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megtervezésére. Elindultunk 
utunkon, melyen évszázado-
kon keresztül a küzdelmek 
erősítették összetartozásun-
kat. Harcban tanultuk meg 
az élet, a túlélés szabályait. 
Létrejött Európa egyik első 
állama, egy erős keresztény 
állam, saját törvényekkel, 
saját identitással, biztonságos 
határokkal. Minden előttünk 
járó nemzedéket próbára tett 
a történelem. Magyarország 
ma azért létezhet még, mert 
az őseink kiálltak az érdekei-
kért, a nemzetért és megőriz-
ték Szent István örökségét. 

Az embert hajtja a vágy az 
ismeretlen megismerésére, a 
felfedezésre, az alkotásra. A 
tudomány, a technológia fej-
lődése, a tudás megszerzé-
sének lehetősége, az emberi 
szabadság azt a téves érzetet 
keltheti, hogy már mindent 
megtehetünk, hogy a termé-
szet törvényeit mi szabhat-
juk meg. Elég volt egy mik-
roszkopikus vírus, hogy 
egy pillanat alatt ráébred-
jünk arra, hogy ugyan fon-
tos részei, alakítói vagyunk 
a világnak, de a szabályait 
nem léphetjük át. Ezek a sza-
bályok nem csak fizikai, bio-
lógiai törvényszerűségek, 
hanem olyan erkölcsi, társa-
dalmi alapvetések is, melye-
ket Szent István törekvései 
is befogadtak és máig nem 
avultak el.

Méltóak vagyunk az 
ünnephez, közös erővel túl-
léptünk évtizedes gazdasági 
nehézségeken, megvédtük 
határainkat, megküzdöttünk 
a járvánnyal. Biztonságban 
élünk, összefogással tovább 
vihetjük az államalapító 
örökségét.

 Pogácsás Tibor, államtitkár

szokásaink átgondolására ad 
lehetőséget. 

Ez a nap az államalapítás, 
Szent István király, a nemzet és 
az életet jelentő „Új kenyér” 
ünnepe. Magyarországot, az 
ország születésnapját ünne-
peljük. Egy olyan születés-
napot, amely nem ajándék 
volt a sorstól, hanem lehető-
ség. Lehetőség az államala-
pításra, a nemzet jövőjének 

ÖNKORMÁNYZAT

 MAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJA 

AUGUSZTUS 20-I KÖSZÖNTŐ 
 A hétköznapok egyhangú-

ságát megtörik az ünnepek. 
Ilyenkor megállunk egy pil-
lanatra: értékelünk, összeha-
sonlítunk, felmérjük, hogy 
mit végeztünk az eltelt idő-
szakban. Így van ez a család-
ban és így van ez a nemzetünk 
közösségében is. Augusztus 
20-a a magyarság „legősibb 
nemzeti ünnepe”: Történel-
münk, társadalmi értékeink, 

16.00 Új kenyér megáldása 
és ünnepi megemlékezés 
a római katolikus templomban

Kis-tó (Puskin utca)

17.00-tól színpadi gyerekprogramok-tól színpadi gyerekprogramok

18.30 Csapó–Ladányi duó

20.00 Budapest Ragtime Band koncertjeBudapest Ragtime Band koncertje

Augusztus 20.
Államalapítás ünnepe Államalapítás ünnepe 
Augusztus 20.

Államalapítás ünnepe 
Augusztus 20.Augusztus 20.

Államalapítás ünnepe 
Augusztus 20.

Monoron

16–20-ig kicsiket és a nagyokat  
a következő programok várják:
•  ugrálóvár
•  arcfestés
•  környezettudatossággal 

kapcsolatos játszóház és kiállításkapcsolatos játszóház és kiállítás
•  népi gyerekjátékok

Támogató:

Helyi  
borok, ételek,  

monori  
termékek  

vására
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Amegoldás elsődleges funkciója 
az, hogy kedvezménykártya-
ként előnyöket biztosítson mind 

a lakosság, mind a helyi vállalkozások 
számára. A vállalkozások városkártya-
elfogadó partnerként csatlakozhatnak a 
szolgáltatási rendszerhez, melynek felté-
tele az, hogy köteleződjenek el amellett, 
hogy a városkártyával rendelkezőknek 
folyamatosan különféle kedvezménye-
ket biztosítanak. 

A város a szerződött vállalkozásokat 
azzal támogatja, hogy a városszerte tele-
pülő interaktív kijelzőkön, a mobilalkal-
mazásban, a városi honlapon, illetve 
egyéb médiafelületeken kedvezményes 
feltételekkel jeleníti meg a partnerek 
ajánlatait. A városkártya-felhasználó 
az adott partnernél a vásárláskor jelzi, 
hogy kedvezményre jogosult, a jogosult-
ság ellenőrzését követően a városkár-
tya-elfogadó partner biztosítja az adott 
kedvezményt a felhasználó számára. 
A város a jövőben saját intézmény-
rendszerének kedvezményes ajánlatait 

Az okosváros-projekt megvalósítása célegyenesbe került, így augusztus-
szeptemberben nagyon sok újdonsággal találkozhatunk majd mind a közterületeken, 
mind a települési szolgáltatások között. Az egyik ilyen rendszer a 2021. szeptember 

1-től induló városkártya-megoldás lesz, mely három területen nyújt előnyöket 
a monori lakosok, illetve a városunkat meglátogató turisták számára. 

(pl.: uszodabérletek, belépők a Vigadó és 
a Monori Sportcsarnok rendezvényeire, 
stb.) szintúgy a városkártya-rendszer-
ben a városkártya-felhasználók számára 
fogja biztosítani.

A megoldás a nehéz helyzetben lévők 
dolgát is megkönnyíti a szociális kár-
tyafunkció által. Azon rászorulóknak, 
akik egyedi támogatásban részesülnek 
(pl. egyszeri gyógyszervásárlás) a támo-
gatás összege felírásra kerül a kártyára, 
melyet a rászoruló kizárólag az arra a 
feladatra szerződött partnervállalkozás-
nál (patikában) tud majd felhasználni. 
A városkártya használata a háttérbeli 
elszámolási és adminisztratív feladato-
kat is megoldja, kényelmesebbé téve a 
folyamatot az érintetteknek.

A turisztikai kártya a vendéglátóhe-
lyeken igényelhető és korlátozott érvé-
nyességi idővel bír. Értelemszerűen a 
Monorra látogató turistáknak biztosít 
egyedi kedvezményeket, ajánlatokat. 
Ebben a rendszerben lehetséges lesz 
kifejezetten interaktív megoldások fej-

Az okosváros-projekt megvalósítása célegyenesbe került, így augusztus-

MONOR VÁROSKÁRTYA

lesztésére is, például egy Borvidékek 
Hétvégéjének kuponrendszere alapul-
hat majd ezen a megoldáson.

HOGYAN LESZ VÁROSKÁRTYÁM?
Városkártya igényelhető lesz szemé-
lyesen a Vigadóban, illetve elektroni-
kus úton is. Utóbbi esetében az új városi 
mobilalkalmazás és a városi honlap 
kínál majd regisztrációs lehetőséget. 
Fizikai kártyaként az új típusú személyi 
igazolvány fog működni, de igénylehető 
lesz QR-kód alapú, a mobil alkalmazás-
ból elérhető virtuális kártya is. 

HOGYAN CSATLAKOZHAT 
VÁLLALKOZÁSOM AZ 
ELFOGADÓHELYI PROGRAMHOZ?
Aki elfogadóhellyé kíván válni, annak 
partneri szerződést kell kötnie a Vigadó 
Kft.-vel. 

Érdeklődjön személyesen szeptem-
bertől a Vigadónál, de kérdéseit addig is 
elküldheti a varoskartya@vigadokft.hu 
e-mail-címre.

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!

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.



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

 JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA TÁNCSICS ÚTI ÉPÜLETE 

MEGKEZDŐDÖTT AZ ISKOLAI FELÚJÍTÁS
 Az épület több mint 100 éves, és bár 

korábban is folyamatosan jó gazdái vol-
tak az ingatlannak, akik megfelelően kar-
bantartották, a nagyobb felújítások várat-
tak magukra – most azonban elérkezett 
az idő, a nyári időszak pedig alkalmas 
a kivitelezésre. A Táncsics úti iskolában 

idén biztosan kor-
szerűsítik a nyílás-
zárókat, hiszen ez 
télen hatással van 
az épület hőház-
tartására is. Meg-
történik a kilincsek 
és a zárak cseréje, 

a belső nyílászárók átmázolásra kerül-
nek, hogy esztétikailag is szebb kinéze-
tet kapjon az iskola. Több helyiségben 
cserélik a padlóburkolatot, és természe-
tesen az igénybe vett felületeket újrafes-
tik. A vizesblokk teljes átalakításra kerül, 
gyermekmosdókat alakítanak ki, vala-
mint helyet kap egy felnőtt vizesblokk-
rész is. ‒ Az udvart is rendbe tesszük, új 
játszóeszközöket is szeretnénk elhelyezni 
– ismerteti a kivitelezés részleteit Szanyi-
Fekete Lívia, a monori polgármesteri 
hivatal műszaki irodájának munkatársa. 
‒ A kerítést felújítjuk: az utcafronti keríté-
sen csak javításokat végzünk, de az oldal-

részen az egész dróthálót cseréljük. Az 
egész épületen átalakításra kerül a teljes 
elektromos rendszer. Az elmúlt hetekben 
történt meg a kooperáció, a munkálatok 
jól haladnak, már sok rész bontása meg-
történt, a villanyszerelési munkákkal is jól 
haladnak, a padlóburkolatot is felszedték, 
ahol cserére kerül.

Az épület maga a századforduló körül 
épült, és bár a használói az évtizedek 
során több felújítást is végeztek rajta és 
folyamatosan karbantartották, nagyobb 
felújítás nem történt. A vállalkozó határ-
ideje az elvégzendő munkákra augusztus 
31-e.  Strázsa infó

A NAPSUGÁR ÓVODA 
ÁTÉPÍTÉSE
A Napsugár Óvoda eseté-
ben kiírunk egy feltételes 
közbeszerzést, hogy pon-
tos információink legye-
nek a beruházás bekerülé-
sének összegéről. Az épület 
előzetes vizsgálatai meg-
történtek, elkészültek az 
engedélyezési és a kivitele-
zési tervek. Az átépítéssel 
további négy csoportszobá-
val bővül majd az épület, 
melyeknek többsége egy új emeleti szinten 
helyezkedik majd el. Mindezekre pedig a 
megnövekedett gyermekszám miatt van 
szükség.

Közben elindult a Táncsics Mihály utcai 
kisiskola felújítása, aminek a befejezése 
augusztus végére várható. A Napsugár 
Óvodának ez az épület ad majd otthont az 
átépítési munkálatok alatt, majd a Jászai 
Mari Általános Iskola tagintézményeként 
teljesítene szolgálatot. Régen is így műkö-
dött, az elsősök és a másodikosok külön a 
Táncsics Mihály úti kisiskolában tanultak.

MŰKÖDÉSBEN AZ OKOS ZEBRA
Az Okos Város keretein belül megépülő 
hat intelligens gyalogátkelőből az elmúlt 
időszakban az Ady Endre úton kettő 
átadásra került.

Az már a használatba vétel óta eltelt 
rövid idő alatt gyűjtött adatokból is látszik, 
hogy az Ady Endre úton is sok a gyors-
hajtó. Az iskola előtti gyalogátkelőhely-
nél az átadást követő napon már 100 km/h 
sebességet is mértek, és sajnos, ez a prob-
léma mindennapos. Természetesen felvet-

tük a kapcsolatot a rend-
őrséggel, akik megteszik 
a megfelelő intézkedése-
ket. Ez a rendszer nem 
néz rendszámot, az átha-
ladás sebességét méri, 
valamint az áthaladó 
gépjárműveket és gyalo-
gosokat számolja. Ezzel 
lehet többek között az 
adott gyalogátkelőhely 
terheltségét, kihasznált-
ságát mérni. Az iskola 
előtti Ady úti gyalogát-

kelőhely a város egyik legforgalmasabb 
zebrája, főleg tanítási időben.

BELTERÜLETI UTAK ÉPÍTÉSE
A Belügyminisztérium támogatásával 11 
belterületi út újul meg Monoron. A kivi-
teli tervek elkészültek, így a képviselő-
testület döntött a közbeszerzés kiírásáról. 
A projektben felújításra kerül az Acsádi 
utca a Kossuth Lajos utca és a Liliom utca 
között, a Bocskai utca a Bocskai utca 2. sz. 
és a Liliom utca között, az Eötvös utca a 
Csokonai utca és Nemzetőr utca között, a 
Klapka utca a Balassi Bálint utca és Pozso-
nyi utca között, a Mikszáth Kálmán utca 
a Kossuth Lajos utca és Kisfaludy utca 
között, a Pozsonyi utca a Füleki utca és 
Klapka utca között, a Dózsa György utca 
a Kistói út és Szilágyi Dezső utca között, a 
Katona József utca a Kossuth Lajos utca és 
Pilisi utca között, a Pósa Lajos utca a Kis-
tói út és Páskom utca között, a Puskin utca 
a Kistói út és Páskom utca között, a Gém 
utca és a Nádas utca a Rét utca és Avar utca 
között. A kivitelezések várhatóan az ősz 
folyamán elkezdődnek.

Jelenleg is zajlik a Széchenyi utca Kistói út 
és Mátyás király utca közötti szakaszának 
felújítása, szintén Belügyminisztériumi 
pályázatból.

SIKERESEN PÁLYÁZTUNK
Monor Város Önkormányzata 40 millió 
forint támogatást nyert el a Belügyminisz-
térium belterületi utak felújítására kiírt 
pályázatán. Ebből az összegből megújul 
majd a Tátra‒Mátra utcák teljes szaka-
sza, és a Mező utca a Szélmalom utca és 
Jászai Mari tér közötti szakasza. A beruhá-
zás lebonyolítását a Monori Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. végzi.

FIGYELJÜK A LEHETŐSÉGEKET 
ÉS PÁLYÁZTUNK
A képviselő-testület a júniusi ülésen dön-
tött arról, hogy a város indul a Külterületi 
helyi közutak fejlesztésére kiirt pályáza-
ton. A júliusi ülésen pedig a fejlesztendő 
területekről és azok műszaki megoldásai-
ról hoztak a képviselők határozatot. Így, 
ha sikeresen pályázunk, akkor megújul-
hat a Hegyessy tanya a Csévharaszti út és 
Vasadi út között, a Szélső út a Jókai utca 
és Zólyom utca között, a Dr. Csanády utca 
jelenleg még földes szakasza, és a Strá-
zsahegyen az Irsai Olivér sor, valamint a 
Fesztivál körút.

Szintén indulunk a VP6-19.2.1.-41-9-21 
kódszámú, Helyi fejlesztések támogatású 
pályázaton, melynek célja a Strázsahegyi 
kilátó parkosítása. Az önkormányzat 2015-
ben vásárolt még további telkeket a kilátó 
körüli park bővítéséhez, a projekt célja, 
hogy a lakosság és a városunkba látogatók 
számára egy újabb használható, kikapcso-
lódásra szolgáló területet alakítsunk ki.
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 LEGYEN AZ ÜNNEP MINDENKIÉ 

MONOR JÓTÉKONYAN ÜNNEPLI 
AUGUSZTUS 20-ÁT 
 Monor városvezetése meglépte azt, amit 

nagyon sok kutyás, kisgyermekes és természet-
barát lakos biztosan üdvözöl. Az önkormány-
zat idén a hagyományoktól eltérő módon nem a 
tűzijátékra költ: az arra szánt összeget teljes egé-
szében felajánlja a monori állatvádelemmel fog-
lalkozó civil szervezeteknek. 

ÍGY IS LEHET ÜNNEPELNI
Bár hazánkban ez a dátum minden évben az 
ünneplésé, augusztus 20-a sokaknak mégis az 
év egyik legstresszesebb napja. 

Mindenki tudja, hogy a tűzijáték szemet gyö-
nyörködtető, szórakoztató látványt nyújt, azon-
ban sajnos természet- és környezetkárosító 
hatása megkérdőjelezhetetlen. A helyi termé-
szetes közegben élő állatokra és a házi kedven-
cekre nézve is rendkívül káros, a kisgyermekek 
is megijedhetnek tőle, ráadásul a magas költ-

sége sem kérdés. Ezt ismerte fel a városvezetés, 
így idén az a döntés született, hogy van sokkal 
jobb helye is annak az összegnek, amit a piro-
technikai szórakoztatásra költenének el. Monor 
Város Önkormányzata ebben az évben olyan 
civil szervezeteknek ajánlja fel a teljes össze-
get, melyek minden nap azért küzdenek, hogy 
a körülöttünk élő állatokon segítsenek. A civil 
szervezeteknél bizonyosan jó helyre kerül a 
pénz. Azonban az augusztus 20-ai ünneplőknek 
sem kell szomorkodniuk, mivel a Kis-tói park-
ban színes programokkal és esti koncerttel vár-
ják majd az érdeklődőket. Strázsa infó

TUDTAD?
Létezik már néma tűzijáték is: egy olasz kis-
város, a Parma tartományban lévő Collecchio 
városa pár éve állt elő a forradalmi újítás-
sal. Törvényt hoztak ugyanis a háziállatok és 
a vadvilág védelmében, mely előírja, hogy kö-
telező csökkenteni a zajhatást, mert túl nagy 
károkat okoz az élővilágban. Egy olasz cég, 
meglátva a lehetőséget, kifejlesztett egy 

pirotechnikai eszközt, amely ugyan mellő-
zi a hanghatást, de ugyanazt a látványt nyújt-
ja, mint a hagyományos tűzijáték. Reméljük, 
hogy Magyarországon is hamarosan talál-
kozhatunk ezzel a technikával. De addig is 
több település hozott már intézkedéseket a 
tűzijátékok használatára vonatkozóan, pél-
dául Tata, ahol évek óta rendelet tiltja a tűzi-
játékot. 
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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.
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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!
www.

szazaspince. hu

Monoron, a Strázsahegy 
legmagasabb pontján

PartvisPartvisPartvis
+nyél+nyél+nyél
+lapát szett: +lapát szett: +lapát szett: 
1190 Ft 1190 Ft 1190 Ft 
helyett helyett helyett 

790 Ft

 Ez az akciós ár, 

cSak a hirdEtéS 

FElMutatáSával 

érvényES!

Bankkártyás fizetési lehetőség

Ny.: h–P: 8–18, Szo: 8–13
–P: 8–18, Szo: 8–13

E-mail: szaboszazforintos@gmail.com 

tel.: 06-20/33-55-192

Monor, Mátyás  

király uta 51.

06-20/288-2252

             

          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

 ÁLLÁSAJÁNLAT   

Élelmezésvezetőt keresnek a Monori Bölcsődébe. Az állással kap-
csolatban Fazekas Józsefné bölcsődevezető nyújt felvilágosítást a 
06-29/413-294 telefonszámon. Az álláspályázatokat személyesen 
vagy postai úton a Monori Bölcsőde címére: 2200 Monor, Virág u. 
33., illetve a bolcsode@monor.hu e-mail-címre várják.

Az állás betöltésének várható időpontja: 2021. szeptember 1.
Strázsa infó

MUNKATÁRSAT KERESNEK
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 KASZÁLJ!  

ITT AZ IDŐ 
A PARLAGFŰIRTÁSRA
A parlagfű számos ember életét ke-
seríti meg, ráadásul gazdasági káro-
sító hatása is számottevő. A parlag-
fű-mentesítés mindenki közös érdeke, 
látványos eredményt pedig csak ösz-
szefogással, illetve közös felelős-
ségvállalással érhetünk el. Azonban 
emellett jogi kérdés is, hiszen, ha nem 

teszünk eleget kö-
telezettségünk-
nek, bírság is lehet 
a vége. 

A parlagfű el-
leni védekezés el-
sősorban az adott 
ingatlan tulajdo-
nosának, illet-
ve használójának 
a kötelezettsége. 

Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgaz-
dasági kultúrnövénnyel borított terü-
let, nem mezőgazdasági terület (elha-
nyagolt telkek, építési területek), vagy 
nem művelt, elhanyagolt valamikori 
szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingat-
lanok, valamint a vonalas létesítmé-
nyek (utak, vasút) melletti sávok.

Amennyiben valaki nem tesz eleget 
a növény kiirtási kötelezettségének, 
úgy a hatóságok feladata lesz, hogy a 
mulasztó költségén rendelje el az ún. 
közérdekű védekezést, emellett nö-
vényvédelmi bírságot is kiszabnak rá.

A növényvédelmi bírság kiszabásá-
ra a növény- és talajvédelmi hatóság 
jogosult, a bírság alapja a parlagfűvel 
fertőzött terület nagysága. A bírság 
mértéke belterületen és külterületen 
is egyaránt 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-
ig terjedhet. Strázsa infó

16.00 órától 
Vendégvárás 

17.00:  
Ébredezés – Tamás Éva  
játéktárának interaktív  

koncertje kicsiknek  
és nagyoknak az egészség-, és  
természetvédelem jegyében.

Mit tehetünk saját magunkért és mit a környezetünkért, 
hogyan vigyázzunk vizeinkre, miért ültessünk fákat, kik a 

veszélyeztetett állatfajok, miért fontos, hogy vigyázzunk rájuk.  

18.30: 
Hegedűs Boglárka  

– Kiss Károly László duó
20.00: 

Have Rock zenekar koncertje

     2021. 

  július 31-én

II.
PPPRRRogogogRRam:am:

Jobbnál 
jobb helyi borok, 

termékek, kézműves 
foglalkozások, 

arcfestés.
Várunk mindenkit 

szeretettel!
A színpad előtti, zenés-táncos rendezvény védettségi igazolvánnyal, 

míg a lezárt Kossuth L. utcai terület korlátozás nélkül látogatható.

Ismét 

monoRI BoRoK BuLIJa 

a városközpontban

II.
Ismét 

LIJa 
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 A KÖZMŰVELŐDÉSÉRT, A KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT, A MŰVÉSZETEKÉRT 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KULTURÁLIS 
CÉLOK TÁMOGATÁSÁRA
 Monor Város Önkormányzat képviselő-

testülete pályázatot hirdet az emberi erő-
források bizottsága feladatkörébe tartozó 
támogatási célok megvalósítására.

Az emberi erőforrások bizottsága ren-
delkezési keretéből támogatja a közmű-
velődési, közgyűjteményi, művészeti 
célok megvalósítását, különösen: 
‒ a közösségi kulturális hagyományok és 

értékek ápolását; 
‒ a lakosság életmódjának javítását szol-

gáló kulturális célok megvalósítását; 
‒ a művészeti alkotómunka feltételeinek 

javítását, művészeti értékek létrehozá-
sát és megőrzésének elősegítését; 

‒ városi szintű tantárgyi (történelmi, 
helytörténeti, stb.) versenyek megren-
dezését, továbbá e bizottsági keretből 
támogathatók azok a kezdeményezé-
sek, amelyekre lakossági szükségletek 
kielégítése érdekében kerül sor, vagy 
értékhordozó, közösségteremtő funk-
cióval bírnak.
A pályázható legmagasabb támogatási 

igény 150 000 Ft. 
A pályázatok benyújtásának határ-

ideje: 2021. augusztus 31.
A részletes pályázati felhívás a www.

monor.hu oldalon olvasható.
Monor Város Önkormányzata

 CSAK SÜRGŐS ESETBEN!   

IGAZGATÁSI SZÜNET
A közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) 
bekezdése alapján Monor Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete igaz-
gatási szünetet rendelt el az alábbi 
időszakban, így a polgármesteri hiva-
tal 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
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Angol nyelvoktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina

06-30/5665-147

 KARBANTARTÁSOK A NYÁRI SZÜNETBEN 

NYÁRI INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK
 Számos közintézmény, töb-

bek között a bölcsőde, az óvo-
dák, a könyvtár, a gondozási 
központ és a Városháza bizo-
nyos részei kerülnek felújí-
tásra, átalakításra a nyár folya-
mán, valamint a szükséges 
javításokat is ekkor végzik el 
az épületeken, hogy szeptem-
bertől megint százszázaléko-
san álljanak a lakosok rendel-
kezésére. 

A bölcsődében a játszóud-
var kerítésének cseréje vált 
esedékessé, emellett érintésvé-
delmi felülvizsgálati javítások 
és a fűtésrendszer karbantar-
tása történik meg az épület-
ben. 

A Kossuth Lajos Óvodá-
ban a gazdasági bejáratának 
a  betonozása kerül sorra, a 
feltöredezett felület folyama-
tos kockázatot jelent például 
az ételhordó autó kerekeire 
nézve. A tornaszoba festése, 
a korábbi beázás javítása, a 
régi épületek tetőcserepei-

nek átvizsgálása, pótlása és a 
bejárati ajtó vakolatának javí-
tása is idén esedékes. Több 
mosdócsaptelepet és WC-tar-
tályt már kicseréltek.

A Petőfi Óvodára villany-
szerelési munkák várnak, 
emellett folytatják az udvar 
napvitorlákkal való árnyékolá-
sát, védőtetőket is kialakítanak 
az árnyékolókra, valamint egy 
korábbi csőtörés miatt a cso-
portszoba tisztasági festése is 
most lesz aktuális. 

A Mesevár Óvoda új épü-
let lévén ugyan jól hőszige-
telt, azonban mivel nagyok az 
ablakfelületek, nagyon meleg 
van bent a csoportokban. Egy 
vállalkozó három darab klí-
mát ajánlott föl, egy másik 
vállalkozó pedig azzal járul 
hozzá, hogy ingyen beszereli. 
Emellett a főbejárat előtti részt 
fogják csatornával ellátni. 

A Szivárvány Óvodában 
egy, a teraszra elhelyezett 
árnyékoló áll tárgyalás alatt, itt 

is lesznek bizonyos villanysze-
relési munkák és a külső vilá-
gítás korszerűsítése, valamint 
a csaptelepek, WC-tartályok 
cseréje is meg fog történni.

A Tesz Vesz Óvodában a 
nyári bezárással kezdődnek a 
munkák: a folyosón cserélik 
majd a járólapot, öt csoport-
szobát kifestenek és négy cso-
portszoba ablakaira kerülnek 
redőnyök.

A Monori Gondozási Köz-
pontban klímák kerülnek 
behelyezésre négy helyiségbe: 
ez az idősek miatt az ebéd-
lőben kiemelten fontos lesz. 
Erre az épületre is vár tiszta-
sági festés és a korlát javítása is 
megtörténik majd. A Dr. Bor-
zsák István Városi Könyvtár-
ban padlóburkolat, valamint 
radiátorcsere lesz, a Város-
házán pedig történt már egy 
tetőjavítás, emellett a kapu-
technikán fognak javítani és 
a beléptetőrendszer is átalakí-
tásra kerül. Strázsa infó

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
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ÚJRA SZALDÓ ELSZÁMOLÁSSAL!

50%-os 
Otthonfelújítási 
támogatással!

 SZÁRAZ LÁBBAL! 

KORSZERŰSÍTIK AZ ALULJÁRÓ
VÍZTELENÍTÉSI RENDSZERÉT 
 A monori régió katasztrófavédelmi 

besorolása szerint gyakran van kitéve a 
természet okozta károknak, így viszony-
lag könnyedén keletkezik villámárvíz 
is a lezúduló csapadék miatt. Az egyik 
ilyen érintett rész Monoron a Kistói és a 
Móricz Zsigmond utcai kereszteződésnél 
lévő aluljáró, ahol a víztelenítésre szol-
gáló csapadékvíz-átemelő működtetését 
az önkormányzat végzi. Korábban táv-
felügyeletről is lehetett működtetni a szi-
vattyúkat, ám a rendszer mára elavult, 
szükségessé vált a korszerűsítés.

Monor Város Önkormányzata képvi-
selő-testületének 2021. június 24-én tar-
tott ülésére került felterjesztése az alul-
járó csapadékvíz-átemelő távfelügyelet 
kiépítésével kapcsolatos kérdés. Monor 
település Veszély-elhárítási terve taglalja 
a város területén beazonosított veszélyez-
tető hatásokat. Polgárvédelmi szempont-
ból a település feladata többek között a 
rendkívüli időjárás okozta vészhelyzet 
elhárítása is. Amikor a városra hirtelen 
nagy mennyiségű csapadék hullik, több 

helyszínen, többek között az aluljáróban 
is villámárvíz keletkezhet, így rendkí-
vül fontos, hogy a megfelelő időpontban 
a víztelenítés megtörténjen.

Az átemelők biztonságos üzemelteté-
sét egy távfelügyeleti rendszer biztosítja, 
így a Jókai utca végén üzemelő szenny-
víztelepről a diszpécser távolról rálát az 
átemelők működésére, a vízszint emelke-
désekor el tudja indítani, vagy amikor az 
szükséges, le tudja kapcsolni a szivattyú-
kat. A DAKÖV Kft. tájékoztatása szerint 
a rendszer korábbi távfelügyelete tönkre-
ment, a berendezések cseréje és szoftver-
módosítás vált szükségessé. A szivattyú-
rendszer maga működik, viszont távolról 
jelenleg nem felügyelhető.

A veszélyeztető hatások miatt kife-
jezetten fontos az átemelők távolról tör-
ténő ellenőrzése, hogy szükség esetén a 
víztelenítés azonnal megtörténjen, ezért 
Monor Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy elvé-
gezteti a monori aluljáró csapadék-
víz-átemelő távfelügyelet kiépítését. A 

DAKÖV Kft. a beszerzési szabályzata 
alapján általános beszerzési eljárást indí-
tott egy új csapadékvíz-átemelő távfel-
ügyelet kiépítésére. 

‒ Az aluljáró aljába került beépí-
tésre két darab átemelő szivattyú, ami 
a vízszintet érzékeli, és amikor szüksé-
ges, vagyis, amikor a csapadék eléri a 
megadott szintet a szivattyú kiemeli a 
vizet a Kis-tó oldali csapadékvíz-elve-
zető árokba – magyarázta lapunknak az 
átemelő működését Leé István ügyintéző, 
a téma felelőse. ‒ Már korábban is műkö-
dött egy távfelügyeleti rendszer, a Jókai 
utca végén található szennyvíztelepen a 
diszpécser ezidáig rálátott erre, és táv-
felügyelettel tudta szabályozni a szivaty-
tyúkat, amikor szükséges volt. Ez a táv-
felügyeleti rendszer ment most tönkre, 
így most egy ennél korszerűbb rendszer 
kiépítésére van szükség ‒ tudtuk meg.

Strázsa infó
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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

 AZ ÖN VÉLEMÉNYE IS SZÁMÍT  

MILYEN IRÁNYBA FEJLŐDJÖN TOVÁBB VÁROSUNK 
A 2021–2027-ES IDŐSZAKBAN?

Monor Város Önkormányzata nagyszabású felmérést ter-
vez, hogy megismerje a lakosság széles rétegének elkép-
zeléseit a város közeljövőben megvalósítható fejleszté-
seire vonatkozóan. Ennek érdekében kérdőíves felmérést 
kezdeményez, melyet – természetesen anonim módon –
online és papíralapon is lehetőségük lesz kitölteniük az 
érdeklődőknek. A kezdeményezés célja, hogy lakossági 
megközelítéssel, széles támogatottságon alapuló koncep-
cióval rendelkezzen az önkormányzat a beadandó pályá-
zatok és fejlesztési tervek megfogalmazásánál.

A kérdőíveket a 60 év feletti lakosok részére papírala-
pon is megküldjük, de hamarosan mindenki számára elér-
hető lesz az online kitöltő felület is a www.monor.hu 
oldalon.

Kérjük, vegyen részt ön is városunk további fejleszté-
sének tervezésben! Vigadó

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd         06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
hr@bandk.hu  

 Gyakorlattal rendelkező 
fémcsiszoló

munkatársat keres

www.bandk.hu

Feladata: 
rozsdamentes acéltermékek csiszolása, polírozása, 
felületkikészítés.
Elvárásaink:
• önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, 

terhelhetőség,
• rozsdamentes lemezek megmunkálásában való jártasság. rozsdamentes lemezek megmunkálásában való jártasság.
Amit kínálunk:
• változatos feladatok, változatos feladatok,
• önálló és csapatban való munkavégzés. önálló és csapatban való munkavégzés.
Előny: Monor környéki lakóhely.
Bér: megegyezés szerint.
Munkavégzés helye:  
Monor, Jókai u. 9–11.

 SOK KICSI, SOKRA MEGY 

KUPAKGYŰJTŐ SZÍV 
KERÜLT AZ USZODÁHOZ 
 Július 4-én került kihelye-

zésre a kupakgyűjtő szív az 
uszoda előtti parkolóba, így 
Muharos Éva és Facskó Szi-
lárd felajánlásának köszön-
hetően mostantól az otthon 
megtisztított és összegyűj-
tött kupakokkal is segíthe-
tünk másoknak.

A kupakgyűjtő szív kez-
deményezése annak idején 
Dániából indult el hódító 
útjára, ma már számos ma-
gyarországi településen is 
megtalálható, mostantól már 
Monoron is. A kupakgyűj-
tőt a Monor SE fogja kezelni, 
és a képviselő-testület dönt 
majd arról, hol lesz a legjobb 
helyen a kupakokból befolyt 
összeg. 

Az összegyűjtött kupa-
kokat a műanyag újrahasz-
nosítók fogják átvenni, de ők 
is csak tiszta állapotban vál-
lalják az átvételt, így fontos, 
hogy a kupakgyűjtőbe kizá-
rólag tiszta, szennyeződések-
től mentes darabokat dob-
junk be. A kupakokat később 
felaprítják és ledarálják, 
majd újraolvasztják és leszű-
rik belőle a műanyagot, mely-
ből apró granulátum készül. 
Ez az anyag felhasználható 
például zöldség- vagy gyü-
mölcstároló rekeszek, szállít-
mányozásnál használt ládák 
és tárolók, gyeprács, szeme-

tes- vagy hólapát gyártására, 
de az építőiparban vagy oly-
kor az autógyártás során is 
hasznát vehetik.
Ami jöhet: 
• üdítős, ásványvizes palac-

kok kupakjai
• fogkrémes tubus teteje
• dobozos tej vagy gyü-

mölcslé csavaros teteje
• flakonos mosószerek ku-

pakjai
• instant kávé, kakaópor, 

krémsajt, margarin stb. 
dobozának műanyag fe-
dele

• samponos, testápolós do-
bozok kupakjai

Nem jöhet, ami nem mű-
anyag: 

• például parafadugó vagy 
fémből készült kupako-
kat, fedeleket nem szabad 
bedobni! Strázsa infó



Jelentkezés: 
06-20/215-0699 • munka@humilitas.hu

Feladat: 
alkatrészek  
összeszerelése (gépkezelés,  
forrasztás, tekercselés,  
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)

Feltétel:
  8 általános iskolai végzettség
  megbízhatóság

Amit kínálunk:
  kereseti lehetőség: bruttó  
320 000–400 000 Ft
  teljesítménybónusz
   jelenléti bónusz
   év végi jutalom

A bejárás 
céges busszal 
az alábbi 
településekről 
biztosított:
Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Pilis, Monor, 
Monorierdő, Üllő, Gomba, 
Káva, Bénye, Pánd, Vasad, 
Csévharaszt, Péteri, Ecser, 
Gyál irányából

biztos állást keresel, korrekt f zetéssel?

 Hosszú távú,

Jelentkezz Vecsésre 
operátornak 

3 műszakos munkarendbe!

2021. augusztus | MONORI STRÁZSA   11

 MONORI KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

ÖSZTÖNDÍJ-
PÁLYÁZAT 
 Monor Város Önkormány-

zat képviselő-testületének 
15/2021. (VI.28.) számú rende-
lete alapján a 2021/2022. tan-
évben is lehetőség nyílik a 
monori középfokú intézmé-
nyekben tanulók részére léte-
sített városi ösztöndíj megpá-
lyázására.

Az ösztöndíjat elnyerheti 
az aki állandó monori lakos; 
a pályázat kiírásakor a tanuló 
monori középfokú iskola-
rendszerben nappali tagoza-
ton tanul; az év végi tanul-
mányi átlaga legalább 4,7; 
magatartása példás vagy jó; 
a család egy főre jutó jöve-
delme a mindenkori mini-
málbér másfélszerese alatt 
van.

A tanuló 2021. augusztus 
13-ig saját iskolája igazgató-
jához nyújtja be a pályázati 
adatlapját, melyet a www.
monor.hu oldalról vagy a 

középiskolájában szerezhet 
be, az alábbi igazolásokkal:
• a tanuló lakcímkártyájának 

másolata,
• a közös háztartásban élők 

lakcímkártyájának máso-
lata,

• tanulói jogviszony igazo-
lása,

• év végi bizonyítvány máso-
lata,

• közös háztartásban élő csa-
ládtagok jövedelmeinek 
igazolása.
Az pályázatok elbírálására 

várhatóan 2021. szeptember 
16-án kerül sor.

Az ösztöndíj havi összege 
6 850 Ft, ami 10 hónapon 
keresztül kerül folyósításra.

A részletes pályázati felhí-
vás a www.monor.hu oldalon 
olvasható.

 MEGOLDÁSI JAVASLATOK 

A PARKOLÁSI KONCEPCIÓ ELSŐ ELEMEI
 Egy korábbi közvélemény-

kutatás eredményei alapján 
a monori lakosok számára a 
városban való parkolás jelenti 
a legnagyobb problémát. Erre 
a nehézségre nyújt megoldást 
a városra szabott, specifikus 
parkolási koncepció, ami nem 
csak új parkolóhelyek létreho-
zását javasolja, hanem többek 
között szemléletformálást, 
forgalomszabályozást és irá-
nyító táblák kihelyezését is.

Az autóval közlekedők 
bizonyára szembesültek már 

a monori parkolási problé-
mákkal, ezek jelenleg a pol-
gármesteri hivatalnál, a piac-
nál, a vasútállomásnál és a 
rendelőknél a legsúlyosab-
bak. Monor város 110 oldalas 
parkolási koncepciója részben 
ezekre, részben pedig a jövő-
ben várható kihívásokra kíván 
szakmai megoldásokat nyúj-
tani. A koncepció 17 javasla-
tot sorakoztat fel, a fejlesztés 
kapcsán három fontos akció-
terület jelölhető ki: a belvá-
ros, a vasútállomás és a Strá-

zsahegy. Ezeken kívül kiemelt 
figyelmet kell fordítani az 
oktatási és az egészségügyi 
intézmények környezetére is.

A koncepció első elemei 
között helyet kapott a már 
2009 óta működő fizetős zóna 
kiterjesztése. Jelenleg is műkö-
dik a Kossuth Lajos utcában, 
illetve a piac és a Forrás köz 
területén, azonban úgy lát-
ják jobbnak, hogy ha ezeket 
a zónákat kiterjesztik. Ehhez 
szorosan kapcsolódik a máso-
dik javaslat, a parkolási díjak 
differenciálása. A belvárosi 
területek magasabb tarifával 
működnének, mint a külsőbb 
zónák.

Új parkolóhelyek kiala-
kítását is tervezik, részben 
a belvárosi részeken, rész-
ben pedig a vasútállomás-
nál. Utóbbi alatt a P+R par-
koló bővítését értik, amiben 
az autók őrzését is biztosítják. 
Nagy problémát jelent par-
kolási szempontból a szak-

rendelők környéke, ahova az 
önkormányzat további par-
kolókat tervez, illetve a Dr. 
Gombos Matild Egészségház 
is, de ameddig ez nincsen az 
önkormányzat tulajdonában, 
addig nem tudnak az ottani 
parkolási helyzeten javítani. 

Nagyobb figyelmet for-
dítanának a tájékoztatásra, 
illetve a figyelemfelhívásra 
is. Több helyen találkozha-
tunk majd új táblákkal, amik 
a parkolókat jelzik és az óvo-
dák, iskolák környékére is 
terveznek figyelemfelhívó 
táblákat, amikkel biztonsá-
gosabbá válik a közlekedés. 
A tervben továbbá szerepel a 
tehergépjármű-parkolás ren-
delet szintű szabályozása, a 
kerékpártámaszok fejlesztése 
és kerékpárboxok telepítése, a 
családi házas lakóterületeken 
közterületi szabályozás kiala-
kítása, emellett a Strázsahegy 
parkolófejlesztése. 

A parkolási koncepció 
bemutatását folytatjuk a 
következő számunkban.

Strázsa infó

ÖNKORMÁNYZAT
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KÖZÖSSÉG

A témáról Csernus Krisztiánnal, táj-
egységi fővadásszal beszélget-
tünk. 

‒ Mennyire terhelt a 4-es főút, ill. a kör-
nyező közutak területe?

‒ Vad-gépjármű ütközés az agglome-
ráció területén a fokozott gépjárműfor-
galom miatt nagy számban fordul elő, 
mely főleg a 4-es számú főutat érinti a tér-
ségben. Legjellemzőbb az őzgázolás, de 
egyre több a dámszarvassal való ütközés 
is. Az M4-es autóút megjelenése hatalmas 
változást hozott a vadfajok életterében, az 
eddig szabadon használt útvonalaikat 
kerítés zárja le, amelyhez az itt élő vadál-
lománynak alkalmazkodnia kell. 

‒ Van valami statisztika a vadgázolást 
illetően? 

‒ A vadelütések gyakoriságáról a vadá-
szatra jogosultaknak minden évben ada-
tot kell szolgáltatni, a statisztikai adatokat 
az Országos Vadgazdálkodási Adattár 
tartja nyilván. A számadat azonban nem 
teljesen tükrözi a valóságot, mivel ezek 
csak a regisztrált, bejelentett esetek. A 
vad-gépjármű ütközést sok esetben nem 
jelzik a rendőrségnek, a vadászati ható-
ságnak, vagy a vadászatra jogosultak irá-
nyába. 

‒ Mire, mely területeken és mely idősza-
kokban kell figyelni leginkább ebben a 
régióban? 

‒ A régióban, a 4-es számú főút men-
tén az őzek párzási időszakában (július 
végén, augusztus elején) leggyakoribb 
a vadelütés, mivel ebben az időszakban 
megváltozik a viselkedésük, aktívabbá 

KÖZÖSSÉG

VADGÁZOLÁSOS BALESETEK
A vadak élettere rendkívül gyorsan és folyamatosan szűkül a mesterséges környezet 

bővülésével. Pár hónap alatt épülnek meg lakóparkok, napelemparkok, ipari létesítmények, 
amellyel párhuzamosan az úthálózat is fejlődik, bővül. Az M4-es gyorsforgalmi autóút 
létesítése az átmenő forgalom jelentős részét „átvette” a 4-es útról. Megszűntek a kora 
reggeli és késő délutáni, Monortól Budapestig tartó kígyózó autósorok, felgyorsult a 
forgalom a „régi” 4-es úton, ezért még inkább megnövekedett a vadbalesetek száma. 

válnak. Az őz a kisebb testű 
hazai nagyvadfajaink közé 
tartozik, azonban elgázolá-
sakor jelentős anyagi kár tud 
keletkezni a gépjárművek-
ben. Az év további szakaszá-
ban is előfordulhatnak vad-
gépjármű ütközéses balesetek, 
főként az alkonyati és hajnali 
órákban, mikor a vad aktí-
vabb, többet mozog. Olyan 
helyen, ahol az utat mindkét 
oldalról erdő szegélyezi, ott 
állandó lehet a vad jelenléte. 

‒ Ki jár el vadgázolás esetén? 
‒ A baleset helyszínére 

ajánlott rendőrt hívni, aki 
rendszerint értesíti az adott 
útszakaszon illetékes vadá-
szatra jogosultat (vadásztársa-
ságot), szükség esetén a közút 
kezelőjét, illetve tájékoztatást 
adhat a szabályos ügymenet-
ről. Anyagi kárral járó esetek 
többségében a kiérkező rendőr 
járőrök rögzítik a tényállást és 
jelentést készítenek, személyi sérüléssel is 
járó baleset esetén pedig kötelezően bal-
eseti helyszínelők járnak el. Az esemény 
bekövetkezésekor a felelősséget mindkét 
fél – a vadászatra jogosult és a gépjármű-
vezető – vonatkozásában vizsgálni kell. 
Abban az esetben, ha a felek megtettek 
minden tőlük telhetőt a vadbaleset elke-
rülésére, mindenki viseli a saját kárát. 
Amennyiben valamelyik fél részéről akár 
a felróhatóság, akár a rendellenesség lehe-
tősége fennáll, az okozott kárért felelőssé-
get kell vállalnia. A gyakorlat alapján, ha 

a sofőr vezetésre alkalmatlan állapotban 
volt, vagy az autó műszaki állapota nem 
volt megfelelő az esemény bekövetkezé-
sekor, akkor az autó vezetője a felelős. Ha 
a vadütközés a vadászatra jogosult tevé-
kenysége miatt történik – például társas-
vadászatot tartanak az érintett út köze-
lében – akkor az ő kártérítési felelőssége 
merül fel a vizsgálat során. A vad-gép-
jármű ütközéséből eredő eseteket egyedi-
leg kell vizsgálni, megítélni. 

‒ Kinek a tulajdona a vad?
‒ Magyarországon a természetben élő 

vad a Magyar Állam tulajdona. A vadá-
szatra jogosult birtokába csak akkor 
kerül, ha az ütközés során olyan sérülése-
ket szenved, mely visszafordíthatatlan és 
a vad elhullásához vezet. 

A vad „értéke” fajonként és ivaron-
ként nagy szórást mutat, az erre vonat-
kozó adatokat a 79/2004. (V. 4.) FVM ren-
delet 20. számú melléklete tartalmazza. 
Például egy őzgida vadgazdálkodási 
értéke 50 000 Ft, míg egy 10 kg feletti 
trófeasúlyú gímszarvasbika értéke már 
3 750 000 Ft.  Vizler-Nyirádi Luca

MIT TEHET A LAKOSSÁG, HOGY CSÖKKENTSÉK A VADGÁZOLÁS 
KOCKÁZATÁT, ÉS MIT TEGYÜNK, HA MÁR MEGTÖRTÉNT A BAJ?

• Ha vadat látunk az úton, illetve ha vadveszélyt jelző táblát észlelünk, lassan, körül-
tekintően közlekedjünk. 

• Vadveszélyt jelző táblákat általában azon útszakaszokra helyeznek ki, ahol na-
gyobb a regisztrált vad-gépjármű ütközéses balesetek száma. A táblákat a közút 
kezelője helyezi ki a vadászatra jogosult kérelmére és költségére. A tábla hatálya 
általában egy kilométer. 

• A vadbalesetek elkerülésére vásárolhatunk vadsípot is, amely magas frekvenciás 
hanghullámokat kibocsátva riasztja el a vadat. 

• Ha már megtörtént a baj, személyi sérülés esetén először mentőt kell hívni. Értesít-
sük a rendőrséget is, a helyszínen pedig ne változtassunk meg semmit.



KÖZÖSSÉG

KÖSZÖNTJÜK 
SZABÓ LESLIE-T MONORON

– Hogy érzitek itt magatokat?
– A házunk még messze nincs kész, 

mindenki tudja, hogy egy kertes ház 
amúgy sosincs kész teljesen, de egyszer 
majd csak megközelíti azt az állapotot, 
amit megálmodtunk. Sok barátunk lett 
a környéken, nagyon kedves, barátsá-
gos embereket ismertem meg itt, főleg 
Szabó Lacin, és a feleségén, Erikán, a Szá-
zas Pince Rendezvényház tulajdonosain 
keresztül.

Tulajdonképpen a házunkat és a 
Monorra költözésünket is az ő ismeretsé-
güknek köszönhetjük. A párommal ket-
tesben élünk. Egy nagyon régi kapcsola-
tomból van egy már felnőtt lányom, akik 
Dél-Budapesten laknak, így ők sincsenek 
messze, és tavaly szeptemberben szüle-
tett meg az első unokám, aki most volt 
kilenc hónapos.

– Nagyon fiatalon lettél nagypapa. 
Milyen érzés?

– Egyszerre varázslatos és hihetetlen, 
de szerintem ez az unokámnak is nagyon 
jó élmény lehet majd: ha visszagondo-
lok a saját nagyszüleimre, szerencsére az 
enyémek sem voltak idősek. Aztán az, 
hogy az én habitusom mennyire fog neki 
tetszeni, majd meglátjuk. Azt hiszem, az 

még inkább megkönnyítheti majd a hidat 
a generációink között, hogy én sem gon-
dolok magamra idős, megfáradt ember-
ként. Egyelőre sajnos túl sokat még nem 
tudtunk együtt lenni a vírushelyzet 
miatt, de az utóbbi időben azért már talál-
kozgatunk.

– Most is azzal foglalkozol, amit sze-
retsz?

– Szerencsére az élet mostanra már 
megadta nekem azt, hogy ne nagyon kell-
jen olyannal foglalkoznom, amit nem sze-
retek, még úgy is, ha a zenész élet mos-
tanság különösen rögös útnak számít. 
Azon szerencsések közé tartozom, aki-
vel a mindenkit érintő rossz események 
mellett jó is történt ebben a járvánnyal 
terhelt időszakban. Persze a vírushely-
zet egy szörnyű dolog, főleg azoknak, 
akik veszteségeket éltek meg, de nekem 
ez az időszak hozott egy olyan kapcsola-
tot, munkát és barátságot, ami lehet, hogy 
előbb-utóbb máshogy is megérkezett 
volna, de nem tudom, hogyan és mikor.

– Ki ő?
– Mikor nekünk, zenészeknek teljesen 

leállt az életünk, a Kormorán együttes 
énekese, Vadkerti Imre feleségétől kaptam 
egy megkeresést. Megvallom, nem ismer-
tem Imit személyesen, nem volt semmi-
lyen kapcsolatunk. A családja igyekezett 
rávenni Imrét, hogy próbáljon meg vala-
mit kezdeni a kényszer-szabadidejével, 
akár készítse el azt a szólólemezt, amit 
már régóta tervezett. A mentoromon, 
Horváth Attilán keresztül jutottak el hoz-
zám, ő ajánlott engem. Azonban sajnos 
a pandémia miatt sokáig nem tudtunk 
találkozni, úgy kezdtünk el együtt dol-
gozni, hogy telefonon és e-mailen keresz-
tül egyeztettünk. Így születtek meg az 
első dalok is. Igyekeztem minél több 
információt megtudni a múltjáról, az éle-
téről, hiszen, ha egy szerző valaki más-
nak hiteles anyagot szándékozik a kezébe 
adni, az csakis úgy jöhet létre, hogy ha 
eléggé ismeri az illetőt. Amikor tavaly 
nyár elején egy kicsit enyhült a helyzet, 
végre találkozhattunk. Én írom a dalo-

kat és a szövegeket, jelenleg már zajla-
nak a felvételek, némelyik dal közel kész 
állapotát már én is hallottam, és éppen az 
utolsó dalon dolgozom.

– Ezek szerint nagy az összhang.
– Az első dal után gyorsan kiderült, 

hogy mi ketten nagyon jól tudunk egy 
irányba gondolkodni. Végtelenül inspi-
ráló, amikor valakinek kerek elképze-
lése van a világról, a mondanivalójáról, 
arról, hogy mi hogyan hangozzék. Egyál-
talán nem érdekli, hogy az épp aktuális 
trendek mit írnának elő, hanem csak az, 
hogy egy őszinte hangzású kinccsel áll-
jon majd a közönség elé. Imi ilyen ember.

– Mit csinálsz még szívesen?
– Amivel a koncertjeim és a szerzői 

munkáim mellett még nagyon szívesen 
foglalkozom mostanában, az a próza-
írás, amit sokszor éppen a monori Kis-tó 
partján művelgetek. Jó pár éve dédelge-
tem az ez irányú terveimet, folyamato-
san gyűlnek a novelláim, valamint befe-
jeztem egy verses-mesekötetet is, de már 
egy kisregényem is majdnem kész. A 
verses-mesekönyv a két éve megjelent 
Holvoltholnemország című gyereklemez 
dalai köré íródott, mely album dalainak 
és szövegeinek szintén én voltam a szer-
zője. Közben illusztrációkat is készítet-
tem hozzá. Terveim szerint a meselemez-
hez írt könyvem ősszel jelenik majd meg 
ugyanolyan címen. A többi írásom a fel-
nőtteknek szól, és szerintem előbb utóbb 
biztosan Monorról is fogok majd írni.

– És a távlati tervek?
– Terveztem egy könyvet az 50. szü-

letésnapomra, egyfajta mérföldkő-
ként letenni az asztalra „Feketén a 
hófehér” címmel, de ez egy picit csú-
szott, hiszen már 53 leszek és még min-
dig várat magára. Ez egy dalszöveg- és 
sztorigyűjtemény lesz. Remélem, talán 
ennek is össze tudok hozni egy őszi meg-
jelenést. Nem akartam hagyományos 
önéletrajzi könyvet írni, úgy gondoltam, 
hogy meséljenek rólam a dalszövegeim, 
és azok háttértörténetei. VNyL

SZABÓ LESLIE-T MONORON

– Hogy érzitek itt magatokat? még inkább megkönnyítheti majd a hidat kat és a szövegeket, jelenleg már zajla-

Hat éve történt, hogy a zenész-dalszövegíró meghívást kapott a 
monori Borvidékek Hétvégéjére. Ahogy fogalmaz: Monor már akkor 
megfogta, amikor először fent volt a pincenegyedben, bár még nem 
ismert túl sok mindent a városból, sőt, akkor sem, amikor tavaly 

ideköltöztek. Csak utána fedezte fel többek között a Kis-tó szépségét, 
ami nagy szerelem lett: azóta is sokat jár a partjára alkotni.
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Fényképes önéletrajzokat a fizetési igény megjelölésével  
az alábbi elérhetőségekre várjuk!

E-mail: hr@bandk.hu, személyesen: 2200 Monor, Mátyás kir. u. 13.

www.bandk.hu

Magyar tulajdonban lévő, 30 éve a piacon vezető pozíciót betöltő 
épületgépészeti és higiéniai termékek gyártásával és forgalmazásával 

foglalkozó cégünk keresi új kollégáját: 

TERÜLETI KÉPVISELŐ POZÍCIÓBAPOZÍCIÓBA

Mindig is érdekelt a területi képviselői Mindig is érdekelt a területi képviselői 
állás? Nem szeretnél hétfőtől péntekig állás? Nem szeretnél hétfőtől péntekig 

az irodában ülni?
Téged keresünk, ha inspiráló számodra Téged keresünk, ha inspiráló számodra 

a változatos munkakörnyezet, 
jól kommunikálsz és B kategóriás 

jogosítvánnyal is rendelkezel!

Feladataid:
• Kapcsolattartás a jelenlegi ügyfelekkel, és új potenciális üzleti kapcsolatok 

kiépítése.
• Területedhez kapcsolódó árajánlatok írása és kezelése, vevői rendelések és ezekhez 

kapcsolódó adminisztrációs feladatok menedzselése.

Előnyben részesülsz a többi jelölttel szemben, ha van gépészmérnök vagy 
felsőfokú műszaki végzettséged, és/vagy angol vagy német nyelvismereted.
Természetesen céges autót, telefont, laptopot biztosítunk.

Fizetésed minden hónapban fix, 
ami félévente bónuszrendszerünknek 
megfelelően egészítünk ki.

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

 HÁROM ÉVTIZEDE A MONORIAKÉRT 

30 ÉVES A MONORI POLGÁRŐRMOZGALOM 
1991. 
Monoron civil kezdeményezésre megala-
kul a polgárőrség. 

2021. 
Monoron 30 éves évfordulójukat ünnep-
lik a polgárőrök. 

30 ÉV TÖRTÉNETE 
Számos buktató, de annál jóval több siker 
adja a mérföldköveit ennek a három évti-
zednek. Sikerek, melyre minden monori 
büszke lehet.

A tavalyi évben Monor Polgárőr város 
címet kapott. Az előző években több pol-
gárőr is komoly kitüntetésekben része-
sült az országos, a Pest megyei szö-
vetségtől és Monor várostól egyaránt. 
Többen megkapták az Év polgárőre 
kitüntető címet. Többek között életmen-
tésért, eltűnt személy keresésében nyúj-
tott segítségért, de a rendőrséggel közös 
szolgálatokban való együttműködésért 
is kiérdemelték az elismerést, ahogyan 
nélkülözhetetlenek a rendezvények biz-
tosításánál is. Mindemellett nagy hang-
súlyt fektetnek az ifjúság felkarolá-
sára, számukra táborokat, oktatásokat, 

programokat szerveznek. 
Pest megyében évről évre 
kiemelkedő óraszámban tel-
jesítenek szolgálatot, miköz-
ben sikeres pályázatok, 
folyamatos fejlődés jellem-
zik a munkájukat. Ezek az 
ismérvei a mai monori pol-
gárőröknek, akik önkéntes 
munkájukkal méltán kiér-
demlik városunk elismeré-
sét, figyelmét.

Már több alkalom-
mal jelent meg pályá-
zati összegekből kiadvá-
nyunk, melyek főként a következő két 
célt szolgálták: munkánk megismerte-
tése Monor lakosságával, illetve célja-
ink, tevékenységünk népszerűsítése, 
hiszen nem titok, hogy a sok siker mel-
lett mégsem könnyű a helyzetünk, 
jóval több polgárőrre lenne szüksé-
günk! Jelenleg 34 aktív taggal és egy 
20 fős ifjúsági tagozattal rendelkezünk, 
örömmel vennénk új tagok csatlakozá-
sát közösségünkbe! Olyan elkötelezett 
monoriakat várunk, akik szívesen ven-
nének részt a munkánkban, akik szí-

vesen töltenék idejüket önkéntes mun-
kával! 

Harmincéves évfordulónkat töb-
bek között azzal kívánjuk emlékeze-
tessé tenni, hogy újabb kiadványt jut-
tatunk el önökhöz szeptemberben! 
Interjúkat találnak majd a város veze-
tőivel, a PMPSZ elnökével, illetve cikke-
ket működésünkről, 30 évünk egy-egy 
mozzanatáról! 

Lapozgassák, fogadják majd érdeklő-
déssel, és ha kedvet kapnak, próbálják 
ki magukat polgárőrként Monoron! OM
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KULTÚRA

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

Globális 
Olimpiai Partner

Stratégiai Partner

ÖTKARIKÁS
AJÁNLATOK

VÁLOGASSON 
A NÉPSZERŰ TOYOTA 
MODELLEKBŐL 
MOST AKÁR MILLIÓS 
KEDVEZMÉNNYEL, 
EASY PROGRAMBAN 
3+2 ÉV EXTRACARE 
GARANCIÁVAL 
2021. 08. 31-IG!

KULTÚRAKÖZÖSSÉG

 AZ ÁLLATOK IS SZÁMÍTHATNAK RÁJUK   

TÖBB ÁLLAT ÉLETÉT IS MEGMENTETTÉK 
A MONORI TŰZOLTÓK
 Korábban egy őz éle-

tét mentették meg, később 
pedig egy bajbajutott madá-
ron segítettek a monori tűz-
oltók. A helyi lánglova-
gokra nemcsak akkor lehet 
számítani, ha a lakosság 

van bajban, de akkor is for-
dulhatunk hozzájuk, mikor 
a bennünket körülvevő 
állatoknak van rájuk szük-
sége. 

Nyár elején érkezett a 
hívás Gombáról a monori 
tűzoltókhoz: a külterüle-
ten egy védett madár egy fa 
ágán lévő damilba akadt, és 
képtelen volt belőle saját erő-
ből kiszabadulni. A madár 
a tó felett közel négy méter 
magasságban lógott magate-
hetetlenül. A monori hivatá-
sos tűzoltók ahogy tudtak, 
azonnal a helyszínre érkez-
tek, és megkezdték a madár 
kiszabadítását. A mentőak-
ció sikeres volt, az állat sér-
tetlenül megúszta a kalandot, 
a tűzoltók sérülések nélkül 
adták át a halőrnek, hogy újra 
szabadon engedjék. 

Korábban egy őz feje szo-

rult be egy kerítés rácsai közé 
a kora reggeli órákban Mono-
ron, a Honvéd utcában, a szűk 
rácsok közül sem fülei, sem 
agancsa miatt nem tudott sza-
badulni. A rettegő állat ilyen-
kor önmagában is súlyos kárt 
tehet, de a segítségére siető 
civilek sem biztos, hogy kellő 
hozzáértéssel közelítenek 
hozzá, így a kimentéséhez a 
katasztrófavédelem segítsé-
gét kérték. A pillanatnyi fog-
ságban lévő állat riadtan visel-
kedett, ezért az állatorvos a 
helyszínen nyugtató injekciót 
adott be neki. Ezt követően 
a monori hivatásos tűzoltók 
feszítővágó segítségével szét-
feszítették a kerítés rácsait, 
csak így tudták kiszabadítani 
az állatot. Később a szerencsés 
őzet átadták a helyi vadőrnek, 
hogy az újra visszajuttassa 
saját életterébe.  Strázsa infó



16 MONORI STRÁZSA | 2021. augusztus

KÖZÖSSÉG

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

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

‒ Milyen úton és mennyi idő alatt jutot-
tak el az ötlettől a megvalósulásig? 
‒ 2010-ben két lovat szerető ember fejében 
ötlött fel a gondolat, hogy gyűjtsük össze 
a Monoron és környékén élő lovas fogato-
sokat és rendezzünk számukra versenyt. 
Ekkor már szépen haladt a volt szemét-
bánya rekultivációja, aminek egyik kez-
deményezője, a kivitelezés éllovasa Tóth 
László volt. Képzelete már elővetítette a 
fogathajtó versenyekre és egyéb szabad-
téri rendezvényekre alkalmas ligetes, 
parkos terület képét. Ladának e sportág 
iránt érzett szeretete és tisztelete, vala-
mint Tönköl Anita fiatalos lendülete a 
segítő további hat magánszeméllyel civil 
kezdeményezésként indította el 2011-ben 
az I. Monori Meghívásos Fogathajtó Ver-
senyt.

‒ Milyen célokat tűztek ki akkor? 
‒ Egyrészt a Monor térségében élő amatőr 
fogathajtók bemutatkozási lehetőségét, 
másrészt a kocsizó-szekerező magyar 

TOVÁBB ÉL A FOGATHAJTÓ- 
HAGYOMÁNY MONORON

Június 26-án ismét benépesült a Bacchus tér. Tizedik alkalommal csodálhattuk meg 
a számos helyről ideérkező fogathajtók látványos versengését. A Monori Lovasbarátok 

Egyesületének öt sikeres év után leköszönő elnöke, Tönköl Anita és tiszteletbeli 
elnöke, Tóthné Fiel Marianna segítségével idézzük fel az elmúlt évtizedet.

hagyományok megőrzését, és nem utol-
sósorban a lovak, a fogathajtósport meg-
ismertetését, megszerettetését. Ezért szer-
veztek a gyerekeknek pónilovagoltatást 
és családi kocsikázásokat is.

‒ Mit emelnének ki a megtett út spe-
ciális eseményei, fejlődési jelentősége 
szempontjából?
‒ Emlékezetes lett például a környékbeli 
Polgármesterek Hajtása. A legjelentő-
sebbnek pedig a versenyzők számának 
növekedése tekinthető, ami magában is 
elért fejlődési tendenciánk mutatója lehet. 
Most 42-en indultak összesen 58 számba, 
a C kettes-, egyes-, póni kettes- és egyes, 
valamint a D kettes-, egyes- és póni ket-
tes fogat kategóriáiban. A monoriakon 
kívül 12 további helységből érkeztek ver-
senyzők. A legnagyobb előrelépést az I. 
és a X. verseny között az előkészítés gör-
dülékenységében láthatjuk. Az évek alatt 
kialakult forgatókönyv szerint megy a 
szervezés, a 2017-ben megalakult egyesü-
let 20-30 főre növő aktív tagjainak segít-
ségével. Mostanra országos C kategóriás 
pontszerző versenynek is minősítették a 
monorit.

‒ Hogyan teremtették elő a verseny 
megvalósításához szükséges anyagi fel-
tételeket?
‒ Kezdetben a monori fogathajtók önzet-
len családi és baráti segítőivel sikerült az 
anyagi és egyéb feltételeket biztosítani, 
de ahogy az évek teltek, egyre több külső 
támogatót sikerült megnyerni, a látvá-

nyos és színvonalas versenyek hatására. 
Sok helyi, sőt távolabbi vállalkozó ajánl 
fel díjat és ajándékokat, úgy hogy ezt sok-
szor kérni sem kell. Így volt ez az idén 
is. A kitett szponzortáblán 80 támogató 
neve szerepelt, de még a verseny napján 
is bővült a lista. A civil támogatók mellett 
segítségükért köszönet illeti Monor Város 
Önkormányzatát, Pogácsás Tibor államtit-
kár urat és Darázsi Kálmán polgármestert 
is. A minden versenyünkön tapasztalt 
szakmai igényesség serkentője, tanács-
adója és kritikus szemű résztvevője volt 
Váczi Ernő, a fogathajtók egykori szövet-
ségi kapitánya is, akinek önzetlen emberi 
támogatásáért lehetünk hálásak.

‒ Nemrégiben történt elnökváltás az 
egyesületben.
‒ Varga Emőke veszi át a vezető tisztsé-
get. Kívánjuk, hogy a megkezdett úton 
vigye tovább az egyesületet, amiben a 
szervezőcsapat segíteni fogja. Tóth László 
hitt abban, hogy ez a verseny hosszú 
távon fennmaradhat, hogy „aki a szép 
asszonyt, a jó bort és a lovat szereti, rossz 
ember nem lehet”. Az első 5 évnek ő volt 
a mozgatórugója, aki 20 éven át a Magyar 
Fogathajtó Sport Baráti Körének titká-
raként támogatta a szakágat. A Magyar 
Lovassport Szövetség elnöksége 2015-ben 
Magyar Lovassport Emlékéremmel tün-
tette ki. 2016 óta szellemiségét megőrizve 
visszük tovább a nevével eddig is egybe-
forrt versenyt, amit az emléke előtti tisz-
telgésként Tóth László Emlékversenyként 
hirdetünk meg. B.G.
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SPORT

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

 MAGYARORSZÁG JÓ TANULÓJA, JÓ SPORTOLÓJA 

KÉT MONORI ÉLSPORTOLÓ DIÁK IS ELISMERÉST KAPOTT
 Bock Luca és testvére, Kamilla kitűnő 

tanulók, emellett nyolc éve versenysze-
rűen úsznak. Meg is lett a sok munka 
eredménye, hiszen idén mindketten meg-
kapták a „Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója” elismerő címét. 

A kislányok édesanyja, Ágnes egy 
ismerősön keresztül értesült arról, hogy 
gyermekei már elég idősek ahhoz, hogy 
nevezzenek a címre, így összeszedett 
minden szükséges igazolást és beküldte. 
Mindkét lány kitűnő tanuló és ver-

senysportoló, így hamarosan megérke-
zett az értesítő: mindketten megkap-
ták a címet. Szükség volt egy igazolásra 
az iskoláktól és a Magyar Úszó Szövet-
ségtől, valamint ki kellett tölteniük egy 
formanyomtatványt. Eddig a Parla-
mentben került átadásra az oklevél, de 
a jelenlegi helyzet miatt ez most elma-
radt, így postán kapták meg az okleve-
let a lányok. ‒ Luca most lett 14 éves, a 
hatosztályos gimnáziumban a 7. osztályt 
járta ki, Kamilla pedig 12 éves, a Jászai 
Mari Általános Iskolában volt hatodikos 
– mesélte lapunknak a kislányok édes-
anyja. ‒ Mindketten nyolc éve úsznak 
versenyszerűen. Már óvodás korban sze-
rettük volna, ha rendszeresen mozog-
nak valamit, ráadásul van egy nagy 
halastavunk otthon, így minél hama-
rabb szerettük volna, ha megtanulnak 
úszni. Annyi örömöt adott ez az életük-
ben, mint semmi más, sok olyan pluszt 
köszönhetnek ennek, amit máshol nem 
biztos, hogy megkaptak volna. Megta-
nulták, mi a versenyszellem, hogy har-
colnak, nem adják fel, de gratulálnak az 
ellenfélnek, ha más győz. Persze nagyon 
sok áldozattal is jár az ő és a mi részünk-

ről is. Minden egyes nap az uszodában 
vannak és faltól falig úsznak, ha reggel 
is van edzés, akkor 10 kilométert, akkor 
is, amikor az osztálytársaik fagyiznak 
vagy játszanak. Strázsa infó

Minden évben megpályázható a Ma-
gyarország jó tanulója, jó sportoló-
ja cím, melyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma hirdet meg, és a kima-
gasló tanulmányi- és sporteredményt 
elért tanulókat kívánja elismerni. A 
pályázat célja az ifjúság ösztönzé-
se az eredményes tanulásra és ma-
gasabb szintű sportolásra, valamint 
a fi zikai aktivitásra, rendszeres és 
egészségfejlesztő testmozgásra. 5-8. 
osztályos és 9-13. évfolyamos tanu-
lókat nevezhetnek, előbbi kategória 
megkívánt átlagának minimum 4,80-
nak, utóbbié 4,70-nek kell lennie.

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840
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ÚJRA RÉGI AZ ÉLET 
A MONORI SPORTEGYESÜLETBEN

‒ Milyen nehézségekkel kellett megküz-
denie az egyesületnek az elmúlt idő-
szakban? 

‒ Elég viszontagságos, a sport szem-
pontjából teljes mértékben kiszámítha-
tatlan volt ez az egy-másfél év. Tavaly, 
amikor megszületett a járványhelyzet 
kezeléséről szóló kormányrendelet, teljes 
egészében le kellett állnunk az edzések-
kel. Ezt követően, rövidesen a szakszö-
vetségek is felfüggesztették a verseny-
rendszereiket. A Monori Sportegyesület 
elnöksége ebben az időszakban is folya-
matosan tartotta a kapcsolatot. Figyeltük 
az aktuális járványügyi intézkedéseket, 
próbáltunk mindig megfelelni ezeknek 
és reagálva a lazításokra, megkezdtük 
az edzéseket, természetesen mindvégig 
betartva a szigorú egészségügyi előírá-
sokat.

‒ Utána sem lett egyszerűbb.
‒ Igen, sajnos egyik hullám követte a 

másikat. Amikor végre újra kezdhettük 
az edzéseinket, akkor is csak kisebb lét-
számmal dolgozhattak a szakembere-
ink, hiszen az amatőr státuszú sportolók 
nem vehettek részt a foglalkozásainkon. 
Az is nehezítette az életünket, hogy csök-
kentek az infrastrukturális lehetősége-
ink, hiszen sem az általános iskolai, sem 
a középiskolai tornatermeket nem tudtuk 
használni. Beszorultunk a Monor Városi 
Sportcsarnokba, ahol csak nagy nehézsé-
gek árán tudtunk a szakosztályainknak 
megfelelő edzéslehetőséget biztosítani. 
A legtöbb esetben csökkentenünk kel-
lett az edzésidőket, sőt volt olyan csapa-
tunk, melyet emiatt sajnos vissza kellett 
léptetni a bajnokságból. A birkózócsarno-
kunkban, illetve a Monori Városi Sport-
telepen, majd a nyitást követően az uszo-
dában is újrakezdhették az edzéseiket a 
szakosztályaink. 

‒ Mi volt a legnagyobb kihívás ebben a 
helyzetben?

‒ Hatalmas feladat volt a csapatokat 
összetartani, a motivációt megőrizni, 
illetve az egyesület financiális hátterét is 
megfelelő módon biztosítani. Egy bevé-

teli forrástól nagyrészt elestünk, hiszen 
a szülők lényegesen kevesebb tanfolyami 
díjat fizettek be. A látványsportágakra 
kapott TAO-támogatáson kívül a sport-
ági szakszövetségektől, a Sportszerveze-
tek Országos Szövetségétől kapott anyagi 
segítség biztosította a túlélés lehetőségét. 
Továbbá, fontos kiemelnem Monor város 
vezetését, megköszönve a nehéz időszak-
ban nyújtott segítségüket.

‒ Említette a motivációt. Hogyan sike-
rült fenntartani, főleg a fiatalabbak-
ban? 

‒ Minden lehetőséget megragadtunk 
arra, hogy összetartsuk a csapatainkat, 
kapcsolatban maradjunk a sportolóink-
kal: online csoportokat alakítottunk ki, 
majd ezeken keresztül foglalkoztak edző-
ink a gyermekekkel. Minden nehézségtől 
függetlenül igyekeztünk a fizikai terhelé-
sen kívül a kapcsolattartásra helyezni a 
hangsúlyt. A sportolóink és szüleik nap-
rakészek voltak az egyesülettől kapott 
információknak köszönhetően, és már 
alig várták, hogy újraindulhassunk.

‒ Melyek a város legsikeresebb sport-
ágai?

‒ Nagyon komoly múltra tekin-
tünk vissza, kevesen mondhatják el ma 
Magyarországon magukról, hogy 120 
éves a sportegyesületük. A Monor SE 
1901-ben alakult, amelyről szerettünk 
volna méltó módon megemlékezni, de saj-

nos nem számoltunk a vírushelyzettel. A 
120 éves múltunkba nagyon sok sportág 
belefért, amelyek eredményeire kivétel 
nélkül büszkék lehetünk. A jelenleg is 
aktív és szárnyaló labdarúgó- és kosár-
labda-szakosztályaink foglalkoztatják a 
legtöbb sportolót. A birkózóink is komoly 
múltjukra és eredményeikre lehetnek 
büszkék. A karate- és a taekwondo-
szakosztályaink jelentős taglétszámmal, 
különleges nyári táboraikkal és a verse-
nyeken elért eredményeikkel színesítik 
egyesületünket. Az úszóink és a ritmikus 
gimnasztikát űzők szinte hetente képvi-
selik városunkat az országos és megyei 
versenyeken és hozzák el az érmek soka-
ságát. A tenisz, mint frissen belépő szak-
osztály, de egyébként szép eredménye-
ket felmutató sportág pedig megkezdte 
a beilleszkedését az egyesületi létünkbe. 
Szóval, határozottan kijelenthetem, hogy 
minden sportágunkra nagyon büszkék 
vagyunk és a heti rendszerességgel fog-
lalkoztatott közel 700 sportoló eredmé-
nyeire.

‒ A nyáron mi az első számú feladata az 
egyesületnek?

‒ Jelenleg a sporttáborok teljes len-
dülettel dübörögnek, majdnem minden 
szakosztályunk indított nyári tábort. A 
szünidei élmények mellett ezeknek van 
még egy óriási előnye: ez pedig a tobor-
zás. Nagyon sok gyermek a nyár folya-
mán tud belekóstolni a számára addig 
ismeretlen sportágakba, és reméljük, 
hogy valamelyik kedvencévé is válik.

‒ Lehet hosszú távon tervezni ebben az 
időszakban?

‒ Úgy készülünk, hogy szeptember-
ben a normális kerékvágásban folytatjuk 
megszokott életünket, és nagyon remél-
jük, hogy a negyedik hullám nem szól 
közbe. A szakosztályaink folyamato-
san neveznek a jövő évi bajnokságokra, 
bízunk benne, hogy zavartalanul tudjuk 
elkezdeni a versenyszezont és végezni fel-
adatunkat, ugyanolyan taglétszámmal, 
lelkesedéssel, edzői stábbal és a tőlünk 
megszokott, minőségi munkával. VNyL

‒ Milyen nehézségekkel kellett megküz- nos nem számoltunk a vírushelyzettel. A 

Zátrok Tamást nemcsak a József Attila Gimnázium testnevelő tanáraként 
ismerhetjük. Számos sportterületen tevékenykedik, a kosárlabda, majd az úszás 

sportágakban eltöltött évtizedek után, immáron a Monori Sportegyesület elnökeként 
is találkozhatunk a nevével. Az elmúlt, járvánnyal terhelt időszak nem kedvezett 
sem a szervezetnek, sem a verseny- és tömegsportoknak, ám Tamás optimista: 

bízik benne, hogy szeptembertől újra felfelé ível majd a monori sportélet.

SPORT
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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.



HázHoz szállítás saját futárral  
a következő településekre: Monor • Monorierdő • Péteri • Csévharaszt • Vasad • Gomba • Pilis  
Albertirsa • Nyáregyháza • Ceglédbercel • Cegléd • Bénye • Budapest XVII. • Ecser • Gyömrő  • Maglód • Mende

veddveddveddveddveddwww. .hu Diszkont áron házhoz szállítva    06-20/994-7401

saját futárralsaját futárral

Amíg a 
készlet tart.készlet tart.

Monor, 
Jókai utca 3–5.

vedd

239 Ft225 Ft209 Ft199 Ft199 Ft129 Ft 259 Ft

675Ft269 Ft 179 Ft

Budweiser sörBudweiser sör
0,5 liter, dobozos

Staropramen sörStaropramen sör
0,5 liter, dobozos

Heineken sörHeineken sör
0,33 liter, dobozos

Arany Ászok sörArany Ászok sör
0,5 liter, dobozos

Arany Fácán sörArany Fácán sör
0,5 liter, palackos

Peroni sörPeroni sör
0,33 liter, palackos

Kőbányai sörKőbányai sör
2 liter, PET

Somersby ciderSomersby cider
0,33 liter, palackos

Apenta üdítőital Apenta üdítőital 
1,5 liter, PET

Dreher 24 ízesített Dreher 24 ízesített 
alkoholmentes sör 0,5 liter,

Az akciós árak 2021. augusztus 10-től 19-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, K&H és MKB SZÉP-

kártyát elfOgAduNK

Monori füstölt kolbász
csemege, csípős 

Bőrös császárszalonna  

Juhász virsli

Pulykaszárny    

Főtt-füstölt császárszalonna

Csirkecomb 
faros   

Sertéscomb és lapocka   Sertéscomb és lapocka   

Disznósajt

1990 Ft/kg

990 Ft/kg

1190 Ft/kg

599 Ft/kg

1790 Ft/kg

550 Ft/kg

1190 Ft/kg

1390 Ft/kg


