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HELYI TÉMÁK DARÁZSI KÁLMÁNNAL
Hogyan, mikor és miért – a polgármester válaszol a Monort érintő és foglalkoztató kérdésekre.

KIBONTAKOZIK AZ OKOS VÁROS
Az Okosváros-projektben eddig a wifi 
pontok telepítése, az intelligens vizes-
blokkok kialakítása, a térinformatikai 
rendszer és az okostantermek készül-
tek el, miközben nagyon sok elem előké-
szítése zajlik. Ezek nagyon izgalmas fej-
lesztések. A közvilágítás biztosan nagy 
változásokat hoz majd a város életébe, 
de több olyan projektrészlet van, ami a 
város működését érinti, de a lakosság 
nem kerül vele közvetlen kapcsolatba.

Most tartunk abban a szakaszban, ami-
kor kezd egyre látványosabbá válni a fej-
lesztés. Hamarosan érkeznek a displayek, 
az okospadok és már készülnek a kerék-
pártárolók. Az idei év második fele a kivi-
telezésekről fog szólni. Nagyon hosszú 
volt az előkészítési szakasz, mivel pilot-
település vagyunk és elsőként veszünk 
részt ilyen fejlesztésben, ezért mindent 
tesztelni is kellett a megvalósítás és a 
kivitelezés megtervezésén túl.

A NAGY BERUHÁZÓK HATÁSA
Nagyon fontos a mindenkori városve-
zetés számára, hogy Monornak legyen 
ipara. Gondolok itt arra, hogy legyen a 
városnak megfelelő mennyiségű adóbe-
vétele, a lakosság el tudjon helyezkedni 
helyben is, ne kelljen az embereknek 
sokat utazniuk a munkahelyük elérése 
miatt. Ebben mindig is próbáltuk meg-
erősíteni a várost. Egyre jobban lát-
ható az újonnan érkezett cégek hatása. 
A jelenlegi nagy beruházások nyomán 
már érezhető a forgalomnövekedés és 
az új munkahelyek számának növeke-
dése, viszont egyelőre adóbevételekben 
az iparosodás még nem jelentkezik szá-
mottevően.

A Shinheung akkumulátorgyár indu-
lása óta sok új munkahelyet teremtett, 
most épült az Ipar utcában az Airvent 

gyáregysége, ahol prémium busz és 
kamionülések alkatrészeit fogják gyár-
tani, várhatóan több, mint száz új munka-
helyet teremtve. Csévharaszt határában is 
zajlanak az építkezések. A Ceva-Phylaxia 
Monor határában közel 55 hektáros terü-
leten komoly fejlesztéseket fog végrehaj-
tani a következő években.

Sok befektető érdeklődik Monor iránt, 
de azt gondolom, hogy azért nekünk is 
vannak határaink. A város hagyomá-
nyos, régi jellegét mindenképpen meg 
kell tartanunk. A település méretének 
megfelelően szeretnénk iparosodni, mert 
nagyon fontos, hogy Monort megőrizzük 
élhető városnak!

FOLYNAK A KÁTYÚMENTESÍTÉSI 
MUNKÁK
A kátyúzási munkákat tavasszal és 
ősszel végzünk. Most leginkább az ütő-
kátyúkra koncentrálunk, azokra, ame-
lyek balesetet okozhatnak. A jelen-
leg folyó munkálatok befejezése után 
a KÖVÁL Zrt. munkatársai továbbra is 
folyamatosan figyelni fogják az utakat, 
és elvégzik a fenntartási feladatokat.

Közel másfél éve magasabb műszaki 
tartalommal végeztetjük a kátyúzási 
munkákat. Ez azt jelenti, hogy a régi asz-
faltot emulzióval kenik be, a kátyúba 
kerülő aszfaltot tömörítik, és a tetején 

dilatációs szalagot használ-
nak, ami megakadályozza a 
csapadék bejutását a két asz-
faltréteg közé. Ez az eljárás 
tartósabb védelmet jelent.

Nyár végén, ősszel tud-
juk elkezdeni az utak felújítá-
sát, ami most 11-12 utcát fog 
jelenteni, és ősszel a Közút 
által kezelt utak közül is jó pár 
megújul majd.

ELKÉSZÜLT A SZABADIDŐ-
PARK
Az Orbán téren az Okosvá-
ros-projekt keretein belül 
intelligens vizesblokkot ala-

kítottunk ki, majd 
egy nyertes Leader-
pályázat után hozzá-
kezdtünk a szabad-
időpark és játszótér 
kialakításához, ami – 
ahogyan terveztük – 
mostanra el is készült.

Azért tartottuk fon-
tosnak a szabadidő-
park létrehozását, mert 
a város ezen részén 

semmilyen hasonló lehetőség nem volt 
eddig. Most már a Strázsahegyre sétáló, 
kiránduló monoriak és idelátogatók is 
meg tudnak állni, pihenni, kikapcso-
lódni. Végre a gyerekek számára is nyújt-
hatunk szórakozási lehetőséget.

A játszótéren pihenőpadokat és 
ivókutat helyeztünk el, hogy a szülők is 
megpihenhessenek. A vizesblokk is a 
kényelmet szolgálja. De karnyújtásnyira 
van az Orbán téri pihenőpark padokkal, 
sütögetőkkel, infótáblákkal. Gyakorlati-
lag a szabadidő eltöltésére alkalmas köz-
területet alakítottunk ki, melyet kamerák 
kihelyezésével óvunk a rongálásoktól.

Bízom benne, hogy hamarosan ren-
dezvényeket is tarthatunk majd. A kor-
mányrendeletnek megfelelően fogunk 
programokat szervezni, folyamatosan 
egyeztetünk róla, hogy mire van lehető-
ségünk.

VÁSÁRTÉR
Ahogy arról már hírt adtunk, elkezdő-
dött Monor új bölcsődéjének építkezése. 
A falazási munkálatok már elkezdőd-
tek. Az önkormányzatnak a bölcsőde 
építtetésén túl is vannak további tervei 
a Vásártérrel. Hamarosan el fog indulni 
a terület hosszú távú hasznosítása is.

ÉPÜLNEK VAGY NEM ÉPÜLNEK
AZ ADY ÚTI PARKOLÓK?
Az Ady úti parkolók kivitelezése nem 
önkormányzati beruházás. Ez egy 
magánbefektető projektje. Az Ady ház 
építtetője kötött a várossal település-
rendezési szerződést a parkolók meg-
építésével kapcsolatban. Ennek a cég-
nek kellett kialakítania a párhuzamos 
parkolókat az Ady út mindkét oldalán a 
Kossuth utcától a Dózsa György utcáig. 
A munkálatok elhúzódását tudomá-
som szerint az okozza, hogy problémák 
adódtak a kivitelezésben és az időjárás 
is közbeszólt. De végre elindult a mun-
kálatok második üteme, nagyon bízom 
benne, hogy egy-két héten belül el is 
készülnek vele. SZs
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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

ÓVÓNŐKET KERESNEK
A Monori Kossuth Lajos Óvoda pá-
lyázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 

A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje 2021. június 25. A részletes 
pályázati felhívás Monor város hon-
lapján tekinthető meg. További tá-
jékoztatást Gyengéné Burján Szilvia 
intézményvezető nyújt a 06-29/410-
739 telefonszámon. SH infó

 MÁJUS 17-TŐL HÉTFŐTŐL SZOMBATIG 

ÚJRA IGÉNYBE VEHETŐ 
A HULLADÉKUDVAR
 A hulladékgyűjtőpont május 17-től 

ismét nyitva tart, hétfőtől szombatig 
vehetik igénybe a lakosok. A zöldhulla-
dék égetése a koronavírus-világjárvány 
miatt meghosszabbított veszélyhelyzet 
lejártáig engedélyezett.

Újra nyitva tart a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre utca végén található ideiglenes 
hulladékgyűjtőpont, ezt május 17-én 
tette közzé Monor város hivatalos hon-
lapja. A hulladékgyűjtőpont új üze-
meltetőjének (a DTkH Nonprofit Kft.) 
szükséges környezetvédelmi engedé-
lyek kiadása húzódott el, ez pedig kel-
lett az újranyitáshoz. A gyűjtőpont 
hétfőtől péntekig 7 órától 16 óráig, 
szombaton 7 órától 14 óráig vehető 
igénybe. Továbbra is kommunális hul-
ladékot, lakossági építési törmeléket, 
illetve zöldhulladékot lehet leadni. A 
hulladékgyűjtőponton csak lakosság-
tól vesznek át hulladékot, közületektől, 
cégektől nem.

A hulladékgyűjtőpontot a DTkH 
Nonprofit Kft. üzemelteti, és már nem 
Monor Város Önkormányzata. A beér-
kező gépjárműveket, utánfutókat mér-
legelik, majd miután lerakták a terhü-
ket, kifelé ismét, és így, súly alapján 
kell kifizetni a leadott hulladékmeny-
nyiség díját. Strázsa infó

NEM LÉP ÉLETBE 
AZ AVARÉGETÉS TILALMA
A koronavírus-világjárvány miatt 
kihirdetett veszélyhelyzet meghosz-
szabbításával együtt – várhatóan szept-
ember közepéig – hatályban marad 
Monoron az önkormányzat zöldhulla-
dékok égetéséről szóló rendelete, ami 
nem tiltja az avar és kerti hulladékok 
égetését. Kerti hulladék égetése pén-
teki napokon 8 és 20 óra között enge-
délyezett. 

A házhoz menő rendszeres zöld-
hulladék-szállítás mellett a lakosság 
térítésmentesen leadhat a Bajcsy-Zsi-
linszky Endre utca végén található 
szelektív hulladékudvarban háztar-
tásonként évente egy köbméter zöld-
hulladékot. A szelektív hulladékudvar 
nyitvatartása: kedd, szerda 7 órától 16 
óráig, páros hét szombatonként 8 órá-
tól 12 óráig. A hulladékgyűjtőponton 
térítés ellenében rakható le zöldhul-
ladék.

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

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

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
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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

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.

 V A K Á C I Ó 

NYÁRI TÁBOROK MONORON
 A korábbi évekhez hasonlóan, idén is szerveződnek a nyári táborok. Mivel a vírus 

miatti korlátozások csak most enyhültek, a táborok szervezése is folyamatosan zajlik, 
ezért kérjük, érdeklődjenek a korábbi táborvezetőknél. Pillanatnyilag az alábbi tábo-
rokról tudjuk, hogy biztosan elindulnak:

842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat ‒ augusztus 1-től augusztus 8-ig, Nagy László 
20/954-9536.
Monori Család és GYEJO Központ ‒ a tábor szervezés alatt.
Monori Evangélikus Egyházközség ‒ június 21-től június 25-ig, Sánta József 
20/383-5824.
Római Katolikus Egyházközség ‒ június 28-tól július 2-ig.
Monor-Kistemplomi Református Egyházközség ‒ július utolsó hete, monor.kis-
templom@gmail.com
Nagycsaládosok Monori Egyesülete ‒ június 28-tól július 2-ig a monori művelődési 
házban, nagycs.mon.egy@gmail.com
Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség ‒ június 14-től június 18-ig, 
Schaller Tamás 30/6 37-3197.

SPORT TÁBOROK
Tenisz ‒ június 21‒25., június 28-tól július 2-ig, Sporttelep, 30/251-1370.
Foci MSE ‒ június 21‒25., június 28-július 2., 30/511-2188, 20-255-9111.
Birkózás ‒ várhatóan július utolsó és augusztus első hetében lesz a tábor a Monori 
Birkózócsarnokban, 20/922-8267.
Úszás ‒ június 14-től augusztus 9-ig hetente Monori Uszoda, 20/222-8884.
Karate ‒ június 26–július 2., Szilvásvárad, 70/414 -9482.
Monor SE Kosárlabda ‒ június 28-július 2., július 26‒július 30., Sportcsarnok, 
30/447-3262, 30/645-8313.
Taekwondo ‒ augusztus 8‒14., a Szelidi-tónál a Lepke üdülőben, 30/856-3202.
Muay Thai ‒ a tábor még szervezés alatt, 20/260-4842.
Monor Városi Sport és Rekreációs Tábor ‒ július 28-i héten a Nemzetőr Általános 
Iskolában, 30/288-9996.
Nyári Sport tábor ‒ június 28-tól július 2-ig a Nemzetőr Általános Iskolában, 30/288-
9996.
Kalandos Napközi ‒ július 19‒23., Jászai Mari Általános Iskola, 70/775-5968.
Flexi-Team nyári tábor ‒ június 22‒25., 70/953-5360.
Napközis foci és szivacskézi tábor ‒ Július 5. és augusztus 9. között több turnus-
ban, Ady úti Általános Iskola, 30/887-9747.

 A FERIHEGYI GYORSFORGALMI ÚT 

EGYIRÁNYÚ LETT
Egyirányúsították 
a Ferihegyi repü-
lőtérre vezető utat 
a Határ úti felüljá-
rótól a Kőbánya-
Kispesti felhajtóig 
az M3-as met-
ró vágányai fe-
letti híd felújítása 
miatt.

A Budapesti Közlekedési Központ 
(BKK) közleménye szerint a Ferihegyi 
repülőtérre vezető út a városközpont 
felé csak Kőbánya-Kispestig járha-
tó, a centrumirányú forgalmat a KÖKI 
lehajtónál leterelik az útról, és a Lehel 
utca–Vak Bottyán utca útvonalon ér-
hető el az Üllői út. A Vak Bottyán utca–
Lehel utca, a Vak Bottyán utca–Kőér 
utca és a Kőér utca–Üllői út jelzőlám-
pás csomópontokban a terelt útvonal 
számára a zöld jelzést meghosszab-
bították, hogy a járműforgalom minél 
zökkenőmentesebben haladhasson át 
a kereszteződéseken. A Kőér utca–
Üllői út csomópontban pedig a város-
központ felé két jobbra kanyarodó sá-
vot alakítottak ki a gyorsabb áthaladás 
érdekében – írták.

A BKK felhívta a fi gyelmet, hogy az 
intézkedések ellenére a csúcsidősza-
kokban hosszabb menetidővel szá-
moljanak a térségben közlekedők. 

BKK infó

 KÖSZÖNJÜK A MUNKÁJUKAT    

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk 
a Monori Mentőszol-
gálat összes dolgo-
zójának, a gyors, se-
gítőkész, hűséges 
munkájukért. 
 Illyés Zoltán és családja, 

Acsádi utcai lakosok
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KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

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!

A BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga 
tulajdonban lévő, prémium kisállateledel-

gyártással és forgalmazással foglalkozó 
vállalatcsoport tagja, melynek Csévharaszton 
működő telephelyére keressük csapatunk új 

tagjait az alábbi munkakörökbe.

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok

•   Biztos, hosszútávú 
munkalehetőség

•  Ajánlói és egészségmegőrző 
bónusz

•  Bejárás támogatás: 15 Ft/km 
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Gépbeállító
többműszakos munkarendben 

– több üzemünkbe.

Targoncavezető 
többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.

Karbantartó 
többműszakos munkarendben.  

Géplakatos/villanyszerelő/mechanikai 
műszerész végzettséggel.

Operátor 
többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe.

Présgépkezelő
többműszakos munkarendben. 

 BELÉPÉS VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL 

KINYITOTT AZ USZODA 
ÉS A KÖNYVTÁR IS
 A korlátozó intézkedések enyhülé-

sének köszönhetően sorra nyitnak az 
intézmények, így végre annak örülhe-
tünk, hogy Monoron is újra látogatható 
a sportcsarnok, a könyvtár, a Vigadó és 
az uszoda is. A belépés védettségi iga-
zolványhoz kötött.

Május elején érke-
zett a hír, hogy harma-
dikán reggel 6 órától az 
uszoda ismét a megszo-
kott rend szerint üze-
mel és fogadhatja az 
úszni vágyókat. A kor-
mány döntése értel-
mében, a hatóság által 
kiállított védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők 
használhatják a meden-
céket. A védettségi igazolvány ellenőr-
zése az üzemeltető feladata.

Az uszoda elérhetősége: Balassi 
Bálint utca 14.

Nyitvatartása: hétfő–péntek 6–21 
óra, szombat–vasárnap 9–21 óra.

Pár nappal később érkezett meg 
a Monori Városi Könyvtár közlemé-
nye a nyitásuk híréről, mely szerint az 
intézménybe a védettségi igazolvány-
nyal rendelkezők léphetnek be. 18 év 
alattiak védettségi igazolvánnyal ren-
delkező felnőtt kíséretében érkezhet-

nek az épületbe. Védettségi igazolvány 
hiányában továbbra is lehetőség van a 
Könyv-ablak szolgáltatásuk igénybe 
vételére, hogy senki se maradjon olvas-
nivaló nélkül!

A könyvtár elérhetőségei: 
www.monorkonyvtar.hu, telefon: 

06-29/412-246, e-mail: monorkonyvtar@
monorkonyvtar.hu

Nyitvatartása: hétfő 10–17 óra, kedd 
10–17 óra, szerda 8–12 óra, csütörtök 
10–17 óra, péntek 10–17 óra, szombat 
8–12 óra. Strázsa infó
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with helen doron english

Jelentkezés telefonon:

Kovács Krisztina
06-30/566-5147

www.HelenDoron.hu

with helen doron englishwith helen doron english

Angol nyelvi tábor
Monoron

I. turnus: 
Fun Camp

július 
19–23.

5–9 évesek

II. turnus: 
Teen Video 

Camp
július 26–30.

10+ évesek

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299

Dr. Biró Péter Gábor 
állatorvos

2220 Monor, Ady Endre út 27.2220 Monor, Ady Endre út 27.
Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12    

Tel.: 29/411-717

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülé-
szeti ellátás, labor (parazitológiai, bőrgyógyásza-

ti, fülészeti, vér, vizelet és bélsár laboratóri-
umi vizsgálata), ultrahang, EKG, ultrahangos 

fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező A veszettség elleni kötelező 
védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben védőoltást egész évben 

folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!folyamatosan végezzük!

Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

 ELŐZZÜK MEG A VÍZKÁROKAT! 

A SOK ESŐ MIATT FOLYAMATOS 
TISZTÍTÁSRA SZORULNAK AZ ÁRKOK

 KÖSZÖNJÜK A NEVEZŐKNEK A RÉSZVÉTELT! 

STRÁZSAHEGYI TEKERŐ 
IDÉN KÜLÖNLEGES MÓDON

 Az utóbbi években előforduló csapadékos 
időjárás, özönvízszerű esőzés problémákat 
okozhat a település bel- és külterületén, a 
feliszapolódott, eltömődött felszíni csapa-
dékvíz-elvezetők és átereszek miatt. 

A közterületi vízelvezető árkokban össze-
gyűlt csapadékvíz elvezetésénél alapvető fon-
tosságú az egyes átereszek teljes akadálymen-
tessége, a vízelvezető árkok folyamatos tisztán 
tartása. Ha ez nem biztosított, egy-egy vízelve-
zető árok, vagy árokszakasz akár ki is önthet, 
ami jelentős károkat is okozhat. ‒ A munká-

 Hagyományosan az első szabadtéri prog-
ramok egyike a városban a Strázsahegyi 
Tekerő. Az amatőr terepkerékpár-versenyt 
idén rendhagyó módon hirdettük meg. Az 
előre kijelölt pályát egyénileg teljesíthették a 
versenyzők, akik mobiltelefonos alkalmazás-
sal rögzítették idejüket, így alakult ki a részt-
vevők sorrendje. Köszönjük a nevezőknek, 
hogy közreműködésükkel idén is meg tudtuk 
tartani a közel húszéves múltra visszatekintő 
versenyt, reméljük, jövőre újra a megszokott 
módon találkozhatunk!

A helyezetteket és a résztvevőket közvet-
lenül keressük majd a megadott elérhetősé-
geiken. Vigadó

latok mielőbbi megkezdése, továbbá rendsze-
res tisztítása az esetlegesen bekövetkező heves 
esőzések miatt különösen fontos. Az árkokból 
az oda nem való növényzetet (gazok, cserjék, 
stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz 
szabad útját biztosítani kell, oly módon, hogy 
az átereszek akadálymentessége is biztosított 
legyen. A vízkárok megelőzése érdekében, 
kérjük, tegyék meg a szükséges intézkedé-
seket a csapadék- és belvízelvezető rendsze-
rek, árkok tisztítására, beleértve csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 
egyéb hulladékok eltávolítását is! – áll a Pest 
Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság Monor 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilat-
kozatában. Strázsa infó 

FONTOS TUDNI!
A köztisztasági rendelet szerint az ingatlan 
tulajdonosa köteles gondoskodni az ingat-
lan előtti járdaszakasz melletti nyílt árok 
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavarta-
lan lefolyását akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról.
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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

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: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

 HAMARABB BIRTOKBA VEHETTÉK  

ELKÉSZÜLT A SZÉCHENYI UTCA
A Belügyminisztérium által kiírt pályázaton Monor 40 millió 
forint támogatást nyert a Széchenyi utca teljes felújítására. 

A munkálatok az árkok kitisztításával indultak, egy-két he-
lyen új árkot is ki kellett alakítani a vízelvezetés miatt. Süly-
lyesztett szegély épült, valamint teljesen új aszfalt kopóré-
teget kapott az úttest, ahol szükséges volt, az aszfalt alatti 
alépítményeket is megerősítették. A felújítás első szakasza, 
az Ady Endre utca és Mátyás király utca közötti rész a várt 
befejezés előtt majdnem két hónappal, már május elején el-
készült. A következő, második szakasz munkálatai a Mátyás 
király utca és a Kistói út között fognak folytatódni.  Strázsa infó

 5 MILLIÓ BEOLTOTT 

ÚJRA FIZETNI KELL A PARKOLÁSÉRT
Átlépte a beoltottak száma az 5 milli-
ót, ezért országszerte megszűnt az in-
gyenes közterületi parkolás. Monor 
Város Önkormányzata úgy tervezi, 
hogy 2021. június 1-je, keddtől teszi 
ismét fi zetőssé a parkolást a korábban 
is fi zetős övezetekben. Hétköznapon-
ként a Kossuth Lajos utca belvárosi 

szakaszán, piacnapokon pedig – szerdán és szombaton– 6 órá-
tól 13 óráig a piaci parkolóban és a Forrás közben. 

A Kövál Nonprofi t Zrt. által működtetett fi zetős parkolók hasz-
nálatának díja Monor Város Önkormányzata képviselő-testüle-
tének döntése alapján 200 Ft/óra. MS infó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a

MONOR VÁROSI SPORTCSARNOK BÜFÉ
hasznosítására, üzemeltetésére.
Pályázat leadásának határideje:

2021. június 16. 14:00
A pályázati felhívás megtalálható a Monor Városi 

Sportcsarnok honlapján:
http://monorisportcsarnok.hu/?t=hirek
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Tartsd nálunk 
szülinapod,  

ballagásod, családi vagy 
céges összejöveteleid!

Bérelhető rendezvény-terem különleges hang- és 
fénytechnikával Monor központjában.

Elérhetőség: 
+36-20/389-8259

MONOR-NAGYTEMPLOMI REFORMÁ-
TUS GYÜLEKEZET TEMPLOMA
A Monori Református Nagytemplom 
a város legnagyobb épülete, ráadásul 
műemlék. A templom felújítása 2015 óta 
folyik, most éppen a tetőhéjazat cseréje 
történik meg. A felújítás körülbelül 37 
millió forintba kerül, az egyházközös-
ség ehhez kapott most egymillió forintos 
önkormányzati támogatást. A munkála-
tok befejezése körülbelül júniusra vár-
ható. ‒ A gyülekezet története egészen 
1630-ig nyúlik vissza, de már a XV. szá-
zadban állt egy templom ennek a helyén 
– meséli Schaller Tamás lelkipásztor. – 
A mai templom alapja a XVIII. század 
második felétől alakult úgy, ahogyan 
most látjuk. A város műemlékei közül 
az egyik legkiemelkedőbb, de nekünk 
elsősorban nem muzeális érték, hanem 
sokkal inkább a közösségünk épülete. 
A felújítást időszerű volt elvégezni, több 
szakaszban tudjuk megvalósítani. Elő-
ször megújult a főhomlokzat, majd a 
templomhajó homlokzata, a héjazatcsere 
pedig az utolsó akkordja a felújításnak. 

ÖNKORMÁNYZAT

MONOR-NAGYTEMPLOMI REFORMÁ-

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 
TEMPLOMFELÚJÍTÁSRA

A 2015 óta folyó beruházás első szaka-
szát még önerőből finanszíroztuk, mind 
munkavégzésben, mind anyagi kiadá-
sokban. Most már külső forrásaink is 
vannak: az önkormányzati segítségen 
kívül a templomfelújítási program kere-
tében nyertünk állami támogatást is.

MONORI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ-
KÖZSÉG TEMPLOMA
Az evangélikus templom építését 1939-
ben fejezték be és szentelték fel. 2019-ben, 
a 80 éves templomszentelési évforduló 
alkalmából önkormányzati támogatás-
sal, a város és a gyülekezet adományo-
zásával, valamint egyéb külső forrás-
ból sikerült megvásárolni egy orgonát, 
és kisebb javításokat is elvégeztek az 
épületen, azonban mára újra esedé-
kessé vált egy nagyobb felújítás. ‒ Sajnos 
tény, hogy a templomtetőhöz azóta nem 
nyúlt hozzá senki, mióta megépítették. 
Ráadásul azbesztpala borítja, amit az 
állapota és a veszélyessége miatt is sür-
gősen le kellene cserélni – nyilatkozta 

lapunknak Sánta József lelkész. ‒ 2019-
ben egy másik projektünk keretein belül 
ugyanígy állami pályázati forrásból a 
gyülekezeti terem tetőszerkezetét tud-
tuk megújítani. A másik fontos szem-
pont az volt, amiért most a tetőszerke-
zet megújítása mellett döntöttünk, hogy 
ez egy régi típusú tetőszerkezet, tehát, 
mint a régi parasztházaknál, itt is szal-
mával, homokkal  és agyaggal töltötték 
meg a tetőtér felett a födém szigetelését, 
ebből pedig az átmenő forgalom és egy 
minimális rezonancia miatt egyszerűen 
állandóan szóródik a homok – magya-
rázta a lelkész.

Az egyházközség úgy pályázta meg 
az állami támogatást, hogy a teljes felújí-
tást el tudják belőle végezni, az önkor-
mányzattól érkezett segítségből pedig 
a tornyot szeretnék egy kicsit felújítani. 
‒ A torony tetőszerkezetével alapvetően 
nincs baj, de azért a feliratnál, a kazettás 
részen már látszik, hogy illene újra lefes-
teni, kijavítani. Mindenképp helyi vál-
lalkozóval fogjuk elvégeztetni a munká-
kat, ez is fontos szempont volt.
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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!

Opel bontott alkatrészek raktárról 
2000-es évjárattól napjainkig

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

Roncsautó-átvétel 
bontási igazolás 
kiállításával

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

MONORI BAPTISTA GYÜLEKEZET 
TEMPLOMA
A templom 1947-ben épült, a II. világhá-
ború utáni időszakban kész csoda volt, 
hogy engedték felépíteni. Belülről az 
épület rendezett, a világítótestek korsze-
rűsítése pár éve történt meg. Ám mos-
tanra több olyan horderejű beruházást is 
igényelne a jövőre vonatkozóan, amely 
mindegyike külön-külön meghaladja 
a hitközség saját anyagi lehetőségeit. 
Egy tetőcsere, egy fűtéskorszerűsítés, 
és egy közösségi tér – bibliaterem – 
építése is a tervek közt szerepel. A leg-
főbb kihívás most a forrás előteremtése 
és a fontossági sorrend meghatározása. 
‒ Tavaly november óta hirdetünk egy 
céladakozást, és várjuk, hogy a gyüleke-
zet saját erejéből mit tud ehhez a tervhez 
hozzátenni anyagiakban – foglalta össze 
Matuz József lelkipásztor. ‒ A gyülekeze-
tünk életritmusa szerint vasárnap dél-
előttönként gyerekeknek tartunk bib-
liaórát, két csoportban foglalkoznánk 
velük, azonban erre alkalmas helyünk 
csak egy van. Az sem felel meg igazán 
a hivatalos szabványoknak: valamikor 
régen, a kezdetekben, mikor építették 
az imaházunkat, még szénnel történt a 

fűtés, és ez a helyiség akkor még egy ala-
csony mennyezetes széntároló lehetett. 
A legfőbb szándékunk most ennek a fel-
újítása és e fölé egy másik terem építése 
lenne. Tavaly már beszéltünk tervező-
mérnökkel, kaptunk egy megközelítőle-
ges kalkulációt, de még a konkrét tervig 
nem jutottunk el. Addig még gyűjtöget-
jük hozzá az anyagiakat, és óriási lökést 
jelent, ha egy ilyen támogatás érkezik. 

NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS 
TEMPLOM
Monor első katolikus templomát már 
a XV. század eleji feljegyzések emlí-
tik. A mai templom elődjének alapkö-
vét 1757-ben tették le, ám ez az épület 
jóval kisebb, egyszerűbb volt a mainál. 
A XVIII. század végére a kicsi, kápol-
naszerű épület a római katolikus lakos-
ság rohamos növekedésével már kicsi-
nek bizonyult, ezért új, tágasabb belsejű 
templom építésébe kezdtek.

A munkálatok befejezésére és a fel-
szentelésére 1806-ban került sor, és áll 
azóta a nagytemplom a jelenlegi formá-
jában. Tervezője mindmáig ismeretlen. 
Mellé még néhány egyéb egyházi épü-
let is épült, mint például a plébániaház, a 
lelkészlakás és az elemi iskola. ‒ A temp-
lom külső tatarozása 2017-ben kezdődött, 
2018-ban az elkészült tervek alapján visz-
szakerült a toronyóra, az utcafronti falak, 
valamint a torony színezésre kerültek és 
új lábazati kőburkolat került felhelyezés-
re – mondta el kérdésünkre a Nagybol-
dogasszony Plébánia munkatársa. ‒ Az 
akkori felújítást Monor Város Önkor-
mányzata, a Váci Püspökség, valamint a 
Monori Egyházközség finanszírozta. Az 
idei évben Magyarország Kormánya és 
Monor Város Önkormányzata támogatá-
sával befejeződik a Monori Nagyboldog-
asszony Templom udvari falainak színe-
zése, valamint lábazati kőburkolatának 
a cseréje. Ezzel kívülről majdnem teljes 
egészében megújul Monor egyik ékköve, 
amely a város legtöbb pontjáról látható. 

Strázsa infó

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!
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OKTATÁS

A FŐ CÉL A MAGABIZTOS 
FELHASZNÁLÓK KÉPZÉSE 
Február óta a Digitális Tan-
termekben is zajlik az okta-
tás Monor összes iskolájában 
– általános, közép és szak-
képző iskolában egyaránt. 
Ezáltal több mint 2900 tanár 
és diák részesül minőségi 
digitális oktatásban – legyen 
szó tantermi, virtuális vagy 
hibrid tanításról.

A Digitális Tantermek, 
illetve az azokhoz szükséges 
tabletek és töltőszekrények 
kiépítése, továbbá a peda-
gógusok oktatása már tavaly év végén 
megtörtént. A szolgáltató által végzett 
beruházás mértéke összesen közel 100 
millió forint, amely a Belügyminiszté-
rium támogatásával valósult meg. A fő 
cél az, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki a 
helyi iskolákból, akik magabiztosan tud-
ják használni a digitális technológiákat és 
ezáltal kellő tudással felvértezve léphes-
senek ki a munkaerőpiacra.

KÉT MONORI TANÁR IS DÍJAT 
KAPOTT
2021 márciusában hirdette meg a Voda-
fone Magyarország a Digitális Tante-
rem programja keretében A Jövő Digi-
tális Pedagógusa elnevezésű versenyét, 
amelyen azon iskolákban tanító taná-
rok vehettek részt, ahol az intézmény 
a Vodafone Digitális Tanterem megol-
dását használja. A nevezés feltétele 2 
db digitális tananyag elkészítése volt a 
2021. március 1. és április 14. közötti idő-
szakban.

Tóth Szilvia, a Monori Nemzetőr Általá-
nos Iskola pedagógusa a harmadik helyet 
érdemelte ki digitális anyagaival, melyet 
a Tüskevár és a Sirály a király? olvas-
mányok témában nyújtott be. A külön-
díj is Monorra került: Dávidházi Tamás, a 
Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 
pedagógusa kapta az Optikai lencsék és 
az Optikai eszközök digitális tananyagá-
ért. Az elbírálás során vizsgálták az adott 
anyag tartalmi és formai jellemzőit, hogy 
a tanórán mennyire megvalósítható a 
használata, hogy a digitális többlet meny-

OKTATÁS

KÉT MONORI PEDAGÓGUS DIGITÁLIS 
TANANYAGA IS DÍJAT NYERT 

A FŐ CÉL A MAGABIZTOS 

Február óta Monor hat iskolájában került bevezetésre az ún. Digitális Tanterem szolgáltatás. A 
monori beruházás a Belügyminisztérium támogatásával valósult meg, melynek egyik alappillére 
a minőségi digitális oktatás támogatása. Ennek keretein belül versenyt is hirdettek, melyben két 

monori pedagógus is bekerült a díjazottak közé.

nyivel nyújt többet a diákoknak, illetve 
ezen felül a zsűri nézte az anyagok ere-
detiségét és motiváló erejét is. Ezen szem-
pontrendszer alapján a monori pedagó-
gusok az élvonalban végeztek.

A KORONAVÍRUS MEGGYORSÍTOTTA 
A DIGITÁLIS FEJLESZTÉST
Amellett, hogy több ezer diák és tanár 
részesülhet minőségi digitális oktatás-
ban, a fejlesztés Monor okosvárossá ala-
kulásához is hozzájárul. Az eddigi visz-
szajelzések nagyon pozitívak, február 
óta a pedagógusok napi szinten használ-
ják a szolgáltatást – legyen szó offline, 
online vagy hibridoktatási formáról. A 
rendszert asztali számítógépről, laptop-
ról, okostelefonról vagy akár tabletről is 
lehet használni. ‒ A tavalyi évben a táv-
oktatásra való átállás és az otthoni tanu-
lás korábban nem tapasztalt kihívások 
elé állította a pedagógusokat, a szülőket 
és a diákokat. A veszélyhelyzet elrende-
lése óta igyekeztünk mindent megtenni 
annak érdekében, hogy támogassuk 
az oktatást. Digitális oktatási tartalma-
kat tettünk adatforgalom-felhasználás 
nélkül ingyenesen elérhetővé, digitális 
kompetenciafejlesztő képzéseket indí-
tottunk, valamint elindult a mostani 
verseny alapjául szolgáló Digitális Tan-
terem szolgáltatásunk. A mostani kez-
deményezéssel a pedagógusokat igye-
keztünk ösztönözni, munkájukat pedig 
elismerni azzal, hogy a legjobb digitális 
tananyagokat feltöltő tanárokat pénzdíj-
jal jutalmazzuk. Nagy öröm számunkra, 

hogy ennyi pályázat érke-
zett, köszönjük minden 
pedagógusnak, aki benyúj-
totta a pályázatát! Kiemel-
kedő minőségű tananyagok 
készültek, így a zsűrinek 
nem volt egyszerű dolga, 
hogy ezek közül kiválassza 
a három legjobb, valamint 
a különdíjas pályamunkát. 
Ezúton szeretnék gratulálni 
a nyerteseknek! – mondta 
el Dobó Mátyás, a Voda-
fone Magyarország vállalati 
szolgáltatások üzletágának 
vezérigazgató-helyettese.

A DIGITÁLIS TANTEREM ELŐNYEI
A koronavírus miatt kialakult helyzet-
ben a tényleges iskolai oktatás megszű-
nése jelentős mértékben felgyorsította a 
digitális oktatásra való átállást: a peda-
gógusoknak az online térben kellett átad-
niuk a tananyagokat. Többek között erre 
a helyzetre jelentett megoldást a Voda-
fone Magyarország okostantermi meg-
oldása, amelynek legfőbb előnye, hogy 
később lehetővé teszi a valós tantermi 
felhasználást is. A fizikai Digitális Tan-
terem egy interaktív táblából, a tanórán 
részt vevő diákok által használt eszkö-
zökből (jellemzően tabletek) és a tanári 
laptopból áll. A tanóra során az eszközök 
összekapcsolódnak és kommunikálnak 
egymással, ezáltal biztosítva a tanárnak, 
hogy irányítani tudja a diákok figyelmét. 
A tanár oktatási anyagokat tud kiküldeni 
mind a táblára, mind a diákoknál lévő 
tabletekre. Emellett arra is van lehetőség, 
hogy a tanár szintfelmérő tesztkérdéssort 
vagy házi feladatot küldjön ki a diákok-
nak, akik az eszközeiken megválaszolva 
a kérdéseket azonnali kiértékelést is 
kapnak.

A rendszert használó iskolák nagy 
részének egyáltalán nem okozott fenn-
akadást a digitális oktatásra való átállás. 
A fizikai oktatásra való visszaállás során 
pedig betegség miatt otthon maradó diá-
kok számára jelenthet megoldást a rend-
szer, hiszen nekik is lehetőségük nyílik a 
tanórákon való távoli részvételre.

Strázsa infó
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ROADSHOW  MONOR - 2021. JÚNIUS 3-4. | SZEGED - 2021. JÚNIUS 18-19.

ABSZOLÚT VÁROSI AUTÓ, ABSZOLÚT SUV.

5 990 000 FORINTTÓL

TOYOTA HASZNÁLTAUTÓ BESZÁMÍTÁSI BÓNUSZ: 200 000 FT 

REGISZ TR ÁL JON ESEMÉN Y EINKRE A WEBOLDALUNKON.

 FONTOS DÖNTÉSBEN BIZTOS HÁTTÉR 

INGATLANSZAKMAI 
IRÁNYMUTATÁSSAL A JÖVŐBE!
 A monori térség fejlődése az elmúlt 

években szemmel látható, amit nagy-
ban felerősített az M4 autóút átadása. 
A befektetők mellett a Budapestről 
kiköltözők is egyre szívesebben választ-
ják céljukként a régiót, ezzel pedig nő 
a város gazdasági ereje és lakossága is. 
A fejlődés nyomon követhető az ingat-
lanpiacon is, egyre több ingatlan cserél 
gazdát, miközben emelkedik az újon-
nan épülő lakások száma. A forgatag-
ban pedig a látszat ellenére nem köny-
nyű eligazodni. Egy ingatlan vétel vagy 
eladás számos olyan apróságnak tűnő, 
de mégis lényeges elemből áll, mely a 
laikusok számára sokszor okoz fejtö-
rést. Az Openhouse Ingatlan és pénz-
ügyi közvetítés több mint tizenöt éves 
szakmai múltra tekint vissza, felkészült 
szakemberekkel, megbízható adatbázis-
sal várja június elejétől az érdeklődőket. 
Az új monori iroda munkatársai min-
den ingatlannal kapcsolatos kérdésben 
segítenek majd: legyen szó eladásról, 
vásárlásról, kiadásról, ügyintézésről.

Az Openhouse országszerte franchise 
rendszerben üzemeltet irodákat, a monori 
kirendeltség a 26. lesz a sorban. A legújabb 
ingatlaniroda szakmai hátterét a tapasz-
talt központi vezetők és a támogató rend-
szer biztosítja, miközben az üzemeltetők a 
monori lokáció szakértői, így többszörö-
sen is jó kezekbe kerülnek az ügyfeleik. A 
Móricz Zsigmond utca és a Mátyás király 
utca sarkán, várhatóan június első napjai-
ban megnyíló iroda teljes körű szolgáltatá-

sokkal várja a venni vagy eladni kívánó-
kat. Az sem jelent gondot, ha nem helyben 
értékesítene vagy vásárolna, hiszen az 
országos hálózat erre is azonnal kínál 
megoldást.

Egy ingatlan nem pusztán tulajdont 
jelent, hisz annál sokkal több! Az otthon, 
a biztonság, az egzisztencia fokmérője, 
tele megfizethetetlen élményekkel, emlé-
kekkel. Emiatt is fontos, hogy egy ekkora 
lépés megtételére ne egyedül vállalkoz-
zunk, hanem vegyünk igénybe szakmai 
támogatást és így elkerülhetjük a zsákut-
cákat, elakadásokat! Így a családi legendá-
riumot nem fogják elborítani az adás-vétel 
körüli bonyodalmak, koncentrálhatunk a 
lényegre: az új házunkra vagy lakásunkra!

2021 júniusától nyitva áll az Openhouse 
Ingatlan ajtaja minden érdeklődő előtt, 
legyen szó bármilyen ingatlannal kapcso-
latos kérdésről.

A munkatársak az eladni kívánt lakás-
hoz segítenek új tulajdonost keresni, 
megtalálják a család otthonát, ahol fel-
cseperedhetnek a gyerekek, valamint a 
befektetéseknél és a pénzügyi tanácsok-
nál is aktuális, előnyös információkkal 
szolgálnak.

A fenti helyzetekben biztos hátteret ad 
az Openhouse helyi csapata!    (x)

Monor, Móricz Zsigmond utca és 
a Mátyás király utca sarok.
Tel.: 06-20/288-2252
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Monoron a Kossuth Lajos utcai 
takaros családi házban nyolc 
gyermek él. Mindannyian 

tizenévesek, tanulnak, kamaszodnak, 
olyanok, mint bárki más. Egy dologban 
azonban mégis különböznek a többi gye-
rektől: őket nem saját szüleik nevelik. A 
Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgál-
tató által működtetett Monori Gyermek-
otthon lakói sokszor olyan nehézségekkel 
néztek már szembe, amit egy átlagember 
soha nem tapasztal meg, mégis igyekez-
nek boldogulni a lakásotthonban.

Szandi 15 éves. A gyermekotthon veze-
tője, Tibi bá úgy mutatja be: „A mi kis 
büszkeségünk!” Szobájában minden élére 
állítva, büszkén mutatja saját könyves-
polcát, ahol egészen hosszú sorozatok 
és lovas könyvek sorakoznak. Minden 
vágya, hogy lovász legyen. Ha átmeneti-
leg kisebbek érkeznek az otthonba, segít 
az ellátásukban, szívesen olvas mesét 
nekik. Ahogy fogalmaz: próbálja a maxi-
mumot nyújtani. Szandi azt hitte, mind-
össze átmenetileg, pár hónapra kerül az 
otthonba testvérével. Azóta három év telt 
el. ‒ Éppen kórházban voltam az aszt-
mám miatt. Amikor hazaértem, mond-
ták apuék, hogy elkerülünk tőlük. Akkor 
voltam tizenkét éves. Nyáron érkeztünk 
a gyermekotthonba, akkor úgy tudtuk, 
hogy csak hat hónapot kell itt lennünk, 
nagyon vártuk, hogy leteljen az idő. Elő-
ször ijesztő volt, de aztán kezdtük egyre 
jobban érezni magunkat itt.

Szandi 16 éves bátyjával él a monori 
otthonban. Családjával Budaörsön laktak. 
A hivatalos kapcsolattartás idejére szü-
lei rendszeresen eljönnek Szandiékhoz, 
beülnek egy pizzát megenni, sétálnak 
vagy fagyiznak. ‒ Hiányozni hiányoznak, 
amikor elmennek, de nem kap el a szo-
morúság, mert tudom, hogy jól vannak, 

A MONORI GYERMEKOTTHONBAN JÁRTUNKA MONORI GYERMEKOTTHONBAN
„Az álmom az, hogy lovász legyek”

és boldog vagyok amiatt, hogy 
itt voltak. Elvileg visszake-
rülhetünk, de én már itt is jól 
érzem magam, megszerettem 
a környezetet. Egyre inkább 
megismertük az embereket, 
a bátyám is szerzett baráto-
kat. Én azt tervezem, hogy 
tanulmányaim befejezéséig itt 
maradok.

Szandi kiskora óta szereti a 
lovakat, most egy olyan isko-
lába vették fel, ahol a gazda 
szakon belül választhatja majd 
a lovász témakört. A legna-
gyobb félelme az, hogy aszt-
mája miatt nem megy át az 
orvosi vizsgálaton. ‒ Az állatok 
általában a közelükbe fogad-

nak. Amikor még kisebb voltam, anyuék 
elküldtek egy nyári napközis táborba. Ott 
elvittek minket egy olyan helyre, ahol volt 
egy ló. Úgy éreztem, nagyon kötődünk 
egymáshoz, és rossz volt tőle elválni.

Szandi igyekszik takarékoskodni, és 
odafigyelni testvérére is. Legnagyobb 
vágya, hogy egyszer apukájával és báty-
jával legyen egy lovas családi vállalkozá-
suk. Ahogy fogalmaz: ha a lovak és a csa-
ládja ott vannak, akkor semmi más nem 
kell. Szandi mesél az iskoláról is, szerinte 
nem volt olyan nehéz beilleszkednie az új 
környezetbe: a lányok és a fiúk is viszony-
lag gyorsan befogadták. ‒ Régen még szé-
gyelltem, de most már nem, hogy „ottho-
nos” vagyok. Szívesen beszélek bárkinek 
róla, az osztálytársaim így is elfogadtak. 
Az új sulitól egy kicsit félek, de alapve-
tően barátkozós típus vagyok.

Szandi egyik legnagyobb példaképe 
Vera, vagyis „Vera néni”, az otthon gyer-
mekvédelmi asszisztense. A 26 éves fia-
tal lány olykor anyjuk helyett anyjuk, de 
ha kell, testvér, barát vagy épp nevelő. 
Ismeri az itt élő gyermekek életét, vívó-
dásait és nehézségeit, hiszen nemrég 
még ő is egy volt közülük. ‒ Tíz éve élek 
Monoron, abból hét és fél évet töltöttem 

állami gondozásban, ebben a lakásott-
honban. Igénybe vettem az utógondozói 
szolgáltatást, volt egy pincér szakmám, 
majd leérettségiztem és estin végeztem 
el a pedagógia–családgondozói képzést, 
hogy itt dolgozhassak ‒ mesélte. Verá-
nak nem volt nehéz beilleszkednie mun-
katársként korábbi nevelői közé, hiszen 
mindig is jó volt a viszonyuk. Ahogy 
fogalmaz: itt olyan felnőttek vették körül, 
akik mindenben motiválták. Vera is hal-
mozottan hátrányos helyzetű családból 
érkezett három másik testvérével együtt. 
Azóta két öccse már nagykorú lett, jelen-
leg legkisebb öccse a monori gyermekott-
hon legrégebbi lakója: ő tíz éve él itt. Vera 
azt meséli: nagyon sokat formálták a fel-
nőttek, ő is kellett hozzá, hogy az legyen, 
aki lett, de azt is hozzáteszi: ha a testvé-
reit elvették volna mellőle, biztosan nem 
beszélgetne ma itt velünk. ‒ Ha nekem 
sikerült mindenféle hátránnyal és meg-
különböztetéssel elindulni, akkor nekik is 
fog. Ha én egy embernek is tudok itt úgy 
segíteni, ahogy nekem segítettek, akkor 
már megérte. Vannak olyan napok, ami-
kor azt érzem, nem biztos, hogy ennyit 
elbírok, de amikor anyák napjára képes-
lapot kapok a bent lakó gyerekektől, az 
mindenért kárpótol.

NYISSUNK EGYMÁS FELÉ! 
Általános és természetes jelenség, 
hogy egy adott településen megnyi-
tott gyermekotthonnal szemben adó-
dik némi ellenérzés. A sokszor telje-
sen ismeretlen környezet, melyben 
ezek a gyermekek élnek, sok kérdést 
és aggályt felvet. Egy átlagembernek 
soha nem kell olyan nehézségekkel 
megküzdenie, amilyen mélységeket 
ezek a gyermekek sokszor már alig 
pár éves korukban megélnek. 
Joggal érezhetünk némi idegenkedést, 
a „nem az én fiam borja” gyermekek-
kel szemben. Azonban a feszültséget 
csak úgy lehet feloldani, ha az isme-
retlen szép lassan ismerőssé válik a 
lakosság számára. Az itt nevelkedő 
gyermekek általában már tizenéve-
sen súlyos terheket cipelnek, család-
juk oltalma nélkül kénytelenek élni, 
sőt, legtöbb esetben miattuk kénysze-
rülnek ilyen helyzetbe. Ha ezeket a 
tragikus élettörténeteket megismer-
nék azok, akik békés, boldog családi 
körülmények között nevelkedtek, és 
nevelik gyermekeiket, talán könnyebb 
lenne nyitottan, érdeklődve fordulni 
az „otthonos” gyermekek felé. 
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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!

 SZERETETFAL 

KEDVES SZÓVAL ÜZENHETTÜNK 
 A városközpontban május első nap-

jára egy májusfa, és szeretteink köszön-
tésére szolgáló SzeretetFal készült el 
a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
által koordinált Kreatív Műhelyben. 
A májusfaállítás hagyományát ele-
venítette fel Kruchió László, a Kreatív 

Műhely online sorozat ötletadója, aki 
az anyák napi köszöntésekre is gon-
dolt új ötletével. A SzeretetFalra bárki 
feltűzhette szerettének szánt üzenetét, 
melyet a Vigadó népszerű közösségi 
oldalára is feltöltöttek a szervezők.
 Vigadó
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Mivel a legtöbb magyarországi 
verseny elmaradt, Megyeri Sza-
bolcsnak és Hidegkuti Tibornak 

jó lehetőségnek tűnt kiküldeni borai-
kat a német megmérettetésre. A kemény 
munka meghozta gyümölcsét: a Strázsa-
hegyi Borház egy 85 pontot érő karát-
tal aranyérmes lett, míg a Megyeri-Hanti 
Pince egy barrique chardonnay-val hozta 
el az ezüstérmet, épp csak hogy lecsúszva 
az aranyéremről. A borkészítés régre nyú-
lik vissza a monori régióban, azonban a 
borászok együttműködése és kölcsönös 
tisztelete egymás iránt legalább ennyire 
értékes. Szabolcs saját bevallása szerint 
jobban örült Tibor aranyának, mint saját 
ezüstérmének. Tibor is úgy gondolja: a 
nagyon sok munka mellett elengedhe-
tetlen, hogy együtt gondolkozva tegye-
nek lépéseket a minőségi borkészítés irá-
nyába. ‒ Ha egy nemzetközi versenyen jó 
eredményt ér el a bor, az fontos szakmai 
visszacsatolás. Lendületet adhat, hogy 
mélységeiben foglalkozzunk a fajta adott-
ságaival, jobban kihasználjuk azt. A mi 
sikerünk a monori régió sikere. A monori 
borrégióban mind hungarikumokkal, 
mind világfajtákkal lehet ilyen eredmé-
nyeket elérni, márpedig a monori út a 
minőségorientált borkészítés és a minél 
színvonalasabb megmérettetések. A 
sikerhez azonban szükséges még a kite-
kintés, határozottan két lábbal kell a föl-
dön járni, alázattal tekinteni a szakmára 
és főleg elismerni mások sikereit. Abból is 
tudunk táplálkozni. 

Mindkettőjük máshonnan indult, ma 
azonban már el sem tudnák képzelni, 

KULTÚRA

ARANY- ÉS EZÜSTÉRMET 
NYERTEK A MONORI BOROK

A Berliner Wine Trophy nemzetközi borverseny csaknem 10 éve keresi a világ legfinomabb 
borait. Idén már 8000 bort neveztek a készítők, köztük két monorit is. Megérte, hiszen a Megyer-
Hanti Pincészet és Hidegkuti Tibor borász fantasztikus eredményeket értek el: egy arany- és egy 

ezüstérmet hoztak haza minőségi monori boruknak köszönhetően. 

hogy a minőségi borkészítés ne legyen 
az életük szerves része. Úgy hozta a sors, 
hogy Szabolcs Monorra nősült, ám már 
az esküvő másnapján szembejött vele 
egy pince megvásárlásának lehetősége, 
így úgy döntöttek, hogy a menyasszony-
pénzüket erre költik. ‒ Az első időkben 
nehezen tudtunk egy ilyen kis pincében 
dolgozni, így a borkészítés pár évig kín-
keserves volt. 2016-ban azonban felújí-
tottuk, kibővítettük, majd 2018-ban elké-
szült a szőlőfeldolgozó is. Nincsenek nagy 
beruházások még, de elértük azt a szin-
tet, amivel kényelmesen és jól tudunk dol-
gozni. Most már a vendéglátással kellene 
foglalkoznunk, a régi présházat kellene 
rendbe tennünk, amit most tervezünk.

Tibor 2017-ben jött a régióba. Pedagó-
guscsaládból származik, sem szülei, sem 
nagyszülei nem foglalkoztak borkészí-
téssel. Számára sem volt határozott cél a 
borászat a kezdetekben, a Corvinus Egye-
temen azonban mégis borászati szak-
irányt választott. Több év munka után 
érezte úgy, hogy ideje volna az önállóso-
dás útjára lépni. ‒ Elég nehéz, ha nincs 
kézzelfogható materiális javad: sem sző-
lőterületem, sem borászati üzemterü-
letem, sem technológiai hátterem nem 
volt. Kerestem a lehetőségét annak, hogy 
hogyan találhatom meg a saját utamat, 
így kerültem Monorierdőre, ahol amel-
lett, hogy segítem a szakmai munkájukat, 
használva a rendelkezésre álló infrastruk-
túrát, készíthetek saját tételeket. 2017 volt 
az első szüreti időszakom a monori régi-
óban.

A két borszakértő szerint, mivel a 
monori bor minősége már adott, az elkö-
vetkező éveket meg tudják majd alapozni 
azzal, hogy már a forgalomban lévő téte-
lekkel dolgoznak. A járvány érdekes 
módon nemcsak korlátozta a bor útját, de 
fel is lendítette: ahogy Szabolcs meséli, 
egyre több turista kíváncsi a monori pin-
cesorra, már egy ügyeletes pincerendet is 
felállítottak. ‒ Amikor ránk került a sor, 
láttuk, hogy bizony eljönnek az embe-
rek és keresik a pincét, pedig a mi pin-
cénk messze van az Orbán-szobortól és a 
központtól, mégis elsétáltak odáig. Egyre 
több turistát látni fényképezőgépekkel, az 
idelátogatókat érdekli a pincefalu minden 
apró részlete. Az évek során ráadásul sok 

minden ráépült a pincefalura: egy borá-
szati tanösvény és egy kerékpárút, ami a 
sülysápi csillagvizsgálóig halad. Jó lehe-
tőség bárhonnan a régióból eljönni Mono-
rig, és itt lezárni egy estét egy jó vacso-
rával, borozással. Egyre többen vesznek 
részt ilyen megmozdulásokban. A város 
is egyre több, magas színvonalú boros ren-
dezvényt tart. Bár most két év kimaradt, 
nagy energiákat kell majd beleölni abba, 
hogy a Borvidékek Hétvégéjét, a Fröccs-
szombatokat, a Pincezene Fesztivált és az 
ehhez hasonlókat újra a nép elé vigyék. 
Nehéz feladat életet lehelni bele, de remél-
jük, hogy nem kell elölről kezdeni.

Szabolcs szerint hatalmas szükség van 
a monori pincegazdák vendégszerete-
tére, hiszen a jövőjük függ ettől, ráadásul 
közösen, mindenkivel együtt kell akarni, 
hogy fejlődjenek.  Nagyon jó kezdemé-
nyezésnek tartja a „Legyen neked is egy 
pincéd” elnevezésű felhívást, őt magát is 
sok új pincetulajdonos keresi, hogy szak-
mai tanácsot kérjen tőle. ‒ Jönnek a fiata-
lok, és szeretnének pincét. Ha csak arra is, 
hogy beüljenek a társasággal. 44 évesen 
már én vagyok a legöregebb köztük. A 
pincét vásárlók előbb utóbb akarnak majd 
bort is készíteni, és jönnek a tanácsért. Mi 
pedig arra törekszünk, hogy mindenki-
nek jó legyen. Mostanra a Strázsahegy 
eljutott oda, hogy van 8-10 lelkes borké-
szítő. Talán lesz olyan, aki jobban kilép a 
piacra, és fejleszt. Egy biztos: ki kell lépni 
a Monor tábla után.



2021. június | MONORI STRÁZSA   15

KULTÚRA

Amit kínálunk: 
• br. 320–400 000 Ft közötti fizetés 

(munkakörtől függően)
• több elemből álló bónuszrendszer
• céges buszok / munkába járási 

támogatása
• stabilan működő vállalatok

Telefon: Telefon: 06-20/215-069906-20/215-0699
Email: munka@humilitas.hu

Facebook: www.facebook.com/HumilitasGroup/

br. 320–400 000 Ft közötti fizetés 
(munkakörtől függően)
több elemből álló bónuszrendszer
céges buszok / munkába járási 

stabilan működő vállalatok

Hosszú távú, biztos 
megélhetést keresel?

Válogass 

Monor 

környéki  

munkáink 

közül!operátor

Gépbeállító

Gépkezelő tArGoncás
összeszerelő
összeszerelő

koMissiózó
Feladata:
•   épületgépészeti termékek forgalmazása, ajánlatok kidolgozása 

magyarországi partnerek részére
•   meglévő vevőkör kezelése, árajánlatok készítése
•   telefonos kapcsolattartás a jelenlegi és leendő ügyfelekkel
•   értékesítés bővítése
Előny:
•   épületgépész vagy műszaki végzettség
•   széleskörű ismeretség és gyakorlat az épületgépészet területén
•   önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, terhelhetőség, 

határozottság, jó kommunikációs készség
•   kereskedelmi gyakorlat
•   angol vagy német nyelvismeret
Munkavégzés helye:
•   monori telephelyünkön
Juttatás:
•   alapbér + bónusz

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
2200 Monor, Mátyás K. u. 11.    •   hr@bandk.hu  

projekt menedzser/
vevőszolgálati 

munkatársat
keresünk

www.bandk.hu

projekt menedzser/

 „ÁLLJON ITT AZ IDŐK VÉGÉIG” 

SZÁZHÚSZ ÉVES A KOSSUTH-SZOBOR 
 Magyarországon az elsők között, 1901. 

június 9-én sikerült Monoron felállí-
tani Kossuth Lajos szobrát. Volt is vissz-
hangja: „Mert hát ünnepünk volt, még 
pedig magasztos, / De oly, mit hasonló 
nem fog felülmúlni, / Még a nap is meg-
állt az égen bámulni.” – írták a kortársak. 

A Budapestről vonattal érkező Kossuth 
Ferenc, Kossuth Lajos fia által vezetett elő-
kelő küldöttséget 250 lovasból álló ban-
dérium fogadta, és 300 fehér ruhás lány-
nyal együtt kísérte be az állomásról a 
szoborleleplezés díszkapus színhelyére, 
az akkori városháza elé. Monorra orszá-
gos figyelem irányult, amiről még a fővá-
rosi Vasárnapi Újság is részletesen beszá-
molt. 

A neves meghívottakat először Bor-
zsák Benő üdvözölte, majd Lukács Gyula, a 
monori kerület képviselője, következett: 
„Álljon itt az idők végéig, hogy ha ide-
gen vetődik a városba, tudja meg, hogy e 
nép tisztelettel adózik a nemzet nagyjai-
nak.” Kossuth Ferenc apja síron túli sza-
vait vélte hallani a szobor előtt: „Azok az 
évek, amelyekért éltem, örökké élni fog-
nak.” Utána Pósa Lajosnak alkalmi verse 
aratott nagy tetszést: „Szobrot a dicső-

nek! / Összekötő lángsugarat / Múltnak 
s jövendőnek!”

Monoron erősen élt a Kossuth-kultusz: 
a monori Nagy utcai toborzáson Kossuth 
ceglédi beszéde után sok helyi és környék-
beli lakos állt be önkéntes honvédnek. A 
később született népi szoborállító kezde-
ményezést a képviselő-testület is támo-
gatta anyagilag, és méltó monori koszo-
rút szavaztak meg Kossuth temetésére is. 
Sokaknál ott függött a család tiszta szo-
bájában Kossuth Lajos képe, a Kossuth-
bankóval együtt berámázva a falon, de 
széles körű tisztelet övezte a honvédegy-
letet alapító kiöregedett 48-as katonákat 
is a városban. Zászlótartójukat, rábízott 
ereklyéjével, a zászlóval, utolsó képvise-
lőjüket pedig kardjával együtt temették 
el, utóbbit éppen száz éve.

A kovácsoltvas kerítéssel körülvett 
szobrot 1944-ben áthelyezték a régi város-
háza előtti helyéről az evangélikus temp-
lom előtti térre. Majd egy év után – az 
oda kerülő szovjet tiszti emlékmű miatt – 
továbbmozgatták a városi bíróság elé, 
ahol gondosan felújítva, jelenleg is büsz-
kén hirdeti elődeink adományozó össze-
fogását, a nemzeti ügy melletti kiállását. 

Főutcánk is Kossuth nevét viseli, ahogyan 
városunk legrégebbi általános iskolája is. 
Az utóbbi Országos Kossuth Szövetség 
tagjaként számos helyi, területi, megyei 
és országos rendezvény megszervezésé-
vel járult hozzá névadójuk és történel-
münk jobb megismeréséhez, a hagyomá-
nyok ápolásához. A világjárvány ellenére 
még az idei márciusban is odakerültek a 
Kossuth-szobor talapzatához a monori 
óvodások, kisiskolások zászlócskái.
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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 dióhéjban: 

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 
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, Üllő, 
Péteri, Monor 
Szükség esetén további buszjáratokat indítunk!

•   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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KÖZÖSSÉG

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

Monoron, 
a Strázsahegy 
legmagasabb 

pontján
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BOMBA AJÁNLAT!
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ISMÉT MONORI CUKORMENTES 
TORTA A LEGJOBB 5 KÖZÖTT

A verseny háromszoros győz-
tese, Nándori László cukrászmester 
zsűrielnökként segítette kiválasztani a 

2021-es év legjobbjait, melyek közé a monori 
Veres Ildikó alkotása is bekerült.

Ildikó jogászként, majd a közigazgatásban 
dolgozott hosszú éveken keresztül, ám egy idő 
után érezte: váltania kell. Egy éve szerezte meg 
a cukrászvégzettséget, de pisztáciás alkotásá-
val már tavaly megkapta a leginnovatívabb 
torta különdíját. Idén szedres-csokis tortájá-
val érdemelte ki a helyet az öt legjobb között. 
Júniusban vár rá a végső megmérettetés.  
‒ Gyakran megyek a magam feje után, amikor 
azt gondolom valamiről, hogy az jó irány lesz. 
Pontosan ezért vagyok nagyon hálás a mun-
kahelyemnek, továbbá az Ami Süti társtulaj-
donosának, Molnár Csillának, és kolléganőm-
nek Gergely Tündének, amiért hagyták, hogy 
ez most is így legyen, és mindenben támogat-
tak. Együtt örülünk a sikernek és együtt visel-
jük ennek kellemes, de néha nehéz terhét. A fő 
célom az volt, hogy az első ötbe bekerüljek, ez 
azért is nagyon nagy élmény, hiszen itt nagy 
nevek is versenyeznek. Nemsokára lesz egy 
konzultáció az Ipartestület székházában, ahol 
Nándori László cukrászmester, a zsűri elnöke 
fog támpontokat adni, amivel még jobbá lehet 
tenni a tortákat, majd június elején követke-
zik a döntő, ahol már a helyben elkészített 
tortáinkkal versenyzünk a Magyarország 
cukormentes tortája címért.

Ildikó idén csokoládés tortával szeretett 
volna indulni, mert csokis íz nagyon régen 
nyert, és elmondása szerint az étcsokinál 
nincs jobb. Gondolatban megalkotott tízféle 
variációt, majd, amikor az ízvilág teljesen 

letisztult, háromszor lesütötte a hozzáadott 
cukrot nem tartalmazó és lisztmentes tortát. 
A negyedik már az elődöntő verseny alkotása 
volt. ‒ Egy sok, értékes magból álló keverék-
ből készítettem el a brownie alapot, azon van 
egy szedres, szőlőmagolajos, fehércsokis ropo-
gós réteg, majd következik egy sós mandula-
paszta. A felvert étcsokis tejszínkrém tetejére 
jön a szedres-feketeribizlis zselé. Egyébként a 
benne lévő sós mandulapaszta azért is külön-
leges, mert azt monori mandulából készítet-
tem. Termelői, a monori Zöldi család tavaly 
bekerült a Magyar Konyha gasztro különszá-
mában a Top 100 kistermelő közé. Szerettem 
volna helyi alapanyagot is felhasználni, mert 
nagyon sok kiváló kistermelő gazdálkodik 
városunkban. A torta az ízek játéka, érezni 
benne enyhén sós, édes és gyümölcsös ízt is 
egyszerre.

A nevezéshez egyébként nem elég, hogy 
valaki lenyűgöző tortákat alkosson: van 
ugyanis több szabály, amit be kell tartani. 
Ilyen az árlimit, melyet a különleges alapanya-
gokkal – például a maglisztekkel nem olyan 
egyszerű tartani, a kalória- és szénhidrát limit, 
valamint néha fejtörést okoz a cukorhelyette-
sítők megfelelő arányának eltalálása is. Fon-
tos az is, hogy a kiegyensúlyozott étrendbe 
illeszthetőek legyenek a kiválasztott torták, 
melyeket bátran fogyaszthatnak a cukorbete-
gek és az egészséges életmód hívei is. ‒ Még 
egy picit módosítani kell a tortán. Azon felül, 
hogy mindenki különleges süteménnyel sze-
retné megnyerni a versenyt, egyszerűnek is 
kell maradnia az alkotásnak és a díszítésnek, 
hiszen a nyertes tortákat több ezer darabban 
kell majd legyártani. Strázsa infó

 Különleges alapanyagokból idén sem volt hiány a 10. Magyarország 
Cukormentes Tortája verseny első zsűrizésén, melyet az 

Egy Csepp Figyelem Alapítvány rendezett meg a Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartestülete szakmai támogatásával. 
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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

Járművezető képzés  
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

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!

 FIÚ KADETT KOSÁRLABDACSAPAT 

RÉGIÓS DÖNTŐRE KÉSZÜLNEK
█ Véget ért az MKOSZ utánpótlás-bajnokságának regionális alapszakasza 
a fiú kadett kosárlabdacsapat számára, melynek végén a Közép A csoport 
győztese a Monori SE! Az utolsó bajnoki fordulóban az első helyről döntő 
mérkőzésen sikerült győzelmet szerezni: Monori SE–Dunaharaszti MTK 
77-73.

Bürgés Gábor edző: – A mérkőzés elején izgatott volt mindkét gárda, 
mivel ez az eredmény döntött arról hogy ki lesz a közép-magyarországi 
régió bajnokcsapata. Köszönjük a DMTK-nak a küzdelmes, fair játékot! 
Mérhetetlenül büszke vagyok a fiúkra, mivel végig koncentráltan küzdöt-
tek a mérkőzésen egymásért, a csapatért. Örülünk annak, hogy megmé-
rethetjük magunkat a régiós bajnokok döntőjén! Reményeink szerint egy 
érmet is sikerül elcsípni a tornán! Hajrá Monor! Monor SE

 LABDARÚGÓ KÖLYÖKLIGA  

MONORI ARANY- ÉS EZÜSTÉREM 

█ Május közepén ért véget fiatal labda-
rúgóink számára a Kölyökliga felsőházi 
sorozata, ahol U9-es csapatunk aranyér-
met, U8-as együttesünk pedig ezüstér-

met szerzett. Az idősebb korosztály veret-
lenül zárta a felsőházi mérkőzéseket, így 
szerezte meg a bajnoki címet. Az arany-
érem mellett sikerült elhoznunk a gól-
királyi címet, Kerek Lóránt személyében, 
továbbá Kis Kolos Zsombor labdarúgónk 
bekerült a Kölyökliga-válogatottba. A 
szezon során pályára lépett U9-es csapa-
tunkban: Kéri Zalán, Móni Zsolt, Kis Kolos 
Zsombor, Varga Milán, Tuskán Máté, Kerek 
Lóránt, Torzsai Bence, Bukovinszki Gábor, 
Nagy Kornél, File Anett, Molnár Léna, Márta 
Bence, Zsigri Levente. Edzők: Farkas Ádám, 
Halgas István.

AZ U8-as csapat a Kölyökliga felsőhá-
zas sorozatát hat győzelemmel, és egy-

egy döntetlennel és vereséggel zárta, 
ami a második helyezést eredményezte 
a 2020/21-es szezonban. A nagyszerű csa-
patteljesítmény mellett, kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtott fiatal tehetségünk, 
Márta Bence, aki kimagasló tehetségé-
vel bekerült a Kölyökliga válogatottjába. 
Gratulálunk Bencének! A szezon során 
pályára lépett U8-as csapatunkban: Márta 
Bence, Nagy Nikolasz, Horváth Márk, Ladó 
Milán, Tóth Zsolt, Ilg Dávid, Géczi Levente, 
Králik Adrián, Tóth Balázs, Bodrogközi Matyi, 
Baranyi Dominik, Molnár Máté, Róth Domi-
nik. Edzők: Magyar Tamás, Ficsor Richárd.
Ezúton is gratulálunk csapatainknak, fia-
tal játékosainknak és edzőiknek, stábta-
goknak a remek szerepléshez és az elért 
eredményhez! Csak így tovább, HAJRÁ 
MONOR! Monor SE

 RG-SZAKOSZTÁLY 

VIDÉKBAJNOKSÁGON SZEREPELTEK 
Május első hétvégéjén rendezték meg Somogyjá-
don a Ritmikus Gimnasztika Vidékbajnokságot, mely 
egyben az országos bajnokság elődöntőit is jelentet-
te. Egyesületünk a történetében először indított több 
kategóriában is versenyzőket a versenysport kategó-
riában. Fantasztikusan versenyeztek a lányok és na-
gyon szép eredményekkel zártuk ezt a három napot!

A szakosztály vezetője, Fejes Bernadett így ér-
tékelt: – Minden versenyzőnk továbbjutott az or-
szágos bajnokságra, ami nagyon nagy elismerés 
számunkra. Nagyon boldogok vagyunk és mérhe-
tetlenül büszkék mindenkire! Nehéz mezőnye volt 
a lányoknak, fantasztikus gyakorlatokat láthattunk 
tőlük. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, szívből gra-
tulálunk! Gratulálunk a résztvevőknek és jó felké-
szülést kívánunk, köszönjük edzőik közreműkö-
dését! Monor SE
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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

A Monor SE Birkózó Szakosztály 
múltja 1911-re nyúlik vissza, idén 
ünnepli 110. születésnapját. 

Balatoni Mátyás 2003-ban vette át a 
szakosztály vezetését. Ő maga is monori, 
fiatalabb korában ju-jitsuzott és judozott, 
de Monoron már akkor is a birkózás volt a 
domináns. Amikor a fiai elég nagyok let-
tek, mindkettőjüket levitte birkózni. Rég-
óta, ám még csak, mint szülő tevékenyke-
dett a szakosztályban, felajánlották neki 
a szakosztály vezetését, ő pedig büsz-
kén elvállalta. ‒ 2003 óta azon iparkodom, 
hogy minél magasabb színvonalra emel-
jük a birkózást Monoron. Addig inkább 
csak tömegsport jelleggel zajlottak az 
edzések, nem versenysport-szerűen, és 
bár nyilván a gyerekeknek a mozgás 
úgy is biztosított volt, de én szerettem 
volna magasabb szintre emelni. 2007-ben 
nagyon jó barátságba kerültem Komá-
romi Tiborral, a háromszoros világbajnok, 
olimpiai ezüstérmes birkózóval, aki 2006-
ig a magyar kötöttfogású válogatott szö-
vetségi kapitánya volt, és 2004-ben az 
egyik versenyzője aranyérmet szerzett az 
athéni olimpián. 2007-ben meggyőztem, 
hogy jöjjön ki Monorra vezetőedzőnek. 
Azóta is itt van, és nagyon magas színvo-
nalú szakmai munka folyik, aminek szá-
mos eredménye volt az elmúlt 14 évben. 
Többek között van kadet Európa-bajnoki 
bronzérmesünk, nagyon sok diákolim-
piai bajnokunk, magyar bajnokunk és 
korosztályos versenyzőnk. Felnőtt, jelen-
leg is válogatott versenyzőnk csak egy 
van. Amikor a birkózók elérik azt a 14 

MONORI BIRKÓZÓ
AZ ORSZÁGOS BAJNOK

AMonor SE Birkózó Szakosztály 

Kolompár Imre, 13 éves monori birkózó hozta el idén az 
aranyérmet a kötöttfogású országos bajnokságon. Ez volt az év 
és egyben a koronavírus miatti leállás első versenye, ahol a fiú 

fantasztikus teljesítménnyel lett a legjobb.

vagy 18 éves kort, ami a tanulás szem-
pontjából vízválasztó, attól kezdve vagy 
abbahagyják a birkózást, mert nem bírják 
a tanulás mellett, vagy elkerülnek más 
városba, egyetemre, főiskolára vagy dol-
gozni. De, mint utánpótláskorú nevelő-
egyesület, 18 éves korig szenzációs ered-
ményekkel büszkélkedhetünk – mesélte 
a szakosztály vezetője.

Ilyen többek között a nemrég orszá-
gos bajnokságon elért első hely, a 2008-
as születésű monori fiú, Kolompár Imre 
eredménye. Imre mindössze 13 éves, de 
már többszörös diákolimpiai és magyar 
bajnok, amit idén is sikerült teljesítenie. 
– Ennek azért is van kiemelkedő jelen-
tősége, mert ez volt az év első versenye, 
ráadásul a vírus miatt már több mint egy 
éve nem versenyeztek a fiúk. Nagyon 
nehéz a sportolókban fenntartani a moti-
vációt, amikor csak edzenek, de nincs 
verseny. Ez olyan, mint amikor a gye-
rek tanul, de nincsenek számonkérések, 
ilyenkor gyakran elveszíti a motivációját, 
mint a sportolók is.

Imre nem „csak” sportban reme-
kel: 2018-ban megkapta Monor város Jó 
tanuló, jó sportoló címét is. A fiú a szak-
osztályvezető szerint mindenki közül 
kitűnik szorgalmával és a kitartásával, 
fegyelmezettségével és csendességével. 
‒ Csak jó jelzőket tudok rá mondani. Ha 
kérdeznék, hogy mi a hibája vagy rossz 
tulajdonsága, egyet se tudnék mondani. 
Ötéves kora óta ismerjük, azóta jár le ide. 
Ez már 8 év együttlét. Az edzések ma 
már folyamatosan folynak. Tavaly ápri-

lis–májusban, illetve novemberben is volt 
egy több mint egy hónapos leállás, ami-
kor még edzésre sem járhattak a gyere-
kek. Komoly pedagógiai és pszichológiai 
szemlélet kérdése, hogy ilyenkor hogyan 
tudjuk fenntartani a lelkesedésüket, és 
azt az ingert, hogy vágyakozzanak a ver-
senyzés és a maguk megmérettetése után.

Imre úgy fogalmazott: örömteli érzés 
ilyen címet megszerezni. Keményen dol-
gozott az évek során, heti hat alkalommal, 
egyenként háromórás edzéseken kellett 
helyt állnia a tanulás és a versenyek mel-
lett, és ha ez nem lenne elég önmagában, 
szabadidejében még édesapjával is eljár 
edzeni. A fiatalembernek a továbbtanu-
lásban is határozott elképzelései vannak. 
‒ Most a Kossuth Lajos Általános Iskolába 
járok, a kedvenc tantárgyam a testneve-
lés, de a matematikát is kedvelem. Utána 
a József Attila Gimnáziumban szeretném 
folytatni az iskolát, majd építészmérnök 
szeretnék lenni ‒ mondta.

Nemrég zajlott a serdülőválogatott baj-
nokság: a serdülő egy eggyel nagyobb 
korosztály, mint Imréé, de ő már koren-
gedményes engedéllyel versenyezhetett 
köztük. Ott már ilyenkor egy esetleges 
Európa-bajnokság a tét. Imre most épp-
hogy csak lemaradt a válogatottságról, de 
persze fiatalként az idősebbek között ez 
nem róható fel neki. Ahogy ő fogalmaz: 
„Hát, erősek voltak!” Idén még három 
nagy bajnoksága lesz, jövőre pedig már a 
serdülőválogatottságért és a nemzetközi 
versenyeken drukkolhatunk neki.  VNyL
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