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JÁTSZÓTÉRI NAGY JÁTÉKOK 
– Megérkeztek a korábban elbontott 

nagy játszóeszközök helyére az újak, és 
mivel az időjárás engedte, február ele-
jén telepítésre is kerültek. Elvárás volt, 
hogy az elbontás és az új játékok meg-
érkezése közötti időszakot minimálisra 
szűkítsük. A régiekkel már több prob-
léma adódott, hiába próbálták helyre-
hozni, karbantartani a városüzemeltető 
munkatársai, nem volt más lehetőség, 
mint kicserélni őket. Népszerű és lát-
ványos játékokat rendeltünk, amelyek 
nagy élményt nyújtanak a gyerekeknek. 
Fontosnak tartottuk, hogy több funk-
ciót is elláthassanak. Minden helyszí-
nen adott volt a méret, az uszoda mel-
letti játszótérre került a nagyobb, ami 
az idősebb gyerekek igé-
nyeit is kielégít, míg a Tavas 
parkhoz olyat telepítet-
tünk, ami a kicsiknek szól, 
viszont az előző játékhoz 
hasonló funkciót is betölt. 
Itt nem állt meg a játszóte-
rek fejlesztése, és tervez-
zük a további bővítéseket. 
Bízom benne, hogy folytat-
hatjuk a többi monori ját-
szótérnél is. És azon is gon-
dolkodunk, hogy érdemes 
volna az uszoda melletti 
játszóteret körbekeríteni. 
Ez fontos lenne a gyerekek 
biztonsága érdekében, nem 
tudnának váratlanul kisza-
ladni a parkolóba vagy az 
úttestre, de vagyonvédelmi 
szempontból is volna jelen-
tősége, hiszen a nem ren-
deltetésszerű használat és 

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

a rongálás minden 
tekintetben nagyon 
nagy problémát jelent. 
Újabb játszótereket is 
szeretnénk létrehozni, 
várhatóan idén elké-
szül az Orbán térre 
tervezett is.

DÖNTÉSHOZATAL 
A VESZÉLY-
HELYZETBEN 

– Ugyanúgy men-
nek az ügyek a város-
ban, mint korábban, 
minden hónapban 
megvannak az adott 
témák. A hivatal által 

összeállított döntés-előkészítő anyagot 
küldjük el a képviselőknek, akik ott-
hon áttanulmányozzák, majd e-mail-
ben vagy telefonon reagálnak rá. A 
döntéseimet megelőzően mindenféle-
képp támaszkodom a képviselők véle-
ményére, és az ő meglátásaikat figye-
lembe véve hozom meg azokat. Végül 
a képviselők megkapják a határozato-
kat is.

KÖLTSÉGVETÉS 
– Február 15-tel kellett a képviselők 

elé terjeszteni, és március 15-ig kell a 
testületnek, ebben az esetben pedig a 
polgármesternek elfogadni az idei költ-
ségvetést. Ezt is ugyanúgy megkapják 
a képviselők, mint az egyéb más anya-

gokat, át tudják alaposan nézni, átta-
nulmányozhatják, és elmondhatják 
róla a véleményüket, majd ezt követően 
fogadjuk el. Ez az időszak borzasztóan 
nehéz, nagyon sok dolog változott meg, 
és sok minden nehezítette a költségve-
tés elkészítését, a hivatal munkatár-
sai rengeteget dolgoztak azon, hogy a 
képviselők egy megfelelő költségvetést 
kapjanak. Az előkészítésnél arra törek-
szünk, hogy minden nehézség ellenére 
fenntartsuk a megszokott színvonalat a 
város működésében.

PARKOLÁS 
– Elkészült a parkolási koncepció, 

most vizsgáljuk és elemezzük, hogy 
melyek lehetnek az első elemek, amik-
kel javíthatunk a parkolási nehézsé-
geken. Az Ady úton jelenleg is épül-
nek a parkolók, de nem okvetlenül az 
az egyetlen irány, hogy mindenhová 
új parkolókat építsünk, de kétségtelen, 
hogy szükség van parkolóhelyekre a 
városban.

A PANDÉMIA SZABÁLYAI
– A rendőrség részéről nem jött visz-

szajelzés arról, hogy problémás lenne 
a polgárok jogkövető magatartása a 
kijárási korlátozások alatt. Szerin-
tem nagyon fegyelmezett a lakosság. 
Bízunk benne, hogy már nem tartanak 
sokáig a korlátozások, és végre vissza-
térhetünk a megszokott életünkhöz. 
A maszkviselés szabályainak betar-
tásáról jönnek jelzések, de a lakosság 
többsége betartja a rendeletet és viseli 
a maszkot. A maszkhasználat közös 
érdek, nem kérdés, hogy mindenkinek 
használnia kell. Tudom, hogy a téli idő-
szakban még nehezebb hordani, főleg 
a nagy hidegben, vagy azoknak, akik 
sokat gyalogolnak, valamint a szem-
üvegesek sincsenek könnyű helyzet-
ben, de a biztonság a legfontosabb.

MONOR LAKOSSÁGSZÁMA 
– Jövőre lesz Magyarországon nép-

számlálás, akkor derül ki, hogy meny-
nyit változott a város népessége. A KSH 
méri a lakosságszámot, és látszik is, 
hogy szép lassan kúszik fel az itt lakók 
létszáma. Nem annyira dinamikusan, 
mint a Budapesthez közelebb fekvő 
településeken élőké, de növekszünk. A 
lassú növekedést nem is tartom gond-
nak, a város infrastruktúrájának fej-
lődése követni tudja a lakosságszám 
növekedését.  SZs
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VAN ERRE SZÜKSÉG?
A térinformatikai rendszer megvalósu-
lása egy tökéletes példája annak, ami-
kor a kereslet és a kínálat találkozik. A 
város és a városüzemeltetés számára 
régóta szükséges egy olyan rendszer, 
amiben minden ingatlannal kapcsola-
tos információ elérhető. Használatával 
a lakosság könnyen tájékozódhat róla, 
hogy hol van a településen üres telek, 
hol és milyen közműellátottság érhető 
el, hol van hulladéklerakó, a telkén 
hova és milyen épületet építhet. 

Egy ilyen rendszer természetesen a 
városvezetésnek is igen nagy mértéké-
ben segíti a döntés-előkészítési és üze-
meltetési folyamatokat, nyilvántartáso-
kat. A városi igény és a központi szándék 
szerencsésen találkozott, így a Lechner 
Tudásközpont a város szempontjait is 
figyelembe véve végül egy a települési 
önkormányzatok által használható plat-
formot hozott létre – mondta el a monori 
önkormányzat munkatársa, Kerepeszki 
Ildikó műszaki irodavezető.

ÉS MI IS EZ PONTOSAN?
A rendszert a Belügyminisztérium 
megbízásából a Lechner Tudásköz-
pont fejlesztette és két fő ágazata van, 
amelyből az egyik az ingatlanokra, 
míg a másik inkább az épületekre 
fókuszál.

TÉRINFORMATIKAI PLATFORM (TTP)
A térinformatikai platform egy webes 
térképalkalmazás, mely központi nyil-
vántartásokból és a helyi kataszterek-
ből téradatokat jelenít meg. A számos 
adatbázisból összegyűjtött informáci-
óknak köszönhetően a rendszerkimu-
tatások készítésre is alkalmas, melyhez 
térképes tartalom is társítható. A nap-
rakész adatoknak köszönhetően a rend-
szer nagyban segíti az önkormányzatot 

ÖNKORMÁNYZAT

Az okos város legutóbb beépítésre kerülő eleme egy olyan probléma körre nyújt megoldást a 
jövőben, ami a lakosságnak és a városigazgatásnak egyaránt megnehezítette az ingatlanokkal 

kapcsolatos ügyintézését. Elindult egy új térinformatikai rendszer, aminek hatékonyságával 
hamarosan minden helyi lakos találkozhat, akinek ingatlanával kapcsolatos kérdései vannak.

a döntés-előkészítésben és döntéshoza-
talban, a település fejlesztésében, adat-
bázisok tárolásában, de a lakosságnak 
is szolgál értékes információkkal a vá-
rosukról.

TELEPÜLÉSI KÖZÉPÜLET KATASZTER 
(TKÉK)
A Települési Középület Kataszter nevű 
eszköz az önkormányzat tulajdoná-
ban vagy kezelésében levő épületeket 
jól átlátható, háromdimenziós digitális 
modellekre épülő adatbázisba szervezi. 
Az épületek felmérése után ez a modell 
rengeteg adatot tud kezelni a helyisé-
gek burkolataitól és karbantartási igé-
nyeitől a munkahelyek és eszközök 
kiosztásán át egészen a felújítások és 
fejlesztések kezeléséig. Így az üzemel-
tetők és tulajdonosok egy helyen látnak 
minden információt a kezelésükben 
levő épületekről és a napi feladatokat is 
ebben az alkalmazásban tudják admi-
nisztrálni. Az elvégzett munkákról és 
az épületek működéséről pedig egy 
gombnyomással különféle kimutatáso-
kat és beszámolókat is lehet készíteni, 
így például egy lakostól, vállalkozó-
tól beérkező irodahelyiség-bérletigény 
esetén sokkal naprakészebb, gyorsabb, 
pontosabb kimutatást kaphat az érdek-
lődő a TKÉK segítségével.

Az Európai Unió a következő 7 éves 
finanszírozási ciklusában jelentős 
forrásokat biztosít a digitalizációra. 
A cél az informáltság biztosítása, 
az információáramlás sebességének 
gyorsítása. A két folyamat az élet 
minden terén növeli a hatékonyságot 
és a gazdaságosságot. Juhász László 
alpolgármester urat arról kérdez-
tük, hogyan érvényesül ez egy okos 
városban? 

VÁROSI ADATGYŰJTŐ RENDSZER
Monor városa által fejlesztésre kerül 
egy olyan alkalmazás, mely a meg-
valósuló okos város elemek szenzor 
-és mérőeszközadatait folyamatosan 
gyűjti. 

A pillanatnyi, aktuális értékek isme-
rete lehetővé teszi városüzemelte-
tés számára az esetenként szükséges 
azonnali beavatkozásokat, míg azok 
hasznosak lehetnek a lakosság szá-
mára is. Ezen információk egy része 
mind a városi honlapon, mind a kiala-
kuló mobilalkalmazásban, mind a tele-
pítés előtt álló köztéri kijelzőkön is 
elérhetővé fog válni. 

Jó példaként lehet említeni a kör-
nyezeti szenzorok, légszennyezettségi 
és zajmérési adatainak megosztását. 
A rendszer historikus adatai ahhoz 
járulnak hozzá, hogy a városvezetők 
a stratégiai kérdésekben jó döntéseket 
tudjanak hozni. Mérni fogjuk például 
az egyes útszakaszok gépjárműforgal-
mát, illetve az adott szakaszokon az 
átlagsebességet. Ezek az információk 
alá tudnak támasztani forgalomtech-
nikai beavatkozásokat, például zebrák 
és fekvőrendőrök telepítése, de lehe-
tőséget kínálnak arra is, hogy a rend-
őri ellenőrzések (sebességmérések) a 
megfelelő időben és helyen valósulja-
nak meg. 

A városi döntéshozatal támoga-
tása mellett a kialakuló adatvagyont 
is érdemes megemlíteni, egyes infor-
mációk akár a helyben üzemelő vál-
lalkozások számára is értékesek lehet-
nek. Teoretikus példaként a játszótér 
látogatószámának adataiért egy beru-
házást tervező vendéglátós jó eséllyel 
hajlandó pénzt áldozni. Az adatgyűjtő 
rendszer az integrált okos város és a 
megújuló stratégiai vezetés alapvető, 
szükséges eszköze.
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DUGULÁSELHÁRÍTÁS

06-20/403-4041, 06-20/581-0586

WC, mosdó, mosogató, lefolyó, zuhanytálca 
duguláselhárítása bontás nélkül.

MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS KÖZÜLETEK RÉSZÉRE

NINCS KISZÁLLÁSI KÖLTSÉG: 
Monor, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Úri, Pilis, Péteri, Gyömrő, Üllő, Vecsés, Vasad.                                                                                     

Egyéb helyszínekre történő kiszállási költségről kérjük,  
érdeklődjön telefonszámaink valamelyikén!

KRESZ-tanfolyam indul  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél, vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2021.  
március 10-én  

17 órakorMonor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Ajándékutalványok kaphatók 
5  000, 10  000, 20  000 Ft értékben.

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

 HELYI JÁRAT SZEBB BUSSZAL 

VÁROSHOZ ILLŐ
 Február elejétől kisebb busz járja Monor 

utcáit – hosszas tárgyalások után teljesült 
a lakosság és az önkormányzat közös 
kívánsága, így most már egy a városkép-
hez sokkal jobban illő jármű szállítja a 
helyieket.

– Régi elvárás volt ez a lakosok és az 
önkormányzat részéről is – kezdte Dará-
zsi Kálmán polgármester. – Többször 
egyeztettünk a Volánbusz vezetésével, 
közel fél évvel ezelőtt érkezett egy olyan 
ígéret, hogy esetleg mégis megoldható 
lenne a kisebb busz üzembe helyezése. 

Addig mindig azt az információt kap-
tuk, hogy nincs a cégük flottájában ilyen 
jármű. Ez a busz, ami hozzánk érkezett, 
eddig Gyulán működött. A teljesítménye 

szinte fele akkora mint az előzőé volt, 
súlyban lényegesen könnyebb, ezért 
kevésbé terheli az utakat. További elő-
nyei, hogy könnyebben tud befordulni 
a szűk utcákba, kereszteződésekbe; a 
károsanyag-kibocsátása sokkal kisebb, 
ezáltal kevésbé káros a környezetre; jól 
mutat optikailag; kényelmes és kiszol-
gálja a monoriak utazási igényeit.

Szükség van erre a járatra, hiszen a 
város élhetőségét segíti, megkönnyíti a 
monoriak életét, növeli a lakosok kényel-
mét. Ezért is tartja fontosnak az önkor-
mányzat, hogy a helyi járat működjön. 
A monori buszgarázsban ez az egyetlen 
ilyen típusú jármű, még sosem volt ilyen 
kisméretű busz a kezelésükben – mondta 
el a polgármester.

AZ 507 MONORI HELYI JÁRAT MENETRENDJE:

Díjszabás: az egy utazásra 
szóló vonaljegy ára 150 forint, 
a havi bérlet 3500 forintba 
kerül. Lehetőség van félhavi 
vagy tanuló-nyugdíjas bérlet 
váltására 2000 forintért.



2021. március | MONORI STRÁZSA   5

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

KÉSZLETES AJÁNLATOK NAGY ÁRELŐNNYEL!

SZIA 21!
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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

INTÉZMÉNYVEZETŐT KERESNEK
A Monor és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulás pályáza-
tot hirdet a Monor és Térsége Integrált 
Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálatnál intézményvezetői beosz-
tás betöltésére. A pályázatok benyújtá-
sának határideje 2021. április 30. 

A részletes pályázati felhívás a www.
monor.hu oldalon olvasható. További 
tájékoztatást Burján Sándor ügyintéző 
nyújt a 06-29/612-305-ös telefonszá-
mon. MS infó

 HELYETTESÍTÉS  

A 2. SZÁMÚ FOGORVOSI 
KÖRZETBEN
A Monor 2. számú fogorvosi körzet-
ben 2021. február 1-től dr. Müller Mária 
Magdolnát ideiglenes jelleggel 
dr. Momani Omar Fathee Ibrahim fog-
orvos helyettesíti, egyidejűleg a kör-
zet rendelési ideje az alábbiak szerint 
változik: hétfő 8–11; kedd 14.30–17.30; 
szerda 8–11; csütörtök 14.30–17.30; 
péntek 14.30–17.30.

Az esetleges változásokról a www.
monor.hu oldalon tájékozódhatnak.

Strázsa infó

 JÚNIUS 30-IG ELKÉSZÜL 

MEGÚJUL A SZÉCHENYI UTCA
 Még októberben adtuk hírül, hogy 

a Belügyminisztérium által kiírt sike-
res pályázatnak köszönhetően előre-
láthatólag tavasszal kerül felújításra a 
Széchenyi utca Ady Endre és Mátyás 
király utcák közötti szakasza. A kivite-
lező kiválasztásra került, így hamarosan 
indulhat a több mint 40 milliós felújítás.

A Monori Városfejlesztő Kft. által 
elkészített pályázati anyag pozitív elbí-
rálásban részesült, így Monor 40 mil-
lió forint támogatást nyert a Széchenyi 
utca állapotának teljes feljavítására. Az 
Ady Endre utca és a Mátyás király utca 
közötti szakaszon az út két oldalán végig 
új, süllyesztett szegélyt építenek ki. Ahol 
kell, ott az aszfalt alatti alépítményeket is 
megerősítik, visszazárják, az egész sza-
kasz kap egy új kopóréteget, illetve, ahol 
szükség van rá, ott árkot alakítanak ki. 
– A szerződést aláírtuk, a kivitelező 
azonnal tud kezdeni, amint az időjá-
rás engedi – mondta el lapunknak Rajki 
László, a Városfejlesztő Kft. ügyvezetője. 
– Elsősorban az aszfaltüzemek műkö-
dése befolyásolja a kezdést. Ha minden 
ideális, a kezdéshez képest nagyjából 
4-5 héten belül remélhetőleg elkészül 

az út. Valószínűleg lesznek részbeni 
korlátozások, terelések, ezért a lakos-
ság megértését és türelmét kérjük a 
megvalósítás során. A munkafolyamat-
tól függően a kivitelező igyekezni fog 
a minimálisra csökkenteni a fennaka-
dást. Legkésőbb június 30-ig biztosan 
átadásra kerül az érintett szakasz, tel-
jes lezárásra pedig csupán az aszfalto-
zás ideje alatt kell számtani, erről pedig 
a kivitelező minden esetben értesíteni 
fogja az érintett lakosokat, akiknek oda 
nyílik a kapubehajtója.  Strázsa infó
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Opel bontott alkatrészek raktárról 
2000-es évjárattól napjainkig

Opel gyári új és 
utángyártott 
alkatrészek 
beszerzése 
kedvezményes 
áron, rövid 
határidővel

Roncsautó-átvétel 
bontási igazolás 
kiállításával

Nyitvatartás: H–P: 8–16 óráig
Cím: Monor, József Attila utca Hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677, +36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu
E-mail: opelmonor@gmail.com

             

          Üzlet: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 41. 
Telefonszám: 06-29/411-135 • 06-30/232-5773
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

             

          

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit                                
háztól házig szállítással! 

Magócsi Ruhatisztító

Közeleg a Húsvét!  Tisztíttassa 
szőnyegeit, függönyeit márciusban!

C ivil szervezetként, a sportegyesü-
let mellett, csak ők léteznek ma is, 
100 éves működési múlttal. Érdek-

védelmi szervezetüket 1921-ben a rabló 
galambászat, a dúcok feltörése, kirab-
lása elleni védekezésül, a nemes fajok 
tenyésztésére, szórakozásra és jövedelem-
szerzésre hozták létre. Leidenfrost Károlyt, 
csévi nagybirtokost választották díszel-
nökké és Széll Sándort elnökké. Majdnem 
annyi galambdúc létesült Monoron, mint 
amennyi pince a Strázsán. Néhány évti-
zede azonban szinte mindenütt felváltot-
ták a régieket a korszerű galambházak. 
De a jelenlegi tagok tisztelettel őrzik a 
hagyományokat.

A kezdeti nagy egyéniségek a viharos 
történelmi időszakokban is sokat tettek 
az egyesület fennmaradásáért, főleg az 
Alföldi-Kőrösi Keringő fajtáiért. Szemerey 
Endre Bandi bá, népszerű, kék színű válto-
zatával, vagy Borzsák Farkas a fehér, szí-
nes farkúval. Akkortájt Monoron min-
denki tudta, hogy a tenyésztők között ki 
az a Liba – Izmán János, vagy a Gumis – 
Bencsik János.

Széll Sándorról, első elnökükről elne-
vezett, és unokája által felajánlott díszes 
vándorkupára csak az adott év legered-
ményesebb monori tenyésztőjének a neve 
kerülhet fel. Kovács László, mindenki 
„Taszija” az egyszínű fajta szerelmese. 
Gyakran keresik fel az ország külön-
böző pontjáról többszörös első helyezett 
tenyésztési tapasztalataiért. A 78 éves 
elnök pedig szinte legendává vált. Kovács 
János, akit sokan foglalkozásai miatt csak 
„Figaró” vagy „Tapéta” néven emleget-

KÖZÖSSÉG

EGY ÉVSZÁZADA NEMESÍT 
GALAMBOKAT AZ EGYESÜLET

C ivil szervezetként, a sportegyesü-

GALAMBOKAT AZ EGYESÜLET
Megalakulásuk centenáriumán nem tarthatta meg a februárra gondosan tervezett 

ünnepi kiállítását a Monori V–68-as Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület. 
A vírushelyzet és a keltetési időszak miatt ez csak jövőre látszik lehetségesnek.

nek 54 éve tag, a rend-
szerváltozás óta – kisebb 
megszakításokkal – máig 
elnök. Amikor gyerekko-
rában templomba küld-
ték, ő már akkor is a 
nagybátyja galambhá-
zában kötött ki, a mise 
egész ideje alatt a mada-
rakban gyönyörködve. 
Pedig társai inkább a 
„csíszárkodásban”, az 
idegen galambok zajos 
hurrogatásában, raga-
dós lépes vesszőkkel való 
befogásában vagány-
kodtak.

Az egyesület történe-
tébe elsősorban azzal írta 
be végleg a nevét, hogy 
sok tenyésztőtársa élharcosaként, és 
igazi lokálpatriótaként vitte sikerre azt 
a nehéz hivatalos folyamatot, ami 1999. 
október 30-án a Monori Keringőt önálló 
fajtaként az egész világon elismertette.

Nemzetközi sikerekre is ösztönzött az 
eredmény: Prágában 2004-ben a legjobb 
egyesületként négy Európa Champion-
juk lett a város különdíjával; Lipcsé-
ben 2006-ban két Európa Champion-díj, 
a csapatverseny 1., egyéni 2. hely, és a 
Német Szövetség Nagydíja járt.

Még „diplomáciai” sikereik is szület-
tek. Barna István 1964 óta tagja, 8 évig a 
szakmai elnök titkára, most alelnökje-
löltje az országos szövetségnek. 2018-
ban és 2019-ben galambjaival csapatdíjas 
volt a V4-ek kiállításán. 40 éve hivatalos, 

már A- kategóriás euró-
pai bíráló. A 2000 óta Lip-
csében is sikeres Török 
Árpád Brüsszelbe is eljut-
tatta galambjairól készí-
tett szép fotóit.

Különös embereknek 
tűnhetnek, akik órákig 
nézik galambjaik röpté-
jét, tudva, hogy közülük 
melyik a saját és a másé. 
Türelmesek, megszállot-
tak, versenyszellemük 
kimagasló. Török Árpád 
úgy véli: „A galambá-
szat egyfajta betegség, 
ami csak időnként fertőz.” 
És „olyan, mint egy fest-
mény, soha nem lesz kész, 
csak ha a festő meghal”. 

Legtöbbjük azt vallja, nyugtatóan hat, ha 
bemennek a madaraik közé, ahol elmúlik 
minden bajuk. Ezt adják cserébe a rájuk 
pazarolt időért, energiáért és pénzért.

Kevés a fiatal, de legutóbbi kiállításuk 
főrendezője Buzás Gábor volt, aki apjával 
egyszerre lépett az egyesületbe 1999-ben, 
2001-ben már országos minősítést, majd 
Lipcsében második helyezést ért el. Bár-
hogy is változik a világ, a gyerekkori 
galambkiállítások szép látványa és az 
állatszeretet vonzó maradhat.

Az egyesület galambászainak köszön-
hetően az önállónak elismert monori 
fajta a város sikere is, a Keringő az egész 
világon megismertette hazánk és Monor 
nevét – tette hozzá büszkén Kovács János.                                                                                                                                          

B.G.
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 HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

MATRICÁS RENDSZER
 A DTkH Nonprofit KFT. a hulladék-

kezelési- és szállítási szolgáltatás minő-
ségének, ellenőrzési rendszerének haté-
konyabbá tétele érdekében szolgáltatási 
területén több lépcsőben, matricás rend-
szert vezet be a közeljövőben.

A szolgáltató 2021. február elején az 
NHKV Zrt. által kibocsátott, 2020. utolsó 
negyedéves hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási díjról szóló számlával 
együtt juttatja el a 2021. évre érvényes 
matricát az aktív szolgáltatással rendel-
kező ügyfeleknek, így a monori háztartások túlnyomó többségé-
nek. Az ingatlanhasználók a matricán szereplő adatok ellenőrzé-
sét követően, amennyiben annak tartalmát helyesnek találják, a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a gyűjtőedényre jól 
látható módon kötelesek felragasztani.

A rendelkezés az egyedi gyűjtőedényt használó ingatlantu-
lajdonosokra vonatkozik. A tömbházas (társasházi) ingatlan-
használók esetében a közös képviselőkkel történik az egyez-
tetés.

Az az ingatlanhasználó, aki nem kapott matricát, akinél elté-
rés mutatkozik a matricán szereplő űrtartalom (liter) és a használt 
edényzet űrtartalma között, akinél a kapott matricán szereplő 
adatok nem megfelelőek, vagy az a közös edényzetet használó 
társasházi ingatlantulajdonos, aki egyedi matricát kapott, kérjük 
jelezze a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, a jogosultság és adat-
egyeztetést követően, szükség szerint pótmatricát kap.

A részletes tájékoztatást a www.dtkh.hu oldalon olvashat-
ják. Észrevételeiket közvetlenül a szolgáltató részére küldhe-
tik el az alábbi elérhetőségekre: DTkH Nonprofit Kft.; 6000 
Kecskemét, Kisfái tanya 248.0737/12 hrsz.; ugyfelszolgalat@
dtkh.hu; 06-53/500-152. DTkH

 VIGYÁZZUNK KÖRNYEZETÜNKRE, ÓVJUK ÉS NE TEGYÜK TÖNKRE! 

ÚJABB RONGÁLÁS
 Ha valaki egy település közös értékeiben tesz kárt, azzal azt 

fejezi ki, hogy nem érzi magáénak, nem becsüli az őt körülvevő 
környezetet. A nemrégiben történt újabb szomorú eset mutatja, 
hogy Monoron is van, aki még mindig nem képes értéket terem-
teni, vagy megóvni azt, amiért mások keményen megdolgoznak.

A Tavas Parkban az elmúlt hetekben több utcabútort is festék-
szóróval rongáltak meg. Graffiti került több padra, kukára, tiltó 
táblára és két hídra is fújtak festékszóróval. Két nagy információs 
táblát is lefestettek. Több helyen a felújított padok elemeit össze-
törték, az egyik új okos vécé ajtaját berúgták, míg egy másik ajta-
ját szándékosan összekarcolták. Takár Gábor, a Kövál Nonpro-
fit Zrt. vezetője szerint szerencsés esetben a festékszóró által 
okozott károkat vegyszerrel el tudják távolítani és visszanyerni 
az eredeti állapotot, de ha ez nem sikerül, akkor az adott elemek 
cseréje már jelentősebb költség és munkaóra ráfordítással jár.  
– Városszerte több mint 200 pad felújítása történt meg az elmúlt 
évben, mely sok energiaráfordítással járt, a padelemek rongálá-
sának javítása szintén költség és újabb munkaidőt igényel. Azt 
gondoljuk, a lakosság többségének számít, hogy milyen környe-
zetben éli a mindennapjait, így fontos, hogy a közterületeink 
utcabútorait megóvjuk, ne tegyük tönkre, ezzel is hozzájárulva 
az élhetőbb és rendezettebb környezet megőrzéséhez – mondta 
az igazgató. Strázsa infó
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ZÁTROK KÁROLY EMLÉKÉRE

A z élettörténete 1945. január 
23-án Albertin kezdődött egy 
munkáscsaládban. Szülőhelye, 

szülei örökre a szívében maradtak. A 
kis iskolát Albertirsán végezte. 1959-ben 
már a József Attila Gimnázium polgára 
volt és maradt is élete végéig, tele sze-
retettel, odaadással és tenni akarással. 
Az 1963-as Pest Megyei Hírlap már érte-
síti a közönségét a kitűnő tornászfiúról. 
Egyértelművé vált, hogy az életpályája a 
sport lesz. A testnevelési főiskolai évek 
alatt (1963–1967) kitanulta a tanármes-
terséget. Rövid kitérők után 1969. május 
1-jén visszatért alma materébe, mindvé-
gig lelkes gyakorlója és kiváló mestere 
maradt szakmájának. A szakmai mun-
kája mellett a családi élete is 1969-ben 
teljesedett ki, mert Lukácsy Edit tanító-
nővel életüket összekötötték.

2021. február 8-án érkezett a hír: 76 éves korában elhunyt Zátrok Károly tanár úr.

Szerelmese volt a szakmájának. Már 
1969-ben megalakította az iskolában 
a kosárlabda-szakosztályt, amelynek 
Monoron nem volt még hagyománya. 
Az elmúlt 40 év alatt a monori kosárlab-
dasportot az ország megismerhette.

1970-ben a férfi kosárlabdacsapat a 
megyei bajnokságon szerepelt. 1972-ben 
pedig a férficsapattal már a magyar női 
és férfiválogatottal játszottak. A csa-
pat utánpótlása a JAG-ból verbuváló-
dott fiúk voltak. A 80-as évek végén a 
csapat több nemzetközi tornán is részt 
vett, aktív cserekapcsolatot építettek ki. 
E csapatnak 1995-ig volt az edzője.

Az iskolai fiúcsapat a középisko-
lai bajnokságokon 16 alkalommal volt 
megyei első, és gyakorta a diákolim-
pia országos versenyén döntős szereplő. 
Az elhivatottság, a tudás, a lelkesedés, 
a versenyszellem hozott országos hato-
dik, nyolcadik és első helyezést is.

A kosárlabda szeretete nem gátolta 
meg abban, hogy nagy formátumú, 
egyéb sporttevékenységek élére áll-
jon. A turisztika és a máig emlékeze-
tes tanulmányi kirándulások nemcsak a 
sportot, hanem országunk megismeré-
sét, hazánk szeretetét is szolgálták. Más 
népek kultúráját a nyári nagy kirándu-
lásokon ismertette meg a tanítványai-
val. Bejárták Bulgáriát, az akkori NDK-t, 
Szlovákiát, Erdélyt. A gimnáziumban 
ismeretlen volt a téli sportok gyakor-
lása mindaddig, amíg Zátrok tanár úr a 
hihetetlen szervezőképességével elindí-
totta a téli sítáborokat. Több generáció-
nak adott ezzel életre szóló élményt.

A 80-as évek közepén tudására felfi-
gyelt az akkori tanügyirányítás is. 1985-
ben rábízta a Pest megyei középiskolák-
ban a testnevelés szakmai irányítását és 
felügyeletét, amely munkát hat éven át 

különös felelősséggel és körültekintés-
sel végzett.

1993-ban igazgatóhelyettesi megbí-
zást kapott. Tizennégy éven keresztül 
mindent megtett a JAG emelkedéséért. 
Érzékeny és remek vezető volt, minden 
lehetőséget megkeresett az iskola fejlő-
déséért. Az iskola alapítványának kura-
tóriumi tagjaként kapcsolatait az iskola, 
a diákság érdekében kamatoztatta. Pél-
dát mutatott abban is, hogy a közéleti 
szerepléssel, hosszú képviselői munká-
val hogyan lehet egy város fejlődését 
előre vinni, hogyan lehet a civil társa-
dalmat egységgé kovácsolni. A Mono-
rért Emlékplakettet ennek a munká-
nak az elismeréséül kapta Monor Város 
Önkormányzatától.

Nemcsak az iskolában és a pályán 
volt nagy, hanem a sportélet szerve-
zésében is. Évtizedeken keresztül a 
Monori Sportegyesület elnökségi tag-
jaként Monor város sportéletében meg-
határozó szerepet töltött be. A Pest 
megyei Kosárlabda Szövetség elnök-
ségében több évtizedig a középiskolás 
megyei bajnokságok példás szervezője. 
A megyei munkásságáért 2000-ben a 
Pest Megyei Közgyűlés a Testnevelési és 
Sport Díjban részesítette. Országos fóru-
mokon is kamatoztatta szakmai tudását 
és elhivatottságát. Az iskolai testnevelés 
és sport szakmai kérdéseiben a Magyar 
Testnevelők Országos Egyesületének 
elnökségi tagjaként is munkálkodott.

A 2007-es nyugdíjba vonulása után 
sem tudott végleg megválni az iskolától, 
2013-ig óraadóként dolgozott. Nyugdíjas 
éveiben társával fáradhatatlanul szövö-
gette és valósította meg utazási terveit, 
és megadatott neki az öregkor bizton-
sága, nyugalma.

Balatoniné Sárosi Márta és Megyeri István

Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

nyergek, váztáskák, hátizsákok,  
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.
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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.

Rendkívül kedvező finanszírozási lehetőség.    Érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Már nettó
7  199  000 Ft-tól

Új SsangYong 

pick-up

Új SsangYong 

A jármű nagy, masszív, igazi munkagép, 
kapcsolható felező és összkerékhajtás.
Kategóriájának leghosszabb raktere 
– 1610 mm.
Praktikum és kényelem.
Kétféle hátsó futómű: 5 lengőkaros, 
merevhidas hátsó felfüggesztéssel  
vagy laprugóval.
Masszív, mégis csendes:  
„Quad Frame” alvázkeret.
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 8,1–9,0 l/100km 
és szén-dioxid-kibocsájtási szint (214–236 g/km) 
felszereltségtől függően.

Használtautó-beszámítás

Akár 1,4 millió Ft-os 
kedvezmény!
A készlet erejéig, vagy 

visszavonásig.

 NE FELEDJÜK A TÖRTÉNTEKET! 

FILMVETÍTÉSSEL EMLÉKEZTÜNK 
A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAIRA
 Rendhagyó módon, közös filmve-

títéssel kezdődött a tavalyi évben a 
kommunista diktatúra áldozatai-
nak emléknapja alkalmából szerve-
zett megemlékezés. A Szász Attila 
rendezésében megvalósuló Örök 
tél című film percekig tartó néma 
csendet váltott ki a szép számú 
közönségből a Vigadó Dísztermé-
ben. Akkor még nem sejthettük, 
hogy hosszú ideig az lesz az utolsó 
nyilvánosan megrendezhető ese-
ményünk.

Február 25-én idén is emléknap 
tiszteleg a kommunizmus áldoza-
tai előtt. Az Országgyűlés 2000-
ben életbe lépett határozata szerint 
Kovács Béla 1947-ben történt elhur-
colásának napja a kommunista dik-
tatúra áldozatainak emléknapja. 
Ekkor tartóztatták le jogellenesen 
a Független Kisgazdapárt főtit-
kárát a megszálló szovjet hatósá-
gok. Ezt követően a Szovjetunióba 
hurcolták, ahol a mentelmi jogától 

megfosztott képviselő kilenc évet 
töltött börtönökben és munkatábo-
rokban.

Nyilvános megemlékezésre idén 
nincs lehetőség, azonban további 
filmekkel felidézhetők a kommu-
nizmus sötét évei. Sára Sándor első 
nagyjátékfilmje, a Feldobott kő is 
a Rákosi-korszakba kalauzolja a 
nézőket. A főhős Pásztor Balázs fel-
nőtté válásán keresztül mutatja be 
a rendező a kommunista rendszer 
valódi természetét, hogy mennyire 
figyelmen kívül hagyja a hatalom 
az embert.

A Petőfi utcai emléktáblánál 
Pogácsás Tibor, térségünk ország-
gyűlési képviselője és Darázsi Kál-
mán, városunk polgármestere közö-
sen hajtott főt a malenkij roborta 
elhurcoltak emléke előtt, felidézve 
az utolsó monori túlélő, Kaldenekker 
Feri bácsi mindannyiunk számára 
megrázó történetét, aki egy éve tért 
örök békességre. Vigadó
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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.

A cégről

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MOST!

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

Főbb feladatok

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

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

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Angol nyelvtudás
•   Exel-tábla kezelése

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

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés
•   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

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 weboldalakon:
www.shsec.hu   •   http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

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

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

E-mail: szaboszazforintos@gmail.com 

Tel.: 06-20/33-55-192
Monor, Mátyás király uta 51.

Készüljön 

velünk a 

húsvétra!

www.
szazaspince. hu

Húsvéti tojás
dekoráció
több színben, 6 db/cs.

Lógólábú 
akasztós nyuszi 

dekoráció
több színben, 20 cm-es

nicoLE
tejcsokoládé nyúl
40 g

no-bE Sweet
tojás drazsé

100 g

Húsvéti tojás
dekoráció
több színben, 6 db/cs.

Lógólábú 
akasztós nyuszi 

dekoráció
több színben, 20 cm-es

Lógólábú 
akasztós nyuszi 

dekoráció
több színben, 20 cm-es

weet
tojás drazsétojás drazsé

100 g
tojás drazsé

100 g

kindkindEr
Surprise MaxiSurprise Maxi
óriásmeglepetésóriásmeglepetés
100 g100 g

ISMERJÜK MEG 
A MONORI TŰZOLTÓKAT!

Az egyik legfontosabb emberi döntés 
olyan hivatást választani, ahol máso-
kon segíthetünk, sőt életeket menthe-

tünk, akár saját testi épségünk veszélyeztetésé-
vel. A Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
dolgozói nap mint nap ezt teszik, Kristóf Sándor 
tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő mutatta 
be a nagyszerű csapatot. 

– Kikből tevődik össze az állomány?
– Két munkarendet kell megkülönböztet-

nünk: a hivatali munkarendben dolgozókat és a 
készenléti szolgálatot ellátó személyeket. Utób-
biak oltanak és műszaki mentést végeznek, de 
a feladatuk ellátásához nélkülözhetetlenek a 
másik munkarendben dolgozók. A ténylege-
sen vonuló, készenléti szolgálatot ellátó tűzol-
tók létszáma jelenleg 57 fő, egy szolgálati cso-
port szolgálatparancsnokból, rajparancsnokból, 
szerparancsnokból, beosztott tűzoltókból és 
gépkocsivezetőkből áll.

– Milyen régre tekintenek vissza Monoron?
– Az 1890-es évekig nyúlik vissza, mikor 

önkéntes tűzoltóegylet alakult, de a készen-
léti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltóság Monor 
területén 1990-től működik. A legrégebbi, jelen-
leg még itt lévő kolléga 1999-től Erős József tűz-
oltó főtörzsőrmester, gépkocsivezető, illetve 
Bajkai György tűzoltó főtörzsőrmester, ő 2000 
óta látja el a hivatásos tűzoltói szolgálatot.

– Hogyan lesz valakiből tűzoltó?
– Szerintem erre születni kell, és ha ez így 

van, tehet akármit az ember, előbb utóbb itt fog 
kikötni. A saját példámat tekintve én is varga-
betűt írtam le: a nagyapám önkéntes tűzoltó 
volt, még a régi lajtos kocsival, hallgattam gyer-
mekkoromban a különböző történeteket, de fia-
tal kamaszkoromban mégis elengedtem ezt. 
Megindultam egy teljesen más irányba keres-
kedelmi vonalon, majd úgy alakult az életem, 
hogy bekopogtattam a tűzoltóság ajtaján. 

A betöltött 18. életéven felül az előzetes egész-
ségügyi és pszichikai vizsgálatokon alapuló 
alkalmasság szükséges, valamint a kifogásta-
lan életvitel is feltétel. Hiszen ez egy bizalmi 
állás: bemegyünk más tulajdonába tüzet oltani 
vagy életet menteni, ezért mindenféleképpen 
olyan kollégák kellenek, akiknek kifogástalan 
az életvitelük, büntetlen előéletűek. Legalább 
középfokú iskolai végzettséggel, cselekvőké-
pes magyar állampolgárként lehet tűzoltónak 
jelentkezni, emellett előny, ha valakinek van 
C kategóriás jogosítványa. 

– Hogyan dolgozzák fel a hivatással járó 
nehézségeket?

– Van egy ún. pszichológiai szakszolgálat, 
ahonnan bármikor kérhetünk segítséget. Azon-
ban a tűzoltók nagy része igyekszik elsősorban 
a saját csoportján belül megoldást találni, egy-
egy esetet követően a kollégák beszélgetnek az 
eseményről, a tapasztalataikról, oldják a feszült-
séget egymás között. Sokszor átbeszélik, hogy 
hogyan tudták volna még hatékonyabban meg-
oldani az adott helyzetet, de hiszem, hogy az 
adott pillanatban meghozott döntés mindig a 
lehető legjobb. A csoportszellem nagyon fon-
tos, főleg, ha belegondolunk, hogy a 24–48 órás 
szolgálatban olykor több időt töltenek a tűzoltók 
bent, mint a családjukkal. 

– Milyen feladatok tartoznak önökhöz?
– Elsődlegesen tűzesetek és műszaki men-

tések. Balesetek, viharkárok, fakidőlések, pin-
céből történő vízszívatás kapcsán forduljanak 
hozzánk bizalommal, főleg, ahol elsődlegesen 
emberélet van veszélyben vagy anyagi kárral 
kell számolni. Viszont fontos felhívni a figyel-
met arra, hogy például a közvetlen életveszélyt 
nem jelentő fák, növények udvarokról való eltá-
volítása nem feladatunk. Ilyen esetben csak 
indokolatlanul lekötnénk az erőinket. A másik, 
amit rendszeresen tapasztalunk, az a „jószom-
szédi viszony”, amikor tűz van ugyan, de tűzol-
tásra nincs szükség: ilyen a kerti égetés, de oly-
kor egy bográcsozáshoz is kihívnak bennünket. 

– Van olyan eset, mely emlékezetes maradt?
– Gyömrőn bevonulás közben a kollégák 

figyelmesek lettek egy nagy durranásra, majd 
láttak egy személyt a járdán feküdni. Villám 
csapott le, azonnal megkezdték az újraélesz-
tést, máshogy esélye sem lett volna a túlélésre, 
hiszen megállt a szíve és nem volt légzése. Kollé-
gáim lelkiismeretességének és hivatástudatának 
köszönhetően az érintett férfit sikerült vissza-
hozni. Mikor felépült, megható volt, hogy meg-
látogatta a csoportot és személyesen mondott 
köszönetet. Ezek erősítenek meg abban, hogy 
gazdag nem lesz az ember, ha tűzoltónak áll, 
viszont boldog mindenképp. Előfordult olyan 
eset is, ahol egy lakástűznél egy szabadnapos 
tűzoltó kolléga átszaladt a negyedik szomszédba 
és kihozta a gázpalackot, elzárta a közműveket, 
kiterelte az ott lakókat és elkezdte a kerti locso-
lóval oltani a tüzet. Vagy egy másik kolléga, aki 
szintén szabadnapján jött haza, mikor két autó 
összeütközött, ráadásul az egyik ki is gyulladt, 
ő volt az, aki kihúzta belőle a bent rekedt, esz-
méletét vesztett embert. Jó látni, amikor tényleg 
tudunk segíteni: amikor egy tűzesetnél megma-
rad az ember élete, és adott esetben az ingóságai-
ból is meg tudunk menteni egy-két dolgot, ezek 
jó érzéssel töltenek el. Vizler-Nyirádi Luca
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Szűcs László • Monor, Tompa Mihály 50/b • Tel.: 06-70/3154127

egyedi egyedi egyedi 
sírköveksírköveksírkövek

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

KÖZÖSSÉG

Angol nyelvoktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina

06-30/5665-147

Életjáradéki 
szerződést  

kötne?
Diplomás, biztos 
egzisztenciával 

rendelkező fiatal 
család életjáradéki 

szerződést kötne 
ottlakás nélkül, 
befektetésnek.

Kérjük, érdeklődjön 
a következő telefonszámon:

06-20/852-4921

• Magas szerződéskötési díj 
(induló rész)

• Havi fix, biztos bevételi forrás 
a nyugdíjon felül
• Rezsi átvállalása

• Közös költség átvállalása
• Lakásbiztosítás kötése és 

átvállalása
• Ingatlan műszaki állapotának 

megőrzése

 FELGYORSÍTOTTA A VÁROSBÓL A KI- ÉS BEJUTÁST 

EGY ÉVE ADTÁK ÁT 
AZ M4 MONORT ELKERÜLŐ 
SZAKASZÁT
 Szinte pontosan egy évvel ezelőtt került átadásra az M4-es 

gyorsforgalmi út Üllő és Albertirsa közötti szakasza. A két-
szer kétsávos út elsődleges célja volt Budapest gyorsabb elérése, 
illetve az, hogy csökkenjen az érintett városokon áthaladó for-
galom. 

2020. február 7-én a Gerje-Pilis pihenőhelynél történt meg az 
újonnan elkészült M4 útszakasz ünnepélyes átadása. A kialakí-
tás fő célja az, hogy a megyei jogú városok és a kiemelt gazdasági 
területek kétszer kétsávos utakkal kapcsolódhassanak a gyors-
forgalmi úthálózatba, és az autópályák és autóutak elvezessenek 
az országhatárig. Az M4-es autóút fejlesztése mindkét kiemelt 
cél megvalósítását elősegíti. Egy év távlatából Monor polgármes-
terét kértük meg, hogy értékelje az úthoz fűzött remények meg-
valósulását. – Az egyik szembetűnő változás, hogy megnöve-
kedett a város egyes részein a forgalom, ez kifejezetten igaz a 
Péteri út és a Kossuth Lajos utca körforgalomig tartó szakasza-
ira – nyilatkozta Darázsi Kálmán polgármester. – Az utak ugyan 
sokkal nagyobb terhelést kapnak, de a környező utcákat érő for-
galomnövekedést végül sikerült rendeznünk a Mátra és a Tátra 
utcák forgalmi rend változásával. Viszont nagyon nagy mérték-
ben meggyorsította a Budapestre és Ceglédre való eljutás ide-
jét az új autóút. Amikor az épülő M4-es miatt ültünk a dugó-
ban, nem is sejtettük, hogy ekkora pozitív változást fog hozni, 
valóban nagymértékben gyorsítja fel a városból a ki- és beju-
tást. Emellett – még a pandémia ellenére is – érezhetően nőtt a 
befektetők érdeklődése az ipari és a lakhatási célokra kialakít-
ható ingatlanok iránt – mondta el.

Az Üllő és Cegléd közötti szakasz megépülésével többek 
között Monor is mentesül valamelyest a 4. sz. főút átmenő forgal-
mától, annak káros hatásaitól, valamint Budapest elérése is sok-
kal gyorsabb lett. A 27 kilométeres elővárosi szakasz átadásával 
Monor, Monorierdő, Pilis és Albertirsa lakói közvetlenül gyors-
forgalmi úton érhetik el a fővárost. Üllő és Albertirsa között elké-
szült öt új különszintű csomópont, 11 aluljáró, három felüljáró, 
Pilisnél egy kétoldalú egyszerű pihenőhely. Ezen kívül megépült 
Pilis város nyugati elkerülő útja is, a 3123 j. út.  VNY

 MÁRCIUS 15.  

EGYÉNILEG RÓHATJUK LE TISZTELETÜNKET
Március 15-e, az 1848–1849-es 
forradalom és szabadságharc 
emléknapja az egyik legfonto-
sabb nemzeti ünnepünk. Az el-
múlt évtizedekben megszok-
hattuk, hogy nyilvános városi 
ünnepség keretében emléke-
zünk meg a neves dátumról. A 
tavalyi évhez hasonlóan, a lap-
zártakor érvényben lévő kor-
látozások nem teszik lehető-
vé, hogy közösen ünnepeljük a 
március idusán kirobbant sza-
badságharcot. Az emlékezés 
koszorúit egyénileg helyezhetik 
el ezen a napon Kossuth Lajos 
mellszobránál vagy az Esküre 
emelt kéz emlékműnél.     Vigadó
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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:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  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.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

Gépkezelő/gépbeállító

Többműszakos munkarendben

Targoncavezető 

Többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe

Karbantartó 

Többműszakos munkarendben, 

Géplakatos/Villanyszerelő/Mechanikai 

műszerész végzettséggel.

KÖZÖSSÉG

 VÁRJÁK AZ ÉSZREVÉTELEKET ÉS A JAVASLATOKAT 

A LAKOSOK IS VÉLEMÉNYEZHETIK 
A VASÚTI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSI TERVÉT
 Tízből három ember választja a tömeg-

közlekedést, amikor az agglomerációból a 
fővárosba utazik. A fennmaradó kéthar-
mad pedig autóba ül, így elkerülhetet-
len, hogy dugók alakuljanak ki. A monori 
térségből is rengetegen ingáznak, akár 
naponta munkába, iskolába. A legújabb 
vasúti stratégia célja, hogy színvonalas, 
megbízható és gyors vasúti szolgáltatás 
jöjjön létre, a terveket pedig most bárki 
véleményezheti is. 

Mostantól mindenki számára elér-
hető a Budapesti Agglomerációs Vas-
úti Stratégia (BAVS), mely a fővárost 
és agglomerációját érintő MÁV elővá-
rosi vasútvonalak, illetve a HÉV-vona-
lak fejlesztését tartalmazza. A hosz-
szú távú célokat és az ezek eléréséhez 
szükséges fejlesztéseket meghatározó 
dokumentum alapján Budapesten és az 
agglomerációban sokkal nagyobb szere-
pet kap majd a vasúti és a HÉV-közle-
kedés, mint eddig. A stratégia elgondo-
lásának alapja az, hogy összességében 
80%-kal növekedjen az elővárosi vasút-

vonalakon utazók száma, és ezzel csök-
kenjenek a Budapestre terhelődő autó-
forgalom környezeti, egészségügyi és 
gazdasági terhei, valamint ez az utazási 
forma természetes, környezet- és klíma-
barát választást kínáljon. Az egymásra 
épülő, komplex beruházások megvalósí-
tását 2040-ig ütemezték be. 

A vonatok a mainál jóval sűrűbben 
járnának, a legforgalmasabb, fonódó 
szakaszokon néhány percenként követ-
nék egymást. A megújult vonalakon leg-
alább három metróvonal és számtalan 
úti cél lenne elérhető átszállás nélkül. A 
rozsdás, ipari vágányok alatt hatalmas, 
kihasználatlan területek szabadulhat-
nak fel, ezzel pedig minőségi terek, pél-
dául új P+R és B+R („bike&ride”: bicik-
litárolók) parkolók, minőségi parkok, 
megszépülő, korszerű vasútállomások 
jöhetnének létre. 

A Budapestet és térségét, így a 
Monort érintő, átfogó hálózatfejlesz-
tési koncepció részleteit a https://
budapestvasut2040.hu/ oldal mutatja 

be, ahol interaktív térkép segítségével, 
vasútvonalakra lebontva lehet meg-
nézni a tervezett fejlesztést. A straté-
giáról társadalmi egyeztetés indult, 
amely megelőzi a kormány döntését, 
így a kérdőív kitöltésével mindenki 
elmondhatja véleményét, melyeket 
igyekeznek figyelembe venni és beépí-
teni a tervezési folyamatba. Az egyéb 
észrevételeket és javaslatokat pedig 
a budapestvasut2040@bfk.hu e-mail-
címre várja a Budapest Fejlesztési Köz-
pont 2021. március 6-ig. Strázsa infó
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Monor, Kistói út 120. – az autómosóval szembenMonor, Kistói út 120. – az autómosóval szembenMonor, Kistói út 120. – az autómosóval szemben
H–Szo: 7–19, V: 8–16 •   : Noramagicflower: Noramagicflower: Noramagicflower

• Vágott virág, cserepes és dísznövényekVágott virág, cserepes és dísznövényekVágott virág, cserepes és dísznövények
• Csokrok és virágbox
• Kegyeleti készítmények
• Növénykülönlegességek
• Esküvői dekoráció, ajándék

Nora Magicflower VirágüzletVirágüzletVirágüzletNora Magicflower 

távoktatás!
Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
Érdeklődni lehet: 

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

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

 ELŰZTÜK A GONDOKAT ÉS KÖSZÖNTÖTTÜK A TAVASZT 

KISZEBÁBÉGETÉSSEL BÚCSÚZTATTUK A FARSANGOT
 Február 16-án, húsha-

gyó kedden újabb epizód 
készült el a Kreatív Műhely 
című rovatunkhoz, mely-
nek keretén belül ünnepé-
lyesen elbúcsúztattuk a far-
sangot. A babona szerint a 
kiszebábégetés megszaba-
dítja az embereket minden 
bajtól. Idén a forgatás kedvé-
ért idéztük fel a hagyományt, 
reméljük, hogy jövőre közös-
ségi programként hirdethet-
jük meg az érdeklődőknek! 

A felvételhez kiszebabát és zajkeltő 
szerszámokat készítettünk, majd a sza-
badba vonultunk. A felállított máglyánál 
búcsúztattuk el a telet és a kiszebábot, 
ahol az előre feltűzött gondűző cédu-

lákkal együtt bedobtuk a tűzbe. A papí-
rokra azt írtuk fel, hogy ki mitől szeretne 
megszabadulni. A máglya elhamvadá-
sáig tavaszköszöntő versikéket és dalo-
kat énekeltünk a nagy hideg ellenére is.

Másnap, február 17-én, 
hamvazószerdán kezdődött 
meg a nyugati kereszténység-
ben a nagyböjt. A húsvétva-
sárnaptól visszaszámolt 40. 
hétköznappal kezdődő idő-
szak Jézus 40 napos böjtjét 
követi. Erre a napra II. Orbán 
pápa 1091-ben rendelte el, 
hogy a papok minden hívő 
homlokára keresztet rajzol-
nak az alábbi mondattal: 
„Ember, emlékezz rá, hogy 
porból vagy és porrá leszel”.

Keressék fel Youtube-csatornánkat, 
ahol a kiszebábégetés mellett a korlá-
tozások időszakában is aktuális tartal-
makkal találkozhatnak!

Vigadó Kulturális és Civil Központ

 VÉDETTEK ÉS HASZNOSAK – AZ MME IDÉN IS FELMÉRTE AZ ÁLLOMÁNYT 

BAGOLYLES A HIVATAL MELLETT
 Az eddigi évekhez hason-

lóan ismét megjelentek 
az erdei fülesbaglyok, 
melyek állományát 
a Magyar Madár-
tani és Természet-
védelmi Egyesület 
felhívására idén is 
felmértek. A szám-
láláshoz több lelkes 
lakos is csatlakozott. 

Az erdei fülesba-
goly Magyarországon 
a leggyakoribb bagolyfaj, 
védett állat, 2020-ban pedig 
az év madarának is megválasz-
tották. Hazánkban mintegy 16000 pél-
dány él, és több mint négymillió mező-
gazdasági kárt is okozó rágcsálót pusztít 

el egy tél alatt. A fenyők és 
tuják ágai között szoktak 

a leggyakrabban elrej-
tőzni, de amennyi-
ben megfelelő szá-
mukra a környezet, 
kőrisfán, nyírfán és 
csavart, illetve szo-
morú fűzön is meg-
találhatjuk őket. 

A MME felméré-
sére minden évben 

január végén kerül sor, 
mely most január 29. és 

február 1-je között zajlott. 
Monor központjában, a polgár-

mesteri hivatal mellett, az ismert nappa-
lozó helyen pihenő madarakat többen is 
megszámolták, ám az adatok nem egyez-

tek meg minden esetben, körülbelül 10-13 
példányt figyelhettek meg az érdeklő-
dők. A tavaly nagyobb állományt számol-
tak, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
csökkent a számuk, lehet, hogy biztosabb 
helyeket találtak egy nagyobb fenyőfa 
takarásában. 

Miből tudható, hogy melyik fán tar-
tózkodnak erdei fülesbaglyok? A leg-
biztosabb mód, ha a lombok helyett a 
földet nézzük. A fák alatt az úgyneve-
zett köpetek találhatók, melyek a baglyok 
zsákmányának a maradékai, de az ürülé-
kük is látványosan fehérre meszeli a fák 
alatti területet.

Fontos, ha kedvünk támad őket meg-
lesni, lehetőleg akkor se tartózkodjunk a 
nappalozófák alatt, és tartsuk a távolsá-
got a fa törzsétől! Ha mégis megijesztet-
tük őket, hagyjuk el a helyszínt, hogy a 
baglyok nyugodtan visszarepülhessenek 
a fára!  Jurik Bianka
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Házias 
füstölt áru 

piaci árakon 
Házhoz szállítás

 hétfőtől péntekig 8–18 közott 
egyeztetés alapján

Péteri, Monor, Gomba, Bénye és Káva 
településekre.településekre.

Üzlet: Bénye, Pilisi u. 17/A 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00-ig

Rendelés felvétel: 06-20/496-0062

AMonori Napsugár Óvoda úgy-
nevezett „zöld óvoda”, az intéz-
mény mindennapjaiban fontos 

szerepet tölt be a környezettudatos maga-
tartás formálása és alakítása, a természe-
tet óvó, tudatosan alakító, óvodás neve-
lése. Pedagógiai programjukban szintén 
kiemelt fontossággal kezelik a jeles napo-
kat és „zöld ünnepeket”. Most minden 
csoport egyhetes projekttervvel készül az 
ünnepre. Az óvodapedagógusok mesék-
kel, versekkel, énekekkel, valamint válto-
zatos tevékenységekkel alapozzák meg a 
ráhangolódást. 

Locsolóverset tanulnak a gyerekek-
kel, különböző technikákkal tojást feste-
nek, húsvéti kalácsot sütnek, komatálat 
készítenek, barkacsokorral díszítik a cso-

HANGOLÓDJUNK EGYÜTT
 A HÚSVÉTRA!

AMonori Napsugár Óvoda úgy-

Elkezdődött a nagyböjt, közeledik a húsvét. Lapzártánkkor 
még nem tudhatjuk, hogy az idei ünnepet mennyire 

fogja korlátozni a járvány elleni védekezés, de történjen 
bárhogy is, a feltámadás a szívünkben él. 

port természetsarkát, amire ráakasztják a 
díszített tojásokat. Hisznek benne, hogy a 
néphagyományok megismertetésével erő-
sítik a gyermekek magyarságtudatát, a 
közös készülődés alkalmával pedig elmé-
lyítik a társas kapcsolatokat felnőtt-gyer-
mek és gyermek-gyermek között. 

– Mindig az adott ünnepnek, évszak-
nak megfelelően dekoráljuk óvodánkat, 
húsvétkor sincs ez másként – kezdte Técsiné 
Vas Ildikó óvodavezető. Az intézménybe 
lépéskor tojásfa és egyéb, az ünnepet tük-
röző dekoráció fogadja az érkező kispajtá-
sokat. A folyosó díszeit különböző tech-
nikákkal készített hímes tojások alkotják, 
így az egész óvodán végigkísér minket a 
tavaszt köszöntő ünnepi hangulat. A hús-
vét mindig zárt ünnep volt óvodánkban, 

ezért idén is mindent meg tudunk valósí-
tani a gyerekekkel, amit eltervezünk. 

Hagyománnyá vált, hogy kreatív dél-
utánokat tartunk a szülőkkel és a gyere-
kekkel közösen. Szerettünk volna idén 
húsvétkor is egy hasonló közös progra-
mot szervezni, de a vírushelyzet miatt 
erről sajnos le kell mondanunk – nyilat-
kozta lapunknak az intézményvezető.

A Nagyboldogasszony plébániájának 
lelki pásztora, Ipoly atya és gyülekezete 
teljes nagyböjti készültségben haladnak a 
húsvét felé. Bár nem tudja előre jelezni, mit 
hoz a járványhelyzet, ennek ellenére bízik 
benne, hogy a legtöbb esemény zavarta-
lanul fog zajlani.  – Ferenc pápa idén azt 
javasolta, hogy Szent József legyen ennek 
az évnek a fő gondolata. Mi is az evan-
géliumi Szent József alakjára építjük a 
nagyböjtünket, aki Jézus nevelőapja volt. 
A templomban készülünk a keresztutak-
kal, különböző nagyböjti eseményekkel, 
de sajnos a húsvétot is a korlátozások fog-
ják meghatározni. Igyekszünk megtartani 
a nagyheti liturgiákat: nagycsütörtökön, 
nagypénteken és nagyszombaton a kóru-
sunk is fel fog lépni ünnepélyes hangvé-
telű liturgiákkal. Húsvét után pedig egy 
nagyobb lélegzetvételű kiállítással készü-
lünk Kruchió Lászlóval közösen: egy nagy 
feltámadás-installációt készítünk, és a 
templomban fogjuk kiállítani, hogy bárki 
megtekinthesse. VNyL
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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

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség elleni 
kötelező védőoltást egész 

évben folyamatosan 
végezzük!

Itt A szívférgesség szűrésének Ideje!

KÖZÖSSÉG

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299

H onnan került Monorra?
– 2019 augusztusában jöttem 

ide, előző szolgálati helyem Vác-
rátót volt. Immár 25 éve vagyok pap, a 
leghosszabb időt ebből Budapesten szol-
gáltam.

– Hogyan született meg az elhatározás, 
hogy pap lesz?

– Nyíregyházi születésű vagyok, 
úgymond a nyíregyházi székesegyház-
ban nőttem fel, onnan kerültem hiva-
tásgondozó lelki gyakorlatra Egerbe a 
szemináriumba. Tizenöt éves korom-
tól kezdve nagyon intenzíven jártam 
közösségbe, és a lelki gyakorlat után 
határozottan eldöntöttem, hogy ameny-
nyiben lesz rá lehetőségem, akkor pap 
szeretnék lenni.

– Milyen esetekben fordulhatnak önhöz 
a hívek?

– Van, hogy a gyakorló katolikusok 
olyan lelki gondokkal küzdenek, hogy 
mindössze egy beszélgetésre van szük-
ségük, de természetesen a hivatalhoz 
kapcsolódó feladatokkal is megkeres-
nek: ilyen a szentgyónás, a keresztelés, 
az esketések vagy a temetések. 

– Hogyan befolyásolja ezeket a kiala-
kult járványhelyzet?

– Az első karantén időszaka alatt az 
egész országhoz hasonlóan mi is tel-
jes zárlatban voltunk, a mostani hely-
zet liturgikus szempontból már nem 
befolyásol bennünket olyan erősen. A 
szentmiséket meg tudjuk tartani, bár a 
közösségi életünk szünetel, tehát, amíg 
korlátozások vannak életben, addig hit-
tan és imaközösségek nincsenek a plé-
bánián. Az egyéb események ugyanúgy 
mennek a maguk útján, természetesen 
a szabályozások betartásával: a temeté-
seken és az esküvőkön maximum ötve-
nen, míg a keresztelőn csak a szűk csa-
lád lehet jelen.

KÖZÖSSÉG

BEMUTATJUK IPOLY ATYÁT

onnan került Monorra?

Ipoly atya 2019-ben érkezett Monorra, a Nagyboldogasszony Plébániára. 
Természetesen a hívek már ismerik, de ismerjék meg önök is!

– Az online felület adta lehetőségeket ki 
tudják használni?

– Az első karantén ideje alatt jobban 
éltünk az online hittanórák lehetőségé-
vel, most kevesebbet tartunk ilyet, mert 
érzékeljük, hogy a gyerekek nagyon 
fáradtak. Nemrég viszont megalapítot-
tuk a Monorita monori katolikus közös-
ségi médiát, melyen keresztül rendszere-
sen közvetítjük a szentmisét és lelkiségi 
anyagokat is teszünk közzé videó formá-
jában.

– Meséljen pár szót a Nagyboldogasz-
szony-díjról!

– A javaslatomra a képviselő-testü-
let alapította a Nagyboldogasszony-díjat. 
Az alapító okirat szerint a kereszténység 
évezredes működésének, alakulásának, 
értékrendjének fenntartója, meghatározó 
kerete a közösség. Így van ez Monoron is. 
Az imádság, a gondoskodás, a szabadidő 
kulturált eltöltése, a hétköznapjaink és 

ünnepnapjaink eseményei, a közösség-
hez kapcsolódó kisebb-nagyobb felada-
taink mindig nagyon fontosak egy plébá-
niai közösség életében, így a monoriban 
is. Vannak nagyon hűséges, régóta aktív 
tagjaink, akik munkájukkal hozzájárul-
nak a közösség gyarapodásához, fejlődé-
séhez. Ez volt az egyik célunk, hogy az 
ilyen embereket megmutassuk a közös-
ségnek, ismerjük el őket. Ez egy óriási 
érték: ha valaki hűséges egy közösség-
hez, ha kitartó és hosszú, következetes a 
részvétele. Ez az, amit ez a díj szeretne 
jelképezni a monori katolikus közössé-
gen belül.

– Hogyan lesz valakiből jelölt? 
– Van a díjnak egy kis kuratóriuma: 

Huszti Tamás, én és az előző év díjazottja 
alkotja. Most is meghirdettük november-
ben, és arra voltunk kíváncsiak, vajon 
a közösség észreveszi-e maga között 
az olyan embert, aki megérdemli ezt. 
Nagyon sok javaslat értekezett olyan 
emberekre, akik valóban hűséges, kitartó, 
elkötelezett szolgálatot tesznek a közös-
ségnek. Aki a legtöbb szavazatot kapta, 
annak ítélte oda a kuratórium a díjat. 

– Kik kaptak eddig elismerést?
– Első alkalommal, 2019-ben Urbán 

Lászlóné kapta, aki az elmúlt évtizedek-
ben hitoktatóként nagyon intenzíven 
alakítja az ifjúsági életet, programokat 
szervez a fiataloknak, a közösség szinte 
egyhangúan őt javasolta. 2020-ban pedig 
Kruchió László kapta, akinek amióta virá-
gokkal foglalkozik a templomdíszítés is 
nagy szívügye, és magas színvonalon 
teszi, amit tesz. Van egy kísérő oklevél is 
a díj mellett, olyanok kapják, akik szintén 
sokat tesznek a közösségért. Baranyi Zsu-
zsa, Baranyi Ferenc költő testvére is kapott, 
mert nagyon sok Jézus Szíve családot 
tart össze imádsággal, mellette Bayerné 
Marika is, aki szintén nagyon aktív a 
közösségben. Mindemellett pedig meg-
nézhető egy fotókiállítás is a templomban: 
Topál Márton Monor környékén fotózott 
természetfotós képeiből készült a ki-
állítás.    Vizler-Nyirádi Luca

A MONORI RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA ELÉRHETŐSÉGEI: 
Tel.: +36-29/412-223 (hivatali időben), 
e-mail: iroda@monorplebania.hu

Szentmisék: 07.00 hétfő, szerda, 
csütörtök; 18.00 kedd, péntek, szom-
bat; 09.30 vasárnap.
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VIGYÁZZ,
KÉSZ,
PÉNZ!
BÁV Zálogkölcsön aranyfedezetre.

2200 Monor, Móricz Zs. utca 4.
A kölcsönt a PERUN Zrt. nyújtja.

THM: 39,6%

A jó pénzügyi partner aranyat ér

 JÓL MŰKÖDŐ SZOLGÁLTATÁS AZ OLVASNI VÁGYÓKNAK 

SIKERESNEK BIZONYULT 
A KÖNYV-ABLAK
 Ahogy minden kulturális intézmény, úgy a Dr. Borzsák Ist-

ván Városi Könyvtár is zárva tart, ennek ellenére az intézmény 
dolgozói továbbra is igyekeznek kielégíteni a magas olvasói 
igényeket. Ezért hívták életre január végén a könyv-ablak szol-
gáltatást, amely az első tapasztalatokat nézve igencsak sikeres-
nek mondható.

 A városi könyvtár dolgozói nagyon várták a február elejét, 
hátha feloldják a kulturális intézményekre vonatkozó korláto-
zásokat, és újra teljes lendülettel várhatják az olvasni vágyó-
kat. Azonban a szigorítások továbbra is érvényben maradtak, 
az olvasók részéről viszont egyre több megkeresést kapott 
a könyvtár, így valami más irányt kellett találni. A könyvtár 
vezetője, dr. Uherkovich László javaslatára indították el az ún. 
könyv-ablakot. – Ahogy január 25-én elindítottuk a szolgáltatá-
sunkat, nem sokkal később már a könyvtárszakma felől is érke-
zett ilyen típusú iránymutatás, hogy jó lenne, ha a könyvtárak 
valamilyen módon bevezetnék az érintésmentes kölcsönzés 
lehetőségét, úgyhogy mi egy picit megelőztük őket. A könyv-
ablak nagyon sikeresen működik azóta is, olvasóink hamar 
kitanulták a rendszert. Fennakadás csak azoknál szokott elő-
fordulni, akik nem gyakorlottak az internet használatában 
– mondta el lapunknak a könyvtár vezetője. 

NÉHÁNY JÓTANÁCS A KÖNYV-ABLAK HASZNÁLATÁHOZ:
• a kölcsönzési pont a könyvtár bejáratától balra található 

ablaknál, a visszavételi pont a bejárattól jobbra található 
ablaknál lehetséges

• a könyvtár állományából az online elektronikus katalógus 
segítségével maximum tíz könyv választható ki

• a könyvigénylést e-mailben (monorkonyvtar@
monorkonyvtar.hu) vagy telefonon (29/412-246) lehet leadni

• az olvasóknak minden esetben meg kell várniuk az e-mailes 
vagy telefonos visszaigazolást a megrendelt könyvek össze-
készített állapotáról és időpontjáról

 KÖLCSÖNZÉSI ÉS VISSZAVÉTELI IDŐPONTOK:  
hétfő: 10:00-12:00; 14:00-17:00
kedd: 10:00-12:00; 14:00-17:00
szerda: 08:00-12:00
csütörtök: 10:00-12:00; 14:00-17:00
péntek: 10:00-12:00; 14:00-17:00
szombat: 09:00-12:00

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd         06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása
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 BÚCSÚZUNK 
 ZÁTROK KÁROLYTÓL 
 
A Monori Sportegyesület egykori és je-
lenlegi tagjai nevében őszinte részvétün-
ket fejezzük ki a 76 éves korában elhunyt 
Zátrok Károly családja részére! Karcsi bácsi 
1969-től 1995-ig a felnőtt és ifjúsági korú 
játékosok edzője volt, több ezer fiatallal 
szerettette meg a kosárlabdázást Mono-
ron. Csapatai 16 alkalommal végeztek Pest 
megyei első helyen, 8 alkalommal orszá-
gos elődöntőbe jutottak, egyszer – 1996-
ban – az ország legjobb nyolc együttese 
között szerepeltek. Helyi szerepvállalása 
mellett Pest megyében is sokat tett a ko-
sárlabda népszerűsítéséért; nagy szerepe 
volt abban hogy Monor a Kosárlabda Vá-
rosa címet kaphatott, emellett hosszú ide-
ig elnökségi tagja volt a Pest Megyei Ko-
sárlabda Szövetségnek. A 2010-es évek 
elején a kosárlabda-szakosztály elnöke-
ként tagja volt egyesületünk vezetésének. 
Sport- és közéleti tevékenysége, aktív sze-
repvállalása, közvetlensége okán Monoron 
soha nem fogják feledni! Monor SE

 KIVÁLÓAN HELYTÁLLTAK A KOSARASOK  

BASKETBOYZ
Két monori utánpótláskorú kosárlabdá-
zó is szerepelhetett a megyei váloga-
tottban! Január közepén rendezték meg 
a BasketBoyz SuperChallenge első for-
dulóját, és két játékos is képviselte egye-
sületünket a Pest Megyei U14-es vá-
logatott szűk keretében, ahol kiválóan 
helytálltak! Gratulálunk Szabó Tamásnak 
és Torzsai Ádámnak; külön öröm szá-
munkra, hogy Szabó Tamás elhozta a 
csapat legjobbjának járó díjat is! Gratu-
lálunk a fiúknak a munkájukhoz!  Monor SE

 WEHOVSZKY VIVIEN MESÉLT ÉS DEDIKÁLT 

VÁLOGATOTT VENDÉG

 ÚJRA A SPORTOLÓK KÖZÖTT 

ALAPÍTÓ TAG TÉRT VISSZA 
A KARATÉKÁK KÖZÉ

█ Korábbi válogatott látogatta meg a 
ritmikus gimnasztika szakosztályunk 
edzését január végén. Wehovszky Vivien, 
az MTK sportolója, a Testnevelési Egye-
tem jelenleg harmadéves edző szakos 
hallgatója látogatott el egyesületünk rit-
mikus gimnasztika szakosztályához! 
Vivien 8 évig volt a magyar együttes 
kéziszercsapat válogatottja és hazán-

█ Közel tíz év után tért vissza a monori 
karatésok soraiba Sztarahorszki Zsolt, 
aki már az első monori Shito-ryu 
karateedzéseken is részt vett. A több 
mint harmincéves sportpályafutása 
alatt sorra vette az övvizsgákat, néhány 
év alatt karateoktatói képesítést szerzett, 
és eleinte edzőként is bekapcsolódott az 
akkor már a Monor SE színeiben működő 
karateoktatásba. Néhány év kihagyás 
után Tóth Csabi Sensei emlékére ren-
dezett edzésen vett részt újra, ezután 
ismét a sportolók között üdvözölhet-
tük. Sikerrel tette le az 1. danvizsgát, 
ezzel megszerezve a fekete övet, mely-
nek vizsgáját Hanshi Julius Thity 9 danos 
mester vezette! Az Amerikában készült 
és honosított dandiploma-átadás a 

kat számos hazai és nemzetközi verse-
nyen egyaránt képviselte. Vivi mesélt 
a lányoknak az RG-ben eltöltött évei-
ről és pár korábbi versenygyakorlatról 
mutatott videófelvételt is. Ebben a szép 
és nőies sportágban eltöltött 18 évéről 
írt könyvet, melyet elhozott a monori 
fiataloknak és névre szólóan dedikálta 
nekik.  Monor SE

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

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

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

Épületenergetikai 
tanúsítvány 

kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt
szeretne, akkor

nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595

Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3400 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 3000 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2900 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4400 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 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.

Tápok, takarmányok

SPORT

vírushelyzet miatt nem fekete öves sze-
mináriumon történt. Zsolt a közel egy 
éve megszerzett oklevelét néhány héttel 
ezelőtt a Magyar Karate Szakszövetség 
székházában Sensei Büchler Zsolt szövet-
ségi kapitánytól vehette át. Monor SE
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.00, 

V: 9.00–18.00

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

 SEGÍTI AZ EDZÉSEKET 

PALÁNKOS KISPÁLYA
█ A Magyar Labdarúgó-szövetség 2020. évi utánpótlás-támo-
gatási keretéből valósulhatott meg a kisméretű műfüves lab-
darúgópályánk palánkosítása. A beruházással egyesületünk 
és az országos szövetség célja, hogy elsősorban az utánpótlás-
korú gyermekek képzésének technika feltételei folyamatosan 
emelkedjenek. Az eddig használt infrastruktúrában ez a fej-
lesztés is előrelépést jelent; főként a kis létszámú edzésekhez, 
technikai képzésekhez és kapusedzésekhez biztosít újabb, 
színvonalas helyszínt. Monor SE

 MONORON FOG SZOLGÁLNI 

ÚJ AUTÓ SEGÍTI 
A RENDŐRÖK MUNKÁJÁT
 Monor Város Önkormányzata egy rendőrautó vásárlásával 

támogatja a Monori Rendőrkapitányság munkáját. 
A terepjáró képességekkel bíró, összkerekes Dacia Duster 

gépjárművet Darázsi Kálmán polgármester adta át Bánlaki Zsolt 
rendőr főtörzsőrmesternek, a Monori Rendőrkapitányság 
körzeti megbízottjának. Az ünnepélyes átadást megtisztelte 
jelenlétével dr. Nagy László rendőr dandártábornok, rendőr-
ségi főtanácsos, Pest Megyei rendőrfőkapitánya, Németh Gyula 
rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese és dr. 
Csipler Norbert rendőr alezredes, a Monori Rendőrkapitányság 
vezetője. – Monoron fog szolgálatot tejesíteni, a körzeti meg-
bízottak használják majd. A segítségével sokkal jobban meg 
tudják közelíteni a külterületi részeket is. Az önkormányzat 
biztosította a forrást arra, hogy az új rendőrautó segíthesse a 
monori rendőrök munkáját – mondta el a polgármester. 

Strázsa infó



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

veddveddveddveddveddwww. .hu Diszkont áron házhoz szállítva    06-20/389-8259

saját futárralsaját futárral

Amíg a készlet tart.

Monor, 
Jókai utca 3–5.

Monor, 
Dózsa György 

utca 37.

289 Ft289 Ft329 Ft299 Ft235 Ft169 Ft 979 Ft 1149 Ft

Eva szardíniaEva szardínia
115 g

Zebrek tésztaZebrek tészta
10 tojásos

200 g200 g

PepsiPepsi
 2,25 liter

PETPET

Budweiser sörBudweiser sör
0,5 liter 
dobozosdobozos

Arany Fácán sörArany Fácán sör
0,5 liter 
dobozos

Coccolino öblítőCoccolino öblítő
1680–1900 ml

Darling Darling 
száraz kutyatáp 

3 kg 

Fuze teaFuze tea
1,5 liter

PET PET 

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton Monorierdő felé.

06-29/412-046  
proatlasz@gmail.com

Nyitvatartás: 
hétfőn zárva

keddtől péntekig 5-től 17-ig, 
szombaton: 5-től 13-ig

Az akciós árak 2021. március 02-től 13-ig a készlet erejéig  érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Panírozott sertéskaraj 
és panírozott csirkemellfiléés panírozott csirkemellfilé

  gyorsfagyasztva       2,5 kg/csomag  gyorsfagyasztva       2,5 kg/csomag  gyorsfagyasztva       2,5 kg/csomag  gyorsfagyasztva       2,5 kg/csomag  gyorsfagyasztva       2,5 kg/csomag  gyorsfagyasztva       2,5 kg/csomag

Sertés hátsó csülök

Sertés grillkaraj

Lecsókolbász

 Sertés darálthús  

Bőrös császár

Sertéstarja
csont nélkülcsont nélkül

Disznósajt
hagyományos

1490 Ft/kg

790 Ft/kg

1190 Ft/kg

790 Ft/kg

790 Ft/kg

890 Ft/kg

1190 Ft/kg

1190 Ft/kg


