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ÖNKORMÁNYZAT
JÓ MEGOLDÁST A TÁRSASHÁZAK ZÖLDULLADÉK KÉRDÉSÉRE

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

KÉT ZSÁK, SOK LAKÁS

ÓVODÁRA FEL!

Ahogy zöldül a természet, úgy válik
témává a zöldhulladék elszállítására alkalmas zsákok kérdése is. A februári
képviselő-testületi ülésen került elő az
az anomáliának tűnő helyzet, miszerint a családi házakban élőkhöz hasonlóan a társasházakban lakók is házanként térítésmentesen két zöld zsákot
kapnak. Így történhet meg, hogy a Kiss
Ernő utcai és a Pozsonyi lakótelep házai lakószámtól függetlenül két-két
zsákba szedhetik a lehullott leveleket.
Megkérdeztük a Kövál Zrt. vezérigazgatóját, hogy mi az oka ennek? ‒ A
közszolgáltató a telkekre és nem lakásszámra számítja a zsák mennyiségét. Hivatalosan a társasházhoz tartozó terület

általában az épülettől egy méternyi, és a
teleken, ahol van hatvan lakás, nem keletkezik hatvanszor több hulladék ‒ válaszolta Takár Gábor.
Az önkormányzat már tárgyalt a
Duna–Tisza közi Hulladékkezelő Nonproﬁt Kft. (DTkH) vezetőségével, hogy
megoldást találjanak a lakótelepek
ügyére, de eddig nem vezettek sikerre a megbeszélések. A képviselő-testület meglátása, hogy megoldást mégis
kell találni a helyzetre, ugyanis ha a lakók gondozzák a házak körüli területeket, amik helyrajzilag nem is feltétlenül
tartoznak közvetlenül a telkükhöz, azzal a városnak tesznek jót, amiben segíKOVÁCS-SOLYMOSI ZS.
teni kell őket.

A 2020/2021-es nevelési tanévre a monori óvodákba a következő időpontokban lehet beíratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal
még nem rendelkeznek.
 2020. április 20. 8 órától 18 óráig
 2020. április 21. 13 órától 18 óráig
 2020. április 22. 8 órától 12 óráig.
A beiratkozás a körzeti óvodákban
zajlik, amennyiben a szülő másik intézménybe szeretné a gyermekét járatni, ezt az igényét a beiratkozáskor
a körzeti óvodában jelezheti. Az új Bajcsy-Zsilinszki utcai óvodához tartozók
a Petőﬁ óvodában jelentkezhetnek.
A körzetekről és a hirdetmény részleteiről az óvodákban és a www.monor.hu
oldalon tájékozódhatnak.
S.ZS.

FOLYTATÓDIK A HELYETTESÍTÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VÁRJUK AZ ÚJ GYERMEKORVOST

ÓVÓNŐKET KERESNEK

A 2. számú gyermekorvosi körzetben
nem sikerült a praxist a korábbi tulajdonosának a törvény által előírt határidőn
belül értékesítenie, ezért az átszállt az
önkormányzatra. A folyamatos ellátást
helyettesítéssel biztosítják, mivel még
nem jelentkezett gyermekorvos, aki
szívesen praktizálna Monoron. Márciusban módosulnak a rendelési idők,
melyről a rendelőben lehet érdeklődni.
Áprilisban várhatóan az év elején kialakított rendelési időrend szerint alakul a

gyermekorvosi körzet rendelési ideje. A
körzet helyettesítő orvosai dr. Kissné dr.
Hajdúhegyi Ágnes, dr. Bükki Veronika, de.
Külüs Ilona és dr. Lakos Gábor lesznek, miközben továbbra is keresik a végleges
megoldást.
A gyermekorvosi praxis korábbi aszszisztensét, Szádvári Nagy Éva Csillát az
önkormányzat állományba tudta venni,
így ebben az átmeneti időszakban az ő
munkája képviseli majd a helyettesítéKSZS
sek között a stabilitást.

A REGGELI ÓRÁKBAN A LEGKIHASZNÁLTABB

TOVÁBB JÁR A HELYI BUSZ
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a helyi buszjárat üzemeltetését továbbra is fenntartja az önkormányzat, mivel
meglátásuk szerint a lakosságnak szüksége van rá. Sokakban felmerült, hogy pazarlás a fenntartása, mivel a napközben
látható buszok szinte üresen járják a várost. Ennek oka, hogy a lakosság leginkább a kora reggeli órákban használja.
A helyi buszjárat a város élhetőségét javítja, azoknak, akik nem tudják máshogyan megoldani a városban való közlekedésüket, nagy segítséget jelent. Felvetődött,
hogy csökkenjen a busz mérete, de nincs rá

lehetőség, mivel az egyetlen pályázó, a Volán Zrt. nagy buszokat tud a város rendelkezésére bocsátani. A helyi járatról szóló
szerződést meghosszabbította a képviselő-testület, és további tárgyalásokat kezdeményez a költségoptimalizálásra, a lakosság igényeinek szem előtt tartásával. S.ZS.

A Monori Petőﬁ Óvoda pályázatot hirdet
6 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére a Bajcsy-Zsilinszky utcán nyíló, új
telephelyén. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2020. július 21.
A részletes pályázati felhívás Monor város honlapján tekinthető meg. További
tájékoztatást Zsember Ágnes intézményvezető nyújt a 06-20/441-0933 telefonszámon.
MINDENKIHEZ ELJUTTATJUK

LAPKIADÓ FELHÍVÁSA
A Monori Strázsát más kiadványoktól elkülönítetten, saját maga terjeszti a Régió Lapkiadó Kft. valamennyi
Monori belterületi címhelyre. Amenynyiben társasházban lakik és szeretné
az újságot közvetlenül a postaládájába megkapni, kérje meg közös képviselőjét, hogy adja meg a társasház
bejáratának nyitásához szükséges kódot, amelyet a pontos cím megadásával együtt kérjük küldjenek el a papp.
timea@regiolapkiado.hu e-mail címre.
Amennyiben a társasház ajtaja kulcscsal nyílik, kérjük adjanak le belőle egy
másolatot a Régió Lapkiadó Kft. irodájában: Monor, Kossuth L. u. 71/A, első
emelet. Bármilyen terjesztési problémát észlel kérjük, írjon a megadott
e-mail címre, vagy hívja a kiadó központi számát: 06-29/412-587
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ÖNKORMÁNYZAT

ÚJ RENDŐRKAPITÁNY
Fiatal, negyvenegy éves, tettre kész alezredes, aki sokáig focizott, de sérülései miatt
futni kezdett, most pedig már félmaratonon indul. 2010-ben kapta az első kapitányságvezetői
kinevezését, a monori megbízatása már a negyedik. Elhivatott és rutinos vezető.

A

monori rendőrség új kapitányával,
Dr. Csipler Norbert alezredes úrral
beszélgettünk.
‒ Mi a rendőrkapitány feladata?
‒ Nagyon összetett kérdés, mivel a
kapitányság Monoron olyan szervezeti struktúrával működik, ami egyrészt a
megyén belül is speciálisnak nevezhető,
másrészt szervezeti egységei révén öszszetett. Öt városi őrsünk van, ezenkívül
a kapitányságnak olyan szervezeti egységei vannak még, mint a közrendvédelmi-,
a közlekedésrendészeti-, az igazgatásrendészeti-, a bűnügyi- és a vizsgálati osztálya, és ott van még a hivatal is, ami az
adminisztrációt öleli fel. A kapitányságvezetői feladat pedig mindennek a koordinálása. Nem beszélve arról, hogy tartani
kell a kapcsolatot az együttműködő szervezetekkel, önkormányzatokkal, hatósági
intézményekkel, a sajtó képviselőivel. De
ez számomra kihívás és szívesen követendő feladatsor.
– Mi a különlegessége a monori kapitányságnak, az öt őrs?
‒ Igen, és az, hogy két járási székhelye
van, Monor mellett Vecsés.
‒ Kimagasló számú lakos tartozik a monori
kapitányság területéhez?
‒ Igen, 120 ezer ember, ami abból is
következik, hogy a Budapestről kiköltözők száma még mindig magas. Szinte
már összenőttünk a fővárossal, ami főleg
a vecsési térségre igaz. Ez a magas lakosságszám a rendőrséget is új feladatok elé
állítja.
‒ Van némi anomália a Budapesthez közeli kisvárosi létben, vagy csak én érzem annak?
‒ Teljesen egyetértek. Azt gondolhatnánk, hogy ez a zsúfolt, belakott, frekventáltabb várossal ellentétben egy békés, barátságos hangulatú, kisebb település. Erre
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is fel kell tudnunk készülni, megtalálni
a megfelelő metodikákat. Arra is ﬁgyelni
kell, hogy az itteni főutak kiemelkedő járműforgalmat bonyolítanak. Itt van a 4-es
és a 31-es számú főút, meg az M4-es új, átadott szakasza is. A zsúfolt átmenő forgalomra kell reagálni. Ezért is van egy közlekedésrendészeti egységünk, ami ha a
forgalmi helyzet indokolja, gyorsan intézkedni tud.
‒ Mire kell legjobban ﬁgyelni?
‒ A bűncselekmények megelőzése, felderítése, a reagálási gyorsaság. A rendőri
intézkedés szakszerűsége, arányossága és
jogszerűsége elengedhetetlen fontosságú.
No és persze tettest kell fogni!
‒ Mit mutat a bűnözési statisztika?
‒ Folyamatosan csökkenő tendenciát
mutatnak a rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények számadatai, ami nyilván egy véges folyamat, de mindent meg
fogunk tenni azért, hogy idén is kevesebb
bűncselekmény legyen, mint amennyi tavaly volt.
‒ Milyen lehetőségei vannak a rendőrségnek a megelőzésben?
‒ Mind a balesetek, mind pedig a bűn
megelőzésében nagy szerepet vállalunk.
Napi szintű kérdés és megoldandó feladat. A kapitányságon több olyan kollégám
is dolgozik, akik ezzel a két szakterülettel
foglalkoznak. Jelenleg is több bűnmegelőzési projektünk fut, ilyen a Házhoz megyünk-akció és a Police Coﬀee. Mindkettő
lényege, hogy beszélgessünk az állampolgárokkal. Fontos, hogy tudjuk, mint gondolnak a munkánkról, és miben szeretnék
a segítségünket kérni. A bűnmegelőzési
kampányokkor nem csak időskorúaknak
tartunk felvilágosító előadásokat, de nagyon sok gyereknek is, az életre való felkészítéshez próbálunk mankót adni. Beszélünk az internet veszélyforrásairól,
működtetjük a KRESZ-parkot. Van egy
BikeSafe és egy SuliMoped nevű programunk is. Törekszünk a gyerekeket a helyes közlekedés irányába terelgetni, mert
ők még nagyon fogékonyak. A felnőttek
felé pedig folyamatosan közzéteszünk
baleseti és bűnmegelőzési felhívásokat,
ötleteket, javaslatokat adunk ahhoz, hogy
hogyan ne váljanak áldozatokká, hogyan
óvhatják meg az értékeiket. Remélem, ez
minél több emberhez eljut. Ha már egy
embert is megóvtunk attól, hogy áldozattá
váljon, már az is nagy lépés. A cél pedig,
hogy minél többekhez eljussanak a felhívásaink, megfogadják és be is tartsák azo-

kat. Azért fontos a közlemények közzététele, mert ﬁgyelemfelhívóak, óvatosabbá
teszik az állampolgárokat, talán jobban
odaﬁgyelnek, hogy velük ne történhessen
meg a baj. A közlekedés veszélyes üzem
és óriási felelősség.
‒ Veszélyes üzem, pedig mennyire rutinból
vezetünk!
‒ Az lenne a legfontosabb, hogy váljunk a közlekedési szabályok rabjává. Az
egy dolog, hogy valaki tapasztalt gépjárművezetőnek gondolja magát, de attól
még szembe jöhet vele egy tapasztalatlan
sofőr, aki elkövet egy olyan közlekedéstechnikai hibát, amiben a balesetet nem
biztos, hogy el fogja tudni kerülni. Ha
nem ﬁgyelnek oda magukra és másokra,
könnyen részesei lehetnek egy közúti balesetnek.
‒ Mennyiben probléma Monoron a drog?
‒ Az előző évi adatokat ﬁgyelembe
véve a monori rendőrkapitányság területe nem kimondottan fertőzött a drogfogyasztás és -terjesztés szempontjából.
A kollégáim dolgoznak néhány olyan
ügyön, ahol a kábítószer az elkövetés tárgya, de egy kábítószeres ügy is sok. Ne
érinthesse meg a kábítószer se a ﬁatalokat,
se mást, mert ezek olyan súlyos szerek,
amik igen komoly egészségkárosodást,
vagy akár halált is okozhatnak. Éppen
ezért, ha ilyen jellegű információja van valakinek, az ossza meg velünk, hogy felléphessünk ellene.
‒ Tehát fontos, hogy az emberek is tegyenek bejelentést.
‒ Hiszek abban, hogy az állampolgárbarát rendőri modell hosszútávon kiﬁzetődő. Ha mi kellő tisztelettel, alázattal közelítünk, akkor mi is ugyanezt kapjuk
vissza a törvénytisztelő, tisztességes állampolgároktól. A bűn útjára lépőkkel pedig nincs pardon, határozott és kemény
a fellépés velük szemben. Bízunk abban,
hogy az üzeneteink célba érnek, és az állampolgárok bizodalommal fordulnak
hozzánk, akár a közterületi járőreinkhez, akár az irodában dolgozó rendőrökhöz. Inkább osszanak meg velünk olyan
információt, amiről később kiderül, hogy
kevésbé volt releváns, mint hogy magukban tartsák azt, ami által megakadályozhattunk volna egy bűncselekményt. Ezért
is nyitunk minden olyan fórum felé, ami
elérhető közelségbe hozza az állampolgárokat, és mi is szeretnénk kézzelfoghatóak maradni az emberek számára.
Kovács-Solymosy Zsuzsanna
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MOSTOHAGYEREK AZ ÁLLOMÁS?
Nincs egyezség a vasútállomás üzemeltetésében: a MÁV túl
olcsón kéri, a város viszont nem szeretne veszteséges vállalást
tenni. A monori vasútállomás tisztasága a tét.
A Pest megyei közgyűlés elé terjesztette a MÁV Zrt. az éves beszámolóját,
melyet a monori képviselő-testületből
Darázsi Kálmán polgármester és Magdics
Máté képviselő is meghallgattak. A beszámoló kitért az elkövetkező évek állomásfelújításaira is, melyben szerepel
egy B+R és egy P+R parkoló (autós és
kerékpáros parkolók, melyeket kifejezetten az ingázó utasok számára tartanak fent). 2021-re tervezik az akadálymentesítés javítását, a peronbútorok és
a burkolat cseréjét, valamint a térvilágítás korszerűsítését. Csakhogy kitérnek arra is, hogy mindez csak a forrás
meglétének esetén fog megvalósulni,
amire jelenleg nincsen keret. Az állomásfelújítást alakítani fogja még a tervezett gyorsvasút is, melyről ebben az évben fog döntés születni.
A képviselő-testület kevésbé optimista a monori vasútállomással kapcsolatban. Kiváltképp, hogy időszerűvé

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

vált az állomásüzemeltetési szerződés
felülvizsgálata. Ahogy arról már beszámoltunk, nagy mértékben csökkent Monoron a közmunkások száma, ami jó a
városnak és a lakosságnak, de a közterületek fenntartásában részt vevő közmunkásokat pótolni kell. A kieső munkaerőt
az önkormányzat és a KÖVÁL Zrt. teljes
munkaidős állásokkal tölti be, aminek
magasabbak a költségei. Ez pedig most
a vasútállomás üzemeltetésében köszön
vissza.
A KÖVÁL Zrt. vezetősége 2019. december 2-án jelezte, hogy egyre nehezebben tudja elvégezni a megállapodásban
rögzített feladatokat, melyek az állomás
és környezetének tisztán tartására és a
téli időszakban a síkosság mentesítésére
vonatkoznak. A létszámhiányra tekintettel kezdeményezték a megállapodás
felülvizsgálatát. Az önkormányzat megvizsgálta a felvetést és megállapította,
hogy az állomás üzemeltetése valóban

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

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.
2020. március | MONORI STRÁZSA

kresz-tanfolyam indul
2020. március 17-én és 24-én 17 Órakor

március 18-án
Eng.szám: KE/
ST/82/A/1949/2/2015.

Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

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

KRESZ-tanfolyam indul 2020.
Am, A, A1, A2 és B kategóriában

veszteséges. Az a javaslat született, hogy
csak az állomás tisztán tartása és a kertészeti munkák maradjanak meg monori hatáskörben, mert ezeket a feladatokat
a várható alkalmazotti létszám mellett és
a jelenlegi vállalási díjon színvonalasan,
zökkenőmentesen el tudják látni.
A MÁV Zrt. válaszlevelében jelezte, hogy fenn szeretné tartani az együttműködését Monorral, kiveszi a szerződésből a kért részeket, viszont a díjazást,
amit a KÖVÁL Zrt.-nek a terület rendben
tartásáért ﬁzet, drasztikusan csökkentette. A képviselő-testület nehéz döntés
előtt állt. Mióta a város üzemelteti az állomást, az utasok komfortérzete javult, a
környezet sokkal szebb, ápoltabb lett, a
vizesblokkok használhatóak és a peronokkal együtt rendszeresen takarítják
őket. A legújabb adatok szerint a monori már Magyarország 7. legforgalmasabb
állomása, mérvadó a megjelenése, hogy
hogyan fogadja a városba érkezőket. Aggályos, hogy nincs az állomás mellett hivatalos parkolóhely, az utazók kénytelenek a hepehupás területen várakozni,
amit – annak ellenére, hogy a MÁV tulajdona –, mégis a KÖVÁL Zrt. tett komfortosabbá.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy megbízza Darázsi Kálmán polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a MÁV Zrt. illetékeseivel. A szerződés ugyan felmondható, de akkor az
üzemeltetés visszakerülne a MÁV gondnoksága alá, ami vélelmezhetően a régi,
irdatlan állapotokat hozná vissza. A
nagyszámú ingázó és a város, ahogyan
a monori állomás is megérdemli, hogy a
felek tartható és tartós egyezségre jussaKovács-Solymosy Zsuzsanna
nak.

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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ÖNKORMÁNYZAT
ÉPÍTÉSI ÜGYEK INTÉZÉSE

FELBORZOLT KEDÉLYEK KONTRA KÖLTSÉGHATÉKONY MŰKÖDÉS

HELYREIGAZÍTÁS

SZIGOR A PIACON

Újságunk februári számában tévesen közöltük, hogy az építéshatósági ügyintézés március
31-től a járási hivatalhoz
kerül. Valójában az építési ügyeket a kormányhivatalnál lehet intézni március 1-jétől.
ÉRTESÍTÉS

PATKÁNYIRTÁS
A Kövál Nonproﬁt Zrt. értesíti a lakosságot, hogy idén
tavasszal a következő időpontokban kerül sor a tervezett patkányirtásra:
 április 4-5,
 április 11-12,
 április 18-19,
 április 25-26.
Új igényt bejelenteni március 25-ig lehet a 0629/411-309 telefonszámon.
Rossz idő esetén, a májusi
hétvégéken folytatódik az
irtás.
Kövál Nonproﬁt Zrt.

Azt rebesgették, hogy elégedetlenek a piaci árusok,
drágának tartják a helypénzt,
ezért arra gondoltunk, utána
járunk, mi is történik a város
szívében.
A piacon sétálva és kérdezősködve jó pár véleményt
meghallgattunk.
Valóban
vannak, akik elégedetlenek a
nemrég bevezetett szigorral.
Sérelmezik, hogy azt is kiﬁzettetik velük, ha a kipakolt portékáik csak kicsit is nagyobb
helyet foglalnak el. Volt, aki
arról számolt be, hogy szeren-

csésebb lenne, ha megértőbben, békülékenyebben állna a
fenntartó az árusokhoz. Jobb
volna, ha ﬁgyelmeztetnének,
mielőtt kiszámlázzák a többletösszeget.
Az árusokra vonatkozó
piacon alkalmazott díjszabás
2019. február 1. óta nem változott. Csakugyan szigorodtak a
viszonyok, melynek az az oka,
hogy a piacot üzemeltető KÖVÁL Zrt., vele együtt pedig az
önkormányzat tiszta és egyértelmű helyzetet akar teremteni. Megkaptuk a piacfenntartó álláspontját is,
mely szerint ‒ sajnos
sok területen szokásjogok működtek,
ennek megváltoztatása, rendszerbe helyezése napjainkban
is zajlik. Folyamatosan egyeztet a KÖVÁL Nonproﬁt Zrt.
a tulajdonos önkormányzattal, hogy az

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

KÖZTÜNK
A HELYED,
DOLGOZZ
NÁLUNK!
Jelentkezz
m O sT!
K
E m E LTÜ T!
KE
A bérE
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• Kiemelkedő kereseti
lehetőség MINDEN
MUNKAKÖRBEN!
• Túlóralehetőség
• Cafeteria
• Ajánlói bónusz
(1 hónap és 6 hónap után is)
• 15 Ft/km bejárási támogatás
Érdeklődni lehet a
+36-30/792-1319-es
telefonszámon vagy helyben a
2212 Csévharaszt,
Nyáregyházi út 51. alatt.

általa végzett üzemeltetési feladat az elvárásoknak megfelelő legyen. Ki kell emelni,
hogy a piacfelügyelő kollégák hatékony és következetes munkája eredményeként
a piac rentábilis és nem szorul már önkormányzati külön támogatásra.
Körutunk alatt találkoztunk egy zöldségárus nénivel,
aki hatéves kora óta árul piacon, és hamarosan betölti a 88.
életévét. Szerinte a föld a legnagyobb érték és a saját maga
megtermelt portékáját hozza
ki. Már azzal elégedett, ha a
szántásra valót megkeresi, hiszen azt már nem a nyugdíjából kell fedeznie.
Bízunk benne, hogy a piacon dolgozók között megnyugszik a hangulat. Nehéz
helyzetben van mindkét oldal, a piacon árusítók a megélhetésükért dolgoznak, a piacfelügyelő hölgyek pedig a
SZS
kötelességüket végzik.

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert
belga tulajdonban lévő, kisállateledelgyártással és -forgalmazással foglalkozó
vállalatcsoport tagja, melynek
Csévharaszton működő telephelyére
keressük csapatunk új tagjait
a következő munkakörökbe:
• TARGONCAVEZETŐ (termelésbe
ÉS raktárba több műszak vállalásával)
• ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR
(2 műszakban, GKI kártyával, „C”/„E” kategóriás
jogosítvánnyal, érvényes targoncavezetői
engedéllyel)
• ÁRUÁTVEVŐ és -KIADÓ
(több műszakban, érvényes targoncavezetői
engedéllyel)
• KARBANTARTÓ (mechanikai műszerész)
• ÜZEMI TAKARÍTÓ
• ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS
• LABORATÓRIUMI CSOPORTVEZETŐ
• IT CSOPORTVEZETŐ
• MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORTVEZETŐ
• ÜZEMI OPERÁTOR /betanított munkás/ (több
műszakban, több üzemünkben)
MONORI STRÁZSA | 2020. március
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Várszegi József temetőgondnokkal sétára indultunk
a monori temetőkben, hogy sorra vegyük a
közeljövőben várható terveket és változásokat.

A

két temető között állva, a Bajcsy-Zsilinszky utcában rögtön
szembetűnik a frissen ültetett fasort szegélyező márványtáblasor. Közelebb menve már el is olvashatjuk a feliratokat: természettel kapcsolatos bibliai
idézetek díszítik őket. A teljesen egyedi
ötlet Kaltenecker Andrea monori városszépítő és Várszegi József közös gondolatából
született, a gyártás feladatát a Hungránit
Bt. vállalta – mindenki térítésmentesen a
közért szervezkedve. Az eredmény emeli a temetők meghitt, áhítattal telt hangulatát. A márványtábláktól nem messze, a
Csokonai és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán fog nyílni az új nagykapu, mely arra
lesz hivatott, hogy a városi ravatalozóból lerövidítse az utat a református temetőhöz. A kovácsolt vas kaputól a kerítés
mellett új utat alakítanak ki, az út szélét
pedig fekete fenyősor fogja díszíteni.
Monor város 2009 óta üzemeltetője a
katolikus temetőnek, a református temetőt viszont csak 2018. december 1-jén vették át. Mindkét temető az egyházak tulajdonában maradt, a két sírkert együtt
közel 10 hektár, melyből a református az
evangélikus temetővel együtt a nagyobb.
Az üzemeltetés feladatai közé tartozik
a fák karban tartása is. Megérett az idő
arra, hogy a beteg, öreg, veszélyes egyedeket eltávolítsák. Így a közeljövőben a
református temetőben tíz akácfát jelöltek
ki kivágásra, mivel nagyságuk és koruk
miatt balesetveszélyesekké váltak. A lehulló nagy ágak veszélyeztetik a látogatók és a sírok épségét is.
A fakivágásokat faültetés kíséri. A
Monori Városszépítők a monori önkormányzat és a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével több mint
harminc fát ültetnek el március 14-én. A
református temető ravatalozójával szemben pedig két köztéri padot is elhelyeznek, hogy a látogatók és a gyászolók meg
tudjanak pihenni. Az urnafalak előtti fel-
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lépő elöregedett, a kiálló beton balesetveszélyes, de már nem sokáig. A teljesen új
térkőburkolat közös erővel készül, a térkövet az egyház adja, a munkát pedig a
KÖVÁL Zrt. végzi, várhatóan már április 1-ig.
Az illegális szemétlerakás a temetőket is érinti. Sokszor a pincékben életvitelszerűen lakók hordják ide a szemetet,
jobb esetben a temetőkben lévő szemétlerakóba, máskor a kapuk mellé. Faramuci
a helyzet, mert oda nem jár fel a kukásautó, de nem is teheti, hisz az nem lakóövezet. Ottjártunkkor együtt raktuk vissza
a kutyák által széthordott kommunális
hulladékot az elszáradt koszorúk közé. A
szemét elszállítását is Várszegi Józsefék
végzik. ‒ Kaptunk egy kisteherautót, így
a szemetet is mi szedjük össze. Hárman
felpakoljuk. A múltkori szeles napok után
a hátsó kerítés szélfogóként működött.
Majd 20 köbméter szemetet vittünk ki onnan. Tavaly novemberben 8 darab szelektív kukát helyeztünk el a két temetőben,
és legnagyobb örömünkre használják is
őket a látogatók ‒ mesélte.
Sétánk közben a KÖVÁL Zrt. munkatársai folyamatosan dolgoztak, ugyanis
napok óta tisztítják a református temető
elhanyagolt részét. Már szépen átlátható
a korábban dzsungelszerű terület. A tervek szerint arra fog terjeszkedni a temető.
‒ Szerencsére, nagyon jó a kapcsolatunk
az egyházakkal és az önkormányzattal, a
polgármester úr különösen szívén viseli a
temető sorsát.
Az a legfőbb törekvés, hogy a zöld terület ne csökkenjen, hanem folyamatosan
növekedjen. A fákat gondozzák, nyírják
a füvet, a platánokat két évente permetezik, virágokat ültetnek. ‒ A katolikus temetőben is sok akác volt, amiket gyéríteni kellett, de kivágtunk tízet és ültettünk
harmincat. Az orosz temetőt is mi tartjuk karban, ott gömbkőriseket ültettünk ‒
ecsetelte.

ÜLTESSÜNK EGYÜTT FÁT!
Az ültetéshez többféle segítségre
lesz szükség:
 Erős emberek ásóval, gereblyével (a gödröket előkészíti a KÖVÁL Zrt.)
 Támrudak a lombhullató fák mellé (40-50 db)
 Locsolókannás vidám asszonysereg, akik adott esetben meleg teát készítenek és némi zsíros
kenyeret vagy pogácsát kínálnak
a segítőknek.
Mindenkit várunk szeretettel és minden segítséget köszönünk! Találkozzunk 2020. március 14-én, 9 órakor a
monori református temetőben!

Fotók: Várszegi József

TEMETŐI KÖRKÉP

A városi ravatalozó több mint százéves
épülete régen járványkórház volt, aminek
a lakatlan részét lakásfoglalók bitorolták,
majd gyújtották fel. Úgy tűnt, hogy a teljesen kiégett épületet le kell bontani, de kiderült, hogy maga a szerkezet nem sérült.
Várhatóan még az idén felújítják, a tervek
szerint pedig gondoki irodát és külön nőiférﬁ illemhelyet alakítanak ki.
‒ Jelenleg a katolikus temető urnafalai
megteltek. Van egy olyan tervünk, hogy
a városi ravatalozó mellé teszünk egyet,
eltakarná a szomszéd kerítést és közel is
lenne. Szeretnénk még ebben az évben
megvalósítani. Sok ötletünk van. Jó lenne
idővel a közvilágítás is megoldani. Nem
kellene sok, már 6-8 kandeláber is megoldást jelentene főleg télen, amikor nagyon
korán sötétedik ‒ osztotta meg terveiket,
majd rátért a hitvallására a temetőgondnok. ‒ Sokan csodabogárnak tartanak.
Műszaki-informatikus főiskolára jártam, de fontos számomra, hogy emberekkel foglalkozzam. Előbb-utóbb mindenki
kapcsolatba kerül a temetővel, és amikor
összetörten itt állnak a gyászolók, kell,
aki segít nekik eligazodni az új helyzetben. Minden temetőlátogatót úgy kezelek,
mintha a helyében lennék. Fő célkitűzésem az, hogy a temető ne csak a szükséges rossz legyen. Ha már úgyis ki kell járnunk, akkor amennyire lehet, érezzük ott
jól magunkat. Legyen igazi kegyeleti hely!
‒ summázta az idén tizedik éve szolgáló
KSZS
gondnok.
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MONORI GALAMBOK
A galamb a békességet, a szeretetet, a szerelmesek turbékolását, a lélek fényét,
a reményt és a tisztaságot szimbolizálja, Monoron viszont ennél is többet jelent.
Repkedtek a díjak a monori galambkiállításon.

öbbnyire földbirtokosok és ügyvédek alapítottak galambász egyletet Monoron 1921-ben, ami lassan
száz éve folyamatosan működik. Kovács János 53 éve tagja, több mint egy évtizede elnöke a Monori V-68-as Galambés Kisállattenyésztők Egyesületének. Igaz,
hogy a centenáriumig már csak ideiglenesen vállalta a feladatot, hiszen lassan
„kéthetes”, azaz 77 éves lesz. Éjt nappallá téve szervezte most is társaival azt a
hagyományos galambkiállítást, aminek ürügyén találkozhattunk. Hatalmas munka volt, ezért is bántotta, hogy
a megnyitása előtt valaki letépte a bejárati ajtóról a kiállítást hirdető plakátot.
Öregszik ugyan a tagság, de van utánpótlás, mint az egyesület lelke, a volt elnök ﬁa, Buzás Gábor.
Az országos szövetség rendezvény-naptárában is szereplő program
jó ideje széles körben viszi Monor hírét. Most is 36 galambfajta 327 egyedét, valamint 12 voliert (madárházat) és díszmadarat tekinthettek meg
a látogatók. Jómagam is meglepődtem,
hogy léteznek magyar óriás példányok,
ráadásul sikeres monori tenyésztésben.

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
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A 33 fajtakategóriából 17 induló kapott kiállításgyőztes minősítést, köztük
a monori Leé László, Kovács László, Bajkai Gábor és Buzás Imre. A volierek közül pedig kakucsi, budapesti és budai
úti lett az első három. De a győztes utáni legszebb hím, illetve tojó, valamint
a Színgyőztes címből is jutott a helyieknek. Tizennégy egyesületi és egy bírálói díj is kiosztásra került, ahogy két
felajánlott is. Egyiket az a Zlinszky János kapta, aki a versenyzés mellett főz
is az egyesületnek a verseny napjaiban.
Most babgulyás volt, de híres a pörköltje és a pacalja is. Feleségének köszönhetik a versenyzők az izgalmak csillapítására szolgáló falatokat, pogácsát,
fánkot, süteményeket. Családias hangulat jellemzi az egymásért dolgozó közösséget, akik már most nagyon
készülnek leendő nagy évfordulójuk
megünneplésére, amin várhatóan kecskeméti, ceglédi, nagykőrösi, kakucsi
BG
vendégeik is velük lesznek.

Fotó: Szebelédi Viktor

T

Monori Keringő

Szemet gyönyörködtető volt a felhozatal, a természet sokszínűsége lenyűgözte a látogatót. 21 településről 51 kiállító hozta el a büszkeségeit, még a távoli,
Tolna megyei Regöly községből is volt
kiállító.
Azt ugyan már hallottuk, hogy a
Monori Keringőt 1999. október 30-án fogadták el önálló fajtaként, de most megtudhattuk, hogy Lipcsében kétszer is
sikeresen szerepelt, és a fényképüket
már Brüsszelben is bemutatták. Az elnök úr elmondta, hogy a prágai kiállításról mindenki másnál több, négy Európa-díjat hozott el a monori egyesület.
De a szlovákiai Nyitrán is szépen szerepeltek.
Ezen a kiállításon fődíjként egy patinás vándorserleget lehetett nyerni, amit
az egyesület első elnökéről, Szél Sándorról neveztek el. Ezt a díjat azért kaphatja csak monori induló, hogy a kupa itt
maradhasson. Idén ezért nem is került
kiosztásra.

Darázsi Kálmán, polgármester, Kovács János az egyesület elnöke és Buzás Gábor

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
MONORI STRÁZSA | 2020. március
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DIÁKOK MÁRCIUS IDUSÁN
M

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc megünneplésére készül az ország.
Megnéztük, hogy Monoron hogyan készülnek a kisebbek és a nagyobbak.

árcius 15-e a polgári átalakuláshoz
vezető forradalom
ünnepe. 1848. február 22-én
kezdődött Párizsban a forradalom és láncreakciószerűen
sodorta el Európa régi világát. Ez a forradalmi lendület
érezhető a gimnázium diákjaira váró eseménydús projektnapon is, ami Major Enikő
tanárnő lelkiismeretes szervezőmunkáját dicséri.
A József Attila Gimnáziumban idén is izgalmas programsorozatot szerveznek a
diákoknak, március 11-én tanítási nap
keretein belül egy, az egész intézményt
megmozgató, évfolyamonként más-más
helyszínnel és programmal bíró rendezvénycsokorral készülnek. Az évfolyamok
többnyire az iskolán kívül, főleg kulturális intézményekbe látogatva gazdagítják
ismereteiket.
Egyedül a legﬁatalabb évfolyamok
maradnak az iskolában, de számukra sem lesz izgalmaktól mentes a nap.
A Gyermekﬁlm Akadémia ﬁatal, neves,
ambiciózus tagjai települnek ki a gimnáziumba, a megemlékezés idejét egyben élménynappá varázsolva a gyerekek számára. Az ünnep tematikájához
adaptálva ﬁlmet készítenek. Minden
munka rájuk hárul majd: ők írják át a
történetet forgatókönyvre, eljátsszák és
felveszik. Ők lesznek az operatőr, a rendező, Petőﬁ Sándor és Kossuth Lajos is.
Miközben átélik és ﬁlmre veszik a jeleneteket, maradandó élménnyel gazdagodnak. Az akadémia munkatársai megvágják a ﬁlmet, s a kész alkotás
örök mementója marad a napnak.

A 9. évfolyam hat osztálya nem egységes programra indul. A két nyelvi tagozatos osztály múzeumpedagógiai
foglalkozáson vesz részt a Petőﬁ Irodalmi Múzeum gazdag, az ünnephez
kapcsolódó anyagában, majd tárlatvezetés is vár rájuk. Tóth Róbert tanár úr
segítségével interaktív városnéző túrán is részt vehetnek, miközben a Belvárosban tiszteletüket teszik 1848 emblematikus helyszínein. A 9. B osztály
az Országos Színháztörténeti Múzeumban ismerkedik az intézet gazdag
’48-as hagyatékával, és a kor miliőjével. A többi osztály a Színháztörténeti
Intézet szervezésében fedezi fel Budapest azon történelmi helyszíneit, ahol
megfordult Petőﬁ, Jókai, Kossuth, Táncsics vagy Laborfalvy Róza. Majd együtt
nézik meg a Magyar Nemzeti Múzeum
ideiglenes, ünnepi tárlatát, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt
vesznek.
A 10. évfolyam az Országos Hadtörténeti Múzeumba megy, ahol előadás
vár rájuk, majd egy fegyverbemutató

után a múzeum gyűjteményét is szemügyre vehetik. Ezt követően beveszik
a Budai Várat, amelyben
interaktív feladatlap is a
segítségükre lesz, Vandlik
Krisztina tanárnő történelmi ismereteivel együtt.
A 11. évfolyam a Rendőrmúzeumban derítheti fel a kor hagyatékait,
majd 60 perces interaktív, bűnmegelőzési foglalkozáson
mérettetik
meg magukat, amit a Magyar Nemzeti Múzeum
múzeumpedagógiai foglalkozása fog
követni.
A 12. osztály a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárába látogat,
ahol iratbetekintés és az intézménnyel
történő ismerkedés vár rájuk. Majd elsétálnak a Mátyás-templomhoz, ahol
térképpel és audio guide-dal ismerik
meg a templom nagy történelmi múltra
visszatekintő műemléképületét.
A Jászai Mari Általános Iskolában
Tóth Csilla tanárnőt kérdeztük a készülődésről: – Idén az ötödikesek felelősek
az ünnepségért, de mivel most kerültek
felső osztályba, ezért olyan anyaggal
dolgozunk, ami közel áll hozzájuk és
megfelelő a számukra. Olyan történetet
szerettem volna választani, amit élvezni fognak a gyerekek, ezért Molnár Ferenc Kuckó király című meséjét fogjuk
feldolgozni dramatizált formában, népdalokkal vegyítve. Az énekkar is a segítségünkre lesz. Március 13-án pénteken fogjuk előadni, amikor a diákok és
az egész iskola ünnepi díszbe öltözik –
KSZS-ME
mesélte a tanárnő.

takarmányok
Tápok ,
Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Tojótáp:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2600 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:  . 4000 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 Ft/20 kg

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

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

Vladár Miklós és Társa Kft.

Monor, Mátyás Király u. 9. • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu
2020. március | MONORI STRÁZSA
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KÖZÖSSÉG
A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉVEL NYERHET A NAPSUGÁR ÓVODA!

MADÁRBARÁT ÓVODA
Tavaly pályázatot hirdetett a MOL
Alapítvány, melynek tétje 500 000 forint, célja pedig olyan kezdeményezések támogatása, ahol a helyi problémákra keresnek helyben adható
válaszokat. A felhíváson két óvoda
nevében összefogott egy kis csapat
és megírták a MonoriGO – Szárnyat
bont a jövő című pályázatukat. Büszkék lehetünk, hiszen a munkájuk bejutott a Helyi Érték Program második
fordulójába, ezáltal részt vehet a 2020
márciusában megtartandó szavazáson. A körzetenként legtöbb szavazatot elérő szervezet nyeri a fél millió
forintos támogatást.
A pályázat célja, hogy környezetkímélő alternatívát kínáljanak a megnövekedett kémiai rovarirtószerek
használata helyett Monoron és Monorierdőn. Madarak segítségével szeretnék csökkenteni a településeken felszaporodott káros rovarok mennyiségét,

amihez elengedhetetlen a madarak életterének fejlesztése. Mindehhez szemléletformálásra van szükség, melyben a Magyar
Madártani Egyesület madárbarát ovi
programjának bevezetése adna segítséget először a monori Napsugár és a
monorierdei Csicsergő óvodáknak. A
felnőttek barkácsdélutánokon ismerkedhetnek meg a madár- és rovarbarát
környezet kialakításának lehetőségeivel, madárodúkat és rovarhoteleket készítenek majd.
A szúnyogok elleni egyik védekezés a madárállományban rejlik. Csakhogy az elmúlt években a madarak
száma drasztikusan csökkent, melyről sok más mellett a kémiai rovarirtó
szerek is tehetnek. A vegyszeres irtás
a madarak mellett a hasznos rovarokat
is tizedeli, nekik pedig a növények beporzásában van elengedhetetlen szere-

pük. A madár és rovarbarát környezet
az odúkkal és a hotelekkel ezen a helyzeten hivatott segíteni.
A kicsik és nagyok foglalkoztatása mellett negyven kis cserjét is elültetnek majd az óvodák környékén. A növényeket a madarak és a rovarok ízlésének
megfelelően válogatják, fontos, hogy a
virágos, illatos bokrok megfeleljenek
az állatoknak. A repertoárban lesz lonc,
kékszakáll, nyári orgona, zsálya, levendula és citromfű is.
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, szükség van a monoriak segítségére! Szavazni a www.molalapitvany.hu oldalon lehet márciusban. A
MonoriGo pályázatot az Erdei Csicsergők Alapítvány neve mellett találják,
ami a szavazófelületen az 54-es körzetben szerepel. Segítsünk együtt! S.ZS.

VÉGRE NYUGODTAN AUTÓZHATUNK AZ M4-EN

VÉGRE NYUGODTAN AUTÓZHATUNK AZ M4-EN
Február elején átadták az M4-es gyorsforgalmi utat, aminek együtt örül több település lakossága. Gyorsabban jutunk be Budapestre, és a hazavezető idő is rövidült. Sokat
vártunk az út elkészültére, főleg az utolsó

hónapok dugói merítették ki az utazókat.
Kétség sem fér hozzá, hogy megkönnyebbülést jelent az átmenő forgalom elterelése.
Ugyanakkor az M4-eshez vezető utak, jellemzően a Péteri út és a József Attila utca
terhelése máris érezhetően nőtt, át is adva
az újabb feladatot a közútkezelőnek.
A 4-es út hírhedt volt, sokáig első helyen állt az ország legveszélyesebb útszakaszainak listáján. Melynek egyszerű az
oka: ‒ Forgalombiztonsági szempontból,
ha kevesebb autó van az úton, akkor kisebb eséllyel történik baleset, az M4-essel
pedig csökkent a nagyobb főutak forgalma.
Az az érdekünk, hogy ne történjen baleset

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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és mindenki épségben hazaérjen ‒ foglalta
össze dr. Csipler Norbert alezredes úr, a Monori Rendőrkapitányság vezetője.
Az óvatosságra viszont továbbra is
szükség van, ugyanis az M4 megnevezés
sokak számára megtévesztő lehet, mivel
az új szakasz nem autópálya, hanem autóút. A legnagyobb megengedett sebesség
személygépkocsik esetében 110 km/h, tehergépkocsiknál 80 km/h.
Kíváncsian nézünk a jövőbe: milyen
fellendülést hoz majd az M4-es? Arra viszont már most büszkék lehetünk, hogy a
Monort elkerülő szakaszról pazar panoráKSZS
ma nyílik a városunkra.

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!
Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840
MONORI STRÁZSA | 2020. március

HIRDETÉS
ÖKO TEXTILTÁSKA AJÁNDÉKBA

AHOL MEGVALÓSÍTJÁK ÁLMAIT

GARANCIA A JÓ ÁR

RENDEZVÉNYEK A HEGYEN

„Jó bornak nem kell
cégér” – mondja a monori Goods Market tulajdonosa. Az üzletek
kínálata annyira széles, hogy több oldalra
lenne szükség a felsoroláshoz, de aki betér,
a papír termékektől
kezdve a drogérián, illatszereken át a mosószerekig, vegyi áruig
szinte mindent megtalál.
Az itt dolgozók
küldetése, hogy tegyenek a környezetszenynyezés ellen. Tisztában
SZÉLES KÍNÁLAT A GOODS MARKETBEN

ELÉRHETŐSÉG
Goods Market elérhetőségei: Monor,
Mátyás király és Móricz Zsigmond
utca sarok.
Tel.: 06-20/33-55-192
E-mail: szaboszazforintos@gmail.com
Nyitva: H-P:8-18, Szo: 8-13

vannak azzal a ténynyel, hogy Magyarországon naponta 1
millió műanyag zacskót használunk fel.
Az eldobható műanyag szatyrokat és
zacskókat átlagosan
mindössze 20 percig
használjuk, majd kidobjuk őket a szemetesbe, miközben közel
400 évig nem bomlanak le. Mindenki tehet lépéseket a pazarló életforma ellen.
Környezetbarát termékeket válasszunk
még akkor is, ha
„csak” egy bevásárlótáskáról van szó. A
legjobb választás a biopamutból, ökotextilből készült vászontáska.

A Strázsahegy legmagasabb pontján,
a borospincék és szőlősorok nyújtotta
csodálatos látvánnyal övezve, csendes
és nyugodt környezetben várjuk régi
és leendő vendégeinket. Újonnan épült
110 fő befogadására alkalmas légkondicionált rendezvényházunkban családi és céges események lebonyolítását
egyaránt vállaljuk.
Ha esküvőjét szervezi, vagy szeretne a vendégeinek, munkatársainak
egy felejthetetlen napot, estét szerezni, nézzen szét a honlapon!

Web: www.szazaspince.hu

ÖKO TEXTILTÁSKA AJÁNDÉKBA

Amennyiben bemutatja a pénztárnál
ezt a cikket a monori Goods Marketben, ajándékba kap egy környezett u(x)
datos vászonszatyrot.

EXKLUZÍV BORKERESKEDÉS NYÍLT A BELVÁROS SZÍVÉBEN, MÁMOROS KÍNÁLATTAL

KULCS A MINŐSÉGHEZ!

Amint a cég logójára pillantunk láthatjuk, hogy meghatározó jelkép rajta a bor mellett
a kulcs, ami méltó jelképe annak, hogy itt a vásárló kulcsot
kap a minőséghez.
A Bormámor Monor a legújabb borkereskedés a belváros
szívében. Az alap motiváció
szerint, egy olyan borszaküzletet álmodtak meg, ahol kivétel nélkül minden monori bor
kapható. A széles választékból, bármelyik borkedvelő kiválaszthatja az ízlésének meg-

felelőt. Ajándékba,
vacsorához vagy
egy kellemes esti
beszélgetéshez, itt
minden alkalomhoz válogathatunk
a kitűnő minőségű
nedűk között. Ezt
továbbgondolva és
erre építve került
az üzletbe a többi egyedi és különleges termék, ami
sosem látott választékban található a polcokon. Az egyedi árukészlet részét képezik
a Sárréti chilifarm díjnyertes
termékei vagy Sauska és Kreinbacher, valamint a tradicionális eljárással készült különleges pezsgők. Kuriózumként
kapható ribizlibor és fehérboros eljárással készített cabernet
franc, ami egy vörös szőlőfajta.

MINDEN JÓ EGY HELYEN

A Bormámor üzletben nemcsak különleges borokat ta-

2020. március | MONORI STRÁZSA

lálhatunk, hanem kisüzemi söröket, pálinkákat, főttfüstölt-pácolt
fürjtojásokat
Piros Gábortól, szálas teákat,
gyümölcsleveket 3 literes kiszerelésben, szörpöket, prémium szemes kávékat, tokaji boreceteket, almasajtot,
szőlőmagolajat, szőlőmagőrleményt, Sápi gyümölcsborokat, bioszőlőlét, kézzel készített egyedi csokoládékat,
monori termelői mézeket, prémium whiskyt, vodkát, gint,
rumot, konyakot.
Monor területén ingyenes
kiszállítással is elérhetők ezek
a termékek.

ZAMATOS KÓSTOLÓK

Aki szívesen megkóstolná
ezeket a különlegességeket,
megteheti a bormámoros estek egyikén. Igény szerint
szívesen szerveznek a tulajdonosok pálinkakóstolókat,
sörvacsorákat, whiskykóstolókat a helyi éttermekben cégeknek, baráti társaságoknak,
gasztronómia után érdeklődőknek. Ha ez még mind nem

lenne elég, a tervek között szerepel bortúrák, pincetúrák,
főzdelátogatások szervezése,
rendezése és lebonyolítása.
Március 6-án tartják
az első bormámoros estet, ami kivételesen sörmámoros est lesz. 19 órai kezdettel a Forrás Étteremben,
Monoron. Hatféle sört kóstolhatnak a vendégek, amihez a séf négyféle fogással
készül.
Jegyek elővételben kaphatók március 5-ig a Forrás Étteremben és a Bormámor Monor üzletében, Kiss Ernő utca
9., további információk: 0620/383-0016.
Elérhetőségek:
BORMÁMOR Monor ‒ 2200
Monor, Kiss Ernő utca 9.,
bormamormonor@gmail.com,
06-20/83-0016 – Lénárd László https://www.facebook.com/
bormamormonor/
Nyitvatartás:
Kedd: 10-18 óra. Szerda: 9-18
óra. Csütörtök: 10-18 óra. Péntek: 10-18 óra. Szombat 9-14
(x)
óra.
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CIRKUSZI KOCSIBÓL INDULVA
A

Máltai Szeretetszolgálat munkatársa 2004-ben a családsegítőből
ment először feltérképezni az alapvető problémákat. Elemi dolgok hiányoztak, nem voltak személyi iratok, így az
ott élők az ellátásokat sem tudták igénybe venni. Feltűnő volt, hogy a lakhatás kifejezetten kaotikus. Tákolt bodegákban és
cirkuszi lakókocsikban éltek az emberek a
Cinka Panna és a Bercsényi utca kereszteződése körül. Maga a terület nem nagy, de
sűrűn lakott. 2004-ben 60-80 család élt ott,
ma 130-140, ami közel 520 főt jelent, melynek a fele tizennyolc éven aluli. Kiss Dávid
volt a szolgálat első vezetője. A nehezen
feltérképezhető helyzetben a lakhatást látta a legnagyobb problémának. Utóbb kiderült, nem szerencsés a lakhatással kezdeni a felzárkóztatást, emiatt sok vád is érte
a szolgálatot.

HÁZRÓL HÁZRA

TAKARÉKOSSÁG

‒ A korábbi viszonyokhoz képest sok a
változás, a kívülről rosszul kinéző házak
nagy részében leveszed a cipőd, akkora a
tisztaság. Rend van bent, ízlésviláguknak
megfelelően szépen berendezik az otthonaikat. Hónapról hónapra is látszik a fejlődés, festenek, bútorokat cserélnek. A
program eleje óta 70 háztartásban kártyás
villanyóra van. Megtanulták használni és takarékoskodni is tudnak vele. Tavaly nyáron
többet töltöttek az órákra, hogy télen ne legyen
gondjuk vele. Idős nénik is maguktól kezdtek tartalékolni. Náluk
a gazdálkodás része az
aranyékszerek viselése,
pontosan emiatt nem
érdemes általánosítani
sem. Jó, persze, vannak,
akiknek státuszszimbólum, de másoknak
befektetés. Egyrészt az
itteni házak nagyon kiFotó: Máltai Szeretetszolgálat

Elsődleges volt a cirkuszi lakókocsik felszámolása. Konténerépületeket telepítettek, abban kapott helyet az iroda és a
közösségi fürdő. A fürdőt most már az
önkormányzat üzemelteti a Monori Nemzetiségi Roma Önkormányzat segítségével. Az emberek nagyon kicsi mobilházakba költözhettek, amik valójában csak
krízislakások voltak. Közben elkészült a
160 nm-es hangár, ahol megnyitott a tanulószoba. Mára raktár és közösségi tér lett.
Farsangkor Ábrahám szórakoztatta a gyereksereget. A krízislakásokat fapozdorjából épült házsor váltotta fel. Olcsó volt
és gyors, de beázott. Egyik sem tűnt optimális megoldásnak, de az eredeti állapottól minden csak jobb lehetett. Később
építőanyag-adomány érkezett, amiből ma-

guk kezdtek építkezni. A férﬁak többsége
már akkor is az építőiparban dolgozott,
de mégsem megfelelő szakértelemmel készültek a házak. Vékony vagy semmilyen
alapon, áthidalók nélkül, a problémák pedig most jönnek elő.
A szolgálat második monori vezetője Bátki Márton volt, aki a Szimfónia-programot dolgozta ki. A zenei esélyteremtés, hasonlóan a sporthoz, hatással van a
magatartásra, közösségformáló és kitörési lehetőséget nyújt. A program országos
kiterjesztését követően üresedett meg a
monori vezetői hely, amire Deákné Juhász
Katát nevezték ki. ‒ Az első nehézséget az
a tévhit okozta számomra, hogy az emberek úgy hitték, akár a telepen, akár a városban, hogy a Málta házakat ad-vesz,
épít, újít. Időbe került ezt helyére tenni.
Az elmúlt években javult a helyzet, a gazdasági fellendülésnek hála a férﬁak 80%a dolgozik. Aki tud és akar, az most szakképzettség nélkül elhelyezkedik. Látszik
az eredmény, mert a keresetüket magukra és a házaikra fordítják. A silány építőanyag és a szakszerűtlen építkezés azért
továbbra is gondot okoz. Vannak, akik jogosítványt szereznek, autót vesznek, vagy
előtakarékosságot ﬁzetnek, mert ki akarnak innen költözni.
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Fotó: Máltai Szeretetszolgálat

A Telep, a Tabán, a Cinka Panna – vagyis az a monori külön világ, amit igazán nem
ismerünk, de tartunk tőle. Elmentünk, hogy jobban belelássunk az ott élők mindennapjaiba,
amelyben Deákné Juhász Kata, a monori Máltai Szeretetszolgálat vezetője lesz a kísérőnk.a

csik, a nyílászárók általában rosszak, az
emberek jönnek-mennek egymáson keresztül. Hó elején sokan rosszallóan nézik, hogy mindenki vásárol. De inkább
megveszi előre a tartós élelmiszert és felhalmozza, minthogy ellopják tőle a pénzt.
Volt olyan esetünk, amikor egy ﬁatal pár
babakelengyére gyűjtött, a hetedik-nyolcadik hónapban akartak bevásárolni, de
addigra minden pénzüket ellopták. Lehet, hogy egy asszony tele van gyűrűvel,
de a hónap végén elmegy a zaciba, hogy
legyen mit ennie a családjának. Ő így teremti meg a biztonságot.

A RITKA FOLYÓVÍZ

‒ Az utóbbi öt évben kezdték el körülhatárolni a házaikat, hogy legyen egy kis saját
portájuk. Korábban összefolytak a közterek, amiből rengeteg konﬂiktus fakadt. A
magántulajdon tiszteletét úgy lehet megtanulni, ha neki is van sajátja. Érti és érzi,
hogy mit jelent odamenni és elvenni a másét. Régen fel sem merült, hogy kellene
vezetékes víz, ma pedig egyre nagyobb rá
az igény, de ezekbe a házakba nehéz vagy
éppen lehetetlen bevezetni a vizet. A közösségi fürdő – lássuk be – kényelmetlen
és nehéz ügy. Télen vizesen, nedves hajjal jönnek ki, mert lehetetlen rendesen
megtörölközni, nyáron a nagy porban,
mire hazaér, újra sáros lesz a lába. A fürdés közbeni intimitásról nem is beszélve.
Hat zuhanyzó van sűrűn egymás mellett,
komoly szervezés kérdése egy tusolás is.
Ezeket a kérdéseket az esélyteremtő szolgáltatások segítségével kezeljük – részleS. Zs.
tezte Deákné Juhász Kata.
MONORI STRÁZSA | 2020. március
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EGYEDÜLÁLLÓ GYÖNGYSZEM
KÖZÉP-EURÓPA SZÍVÉBEN
Budapesttől 36 km-re, Monoron egy erdő
közepén található Közép-Európa legnagyobb
nádfedeles termálszállodája, a Nyerges Hotel
Termál. A gyógyító erejű termálvíz 700 méter mélyről tör fel és kiválóan alkalmas ízületi, mozgásszervi- és bőrpanaszok kezelésére. A kellemes 40 fokos vizet 5x10 méteres
beltéri élménymedencében, nyakmasszázs
és jakuzzi használatával élvezhetik a kedves vendégek. A
kültéri hidegvizes úszómedence májustól szeptemberig üzemel, melyhez egy hatalmas napozóterasz is tartozik. Háromféle szauna várja a lazulni vágyókat. Egy ﬁnn szauna, egy
gőzkabin és egy infraszauna áll rendelkezésre.

CSALÁDI ÉS ÁLLATBARÁT KIKAPCSOLÓDÁS

Amikor a család nyaralni, kikapcsolódni indul, nem kell azon
törnie a fejét, hová tegye házi kedvencét, hiszen a Nyerges
Hotelben szeretettel várják őt is. Található kisállat-simogató,
melynek lakói pónik, szamarak és birkák. A standard szobákon kívül többféle szobakategória közül választhatnak a vendégek. Kifejezetten családok számára dedikált lakosztályok is
vannak, melyek kényelmesek akár egy 4 fős család számára

Szterényi „30”

is. A nászutas lakosztályban pedig a meghitt pillanatokat a
hálórészben elhelyezett kétszemélyes jakuzzi teszi teljessé.
Ingyenes biciklikölcsönzésre is van lehetőség. A kicsiket
várja két játszótér, homokozó, focipálya és különféle gyermekjátékok.

UTÁNOZHATATLAN RENDEZVÉNYHELYSZÍN

A hotel udvarán található egy hagyományos, tradicionális búbos kemence és egy forgatógrill is, melyekben ínycsiklandó
ételek készülnek. A szálloda éttermében gazdag étlapról válogathatnak a szállóvendégek vagy az étterembe betérők egyaránt. Házias ízek, és ételek széles választéka várja a kulináris
élvezetekre vágyókat.
Felejthetetlen emlékké válhat az itt megrendezett esküvő,
keresztelő vagy céges, csapatépítő tréning. Az épület bája, az
idilli környezet és a kompetens, kedves személyzet mind hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez.
A családi vállalkozás 37 éve fogadja kedves vendégeit. Legjobb tudásuk, szakértelmük és szeretetük rá a biztosíték, hogy aki egyszer ellátogat ide, az egész biztosan visszavágyik. A hotel elérhetőségei: 2200 Monor, Hegyessy tanya 3.
(x)
www.nyergeshotel.hu, tel.: +36-29/410-758

CSZC Szterényi József

Jubileumi
2020. április 4.

szombat 19:00-02:00

Helyszín: az iskola tornacsarnoka,
Monor, Ipar u. 2.

Élőzene –
Tombola – Értékes nyereményekkel
ami elővételben megvásárolható
iskolánk titkárságán
2020. március 27. péntekig
Érdeklődni lehet:
06-70/773-8802, 06-20/353-3998
szterenyi1990@gmail.com
Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Közhasznú Alapítványa
Adószám: 18674286-1-13 |Bankszámlaszám: 10103843-53114040-00000002
2020. március | MONORI STRÁZSA
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KULTÚRA
NÁLUNK MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI!

FESTÉSZET A DEPRESSZIÓ ELLEN

A VIGADÓ
PROGRAMJAI

REITZ JÁNOS EMLÉKKIÁLLÍTÁS

DUMASZÍNHÁZ

Felméri Péter A majmok királya című
estje
MÁRCIUS 6.
VIGADÓ DÍSZTEREM

SULI SAKK KUPA

2020. MÁRCIUS 20. 14 ÓRA
VIGADÓ DÍSZTEREM

MÜLLER PÉTER-EST

Az előadásra belépőjegyek még kaphatók!
MÁRCIUS 27. 18 ÓRA
VIGADÓ DÍSZTEREM

DUMASZÍNHÁZ

Reitz János monori kiállításán jártunk.
„A festőművész helyett képei beszélnek. Ha nem beszélnek, akkor nem művész az illető” ‒ tartotta a maglódi Reitz
János (1936–2016). Igaza volt. Alkotásai
megszólítják a szemlélődőt és nyomot
hagynak benne. A Reitz Jánost több
évtizeden át jól ismerő Ölvedi Krisztina sokoldalú megnyitójából többek
között megtudhattuk, hogy az alkotót
és családját ért sorozatos sorscsapások
után, az orvosok a festést tanácsolták
depressziója feloldására. Ennek hasznossága pusztán műveinek szín- és stílusváltozásaiból is kiolvasható. Egyéni és
országos fájdalmai kifejezésének korszakában mindent – még
önarcképét is – szürkében láttatott. De ezután
a fehér hidegségétől,
a sarjadás zöldjén át,
a különlegesen meleg
narancssárgáig használ „beszélő” színeket.
Utóbbival a megnyugtatót és a nyugtalanítót
egyszerre is ki tudta fejezni. Atomcsend című
festményének idézete:
„Anyám, az álmok nem
hazudnak” – egyszer- Közös sors
re mutatja gyermek- és
ifjúkori élményeinek történelmivé- és realista ábrázolásmódjának látomásossá
tágulását.

Badár Sándor estje
ÁPRILIS 2. 19 ÓRA
VIGADÓ DÍSZTEREM

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT

Fülöp Péter kiállításának megnyitója.
ÁPRILIS – SZERVEZÉS ALATT
VIGADÓ EMELETI GALÉRIA

ALMA EGYÜTTES KONCERTJE

2020. ÁPRILIS 5. 17 ÓRA
VIGADÓ DÍSZTEREM

Faragások

A programok részleteiért látogasson el
honlapunkra a www.vigadokft.hu címen!
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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Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot
és whiskyt szeretne,
akkor nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák
gravírozását vállaljuk!

Atomcsend

Egyik méltatója szavai
szerint: „Stílusát meghatározni nem csak felesleges, de nehéz is lenne.”
És ez a miszticizmusra
hajló, szürrealista, metaforikus-szimbolikus
sokszínűség jellemző
táj- és alakformálására
egyaránt. Jó példák erre
a hátterekben lebegő tekintetek, vagy az ott honára ﬁgyelő, védő-féltő
arcú emberpár sajátosan
három dimenziós ábrázolási kísérlete. A többféle kifejezésmód iránti
vágyakozását mutatják
vásznai után sikeres fafaragásai. A legjobb értelemben vett autodidakta felkészültsége több irányban
is kiteljesedett.
Maglódról érkezett művészetpártoló hívei mellett a két gyömrői Munkácsy-díjas szobrász, egykori alkotótárs
– ifjabb Pál Mihály és Gábor Éva Mária
(akikkel már 1985-ben is állított ki Monoron) – jelenléte is azt példázta, hogy
halála után sem felejtették el a munkásságát. Immáron a harmadik sikeres
és érdeklődéssel kísért emlékkiállítást
rendezte meg apja hagyatékából leánya, hiszen „az élet rövid, a művészet
B.G.
örök”.

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
MONORI STRÁZSA | 2020. március
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.MONOR.HU

DR. ZACHER GÁBOR TART ELŐADÁST ISKOLÁSOKNAK

CIVIL RENDEZVÉNYEK

DROGPREVENCIÓ MONORON

MONORI TÉRNYERŐ

VÉRADÁS

MÁRCIUS 6. 17 ÓRA
JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM

KÖZÖS ÚT
CUKORBETEGEK
EGYESÜLETÉNEK
ÖSSZEJÖVETELE

A Monori Térnyerő a József Attila Gimnáziumból indult kezdeményezés, ami segít a ﬁatal
alkotóknak megtalálni a közönségét!

JÓTÉKONYSÁGI PARTI
A MONORI NAPSUGÁR
ÓVODA JAVÁRA

MÁRCIUS 7. 20 ÓRA
JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

MÁRCIUS 11.
MŰVELŐDÉSI HÁZ

MÁRCIUS 21. 14 ÓRA
MŰVELŐDÉSI HÁZ

II. RÁKÓCZI FERENC
EMLÉKNAPJA

MÁRCIUS 28. 14 ÓRA
JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS
ISKOLA

VÁROSI BORVERSENY

ÁPRILIS 4.
JÓZSEF ATTILA
GIMNÁZIUM

A programok részleteiért keressék a megadott elérhetőségeket vagy
az intézmények, egyesületek, klubok vezetőit! A képviselő-testület
által elfogadott városi programterv alapján szervezett programokat
– köztük egyesületek, intézmények, civil szervezetek programjaival;
sporteseményekkel és a Vigadó Kulturális és Civil Központ eseményeivel – Monor város honlapján, az Eseménynaptárra kattintva is
olvashatják!

Április 7-én, dr. Zacher Gábor főorvos, toxikológus, címzetes
egyetemi docens látogat Monorra, hogy egy tartalmas előadás keretében tájékoztassa a ﬁatalokat a drogokról, veszélyekről, kezelésről és megelőzésről.
Monor Város Önkormányzatának támogatásával és a
Tankerületi Központ segítségével a Monori Városi Sportcsarnokban hallgathatják majd a diákok a népszerű orvoselőadót. A hallgatóság legnagyobb részét a József Attila
Gimnázium tanulói és tantestülete adja, rajtuk kívül a monori általános iskolák 8. osztályos tanulói, tanáraik és a szülők
is meghívást kapnak a rendezvényre.
S.ZS.

ZR BT.
GUMICENTRUM
gumieladás
gumijavítás
könnyűfémfelni
értékesítése
Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.
Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

ITT NEM CSAK OLVASNI LEHET!

Monor,
Kossuth L. u. 2. A.

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK

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

TEAHÁZI HANGULAT A KÖNYVTÁRBAN

Terék Anna, vajdasági írónővel és iskolapszichológussal beszélgetünk kellemes teaházi hangulatban a Pillangó Könyvesbolt szervezésében
MÁRCIUS 4. SZERDA, 16 ÓRA

ÁTJÁRÓ MÁSVÁROSBA

Magyari Andrea írónő meseregényének ﬁlmvetítéssel egybekötött bemutatója
MÁRCIUS 18. SZERDA, 15 ÓRA

HORDOZÓKLUB

Kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere kisgyermekes anyukáknak.
MÁRCIUS 20. PÉNTEK, 10 ÓRA

TAVASZKÖSZÖNTŐ IRODALMI EST

N. Sebestyén Katalin szervezésében
MÁRCIUS 20. PÉNTEK, 17 ÓRA

100 ÉVES A MAGYAR KÖZFORGALMI REPÜLÉS

Légiutazás egykoron és napjainkban – Zainkó Géza repüléstörténeti előadása
MÁRCIUS 25. SZERDA, 16 ÓRA

EXODUS I.

Benkics József katolikus teológus-hittanár előadása
MÁRCIUS 26. CSÜTÖRTÖK, 17 ÓRA
2020. március | MONORI STRÁZSA

Sörvacsora 2020. 03. 06. 19:00

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

BIG FOOT Főzde bemutató
sörkóstolóval és a hozzá illő
ételekkel.
Ízelítőül:
Brand Ale szűrt világos Ale 4,5% – Füstölt lazactatár, citrusos paprika
brunoise-val és magvas crutonnal.
Razzia sötét búza 4,5% – Cheddar sajtos sörleves kolbászchips-szel.
2222 IPA 6,5% – Barna sörben pácolt lyoni marhasült házi tócsnival és yus-szal.
Alcatraz Robust Porter Barna sör 5,6% – Meggyes csokoládé mouse-szal.
TM

N
TELBE
É
V
Ő
L
KE
JEGYE ATÓK
H
Ft/fő
KAP
6900

Az ár tartalmazza
a sörkóstolót
(6 X 1,5 dl/fő)
és 4 fogásos vacsorát.

Kézműves és különleges sörök választéka várja önt.
További infó: Bormámor Borkereskedés: 06-20/383-0016

Heti menüsorunkat keresse a facebookon!
: Forrás Étterem
Heti menü kiszállítás hétfőtől péntekig 1500 Ft/adag
Vállaljuk rendezvények lebonyolítását.
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A KÖNYVTÁR 365 NAPJA
Egy éve van a könyvtár élén dr. Uherkovich László, ezért megkértük,
summázza az intézmény elmúlt időszakát és beszélgessünk a jövőről is.

Monor Városi Könyvtár

A

februári képviselő-testületi ülésen fogadták el a városi könyvtár 2019. évi beszámolóját, mely
adta az apropót az intézmény górcső alá
vételére.
‒ Vezetői pozícióba kerültem, ami
eleinte nehézséget okozott, hiszen nagy
volt a változás, nagyobb lett a felelősség, bele kellett tanulnom, de a kollégák segítettek, és az önkormányzat is támogatott. A tavaszi programsorozatok,
melyek több évtizedes hagyományra tekintenek vissza, rendben lezajlottak. A
Rákóczi-vetélkedő nagyon jól sikerült,
és különösen nagy öröm számunkra,
hogy növekedett az olvasótáborunk. Ez
a statisztikából, most februárban derült
ki, amikor lekértük az előző évi adatokat ‒ kezdte az évértékelést dr. Uherkovich László. Majd rátért a könyvtár múlt
évének legnagyobb vállalására.
‒ Belekezdtünk a leltározásba, ami
végül három hónapig tartott. Nehéz
művelet volt, de sikerült megoldanunk,
hogy nyitvatartás mellett leltározzunk,
miközben folyamatos volt a kölcsönzés.
Nyolcévente kell ekkora állományellenőrzést csinálnunk. Összesen több mint
négyezer kötetet és dokumentumot selejteztünk ki, de szinte fel sem tűnik az
állományt szemlélve, csak az, hogy rendezettebb lett a könyvtár képe.

OLVASÓI SZOKÁSOK

A könyvtári állomány bővítésében az
olvasók ízlése a legfőbb mérvadó. A
dolgozókat nagyban segíti az olvasói
ajánlás, amiben feljegyeznek minden
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kívánságot. Ez a lista adja a könyvvásárlások fő irányvonalát.
‒ Fontos, hogy
mit olvas a könyvtáros, miközben folyamatosan tájékozódnak is a munkatársaink az új
megjelenésekről és
a sikerkönyvekről.
Felosztottuk
egymásközt a témákat, az egyik kollegina a szerelmes
regényekért felel, a
másik a skandináv
krimikért, van felelőse a gyermekirodalomnak is. Kisvárosi könyvtár vagyunk, az olvasóink többnyire szórakoztató jellegű olvasmányt keresnek.
Inkább nagyobb kupac könyvvel mennek el. Nálunk 9 könyvet lehet egyszerre kölcsönözni, amit sok olvasónk ki is
használ. Az a jellemző, hogy a felnőtt és
idősebb korosztály, valamint a ﬁatalok
keresnek fel bennünket. Az aktív dolgozók aránya nem olyan magas, de ez
érthető is, a nyitvatartásunk sem kedvez nekik. Habár a szombati napunk
mindig forgalmas, hiszen akkor jönnek
azok, akik nem érnek el bennünket a
hétköznapokon. Sok kisgyerekes anyuka jár hozzánk. Szeretnek bennünket.
Leülnek rajzolgatni, mesélnek a gyerekeknek, együtt nézegetik, lapozgatják a
könyveket, jellemző, hogy több időt eltöltenek nálunk ‒ mesélte az igazgató úr.

KICSI AZ ÉRDEKLŐDÉS

A monori könyvtár NAVA pont lett, ami
azt jelenti, hogy ingyenesen hozzáférhető a Nemzeti Audiovizuális Archívum
adatbázisa. Ellenben, sajnos, március
egytől megszűnik az Arcanum térítésmentes elérhetősége, ami Magyarország
legnagyobb digitális periodika gyűjteményében tette lehetővé a kutakodást.
A könyvtár bizakodó abban, hogy találnak megoldást a további elérésre, mivel az olvasók szívesen használták ezt a
szolgáltatást. A könyvtárhoz tartozik a
helytörténeti kiállítás, amely heti tízórás
nyitvatartásban várja az érdeklődőket.
‒ Sajnos kicsi a kiállítás iránti érdeklődés ‒ mondta az igazgató, majd folytatta ‒, a Helytörténeti gyűjteményben

található meg a történelmi és jelenlegi Monorról szóló irodalom, többek között itt őrizzük az önkormányzati testületi ülések jegyzőkönyveit is. Jó lenne a
gyűjteményt felfuttatni, a közkinccsé tételén is gondolkodtunk, azon, hogy legalább a legfontosabb irodalmat digitalizálhassuk. Kevés szakdolgozó jön
hozzánk. A mi könyvtárunk nem szakdolgozat írásra van tervezve. Könyvtárközi kölcsönzésünk viszont intenzív, főleg ahhoz képest, hogy vidéki kisvárosi
könyvtár vagyunk. Az így kért könyvek
nagy része szakkönyv ‒ taglalta az intézményvezető.

AZ OLVASÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE

‒ Folytatódik a felújítás is. A parkettafelújítás és a gyerekkönyvtár hátsó része lesz a következő. Nem akkora volumenű munkák ezek, mint egy festés, de
azért haladunk. Programjaink is folyamatosan lesznek. Készülünk az országos könyvtári napokra, amiből tavaly
kimaradtunk, de nem is akartunk leltár
közben belevágni, ﬁzikai képtelenség
lett volna. Szerencsére, mindig történik valamilyen érdekes dolog a könyvtárban. Nagyon örülünk, hogy vannak
programjaink, de azért nem tudjuk betölteni egy kultúrház funkcióját, hiszen
mi könyvtár vagyunk. Nekünk az olvasó és az olvasás a lényeg! ‒ szögezte
le, majd folytatta ‒, szeretünk könyvtári órákat tartani, ami a könyvtárlátogatásról szól. Szerencsére önállóan jelentkeznek az iskolák egy-egy órára. Az
ilyen foglalkozásokat szinte mindig követi beiratkozás is.

A KÖNYV ÖRÖK

‒ Hiába mondják, hogy a Guttenberg-galaxis fel fog bomlani és eltűnik a nyomtatott könyv, már húsz éve
is ezt mondták, és megtörtént? Jönnek
az újabb vívmányok, de a könyv marad. Nagyon fontos megérteni, hogy
elektronikusan máshogy olvasunk,
hiszen az elektronikus felület kettő,
míg a könyv háromdimenziós. Igenigen, a könyvet lapozzuk is, ami azon
túl, hogy egy újabb érzékelés, abban is
nagyszerű, hogy általa ﬁzikailag sokkal gyorsabban kezelhető a könyv, mint
a számítógépes olvasásnál. Az is lényeges szempont, hogy könyvolvasás közben nem korlátozódik le a térbeliség érzete, míg elektronikus eszközön igen.
Papírkönyv mindig lesz. Nem vagyok
Kovács-Solymosy Zsuzsanna
pesszimista.
MONORI STRÁZSA | 2020. március

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. március | MONORI STRÁZSA

Középfokú végzettség
Mechanikai alapismeretek
Elszánt tanulási szándék
Angol nyelvtudás

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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SPORT
NEMZETKÖZI BÍRÁJA LETT A MONORI KARATE SPORTNAK

JUHÁSZ LÁSZLÓ SIKERREL VIZSGÁZOTT
2020-ban a Magyar Karate Szakszövetség rendezhette meg a sportág korosztályos
Európa-bajnokságát Budapesten. A verseny attól is különleges, hogy az Európai Karate Szövetség (EKF) a program
keretén belül bonyolítja le
éves minősítő vizsgáit, melyek előrelépési lehetőséget
biztosítanak a bírók számára.
A vizsgára a Monori Sportegyesület is nevezett jelöltet,
Juhász László személyében,
akinek a négyszintű minősítési ranglistán a 2. szintért
(Judge A) kellett bizonyítania. Juhász László számára
nem egyszerű a felkészülés,
hiszen Monor képviselőtestületének tagja és a város alpolgármestere is. A vizsga
kétféle tesztkérdés-sorozat si-

keres megírásából, és két gyakorlati vizsga magas szintű teljesítéséből állt. A sikeres vizsgák aránya jellemzően
nem haladja meg az 50%-ot,
de Juhász László sikerrel teljesítette a követelményeket,
így az új licence birtokában
léphetett tatamira az Eb-n,
ráadásul formagyakorlatban
éremmeccs eredményéről is
dönthetett.
Az Európa-bajnokság után
kérdeztük:
‒ Minden sportágban nagyon nehéz a nemzetközi bíráskodásban az előrelépés.
Mi a siker titka?
‒ A karate proﬁ sportággá nőtte ki magát az elmúlt tíz
évben, aminek következménye, a magas szintű versenyrendszer kialakulása. Ha va-

laki sikeres bíró akar lenni és
a képességei is adottak hozzá, akkor időt és pénzt nem
kímélve, a legmagasabb szintű versenyeken kell, hogy tapasztalatot szerezzen. Számomra a tavalyi év rendkívül
jól sikerült, mert Dániában,
Salzburgban, Cipruson, Madridban és Velencében is részt
tudtam venni világversenyeken.
‒ Hogyan járul hozzá a
Monori Sportegyesület eredményességéhez ez a minősítés?
‒ Azzal, hogy proﬁ bíróvá
válok, a karate tudásom is folyamatosan fejlődik, miközben
rengeteg tapasztalatot szerzek
az edzői stratégiák alakulásáról. Ezt a tudást pedig átadom
B.G.
a kiváló edzőinknek.

MI ÚJSÁG AZ ŐSZI SZEZONT 3. HELYEN ZÁRÓ NBIII-AS LABDARÚGÓCSAPATUNKNÁL?

RÉGI ÚJ JÁTÉKOS A CSAPATBAN
„A téli átigazolási időszakban
megszokhatt uk,
hogy nincs olyan nagy játékosmozgás. Három eligazolóról tudok beszámolni”
– kezdte Horváth Dávid vezetőedző:
„Nagy Bendegúzzal értékeltük az elmúlt fél szezont,
és a jövőbeli esetleges szerepét a csapatban, ezután
közös megegyezéssel szerződést bontott unk. Hrepka Ádámmal a megállapodásunk december 31-ig szólt,
és mivel szeretné a futball

utáni életét megalapozni, a BVSC-nél pedig biztosítani tudták neki, hogy
utánpótlásedzőként kezdjen dolgozni, ezért elhagyja a csapatunkat. A harmadik távozó Adamcsek Máté,
aki jelezte távozási szándékát, miután a PMFC csapata ajánlatot tett neki. A két
klub is megállapodott az átigazolásban.
Érkező oldalon egy viszszatérőt köszönthetünk: Szerencsi Miklós öltözik újra
monori szerelésbe, aki a ta-

valyi másodosztályú szezonban 25 bajnokin 4 gólt
szerzett nálunk. Szerződés
nélküli labdarúgó leigazolása még elképzelhető, hiszen rájuk nem vonatkozik
az átigazolási időszak. Közvetlen riválisaink se erősödtek nagyságrendileg a
télen, így szeretnénk tavasszal is tartani a szintet és dobogón végezni.
Nehéz lesz, mivel egy eltiltás- vagy sérüléshullám
nagyban befolyásolhatja
a versenyképességünket.

HázHoz
oz szállítás

saját futárral
www.

vedd

.hu Diszkont áron házhoz szállítva

Viszont saját nevelésű ﬁ ataljainkra még nagyobb
szerep fog hárulni.”

MECCSEK:

Március 8-án, 14.30-tól a
Kecskemétet fogadjuk, itthon. 14-én pedig a Budapest Honvéd MFA II-vel játszunk, idegenben. 22-én, 15
órakor a Szabadkikötővel találkozunk, hazai pályán. 29én pedig legnehezebb ellenfelünkhöz Pécsre megyünk,
a mérkőzés 15.30-kor kezdődik. Az áprilist újra Monoron kezdjük, 5-én, 16 órakor a Dunaharaszti ellen.
Bolcsó G.
HAJRÁ MONOR!

10 000 Ft
rendelés felett

a szállítás
ingyenes!

Riesenbrau
sör
dobozos, 0,5 l
179 Ft helyett:

159 Ft
18
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JÖVŐ BAJNOKAI PROGRAM

MAJA ÖTÖDIK LETT

KECSKEMÉTI IX. ARANYHOMOK KUPA

DOBOGÓS HELYEN AZ ÚSZÓK
A 2020-as év első versenyén,
a Bácsvíz KVSC által rendezett kétnapos viadalon szerepelt a Monori Sportegyesület
Úszó Szakosztálya. A közel
550 induló között szerepelt
a Monori SE 19 versenyzője
is, akik a két nap alatt több
mint 100 alkalommal álltak
rajtkőre. A versenyen a monori úszók felbecsülhették év
eleji formájukat, és összemér-

hették másik 33 egyesülettel
a tudásukat. A hétvége folyamán számos egyéni csúcs és
jelvényes szintidő megúszása mellett, a csapat tagjai 11
esetben ‒ 5 ezüst és 6 bronzérem ‒ a dobogóra is felállhattak.
Mátékovics Anna (2011):
ezüst (200 mell), bronz (100
hát, 50 mell, 50 hát); Seres Júlia (2011): ezüst (50 pillan-

A veszettség elleni kötelező
védőoltást egész évben
folyamatosan végezzük!

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

gó), bronz (200 mell); Szilágyi Mátyás (2006): ezüst
(50 hát); Bock Luca (2007):
ezüst (50 mell); Szarka Tina
(2012): ezüst (50 mell); Szilágyi Csanád (2008): bronz (400
gyors); Szarka Mira (2010):
bronz (50 mell). Úszóink 48 alakommal végeztek pontszerző
helyen, és a csapatversenyben
a 13. helyezést szerezték meg.
B.Gusztáv

HIRDETÉSFELVÉTEL: OZSVÁRT ORSOLYA • 06-70/945-2444

APRÓHIRDETÉSEK
Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg
ártól 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

GYÁSZJELENTÉS
Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek, szomszédainknak és mindazoknak, akik
elkísérték utolsó útjára Horváth Tibort, szerető férjet, édesapát
és nagypapát, és sírjára elhelyezték a kegyelet virágait, ezzel
is osztozva mély gyászunkban.
A gyászoló család

Tartsd
nálunk

szülinapod, ballagásod,
családi vagy céges
összejöveteleid!

A Magyar Úszó Szövetség
által immár 7 éve létrehozott Jövő Bajnokai programjának összrégiós döntőjét rendezték meg 2020.
február 1-én a Tüske Uszodában. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár és
Wladár Sándor MUSZ elnök nyitóbeszédét követően
az ország 9 régiójának 279
versenyzője mérhette össze
tudását egymással. A régiónként 32 versenyző, korosztályonként 4 fő között
idén is szerepelt Monori SE
úszója. Sportegyesületünket Gajdos Maja
(2008) képviselte, aki ebben
a szezonban
került be a Pest
Megyei Régió
legjobbjai közé
és bizonyíthatta tudását 100
méter mellúszásban, valamint két váltószámban való
szereplésével. Maja szépen helytállt
az ország legjobb korosztályos úszói között és több olimpiai bajnok,
köztük Risztov Éva, Darnyi
Tamás, Szabó József, Rózsa Norbert és Czene Attila,
valamint a felnőtt szövetségi kapitány, dr. Sós Csaba ﬁgyelő tekintete előtt az
előkelő 5. helyezést szerezte meg, 100 m mellen. Gratulálunk! Hajrá Maja! Hajrá
Monor!
B.G.

Bérelhető
rendezvényterem
különleges
hang- és
fénytechnikával
Monor
központjában.

Elérhetőség: +36-20/389-8259
2020. március | MONORI STRÁZSA
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ÉPÍTKEZIK?
TEREPRENDEZ?

Tavaszi

méregTeleníTés

Konténerrendelés,
gépi földmunka,
alapásás, árokásás,
tereprendezés.
Fü-Gi Trió Kft.

Tel.: 06-30/202-6736
Rövid határidő,
igényes
kivitelezés.

javallat

tm

Teljes érTékű
gyógynövénykivonaTokkal

a kapszulákból

akár teát is
készíthet 2 perc alatt!

Keresse májműködést
támogató, epetermelést
segítő és kiválasztást
fokozó gyógynövényeinket!

vesék

ePe

MÁJ

Itt már kapható:
Natura bolt ▪ Monor, Piac tér ▪ 06-20-424-3071

PRIUS+ a nagycsaládos HYBRID autó

a Toyota Kovácstól, állami támogatással

MINDEN NAGYCSALÁDOS
MODELLHEZ AJÁNDÉK
TÉLI SZERELTKERÉK SZETTET ADUNK!

További 7-9 üléses dízel és benzines modellek, állami támogatással

Monor 4-es főút 35. km
Szeged Dorozsmai út 9.

Tel.: 29 413 381
Tel.: 62 200 366

TOYOTAKOVACS.HU

PROACE Verso

PROACE City

Land Cruiser

