70/945-2444

Nem mindennapi teljesítmény a sportban az, ha egy
csapat makulátlan, 100 százalékos teljesítménnyel vághat neki az őszi idény után
a folytatásnak. A Monor SE
megyei bajnokságban induló serdülő kosárlabda-csapata
viszont elmondhatja ezt magáról és jogosan büszke is lehet rá. Annál is inkább, mert
ezt a kiváló sorozatot úgy teljesítették, hogy meccsenkénti
pontátlaguk jóval meghaladta

a 100-at. Legutóbbi mérkőzésükön pl. – a Szekszárd ellen
– a 60-4-es első negyed után
162-42 arányban sikerült győzniük. Edzőjük – Bürgés Gábor – szerint ez a formájuk a
továbbiakban is tarthatónak
látszik. Növeli eredményeik
értékét, hogy közben az országos bajnokság közép-magyarországi régiójában a legjobb 4
csapat között vannak, és a májusi döntőig még előbbre is keBG
rülhetnek. Hajrá, fiúk! 
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apróhirdetések
Redőny, szúnyogháló (mobil és fix), napellenző akció
Monoron! 25 éves tapasztalat! Ingyenes felmérés! Nyugdíjaskedvezmény! Pál redőny:
06-30/401-1029

Zárcserét és kisebb lakatos munkákat vállalok: fémkeretes kapuk
és kerítések javítása, helyreállító
munkálatok végzése, igény esetén
új elemek gyártása és beépítése.
Tel.: 06-70/213-5835

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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Szerelvény – Sarok

Folyamatos

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

AKCIÓK!

Monor, út 22/A
Ady Endre

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

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

MÁR RENDELHETŐ AZ

ÚJ TOYOTA

PROACE CITY

A 7 üléses Proace City Verso modelleknél
igénybe vehető a nagycsaládos autóvásárlási állami támogatás,
már 3 430 000 Ft-os vételártól ajándék téli szereltkerék szettel.*
*A kedvezményes ár Proace City Combi felszereltségre vonatkozik. Tartalmazza a 27% áfát, az aktuális regadót, a 2 500 000 Ft-os
állami támogatást, az 500 000 Ft-os Toyota kedvezményt, de nem tartalmazza az egyéb illetéket és adókat.
A hirdetés nem minősül konkrét ajánlat tételnek, további feltételekért és részletekért keresse fel Márkakereskedéseinket.

MONOR, 4-es főút 35. km
SZEGED, Dorozsmai út 9.

www.toyotakovacs.hu
info@toyotakovacs.hu

