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ÉPÜL MÁR AZ ÚJ BÖLCSŐDE
Elindult a munka

Ha nem tudunk regisztrálni az oltásra,
VAN MEGOLDÁS

OKOS VÁROS-PROJEKT
Free Wifi  zónákat telepítenek

A BALLAGÁS ELMARAD,
de a búcsú nem

Névtelenül kedveskednek
A SÜTIANGYALOK



ÖNKORMÁNYZAT

ÚJ BÖLCSŐDE
Több bölcsődei férőhelyre van szük-
sége a városnak, mint amennyit jelen-
leg biztosítani tud a Virág utcai böl-
csőde. Nagyon hosszúak a várólisták, a 
gyermekek megszületnek és gyakorla-
tilag már be is íratják őket a bölcsődébe, 
hogy legyen hely számukra. Növekszik 
a születendő gyermekek száma, a szü-
lők pedig visszamennének dolgozni, 
amihez elengedhetetlen a bölcsődei 
szolgáltatás. Bővíteni akartuk a férőhe-
lyeket, ezért pályáztunk és nyertünk. 
A megítélt támogatást önrésszel egé-
szítettük ki, és most ott tartunk, hogy 
elkezdték a sávalapot betonozni, készül 
az épület alapja. Több mint 1000 négy-
zetméter lesz az épület alapterülete. A 
képviselő-testület korábbi döntése sze-
rint az új épületben egyben főzőkony-
hát is kialakítanak, ezzel is tehermen-
tesítve a régebbi intézményt. Az új, hat 
csoportos és 80 férőhelyes bölcsőde a 
Vásártéren kapott helyet, mivel itt volt 
olyan önkormányzati telek és tér, ahol 
ezt meg tudtuk valósítani. Valamint a 
város ezen része dinamikusan fejlő-
dik. Az új bölcsőde a jelenlegi Virág 
utcai bölcsőde tagintézményeként fog 
működni.

ZAJLIK AZ ÚTFELÚJÍTÁS
A beruházásoknak kedvező időjárás 
lehetővé tette, hogy néhány tavaly elő-
készített fejlesztés elinduljon Monoron. 
A Széchenyi utca felújításával kezdődött 
az idei nagyszabású közúti karbantar-
tás. A munkálatok az árkok kitisztítá-
sával indultak, egy-két helyen új árkot 
is ki kellett alakítani, mivel a vizet el 
kell vezetni az útról, ellenkező esetben 
gyorsan meg fog rongálódni. Süllyesz-
tett szegély épül, valamint teljesen új 
aszfaltkopóréteget kap a Széchenyi utca 
teljes hosszában az Ady Endre utcától a 
Kistói útig.
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HELYI TÉMÁK DARÁZSI KÁLMÁNNAL

ÚJ BÖLCSŐDE

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

Ezzel párhuzamosan folyamatban van 
további belterületi közúti szakaszok fel-
újításának előkészítése, tervezése. Ennek 
keretében ősszel 11 önkormányzati úton 
indulhatnak meg várhatóan a munká-
latok, ahogyan a Közút által kezelt utak 
kivitelezésének kezdetére is ekkor szá-
mítunk. Emellett pályázunk a Tátra, a 
Mátra és a Mező utca egy-egy részének 
újraszőnyegezésére. Ha nyerünk a pályá-
zaton, akkor azt is megpróbáljuk minél 
gyorsabban lebonyolítani.

Szinte minden városrészt érintenek 
a beruházások, így összesen több mint 
30 000 négyzetméternyi önkormányzati 
fenntartású út újulhat meg 2021-ben.

A BALESETMENTES KÖZLEKEDÉSÉRT
Több lakossági bejelentés érkezett, de 
a képviselő-testületi üléseken is szóba 
került a Bocskai utca és a Liliom utca bal-
esetveszélyes kereszteződése. A Bocskai 
utcából kihajtók belátását akadályozta az 
éppen a sarkon az önkormányzat hozzájá-
rulása nélkül kialakított parkoló. Az ezen 
a szakaszon kanyarodó Liliom utcára való 
kihajtás vált különösen veszélyessé. Kér-
tünk szakvéleményt a rendőrségtől, akik 
kimondták, hogy valóban veszélyes az 
útkereszteződés, amire megoldást kell 
találni. Megkértem a Városüzemeltetés 
munkatársait, hogy alakítsunk ki árkot, 
helyezzünk oda korlátot, ezzel növelve 
a kereszteződés beláthatóságát és csök-
kentve a balesetveszélyt.

PIHENŐPARK AZ ORBÁN TÉREN
Azt terveztük, hogy a Borvidékek Hét-
végéjére készül el az új Szent Orbán téri 

élménypark és játszótér. A tervezett hét-
végére meg is lesz, hiszen nagyon szépen 
halad. Már befejezték a játékok kivitele-
zését és telepítését a játékkészítők. Most 
jönnek az egyéb földmunkák, a parkren-
dezés, az ütésvédelem kialakítása, ültetik 
a fákat, folyamatosan készül a pihenő-
park. Azt még nem tudjuk, hogy rend-
hagyó módon megtarthatjuk-e a Borvi-
dékek Hétvégéjét, de a pihenőpark várni 
fogja az arra sétálókat.

SZÁMÍTÁSTECHNIKÁVAL SEGÍTVE
A katasztrófavédelem kirendelt-
ségvezetője részéről érkezett először szó-
ban, majd írásban is egy kérés, miszerint 
nem teszi lehetővé a költségvetésük a 
szükséges számítástechnikai fejlesztést. 
Ezért a város informatikai eszközök ado-
mányozásával segítette a katasztrófavé-
delem működését, hiszen rájuk is lénye-
gesen nagyobb terhek hárulnak ebben az 
időszakban.

A REFORMÁTUS TEMPLOM 
TETŐFELÚJÍTÁSA
Egy régebbi döntésünk alapján az önkor-
mányzat már adott támogatást a katoli-
kus egyháznak, nem volt kérdés, hogy 
a református egyház esetében is hoz-
zájárulunk a templom tetőfelújításhoz 
egymillió forinttal. A református temp-
lom emblematikus épülete a városnak, 
mindannyiunk érdeke, hogy megújuljon. 
Monoron erős és nagy református közös-
ség él, fontosnak tartom, hogy a város 
támogassa őket, ugyanúgy, mint a többi 
történelmi egyházat. S.
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 FOLYAMATOSAN VÁRJÁK A FOTÓKAT  

A HÓNAP KÉPE PÁLYÁZAT
Városunk népszerű és naprakészen 
frissített honlapján minden hónapban 
más fénykép fogadja az olvasókat. Az 
itt megjelenő fotókat hónapról hónap-
ra Monor online közössége választja ki 
a város Facebook-oldalán meghirde-
tett közönségszavazáson. A pályáza-
ton – akárcsak a szavazáson – minden 
érdeklődő részt vehet, aki felkeresi Mo-
nor Város Hivatalos Facebook-oldalát. 
Küldje el kedvenc Monoron, vagy Mo-
norról készül képét a titkarsag@monor.
hu e-mail-címre és kérje meg ismerő-
seit, hogy szavazzanak az ön képére, 
így heteken belül viszontláthatja fotóját 
a városi honlapon! További részleteket 
és a teljes pályázati kiírást is megtalál-
ják a www.monor.hu oldalon. Strázsa infó

 ONLINE ÉS TELEFONON IS  

LAKOSSÁGI FELMÉRÉSEK
Monoron a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló lakossági adatfelvételeket hajt vég-
re. Mindezt a korábbi évek gyakorlatá-
hoz hasonlóan teszi.

Fényképes igazolvánnyal rendelkező 
kérdezők végzik a munkát, akik a Statek 
Statisztikai Elemző Központ Kft. embe-
rei a Központi Statisztikai Hivatal meg-
bízásából. A kérdések több témakört is 
felölelnek, mint a munkaerő, a lakosság 
utazási szokásai, a háztartások kom-
munikációs technológiai eszközhaszná-
lata, költségvetési és életkörülményei. 

Véletlenszerű mintavétellel történik 
a válaszadásra kijelölt háztartások ki-

választása az ország különböző terüle-
tein. A járványügyi helyzetre való tekin-
tettel a válaszadás történhet telefonon 
vagy online is. Ezen felmérések ered-
ményei szinte nélkülözhetetlenek a tár-
sadalom jellemzőinek felmérésben. A 
kapott adatokat a KSH bizalmasan ke-
zeli, név és egyedi adatok nélkül, ösz-
szesített statisztikai táblázatban fog-
ja közölni. 

Munkanapokon hétfőtől csütörtökig 
8 és 16.30 között, pénteken 8 és 14 óra 
között a +36-80/200-766-os (3-as mel-
lék) telefonszámon, valamint a lakinfo@
ksh.hu e-mail-címen adnak felvilágosí-
tást, az adatgyűjtés módszertanáról pe-
dig a www.ksh.hu internetes oldalon tá-
jékozódhatnak. J.B.

 ÍGY TERVEZHETÜNK 

ÓVODÁK NYÁRI ZÁRVATARTÁSA
A monori óvodák 2021. évi nyári 
zárvatartásának rendje az alábbiak 
szerint alakul:
• Monori Bölcsőde
• 2021. 07. 19–2021. 08. 08.
• Napsugár óvoda 

2021. 07. 26–2021. 08. 22.
• Szivárvány óvoda 

2021. 06. 28–2021. 07. 25.
• Kossuth Lajos óvoda 

2021. 07. 05–2021. 08. 01.
• Tesz-Vesz óvoda 

2021. 07. 26–2021. 08. 22.
• Petőfi óvoda 

2021. 06. 28–2021. 07. 25.
• Mesevár Telephely óvoda 

2021. 06. 28–2021. 07. 25. Strázsa infó

Rajki Nóra Monori mandarinréce,
a hónap nyertes képe

 A CSALÁDSEGÍTŐHÖZ FORDULHATUNK 

HA NEM TUDUNK EGYEDÜL 
REGISZTRÁLNI AZ OLTÁSRA
 A Belügyminisztérium 

felkérte Monor város 
önkormányzatát, hogy aki 
nem rendelkezik e-mail-
címmel, telefonszámmal 
vagy épp digitális ismere-
tei nincsenek hozzá, annak 
biztosítsanak segítséget 
a regisztrációhoz és az 
oltással kapcsolatos teen-
dőkhöz. A Monor és Tér-
sége Integrált Család, -és 
Gyermekjóléti Központ 
és Szolgálat együttműködve az önkor-
mányzattal, vállalta, hogy lebonyolítja a 
tevékenység érdemi részét.

Aki problémába ütközik az oltásra való 
regisztráció kapcsán, annak már telefo-
non is tudnak segítséget nyújtani a szol-
gálatnál. Mindössze arra van szükség, 
hogy a szükséges adatokat: TAJ-számot, 
lakcímet, telefonszámot és e-mail-címet 
előkészítsük, és a kollégák készséggel 
megteszik helyettünk a regisztrációt. Aki 
nem rendelkezik e-mail-címmel, annak 
kérésre létrehoznak egyet, és a beér-
kező, lényeges információkat is nyomon 
követik. Még annak sem kell kétségbe 
esnie, aki még telefonnal sem rendelke-
zik, hiszen akkor személyesen is felke-
resheti a szolgálat munkatársait, akik a 
saját, hivatali telefonszámukat megadva 
regisztrálják az illetőt. ‒ Ha érdemi infor-

máció érkezik, akkor érte-
sítjük az ügyfelet, akár sze-
mélyes megkeresés útján 
is – mondta el lapunk-
nak Ispány János, a Monor 
és Térsége Integrált Csa-
lád, -és Gyermekjóléti Köz-
pont és Szolgálat vezetője. 
‒ Arra kérjük a monori pol-
gárokat, hogy regisztrálja-
nak, oltassák be magukat. 
Ha ebben bármiféle aka-
dályba ütköznek, akkor mi 

mindenben segítjük őket. Ha bárki tud 
olyan személyről a környezetében, akinél 
azt látja, hogy nem képes egyedül megol-
dani az oltással kapcsolatos problémákat, 
akkor is nyugodtan jelentkezzen nálunk, 
és mi személyesen megkeressük azt, aki-
ről jelzés érkezett. Most különösen szük-
séges a közösségi összefogás, hiszen a mi 
klientúránk a legelesettebb, akár sokféle 
betegséggel is küzdhetnek, így minden-
képp fontos lenne, hogy ne hagyjuk őket 
magukra – részletezte.

Az önkormányzat munkaidejében 
személyesen vagy telefonon is kereshetik 
a szolgálat munkatársait: 

Telefonszám: 06-29/411-037 
Cím: Monor, Dobó István utca 6.
Hétfő: 8.00–18.00
Kedd-szerda-csütörtök: 8.00–16.30
Péntek: 08.00–12.00
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Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

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.

 BÜSZKÉK VAGYUNK! 

HONVÉDELMI KITÜNTETÉST 
KAPOTT A MONORI PEDAGÓGUS
 2021. március 15-én dr. Benkő Tibor, 

Magyarország honvédelmi minisztere 
a Honvédelemért Kitüntető Cím III. 
fokozatát adományozta Oberst Marietta 
monori pedagógusnak. Az emlékplaket-
tet és az elismerő emléklapot Monoron 
vehette át.

A Nemzetőr Általános Iskola 
magyar-történelem szakos tanára a 
hadisírgondozás és a magyar nemzet 
hősei méltóságának megőrzése területén 
végzett kimagasló munkájáért kapta az 
elismerést. Az ajánlás Szőnyi Attila refor-
mátus presbiter tollából született, mely-
ben elismerősen nyilatkozott Marietta 
érdemeiről. 

„Oberst tanárnő az elmúlt évszáza-
dok honvédelmi eseményeinek megta-
nítására nemcsak az adott tankönyvet 
használja, hanem kiváló szervezése és 
leleményessége révén, más módon is fel-
kelti diákjainak érdeklődését. Így pél-
dául II. Rákóczi Ferenc, illetve 1848/1849 
szabadságharca, a világháborúk ese-

ményei (pl. Doni-áttörés), az ’56-os ese-
mények gyakran rendhagyó módon, de 
mindenképpen emlékezetesen rögzül-
nek a diákokban, akik későbbi tanulmá-
nyaikban sikeresen tudják használni az 
így elsajátított tudást. 

Marietta 2018 óta minden évben 3 
alkalommal (március 15.; hősök napja 
‒ május; október 6.) hadisírgondozást 
szervez a monori temetőkben a diák-
jaival, melyekre rendszeresen visz-
szajárnak a már elballagott diákjai is. 
A hadisírgondozások során a monori 
temetőben nyugvó ’48-as, I. és II. világ-
háborús honvédeink sírját teszik rendbe. 

A tanárnő rendhagyó történelemórá-
kon lehetőséget ad monori vonatkozású, 
honvédelmi kötődésű személyek, esemé-
nyek bemutatására. Az általa is vezetett 
történelmi-, illetve helytörténeti szakkör 
folyamatosan látogatott, kedvelt hely a 
diákok között. Az elmúlt években Oberst 
tanárnő keze alól kikerülő diákok már 
a középiskolák országos versenyeiben 

remekelnek, köszönhető a kiváló általá-
nos iskolai »alapozásnak«.

A tanárnő elhívatottsága, céltudatos-
sága és kiváló pedagógiai érzéke sok 
gyerek számára tette érthetővé a hősi-
esség, a hazaszeretet fogalmát, s tette 
emberivé, érezhetővé, megélt sorsokká a 
rideg sírok, néma emlékművek feliratait 
vagy veszteségadatait.”

Ezúton is gratulálunk az elért sike-
rekhez, és további jó munkát kívánunk a 
folytatáshoz!  Strázsa infó
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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
Járművezető képzés  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában

En
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ám
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A/

19
49

/2
/2

01
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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

Automata váltós 
személygépkocsival 

is vállalunk oktatástMonor, 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!

MI IS AZ A WIFI?
Egy olyan vezeték nélküli mikro-
hullámú kommunikációs hálózatról 
beszélünk, amelyre egy adott terüle-
ten nagyszámú felhasználó tud csatla-
kozni és ezen felhasználóknak ingyenes 
internethozzáférést biztosít. 

EGY SOROZAT, MÍG MEGJÖN 
A CEGLÉDI GYORS
A hálózat városunkban 5 beltéri helyen 
és 10 kültéri helyen lesz elérhető, ame-
lyek a következők: polgármesteri hivatal, 
sportcsarnok, uszoda, Vigadó, Dr. Gom-
bos Matild Egészségház, uszoda melletti 
játszótér, Tavas Park játszótér, Főtér, For-
rás köz, evangélikus templom előtti és 
mögötti tér, Petőfi Sándor utcai körtér, 
Gera kert, Szent Orbán tér, Cinka Panna 
utca. Az ingyenes internet-hozzáféréssel 
sokaknak válik könnyebbé a tájékozó-
dás vagy spórolhatnak meg időt a hiva-
talokban például egy azonnali befizeté-
sek online intézésével, de a diákoknak is 
nagy könnyebbséget jelent, hogy szabad-
idejükben nem saját vagy szüleik tárcáját 
terhelik a Tik-Tok- vagy YouTube-videók 
adatköltségeivel. 

BIZTONSÁGOS EZ?
Gyakran hallani különböző internetes 
támadásokról és adatlopásokról így nap-
jainkra minden adatátviteli hálózat egyik 
legfontosabb kritériuma a biztonság lett. 
A Monoron létesülő rendszer tervét a 
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Monoron eddig nem volt ingyenesen elérhető vezeték nélküli internetcsatlakozási 
lehetőség, így minden adat, amit otthonunktól távol töltöttünk le az eszközeinkre, 

a pénztárcánkat terhelte. Az Okos város következő eleme ezen fog változtatni, 
ugyanis városunk számos pontján free WiFi zónák kerülnek telepítésre.

Nemzeti Kibervédelmi 
Intézet véleményezte és 
minősítette megfelelő-
nek. A rendszer úgy került 
kialakításra, hogy a felhasz-
nálók tevékenységét rög-
zíti. Amennyiben a monori 
hálózatból indul támadás, 
vagy törvénytelen felhasz-
nálás történik az a nyomo-
zóhatóságok által visszake-
reshető.

Tekintettel arra, hogy 
egy szabad felhasználású 
hálózatról beszélünk, amit 
akár 18 éven aluliak is hasz-
nálhatnak, az elérhető tar-
talmakat tekintve nagy felelősség hárul 
az önkormányzatra. A közösségi felhasz-
náláshoz nem illő vagy tiltott tartalmak 
elérése ennek megfelelően korlátozásra 
kerül. Minőséget tekintve kiemelendő, 
hogy a legújabb WiFi 6 szabványnak 
megfelelő nagykapacitású eszközök 
kerülnek telepítésre, mindemellett egy 
felhasználó maximum 10 Mbps sebes-
séggel tud majd netezni. A limitációra 
azért van szükség, hogy mindenkinek 
jusson a sávszélességből. A telepített 
WiFi-eszközök az egyes szenzorok és 
okos város-eszközök adatforgalmazását 
is biztosítják.

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK
A WiFi-hozzáférés a városi intézmények-
ben és a főtéren 2021. 05. 01-től érhető el.

További kültéri hozzáférések létesí-
tése az új térfigyelő rendszer kiépítésé-
vel párhuzamosan fog megvalósulni. A 
szolgáltatás igénybevételéhez a Monor_
kozossegi_WiFi hálózathoz kell csatla-
kozni.

Első alkalommal regisztrációra van 
szükség, ehhez meg kell adni a felhasz-
náló nevét, e-mail-címét és telefonszá-
mát. A regisztrációt követően a rendszer 
megküldi a hozzáférés jelszavát a meg-
adott e-mail-címre és telefonszámára 
SMS-ben. Ezt követően a felhasználónév 
és jelszó párossal lehet bejelentkezni a 
rendszerbe. A regisztráció 30 napra biz-
tosít hozzáférési lehetőséget.

Fontos! Olvassuk el a felhasználási 
és adatkezelési tájékoztatót, mely a beje-
lentkezési felületen érhető el.
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gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

ZR BT. – GUMICENTRUM Épület-
energetikai energetikai 
tanúsítvány tanúsítvány 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

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.        Tel.: 29/411-717

Nyitvatartás: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12

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!

  Ahogyan minden évben, idén is van lehető-
ség arra, hogy rendelkezzen az összevont adó-
alap után befizetett személyi jövedelemadója 
1+1%-áról. Minden adóbevallást leadó magán-
személy jogosult az adójának 1%-ról az egy-
házak részére, 1%-ról pedig arra jogosult köz-
hasznú civil szervezetek, alapítványok részére 
rendelkezni. Ezt legkésőbb 2021. május 20-áig, 
az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Összegyűjtöttük azon helyi szervezeteket, 
akik számára felajánlható az adó 1%-a, hogy a monori adófizetők tudjanak róla, milyen 
célokat támogathatnak a kötelezően fizetendő személyi jövedelemadójukkal.
• Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet 

Közhasznú Alapítványa – adószám: 18674286-1-13 
• Csellengők Állatotthon Alapítvány – adószám: 18941706-1-13
• Csend Hangjai Alapítvány – adószám: 18681426-1-13
• Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás – adószám: 16935327-2-13
• Dr. Fónyad Dezső Emlékére Kulturális és Vallási Célú Alapítvány  – adószám: 18666739-1-13
• Dr. Gombos Matild Alapítvány – adószám: 18684254-1-13
• Egy Falu – Egy város Egyesület – adószám: 18688753-1-13
• Gézengúzok Óvodája Alapítvány – adószám: 18722554-1-13
• Gyermekláncfű Egyesület – adószám: 18719112-1-13
• Idősek Klubja Monor – adószám: 18676288-1-13
• Közös út Cukorbetegek Egyesülete – adószám: 18680566-1-13
• Monor és Vidéke Horgász Egyesület – adószám: 19832979-1-13
• Monor Környéki Strázsa Borrend Egyesület – adószám: 18687659-1-13
• Monor Újtelepi Református Kultúráért Alapítvány – adószám: 18703856-1-13
• Monorért Baráti Kör – adószám: 18689723-1-13
• Monori Borút Egyesület – adószám: 18725715-1-13
• Monori Bömbölde-Tipegők Alapítvány – adószám: 18689527-1-13
• Monori Esthajnalcsillag Alapítvány – adószám: 18712414-1-13
• Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány – adószám: 18691951-1-13
• Monori Jászai Mari Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány – adószám: 18677980-1-13
• Monori Kossuth Lajos Általános Iskola Diáktarisznya Alapítvány – adószám: 18678510-1-13
• Monori Napsugár Óvoda Gyermekeiért Alapítvány – adószám: 18697407-1-13
• Monori Polgárőr Egyesület – adószám: 19186144-1-13
• Monori Sportegyesület – adószám: 19831624-2-13
• Monori Szivárvány Óvodáért Alapítvány – adószám: 18709553-1-13
• Nagycsaládosok Monori Egyesülete – adószám: 19177108-1-13 
• Nefelejcs Alapítvány – adószám: 18709405-1-13
• Oláh István Alapítvány a monori József Attila Gimnázium és Szakközépiskoláért 

–  adószám: 18660513-1-13
• Ökumenikus Magyar Nevelésért, Oktatásért és Kultúráért Alapítvány 

– adószám: 18698312-1-13
• Pest Megyei Állatvédőrség Állat- és Természetvédelmi Alapítvány – adószám: 18409538-1-13
• Sulipersely Monor Nemzetőr Általános Iskola Diákalapítvány – adószám: 18683473-1-13
• Tenisz Club Monor Sportegyesület adószám: 18203868-2-13 
• Turner Ferenc Alapítvány – adószám: 18705339-1-13
• Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal Alapítvány – adószám: 18338269-1-13
• Vigadó Nonprofit Kft. – adószám: 14007505-2-13

 TÁMOGASSUK A HELYI SZERVEZETEKET! 

MARADJON HELYBEN ADÓJA 1%-A!
 ÜZENJÜNK SZÍVBŐL  

MÁJUSFA ÉS SZERETETFAL 
KÉSZÜL
Május elsejére virradóan hagyo-
mányosan májusfát állítottak a le-
gények a szeretett leánynak. Az 
idei évben az anyák napja, má-
jus első vasárnapja is ugyaner-
re a hétvégére esik, így különleges 
módon üdvözölhetik a monoriak 
a nekik fontos személyeket. A vá-
rosközpontban május első napjá-
ra egy májusfa, és szeretteink kö-
szöntésére szolgáló SzeretetFal 
készült el a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ által koordinált 
Kreatív Műhelyben.

A májusfaállítás hagyományát 
szerette volna feleleveníteni 
Kruchió László, a Kreatív Műhely 
online sorozat ötletadója, aki az 
anyák napi köszöntésekre is gon-
dolt új ötletével. A SzeretetFalra 
bárki feltűzheti szerettének szánt 
üzenetét, melyet minden érdeklő-
dő megtekinthet majd. Miután a 
címzett is megtalálta a neki szánt 
jókívánságot, közös fotójukat 
küldjék el a szervezők részére a 
vigado@vigadokft.hu e-mail-cím-
re. Május elsején reggeltől keres-
hetik az aktuális városdíszítést a 
katolikus templom melletti Szent 
István téren, a SzeretetFalra má-
jus 10-ig tudják elhelyezni üzene-
teiket. A közös képeket május 12-
ig várjuk, a legötletesebbeket a 
Vigadó oldalán közzétesszük.

Köszöntsük együtt Monoron 
szeretteinket és az édesanyákat, 
nagymamákat!



2021. május | MONORI STRÁZSA   7

ÖNKORMÁNYZAT

Sértz Optika – Monor
2200 Monor, Petőfi Sándor utca 3.

06-70/365-1332
sertzoptika.hu

monor@sertzoptika.hu
facebook.com/monoroptika

Nyitvatartás:
H–P : 9–17

Sz: 9–12

Az akció komplett szemüveg 
vásárlása esetén érvényes.

MEGNYITOTTUNK!

 BŰNCSELEKMÉNYBEN ÉRINTETT? 

ÍGY KÉRHET SEGÍTSÉGET!
 Aki valamilyen bűncselekmény-

ben közvetlenül vagy közvetve érin-
tett, nem biztos, hogy minden esetben 
képes egyedül megbirkózni az ezekkel 
járó traumákkal vagy akár anyagi gon-
dokkal. A Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság az országban elsőként tett 
ajánlatot a Pest Megyei Kormányhiva-
tal részére, hogy az Áldozatsegítő Szol-
gálat munkatársai a megye 13 rendőr-
kapitányságán fogadhatják ügyfeleiket. 
Erre Monoron is lehetőség lesz. 

BÁRKINEK SZÜKSÉGE LEHET 
SEGÍTSÉGRE
A Monori Rendőrkapitányság épü-
letében (2200 Monor, Kossuth Lajos 
u. 86.) 2021. május 5-én, június 16-án, 
valamint július 28-án 9.00 és 11.30 óra 
között kerül sor a fogadóórák megtartá-
sára. Bárki jelentkezhet a munkatársak-
nál, aki valamilyen bűncselekménnyel 
vagy tulajdon elleni szabálysértéssel 
kapcsolatba került, legyen az közvet-
len (sértett), vagy közvetett (tanú, csa-
ládtagok) kapcsolat. Az Áldozatsegítő 

Szolgálat munkatársai mindenki szá-
mára támogatást nyújthatnak, akinek 
a megélt, elszenvedett történtek fizikai, 
lelki, vagy akár anyagi megpróbálta-
tást, nehézséget okoztak. 

NINCSENEK ÜGYCSOPORTOK
Az áldozatok jogi felvilágosítást, taná-
csot kaphatnak, gyakorlati segítséget 
vehetnek igénybe akár egy nyomtat-
vány megfelelő kitöltéséhez, hivatalok-
kal való kapcsolatfelvételhez, szükség 
esetén érzelmi támogatásban részesül-
hetnek. Egy krízishelyzet fennállásakor 
azonnali pénzügyi segély is igényel-
hető kérelem alapján. Ezen túlmenően 
a személy elleni erőszakos bűncselek-
mények súlyos sérültjei, valamint a 
halálos áldozatok hozzátartozói állami 
kárenyhítésben is részesülhetnek.

Az Áldozatsegítő Szolgálat által nyúj-
tott támogatási lehetőségek listája ter-
jedelmes. Hasznos lehet a személyes 
találkozó előtt telefonon felvenni velük 
a kapcsolatot: a 06-80/225-225 telefon-
szám ingyen és éjjel-nappal hívható. 

Az Áldozatsegítő Szolgálat által kínált 
segítségnyújtási lehetőségek: felvilágo-
sítás adása jogokról, kötelezettségekről; 
érzelmi támogatás nyújtása; jogi tanács-
adás, gyakorlati segítségnyújtás; iga-
zolást nyújt áldozati státuszról; krízis-
helyzet esetén azonnali pénzügyi segély 
(kérelem alapján, a lakhatás, a ruház-
kodás, az utazás, az élelmezés, a gyó-
gyászati költségek, illetve kegyeleti 
kiadások enyhítésére adható); konkrét 
esetre vonatkozó információk alapján 
személyre szabott felvilágosítás a jogosan 
igénybe vehető egészségügyi, szociális 
ellátásokról; az ellátások igénybevételé-
vel, nyomtatványok kitöltésével, hivata-
lokkal való kapcsolatfelvétellel, ellopott 
okmányok pótlásával kapcsolatos segít-
ség; az emberkereskedelem áldozatai szá-
mára kiemelt támogatás, akár védett szál-
láshely biztosításával. Strázsa infó
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 CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

KÖRNYEZETÜNK KÍMÉLÉSE TAVASSZAL IS FELADATUNK
 A jó idővel kissé a lakosság felada-

tai is átrendeződnek: a hólapátolást és a 
síkosságmentesítést felváltják a tavaszi, 
kerti munkák. Ilyenkor gondoskodnunk 
kell a zöldhulladék megfelelő kezelésé-
ről, a fák, bokrok metszése után vissza-
maradt ágakról, és mint mindig, most 
is mindent meg kell tennünk, hogy kör-
nyezetünket az évszaknak megfelelően 
óvjuk és megszépítsük. 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-
GYŰJTÉS
Szerencsére ma már más lehetőségeink is 
vannak a zöldhulladék megfelelő keze-
lésére, elszállítására, mint a környeze-
tünkre igencsak ártalmas égetés. A kert-
gondozás során levágott füvet és egyéb 
lágyszárú növényeket, a lehullott faleve-
let a DTkH Nonprofit Kft. alvállalkozó-
jaként a Kövál Nonprofit Zrt. szállítja el 
a mellékelt táblázat alapján, a lakosság 
részére térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátott 2 darab zöld színű, biológiailag 
lebomló műanyag zsákban. Az ágnye-
sedéket maximum 70 cm hosszú köte-
gekben összekötve, alkalmanként maxi-
mum 0,5 m3 mennyiségben helyezhetjük 
ki. Figyeljünk oda, hogy a kihelyezett 
zöldhulladék se a közterületet ne szeny-
nyezze, se az utak és járdák forgalmát ne 

akadályozza! A begyűjtéssel egyidejűleg 
a munkatársak 2 db zöld színű, emblémás 
cserezsákot biztosítanak. Szükség esetén 
további zsákokat az értékesítési helyeken 
lehet beszerezni. Szállítási alkalman-
ként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, 
valamint további „korlátlan” mennyi-
ségű megvásárolt, kék színű, DTkH Np. 
Kft. emblémás, biológiailag lebomló zsák 
helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
HULLADÉKGYŰJTÉS
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a 
megadott napon az összegyűjtött csoma-
golási hulladékot mennyiségi korlátozás 
nélkül kihelyezhetjük, bármilyen átlát-
szó zsákban, illetve a kommunális hul-
ladék gyűjtésére használt edényzettől 
eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga 
színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szab-
ványos edényzetben is. A mindenkori 
begyűjtéssel egyidejűleg a DTkH Np. 

Kft. szállítási alkalmanként 1 db csere-
zsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 
szolgáló, sárga színű, emblémás) ad.

A hulladék kihelyezésében fontos 
szempont a megfelelő tömörítés: ezzel 
tudjuk csökkenteni a tárolással elfog-
lalt helyet, illetve a zsákok mennyisé-
gének csökkentésével is tehetünk kör-
nyezetünk tehermentesítéséért. További 
fontos információ lehet az is, hogy az 
üvegek (színes és színtelen öblös, üdí-
tős, boros, pezsgős) leadását kiöblítve, az 
üveggyűjtőpontokon tehetjük meg (hul-
ladékudvar – Bajcsy Zs. út vége; Klapka 
utca – Pozsonyi utca sarok; Katona József 
u; Mátyás király u. – Kossuth L. u sarok).

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást ingatlanonként évente 
két alkalommal végzi a Kövál Np. Zrt., 
házhoz menő rendszerben, alkalman-
ként 3 m³ mennyiségben. A szolgálta-
tás a DTkH Np. Kft. közszolgáltatótól 
a 06-53/500-152 (2. menüpont) telefon-
számon igényelhető ügyfélfogadási 
időben.

ÜNNEPNAPRA ESŐ KOMMUNÁLIS 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ÁTHELYEZÉS: 
2021. 05. 24. (Pünkösd hétfő) helyett 
2021. 05. 22. (szombat)

HELYESBÍTÉS 
Előző számunkban helytelenül jelent 
meg az információ, miszerint az 
ingatlanok elé kihelyezett ágnye-
sedék mennyiségi korlátozás nél-
kül elszállításra kerül. A maximum 
70 cm hosszú kötegekben összekötött 
nyesedék alkalmanként maximum 
0,5 m³ mennyiség helyezhető ki, a 
mennyiségi korlátozásra az elszál-
líthatóság tervezése miatt feltétlenül 
szükség van. 

2021. HÁZHOZ MENŐ 
ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI
HULLADÉKGYŰJTÉS

körzetek április május június április május június

1. 12. 10. 7.; 21. 3.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28.

2. 13. 11. 8.; 22. 6.; 20. 4.; 18. 1.; 15.; 29.

3. 14. 12. 9.; 23. 7.; 21. 5.; 19. 2.; 16.; 30.

4. 15. 13. 10.; 24. 8.; 22. 6.; 20. 3.; 17.

5. 16. 14. 11.; 25. 9.; 23. 7.; 21. 4.; 18.

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!

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Alpin-
technikával.  

Kedvező 
árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, ereszcsatorna javítása, 

cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes 

cseréje és fedése
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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!

Operátor 

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.
Operátor 

többműszakos munkarendben 

Karbantartó 

többműszakos munkarendben.  

Géplakatos/villanyszerelő/mechanikai 

műszerész végzettséggel.

Karbantartó 

többműszakos munkarendben. 

Targoncavezető 

többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.

a következő munkakörökbe:

Targoncavezető 

többműszakos munkarendben 

Gépbeállító

többműszakos munkarendben 

– több üzemünkbe.

Angol nyelvoktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina

06-30/5665-147

ELKEZDŐDÖTT A VASÚTFEJLESZTÉS
 A MÁV Zrt. április 6-án kezdte meg a ceglédi 

(100a) vonal idei felújítását Vecsés–Üllő–Monor 
szakaszon. A várhatóan ősz végére befejeződő 
munkálatoknak köszönhetően helyreállhat az 
eredeti 120 km/órás pályasebesség, megszűn-
nek a sebességkorlátozások, ezáltal megbízha-
tóbbá és stabilabbá válik a közlekedés, csök-
ken a meghibásodások száma.

A kivitelezés első üteme június 18-ig zaj-
lik. Annak érdekében, hogy a fejlesztés minél 
rövidebb időt vegyen igénybe, a pályafelújí-
tással kapcsolatos munkák hétköznap és hét-
végén egyaránt 12 órás műszakokban folynak 
majd, jellemzően 7–19 óra között, az anyagok 
szállítását pedig az éjszakai órákban, 19 és 7 
óra között végzik.

A felújítással és a módosított menetren-
dekkel kapcsolatos információk a www.mav.
hu/100a oldalon érhetők el, a munkálatokkal 
kapcsolatos lakossági észrevételeket és pana-
szokat a 100a@fkg.hu e-mail-címre lehet elkül-
deni.

S50-ES JELZÉSŰ JÁRATOK:
A monori S50-es vonatok rövidebb útvo-
nalon, Budapest-Nyugati és Vecsés között 

munkanapokon közel 30 percenként, hét-
végénként óránként közlekednek, mindkét 
irányban minden állomáson, megállóhelyen 
megállnak. Vecsés és Üllő között óránként 
pótlóbusz közlekedik helyettük. A csak mun-
kanapokon csúcsidőben közlekedő vona-
tokhoz Vecsés és Monor között közlekedő 
pótlóbuszok csatlakoznak (hajnalban Buda-
pest felé, délután Monor felé).

Z50-ES JELZÉSŰ ZÓNÁZÓVONATOK
A zónázó vonatok Budapest-Nyugati pálya-
udvar és Cegléd között óránként közleked-
nek, néhány vonat kivételével Üllő állomá-
son és Hosszúberek-Péteri megállóhelyen is 
megállnak. Ezen felül munkanapokon dél-
után Budapestről 14.38-tól 18.38-ig óránként 
G50-es vonatok indulnak Cegléd, illetve 
Szolnok felé, Vecsés, Monor, Monorierdő, 
Ceglédbercel, Ceglédbercel-Cserő megállá-
sokkal.

A pályakarbantartási munkák miatt 
módosított menetrend szerint közlekednek a 
vonatok. Kérjük, utazás előtt tájékozódjanak 
a közlekedő vonatok menetrendjéről a www.
jegy.mav.hu oldalon. MÁV infó
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Hogy egy kicsit közelebb hozzuk 
a terjeszkedő városhoz az azt 
körülvevő vidéket, Lukácsy Zol-

tán falugazdásszal beszélgettünk ‒ akit 
sokan jó borairól is ismerhetnek. 

‒ Mivel foglalkozik? 
‒ Főállásban falugazdász vagyok. A 

gazdákat informáljuk, támogatjuk, segít-
jük őket a különböző támogatások lehívá-
sában, az őstermelői rendszer irányítása 
is a mi kezünkben összpontosul. Emellett 
még édesapám kezdett bele egy családi 
vállalkozásba 70 hektár szántófölddel és 
10 hektár szőlővel, ezt vettem át tőle évek-
kel ezelőtt. Mellette egy borászatot is üze-
meltetünk a bátyámmal és édesapámmal 
közösen. Mind a mezőgazdasági, mind 
a borászati vonalon a helyi közösségi 
élet minden területén részt veszek, tagja 
vagyok a helyi társaságoknak. 

‒ Hogy áll Monor a mezőgazdaság szem-
pontjából?

KÖZÖSSÉG

ISMERJÜK MEG 
MONOR MEZŐGAZDASÁGÁT!

Minden évben április 24-én ünnepeljük Szent György napját, az állatok első kihajtásának idejét. 
Bár az ősi pásztorünnep hagyományai már igencsak távol kerültek a városias élet hétköznapjaitól, 

ám a mezőgazdaságból élők a mai napig tudják, mit rejt a föld és milyen kincseket adhat. 

‒ A szántóföldi mezőgazdaság tekin-
tetében Monor megosztott település: 
egy vonallal ketté lehet választani a 
Monort határoló területeket, ez nagy-
jából a vasút vonala. A gödöllői domb-
ság utolsó nyúlványán helyezkedünk 
el, Gomba felé jó minőségű mezőgazda-
sági szántóterületek esnek. Igaz, hogy 
nem túl homogén a talaja, elég válto-
zatos, akár egy táblán belül is előfor-
dul két-három fajta talaj, de összességé-
ben jónak számít. Ha a vasút túloldalát 
nézzük, ott pedig már abszolút a homo-
kos talajszerkezet jellemző. Egy arany 
középutat nagyon szépen meg lehet 
rajta termelni minden fajta növénnyel.

‒ Milyen növények termesztése a jel-
lemző?

‒ Azt látom, hogy mára Monoron 
nagyon leegyszerűsödött a növényter-
mesztés, három-négyféle növényt ter-
mesztünk vetésforgóban, elsősorban 
ipari növényeket: búzát, kukoricát, nap-
raforgót, árpát és rozst, kirívó esetekben 
néha előfordul cirok termesztés vagy 
kertészeti kultúra. 

‒ Falugazdászként miben tud segíteni 
a gazdáknak?

‒ Jó helyzetben vagyok, mert én 
magam is gazda vagyok, ismerek min-
denkit, mindenkiről tudom, hogy mire 
van szüksége. Így javasolni tudom nekik 
azokat a támogatási formákat, amelye-
ket igénybe vehetnek, és a most éppen 
aktuális földalapú támogatást. Minden 
gazdának területnagyság alapon jár egy 
bizonyos európai uniós összeg, ennek a 
szétosztása május 15-ig tart. Ebben segí-
tünk a gazdáknak: összevetjük, meg-

rajzoljuk a területeket, és ezek alapján 
leadjuk az igényeket. A másik dolga a 
falugazdásznak az őstermelői rendszer 
működtetése: őstermelő az, aki termel 
valamit a területén, egy adott árufeles-
leget pedig el szeretne adni. 

‒ Beszéljünk a helyi borokról is!
‒ Kicsit elfogult vagyok a témával 

kapcsolatban, de mondhatjuk, hogy a 
monori borok nagyon jók. Aki komo-
lyan foglalkozik vele és odafigyel min-
denre, az nagyon jó minőségű bort tud 
előállítani a monori szőlőből. A gödöl-
lői dombság utolsó nyúlványait kihasz-
nálva a Strázsahegy is egy nagyon szép 
szőlőtermelő vidék: a pincészetek is 
azért lettek ott fúrva. 

‒ Milyen borok jellemzők?
‒ Inkább fehér- és roséboros vidék 

vagyunk. Van kékszőlő is: ez egyrészt a 
rosébornak kedvez, másrészt igény van 
a vörösborra is, de azért főként könnyed, 
tiszta ízű, friss fehér- és roséborokat 
készítünk, amivel nagyon versenyképe-
sek vagyunk, több országos megméret-
tetésen is számos díjat nyertünk. 

‒ Milyen szervezetek segítik a mező-
gazdaságot?

‒ A helyi szerveződések legfőbb fel-
adata a gazdálkodási eszmecsere. Ha a 
bornál maradunk, például a Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend biztos sokak szá-
mára ismerős lehet. Sok rendezvényt 
szerveztünk már, ezzel próbáljuk a 
monori bor hírnevét öregbíteni, emellett 
persze jól is érezzük magunkat. A bor-
rend élete erősen összefonódik a Monori 
Gazdakörrel, hiszen szinte minden gaz-
dának van kötődése Monoron a szőlő-
höz is. Ha valaki gazdálkodik, annak 
általában szőlője is van, hogy a bort el 
tudja készíteni magának. Nagy dicső-
ség, hogy három éve az Európai Bizott-
ság oltalom alatt álló eredetmegjelölést 
hagyott jóvá a monori régióban ter-
melt borokra, ezzel a kunsági borvidé-
ken belül már egy különálló alegysé-
get képez a monori bor. Ezzel ismerték 
el azt, hogy valójában lényegesen más a 
termőterületünk és jó minőségű, egyedi 
borokat tudunk készíteni.  VNyL

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!
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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

A GR Sport modellek kívül-belül karakteresebb, dinamikusabb 
formavilágúak, és a kiegészítők széles választéka még emlékeze- 
tesebbé varázsolhatja utazásait.

 MOST A TETTEK SZÁMÍTANAK 

MONORI SÜTIANGYALOK
 A járvány idejét most már sajnos évek-

ben mérhetjük, ami igencsak próbára 
teszi mindenki türelmét, anyagi forrá-
sait és lelkiállapotát. Ezért különösen 
szívet melengető olyan történetekről hírt 
kapni, ahol emberek egymás napját sze-
retnék szebbé tenni, sokszor névtelen-
ségbe burkolózva. 

Ezek a jótevők, akár figyelmesség-
ből, akár hálából, a másik örömét tart-
ják szem előtt. Bár mindenki kíváncsi 
rá, kik ők, hiszen az érintettek köszö-
netüket is szívesen kifejeznék, ám sok-
szor önmagában a gesztus is elég, hogy 
a világot kicsit szebbnek lássuk.

A Monori Mentőállomás dolgozói a 
pandémia kezdete óta több alkalom-
mal kaptak már finomságokat, élelmi-
szert és hasznos tárgyakat a lakosságtól 
a mindennapjaik megkönnyítésére. Az 
éjt nappallá téve talpon lévő mentősök 
és egészségügyi dolgozók meg is érde-
melnek minden elismerést. ‒ Küldtek 
már süteményeket, pizzákat, frissen-
sülteket, hamburgereket. Ezek többsége 
monori vállalkozásoktól, vagy monori 
kötődésű vállalkozóktól érkezett – vála-
szolta lapunknak László Viktor, a Monori 

Mentőállomás állomásvezetője. ‒ Kap-
tunk több, nagyobb értékű ajándékot 
is: mosógépet, szárítógépet, ózongene-
rátort, mosogatógépet. Természetesen 
minden kedvességnek nagyon örülünk, 
hiszen ezek is azt mutatják, hogy az 
emberek megbecsülik a munkánkat. Az 
pedig különösen jólesik a bajtársaknak, 
amikor egy korábban ellátott betegtől 
vagy hozzátartozójától érkezik valami. 
Ilyenkor tudjuk, hogy meg voltak elé-
gedve az ellátással.

Az Ami Süti cukrászműhely több 
névtelen kérést teljesített már, legutóbb 
a mentősöknek rendelt valaki tortát, ám 
személye teljes inkognitóban maradt. 
‒ Nemrég felhívott egy úriember, hogy 
partnerek vagyunk-e abban, hogy tele-
fonon keresztül rendeljen egy tortát, és 
megkért bennünket, hogy szállítsuk ki 
a mentősöknek – meséli Molnár Csilla, 
a cukrászda  társtulajdonosa. – Feb-
ruár környékén történhetett a család-
dal valami, de nem akartam belemenni 
a részletekbe, amikor a mentősök segí-
tettek nekik, és így szerették volna a 
hálájukat kifejezni. Amikor elkészült 
a torta, még kiszállítás előtt átküldtem 

a megrendelőnek a fotót. Kifizette, de 
névtelenséget kért, azt mondta, nem ez 
számít, lényegtelen a személye. Az üze-
nete mindössze annyi volt, hogy nagyon 
köszöni egy család.

A témához kapcsolódva szerkesztő-
ségünk még egy üzenetet kapott, ami 
szintén azt sejteti, hogy számtalan olyan 
lakos él a városban, aki szereti kifejezni 
háláját és nagyrabecsülését azokért, 
akik ebben a nehéz helyzetben is értünk 
dolgoznak. 

„Ezúton szeretnénk a monori 
sütiangyaloknak megköszönni, hogy 
apró, de figyelmes ajándékukkal fejezték 
ki hálájukat.” ‒ Dr. Zsédely Ferenc házior-
vos és felesége, Ildikó.  VNyL
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Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak,  
közületeknek egyedi reklámáron.

Kérje ajánlatunkat!

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit                                
háztól házig szállítással! 

Magócsi Ruhatisztító

KEDVES VÉGZŐS SZTERÉNYIS DIÁKOK!
Hosszú ideig nagyon bíztunk benne, 
hogy az, ami megtörtént a tavalyi végző-
sökkel, nem ismétlődhet meg újra. Sajnos, 
a vírus felülírta a terveinket, vágyainkat. 
November 11-e óta üresen kong az iskola, 
nem harsog hangotok az iskola udvarán, 
nem halljuk, éppen ki milyen kedvvel lép 
ki az iskola kapuján. Furcsa ezt kimon-
dani, de még a csínytevéseitek is hiányoz-
nak a mindennapokból. 

Tavaly év végén még azt hittük, hogy 
a veszélyhelyzet nyáron elmúlik, és ezt a 
tanévet már nem érintik a korlátozások. 
Sajnos nem így lett. Nektek, akik most 
utolsó nagy iskolai próbatételetekre, a 
vizsgákra készültök, már nagyon régóta 
nélkülöznötök kellett az osztálytársai-
tok bátorító társaságát, a tanáraitok biz-
tató, néha noszogató sürgetését. Rend-
hagyó módon nektek még a szalagavató 

OKTATÁS

A BALLAGÁS ELMARAD, DE A BÚCSÚ NEM

KEDVES VÉGZŐS SZTERÉNYIS DIÁKOK!

A BALLAGÁS ELMARAD, 
Az idei év is felemásra sikeredett, ami az iskolák és a diákok életét illeti. Főleg az érettségire 

készülő, végzős tanulók mindennapjai teltek meg kihívásokkal, hiszen egy cseppet sem 
megszokott helyzetben kell a legjobbat kihozni magukból. Sajnos a tanév lezárása és a 
búcsú az iskolától semmiképp nem lesz rendhagyó, ám a Szterényi József Technikum és 

Szakképző Iskola tanárai idén is kedves sorokkal köszönnek el szeretett diákjaiktól.

öröme sem adatott meg, és sorolhatnánk 
még számtalan izgalmasnak ígérkező, de 
elmaradt programot. 

Azonban nem szeretnénk, ha csak 
a veszteségeket látnátok, önsajnálatba 
merülnétek, és igazolva látnátok, hogy 
miért nem tudtatok még jobban felké-
szülni az érettségi vagy a szakmai vizs-
gára. Hiszen voltak közületek olyanok, 
akik a digitális/online oktatás alatt jobb 
jegyeket tudtak szerezni, mint korábban, 
és naponta összességében többet foglal-
koztak tanulással, mint a jelenléti oktatás 
idején. Remélhetőleg meg is lesz ennek az 
eredménye.

Tudom, hogy úgy érzitek, nagyon 
kiszúrt veletek az élet, de gondoljatok 
bele, hogy mennyi mindent megtanulta-
tok ez idő alatt! Profin kezelitek a Google 
Classroomot, és még több más digitá-
lis platformot. Megtanultátok a higiéni-
kus érintkezés szabályait. Önfegyelmet 
tanultatok nemcsak a maszkviselés terén, 
de minden más, a pandémia miatt beve-
zetett szabály betartásával.

Sokszor azt gondoljuk, 
milyen szerencsétlenek 
vagyunk, hogy így alakult 
az életünk. Hát nézzetek 
körül! Süt a nap a fejünk 
felett! Lélegzünk! Élünk! 
Ez a legfontosabb! És per-
sze fontos minden más is, 
a család, a barátok, és nek-
tek most leginkább a sike-
res vizsga. Mindez azon-
ban csak akkor lehetséges, 
ha egészségesek maradtok, 

és megvéditek azokat is a fertőzéstől, akik 
körülvesznek benneteket.

Az idén ennek érdekében elmarad a 
ballagás. De nem marad el a méltó búcsú-
zás. Mi, tanárok rövid kis videóinkban 
állítottunk emléket a közösen töltött szép 
éveknek, ti ezeket a videókat elmenthe-
titek, és bármikor visszanézhetitek. Így 
nem felejtitek majd el a Szterényit, és ha 
erre jártok, remélem, majd jó szívvel tér-
tek be hozzánk, és mesélitek el, mit dol-
goztok, hogyan alakult az életetek.

Szeretnénk hinni, hogy az a törődés és 
szeretet, amit iskolánkban kaptatok, min-
tát ad nektek arra, hogy hogyan bánja-
tok embertársaitokkal. Legyetek büszkék 
arra, hogy ebben a nehéz időszakban is 
megálltátok a helyeteket! Gyűjtsétek még 
össze minden erőtöket és tudásotokat, és 
vágjatok bele az utolsó nagy megmérette-
tésbe! Mi ott leszünk mellettetek, és báto-
rítunk titeket!

Most pedig egy régi áldás szövegével 
bocsájtunk útra benneteket.

Legyen időd a munkára – ez a siker ára.
Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre – ez a lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra –ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra – utadat majd egy csillaghoz 
vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy 
önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és téged is szeressenek – ez isteni 
kiváltság.  A szterényis tanárok ª
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HIRDETÉS

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.



 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szeretet édesanyánkat és 
nagymamánkat Kovács Lajosnét, 
született Otrokocsi Esztert elkísér-
ték utolsó útjára és sírjára virágot 
helyeztek. A gyászoló család

KÖZÖSSÉG
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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

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.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó 
illusztráció.

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 minden-
kor 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 
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 minden
kor 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 
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 minden

Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

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

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

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

 BÚCSÚZUNK 

DR. ERDÉLYI LAJOS EMLÉKÉRE
 79 éves korában 

elhunyt Dr. Erdélyi Lajos, 
aki tíz éven keresztül 
vezette a polgármesteri 
hivatal képviselő-testü-
leti irodáját és 1995-től 
nyugdíjazásáig betöl-
tötte a Monor város 
aljegyzői tisztségét.

1969-től folyamato-
san Monoron dolgo-
zott az államigazga-
tás területén, miután 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
szerzett jogi diplomát és doktori címet. 
1980-tól töltött be vezetői posztot, először 
mint igazgatási osztályvezető-helyettes, 
majd megbízott osztályvezető, titkársági 
osztályvezető. 1991-től tíz évig a polgár-
mesteri hivatal képviselő-testületi iro-
dáját vezette. 1995-ben megpályázta és 
elnyerte a város aljegyzői állását, melyet 
az irodavezetői munkájával együtt látott 
el. Munkája során több magas kitüntetés-
ben részesült, volt Kiváló Dolgozó, meg-
kapta a Munka Érdemrend bronz fokoza-
tát, a Járási Tanács kitüntetését, továbbá 
1994. augusztus 20-án Pest Megye Köz-

 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
A gyászoló család köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak, akik édes-
anyánk, Kun Pálné született Leé Ilo-
na temetésén részt vettek, sírjára 
koszorúkat, virágokat hoztak és je-
lenlétükkel kifejezték az iránta való 
tiszteletüket és szeretetüket, és eny-
hítették a gyászunkat.  A gyászoló család

gyűlése Nyáry Pál köz-
igazgatási kitüntetés-
ben részesítette. Monor 
Város Önkormányzata 
több évtizedes munká-
ját 2002-ben, Monorért 
Emlékplakett és Oklevél 
kitüntetéssel ismerte el.

Közvetlen munkatár-
saival a kapcsolata min-
dig családias, kiegyen-
súlyozott volt. Vidám, 
jó hangulatot teremtett 

az irodában, de mellette következetesen 
megkövetelte a munkát is. Mindig elsőd-
leges szempontnak tekintette a törvények 
betartását és betartatását, az emberi mél-
tóság megőrzése mellett. Különös figyel-
met fordított a választásokra, több ciklu-
son keresztül irányította az országgyűlési 
és helyhatósági választásokat, népszava-
zásokat. Több mint 40 aktív munkában 
töltött év után vonult nyugdíjba.

Monor Város Önkormányzata, a pol-
gármesteri hivatal jelenlegi kollégái és 
korábbi munkatársai nevében őszinte 
részvétünket fejezzük ki az elhunyt csa-
ládjának. Monor Város Önkormányzata
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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.

www.
szazaspince. hu

VirágkosárVirágkosárVirágkosárVirágkosárVirágkosárVirágkosárVirágkosárVirágkosárVirágkosárVirágkosár
mixmixmixmix
4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 
szögletesszögletesszögletesszögletesszögletesszögletesszögletesszögletesszögletes

ECOIFFIERECOIFFIERECOIFFIERECOIFFIERECOIFFIERECOIFFIERECOIFFIERECOIFFIERECOIFFIERECOIFFIER
műanyagműanyagműanyagműanyagműanyagműanyagműanyagműanyag
kertész kertész 
műanyag
kertész 
műanyagműanyag
kertész 
műanyag
kertész kertész kertész kertész kertész kertész kertész 
kocsikocsikocsikocsikocsikocsi
szerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkalszerszámokkal

CCitronellás itronellás itronellás itronellás itronellás itronellás itronellás itronellás itronellás itronellás itronellás 
gyertyagyertyagyertyagyertyagyertyagyertyagyertyagyertya
üveg üveg üveg üveg üveg 
tartóbantartóbantartóbantartóbantartóbantartóbantartóbantartóbantartóban
több színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színben

VirágkosárVirágkosárVirágkosár
mixmix
4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 
szögletesszögletesszögletes

VirágkosárVirágkosár

4 db-os, kerek, 4 db-os, kerek, 
szögletesszögletes

Kagyló Kagyló Kagyló Kagyló Kagyló Kagyló Kagyló Kagyló Kagyló Kagyló Kagyló Kagyló 
alakú alakú alakú alakú alakú alakú alakú alakú alakú 

homokozóhomokozóhomokozóhomokozóhomokozóhomokozóhomokozóhomokozóhomokozóhomokozóhomokozóhomokozó
108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm108x94x19 cm

több színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színbentöbb színben

Piknik Piknik Piknik Piknik Piknik Piknik Piknik 
takarótakarótakarótakarótakarótakarótakaró

130x150 cm130x150 cm130x150 cm130x150 cm130x150 cm130x150 cm130x150 cm130x150 cm130x150 cm130x150 cm

VAPEVAPEVAPEVAPEVAPE
szúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtószúnyogirtó

spirálspirálspirálspirálspirálspirálspirál
10 db/cs.10 db/cs.10 db/cs.10 db/cs.10 db/cs.10 db/cs.10 db/cs.10 db/cs.10 db/cs.
többféletöbbféletöbbféletöbbféletöbbféletöbbféletöbbféletöbbféletöbbféle

Válogasson nyári 

kínálatunkból!

STRÁZSAHEGYI TEKERŐ ONLINE
A korábban megszokott formában nincs lehe-
tőség a Strázsahegyi Tekerő amatőr terep-
kerékpár-verseny megrendezésére, szeret-
nénk azonban ezt a közel húszéves múltra 
visszatekintő eseményt idén újra megtar-
tani. A mobiltelefonos applikációk lehető-
ségeit kihasználva, a korábban megszokott 
pályákon egyénileg teljesíthető útvonalat 
jelölünk ki, így biztosítva a versenyen való 
részvételt a monori gyerekeknek és felnőt-
teknek. A kerékpározni szeretőknek így idén 
is segítünk összemérni gyorsaságukat, miu-

tán elküldték részünkre a mobilapp által rög-
zített adatokat. Négy kategóriában várjuk a 
jelentkezőket, a versenypályák megtekinté-
sére, illetve a teljesítés idejének lemérésére a 
BikeMap telefonos alkalmazásban van lehe-
tőség. Amennyiben a pályát teljesítették, a 
mért köridőről készítsenek egy képernyőké-
pet, és a vigado@vigadokft.hu e-mail-címre 
küldjék el nekünk névvel és életkorral ellátva 
legkésőbb május 17-ig!

MINI VÁROSI GYEREKNAP
A lapzártakor érvényben lévő korlátozásokra 
tekintettel, nem a korábban megszokott for-
mában kerül megszervezésre a Városi gyerek-
nap. Bízva a korlátozások enyhítésében, arra 

SZABADTÉRI PROGRAMOKKAL 
KÉSZÜLÜNK

Reményeink szerint a korlátozó intézkedések fokozatos 
feloldása hamarosan lehetővé teszi, hogy május végétől – a 

megszokottól kissé eltérő módon – megrendezésre kerülhessenek 
a korábban nagy sikert arató szabadtéri programjaink.

számítunk, hogy kisebb programok megszer-
vezésére lehetőség nyílik május végén. 

A családos érdeklődők igényeit szem előtt 
tartva, május utolsó hétvégéjén – amennyi-
ben a jogszabályok lehetővé teszik – kisebb, 
tavaly nyáron látott kiegészítő játszótéri ese-
ményekkel gazdagítjuk a gyermekek prog-
ramlehetőségeit.

BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE LIGHT
Városunk legismertebb és leglátogatottabb 
programja a korábban nyolc egymást követő 
évben is megrendezett, évről évre egyre 
nagyobb szakmai és látogatói elismerést 
kiváltó Borvidékek Hétvégéje. 2020-ban a jár-
ványhelyzet miatt nem kerülhetett megren-
dezésre, bízunk benne, hogy az idei évben 
újra lehetőségünk lesz a programot meg-
szervezni! Az április közepén rendelkezésre 
álló információk alapján az ország számta-
lan részéről érkező vendégborászok részvé-
telére idén nincs lehetőség, így a helyi borá-
szok termékeit kóstolhatják majd június 12-én 
– amennyiben a korlátozások feloldása addig 
megtörténik.

További nyári tervezett programjaink, 
melyet reményeink szerint egyre kevésbé 
érintenek majd a járványhelyzet miatt beve-
zetett intézkedések: június 26. FröccsSzombat 
a Tavas parkban; július 17. FröccsSzombat a 
városközpontban; július 31. Pincezene-feszti-
vál; augusztus 20. Az államalapítás ünnepe. 
Reméljük, hogy a beoltottak egyre növekvő 
száma lehetővé teszi majd nyári programter-
veink megvalósítását! Vigadó

KULTÚRA
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SPORTKULTÚRA

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    06-20/994-7401

saját futárralsaját futárral

Amíg a készlet tart.

Monor, 
Jókai utca 3–5.

Monor, 
Dózsa György 

utca 37.

209 Ft199 Ft239 Ft299 Ft259 Ft715 Ft 149 Ft 249 Ft

Hell GamerHell Gamer
0,25 liter

Queen üdítőitalQueen üdítőital
2,5 liter

Márka FruiticaMárka Fruitica
1,5 liter

Miller sörMiller sör
0,33 liter 
palackospalackos

Kőbányai sörKőbányai sör
2 liter 

PET

CBA piros sós chipsCBA piros sós chips
75 g

CBA piros CBA piros 
durum  tészta

500 g

NesteaNestea
1,5 liter 

 OLVASNI JÓ! 

ÚJRAINDULT A KÖNYVTÁR 
KÖNYV-ABLAK SZOLGÁLTATÁSA
 Jó hír a könyvfalóknak, hogy április 8-tól a Dr. Borzsák István 

Városi Könyvtár újraindította Könyv-ablak szolgáltatását. Az 
épületbe továbbra sem léphetnek be a látogatók, ám könyvköl-
csönzésre újra van lehetőség, a januári rendszerhez hasonlóan. 

A 144/2021 kormányrendelet értemében, mely a védelmi 
intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szól, a 
Könyv-ablak mostantól teljes gőzzel üzemel. A könyvtár dolgo-
zói mindenben segítenek, hogy az olvasók továbbra is hódol-
hassanak szenvedélyüknek. Mindössze pár fontos tudnivalót 
kell megjegyezni, mielőtt újra belemerülünk a könyvek csodá-
latos világába. 

A Könyv-ablak nyitvatartási rendje megegyezik a koráb-
bival, azaz:

Hétfő: 10‒12, 14‒17
Kedd: 10‒12, 14‒17
Szerda: 8‒12
Csütörtök: 10‒12, 14‒17
Péntek: 10‒12, 14‒18
Szombat: 9‒12
Ezen időpontokban kereshetjük fel a könyvtárat, hogy ren-

deléseinket átvegyük vagy a kiolvasott könyveket visszaadjuk. 
A könyvek leadása a könyvtár bejáratától jobbra lévő vissza-
vételi pont ablakán keresztül, a könyvek kikölcsönzése pedig 
a könyvtár bejáratától balra lévő kölcsönzési pont ablakon 
keresztül történik. 

KÖNYVEK KÖZT BÖNGÉSZVE
Maximum tíz könyvet választhat ki az olvasó magának, mely-
ben az online katalógus lesz segítségére, de a munkatársak is 
készséggel segítenek azoknak, akik még nem mozognak ott-
honosan az online térben. Az igényeket e-mailben vagy tele-
fonon lehet leadni. A könyvtár dolgozói fokozottan kérik az 
olvasókat, hogy mindenképp várják meg az e-mailben vagy 
telefonon érkező visszajelzést, mert más módon nincs lehe-
tőséget könyvet kérni vagy helyben változtatni a megrende-
lésen. A munkatársak azonnal jelzik, ha a csomagot össze-
készítették, így az készen áll a kölcsönzésre. A könyvek 
visszahozatalára a korlátozások ideje alatt nem vonatkozik 
határidő, így késedelmi díjat sem számolnak fel. A könyv-
tárba visszaérkezett könyvek 72 órára karanténba kerülnek, 
csak ezután válhatnak újra kölcsönözhetővé, így csökkentve a 
továbbfertőzés veszélyét.

A könyvtár minden kérést és kérdést szeretettel fogad 
e-mailben vagy telefonon. Telefonálás előtt célszerű előkészí-
teni az olvasójegyet, hogy a könyvtár munkatársa könnyen 
be tudja azonosítani a hívót. E-mailben való érdeklődés ese-
tén pedig az olvasójegyen található olvasói törzsszámot kell 
megírni. A legfrissebb információkról, teljes körű nyitásról a 
könyvtár oldalán kapnak naprakész tájékoztatást.

E-mail-cím: monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu
Telefon: 06-29/412-246
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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

 MONORI SÉTÁK 

VÁROSI SÉTÁRA VÁRTUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET
 A Vigadó Nonprofit Kft. játékos sétára hívta az 

érdeklődő felnőtteket és diákokat, melynek során 
monori emlékműveket és köztereket érintve ismer-
hették meg jobban városunkat! Egy előre összeállí-
tott kérdőív segítségével kereshették fel a közel 20 
monori helyszínt, ahol az érintett épületeket, emlék-
műveket ismerhették meg részletesebben. Kezdemé-
nyezésünkkel igyekeztünk tartalmasabbá tenni a 
napi sétákat és egyben segíteni az online oktatást is.

Az online módon és papír alapon is kitölthető 
feladatsort közel százan küldték vissza részünkre! 
Közülük 33 hibátlanul megválaszolt kérdéssort kap-
tunk, akik között összesen 50 000 forintnyi könyv-
jutalmat sorsoltunk ki. A beküldők arányában nyolc 
diák és két felnőtt nyertest hirdettünk. A nyertesek, 
akiket közvetlenül értesítettünk a megadott elérhe-
tőségeken: Pánti Emil, Horváth Rita, Cserpes Panka, 
László Dóra, Sinkáné Udvarnoki Judit, Földi Csenge, 
Hajdu Gréta Alexandra, Kovács Emese és Susánszky 
Jonatán.

Külön öröm, hogy minden monori iskola aktí-
van kivette a részét a játékos vetélkedőből! Közü-
lük ki kell emelni a Monori Ady Úti Általános Isko-
lát, ahonnan összesen 11 osztályból küldtek vissza 
megoldást a tanulók; és a Nemzetőr Általános Iskola 
7.A. osztályát, ahonnan 16 diák is válaszolt. Köszön-
jük mindenkinek a részvételt és gratulálunk a nyer-
teseknek! Vigadó

KULTÚRA
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

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

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

 120 ÉVES EGYESÜLET  

ELKÉSZÜLT A JUBILEUMI ZÁSZLÓNK
A Monori Sportegyesület alapításának 120. évfordulója alkal-
mából új zászló került kihelyezésre a Balassi utcai sportte-
lepen. Az ünnepi jubileum évében büszkén hirdeti, hogy Mo-
noron működik az ország egyik legrégebben alapított, ma is 
aktív sportegyesülete! Monor SE

 SZIGORÚ ELŐÍRÁSOK MELLETT 

ÚSZÓINK ÚJRA 
VERSENYEZHETNEK
█ Zárt körű, korosztályonként bontott időrend szerint lebonyo-
lított versenyeken vettek részt az utóbbi időben az úszószak-
osztály tagjai. Februárban a kecskeméti Aranyhomok Kupán, 
márciusban Százhalombattán, áprilisban pedig a fővárosi 
Tüske Uszodában álltak rajtkőre versenyzőink. A szigorú jár-
ványügyi előírások és létszámkorlátozások betartása mellett 
lebonyolított zárt körű eseményeken az egyesületünk tagjai-
nak fő célja, hogy a nyári korosztályos országos bajnokságon 
való induláshoz szükséges szintidőket teljesítsék. Szép ered-
mények, monori érmek és egyéni csúcsok születtek a verse-
nyeken, gratulálunk minden résztvevőnek! Monor SE

SPORTSPORT



SPORT
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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

 A MONORI SPORTOLÓKÉRT  

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL 
A MONORI SPORTÉLETET 

Kérjük, hogy a személyi jövedelemadó 
bevallásakor felajánlható 1%-kal tá-
mogassa a Monori Sportegyesületet! 
Ezzel városunk legrégebben működő 
civil szervezetét segítheti, hozzájárul-
va több száz monori fiatal rendsze-
res testmozgásához és versenyezteté-
séhez. 

Adószámunk, melyet az szja -be-
vallással egyidőben szükséges leadni: 
19831624-2-13.

Támogatásukat előre is köszönjük, 
HAJRÁ MONOR!  Monor SE

 HETI KÉTSZER 

ÚJRA EDZENEK A TAEKWON-DO 
SZAKOSZTÁLY TAGJAI
█ A Monori SE taekwon-do 
szakosztályának iga-
zolt versenyzői az év 
elején kezdték újra 
edzéseiket. A no-
vemberben beve-
zetett korlátozá-
sok miatt 2020 
utolsó hónapjai-
ban szünetel-
tek az edzések, a 
városi sportcsar-
nokban idén janu-
ártól heti két alka-
lommal újra edzésbe 
álltak a sportolók. A 
keddi és csütörtöki edzés-
napokon gyermekek és felnőttek is 

 ORSZÁGOS ELISMERÉS! 

TEHETSÉGKÖZPONT LETT A MONOR SE
█ A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége bizalmat 
szavazott a Monori Sportegyesület részére azzal, hogy 
Tehetségközpontnak nyilvánította a labdarúgó szakosz-
tályunkat! Az MLSZ új struktúrát alakított ki az egész 
országot lefedő, megyei és régiós utánpótlásképző-cent-
rumok hálózatának kiépítésére. Nagy öröm és megtisz-
teltetés érte egyesületünket, hogy a Monori Sportegye-
sület labdarúgó-szakosztálya – a tíz kiemelt akadémiát 
követve – az ország legjobb 27 nevelőegyesülete közé 
kapott besorolást. Szakosztályunk életében ilyen elisme-
résre az elmúlt 120 évben nem volt példa! 

Ezúton is köszönjük az MLSZ elnökségének, illetve 
a Double Pass belga tanácsadó cég vezetőinek a bizal-
mat, továbbá köszönjük Monor Város Önkormányzatá-
nak támogatását! Nem utolsósorban szeretnénk köszö-
netet mondani minden munkatársunknak, valamint az 
auditban részt vevő személyeknek! Monor SE

részt vesznek, szakosztály 
közel teljes létszáma, 

több mint harminc 
fő látogatja a tré-
ningeket. A részt-
vevők verse-
nyekre egyelőre 
nem készülnek, 
hiszen minden 
olyan verseny-
lehetőséget 

lemondtak, ahol a 
kék-fehér színeket 

képviselő sportoló-
ink tatamira léptek. 

Reméljük, hogy mielőbb 
újra megmutathatják ma-

gukat! Monor SE



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. május 4-től 15-ig a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

SertésoldalasSertésoldalas

Főtt-füstölt császárszalonna

Füstölt csülök

Kacsacomb

Sertéslapocka

Formázott császárFormázott császár

Sertés hátsó csülök

 Ring hamburgerpogácsa
500 g500 g500 g500 g

1100 Ft/kg

1690 Ft/kg

990 Ft/kg

1490 Ft/kg

1100 Ft/kg

1190 Ft/kg

790 Ft/kg

690 Ft/db

nadastoparkhotel.hu   •   +36-21/233-3032   •   2211 Vasad, Monori út 100.

Megújult és kibővült  
a wellness

elkülönített  családi és felnőtt 
wellnessrészleg


