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Hogyan, mikor és miért – a polgármester válaszol
a Monort érintő és foglalkoztató kérdésekre.

A

z önkormányzat izgalmas év elé
néz, hiszen a működésünkkel
kapcsolatban oda kell figyelni
a kiadásokra, hogy még optimálisabb
legyen a gazdálkodásunk. A beruházások felől nézve viszont nagyon mozgalmas évünk lesz, hiszen több önkormányzati beruházás indul, és több olyan
más által koordinált fejlesztés, ami közvetlenül a városhoz köthető.

SZAKRENDELŐ

A szakrendelőnél nem mi leszünk a
beruházó, de oroszlánrészt vállalunk
abban, hogy mielőbb elkezdődjenek a
munkálatok. A kiviteli tervek megvannak, hamarosan indulhat a felújítás is.

KÖZÉPISKOLÁK

Mindkét monori középiskolában, a CSC
Szterényi József Technikum és Szakképző Iskolában és a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumban is elkezdődtek a tervezési
folyamatok és egyeztetések. Várhatóan
mindkét iskola új épületszárnnyal fog
bővülni.

ÖNKORMÁNYZATI UTAK

Komoly fejlesztés előtt áll Monor úthálózata. Egyrészt elindul az önkormányzati utak felújítása, amelyre 400 millió
forint áll rendelkezésünkre. Az előzetes méréseink szerint ebből 10-11 komolyabb monori belterületi út fog megújulni. Nagyon fontos a város számára,
hogy ahol megoldható, ezek már épített
szegélyekkel készüljenek, mivel az épített szegéllyel tovább bírják majd a közlekedés és az időjárás viszontagságait.
Ezeknek a tervezése is elindult már,
hogy őszre a kivitelezés is elkezdődjön.

A KÖZÚT ÁLTAL KEZELT UTAK

A Péteri út és a Kossuth Lajos utca a körforgalomtól kezdve Péteri felé vezető
szakasza, a Kossuth Lajos utca és a
József Attila utca közti szakasza, a József
Attila utca és a Kistói utca: ezek kerülnek megújításra. Pontos mérések, geodéziai és statikai felmérések kellenek,
ezért ez komplexebb beruházás lesz.

OKOS VÁROS

Az Okos város beruházások ebben az
évben fognak kicsúcsosodni. Most ér el
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a projekt arra a pontjára,
amely már igazán érinti
a lakosságot: a közvilágítás fejlesztése, kamerarendszer, okos gyalogátkelőhelyek, okos kijelzők,
városi alkalmazás, okos
pad és okos kerékpártárolók. Az okos tantermek már működnek. A
zebrák esetében pedig
több kiemelt átkelőhely
kap prizmát, ami a gépjárművezetők figyelmét
hívja fel a gyalogosokra.
Nagyon izgalmas évünk
lesz!

ÜGYÉSZSÉG

Az önkormányzat értékesítette a volt
tüdőgondozó helyén álló ingatlant, ahol
kezdődtek el a munkálatok, hogy ott
épüljön fel az ügyészég épülete. Mely
nem önkormányzati beruházás lesz.

ORBÁN TÉRI BERUHÁZÁS

Az intelligens vizesblokkok melletti
területen kezdődik el önkormányzati
beruházás keretében egy szabadidő
park kialakítása.

BÖLCSŐDE

A Vásártéren elkezdődhet az új, 80 férőhelyes bölcsőde kivitelezése.

ÓVODABŐVÍTÉS

Indul a Napsugár óvodánál a tervezés,
és idén a kivitelezés is, melynek köszönhetően tovább fog bővülni az óvoda.

JÁTSZÓTÉRI NAGY JÁTÉKOK

Tavaly el kellett bontani a Tavas park
és a KRESZ-park játszóterein lévő nagy
fajátékokat, az új játékok megérkeztek,
melyeket az időjárás függvényében fognak telepíteni.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS

Az M4-es autóút átadása után sokasodtak a problémák a Tátra és a Mátra utcában, mivel sokan arra rövidítették az
útjukat, így kerülve meg a várost. Az
utcák keskenyek, és a kétirányú, megnövekedett forgalom balesetveszélyes volt,
sem az ott lakók, sem a gyalogosok, sem
a kerékpárosok nem voltak biztonság-

ban. Ennek kiküszöbölésére született
meg az egyirányú forgalmi rend terve.
Vannak, akik ezt rosszabbul élik meg,
de a többség számára pozitív változást
hozott és sikerült a balesetveszélyt is
csökkenteni. A Tátra utcából a kanyar és
az emelkedő miatt nehéz volt kihajtani,
így ezt is orvosolni lehetett. Eddig többnyire pozitív visszajelzések érkeztek és
az arra közlekedők is gyorsan megszokták.

SZŰRŐBUSZ

December óta rendszeresen érkezett
időszakos koronavírus-tesztállomás
Monorra, ami februárban is folytatódik.
Hozzánk legközelebb Cegléden és Ferihegyen volt csak Covid-tesztelő állomás,
ezért szükséges volt Monorra is kérni.
Ezekbe a laborokba azok mehetnek, akiket a háziorvosok utalnak be. Várhatóan februárban újra érkezik Monorra a
mobillabor szűrőbusz, amennyiben lesz
rá igény. A Nemzeti Népegészségügyi
Központ és az Országos Mentőszolgálat biztosítja a tesztlabort, ami a monoriakon kívül a környékbelieknek is nagy
segítséget jelentett, hiszen Nagykátáról
is érkeztek emberek.

A 2021-ES ÉVRE

Nehéz bármit is jósolni. A vírus valószínűleg itt fog maradni köztünk, mint
az influenza, de a kérdés az, hogy
hogyan tudjuk kezelni, kordában tarthatjuk-e. Ezért elsősorban az oltás most
a legfontosabb. Közös érdekünk, hogy
KSZs
beoltassuk magunkat.
MONORI STRÁZSA | 2021. január

ÖNKORMÁNYZAT
MÁR NEM AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL, HANEM A NAV-NÁL

FONTOS VÁLTOZÁSOK
BIZONYOS ADÓNEMEKBEN
2021. január 1-jétől a gépjárműadó és a
helyi iparűzési adó terén is változások állnak be, érdemes minden érintettnek nyomon követnie az ezzel kapcsolatos információkat, hogy a kötelezettségeknek eleget
tudjon tenni.

GÉPJÁRMŰADÓ

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval
kapcsolatos adóhatósági feladatokat az
állami adó- és vámhatóság fogja ellátni.
Az ezt megelőző időszakra eső gépjárműadó-ügyekben (adókötelezettség megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra
vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) továbbra is az illetékes Monor
Polgármesteri Hivatal adócsoportja végzi.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó-tartozásokat továbbra is az monori
adócsoport 11742056-15392079-0897000
gépjárműadó beszedési számlájára kell
megfizetni.
Az önkormányzati adóhatóság 2021.
január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó-

és vámhatóság számára, így a nyilvántartott gépjárművekről az adózóknak külön
bejelentést nem kell tenniük, kivéve, ha
mentességre jogosultak, és ez a nyilvántartásból nem derül ki.
Ezzel kapcsolatos információk: https://
www.nav.gov.hu

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

2021. január 1-jétől már nem az önkormányzatnál, hanem kizárólag az állami
adó- és vámhatóságnál lehet majd
benyújtani a helyi iparűzési adó (hipa)
bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket. Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján
(https://www.nav.gov.hu/) lesznek ÁNYK
formátumban fellelhetők. Az Elektronikus
Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési
adóbevallások 2021 januárjától nem lesznek benyújthatók.
Papíralapon kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély
iparűzési adóalany (vállalkozó) nyújthat be iparűzési adóbevallási nyomtat-

ványt, hiszen ő nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a
magánszemély vállalkozó a papíralapú
bevallás-benyújtást választja, akkor azt az
önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
A vállalkozásoknak az adóévben már
befizetett előlegeket nem kell az adóévi
várható adó összegére kiegészíteniük, és az
erről szóló bevallást (legyen az nullás) sem
kell benyújtaniuk. Elegendő az adót a jövő
évi bevalláskor megfizetni.
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása
az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat 11742056-15392079-0354000 helyi
iparűzési adó beszedési számlájára kell
változatlanul megtenni.
További változások 2021-ben, a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti
vállalkozó esetén, amely azzal felel meg
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy
esetében a KKV törvényben meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg
értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a
helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha
a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
Strázsa Infó

JÖHET A HIDEG ÉS A HÓ

MONOR FELKÉSZÜLT A SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉSRE
Mint minden évben, a téli utak karbantartására most is időben megkezdték a felkészülést a Kövál Zrt. munkatársai: mind a
gépek karbantartása, felkészítése, mind az
útszóró, síkosságmentesítő anyag beszerzése és tárolása a megszokott módon zajlott. A dolgozók között folyamatos ügyeleti rend van érvényben a téli időszakban,
hogyha éjszaka kezd el esni a hó, akkor is
azonnal indulni tudjon a csapat.
– Napi szinten figyeljük az előrejelzéseket, a felhasználható anyagokat pedig
úgy szerezzük be szeptemberben, hogy
egy keményebb télre is elegendő legyen
– mondta el kérdésünkre Takár Gábor,
a Kövál Zrt. vezetője. – Abban az esetben, ha a tél enyhe marad, akkor eltároljuk a síkosság-mentesítő anyagokat, így
a következő évben kevesebbet kell majd
rendelnünk belőlük. Extrém havazás esetén, 15-20 cm-es hó fölött, kötöttünk egy
biztonsági szerződést egy külső part-

nerrel. Ha a mi kapacitásunkat és eszközeinket meghaladja a havazás, erre
az esetre igénybe tudjuk venni a külső
partnert, hogy semmi esetre se maradjanak járhatatlanok a monori utak – részletezte Takár Gábor.
2020 legnagyobb feladatai közé tartozott egyrészt az utcabútorok, padok
folyamatos felújítása, valamint a Tavas
parkban helyet kapó hidak, stégek felújítása. A másik kiemelt projekt a vízelvezető árkok rendezése volt. – Ez természetesen idén is folytatódik, hiszen, ha nagy
hangsúlyt fektet egy város a vízelvezetésre, akkor sok kellemetlenségtől vagy
anyagi kártól megkímélheti a lakosságot és a városvezetést. Ennek hála, 2020ban sem volt hallható olyan hír, hogy
Monort elöntötte volna a víz. Ezek mellett nagyon jól sikerült tavaly a parlagfű-mentesítés, a zöldterület és a park
karbantartása. Folyamatosan, terv sze-

rinti ütemben történt egész évben és így
lesz ez a 2021-ben is.
A lakosság is segíthet az utak biztonságának megtartásában: ilyenkor fokozottan kell ügyelni a helyesen megválasztott, az időjárási körülményeknek
megfelelő vezetési stílusra. Emellett
mindenki saját felelőssége a háza előtti
járda síkosság-mentesítése, figyelve
ezzel a gyalogosan közlekedőkre.
Strázsa infó
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ÖNKORMÁNYZAT
ETETHETJÜK, NEM KÁROS

KACSAETETŐ A KIS-TÓNÁL
December közepétől az Élővizeinkért
Alapítványnak köszönhetően a monori
Kis-tónál is van már kacsaetető automata, ami több
szempontból is nagyon hasznos kezdeményezés. Az
automata jóvoltából megoldottá válik a madarak etetése, ami így már
nem megy a vízminőség rovására.
Ugyanis a vadkacsák kenyérrel etetése a madarakra
és a tó vízminőségére is kifejezetten
káros, melyről részletes tájékoztató olvasható az automata oldalán. Az automatával a környezet megóvása mellett
az etetés élménye is megmaradhat, hiszen nem keletkezik műanyag vagy papírhulladék, az adagolás közvetlenül a
kezünkbe történik. A kacsaetetőből a
vízre és állatra nem káros, kis menynyiségű tápot kapunk, ami gátat szab
a mértéktelen etetésnek, ugyanakkor
szemenként etetve hosszú ideig élvezhető a madarak közelsége. Az automata használata 100 forintba kerül. Használják örömmel!
Strázsa infó

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
• zsindelyezés
• széldeszkázás
fedő k
• szegőelemek cseréje
Ács tető
estere
m
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g
o
• beázások javítása
b ád
• ereszcsatorna javítása, Alpintechnikával.
k!
cseréje, takarítása
Kedvező ára
• tetőszerkezet teljes
cseréje és fedése
pzET T

S z ak k é k
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Ajándékutalványok kaphatók
5 000, 10 000, 20 000 Ft értékben.
KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

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

FONTOS VASÚTI FEJLESZTÉS
Az év utolsó napjaiban érkezett a hír,
hogy nagyszabású felújítási munkálatok
kezdődnek idén Budapest agglomerációjának legforgalmasabb vasúti pályáján, a
Monoron áthaladó 100a vonalon.
A kormány december végi határozatával 20 milliárd forint támogatást
biztosított a MÁV-nak, hogy Budapest
legforgalmasabb elővárosi vonalán, Vecsés–Üllő–Monor között felújítsa a
pályát és megszüntesse a lassújeleket,
együttműködésben a Miniszterelnökség
Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárságával és a Budapest Fejlesztési Központtal – írta Vitézy
Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ
vezérigazgatója a közösségi oldalán.
A 100a vasútvonalat naponta 42 ezer
elővárosi utas és több mint 230 vonat
használja, ezzel pedig az ország egyik
legforgalmasabb vasúti vonalának számít. A Monort átszelő vasútvonalnak
meghatározó szerepe van a város életében, a mindennapos késések pedig
keserítik az ingázók életét.
Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az MTI kérdésére válaszolva kifejtette, hogy a sebességet korlátozó pályaállapotok megszüntetése a
társaság célja. A kivitelezés előkészítése
megtörtént, és már az idén tavasszal

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2021.
február 10-én

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.
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megkezdődnek a szükséges felújítási
munkák – mondta a MÁV Zrt. vezetője.
A lassújelekkel jelzett pályaszakaszokon a pályára engedélyezett sebességnél kisebb sebességgel közlekedhetnek
a szerelvények. Ezek megszüntetését
követően gyorsabb menetidőre és a
tervezett menetrend pontosabb betartására számíthatnak az utasok. A döntés értelmében megújul a vasúti pálya
a Vecsés–Üllő, Üllő–Monor nyílt vonali
szakaszokon és Monor állomáson. A
Budapesten belüli szakaszok kapacitásbővítése bonyolult átépítéssel lehetséges csak – emelte ki posztjában Vitézy
Dávid vezérigazgató –, ezért ott áttervezés szükséges a Nyugati pályaudvartól
Kőbánya-Kispestig, ezt az előkészítési
munkát a BFK 2021-ben kezdi meg. Az
agglomerációs szakaszon egyszerűsített
pályarekonstrukcióval is jelentős eredményeket lehet elérni – tette hozzá.
További fejlemény a vasúti utazás
komfortosabbá tétele érdekében, hogy
december közepén újabb két KISS motorvonat kezdte meg a próbaüzemet a
monori vasútvonalon. A két, egyenként
600 férőhelyes emeletes vonat menetrendbe állításával már négy korszerű,
nagy kapacitású szerelvény szállítja az
Strázsa infó
utasokat városunkból.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
WC, mosdó, mosogató, lefolyó, zuhanytálca
duguláselhárítása bontás nélkül.
MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS KÖZÜLETEK RÉSZÉRE

17 órakor

06-20/403-4041, 06-20/581-0586
Eng.szám: KE/
ST/82/A/1949/2/2015.

06-30/919-4694

A KIVITEL ELŐKÉSZÜLETE MEGTÖRTÉNT

NINCS KISZÁLLÁSI KÖLTSÉG:

Monor, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Úri, Pilis, Péteri, Gyömrő, Üllő, Vecsés, Vasad.
Egyéb helyszínekre történő kiszállási költségről kérjük,
érdeklődjön telefonszámaink valamelyikén!
MONORI
MONORI STRÁZSA
STRÁZSA || 2021.
2021. január

ÖNKORMÁNYZAT
A LEVEGŐ MINŐSÉGÉNEK ÉRDEKÉBEN

VÁLTOZÁSOK AZ AVARÉGETÉSBEN
Az alap elképzelés az országban jelenleg
az, hogy ne lehessen a belterületeken égetni.
Azonban a vészhelyzet idejére alkalmazandó,
2020 decemberében megjelent kormányrendelet szerint 2021. február 8-ig marad a tavalyi szabályozás.
Amennyiben van a településnek rendelete
a belterületi vagy külterületi zártkerti ingatlanokra vonatkozóan az égetés engedélyezésére, Monoron ez pénteken 8–20 óra között,
úgy a vonatkozó rendeletben meghatározott
napon és időintervallumban lehetőség van az
égetésre. Amennyiben a februári dátumot
nem módosítják, akkor 2021. február 9-től
a területileg illetékes katasztrófavédelmi
kirendeltség tűzvédelmi bírság kiszabására
jogosult.
De miért fontos, hogy a lakosság szemléletváltása lassan megtörténjen, és fontosabbá
váljon a környezet védelme az egyéni érdekkel szemben? Kérdésünkre Tábory-Kovács
Henrietta tűzoltó alezredes, Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályvezetője válaszolt. – A különböző gazdasági
hatások miatt a háztartásokban újra elterjedt fűtési anyag a fa és a szén, sőt sok esetben sajnos a szemét vagy hulladék. Ezeket a
környezeti terheket nehéz csökkenteni, épp

ezért fontos a környezet és a levegő minőségének védelme érdekében, hogy a háztartásokban keletkező kerti hulladékot, avart ne
égessék el, és ezzel ne növeljék a környezetre,
levegő tisztaságára nehezedő terhet. E helyett
inkább komposztáljanak vagy zöldhulladékként a településeken lévő szolgáltatás keretében és lehetőségek szerint szállíttassák el. A
megfelelő komposzt a legjobb tápanyag forrás a kertünkben élő növényeknek.
A környezetünk, családunk védelme is ezt
kívánja, hiszen a friss, tiszta levegő nélkülözhetetlen az egészségünk megóvása érdekében – mondta el. A legnagyobb kárt az
egészségünkön kívül a környezetünk szenvedheti el, hiszen a nem megfelelően meggyújtott anyag – például az égésgyorsító –
a tűz továbbterjedését segítheti elő. Szintén gond adódik a sok esetben őrizetlenül
hagyott tűz továbbterjedéséből. – A nagy
víztartalmú, vagy nem megfelelően kiszárított növényi hulladék égetése során felszabaduló tökéletlen égéstermék (sűrű füst, korom)
mennyisége jelentős mértékben növeli a környezeti terhelést. Az így kialakuló füstréteg a
mélyebben fekvő településrészen megrekedhet, melynek következménye akár füstmérgezés is lehet – fejtette ki az alezredes. VNyL

Angol nyelvoktatás

GYEREKEKNEK
3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

ÚJ TOYOTA
RAV4 PLUG-IN
HYBRID

A képen látható autó illusztráció

Az új modellben a Toyota több mint 20 évnyi tapasztalata egyesül, amit a márka a hibrid hajtás
fejlesztése során szerzett. Kategória minden más autójánál erősebb, ugyanakkor tisztább
és takarékosabb. A vezető akadálytalanul kapcsolgathat négy üzemmód között,
a hibridtől a tisztán elektromos hajtásig - melyben akár 65 kilométert képes megtenni.
2200 Monor, 4-es főút 35. km | Telefon: +36 29 413 381 | info@toyotakovacs.hu
6728 Szeged, Dorozsmai út 9. | Telefon: +36 62 200 366 | szeged@toyotakovacs.hu
www.toyotakovacs.hu
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A LEGMAGASABB VÉRADÓI
ELISMERÉSEK MONORNAK
A véradás önkéntes segítségnyújtás embertársaink felé. Nem kerül semmibe,
még időt sem nagyon vesz igénybe, mégis gyakran kell motiválni az embereket,
hogy „vérüket adják” másokért. Nem úgy Monoron, ahol amellett, hogy mindig
sikeresnek számítanak a véradások, nemrég nagyszerű elismerést kapott a
település, sőt az egyik egyéni véradót is kitüntetéssel jutalmazták.

T

avaly november 27-én, a véradók
napja alkalmából osztotta ki a
kitüntető címeket és elismeréseket
a Magyar Vöröskereszt: minden évben
ezen a napon kerül sor a közösségek és
munkahelyek díjazására. Ám a segítségnyújtásnak nincs egyetlen, kiemelt napja:
pontosan ezzel a hozzáállással érte el a
város, hogy bekerüljön a kiemelt véradókedvű települések közé. Idén két, Monorhoz kötődő címet is bejelentettek ebből az
alkalomból.
Nagy elismerés, hogy a Monori Polgármesteri Hivatal 2020-ban Véradóbarát Munkahely elismerést kapott, mindezt amellett, hogy második alkalommal
is elnyerte a Humanitárius Település

díjat Pest megyében. A hivatal vezetői több évtizede
szívükön viselik a véradás
népszerűsítését és egyben
megbecsülését is. Nemcsak
a saját munkatársak vesznek részt rendszeresen a
véradáson, de emellett más,
helyi intézmény és szervezet
munkatársait is igyekeznek
aktivizálni.
A közösségi elismerések mellett egyéni kitüntetések átadására is sor
került. A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére az
egyik legmagasabb elismeréssel, Pro Vita Díjjal köszönik meg azoknak az önzetlen véradóknak a segítségét,
akik hosszú évek alatt, több
tucat alkalommal segítettek
véradás során embertársaikon. Nagy dicsőség, hogy
2020-ban egy monori lakos,
Pelczhoffer Rozália is a díjazottak között szerepel. Rozália
az elmúlt két és fél évtizedben 91-szer nyújtotta karját, emellett családja körében, munkahelyén és tágabb
környezetében is igyekszik
a véradást népszerűsíteni.
– Nem lehet igazán szavakba

Opel bontott alkatrészek raktárról
2000-es évjárattól napjainkig
Opel gyári új és
utángyártott
alkatrészek
beszerzése
kedvezményes
áron, rövid
határidővel
Roncsautó-átvétel
bontási igazolás
kiállításával
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önteni, mennyire hálás szívvel tisztelgünk azon embertársaink előtt, akik
önként nyújtják a karjukat a véradások
alkalmával – kezdte Dienes Rita Anikó, a
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének megyei igazgatója. – Ők az
igazi hősök, hiszen ismeretleneknek
segítenek az életmentő beavatkozáshoz
szükséges véregység biztosításával. A
pandémiás helyzet előtt és alatt is kihívásokkal teli időszakot élünk a vércsepphős tevékenységünkben, és számunkra a
megtiszteltetés, ha kitüntetéssel tudjuk
meghálálni Rozália sokszoros véradását
és a Monori Polgármesteri Hivatal csupaszív támogatását. Csodálatos példát
mutatnak emberségből. Köszönjük! VNyL

Magócsi Ruhatisztító
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással!
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

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak,
közületeknek egyedi reklámáron.
Kérje ajánlatunkat!
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A MÁV HATÁSKÖRE A TISZTÁNTARTÁS ÉS SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉS

VÁLTOZÁS A VASÚTÁLLOMÁS
ÜZEMELTETÉSÉBEN
Hosszas tárgyalássorozat végére került pont azzal, hogy az
önkormányzat gondoskodásából visszakerült a monori vasútállomás és környezetének tisztántartási, télen a síkosság-mentesítési feladatai a MÁV hatáskörébe.
2020. november 30. napjától módosul a Monor Város Önkormányzata és a MÁV között korábban létrejött szerződés az
állomás területén felmerülő feladatok tekintetében. Korábban
megírtuk, hogy nem sikerült egyezségre jutni a vasútállomás
üzemeltetésében, mivel a MÁV túl olcsón kérte, a város viszont
nem szeretett volna veszteséges vállalást tenni. Akkor a képviselő-testület megbízta Darázsi Kálmán polgármestert, hogy
kezdeményezzen tárgyalásokat a MÁV Zrt. illetékeseivel. Az
egyeztetések végül azzal zárultak, hogy a peronok téli síkosság-mentesítését a feladat speciális jellege miatt a jövőben a
MÁV látja el, valamint a szemét gyűjtését és a takarítási feladatokat is a MÁV végzi el. A zöldterületek karbantartásáról Monor Város Önkormányzata gondoskodik a Kövál Nonprofit Zrt. közreműködésével.
Az önkormányzat továbbra is teljeskörűen figyelemmel
kíséri az állomás higiéniai állapotát, és észrevételeit jelzi a megStrázsa infó
felelő csatornákon a MÁV illetékes szervei felé.
A JANUÁR 1-JÉTŐL FIZETŐSSÉ VÁLT

FIZETNI KELL AZ M4-ESEN

Figyeljünk, hogy ne rutinból hajtsunk fel az M4-es autóútra,
ugyanis a korábban ingyenes szakasz fizetőssé vált.
2021. január 1-jétől az M4-es autóút használatáért a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtértől az Abony-nyugat kihajtóig díjat kell
ﬁzetni. A ﬁzetőssé vált út heti, havi, esetleg éves autópálya-matricával, vagy megyei – esetünkben Pest megyei – matricával vehető igénybe.
Tartsuk észben, hogy az éves és a megyei matricák a vásárlástól a következő év január 31-e éjfélig érvényesek, azaz a tavalyi
matricák pár napja jártak le. Gondoskodjunk az új megvásárlásáról, ha még nem tettük meg, hogy ne érjen bennünket kellemetlen
meglepetés. Amennyiben elfelejtjük, és a lejárat után mégis ﬁzetős szakaszra hajtunk, az adott napon, az útra való felhajtás utáni
egy órában még pótolhatjuk a vásárlást. Autópálya-matricát benzinkúton vagy interneten is vehetünk, további információkat pedig
a www.nemzetiutdij.hu oldalon találunk.
Strázsa Infó

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása
INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd
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ISMERJÜK MEG A VÁROS SZOCIÁLIS
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZAKEMBEREIT
Hazánkban immár 20 éve működnek jogszabályi háttérrel a különböző családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatások, amelyek az évek során folyamatosan újabb feladatokkal bővültek.
– A másik gyermekjóléti szolgálathoz
kapcsolódó tevékenységünk az intézmény által működtett jelzőrendszer, mely
a gyermek veszélyeztetettségét észleli.
Ebbe minden olyan szereplő beletartozik,
aki a gyermekkel valamilyen kapcsolatban áll, az iskolából, óvodából, valamint
a védőnő, a gyermekorvos vagy akár
magánszemély.

A

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat vezetője, Ispány János
ismertetett meg bennünket a mindennapi feladatokkal, a nehézségekkel, és a
munka szépségeivel.– Miből tevődnek
össze a szervezet feladatai?
– 2016-tól szabályozták újra a hatósági
feladatkörünket, ebbe elsősorban azok az
ügyek tartoznak bele, melyeket a gyámhivatal delegál felénk. Olyan gyermekekkel,
családokkal foglalkozunk, akikkel szemben valamilyen hatósági intézkedés történt: legyen az magatartásbeli probléma,
bolti lopás vagy családon belüli erőszak.
Ilyen esetben a gyámhivatal kötelezi a szülőket, hogy együttműködjenek velünk, a
mi együttműködésünk pedig egész egyszerűen a segítésről szól. Készségeket,
tudást igyekszünk átadni annak érdekében, hogy ezek a gyermekek továbbra is
családban tudjanak nevelkedni, és a problémákat, melyekkel a gyámhivatalhoz
kerültek, megszüntessük.
– Mivel tudnak segíteni?
– Nagyon sokrétű a feladat, így sokszor egyszerre szociális munkával, pszichológiai, mentálhigiénés és akár jogi
tanácsadással. Egy komplett segítő folyamaton megy át a család, hogy megszűnjenek a problémák. Az is nehezíti a feladatot, hogy hozzánk már súlyosabb
gondokkal érkeznek a családok és nem
feltétlenül önszántukból.
– Milyen feladatok tartoznak még önökhöz?
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– Bárki jelezheti az aggodalmát?
– Igen, sőt nagyon fontosnak tartom kiemelni a magánszemélyek szerepének fontosságát: hogy ha bármi ilyet
tapasztalnak, ne tartsák magukban! Ha
azt látják, hogy egy gyermek nem megfelelő körülmények között él vagy bántalmazást kell átélnie, azonnal jelezzék, mert mi tudunk hathatósan fellépni
ilyen ügyekben. Ilyenkor azonnal felveszszük a családdal a kapcsolatot, és a korábban említett segítségnyújtási formákkal
igyekszünk támogatni őket.
– Mennyi gyermeket jelent ez?
– Az elmúlt évben közel négyszáz
gyermekkel voltunk kapcsolatban, ami
viszonylag magas számot jelent, pedig
Monor még így is a jobb helyzetű városok közé tartozik, főleg, hogy még járási
intézmény is vagyunk.
– De itt nem állnak meg a feladatok.
– Igen, a családsegítés is a mi tevékenységeink közé tartozik. Ez elsősorban már
a felnőtt népességet érinti: a probléma
nem feltétlenül gyermek kapcsán jelentkezik, hanem például szegénység, betegség és egyéb gondok formájában, de szerencsére itt is vannak lehetőségeink. Most
már több éve a Magyar Élelmiszer Bankkal közösen heti ötven családnak tudunk
élelmiszercsomagot összeállítani, és százas nagyságrendű volt azon gyermekek száma, akiknek korrepetálást, nyári
tábort vagy valamilyen fejlesztő foglalkozást tudtunk biztosítani.
– Hol érik el a gyermekeket, akiknek
szüksége van segítségre?
– Elsősorban a jelzőrendszeren keresztül, de fontos megemlíteni egy újonnan bevezetett szolgáltatásunkat is. 2018
szeptembere óta egy kormányzati döntés
biztosítja mind a finanszírozását, mind
a szakmai protokollját annak, hogy óvo-

dai–iskolai szociális segítő munkatársakat is alkalmazhassunk. A tevékenység
lényege, hogy Monoron minden iskolában és óvodában van egy szociális szakemberünk, akinek az a feladata, hogy
az ott tapasztalt problematikus viselkedést, diszfunkciókat, vagy az esetleges
családi problémákat már jó korán felismerje. A prevenciós szándékkal bevezetett szolgáltatás célja az, hogy minél kevesebb esetben forduljanak elő olyan súlyos
problémák, melyek már hatósági intézkedést kívánnak.
– Hogyan jutnak el az elégedettség érzéséhez a munkájuk során?
– Eleve problémás családokkal, gyermekekkel találkozunk, így a sikerélmény
is másféleképpen mérhető, de számunkra
a kis lépések is fontos lépések. Ha el tudjuk érni, hogy egy hátrányos helyzetű
gyermek iskolába járjon, ne legyen igazolatlan hiányzása, amivel szintén mélyíti
a jövője nehézségeit, az már félsiker. Mi
tesszük alkalmassá, felkészültté a gyermeket és a családot a többi intézmény
számára. A munkánk inkább a háttérben zajlik, ám azt gondolom, hogy mindenképp nélkülözhetetlen, hiszen jóval
magasabb lenne a problémák száma, ha
ez a hálózat nem működne. Felkészült,
összetartó és a szó legjobb értelmében
vagány csapat a miénk, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól, ha segítésről van szó.
– Milyen problémákkal fordulhatnak a
szolgálathoz a monoriak?
– Biztosítunk pszichológiai, jogi
tanácsadást, igénybe lehet venni családterápiás szolgáltatást, mediációt, munkakereséshez köthető tanácsadást, gyermekek
részére pótvizsgára történő felkészítést,
korrepetálást, nyári gyermektáborozást.
Segítjük azokat, akik a hivatalos ügyeik
elintézésében elakadtak vagy akadályoztatva vannak. Továbbá bátran kereshetnek azok a családok, akik úgy érzik, valamilyen problémával küzdenek, családi
életükben elakadás történt és egyedül
nem képesek megoldani a gondokat.
Vizler-Nyirádi Luca

Székhely: Monor, Dobó István 6.
Telefon: 0629-411-037, 0630-663-2559
e-mail-cím: monorcsal@gmail.com
MONORI STRÁZSA | 2021. január
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OKOS VÁROS
Rengeteg történést hozott az új év első hónapja az Okos Város körül.
Nyilvánossá vált a projekt arculata, bemutatkozott Csenge, aki segítségével
megismerkedhetünk majd az egyes működésbe lépett új elemekkel,
továbbá telepítésre kerültek a helyi iskolákba az okos tantermek.
AZ ARCULAT

Egy olyan nagy volumenű beruházásnál, mint
a Monor Okos Város,
nagyon fontos, hogy a
megfelelő szakmai minőség mellett a projekt kapjon egy modern, jól beazonosítható arculatot. Ennek
segítségével mind kommunikációban,
mind
pedig
megjelenésben
egy egységes rendszerként tud megjelenni a sok
különböző elem. Abból
adódóan, hogy tesztvárossá váltunk, nagy figyelem övezi ezt
az évet és a megfelelő szakmai kivitelezés mellett a megjelenés is egy igen
fontos szemponttá válik. Egységes
álláspont volt, hogy a projekt logója
tükrözze az innovativitást, ugyanakkor tartsa meg a város eredeti logójának színvilágát és stílusát, így a már
megszokott zöld-bordó színek mellett,
megjelenik a szőlőlevél és három domb
is benne.

és így a bemutatás mellett hiteles és
őszinte véleményt is tud alkotni róluk.
Nagy Csenge a Monori József Attila
Gimnázium diákja, rengeteg emlék
köti Monorhoz, ahogy azt bemutatkozó
videójában el is meséli. A híres monori
szüretek a Strázsán, vagy csak szimpla
lógás a haverokkal valamelyik városi
parkban, mind-mind olyan emlékek,
amiket mi is átéltünk annak idején, így
talán jobban azonosulni tudunk vele,
mintha egy politikus vagy egy szakember mesélne például a hamarosan
városszerte telepítésre kerülő digitális
kijelzőkről.

CSENGE

Talán mindannyian egyetértünk
abban, hogy bármilyen beruházás, fejlesztés akkor jó, ha az ki is van használva és eljut azokhoz, akiknek szánták. Éppen ezért a legjobb talán az, ha
egy olyan diák szemén keresztül ismerkedhetünk meg az Okos Város különböző elemeivel, aki valóban használja
is majd azokat a mindennapokban,

Kerékpárbolt

OKOS TANTERMEK

Az Okos Város egyik legfontosabb és
leghasznosabb része egyértelműen az
okos tantermek kiépítése volt. Azzal
a ténnyel talán már senki nem száll
vitába, hogy felgyorsult világunkban

Monor,

virág u. 25.

Külső, belső gumik,
kerékpáralkatrészek, tartozékok:
nyergek, váztáskák, hátizsákok,
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:

városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok
garanciával
Nyitvatartás: H–P: 8–17, Szo: 8–12

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833
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igencsak kitolódott a diákok ingerküszöbe és egyre
nehezebb lekötni a tanulókat a negyvenöt perces órákon.
A klasszikus oktatási
módszerek mellett elengedhetetlen új látványos,
interaktív megoldásokat is
bevonni. Erre nyújtanak
kiváló megoldást ezek az
új tantermek, amelyek digitális táblával és hozzájuk
rendszerbe kapcsolt tabletekkel teszik lehetővé a diákok válaszainak folyamatos
figyelését és azonnali kiértékelését.
A lemaradók azonnal személyre szabott tananyagot kaphatnak, hogy erősítsék a számukra nehezebb témákat.
Mindezek mellett a szárazabb információk kiegészíthetők látványosabb
szemléltető videókkal, képekkel, amik
még inkább alkalmasak arra, hogy
lekössék a diákok figyelmét. Csenge
a tantermeket bemutató videójában is
arról számolt be, hogy ezeken az órákon a diákok érezhetően jobban tudnak összpontosítani és a tananyagra
figyelni.
Városszerte összesen hét tanterem
került kiépítésre: a Kossuth Lajos Általános Iskolában, a Jászai Mari Általános Iskolában, az Ady Úti Általános
Iskolában, a Nemzetőr Általános Iskolában, a József Attila Gimnáziumban és
a Szterényi József Technikum és Szakképző Iskolában.

Biztosításközvetítés!
18 különböző biztosító
ajánlatai közül választhat!

Keressen minket bizalommal, ha szüksége van:
• Lakásbiztosításra
• Gépjármű-biztosításra
• Életbiztosításra
• Utasbiztosításra
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 104. fszt. 5. Tel.: 06-29/417-409, 06-30/728-0644
Nyitva: H: 8–20, K–Cs: 8–16, P: 8–14
E-mail: vas.vencel@vkalkusz.hu

9

KULTÚRA

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.
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

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)
• 12 órás munkarend 6–18/18–6
2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
• +80% éjszakai pótlék
• Buszjáratok:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa,
Monorierdő
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
• Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

JElENlEg
FElKíNálT
POzícIóK:
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője
Minőségellenőrzés
10

Főbb feladatok

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor,
vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között
a +36-70/3259091 telefonszámon!
Jelentkezés menete:
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot.
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 kezelése

Középfokú végzettség
Mechanikai alapismeretek
Elszánt tanulási szándék
Angol nyelvtudás

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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ÚJÉVI SZŐLŐSZERTARTÁS

mErci
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desszert
250 g

A monori emberek életében réges-régóta kitüntetett helyet foglal
el a szőlővel való foglalkozás. Aki látta a Strázsáról készült
Gyöngyöt az embernek című filmet, az a Csúzi családnak ott
tett felejthetetlen vallomásából is megérezhette, hogy a szőlészborász tevékenységet igazából csak kitartással, szinte vallásos
hittel, valamint határtalan szeretettel lehet és érdemes végezni.

C

súzi László elmondta, hogy 15 éve
január elsején körbejárják minden
szőlőterületüket, hálát adva a teremtőnek, mindenhova az ottani fürtökből készült
borból víve, és kereszt alakban ráloccsintva.
Felesége, Gizike az ott elhangzó áldásuk szövegét is idézte: „Én megköszönöm, amit kaptam Tőled, mert Te adtad nekem ezt a finom
bort. És megígérem Neked, hogy továbbra
is fogok Veled törődni, a legjobb tudásom
meg erőm szerint.” – Ez nekünk nagyon
fontos. Bármilyen idő is van január elsején, számunkra ez az első feladat – mesélték. Elvitték az unokákat is, akik először
csak figyeltek, majd később nagy örömmel
álltak a nagyszüleik mellé várva, hogy mit
mondanak. Így volt ez 2014-ben, a Gyöngyöt az embernek című film elkészültekor,

és így van azóta is, hisz együtt végzik ezt a
szertartást a családi pincénél, a Locsodi és a
Majori úton is.
Az idén, a vírus miatt sajnos óvatosabban
lehettek együtt, de ez a szertartás nem maradhatott el. Az unokákkal két autóval, maszkban mentek ki, és a hagyományos helyszíneken találkoztak az áldásra. Ezúttal is nagyon
jó volt ott lenni – mondták a többi szőlősgazdához hasonlóan örömmel és bizalommal.
A mostani reggelen még a nap is kisütött, és
az Orbán téren számos kocsit, és a bezártság után sok, jó levegőre kiéhezett, sétáló
embert lehetett látni. Akinek nincs kertje
– kommentálta Csúzi László –, az ilyenkor különösen átérezheti, milyen szerencsés,
aki bármikor szeretett szőlőjében tevékenyB.G.
kedhet.

cHErry
rry
quEEn
n

konyakmeggydesszert
125 g

BailEE yS
Bail
ír krémlikőr
0,7 l

laroTTi

töltött desszert
65 g

www.
szazaspince. hu

2021. január | MONORI STRÁZSA

11

KULTÚRA

KÖNYV-ABLAK A KÖNYVTÁRBAN
A monori Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban is elindult a könyvek leadása és átvétele.
Egy új szolgáltatás, az úgynevezett Könyv-ablak vált elérhetővé az olvasók számára.

A

könyvtár a vírus-helyzetre való
tekintettel látogatókat egyelőre nem
fogadhat, de az olvasóknak lehetőséget biztosítanak a könyvek leadására és
előzetes egyeztetés alapján történő kikölcsönzésére is. – Egy olyan szolgáltatásban
gondolkodtunk, amely során az épületen
kívül tudnak az olvasók kölcsönözni. Ekkor
találtuk ki, hogy a Könyv-ablak módszert,
több kisebb könyvtár példáját is alapul
véve, mi is elkezdjük – mondta el a Gemini
Televíziónak dr. Uherkovich László, a könyvtár intézményvezetője. A könyvtár jobb és
bal oldalán is egy-egy nagyobb nyitható
ablak található, ha szemből, a Kossuth Lajos
utca felől nézzük az épületet. A bal oldali
ablaknál a kölcsönzés, míg a jobb oldalinál
a visszaadás lehetséges, teljesítve ezáltal azt
a szempontot is, hogy mindez a könyvtáron
kívül történjen. A szolgáltatás január 25-én,
reggel 10 órától vált elérhetővé.
Az olvasók összesen 10 db könyvet kölcsönözhetnek egyszerre, melyeket a könyvtár elektronikus katalógusából válogathat-

nak ki. A második lépés az olvasni vágyók
számára, hogy írják össze mit szeretnének,
és hívják fel a könyvtárat a 06-29/412-246os telefonszámon, vagy a monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu e-mail-címre küldjék el az igényeiket. Az olvasójegy számára
szükség lesz, telefonon be kell mondani,
az e-mailben pedig fel kell tüntetni annak
érdekében, hogy a rendszerbe is adminisztrálni tudják a kikölcsönzött címeket. A kért
könyvek szerzőjének és címének felsorolása
után már csak várni kell, ugyanis akkor
lehet menni a könyvekért, amikor megérkezik a visszajelzés arról, hogy az összeállított csomag készen áll. A helyszínen már
nincs lehetőség újabbakat kérni, az összeválogatottakat kicseréltetni, vagy visszaadni,
ekkor már csak át kell venni az előre elkészített olvasnivalókat.
A könyvek visszaadása a korlátozások ideje alatt tulajdonképpen nem kötelező, késedelmi díjat sem számolnak fel az
olvasók számára. A már visszavitt könyveket háromnapos, 72 órás karanténba helye-

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

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

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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zik, melyeket erre a célra fenntartott, külön
szerkényekben helyeznek el. A kölcsönzés,
és a visszavételi szabályok a könyvtár körül
nem sokat változtak, maszk viselése kötelező és a másfél méteres védőtávolság betartása is.
Most, a korlátozások alatt sem tétlenkednek a könyvtár dolgozói, az év végén kapott
több mint 500 új könyvet mind fel kell dolgozniuk, helyet keresni a számukra, s a régi
folyóiratok digitalizálása is folyamatos. Az
újonnan beszerzett könyvek adatait a hivatalos oldalon egy külön menüpont alatt
találhatják meg, melyekből csemegézni
lehet.
A könyvek átvételét és visszavételét csak
bizonyos időpontokban lehet megtenni,
melyek az alábbiak:
• Hétfő: 10–12; 14–17.
• Csütörtök: 10–12; 14–17.
• Kedd: 10–12; 14–17.
• Péntek: 10–12:00; 14–18.
• Szerda: 8–12.
J. Bianka
• Szombat: 9–12.

Nora Magicflower Virágüzlet
• Vágott virág, cserepes és dísznövények
• Csokrok és virágbox
• Kegyeleti készítmények
• Növénykülönlegességek
• Esküvői dekoráció, ajándék
Monor, Kistói út 120. – az autómosóval szemben
H–Szo: 7–19, V: 8–16 • : Noramagicflower

FérFimunkatársat
imunkatársat
keresünk!
Vasadra műanyagfröccsöntő üzembe
szakmunkás végzettséggel,
gépkezelő/szerelő munkakörbe.
Családias környezet,
hosszú távú bejelentett munka.
Érdeklődést a
06-20/4340-190
számon várjuk.
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KÖZÖSSÉG
KICSIT TALÁN KISEBB LESZ A BULI

TUDTA?

FARSANG 2021-BEN

A

járványügyi helyzetre való tekintettel most nélkülöznünk kell a
nyilvános farsangi forgatagot,
de a gyermekek azért idén sem maradnak élmény nélkül. A Monori Szivárvány
Óvoda eddig minden évben nyílt farsangot
tartott a Jászai Mari Téri Általános Iskola
aulájában, ahol a szülők bevonásával a legkülönfélébb programokkal szórakoztatták
a gyerekek apraja-nagyját, idén kicsit talán
kisebb lesz a buli, de a jó hangulat most
sem marad el.

A KÖZÉPKOR ÓTA FARSANGOZUNK

A farsang minden évben vízkereszttől
(január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos
nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. A farsang ősi hagyományai egészen régre nyúlnak vissza: már az ókori
Rómában is rendeztek zenés táncmulatságokat, álarcos felvonulásokat ebben
az időszakban, a téltemetés-tavaszvárás
jegyében. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és
több népcsoport hagyományai keveredtek benne, de általában a német szokások voltak ránk leginkább hatással. Már

a XV. század környékéről is fennmaradtak beszámolók a női-férfi ruhacserékről,
álarcviselésről, állatokra utaló jelmezekről
és zenés-táncos mulatságokról.

IDÉN IS LESZ FARSANG AZ ÓVODÁKBAN

Lázmérést és kézfertőtlenítést követően
tudják fogadni a gyermekeket a kapuban, és idén az óvodán belül, csoportonként tudnak egy kis farsangi mulatságot
rendezni nekik. – A gyermekek idén is jelmezbe öltöznek, ki mibe szeretne, és egy
kis süteménnyel, szörppel a szülők is hozzájárulhatnak a hangulathoz. Az óvónénik
csoportonként mulatságos vetélkedőket
rendeznek majd, emellett lesz zenehallgatás és tánc is. Az egész témahét már a farsangra épült, a gyerekek álarcokat készítettek, az ünnephez kapcsolódó verseket,
énekeket tanultak, dekorációt készítettek
– mesélte a Monori Szivárvány Óvoda
vezetője, Bánné Keller Márta.
A gyermekek imádják a mesevilágot,
képzeletüknek csak a végtelenség szabhat
határt, így az óvodavezető szerint általában mindenki olyan jelmezt vesz fel szívesen, ami a szívéhez vagy az egyéniségéhez

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.

A farsang szó jelentésének két lehetséges magyarázata is van: az egyik
a húshagyókeddre utal: e nap német
neve „Fastnacht” (böjtelőéj) volt, ennek bajor-osztrák módosulása lehetett a
„Vaschanc”, ebből pedig nálunk „fassang”,
majd „farsang” lett. A másik lehetséges
szógyökér a „Fastenschank” (böjti kocsma) lehetett, amely szintén többszörös
szókapcsolat és átalakulás után nyerte
el mai „farsang” formáját. Ez is a húshagyókeddre utal, mert a húsvéti böjti időszak előtt ez volt az utolsó nap, amikor
még alkoholos italt lehetett fogyasztani.

közel áll. – Leggyakrabban meseszereplőket szeretnek megjeleníteni, azokat, akikkel azonosulni tudnak vagy szeretnének
hasonlítani rájuk. Legtöbb esetben ma már
vásárolnak a szülők, a készített jelmez ritkább. Én magam nagyon sok jelmezt láttam már a pályafutásom során, hiszen 32
éve óvodapedagógusként dolgozom, és
mindig akad egy-egy olyan, ami különleges. Szeretem a kreatív jelmezeket, ha a
szülő készíti közösen a gyermekével, mert
akkor nemcsak az élményt kapja a kicsi,
hanem a szülővel közösen, tartalmasan
eltöltött időt is – tette hozzá az intézményVNyL
vezető.

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg
elismert belga tulajdonban
lévő, kisállateledel-gyártással
és -forgalmazással foglalkozó
vállalatcsoport tagja, melynek
Csévharaszton működő telephelyére
keressük csapatunk új tagjait
a következő munkakörökbe:

pbeállítón
é
g
/
ő
l
e
z
e
k
e
Gé p
munkarendb
os
Többműszak

ezető
Targoncamvunkarendben

os
Többműszak üzemünkbe
– több

tó
Karbantuanrkarendben,

os m
Többműszak s/Villanyszerelő/
Géplakato ai műszerész
Mechanik éggel.
végzetts
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AZ EGÉSZ ORSZÁGBÓL CSODÁJÁRA
JÁRTAK KRUCHIÓ LÁSZLÓ
MONORI ADVENTI DEKORÁCIÓJÁNAK
Kruchió Laci idén sem hagyta, hogy Monor lakói nélkülözzék az adventi várakozást segítő
meseszép dekorációt, amely november végétől december közepéig a Szent István téren kapott
helyet. Jó volt arra járni és nézni az embereket, végre mindenki mosolygott és reménykedett.

T

izenhárom éve rendezi meg
Kruchió Laci az adventi installációt szülővárosában. Különleges
karácsonyváró helyszínné teszi ezzel a
kisvárost, a híre terjed, egyre távolabbi
helyekről látogatnak el ide az emberek,
a monori Vigadó évről évre zsúfolásig
megtelik a megnyitóra.
Hónapokon keresztül tervezte az
alkotója az idei installációt, hiszen minden évben kézzel fogható az öröm, így
semmiképpen nem maradhatott el idén
sem, amikor minden eddiginél jobban szükségünk volt rá. Nem hagyta,
hogy álmait elfojtsa a járvány, a félelem,
addig gondolkodott, míg a járványügyi
rendelkezéseknek megfelelő, biztonságos módon eltervezte az idei alkalmat.
Egy héten át hatan dolgoztak az alkotáson, a díszítésen, a világításon, hogy
a térre varázsolják a régi karácsonyok
hangulatát.
A hatalmas, fényfüzérrel feldíszített,
öt és fél méter magas fenyőfa mellett a
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városi adventi koszorú is része volt az
installációnak, és egy sárga Barkas is
került a térre, benne ünnepi díszekkel.
Kaleidoszkóp kötötte össze a szabadtéri
dekorációt az elmúlt évek kiállításaival,
és adott ízelítőt a 13 év eseményeiből.
Idén vaskos vasúti talpfák és farönkök
adták a központi gondolatot, jelképezték az egyszerűséget, a természetességet. A fa keménységét a sok kis izzó, a
mintegy két kilométernyi fényfüzér,
az örökzöld levelek, termések ellensúlyozták. A feldíszített fenyő alatt hatalmas mackók, mellette óriás jegesmedve,
körös-körül játékok, Diótörő-figurák,
karácsonyfadíszek sorakoztak. A látogatók szinte részévé váltak az installációnak, kacagó gyerekek szaladgáltak,
bicikliztek, motoroztak, mosolygó felnőttek nézték őket, fotók, szelfik készültek. A gyerekek postaládába dobhatták
a Mikulásnak írt leveleiket, rajzaikat.
Adakozásra is volt lehetőség, a cipősdoboz-gyűjtés ezúttal a kiállítás keretében, szabadtéren valósult meg, a
Katolikus Karitász osztotta szét az ajándékokat. Játékosság és komolyság egyszerre volt jelen, a születés ünnepéhez
kapcsolódó gondolatok sem hiányoztak, adventi kalendáriumot olvashattak
a látogatók. Teréz anya szavai segítették
az elmélyülést, egy olyan ember gondolatait vihették haza szívükben az emberek, aki egy jobb világot álmodott és
segített elő. Azt hiszem, ez a dekoráció
is éppen ezt szolgálta: ahogyan a roráte
szentmisék, a karácsonyi istentiszteletek felkészítik a hívő emberek szívét
arra, hogy eljön a Gyermek, aki megmenti a világot, aki örömhírt hoz a szegényeknek és minden embernek, úgy a
fények, a díszek, a szépség erejével ez a
kiállítás is efelé vezette a látogatókat: ne
féljünk, van okunk az örömre, a téren
játszó, kacagó gyermekek öröme feledteti a mindennapi küzdelmeket, Teréz
anya gondolatai közelebb visznek egy
igazságosabb világhoz és ennek a világnak mi is az építői lehetünk.
A kalendárium mellett dekorációként
sapka, kesztyű, meleg bakancs is sora-

kozott a polcokon. Laci bevallotta, titokban azt remélte, majd elviszi valaki, aki
rászorul... aztán napokig nem történt
semmi, mígnem egy napon ujjongó hangon mondta a telefonban, hogy képzeld,
Zsuzsa, elvitték a bakancsomat, amit ott
hagytam és betettek helyette egy agyonhasznált szandált. Milyen fantasztikus,
hogy nem csak úgy elvitték, hanem
hagytak ott helyette valamit! A kesztyű
helyére pár nap múlva kopott kiscipő, a
zokni helyére lyukas zokni került...
Valóban fantasztikus, ami ebben a
kis városkában megtörténhetett: hogy a
lakók egy emberként örültek a szépnek,
nem tűnt el semmi, csak az a bakancs
és pár tárgy, amelyeknek éppen ez volt
a rendeltetése. Laci büszke, hogy bebizonyosodott, amit ő remélt és a kételkedők ellenében bizonygatott: a városlakók, egytől egyig, tudnak úgy gondolni
magukra, mint egy közösség tagjaira,
meg tudják óvni a közös kincsünket,
azt a szépséget, ami a terünkre varázsolódott, és aminek híre elterjed az egész
országban – a vendégkönyv tanúsága
szerint messziről is érkeztek emberek
a csodájára. Jött egy anyuka, aki már
harmadszor tért vissza a kislányával:
elmesélte, hogy édesapja karácsonykor
halt meg, azóta most először tud örülni
a karácsonynak, először tud gyönyörködni az ünnepi díszekben.
„A szépség menti meg a világot” – közelebb került hozzánk Dosztojevszkij gondolata ebben az adventben, ebben a
pandémiától szenvedő, rettegő világban, ezen a téren, ahol a hétköznapokban sok nyomasztó gondolatot is hordoznak szívükben az áthaladók. Abban
a két hétben mindenkinek mosolyt csalt
az arcára a szépség. A kiállítás véget
ért, le kellett bontani, de még utána is
hozott újabb örömet, az adventi koszorúk kiárusításából befolyt összeg a szegényeknek kiosztott karácsonyi ünnepi
ebédet támogatta. És magunkban hordozhatjuk az üzenetet, ennek a szépségnek az emlékét, a karácsony örömét,
a közösség élményét, a másokkal való
Thullner Zsuzsa
együttérzés álmát.
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2013 Kubik Anna

KULTÚRA

A VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONTBAN RENDHAGYÓ MÓDON ÜNNEPELTEK

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA
1989 óta, minden évben január 22-én
ünnepeljük a magyar kultúra napját.
1823-ban – a kézirat tanúsága szerint –
ezen a napon fejezte be a Himnusz szövegét Kölcsey Ferenc. A Vigadó Kulturális
és Civil Központban a társaság alapítása
óta minden évben megemlékeznek e jeles
eseményről. Az elmúlt tizenhárom évben
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészek műsorának tapsolhatott a rendszerint telt házas közönség. Hűvösvölgyi
Ildikó, Berecz András, Oberfrank Pál, Eperjes
Károly, Jókai Anna, Nemcsák Károly, Kubik
Anna és Lukács Sándor a magyar irodalom
és költészet legszebb darabjait hozták el a
Vigadó Dísztermébe.
A Vigadóban idén – igazodva a szigorú
járványügyi intézkedésekhez – rendhagyó módon ünnepelték a kultúra napját.

Ősszel indult el a társaság YouTube-csatornája, ahol helyi diákok közreműködésével, a több, mint 100 éves Vigadóban,
valamint a monori emlékműveknél és
emlékhelyeknél rögzített videóval üdvözölték a Himnusz megírásának évfordulóját, ezzel is felhívva a figyelmet a szellemi kulturális értékek mellett, a helyi
épített örökség gazdagságára is. Az interneten megtekinthető videókat a fenti
QR-kódot mobiltelefonjukkal leolvasva
is megnézhetik. A szervezők remélik,
hogy mielőbb újra országosan ismert és
elismert művészek műsorára várhatják a
közönséget!
A Vigadó Kulturális és Civil Központ
videóiért, híreiért látogassanak el honlapjukra a www.vigadokft.hu címen, vagy
keressék a társaság oldalát a Facebookon!

2009, 2014, 2020 Berecz András
(a kép 2020-ban készült)

Házias
füstölt áru
piaci árakon

Házhoz szállítás

hétfőtől péntekig 8–18 közott
egyeztetés alapján
Péteri, Monor, Gomba, Bénye és Káva
településekre.

Üzlet: Bénye, Pilisi u. 17/A
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00-ig
Rendelés felvétel: 06-20/496-0062
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ELISMERÉST KAPTAK MONOR
KÖZMŰVELŐDÉSI PROJEKTJEI
A kialakult szokatlan helyzetben mindenkinek a lehető legjobb alkalmazkodóképességét kell
elővennie. Így vannak ezzel a közművelődési intézmények is, hogy megtartsák közösségüket,
sőt, a digitális térnek köszönhetően akár újabb lelkes résztvevőkre is szert tegyenek.

P

ető Lilla, a Nemzeti Művelődési
Intézet Pest Megyei Igazgatóságának vezetője elismerően nyilatkozott Monor város közművelődés terén
elért eredményeiről.

hogy hogyan tudják a különböző társadalmi rétegeket megszólítani a közösségépítés eszközével. Egymástól is jó gyakorlatokat átvenni, illetve mi is generálunk új
programokat. Megtaláljuk országon belül
és megyénként a jól működő közösségeket, összekötjük azokat a közösségi köröket, akik talán nem is tudnak egymásról,
és generálunk számukra olyan alkalmakat, ahol találkozni tudnak, ahol ki tud
alakulni egy olyan szakmai együttműködés, ami a mai világban nagyon fontos
lehet.

– Hogyan lehet egy ilyen hirtelen jött
helyzethez alkalmazkodni?
– Felkészülni nem nagyon lehet, de
a közművelődés egy nagyon kreatív
szakma, így gyorsan tudnak reagálni
olyan helyzetekre, mint amilyen ez a pandémia is. Ennek következtében sokan
áttértek az online szolgáltatásokra; talán
elsőként a kulturális szférán belül a közművelődés volt az, aki reagálni tudott.
– Merre nyitottak?
– Megtalálták azokat a digitális felületeket: akár egy YouTube-csatornát, saját
Facebook-oldalt, blog- vagy Instagramoldalt, ahol meg tudták szólítani a közösséget: azokat is, akik amúgy is jártak hozzájuk, de akár újakat is. Nagyon sok jó példa
van Pest megyében arra, hogy hogyan
tudták a közművelődési intézmények
megélni a változást. A tavaszi időszak
volt az első ilyen helyzet, amikor a lezárás miatt hirtelen és gyorsan kellett váltani, ráadásul az emberekben is volt egy
nagyfokú bizonytalanság és szorongás
a jövőt illetően. Azzal, hogy online tudták végezni akár a mozgással kapcsolatos
órákat, akár a gyerekeknek az iskolai órákat vagy a szakköri foglalkozásokat, sokat
segített abban, hogy az emberek mentális
jóléte biztonságban tudjon maradni.
– Monor miben volt kiemelkedő?
– Monoron fontos dolog történt: a
Vigadó Nonprofit Kft. közművelődési
szakemberei megtalálták azt az utat,

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot
és whiskyt szeretne,
akkor nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák
gravírozását vállaljuk!
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ahogy össze tudták kapcsolni az időseket
az online térrel: akár közvetlenül velük,
akár úgy, hogy a családtagjaikon keresztül segítettek megtanítani nekik, hogyan
tudnak egy szenior akadémián részt
venni biztonságosan az otthonukból. Még
az a korosztály is, aki annyira nem jártas
a digitális világban, meg tudta tanulni.
Emiatt Monoron később már nem is kellett olyan nagy erőfeszítést tenni, hogy
elérjék az időseket.
– Hogyan lehetett állandó kapcsolatot
fenntartani a közösséggel?
– A közművelődési szakemberek telefonon is tartották a nyugdíjas, veszélyeztetett korú látogatóikkal a kapcsolatot, a
szociális feladatokban is részt vettek és
segítettek. Nagyon sok településen a varrókör elkezdett saját maszkokat varrni, a
könyvtárak házhoz viszik a könyveket,
de segítenek a bevásárlásban is a járványügyi helyzethez alkalmazkodva.
– Bemutatná az intézet szerepét mindebben?
– A Nemzeti Művelődési Intézet egy
országos szakmai szervezet, a közművelődési megállapodás keretében látjuk el az
országos szakmai feladatot. Elsődlegesen
az a dolgunk, hogy mind a 19 megyében
szakmai szolgáltatásokat nyújtsunk a közművelődési intézményeknek, közösségi
színtereknek, települési önkormányzatoknak és amatőr művészeti közösségeknek.
Különböző szakmai műhelyekkel, programokkal segítjük a szakembereket abban,

– Mely monori aktivitások keltették fel
az intézet figyelmét?
– Ami Monoron a Vigadó Kulturális és Civil Központban nagyon kiemelkedő, hogy online is cselekvésre tudják
ösztönözni a közösséget, akár egy adventi
készülődés vagy egy halloweeni dekoráció
kapcsán. Amitől ez a projekt még kiemelkedőbb, hiszen kézműves online foglalkozásokat mások is tartanak, hogy magán a
településen is megjelennek ezek az alkotások: bárki az utcán – aki esetleg még nem
is járt eddig a Vigadóban, láthatja azt a
dekorációt, ami készült. Ilyen volt a karácsonyi dekoráció vagy a szeretetposta is.
Egyedülálló és kiemelkedő, hogy ki tudják vinni az emberek közé, ezzel saját
közösségüket is bővítik, hiszen vannak
olyanok, akik lehet, hogy eddig nem jártak szakköri foglalkozásra, de ahogy néztem a nézettségi adatokat, sokkal többen
bekapcsolódtak így online, sokkal több
emberhez jutott el, és ez nagyon jó dolog.
– Mi látható a jövőre nézve?
– A közművelődési szakemberek is
nagyon várják a visszatérést, hiszen lételemük a közösség. A résztvevők is ugyanígy várják, hogy újra visszatérhessenek
a művelődési házakba, közművelődési
intézményekbe. Viszont azt is látom, hogy
lesznek olyan elemek, melyek ebben az
online formában is megmaradnak, vagy
akár párhuzamosan fognak működni.
Sok meghívót kapunk, és látjuk, hogy a
magyar kultúra napjára, ami a közművelődés számára kiemelkedően fontos alkalom, hogyan készültek a különböző szervezetek online tartalmakat generálva,
akár színházi előadás, versfelolvasás vagy
VNyL
komolyzenei koncert formájában.
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MONORON SZÜLETETT

KAMPFL JÓZSEFRE EMLÉKEZÜNK 1939–2020

Őseitől örökölte és vérében hordozta
a kő megmunkálásának tudását, szeretetét és élvezetét. Monoron a Kossuth Általános Iskolában tanulta meg a

betűvetést, hogy aztán már nyolc évesen faragja is őket. A Művészeti Gimnáziumban Somogyi József lett a mestere, a
Képzőművészeti Főiskolán pedig Mikus
Sándortól tanult öt kiváló évig. Kitűnő
érzékét, képességét a köztéri szobrászat iránt mesterei hamar felismerték,
és ezen az úton egyengették tovább a
pályáját.
Hatalmas az életműve, az ország
minden sarkában és zugában találkozhatunk szobraival és plasztikáival.
Kútszobrok és vízjátékok, síremlékek,
emlékművek, portrék és érmék hirdetik
mindenfelé tehetségét és alkotó képességét. Nem modell után dolgozott, a
fejében hordozta az testet és az arcot.
A kő, a pirogránit és a bronz voltak
munkásságának fő irányvonalai. Aztán
már ő is tanított, szívesen adott tudást
és szakmai tanácsot kollégáinak, iskolatársainak, tanítványainak. Bár Budán
élt, rendszeresen visszahúzta a szíve
szüleihez, rokonaihoz, szülővárosához,
Monorhoz. A II. világháborús emlékmű
és a városi könyvtár melletti nőalakos
szobor pedig mementóként megmaradt
KGA
nekünk, monoriaknak.

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
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SPORT

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK
Több mint fél év telt azóta, hogy új vezetők állnak a monori NBIII-as labdarúgóklub
élén. A www.monorlabdarugas.hu oldalon megjelent évértékelést követően a feladatokat
megosztva vállaló Varró Zoltánt és Bán Imrét kerestük meg a kérdéseinkkel.

A

klubot üzemeltető gaztervekkel kezdtetek
MONOR
dasági társaság honneki nyáron a közös
lapján olvasható beszámunkának?
moló alapján elmondható, hogy
Varró
Zoltán:
az elvárásokkal szemben gyenKorábbi
játékosgébbre sikerült a felnőttcsaként, majd utánpótpatunk elmúlt fél éve. Hiába
lás és felnőtt edzőkezdte elfogadhatóan a gárda
ként több mint 30
az NBIII Közép csoportjában a
éve vagyok tagja az
bajnokságot, és voltak később
egyesületnek. Az
is jónak nevezhető mérkőzések,
elmúlt években nem
összességében a megszerzett
talált meg semmi27 pont és a vele járó 12. helyelyen munka a szakzés csalódás lehet mindenkinek. Az őszi osztálynál, illetve nekem is egészen más
szezon után, levonva a tanulságokat, az ambícióim voltak magánemberként.
előre tervezetteknek megfelelően Tamási Így teljesen váratlanul ért, ugyanakkor
Zoltán helyett Gubucz László folytatja a nagyon megtisztelő volt Zátrok Tamás
munkát szakmai vezetőként. Zolinak elnök úr megkeresése. Ügyvezetőtárköszönjük a munkáját, amit a csapatért sként Bán Imre személye, valamint a
tett, és további sok sikert kívánunk neki! hozzám közel álló emberek támogatása
A játékoskeretben nem történik válto- biztosított arról, hogy elvállaljam ezt a
zás, mindenki megkapja a lehetőséget a feladatot.
kék-fehér mezben való folytatásra, hogy
Bán Imre: Vállalkozóként nagy várabizonyítsák, tudnak és akarnak segíteni, kozással kezdtem meg a közös munkát;
az idén 120 éves egyesületünknek!
habitusomból és versenyzői múltamból
A klubvezetés feladatait egymás adódóan győztes alkatnak és személyiközött megosztó Varró Zoltán ügyvezető ségnek tartom magam. A klub terveés Bán Imre gazdasági vezető így vála- zett szoros költségvetését az utánpótlás
szolt kérdéseinkre.
és a felnőtt labdarúgócsapatok szüksé– Helyben jól ismert korábbi labdarú- gességéhez igazítottuk a fejlődés és az
góként, illetve vállalkozóként milyen eredményesség tükrében. Az önkormányzat és az MSE elnökség biztosított
bennünket támogatásukról és a felvázolt
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
koncepciótervünk eredményességéről
Hálás szívvel mondunk köszönetet az oregyöntetűen meg voltunk győződve. Fél
vosoknak, a Gondozási Központ dolgoév alatt a tervekhez képest többet értünk
zóinak, rokonainknak, barátainknak, isel, mint amire számítottunk és itt nem a
merőseinknek és mindazoknak, akik
helyezésekre célzok! Tovább megyünk
elkísérték utolsó útjára, hosszan taraz úton, amit kezdtünk, mert a tervetó betegsége után, 77 éves korában elinket rövid és hosszú távon tűztük ki!
hunyt Szabó Miklós Gáborné, lánykori
Igyekszünk egy olyan monori labdarúnevén Szabó Magdolnát, a Kövál Zrt. egygóklubot kialakítani, amit a város vezekori dolgozóját, és sírjára elhelyezték a
tése, a monori lakosok és még talán a
kegyelet virágait, ezzel is osztozva mély
város vonzáskörzetében is úgy fognak
gyászunkban.
A gyászoló család
emlegetni, hogy a monori utánpótlás

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.

Tel.: 29/411-717
Nyitva (bizonytalan ideig): H–Cs: 9–10 és 17–18, P: 9–10
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KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás,
kompresszorozás,
meglévő kutak
engedélyeztetése.
Köffer Lajos

06-20/997-1299

olyan képzési formát mutat, ami a labdarúgás jövőképének méltó klubja.
– Milyen mértékben számítotok az
MSE utánpótlásából érkező fiatal játékosokra?
– Reményeink szerint a megkezdett
szakmai út ahhoz vezet, hogy minél több
monori nevelés szerepeljen a felnőttcsapatban, ezért a hangsúly az utánpótlás-nevelésen van. Ugyanakkor azzal is
tisztában kell lenni, hogy tehetségeinket
időközben elviszik a nagy klubok, mint
például a Budapest Honvéd, az MTK, a
Vasas vagy az UTE. Így nekünk dupla
annyi tehetséges játékost kell kinevelni,
ami szintén nagy kihívás elé állít bennünket. Büszkén mondhatjuk, hogy
már most több UP játékos is lehetőséget
kapott idén a felnőttcsapatban, sőt most
a felkészülési időszakban részt vesznek
a felnőttcsapat edzésein. A mérkőzéseken, amiken eddig lehetőséget kaptak,
nem vallottak szégyent, így továbbra is
ott számít rájuk a csapat vezetőedzője és
stábja.
– Hogyan élte meg a csapat a zárt kapus
találkozókat?
– Ezzel a helyzettel nem lehetett mit
kezdeni, a pandémia jelenleg sajnos
mindenek fölött áll. A zárt kapus mérkőzés senkinek nem ideális, de már annak
örültünk, hogy a sok védekező intézkedés mellett le tudtuk játszani minden
mérkőzésünket. Talán tavasszal ismét
szurkolóink előtt játszhatunk majd!
A január 4-én megkezdett felkészülés
során hat edzőmérkőzés szerepel a tervek között, a tavaszi első fordulóra hazai
pályán, február 28-án kerül sor. Addig is
bízzunk benne, hogy akár nézők is részt
vehetnek majd a tavaszi szezonrajton,
Monor SE
HAJRÁ MONOR!

Épületenergetikai
tanúsítvány
kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!
Vladár Zoltán okl. építőmérnök,
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu
MONORI STRÁZSA | 2021. január

SPORT
A VÍRUSHELYZET MIATT A SZÜLŐK VIDEÓN LÁTHATTÁK

RENDHAGYÓ ÉVZÁRÓT TARTOTT
AZ RG-SZAKOSZTÁLY
█ A Monori Sportegyesület Ritmikus
Gimnasztika Szakosztálya 2020. december 15-én tartotta meg szokásos évzáró
rendezvényét, amely egy kicsit más volt
mint az előző években. A vírushelyzet
miatt a szülők csupán videós összefoglaló keretén belül lehettek részesei ennek
a színvonalas eseménynek. Fejes Bernadett

vezetőedző és megbízott szakosztályvezető köszönte meg az egész éves kitartó,
valamint áldozatos munkáját az edzői
stábnak és a versenyzőknek, illetve Ilgné
Kasa Évának az évtizedes szakosztályvezetőként betöltött tevékenységét. Az évzáró
videóért keressék fel egyesületünk honlapját a www.monorse.hu címen! Monor SE

MEGKEZDŐDTEK A JAVÍTÁSI MUNKÁK

MEGÚJUL AZ EGYESÜLETI
SZÉKHÁZ

Egyesületünk Kiss Ernő utcában található székházában megkezdődtek a szükséges javítási munkálatok. Monor Város Önkormányzata korábban döntött az
egyesület részére megítélt támogatás
bővítéséről, melynek célja az MSE kezelésében álló épületek halaszthatatlan,
főként tetőszerkezeteket érintő felújítása.
Az elmúlt években több alkalommal is
beázást tapasztaltunk az épületen, mely
a tetőszerkezet állagmegóvó teendőinek
korábbi elmaradása miatt keletkezhetett.
Reméljük, hogy hasonló mértékben lesz
lehetőségünk a jövőben is gondoskodni
a Monori Sportegyesület értékeiről!
Monor SE

Nyitvatartás:
H–Szo: 9.00–19.00,
V: 9.00–18.00
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Hosszú távú,

biztos állást
keresel,
korrekt
fizetéssel?

Jelentkezz
Vecsésre

operátornak
3 műszakos
munkarendbe!

Feladat:
ventilátoralkatrészek összeszerelése

Feltétel:
Kereseti
8 általános iskolai
lehetőség: bruttó
végzettség
320 000–400 000 Ft
jó fizikum
megbízhatóság
Céges busz:
előny: hasonló munkakör- Cegléd, Monor, Csévharaszt,
ben szerzett tapasztalat Pilis, Üllő, Pánd irányából
Jelentkezni:
06-70/882-1610 telefonszámon
vagy a munka@humilitas.hu emailen.
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Új SsangYong Korando Style +
már 2,99% THM-től, fix kamatozással!

Vadonatúj

Korando

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye +
felszereltségű crossover az akció keretében.

modell

A konstrukció legfőbb részletei:
• Érintett típusok:
Új Ssangyong Korando
• THM: 2,99%-4,99%
(CASCO biztosítás megléte esetén)
• Finanszírozási konstrukció:
Zártvégű pénzügyi lízing
• Futamidő: 24–84 hónap
• Minimum önerő: 30%
• Devizanem: HUF
• Kamatozás: Fix
• Minimum finanszírozott összeg:
1 000 000 HUF

Induló ár:

6 299 000 Ft

Használtautó-beszámítás

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:
5,91–8,61 l/100 km,
felszereltségtől függően.
Károsanyag-kibocsátási szint:
Euro 6d temp.
CO2 kibocsátás (vegyes): 155–197 g/km.

Az akciós finanszírozás visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 231 871 Ft,
havidíj: 53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat.
A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket,
amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.
hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

A képen látható autó
illusztráció.

HázHoz szállítás saját futárral

a következő településekre: Monor • Monorierdő • Péteri • Csévharaszt • Vasad • Gomba • Pilis

Albertirsa • Nyáregyháza • Ceglédbercel • Cegléd • Bénye • Budapest XVII. • Ecser • Gyömrő • Maglód • Mende

www.
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.hu

Diszkont áron házhoz szállítva

155 Ft

229 Ft

289 Ft

Riesenbrau sör

Dreher Gold sör

Lipton
Ice Tea

0,5 liter
dobozos

0,5 liter
dobozos

1,5 liter

249 Ft

199 Ft

CBA Tészta

Tolle
UHT tej

4 tojásos, Gyermelyi
500 g

1,5% liter

06-20/389-8259

415 Ft
Chio Chips

779 Ft
Sanytol spray

4299 Ft
Friskies

hagymás-tejfölös/sajtos grapefruit, univerzális Balance/Active
kutyatáp 10 kg
140 g
500 ml

Amíg a készlet tart.

Monor,
Jókai utca 3–5.

Monor,
Dózsa György
utca 37.

