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

ÚJRA ÜLÉSEZETT 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Szokatlan, de jó volt ismét együtt 
látni a képviselőket, mert az 
elmúlt időszakban többségük-
kel csak telefonon tartottam a 
kapcsolatot.A testületi ülés elő-
nye, hogy személyesen együtt 
tudjuk átbeszélni a helyi ügyeket. 
A lakosság is jobban tájékozód-
hat, közvetlenül válaszolhatok a 
felmerülő kérdésekre, így nem 
csúszhatnak el az információk. 

2022 OKTÓBERÉRE 
KÉSZÜL EL AZ ÚJ BÖLCSŐDE
A szerkezeti építőmunkák lát-
ványosak, gyorsan haladnak. 
Hamarosan elkezdik a tetőszerke-
zetet építeni, felkerültek a födémelemek. 
A belső munkák, a gépészet, a villanysze-
relés, a burkolás, a festés már az emberi 
szem számára egy lassabb, kevésbé lát-
ványos folyamat. Jól állunk és tartjuk az 
ütemtervet. Nagyon jó a kommunikáció 
a kivitelező és a város között. A kérdés 
az, hogy a bölcsődéhez vezető utat mikor 
tudjuk megépíteni. A tervek elkészültek, 
jelenleg a pénzügyi háttér megteremté-
sén dolgozunk.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
Június végén, két nap alatt megtörtént a 
szúnyoggyérítés. Ám továbbra is fontos, 
hogy figyeljünk oda az udvarokon, ker-
tekben pangó vizekre. Le kell takarni az 
esővízgyűjtőket, nem hagyni, hogy cse-
repekben, vödrökben állott víz marad-
jon, mivel ezek remek szaporodási helyet 
adnak a szúnyogoknak. Van más meg-

oldás is: például a Napsugár óvodá-
nál műfecskefészkeket telepítettek. Ha 
környezettudatosabbak akarunk lenni, 
akkor ez is egy jó megoldás. 

MINI BORVIDÉKEK 
HÉTVÉGÉJE
Változékony volt az időjárás, bár a Strá-
zsát szerencsére elkerülte a nagyobb eső. 
Azok a borászok, akikkel beszéltem, elé-
gedettek voltak a rendezvénnyel. Sokan 
óvatosak voltak, mert nem tudták, hogy 
a pandémia után mennyire lesznek nyi-
tottak az emberek a rendezvény iránt. 
Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, 
többségében monoriak jöttek, családias, 
közvetlen volt a hangulat. 

VAKÁCIÓ
A pandémia alatt sok szülőnek elfogyott 
a szabadsága, és annak ellenére, hogy 

a korlátozások miatt nehe-
zen indult be a táborok szer-
vezése, azért szép számmal 
lehet válogatni a környéken. A 
város támogatta a helyi tábo-
rok szervezését, hogy minél 
több kisgyermek felügyelete 
legyen megoldott a szünidő 
alatt. Az óvodáinkba folyama-
tosan lehet vinni a gyerekeket, 
a nyári leállás idejére pedig 
másik intézmény fogadja a 
kicsiket.

VÍZÜGYEK 
A monori üzemigazgatóság 
vezetőjével egyeztettem, aki 
megnyugtatott, hogy nálunk 
nincs nagyobb probléma, a 

víz szolgáltatás folyamatos. A kánikulá-
ban nagyban megnőtt a vízfogyasztás, 
ami kihatással volt a víznyomásra. Fon-
tos tisztában lenni vele, hogy az a víz 
egy tisztított, kezelt ivóvíz. Lehet inni, 
főzésre, tisztálkodásra használni, de a 
jelenlegi helyzetben nem szerencsés nagy 
mennyiségben ezzel locsolni vagy mére-
tesebb medencét tölteni. Fontos, hogy 
a kert ne száradjon ki, de még fonto-
sabb, hogy minden háztartásban legyen 
elérhető az ivóvíz. Azt kérném a lakos-
ságtól, hogy legyünk óvatosak a vízzel 
és vigyázzunk rá. Nem csak az esetle-
ges problémák elkerülése miatt, hanem 
azért, mert az ország vízkészlete is véges. 
Jelenleg Monoron a megszokott vízhasz-
nálat napi szinten 500-1000 m³-el nőtt. Ez 
okozta a kisebb akadozásokat, de dolgo-
zunk a megoldáson, hogy a továbbiakban 
is minden rendben legyen.

 KÖSZÖNJÜK ÁLDOZATOS MUNKÁJUKAT! 

ÉRTÜNK VANNAK!
 Június 27-e a polgárőrök napja, ez alka-

lomból köszöntjük a monori polgárőrö-
ket, akik a szabadidejüket áldozzák arra, 
hogy a lakosság nagyobb biztonságban 
érezhesse magát.

A Monori Polgárőr Egyesület idén 
ünnepli megalakulásának 30 éves 
évfordulóját, ami azt jelenti, hogy a 
város lakóiból három évtizede szerve-
ződik egy csapat, akik arra teszik fel a 
szabadidejüket, hogy másokon segítse-
nek. Az elmúlt egy év pedig őket is meg-
terhelte, hiszen a pandémia alatt is helyt-
álltak, segítettek, ahol tudtak.

Számíthatunk rájuk éjjel és nappal, 
együtt járőröznek a rendőrökkel, bizto-
sítják a rendezvényeket, nyitott szem-
mel járnak a város bel- és külterületein, 
mindezért pedig nem jár juttatás, szív-
vel és lélekkel, ellenszolgáltatás nélkül, a 

civil munkájuk után bújnak az egyenru-
hájukba. Jó példával járnak elöl. Megér-
demlik a dicséretet és az elismerést!

Köszönjük az erőfeszítésüket, az 
órákat, amiket a családjuk helyett 
mindannyiunkra áldoznak. MS infó

Köszönjük szépen!
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INTELLIGENS GYALOGÁTKELŐHELY
Városunk gyalogos és kerékpárforgalma 
láthatóan növekszik az utóbbi időben. A 
közparkok nagyfokú kihasználtsága, az 
iskolák és az egyre forgalmasabb útsza-
kaszok mind indokoltabbá tették a gya-
logátkelőhelyek modernizációját. Az 
önkormányzat a rendőrséggel együtt, 
már az okos város projekt indulása előtt 
felmérte a legveszélyeztetettebb átkelő-
helyeket és miután közlekedésbiztonság 
is szerepelt a fejleszthető elemek között, 
egyértelmű volt, hogy ezzel a lehetőség-
gel Monor városának élnie kell. Az előze-
tes felméréseket figyelembe véve végül 
hat intelligens gyalogátkelőhelyet tele-
pítenek a Kistói út – Halas utca sarkán, 
Kistói út – Kossuth Lajos utca sarkán, az 
Ady Úti Általános Iskola előtt, a Jézus 
Szíve Kápolna előtt, a Kossuth Óvoda 
előtt és a József Attila utca – Batthyány 
utca sarkán. Természetesen a későbbiek-
ben van lehetőség további átkelőhelyek-
kel bővíteni a várost. A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. ezen a nyáron újítja fel a 
József Attila utca, Kossuth Lajos utca és 
Kistói utca burkolatait, így az eredeti-
leg június–júliusra ütemezett kivitelezés 
végül őszre válik teljessé.

MITŐL INTELLIGENS?
A zebra képes lesz számolni az áthaladó 
gyalogos és kerékpárforgalmat, vagy 
akár a zebrát keresztező autók számát is, 
amiből fontos statisztikai adatok nyerhe-
tők ki. Autósok esetében rögzíti, milyen 
sebességgel közelítik meg a zebrát, ami 
‒ bár nem minősül hivatalos mérésnek – 
hasznos információ lehet a későbbiek-
ben az esetleges rendőri intézkedések 
mérlegelésénél vagy akár szükséges táb-
lák kihelyezéséhez is. Az úttestbe épí-
tett led csík hatékonyan hívja fel a figyel-
met az átkelőhelyre, akár ködös időben 
vagy az éjszakai órákban is. A közvetle-
nül a zebra előtt lévő fényjelzés azokat is 
figyelmezteti, akik séta közben esetleg 
túlságosan belemélyednének a telefon-
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Több mint fél éve startolt el az okos város projekt, aminek már számos működő eleme 
teszi élhetőbbé városunkat, de a beruházás bőven tartogat még meglepetéseket. A 
következő nagyobb volumenű beruházás az okos utca, melynek több összetevője 

lesz. Júniusban egy fontos közlekedésbiztonságot érintő újítás valósul meg.

jukba. További hasz-
nos újítás az úgyne-
vezett taktilis jelzés, 
ami egy érdes felüle-
tet jelent az út szélén, 
így a látássérültek 
számára is könnyebbé 
válik az átkelőhely 
észlelése. A hat intel-
ligens gyalogátkelő-
hely a Magyar Közút 
legfrissebb bizton-
sági előírásai és jóvá-
hagyása mellett épül 
meg.

TÉRFIGYELŐ 
RENDSZER
Várhatóan ősszel kerül sorra ‒ az okos 
utca egy másik fontos eleme ‒ a térfi-
gyelő rendszerek megújulása is, amely 
két fő modulból áll. Első fele a forga-
lomfelügyeletet és a szabályozást, míg 
a másik a bűnüldözést és bűnmegelő-
zést támogatja. Jelen összefoglalóban az 
előbbiről írunk, utóbbit a következő cik-
künkben részletezzük. Ebben a modul-
ban húsz darab rendszámleolvasó kame-
rát telepítenek, emellett kihelyeznek 
még további hat sebességjelző táblát is, 
melyek a remények szerint tovább növe-
lik majd a közlekedésbiztonságot. Az 
okos város projekt ezen eleme is kapóra 
jött, ugyanis a városunkban lévő kame-
rarendszer már elavult, így ez szintén 
egy olyan beruházás, amit már eleve ter-
vezett a városvezetés. Olyan kamerákról 
beszélünk, amelyek segítségével ‒ nagy 
felbontásuknak köszönhetően ‒ a gép-
járművezető is azonosítható, de képe-
sek a gépjármű típusát (személygépko-
csi, tehergépkocsi stb.) vagy akár a színét 
is felismerni. Az eszközök észlelik a sza-
bálytalan parkolást, egyirányú utcába 
hajtást vagy a teherforgalom jogosulat-
lan igénybevételét is. Két kamera közötti 
mérés alapján kiszámítható az útszaka-
szon haladó gépjárművek átlagsebessége 

és tartós gyorshajtás esetén táblák, for-
galomcsillapító párnák, sebességkijelzők 
kerülhetnek telepítésre, vagy ha indo-
kolt, akár rendőrségi intézkedés is bevet-
hető. 

Visszatérő probléma a külterülete-
ken észlelhető illegális szemétlerakás. A 
térfigyelő rendszer erre a problémára is 
hatékony megoldást nyújt, mivel a külte-
rületekre vezető utak is el lesznek látva 
kamerákkal, így újabb szemét észlelése-
kor a mezőőrök kérésére utólag kiszűrhe-
tők az adott területet megközelítő utánfu-
tós vagy kistehergépjárművek.

A NAGY TESTVÉR MINDENT LÁT?
Felmerül a kérdés, hogy olyan csúcstech-
nológiás kamerák árnyékában, amelyek 
képesek akár az arcfelismerésre is, meny-
nyire kerül veszélybe a privát szféránk, 
és nem sérülnek-e a jogaink? Egyrészt a 
kamerák ezen funkciója ‒ összhangban 
az uniós szabályozással ‒ nem kerül akti-
válásra, továbbá a kamerák által rögzített 
képanyaghoz kizárólag a rendőrség és a 
közterület-felügyelet jogosított személyei 
férnek hozzá, az előírásoknak megfele-
lően maximális adatbiztonság mellett. A 
felvételeket harminc napig tárolja a helyi 
rendszer, így ha nem jártunk tilosban, 
nincs mitől félnünk.
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Érd: Pamax Kft. 06-29/493-252, pamaxtit@gmail.com

Állateledel-gyártással foglalkozó cég 
csévharaszti gyártóüzemébe 

keres azonnali kezdéssel betanított munkára

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

GÉPKEZELŐT,  
CSOMAGOLÓ MUNKATÁRSAT

és GÉPÉSZETBEN JÁRTAS  
ERŐSÁRAMÚ VILLANYSZERELŐT!

 A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT IS KÉRIK AZ ÚTHIBÁK FELTÉRKÉPEZÉSÉBEN 

LEZAJLOTT A KÁTYÚJAVÍTÁS

 A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPÉRE 

TISZTELET AZ ORSZÁG HŐSEINEK

 Május elején kezdődött meg a város 
belterületi közútjain a kátyúmentesí-
tés, ami mostanra sikeresen le is zárult. 
A Kövál Zrt. tájékoztatása szerint 
városrészenként haladt a munka: első-
ként a meglévő kátyúkat vágták körbe, 
majd a kitakarításukat követően meg-
történt a melegaszfalttal történő végle-
ges javítás. 

Az önkormányzat által üzemelte-
tett utakon lezajlott kátyúzási mun-
kálatok első számú célja a balesetve-
szélyes úthibák megszüntetése volt, 
ami remélhetőleg mindenhol sikere-
sen megtörtént. Azonban a városve-
zetés továbbra is kéri a lakosság figyel-
mét és segítségét az újonnan megjelenő 

 Idén is május utolsó vasárnapján 
ünnepelte az ország a magyar hősök 
emlékünnepét, melynek keretein belül 
különböző helyszíneken tiszteleg-
tek azon magyar katonák és civilek 
emléke előtt, akik az életüket áldozták 
Magyarországért. 

úthibák feltérképezésében. Ha bár-
hol további úthibákat tapasztalnak, az 
azokkal kapcsolatos bármilyen észre-
vételüket a titkarsag@monor.hu vagy a 
polgarmester@monor.hu e-mail-címe-
ken jelenthetik be. MS infó

Az elesett magyar hősök emlékeze-
tének gondolatát először az első világ-
háború alatt, 1917-ben iktatták tör-
vénybe, majd a hősök emlékünnepét 
hivatalosan egy 1924-es törvény rög-
zítette május utolsó vasárnapjára. A 
kommunista időszakban nem ünne-
pelték, de a rendszerváltás után újra 
a köztudatba került és végül 2001-ben 
az ünnepeltek körét is kibővítették 
mindenkire, aki a vérét ontotta, életét 
kockáztatta vagy áldozta Magyaror-
szágért. 

Ebből az alkalomból Monor város-
vezetése is lerótta tiszteletét a haza 
hősei előtt: az emlékezés koszorúit 
Monor emlékműveinél helyezte el 
Pogácsás Tibor országgyűlési képvi-
selő, Darázsi Kálmán polgármester 
és Monor Város Önkormányzat kép-
viselő-testületének tagjai. MS infó

 CSAK SÜRGŐS ESETBEN  

IGAZGATÁSI SZÜNET
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdése 
alapján Monor Város Önkormányzat kép-
viselő-testülete igazgatási szünetet ren-
delt el az alábbi időszakban, így a pol-
gármesteri hivatal zárva tart: július 26-tól 
július 30-ig, valamint augusztus 16-tól 
20-ig. Ezekben az időpontokban a sürgős 
anyakönyvi ügyben munkaidőben a 06-
29/612-300 telefonszám hívható. MS infó

             

          Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773
Nyitva: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

             

          

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak,  
közületeknek egyedi reklámáron.

Kérje ajánlatunkat!

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit                                
háztól házig szállítással! 

Magócsi Ruhatisztító

  P+R A VASÚTÁLLOMÁSON  

ÚJ PARKOLÓHELYEK 
Tavaly a fővárosi agglomerációban több 
ezer parkolóhelyet kezdtek el tervezni, így 
Monorra is sor került. Hiszen „a külső ke-
rületek és az agglomeráció lakóit is meg-
illeti a jó közlekedés, a jó életkörülmények” 

– mondta Fürjes Balázs, Budapest és az 
agglomeráció fejlesztéséért felelős állam-
titkár. 

Monor nagy forgalmú vasútállomásá-
nak közelében 290 darab új P+R, illetve to-
vábbi 20 darab B+R parkolót terveznek, 
melyek előre láthatóan 2022-ig el is fog-
nak készülni. A P+R azt jelenti, hogy par-
kolj és utazz, ezeket kifejezetten vasúti 
megálló, vagy pályaudvar és buszmegállók 
közelében alakítják ki, hiszen céljuk,hogy 
kényelmes és megfelelő kapcsolódási 
pontokat biztosítsanak a tömegközlekedé-
si eszközök használatához. Ez nem csu-
pán a környezetnek, de a főváros környéki 
utaknak is kedvez, mivel így kisebb mér-
tékben lesznek leterhelve. A B+R annyi-
ban különbözik a P+R-től, hogy a „B” a bi-
ciklire utal, vagyis kerékpárok tárolására 
alkalmas helyet jelöl. A tervezésnél fi gye-
lembe veszik a korábban megfogalmazott 
fejlesztési igényeket, például az intelligens 
kerékpártároló kialakítását is az okos vá-
ros projekt keretében. A kerékpártáro-
lók 120 hellyel bővülnek összesen, amiből 
100-at a MÁV létesít majd.  J.B.
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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

A képviselők, Monor város polgármes-
tere és jegyzője a forró csütörtök dél-
után a Vigadó Dísztermében gyüle-

keztek. A hosszú kényszerű szünet utáni első 
ülés ünnepélyességét csak emelte az impo-
záns épület és terem, miközben a helyszínvál-
toztatás legfőbb oka a járvány miatti védeke-
zés volt: így lehetett kellő távolságot tartani. 
Az ülést Darázsi Kálmán polgármester nyitotta 
meg. Az interpellációk és a napirendi pontok 
ismertetése előtt az egybegyűltek egy perces 
néma csenddel adóztak a COVID vírusban 
elhunyt monori lakosok emléke előtt. Magdics 
Máté felszólalásában emlékeztetett, Pilisen is 
vesztettek képviselőt, és Pest megye közgyű-
lése is, „szerencsések vagyunk, hogy Mono-
ron teljes létszámmal kezdhettük el a mun-
kát” – mondta a képviselő.
Darázsi Kálmán megköszönte a monori polgár-
mesteri hivatal dolgozóinak az elmúlt évben 
tett erőfeszítéseiket, hiszen sok más település-
sel szemben ezekben a nehéz hónapokban a 
hivatal, az intézményeink, a cégeink nem áll-
tak le, végig dolgoztak, és ugyanúgy tudtunk 
haladni, mint a pandémiamentes időszakban 
‒ összegezte.

Interpellációkkal kezdődött az ülés, 
melyekben szó esett az elmúlt hónapokról, 
az elkészült útfelújításról és az el nem készült 
parkolókról, kártyás fizetésről a hulladékud-
varban, a Strázsa-hegy problémáiról, a tavaly 
ősszel ültetett fák locsolásáról. A felvetődött 
kérdésekre a polgármester reflektált: többek 
közt beszélt a Dr. Gombos Matild Egészség-
ház parkolójának problémájáról is. Az épü-
let nem önkormányzati tulajdon, így a város 
pályázati pénzből nem tudja fejleszteni. Egy 
vállalkozás birtokában van és hitel terheli, de 
az önkormányzat keresi a lehetőséget, hogy 
városi tulajdonba kerülhessen. A parkoló 
rendezésére árajánlatot kértek, így ha a tulaj-
doni ügyek megoldódnak, hozzá is láthatnak 
a kivitelezéshez. Addig pedig a KÖVÁL Non-
profit Zrt. munkatársai igyekeznek orvosolni 
az éppen felmerülő gondokat.

ISMÉT ÖSSZEÜLHETETT 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Október 12-e óta, több mint hat hónap után, 2021. június 24-

én ülhetett újra össze a monori képviselő-testület. Az első ülést 
rendhagyó módon a Vigadó dísztermében tartották.

Az interpellációk után következtek a napi-
rendi pontok, összesen 31. A testületi ülés tel-
jes egészében megtekinthető lesz a Gemini 
Televízió adásában, ezért mi most csak 
néhány napirendi pontot ismertetünk.

A KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSBÓL VALÓ 
KILÉPÉS
Monor Város Önkormányzatának az állami 
finanszírozás változásai, a működésének 
egyszerűsítése, illetve a családsegítő ingat-
lan kérdésének megoldása miatt kell kilépnie 
a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulásból. Probléma a főépítészt 
terhelő ellátandó terület nagysága, miköz-
ben többek között az M4 autóút átadásával 
olyan mértékben indultak el a beruházások, 
melyek fölött sokkal nagyobb kontroll gya-
korlása vált szükségessé. Mivel az építésügyi 
hatóság elkerült a hivataltól, ezért az önkor-
mányzat csak a főépítész segítségével tudja 
felügyelni az építkezéseket. Emiatt, valamint 
a polgármester építésügyi többletfeladatai 
miatt is a jövőben sokkal nagyobb figyelmet 
kell a főépítésznek a városra fordítania, ami 
arrafelé terelte a várost, hogy kezdeményezze 
kilépését a társulásból.

A Monor és Térsége Integrált Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat jelenleg a 
társulás intézményeként működik, de várha-
tóan 2022. január 1-jétől önkormányzati fenn-
tartású lesz.

INDUL A NYÁRI DIÁKMUNKA 2021. 
MUNKAERŐPIACI PROGRAM
A Nyári diákmunka program keretében az 
önkormányzatok és önkormányzati fenntar-
tású intézmények legfeljebb 2 hónap időtar-
tamra támogatást igényelhetnek a 16-25 év 
közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hall-
gatói jogviszonnyal rendelkező diákok foglal-
koztatásához. 

A több éve működő lehetőséget az önkor-
mányzat idén is biztosítja a monori diákok-
nak, így július 1. és augusztus 31. között 46 
helyi diák foglalkoztatására köt szerződést a 
Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási 
Hivatalával. A diákok az önkormányzatnál és 
az intézményeiben, óvodákban, a könyvtár-
ban fognak dolgozni a legkülönfélébb mun-
kakörökben, legfeljebb napi 6 órában. Számos 
diák visszatér korábbi munkahelyére, ahol 
szeretettel várják őket.

HA KELL
EGY JÓ 
ÁLLÁS!

Munkatársakat keresünk 
prémium kategóriás jakuzzik 
gyártásához dabasi partne-
rünk részére. Hölgyek, férfiak, 
páyakezdők és tapasztalattal 
rendelkező munkatársak 
jelentkezését is várjuk.

MUNKAVÉGZÉS  
HELYE:

DABAS

Részletek és jelentkezés:

+36-30/179-8163
+36-30/850-2297

Tősér Roland
whc.hu

Nyitott pozícióink:
• Könnyű fizikai munka
• Nehéz fizikai munka
• Villanyszerelő
• Asztalos
• Gépkezelő és gépbeállító
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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: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

A z Erdélyi Körök 
Országos Szövet-
sége Magyaror-

szágon tizennégy egyesü-
letből áll, központja pedig 
2013 óta Monor. A szövet-
ség elnökének, az immá-
ron 30 éve monori lakos 
Szekeres Sándornak, és felesé-
gének fejéből pattant ki az 
ötlet, hogy legyen Monoron 
is székelykapu. Tavaly szep-
tember 10-e körül Nagyatá-
don töltöttek pár napot fele-
ségével, mivel ott is működik 
egy erdélyi kör, amikor a fe-
lesége megpillantott egy cso-
daszép székelykaput. Haza-
felé menet már az autóban 
eltervezték, hogyan lehetne 
ezt Monoron is megvalósí-
tani. Azt is kitalálták, hol 
kellene felállítani: a monori 
vasútállomással szemben, a 
Gera-kertben, hiszen oda illik 
leginkább. 

Kikérték Darázsi Kálmán 
polgármester véleményét, 
hozzáláttak az engedélyek 
beszerzéséhez. Kiválasztot-
ták Papp Jenő székelyföldi 
fafaragómestert a kapu elké-

SZÉKELYKAPUT 
AVATTAK MONORON

A z Erdélyi Körök 

AVATTAK MONORON
A május végén, a monori Gera-kertben 

felállított székelykaput június 4-én adták 
át színes programok kíséretében.

szítésére, aki május végén 
testvérével és annak vejével 
‒ persze minden jóváhagyás 
után ‒ felállították a művet. 
A három kapuláb alatt kút-
gyűrűk állnak, mivel nagyon 
nedves ott a talaj. A kapu 
felső része 800 kilogramm 
körül van. 

Június 4-én, a nemzeti 
összetartozás napján ünnepé-
lyes keretek között hivatalo-
san is átadták a székelykaput. 
Dr. Szekeres Sándor mondott 
köszöntőt, Pogácsás Tibor, a 
Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkára pedig 
ünnepi beszédében köszön-
tötte az összegyűlteket. Vladár 
István, monori református lel-
kész áldást mondott az Erdé-
lyi Körök Országos Szövet-
ségének és Monor Városának 
székelykapujára, a Monori 
Strázsák Néptáncegyüttes 
kalotaszegi táncokat adott elő 
Erdély László és zenekarának 
közreműködésével, és Fábián 
Zoltán székely zenész-énekes 
műsorát is hallhatták a jelen-
lévők. A kaput meg is koszo-
rúzták. Jurik Bianka

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.

KÖZÖSSÉG
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 A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

TRIANON 100 EMLÉKMŰVET AVATTAK 
 Az 1920. június 4-én aláírt trianoni 

békediktátum évfordulóján Monor 
város egy új, öt gránitoszlopból álló 
emlékművet avatott fel a monori Gera-
kertben, amit Kampfl Márk kőfaragó 
és kollégája, Parlag István szobrászmű-
vész készített. A Kampfl család már 
nagyon régóta foglalkozik kőfaragás-
sal. A Móricz Zsigmond és Petőfi Sán-
dor utcák találkozásánál lévő Gera-
kert belső sarkában található trianoni 
emlékművet id. Kampfl József, Kampfl 
Márk nagyapja készítette 1935-ben. Ez 
még az előző évszázadban több átalakí-
táson esett át, végső, jelenleg is látható 
formáját a századfordulón nyerte el, de 
közben a Kampfl család több generáció-
jának keze munkája is belekerült. 

A békediktátum századik évfor-
dulójára készült új emlékmű elkészí-
tésére Monor Város Önkormányzata 
Kampfl Márkot kérte fel, így immáron ő 
a negyedik generáció a családban, aki 
folytatja ezt a hagyományt. Az alko-
tást végül Parlag Istvánnal közösen hoz-
ták létre, hiszen nagyon nehéz kita-
lálni a koncepciót úgy, hogy a másikkal 
egyensúlyban, harmóniában legyen, 

de mégis másképp nézzen ki. ‒ Így jött 
létre egy arányaiban sokkal kisebb, de 
mégis olyan emlékmű, ami szimboli-
zálja magát a trianoni döntést, az anya-
ország mellett az elcsatolt területeket  
és a lakosságszámot is – fogalmazott 
Kampfl Márk, majd elmesélte, hogy a 
sors is hozzátett egy apró, de nagyon 
szép motívumot ehhez az alkotáshoz. 
A sötétebb anyagokból kirajzolódó 
kereszt nem volt szándékos, felsőbb 
erő gondoskodott arról, hogy az előző 
emlékműhöz hasonlóan itt is megje-
lenjen a szimbólum. Az elkészült alko-
tás, mind a tervezés, mind a kivitelezés 
szempontjából közös munkának tekint-
hető, hiszen a munkafolyamatokba 
több, a cégben dolgozó kolléga ötlete is 
belekerült.

A megemlékezést és az emlékmű fel-
avatását június 4-én tartották a monori 
Gera-kertben. Emlékbeszédet mondott 
Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő 
és Darázsi Kálmán polgármester, majd a 
történelmi egyházak képviselői áldot-
ták és szentelték meg az alkotást. 

Kampfl Márk az eseményre úgy gon-
dol vissza, hogy bár a pandémia miatt 

egy évet várni kellett, de egy szép 
és tiszteletteljes megemlékezés volt. 
‒ Szeretnék ismét köszönetet mon-
dani Kruchió László barátomnak, aki az 
átadáskor egy gyönyörű virágkompozí-
cióval ajándékozott meg és ezzel erősí-
tette számomra az átadás fényét. 

Antal Fanni

ÖNKORMÁNYZAT
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Tartsd nálunk 
szülinapod,  

ballagásod, családi vagy 
céges összejöveteleid!

Bérelhető rendezvényterem különleges hang- és 
fénytechnikával Monor központjában.

Elérhetőség: 
+36-20/389-8259

 V A K Á C I Ó Ó Ó ! 

NYÁRI TÁBOROK
 A korábbi évekhez hasonlóan, idén is szerveződnek a 

nyári táborok, sőt, sok táborban már zajlanak is a foglal-
kozások. A júliusi és augusztusi táborokat gyűjtöttük cso-
korba, hogy aki szeretne, még jelentkezhessen rá.
• 842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat ‒ augusztus 1-től 

augusztus 8-ig, Nagy László 06-20/954-9536.
• Monor-Kistemplomi Református Egyházközség ‒ 

július utolsó hete, monor.kistemplom@gmail.com
• Birkózás ‒ várhatóan július utolsó és augusztus első 

hetében lesz a tábor a monori birkózócsarnokban, 
06-20/922-8267.

• Úszás ‒ Június 14-től augusztus 9-ig hetente a Monori 
Városi Uszodában, 06-20/222-8884.

• Monor SE Kosárlabda ‒ július 26‒július 30., Sportcsar-
nok, 06-30/447-3262, 06-30/645-8313.

• Taekwondo ‒ augusztus 8‒14. a Szelidi-tónál a Lepke 
üdülőben, 06-30/856-3202.

• Muay Thai ‒ a tábor még szervezés alatt, 06-20/260-4842.
• Monor Városi Sport és Rekreációs Tábor ‒ július 28-i 

héten a Nemzetőr Általános Iskolában, 06-30/288-9996.
• Kalandos Napközi ‒ július 19‒23., Jászai Mari Általános 

Iskola, 06-70/775-5968.
• Napközis foci és szivacskézi tábor ‒ július 5. és augusz-

tus 9. között több turnusban, Ady úti Általános Iskola, 
06-30/887-9747.

• Napközis lovas tábor ‒ július 13‒17., július 27‒31., 
augusztus 10‒14., augusztus 24‒28. Lilla Liget Lovardá-
ban, 30/515-3772. MS infó

 KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!  

KÖSZÖNTJÜK A PEDAGÓGUSOKAT!
Idén a jelenleg érvényes 
járványügyi szabályok mi-
att ugyan elmaradt a pe-
dagógusnap széles kör-
ben történő megünneplése, 
ám a gyermekeinket segí-
tő, kísérő, támogató peda-
gógusokról és nevelőkről 
ez évben sem felejtkez-
tünk meg.

Minden év június első 
vasárnapján tartjuk a peda-
gógusok napját: Magyar-
ország ekkor emlékezik 
meg a tanárokról, tanítókról, 
óvodai- és bölcsődei dol-

gozókról, nevelőkről, és ismeri el a legáldozatosabbak munká-
ját. Az ország akkori minisztertanácsa 1951-ben döntött arról, 
hogy minden év június első vasárnapja a pedagógusok ünne-
pe legyen. Itthon 1952-ben ünnepeltük meg először hivatalo-
san ezt a napot, és adták át a parlamentben a kiváló tanár, ki-
váló tanító kitüntetéseket, országos ünnepségeket rendeztek. 
1993-tól kezdve a tanárok, oktatók kitüntetése egy ideig janu-
ár 22-én, a magyar kultúra napján zajlott, 2013-tól tértek visz-
sza újra június első vasárnapjához. 

Idén június 4-ére esett a jeles nap. Bár a városvezetés szí-
vesen ismerte volna el nagyszabású rendezvénnyel a peda-
gógusok, nevelők áldozatos munkáját, azonban a járványügyi 
adatok még nem tették lehetővé a biztonságos ünneplést, így 
az idén csak szűk körben került rá sor. MS infó



Monor, Móricz 

Zsigmond utca és a 

Mátyás király utca sarok, 

Goods Market parkoló

Forduljon 
hozzánk 

bizalommal!
Monor, Móricz 

Zsigmond utca és a 

Mátyás király utca sarok

Tel.: 06-20/288-2252

MEG-
NYITOT-

TUNK!

MEG-
NYITOT-

TUNK!
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 HÁLÁSAK VAGYUNK , KÖSZÖNJÜK MUNKÁJUKAT 

IDÉN KÜLÖNÖSEN NAGY JELENTŐSÉGE 
VAN A SEMMELWEIS-NAPNAK

 Minden évben július 1-én 
ünnepeljük a magyar egész-
ségügy napját, amely más 
években talán csak egy volt 
a sok ünnep között. Azon-
ban az elmúlt időszakra visz-
szatekintve különösen fon-
tosnak érezhetjük, hogy az 
egészségügyi dolgozóknak 
köszönetet mondjunk. 

A koronavírussal terhelt 
időszak lassan kezd az éle-
tünk természetes részévé 
válni, ami igencsak szomorú 
kilátás a mindennapokra 
nézve. Egy világjárvány 

megtapasztalása mindenki 
számára szokatlan helyzetet 
teremtett, azonban az egész-
ségügyi dolgozóknak külö-
nösen nagy terhet jelent. 
Mindennapjaik végérvénye-
sen megváltoztak, leterhelt-
ségüket a végletekig feszí-
tette a pandémia. Bár sem 
könnyebb, sem kevésbé szo-
morú nem lesz az a nehéz-
ség, amit munkájuk során 
megtapasztalnak, a Sem-
melweis-napon mégis külö-
nösen megérdemlik, hogy 
megköszönjünk nekik min-

dent, amit erejükön felül 
tesznek az országért. 

Hálásak vagyunk a mono-
ri háziorvosoknak és gyer-
mekorvosoknak, a városban 
rendelő minden szakorvos-
nak, fogorvosnak. A Szakor-
vosi Rendelőintézet és a Dr. 
Gombos Matild Egészség-
ház minden dolgozójának, 
asszisztenseknek, védőnők-
nek, a város gyógyszerésze-
inek és munkatársaiknak, a 
szociális szférában dolgozó 
szakembereknek.

Köszönjük a segítségü-
ket, az együttérzésüket és a 
munkájukat. MS infó

A Semmelweis-napot, vagy-
is a magyar egészségügy 
napját 1992 óta ünnepeljük 
július 1-én, 2010 óta pedig 
az egészségügyi dolgozók 
számára munkaszüneti nap 
is egyben. 1818-ban, ezen 
a napon született Semmel-
weis Ignác orvos, akit más 
néven az „anyák megmen-
tőjeként” is ismerhetünk.

Arra mindenképp érdemes 
odafi gyelni, hogy a vonatko-
zó jogszabályok szerint csak 
védettségi igazolvánnyal 
használhatók az intézmény 
szolgáltatásai. Az oltottsá-
got applikáción keresztül is 
igazolhatjuk: a Google Play 
áruházban „EESZT alkalma-
zás”, az App Store-ban pe-
dig „EESZT Lakossagi” app-
likáció ingyenesen letölthető 
e célra.

 USZODAI HÍREK 

HA NYÁR, AKKOR USZODA!
 Az egyre erősödő kániku-

lában a víz hozhatja a legna-
gyobb enyhülést, ám sajnos 
nem mindenkinek adatik 
meg a lehetőség, hogy saját 
medencéjében vészelje át 
a forró napokat. A monori 
uszoda szerencsére tárt 
kapukkal várja a hűsölni és 
sportolni vágyókat. 

A nyitvatartásban nem 
történt változás: a megszo-
kott módon, hétfőtől pén-

tekig 06.00–23.00, szomba-
ton 09.00–23.00 és vasárnap 
09.00–21.00 óra között lehet 
látogatni az uszodát. 

A szokásos, tervezett 
nyári nagy karbantartás 
2021. augusztus 21–31-ig tart 
majd, ekkor az uszoda zárva 
lesz. Addig is folyamato-
san úszó és vízilabda nyári 
táborat rendeznek, a leállásig 
a hétköznapokon 08.00–16.00 
óra között.  MS infó
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KÖZÖSSÉG

CSALÁDIASABB VOLT A HANGULAT
A szervezőknek nem volt könnyű dolga: 
szinte az utolsó pillanatban tudták meg 
a rendezvényre vonatkozó részleteket 
és szabályokat, mégis sikeresnek mond-
ható az idei Borvidékek Hétvégéje 2021-es 
„mini” változata. Több népszerű progra-
mot a jogszabályok betartása miatt nem 
lehetett megtartani, ám ezt néhány borász 
cseppet sem bánta. 

A Csúzi Családi Pincészet több lábon 
áll, a szőlészet–borászat és a vendéglá-
tás mellett kézműves alma termékeikkel 
is jelen vannak a hazai piacon. Szeren-
csére a kemény munka elismerése sem 
marad el: idén olaszrizlingükkel ezüstér-
met nyertek a Kunsági borvidék borver-
senyén. A pincészet a kezdetektől fogva 
kiállítója volt a Borvidékek Hétvégéjé-
nek. Csúzi Szabolcs borász szerint az ese-
mény minden évben nagyon jól sikerült, 
idén a járványhelyzet miatt ugyan vegyes 
érzésekkel vágtak neki, de ahogy fogal-
maz: minden várakozásukat felülmúlta. ‒ 
Idén nem voltak vendégborászatok, csak 

KÖZÖSSÉG

RENDHAGYÓ, DE SIKERES VOLT
A BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE

Bár egy kicsit sajátos formában, de idén újra lehetőség nyílt Monor legismertebb programjának, a 
Borvidékek Hétvégéjének megrendezésére, így június 12-én kicsit kisebb léptékkel, de ugyanolyan 

vendégszeretettel várták a monori borászok a rendezvény iránt érdeklődőket. 

a helyiek, emiatt koncentráltabbá vált a 
vendéglátás. Bár belépőjegyet nem szed-
tek, így a pontos számokat nem ismerjük. 
Az biztos, hogy összlétszámban keveseb-
ben voltak, amit mi egyáltalán nem bán-
tunk. Tizenkétezer ember ennyi kínálóra 
nagyon sok lett volna, így viszont a fajla-
gos létszám pincénként a többszöröse volt 
az előző éveknek – mondta el.

A Vigadó Kulturális és Civil Központ-
nak, mint főszervezőnek a jogi szabályo-
zások és a pandémia miatt egészen más 
oldalról kellett kezdenie a szervezést, 
mint korábban, hiszen többezres tömeg-
rendezvényt nem tarthattak. Hanzelik 
Andrea, a Vigadó ügyvezető igazgatója 
szerint a szabályok az utolsó pillanatig, 
egyik hétről a másikra változtak, körül-
belül két héttel a rendezvény előtt tud-
tak végleges döntést hozni. ‒ Úgy döntöt-
tünk, hogy az idei Borvidékek Hétvégéjén 
a helyi vállalkozások újraindítását céloz-
zuk meg ‒ kezdte az igazgató. ‒ Ahhoz 
képest, amennyi időnk volt a rendez-
vény megszervezésére, úgy gondoljuk, 
hogy egy nagyon sikeres délutánt tud-
hatunk a hátunk mögött. Igaz, idén nem 
teljesen olyan volt, mint amit megszok-
tunk ettől a rendezvénytől, és reméljük, 
jövőre még talán túl is tudjuk szárnyalni 
a korábbiakat. Azt biztosan tudjuk, hogy 
az emberek örültek, hogy találkozhattak 
egymással, hogy kimozdulhattak, hogy 
végre volt egy olyan program, ahová el 
lehetett látogatni gyermekekkel, család-
dal – mesélte.

Megyeri Szabolcs 2006-ban palacko-
zott először bort. Az induláskor játékból 
küldte el az egyik chardonnay-ját egy 
ljubljanai versenyre, ami azonnal elhozta 
a bronzérmet a pincészetnek. 2016-ban a 
cserszegi fűszeresükkel nyertek arany-
érmet Franciaországban, idén pedig 
cardonnay-juk kapta meg Berlinben az 

ezüstöt. ‒ A rendezvény délutáni indulá-
sától folyamatosan jöttek az emberek, azt 
éreztük, hogy ugyan kevesebben vannak, 
azonban a hangulat nagyon jó volt, és sen-
kinek nem volt hiányérzete. Egy nagyon 
jó hangulatú, családias rendezvény lett, 
ami nyilván nem az eredeti Borvidékek 
Hétvégéjét tükrözte, de a lehetőségek-
ből a maximumot hoztuk ki – nyilatkozta 
Megyeri Szabolcs, a Megyeri-Hanti Pince 
egyik tulajdonosa. VNyL

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!

ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN IS 
TAROLTAK A MONORI BOROK
Az idei Kunsági Borvidéki Borverseny 
2021-ről a Monori Pincefalu borászai 
nagyszerű eredményekkel tértek haza, 
hiszen összesen 1 arany és 9 ezüst-
érmes helyezés született. A Megyeri-
Hanti Pince cserszegi fűszerese ér-
demelte ki az aranyérmet, emellett a 
gyöngyöző kékfrankos rozéjuk és az 
olaszrizlingjük hozott el ezüstérmet. 
A Csúzi Családi Pincészet két ezüs-
töt szerzett az olaszrizlingjükkel és a 
szürkebarát borukkal. A Strázsahe-
gyi Borház borai pedig öt ezüstérmet 
nyertek el: díjazták a kékfrankos rozé-
jukat, a Karát, a gyöngyöző Irsai Oli-
vér, a sauvignon blanc és a gyöngyöző 
kékfrankos rozé boraikat. 

Ám nem csak itthon sikeresek a 
monori borok: az elmúlt évek jó gya-
korlatához hasonlóan a vállalkozó ked-
vű helyi kézművesek most is meg-
mutatták, mire képesek. Az igencsak 
rangos Berliner Wine Trophy nevű 
nemzetközi borversenyen a Strázsa-
hegyi Borház Karát bora aranyérmet 
szerzett, míg a Megyeri-Hanti Pince 
chardonnay tétele az ezüstérmet hozta 
el. Gratulálunk minden borásznak, aki 
hírét viszi a régió minőségének! 

HUNGARIKUMMÁ VÁLTAK A MONORI BOROK!
Újabb örömteli hír érkezett, ami ismét fontos és nagy mér-
földkő Monor és a Strázsahegy értékeinek megőrzésé-
ben. A Hungarikum Bizottság határozata alapján ugyanis 
a különleges termőhelyi adottságok és a gazdálkodó sző-
lőtermelők közös munkájának eredményeképp a már uniós oltalom alatt álló mo-
nori borok bekerültek a Magyar Értéktárba! Ezzel a monori Strázsahegy Pincefalujá-
nak védett pincesorai mellett már az ott termő szőlőből készült, minőségi borok is a 
nemzeti értékeink részévé, valódi hungarikummá váltak.  MS infó
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KULTÚRA

MAGABIZTOS LENDÜLETTEL
5 990 000 FORINTTÓL

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

 JÁTÉKOK, PADOK, PIKNIKASZTALOK 

ÁTADTÁK A SZENT ORBÁN TÉRI JÁTSZÓTERET

 Az idei Borvidékek Hétvé-
géje program keretén belül 
került sor a Strázsahegy főte-
rén helyet kapó új élmény-
park és játszótér átadá-
sára is. Az önkormányzat a 
LEADER helyi akciócsopor-
tok két pályázati felhívásán 
nyert, így a beruházásnak 
köszönhetően a tér eddig 
kihasználatlan részén közös-

ségi teret alakí-
tottak ki, tovább 
bővítve a Szent 
Orbán tér funkci-
óját. Ezzel a helyi 
kiránduló lako-
sok és az egyre 
sűrűbben érkező 
turisták számára 
is még vonzóbb 
célpontot kép-
viselhet a város, 
mint eddig. Az 
összesen 25 mil-
lió forint támo-
gatásból és az 
önkormányzati 

önrészből álló projektben a 
gyerekeknek készült játéko-
kat ütéscsillapító felületre 
telepítették; míg a felnőt-
tek kikapcsolódását padok, 
piknikasztalok, tájékoztató 
táblák és rönkfa ülőbútorok 
biztosítják. Az okos város 
projekt keretében telepí-
tett kültéri mosdók mellett 
a hulladéktárolók segítik a 

környék tisztán tarthatósá-
gát, valamint szintén újító 
megoldásként napelem-
mel működő lámpatesteket 
szereltek fel. Mindeközben 
megújult a pincefalu térképe 
is, rajta a vendégváró nyitott 
pincékkel, turista jelzések-
kel, tanösvény térképpel és 
a „Túra a Naprendszerben” 
útvonal jelzéseivel! MS infó

KULTÚRAKÖZÖSSÉG
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ÖNKORMÁNYZAT

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

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

 SZOMORÚ HÍREK MÉLTÓ HELYEN  

TEMETÉSI ÉRTESÍTŐ- 
TÁBLA KÉSZÜLT
Évek óta megszokott volt, 
hogy a temetőhöz vezető 
Bajcsy-Zsilinszky utca elején 
található virágos üzlet falára 
kihelyezett táblán tájékoztat-
hatták egymást a monoriak 
az elhunytakról. A rögtön-
zött hirdetési helyet most fel-
váltotta a Városüzemeltetés 
munkatársai által készített új 
temetési értesítőtábla, ahol a 
szomorú híreket méltó helyre 
tűzhetik ki a hozzátartozók. 
A temetési értesítőtábla a 
Forrás köz és a Bajcsy-Zsi-
linszky utca sarkán található.

MS infó

 VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!  

ÓVODAPEDAGÓGUSO-
KAT KERESNEK!
A Monori Petőfi  Óvoda pá-
lyázatot hirdet 4 fő óvoda-
pedagógus munkakör be-
töltésére. A pályázatok 
benyújtásának határideje 
2021. július 23. A részletes 
pályázati felhívások Monor 
város honlapján tekinthetők 
meg. További tájékoztatást 
Szilágyiné Zsember Ágnes 
intézményvezető nyújt a 
06-20/441-0933 telefonszá-
mon. MS infó
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Járművezető-képzés  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

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!

 AZ AVARÉGETÉS TILALMA  

NEM LÉPETT ÉLETBE
A koronavírus-vi-
lágjárvány miatt 
kihirdetett veszély-
helyzet meghosz-
szabbításával 
együtt – várható-
an szeptember kö-
zepéig – hatályban 
marad Mono-
ron az önkormányzat zöldhulladé-
kok égetéséről szóló rendelete, ami 
nem tiltja az avar és kerti hulladé-
kok égetését. Kerti hulladék égetése 
pénteki napokon 8.00 és 20.00 óra 
között engedélyezett.

A házhoz menő rendszeres zöld-
hulladék-szállítás mellett a lakos-
ság térítésmentesen leadhat a Baj-
csy-Zsilinszky utca végén található 
szelektív hulladékudvarban háztar-
tásonként évente egy köbméter zöld-
hulladékot. A szelektív hulladékudvar 
nyitvatartása: kedd, szerda 7.00-től 
16.00 óráig, páros hét szombatonként 
8.00-tól 12.00 óráig.

A hulladékgyűjtőponton térítés el-
lenében rakható le zöldhulladék.

MS infó

2021. HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS

körzetek július augusztus szeptember október november december

1. 5. 2. 13. 11. 8. 6.

2. 6. 3. 14. 12. 9. 7.

3. 7. 4. 15. 13. 10. 8.

4. 8. 5. 16. 14. 11. 9.

5. 9. 6. 17. 15. 12. 10.

2021. HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

körzetek július augusztus szeptember október november december

1. 12.; 26. 9.; 23. 6.; 20. 4.; 18. 2.; 15.; 29. 13.; 27.

2. 13.; 27. 10.; 24. 7.; 21. 5.; 19. 3.; 16.; 30. 14.; 28.

3. 14.; 28. 11.; 25. 8.; 22. 6.; 20. 4.; 17. 1.; 15.; 29.

4. 1.; 15.; 29. 12.; 26. 9.; 23. 7.; 21. 5.; 18. 2.; 16.; 30.

5. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 10.; 24. 8.; 22. 6.; 19. 3.; 17.; 31.

 SÁRGA ÉS ZÖLD ZSÁKOK 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
 Megérkeztek a második félév csomagolási és zöldhulladék szállításának időpont-

jai, melyeket a szokásos táblázatokban adunk közre.

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

ÖNKORMÁNYZAT

 HUMANITÁRIUS TELEPÜLÉS 

MONOR HARMADSZOR NYERT 
 Darázsi Kálmán polgármester Sinkovicz 

László bizottsági elnök társaságában 
idén is átvehette a város nevében a 
Magyar Vöröskereszttől a Humanitá-
rius település díjat – immáron harmad-
szor. 

Az elismerés azoknak a települé-
seknek jár, ahol az önkormányzat és 
a lakosság egyaránt aktívan segíti a 
Magyar Vöröskereszt munkáját, célja-
inak megvalósítását, és a lakók között 
rendszeresen szerveznek véradást. 

Monor idén harmadszor is megfelelt 
minden feltételnek, így a sikeres pályá-
zat alapján újra megkapta az elismerő 
címet. A harmadik fokozatot elért tele-
püléseknek ötévente szükséges címü-
ket – újabb pályázat benyújtásával – 
megerősíteni. 

„Gratulálunk városukban végzett 
eredményes, emberközpontú mun-
kájukhoz” – állt Kardos István, a 
Magyar Vöröskereszt főigazgatójá-
nak levelében, melyet a településnek 

küldött. A cím elnyerését igazoló okle-
vél a szervezet országos ünnepségén 
adták át. MS infó
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Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299

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

A feltalálók közül az utókor első-
sorban George Stephenson nevére 
emlékszik, hiszen az általa 1814-

ben épített gőzmozdony bizonyult a leg-
alkalmasabbnak a vasúti kocsik moz-
gatására. Angliában és Nyugat-Európa 
legfejlettebb régióiban villámgyor-
san épültek ki ezután a vasúti vona-
lak, és forradalmasították a nyersanyag 
és a készáru szállítását. Bár a Magyar 
Királyságban az ebben az időben ural-
kodó feudális politikai és gazdasági 
viszonyok miatt nem bontakozhatott ki 
az ipari forradalom, a vasútépítés kér-
dése nálunk is hamar megjelent a rendi 
országgyűléseken: 1825–27-ben egy 
bizottsági javaslatban, majd az 1836-ban 
megszületett a vasúttörvény is. 

Magyarországon az első gőzüzemű 
vasútvonalat Pest–Vác között építet-

KÖZÖSSÉG

A PEST-SZOLNOKI VASÚTVONAL 
TÖRTÉNETÉNEK KEZDETEI

Az ipari forradalom bölcsőjének számító Angliában a XIX. század első éveiben több 
mérnök és feltaláló próbálkozott azzal, hogy a már korábban konstruált gőzgépeket 

hogyan lehetne egy kötöttpályás közlekedési rendszer, azaz a vasút keretein belül 
alkalmazni. A vasparipa hamarosan megjelent Magyarországon, és Monort is bekötötte 
az ország gazdasági vérkeringésébe. Volt időszak, amikor egy egész országgyűlés és a 

kormány menekülésében is fontos szerepet kapott. Cikkünkből kiderül, hogyan. 

ték ki, ezt követték 
röviddel a Bécsújhely 
(Németújhely)–Sop-
ron és a Pest–Ceg-
léd–Szolnok vonalak. 
A helytartótanács a 
Rotschild-Ullmann 
befektetői csoport 
pályázatát fogadta 
el, és 1838. április 
3-án a pest-debreceni 
vonalnak az előmun-
kálati engedélyét 
is kiadta. Ullmann 
Móric nagykeres-
kedő és bankár 1839 
májusában jelentette 
meg a „Programja a 

középponti vasútnak” című tervezetét, 
bejelentette a Magyar Középponti Vas-
úttársaság megalakítását, és felhívott a 
részvények jegyzésére. A társaság alaptő-
kéje igen jelentős volt, mintegy 10 millió 
ezüst forint. A politikai csatározások az 
ügyben azonban még évekig eltartottak, 
és csak 1844. október 5-én kezdődhettek 
meg a munkálatok. 

Az eredeti Pest–Pilis–Bercel-Jász-
berény–Debrecen nyomvonalat politi-
kai nyomásra módosították, s az addig 
szárnyvonalként emlegetett Szolnok 
lépett elő meghatározóvá.

A magántulajdonban lévő földek tulaj-
donosait a társaság kárpótolta, míg az 
érintett községek ‒ így tett Monor is ‒ 
maguktól bocsátották rendelkezésre a 
saját területeiket a vasúttársaságnak. 
A közel 100 km hosszúságú vonalhoz 

Vecsésen nyitottak kavicsbányát, ahon-
nan 4 millió mázsa kavicsot szállítottak 
a töltéshez. Összesen mintegy 110 000 
mázsa sínt, 5000 mázsa szöget és 125 000 
mázsa talpfát használtak fel. Pluszköltsé-
gek az építkezések során nem adódtak.

A vasúti sín végig egyvágányú volt, a 
közbeeső 10 állomás között ott volt a kez-
detektől Monor is. A pályát a műszaki 
bejárások, a próbamenet után 1847 szept-
ember 1-jén adták át ünnepélyes kere-
tek között az utazó közönségnek. Az Ist-
ván „mozgony” 16 utazókocsit húzott 700 
utassal 3 óra és 22 perc alatt Szolnokra. A 
nagyérdemű utazóközönség választha-
tott: az első osztály nemdohányzó volt, 
míg a másodikat „füstölő szabadság mel-
lett” lehetett igénybe venni. Kezdetben 
naponta egy pár vonat járt oda-vissza, és 
haladt át Monoron a végállomások felé, 
de októberben már kettő pár. 

Fontos szerepet játszott a vasútvonal a 
szabadságharcban is: 1849. január elején 
Alfred zu Windisch-Grätz herceg császári 
serege veszélyeztette Pestet. A kormány 
és az országgyűlés Debrecenbe mene-
kült, Szolnokig vasúton. A menekülőket 
szállító több vonat Monort is érintette. 

A Magyar Középponti Vasúttársaság 
által megépített monori felvételi épület, 
azaz az állomás ma is áll, igaz már több-
ször felújították, melyek során egykori 
jellegzetességeit, így vakolatdíszeit, a 
második világháborúban pedig az egyik 
szárnyát is elvesztette. Oldalán emlék-
tábla hirdeti az utókornak Magyarország 
második vasútvonalának megépítését. 

Kováts Gábor Attila
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Bankkártyás fizetési lehetőség

Nyitvatartás:  
Nyitvatartás:  

H–P: 8–18, Szo: 8–13
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

 Vegyi áru, 

papír áru, 

élelmiszer

Jezsó Ákos a fővárosban dolgozik és Mono-
ron él. Felvidéki származású és anyaor-
szági magyarnak született, Budapesten. 

Regényeiben elsődlegesnek tartja a történelmi 
tényeket, viszont a mesevilág is a szívéből jön. 
Jezsó szerint a lelkében ez a sokszínűség termé-
szetes egyensúllyá, belső harmóniává olvad. 
Elismerte ugyanakkor, hogy a híd szerep sem 
áll távol tőle. Mindezt családi örökségnek és 
a múltban gyökerező, de a mának szóló lelki 
parancsnak tartja. 

Pedagógus nagyszüleit a világháború után 
azért telepítették ki Csehszlovákiából, mert 
amikor ott a Benes-dekrétumokkal még a 

JEZSÓ ÁKOS: MONORON 
VÁLTAM FELVIDÉKI ÍRÓVÁVÁLTAM FELVIDÉKI ÍRÓVÁ

Él Monoron egy sokoldalú, tizenkét kötetes, elismert író, Jezsó Ákos. 
A közelmúltban egyszerre két kötete jelent meg. A Mécses a ködbent 

a történelem, az Árokparti meséket a monori helyszínek ihlették. 
magyar nyelv használatát is megtiltották, akkor 
az iskolaigazgató nagyapja továbbra is magya-
rul oktatta a színmagyar Csallóköz egyik falu-
jának magyar gyermekeit. A családot ezért a 
bűnért megfosztották minden vagyonától és 
kitelepítették Magyarországra. Jezsó műveiben 
ez a szellemi örökség tetten érhető. Történelmi 
családregényeiben a XX. század kisebbségbe 
szorított magyarságának lelki szenvedéseit 
dolgozza fel és tárja az olvasók elé. ‒ Mono-
ron váltam felvidéki íróvá – szögezte le. Az író 
a műveiben kitapintható híd szerepet azonban 
nem csak az anyaországi és az idegenbe szakí-
tott magyarság között tartja fontosnak, hanem 
a Duna-menti népek közt is. Mint fogalmazott: 
‒ itt, a Kárpát-medencében annyira összekeve-
redtünk, hogy aki kizárólagosságot hirdet, az 
tévúton jár. Csakis a hídverő gondolatnak lehet 
jövője, minden más gyűlölködést szít. 

Jezsó azonban nem csak felnőtteknek szóló 
műveket ír, hanem mesekönyveket is. Legfris-
sebb mesekönyvében manókkal, tündérekkel és 
más, mesebeli lényekkel népesítette be Monort 
és a környékbeli tájakat: a Lapos-hegyet vagy 
a Strázsát. Az író szerint meséi nincsenek kor-
hoz kötve, hiszen a felnőttek is szeretik ezeket 
a történeteket. ‒ Monori meséket írok a monori 
gyerekeknek, hogy azokat mások is olvassák 
– mondta. Ezt is híd szerepnek tartja, csak itt 
nem nemzeteket vagy nemzetrészeket, hanem 
az egymást követő generációkat szeretné 
összekötni.                                                                                                                                      B.G.

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Várjuk az érdeklődőket a Városi Könyvtár-
ba, 2021. július 19-én, 17 órára Jezsó Ákos, 
monori író Mécses a ködben és az Árokpar-
ti mesék című könyveinek bemutatására és 
dedikálására. A beszélgetést vezeti: Kovács-
Solymosy Zsuzsanna

Monor Város Önkormányzata minden mo-
nori óvodai csoport számára megvásárolt 
két-két példányt Jezsó Ákos, Árokparti me-
sék című kötetéből. Így a 28 óvodás cso-
portba járó monori gyermekek megismerhe-
tik az Árokparti manók történeteit.

KULTÚRA

  MUNKATÁRSAT KERESÜNK 

RENDEZVÉNYSZERVEZŐI ÁLLÁS
A monori Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofi t Kft. rendezvény- és közösségszerve-
ző munkakör betöltésére keres munkatársat ha-
tározott, egy év időtartamra, heti 40 órában, há-
rom hónap próbaidővel.

A munkakörbe tartozó feladatok: társaság te-
vékenységébe tartozó közösségi munka, közös-
ségfejlesztés és közösségszervezés. Nemze-
ti ünnepek, megemlékezések, esküvők, gyermek 
és ifjúsági, irodalmi, színházi rendezvények, 
koncertek szervezése és lebonyolítása, szük-

ség szerint külső helyszínen. Pályázatok fi gyelé-
se, írása, nyertes pályázatok lebonyolítása, majd 
a megvalósítást követően szakmai és pénzügyi 
lezárása. 

A jelentkezés benyújtási módja postai úton 
Vigadó Nonprofi t Kft. címére (2200 Monor, Kos-
suth L. u. 65-67.). E-mailben a hanzelik.andrea@
vigadokft.hu e-mail-címre. A kiírással kapcso-
latban további információt Hanzelik Andrea ügy-
vezető nyújt a +36-30/655-5541 telefonszámon.

Benyújtási határidő: 2021. július 16. Az elbí-
rálás határideje: 2021. július 30., az állás betölt-
hető az elbírálást követően azonnal. 

Részletes kiírás a www.vigadokft.hu oldalon.
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szerdán 20 órai kezdettel
2021. 07. 14.

 A VIGADÓ DÍSZTERMÉBEN  

ÚJRA SZÍNHÁZ!
A Prókátorok című egyfel-
vonásos bírósági komédi-
át a vendégjátékai nyomán 
a városunkban jól ismert 
Pelsőczy László által vezetett 
Új Nemzeti Kamara Színház 
színtársulata játssza.

A Tótfalusi Istvánt is meg-
ihlető román népmese szi-
nopszisát újra gondoló 
egyfelvonásos darab szö-
vegkönyvéről igen elisme-
rő véleményt fogalmazott 
meg Bereményi Géza, az is-
mert költő, író és színházi 
szakember. A darabot a Mo-
nori Színházat tíz évvel ez-
előtt életre hívó Patkós Jó-
zsef, nyugalmazott, címzetes 
iskolaigazgató írta és ren-
dezte a határon túli magyar-
ságot produkcióival gya-
korta látogató híres színház 
művészeinek szerepválla-
lásával. A tavaly őszi fővá-
rosi premiert követően július 
14-én, szerdán 20 órai kez-
dettel, a Monori Vigadóban 
adják elő második alkalom-
mal a vígjátékot Monor Város 
Önkormányzatának támoga-
tásával.

A történet egy kisvárosi 
fogadóban játszódik, ahol 
egy átutazó vendég találko-
zik az emberi kapzsisággal 
és gátlástalansággal, amely-
nek következtében csaknem 
földönfutóvá válik. A törté-
net azonban váratlan fordu-
latot vesz, így válik igazzá, 
hogy a ravaszdi, ám haszon-
leső ember előbb-utóbb pó-
rul jár...

Várunk mindenkit szere-
tettel egy nyáresti vidám ki-
kapcsolódásra!         Vigadó

Pihenje ki magát és töltődjön fel a 
Vesta Hotelben, Tápiószecsőn! 

Wellnessajánlatainkért keresse recepciónkat, 
várjuk jelentkezését!

info@vestahotel.hu
  06-20/452-0788 | www.vestahotel.hu

Termálvizünk ízületi, mozgásszervi és 
nőgyógyászati problémák kezelésére alkalmas.
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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 • Facebook: SsangYong Délpest

Magas felszereltség
Hatalmas helykínálat

Egyedülálló ár-érték arány

Grand Tivoli

Az első gépkocsik már augusztusban érkeznek! Ne maradjon le róla,  
válassza ki és legyen az elsők között, aki átveheti új autóját! Érdeklődjön 

márkakereskedésünkben, 
várjuk szeretettel!

HAMAroSAn
viSSzATÉr kínálATunkBA  

A MEGújulT koMBi  
GÉpkocSink 

A képen látható autó illusztráció. Bevezető ár: 5 999 000 Ft-tól

K öszönjük a kiváló borokat kínáló 
borászatoknak: Aranyi, Csúzi, 
Hidegkúti, Megyeri-Hanti, Bóka 

és a Kult Pincének, valamint a fellépő 
zenekaroknak, a Happy Five-nak, a 
Monori Strázsák Néptáncegyüttesnek, a 

KULTÚRA

FRÖCCSSZOMBATFRÖCCSSZOMBAT
Június 26-án végre újra találkozhattunk a Szent Orbán 

téren, a FröccsSzombaton – a monori borok buliján.

Hettyenfütty Zenekarnak a közreműkö-
dést, a sok-sok vendégnek, hogy kiláto-
gatott a programra.

Míg mi fröccsöztünk, addig megérke-
zett Bor Ivó édesanyja, aki a gyerekekre 
vigyázott az új játszótéren, hiszen Ivó 

és Virág is megérdemelnek 
egy kis kikapcsolódást! 

Emlékeznek még Bor 
Ivó érkezésére? Hogy és 
mikor kezdődött a monori 
történetük, hogyan ismer-
kedtek meg Bor Virággal, 
hol volt a legény- és lány-
búcsújuk, a lakodalmuk, 
mikor születtek az ikrek? 
Írják meg történetüket, és 
július 25-ig küldjék el az 
e-mail-címünkre: vigado@
vigadokft.hu. A leghitele-
sebb, legérdekesebb törté-
neteket írókat a következő 
FröccsSzombaton értékes 
ajándékokkal jutalmazzuk!

Találkozzunk legközelebb július 
31-én! A pontos helyszínt és programot 
az aktuális járványügyi intézkedések 
figyelembevételével szervezzük. Részle-
tes információkért keressék honlapunkat 
‒ www.vigadokft.hu ‒ és Facebook-ol-
dalainkat.

Várunk mindenkit szeretettel!  Vigadó
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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

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

 LABDARÚGÓ KÖLYÖKLIGA 

ÚJABB DOBOGÓS HELYEZÉS
█ Ezüstérmet szerzett a Monori 
SE U10-es csapata a Kölyökliga 
idei szezonjában, miután a sorozat 
A-csoportját magabiztos fölénnyel 
zárta és bejutott a három csapa-
tos bajnoki döntőbe. Év közben 15 
csoportmérkőzésből 14 győzelem-
mel és egy vereséggel lett csoport-
első a csapat; ennek köszönhetően 
bejutott a bajnoki döntőbe, ahol 
a három csoportgyőztes játszha-
tott a végső győzelemért. A hár-
mas döntőt egy győzelemmel és 
egy vereséggel zárták, így végül a 
második helyezést érték el 24 csa-
patból.

A nagyszerű csapatteljesít-
mény mellett, egész évben szá-
mos kiemelkedő egyéni teljesít-
ményt nyújtottak játékosaink. 
Mindemellett Majzik Zétény és 
Gilan Károly tehetségeink a 

 RG-SZAKOSZTÁLY 

ALBERTIRSÁN, A BABY BEE KUPÁN 
SZEREPELTEK AZ RG-S LÁNYOK 
A Monori SE RG Szakosztály versenyzői hétvégén 
vettek részt az idei szezon utolsó meghívásos ver-
senyén, a Baby Bee Kupán. Ezúton is köszönjük a 
meghívást a Vecsés SE RG-nek. Nagyon szép ered-
mények születettek és nagyon ügyesen tornáztak 
tanítványaink, akikre mérhetetlenül büszkék va-
gyunk. 

A Kisversenyző csoportunkból 6 kislány élete 
első versenyén vett részt. Nagyon bátran mentek 
fel a szőnyegre és mutatták be gyakorlatukat a bí-
rók előtt. Hatalmas szó ez egy ennyi idős gyermek-
nél. VSK I. és II. osztályú tornászainkért most hét-
végén szoríthatunk az Országos Bajnokságon.

Minden versenyzőnknek szívből gratulálunk, 
szép volt Monor SE! Monor SE

Kölyökliga válogatottba is beke-
rültek. Ezúton is gratulálunk 
Károlynak és Zéténynek! Gratulá-
lunk csapatunknak, illetve csapa-
tunk edzőinek, stábtagjainak az 
egész éves remek szerepléshez és 
az elért eredményhez!

Hajrá Monor! Monor SE

A SZEZON SORÁN 
PÁLYÁRA LÉPETT U10-ES 
KOROSZTÁLYUNKBAN:
Petró Milán, Molnár Léna, Kéri 
Veronika, Rácz Dominik, Gilan Ká-
roly, Kovács Benett, Szabó Leven-
te, Gulácsi Ármin, Majzik Zétény, 
Szebelédi Márk, Török Alex, Már-
ta Patrik, Ohameje Rayan, Varga 
Milán.

Korosztályos edzőink: 
Paulovicz Dániel, Fabio Ndeo
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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

•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Angol nyelvtudás
•   Excel-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 pótlékokkal.
•   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 küszöböli ki.



Az akciós árak 2021. július 6-tól 17-ig a készlet erejéig érvényesek!

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

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

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Nyitvatartás: 
hétfőn zárva

keddtől péntekig 5-től 17-ig, 
szombaton: 5-től 13-ig  OTP és K&H SZÉP-kártyát 

elfOgAduNK

Erdélyi szalonna

Pulykaapróhús

Kurucz füstölt kolbász

Bőrös sertéscomb szelet

Sertéstepertő

Sertéstarja
csont nélkül

Lecsókolbász

Főtt-füstölt császárszalonna

1990 Ft/kg

950 Ft/kg

1390 Ft/kg

990 Ft/kg

1990 Ft/kg

1490 Ft/kg

990 Ft/kg

1790 Ft/kg

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!


