MÁJUSBAN KINYIT A PIAC

Sok változás várható
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Helyi vállalkozók támogatása

MUTASD MAGAD MONORON!

Monor Város Önkormányzata lapja

Lelkisegély-hívószámok:
06-20/218-99-19
06-20/232-23-82
06-20/256-83-33

MERJEN SEGÍTSÉGET KÉRNI! Fontos az időskoúak biztonsága
Új lelkisegély-szolgálat
MASZKOT KAPTAK

ÜZENET A VÉGZŐSÖKNEK
Tanárok jókívánságai

ÖNKORMÁNYZAT

HázHoz
oz szállítás

saját futárral

10 000 Ft
rendelés felett

az alábbi településekre

a szállítás
ingyenes!

Monor • Monorierdő • Péteri
Csévharaszt • Vasad • Gomba
Pilis • Albertirsa • Nyáregyháza
Ceglédbercel • Cegléd • Bénye

vedd

www.

.hu

Ideiglenes
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Diszkont áron házhoz szállítva

06-20/389-8259

ÉPÍTKEZIK?
TEREPRENDEZ?
Konténerrendelés,
gépi földmunka,
alapásás, árokásás,
tereprendezés.
Fü-Gi Trió Kft.

Tel.: 06-30/202-6736
Rövid határidő,
igényes
kivitelezés.

Telefon.: 29/412-320
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ÖNKORMÁNYZAT
DARÁZSI KÁLMÁN POLGÁRMESTER ÜZENETE

TISZTELT LAKOSSÁG, KEDVES MONORIAK!
A járvány eddigi mérséklésében sokat segített, hogy a magyar emberek nagyon fegyelmezettek. Kissé viszont úgy
tűnik, lazult a fegyelem. Nem csak Monoron, az egész országban. Ennek pedig az lehet az oka, hogy a láthatatlan vírust távol érezzük magunktól, pedig a
megbetegedések száma nő. Nagyon fontos, hogy továbbra is körültekintőek legyünk és tartsuk be a szabályokat. Tudom, hogy fogy a türelem, de kitartónak
kell lennünk.
A város működése tekintetében optimális középutat kell fenntartanunk,
hogy ne lehetetlenítsük el az itt élők
életét, ugyanakkor tartsuk be a járványügyi előírásokat, csökkentsük a fertőzésveszélyt, de azért hagyjuk élni az
embereket és a vállalkozásokat is. Nagyon nehéz megtalálni az arányos pontot, hiszen mindenkinek más és más az
igénye. Van, aki akkor érezné magát biztonságban, ha teljesen lezárnánk a várost, míg más azt sérelmezi, hogy nem
vásárolhat akkor, amikor akar. Sokat hallani olyan településekről, ahol radikális
intézkedéseket hoztak a polgármesterek.
Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeinket, és csak azokat a döntéseket hozom
meg a képviselő-testülettel konzultálva,

amiket a jogszabályok is megengednek.
Élenjárók voltunk abban, hogy bezártuk
a piacot, a sportcsarnokot, az uszodát,
a játszótereket. Mérlegeljük a piac újranyitását, dolgozunk azon, hogy megteremtsük a működés biztonságos feltételeit. Úgy tűnhet, hogy könnyű döntések
voltak, pedig nagyon komoly kiesést jelentenek a városnak. Több tízmilliós
nagyságrenddel számolunk csak ezek
esetében, de az emberi életet nem lehet
pénzben mérni!
Fontos számomra a monoriak véleménye. Kiderült, hogy a telefonos segítségnyújtás rendszere azon felül, hogy
megkönnyíti az idősek helyzetét, nekünk is segít. A 65 éven felüliektől számos visszajelzést kapunk általa, így
képet alkothatunk arról, hogy a korosztályuk hogyan ítéli meg az intézkedéseinket. Szerencsére pozitívan. Figyelem a
közösségi oldalakat, de érkeznek nekem
címzett levelek is. A lakosság felvetéseit
és elvárásait is szem előtt tartom a döntések meghozatalakor. Nagy felelősség
hárul ránk, a hivatalra, az önkormányzatra, az intézményeinkre és a cégeinkre, hisz a napi feladatainkat a járvány ellenére is el kell látnunk. Kicsit lelassult
ugyan minden, de emiatt sem tehetjük

félre a folyamatban
lévő ügyeinket. Nem
szeretném,
hogy ez a
pár hónapos kiesés
teljes leállást jelentsen Monor
életében,
ami könnyen lehet, hogy 10 évre seb maradhatna a város fejlődésében. Az eddigi működésünkkel ezt megakadályozzuk. Azokat a beruházásokat, amikre
már megvan a pénzünk és nem közvetlenül az önkormányzat költségvetését érintik, folytatjuk, miközben számos
megszorító intézkedést kellett hoznunk,
hogy biztosítsuk a lakosság és a város
védelmét, mind egészségügyi, mind
gazdasági szempontból. Majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet, később fogjuk
csak megtudni, hogy jó döntéseket hoztunk-e, de hiszem, hogy igen. Most nem
az a legfontosabb, hogy népszerű polgármester legyek, hanem a lakosság biztonsága, amiért a saját lelkiismeretemmel is felelek. Darázsi Kálmán, polgármester

A DÍJAK ÁTADÁSA ŐSZRE TOLÓDIK

AZ ORVOSI ÜGYELET KÉRÉSE

DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

ELŐSZÖR TELEFONON

A monori vonatkozású díjakat és kitüntetéseket is érinti a veszélyhelyzet.
Első sorban azért, mert a március 15-re időzített patinás
Monorért Emlékplakett
és Díszoklevél átadása
az ünnepségek törlése
miatt került elhalasztásra.
A képviselő-testület a márciusi ülésén arról határozott,
hogy a kitüntetéseket az október 23-i ünnepségen adják majd át.
Azonban esedékes volna olyan monori díjak odaítélése is, amelyeket a rendezvények megtartásának tilalma mellett
további tényezők is gátolnak. Ilyenek

a Város Bora, a Pedagógus Díj, a Jó Tanuló ‒ Jó Sportoló- vagy a Tiszta udvar, rendes ház cím, melyek
esetében a nevezésre és az
elbírálásra sincs mód,
miközben a ﬁnanciális kérdések is árnyékot vetnek a díjakra, hisz a város
költségvetését a védekezésre kellett átalakítani. Ezek levezénylését kénytelen
a
képviselő-testület
jövőre halasztani, és
2021-ben átadni, viszont
amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Közszolgálatért Díj és a Monor Közbiztonságáért Díj
NFO
még idén ősszel gazdára találhat.

Az orvosi ügyeleti ellátást végző
Emergency Service Kft. lakossági tájékoztatója az ügyelet működési rendjéről a www.monor.hu/hirek oldalon
olvasható. Légúti panaszok esetén
először telefonon érdeklődjenek az
alábbi telefonszámon: 06-29-999-200.

INGYENES PARKOLÁS

PIHENŐ PARKOLÓÓRÁK
Az egész országban, április 6-tól egységesen ingyenes a parkolás. Monoron a piac bezárása óta az ottani parkolóhelyek már díjtalanná váltak, de
az országos intézkedések által a városközpontban lévő többi parkolóhely
is térítésmentesen használható. Leálltak a parkolóautomaták, és a veszélyhelyzet végéig így is maradnak.
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CSOMAGOLÁSI HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK

HAVONTA EGYSZER VISZIK EL

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy 2020.
május 1-től a csomagolási és zöld hulladék házhoz
menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 1
alkalomra módosul.
A hulladékgyűjtéskor sárga zsákból 1 db cserezsákot, míg a zöld hulladék gyűjtésére szolgáló,
zöld színű, lebomló zsákból 2 darabot biztosít a
szolgáltató. A többlet csomagolási hulladék más, lehetőleg átlátszó zsákokban vagy a kommunális
hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól
látható módon megjelölt
(sárga színű vagy tetejű,
felirattal ellátott) szabványos edényzetben is kihelyezhető.
NFO
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ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
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Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, hogy
ezzel is csökkenjen a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyisége! A járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően többlet zöld hulladék gyűjtésére alkalmas zsákok a megszokott
helyszíneken szerezhetőek be. Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!
ÚJ, LELKI TÁMOGATÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁS INDUL

MERJEN SEGÍTSÉGET KÉRNI!

A világjárvány fenekestül forgatta fel
a mindennapokat, ami a társadalom
egészét érinti: a változás, a bizonytalanság, a bezártság, a magány megterhelik és kimerítik a pszichét.
Civil kezdeményezés után állt a
megvalósítás élére az önkormányzat,

Ajándékutalványok kaphatók
5 000, 10 000, 20 000 Ft értékben.
KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

hogy a szokatlan élethelyzetbe került lakosok támogatására április 22től telefonos támogatószolgálat induljon Monoron. A Római Katolikus
Egyházközség ﬁatal tagjai mellett gyakorló és tanuló pszichológusok fogadják a bejövő hívásokat.
A szolgáltatást hétköznapokon
16 és 19 óra között vehetik igénybe az alábbi telefonszámokat tárcsázva: 06-20/218-99-19, 06-20/232-23-82,
06-20/256-83-33.
Amennyiben a számok foglaltak,
küldjenek SMS-t, melyben visszahívást kérnek. A visszahívást a költséghatékonyság érdekében is nyugod-

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

KRESZ-tanfolyam indul Maradj otthon!
Am, A, A1, A2 és B kategóriában Tanulj otthon!
E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!
Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon
Szabó János iskolavezetőnél, vagy személyesen a fenti
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.
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Eng.szám: KE/
ST/82/A/1949/2/2015.

Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

tan használhatják. A telefonszámokat
és az eszközöket Monor Város Önkormányzata biztosítja. Az egyelőre délután hívható szolgáltatás tapasztalatait értékelik a közreműködők, és ha
igény mutatkozik rá, akkor tágabb időszakban, akár hétvégén is elérhetővé
fogják tenni. A járvány olyan új élethelyzetet okozott, ami mindenki számára megterhelő.
Bátran éljenek a lehetőséggel, továbbítsák nehéz helyzetbe került ismerőseiknek is a hírt, hogy mindenkinek
lehetősége legyen beszélgetni a felmerülő gondjairól az önkéntes segítőkNFO
kel!

takarmányok
Tápok ,
Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Tojótáp:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2800 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:  . 4000 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők .
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók,
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika . KERTÉPÍTÉS.

Vladár Miklós és Társa Kft.

Monor, Mátyás Király u. 9. • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu
MONORI STRÁZSA | 2020. május

ÖNKORMÁNYZAT
SÍRHELYEKNÉL BÚCSÚZTATNAK

Fotó: unitef.hu

ÚJ TEMETŐI HÁZIREND

ÚJ KÖZÚTI MÉRNÖKSÉG ÉPÜL A VÁROS HATÁRÁBAN

MI ÉPÜL A PÉTERI LEHAJTÓNÁL?
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkezdte a város külterületén
egy új, kombinált mérnökség építéséhez
szükséges előzetes munkálatokat.
Az M4-3111 forgalmi csomópont,
azaz a Monortól Péteri felé található M4es lehajtó közelében az előzetes régésze-

ti feltárás munkafázisai láthatók. A jövőben, a kiviteli tervek szállításának és
a kivitelezési forrás rendelkezésre állásának függvényében ‒ várhatóan 2021ben ‒, indulhat meg a kivitelezés, hogy
az építkezés elkészültével közúti üzemmérnökség működjön Monor mellett.

A FELFÜGGESZTETT TÖMEGKÖZLEKEDÉS

NEM JÁR A HELYI BUSZ
A veszélyhelyzet kihirdetése óta jelentősen megváltoztak a mindennapok, ezáltal az utazási szokások is. Az iskolák
bezárták a kapuikat és digitális oktatásra váltottak, a munkahelyek nagy része
felfüggesztette a működését vagy otthoni munkavégzéssel folytatja. Az idős
korosztály számára pedig most mindennél fontosabb az otthon maradás.

ZR BT. – GUMICENTRUM
gumieladás
gumijavítás
könnyűfémfelni
értékesítése
Cím: 2200 Monor, Tel.: 06(29)414-758
Ország út 5.
06(30)9426-739
2020. május | MONORI STRÁZSA

Mindez komoly hatással volt a helyi
buszjáratokra, mivel kihasználtságuk
a minimálisra csökkent, az utóbbi hetekben üresen rótták az utakat, az utasok létszáma nem érte el a napi 10 főt.
Ezért Monor Város Önkormányzat Polgármestere megkereste a VOLÁNBUSZ
Zrt.-t, hogy az autóbuszos, menetrend
szerinti személyszállításra kötött szerződés felfüggesztését kezdeményezze.
A társaság támogatta a szerződés szüneteltetését, és hozzá is látott a szolgáltatás megszüntetéséhez. A felfüggesztés
határozatlan időre szól, de vélhetően
2020. augusztus 31-ig tart. A helyi buszjárat kihasználatlansága ékes bizonyítéka annak, hogy a monoriak igyekeznek
betartani a szabályokat. Bízunk benne,
hogy mielőbb visszatér az élet a régi kerékvágásba, és a helyi busz újra Monor
Strázsa infó
utcáin fog kanyarogni.

Friss piaci

zöldségek, gyümölcsök

és tojás közvetlenül a termelőtől

A járványhelyzet miatt újfajta temetői házirendet kellett kialakítani, mely
összhangban áll a kormányrendeletben előírt 1,5-2 méteres távolságtartással. A biztonságos távolság megléte érdekében a sírhelyeknél történik
a búcsúztatás. A szertartáson a szűk
családi kör vehet részt, és javasolt a
maszk viselése is.
Strázsa infó

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ÉS TOBORZÁS

KATASZTRÓFAVÉDELMI HÍREK
Tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az
ezek 200 méteres körzetén belüli ingatlanokon. Monor belterületére nem
vonatkozik a tilalom, de a járvány miatt ajánlott mellőzni az égetést, mivel
a vírus kifejezetten a tüdőt támadja
és a füst ártalmas rá nézve.
A katasztrófavédelem tűzoltókat
toboroz. A jelentkezési feltételekről
bővebb információk a www.monor.hu
oldalon.

ÚTJAVÍTÁS

VÉGET IS ÉRT A KÁTYÚZÁS
A fagyok elmúltával megkezdett kátyúzási munkák első üteme már be is fejeződött. Rövid idő alatt 350 m² útfelület és 1200 folyóméter padka javítása
történt meg. A tavalyi évhez hasonlóan,
idén ősszel várható a munkálatok folytatása, mivel a nyári esőzések miatt keletkezett kátyúkat még a tél előtt kezelni kell.

A veszettség elleni
kötelező védőoltást egész
évben folyamatosan
végezzük!
Itt A szívférgesség szűrésének Ideje!
Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet
és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,
ultrahangos fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

Búzás Sándor • Monor, Somogyi Béla utca 25/A
Nyitvatartás:
Hétköznap 8.00–17.00-ig, szombaton 8.00–14.00 óráig

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717
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ÖNKORMÁNYZAT
MONORON IS FERTŐTLENÍTHETIK MÁR A MENTŐKET

ÓZONGENERÁTORT VÁSÁROLT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Monor önkormányzata lehetőségeihez mérten igyekszik
minden segítséget megadni az
egészségügyben dolgozók részére, hogy minél hatékonyabban végezhessék el a munkájukat. Ennek érdekében egy
ózongenerátort vásárolt a monori mentőállomáson használt
mentőgépjárművek fertőtlenítésére.
A Monoron állomásozó mentőautókat eddig is fertőtlenítették, azonban a helyben is
KÖZTERÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE

VIROLÓGIAI MENTESÍTÉS
Március 26-tól elkezdődött és azóta folyamatos a város kiemelt látogatottságú közterületeinek, mint a
buszmegállók, üzletek környékének,
intézmények, gyógyszertárak bejáratának területe mellett az utcabútorok,
padok, korlátok fertőtlenítése.
A megfelelő ruházatban és eszközzel folytatott tevékenységet a KÖVÁL
Zrt. munkatársai végzik. A lakosság
visszajelzése pozitív. A cél, hogy a koronavírus-járvány terjedését lassítsák.

elérhető eszköznek köszönhetően, ezért nem kell Budapestig menni a mentőkkel. A növekvő kereslet miatt nehezen
beszerezhető ózongenerátort
Darázsi Kálmán polgármester
adta át a mentőállomás munkatársainak. Az eredetileg tervezettnél nagyobb kapacitású
eszközzel rövidebb idő alatt, és
nagyobb hatásfokkal történhet
meg a betegellátásban kulcsfontosságú gépjárművek szinte 100%-os fertőtlenítése.

A KÉPVISELŐK IS OSZTOTTÁK

MASZKOT KAPTAK AZ IDŐS EMBEREK

Monornak 3300 65 éven felüli lakója van. A veszélyeztetett korosztályt segítve szervezte meg az önkormányzat a
sebészeti maszkok beszerzését, melyből
minden érintett lakos 2 darabot kapott.
A kiemelkedő kereslet miatt a védőeszköz megvásárlása nem volt zökkenőmentes, de sikerült a kellő mennyiséget
leszállítani. A kiosztás előtt csomagolni
és névre szólóan címezni kellett a maszkokat, melyhez kísérőlevelet is mellékeltek. A levél kitér arra, hogy a maszkok
kifejezetten nem azt a célt szolgálják,

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás,
kompresszorozás,
meglévő kutak
engedélyeztetése.
Köffer Lajos

06-20/997-1299
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Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot
és whiskyt szeretne,
akkor nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák
gravírozását vállaljuk!

hogy az idősebb emberek elmenjenek
otthonról, hanem hogy a hozzájuk érkező segítőkkel, rokonokkal, ismerősökkel, postással megkönnyítsék a találkozást. Továbbra is az a fontos, hogy a 65
éven felüli lakosság lehetősége szerint
maradjon otthon és vigyázzon magára,
amennyiben nincs segítsége, keresse az
önkormányzatot. A maszk viselése önmagában nem véd a koronavírus-fertőzéstől, az egymástól tartott másfél-kétméteres távolság és a sűrű kézmosás
elengedhetetlen. A legújabb adatok
szerint a maszk nem a viselőjét, hanem
a környezetét védi, de minél többen viselünk maszkot, annál kisebb az esélyünk a megfertőződésre.
A maszkok kiosztásánál körültekintően jártak el, hogy lehetőség szerint valóban minden érintetthez jusson belőle.
A kiszállítást a monori önkormányzati képviselők végezték. ‒ Mindenki első
szóra vállalta pártállástól függetlenül.
Büszke vagyok rá, hogy egy olyan várost vezethetek, ahol ennyire jól tudunk
együtt dolgozni. Aki nem kapott, jelezze
a hivatalban! ‒ mondta Darázsi Kálmán
KSZS
polgármester.

Termelői saláTa,
karalábé, erős
zöldpaprika, uborka
kedvező áron.
Rendelés: 06-20/404-0609
a szállítás előre megbeszélt helyre történik
csütörtök és szombati napokon.
A folyamatosan frissülő termékkínálatról
a weboldalon informálódhatnak.
http://czakoostermelo.hu/czakogabriella/arlista.html
MONORI STRÁZSA | 2020. május

ÖNKORMÁNYZAT
HELYI VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSA

MUTASD MAGAD MONORON!
Monor város önkormányzata új, ingyenes „Mutasd
Magad Monoron!” szolgáltatással segíti a veszélyhelyzetben nehéz helyzetbe került,
Monoron működő üzleteket,
gazdasági társaságokat, vállalkozókat.
Az önkormányzat a vállalkozásoknak a városi honlapon és Facebook-oldalán
ingyenes megjelenési lehetőséget biztosít, ezzel segítve,
hogy termékeiket, szolgáltatásaikat minél szélesebb
körben megismerjék. Várjuk

monori székhelyű, telephelyű
gazdasági társaságok, monori
lakhelyű vállalkozók jelentkezését, akik a megjelentetni kívánt adatokat online regisztráció során adhatják meg! A
megadott adatokat a szolgáltatás nyújtásában közreműködő
munkatársak bizalmasan kezelik, kizárólag a jelentkezők
által, önként megadott információk jelennek meg nyilvánosan. Az első regisztrációk
beérkeztek, az adatok feltöltése április 27-től kezdődik el.
Strázsa infó

CSÚCSON A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS

TÖBB VIZET HASZNÁLUNK

HÍV AZ ISKOLAPAD!

Meglepő, habár logikus következménye a tömeges otthonmaradásnak, hogy
számottevően megnőtt Monoron a vízfogyasztás. Az elég nagymértékű növekedés okán a kezelendő szennyvíz
mennyisége is emelkedett.
A monori szennyvíztisztító telep öt
települést lát el, melyek közül Monor a
legnagyobb felhasználó, nagyobb, mint
a többi együtt véve. A rendszerből kike-

rülő eddigi mennyiség megközelítőleg
3000-3200 m³ tisztított szennyvíz volt
naponta, ez a mostani időszakban átlépte a 4000 m³-t. A tisztítótelep kapacitása ezzel a felső határát súrolja, de
egyelőre nem kell tartani attól, hogy a
rendszer bajba kerülne. A tavaszi felhőszakadások, amik egyébként is hirtelen megterhelik a csatornahálózatot,
most is okozhatnak majd kellemetlen
helyzeteket. Amelynek az oka egyrészt
az, hogy többen is illegálisan kötötték a
csapadékelvezetőjüket a szennyvízcsatornába.
Ezeket a pontokat füstöléssel szűrik
ki a szakemberek, ha pedig valakit rajtakapnak, az nagyon szigorú bírságra számíthat. Ugyanis a büntetés mértékének
megállapításához több évre visszamenőleg szorozzák az éves csapadékmenynyiséget, melynek összege az adott tuKSZS
lajdonost terheli.

Vitamindús saVanyúságok

házhoz szállítással!

Üzlet: Monor, Szélmalom utca 43.
Nyitvatartás:
hétfőtől szerdáig 9.00–17.00
szombaton 9:00–17:00

Rendelés felvétel:

06-30/721-6218
Bajári Kati Savanyúság
2020. május | MONORI STRÁZSA

Az általános iskolai beiratkozás menetére is hatással van a járványhelyzet
miatti védekezés és megelőzés, ennek
érdekében egyszerűsödött az eljárási rend.
Az új szabályok szerint az általános
iskolai beiratkozásoknak minél előbb és
minél kevesebb személyes kontaktussal kell megvalósulniuk. Ha a szülőknek
nincs eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való
kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresést javasolják, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május
21-éig. Amennyiben az elektronikus
adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására
személyesen is sor kerülhet. A monori általános iskolák a honlapjaikon és az
elérhetőségeiken teljes körű tájékoztatást adnak.
Oktatási Hivatal

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
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ÖNKORMÁNYZAT
ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÓVÓNŐKET KERESNEK
A Monori Petőﬁ Óvoda pályázatot hirdet
6 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére a Bajcsy-Zsilinszky utcában nyíló, új telephelyén. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 21.
A részletes pályázati felhívás Monor
város honlapján tekinthető meg. További tájékoztatást Zsember Ágnes intézményvezető nyújt a 06-20/441-0933 telefonszámon.
A Monori Kossuth Lajos Óvoda pályázatot hirdet 4 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 1.
A részletes pályázati felhívás Monor
város honlapján tekinthető meg. További tájékoztatást Trincsiné Márton
Zsuzsanna és Gyengéné Burján Szilvia
intézményvezetők nyújtanak a
06-29/410-739 telefonszámon.

AZ ÉLET NEM ÁLL MEG

FOLYTATÓDNAK A BERUHÁZÁSOK
Miközben megszorítások és átcsoportosítások kísérik a járványhelyzetet, a
már elkezdett beruházások folytatódnak. Öröm az ürömben, hogy a vártnál
még gyorsabban is.
‒ Az összes városi projektünk halad, nem állt le, sőt újakat is kezdtünk
‒ indított a Rajki László, a Városfejlesztő Kft. ügyvezetője a beruházások részletezését. ‒ Elindult a parkolók
építése, melyek közül a Forrás utcaiak
már elkészültek, miközben ütemterv
szerint folynak a Bocskai utcaiak is. Elkezdődött a piac felújítása, ami nagyon
jól megy, köszönhetően a zárva tartásnak, mivel így nem kell hetente kétszer
kiüríteni a csarnokot, minden anyagot és gépet ott tud hagyni a kivitelező.
Várhatóan hónapokkal az eredetei ha-

táridő előtt elkészülnek, augusztus helyett szinte biztos, hogy májusra be tudják fejezni.
A KEHOP-pályázatunk energetikai felújítása által az Ady Úti Iskolában és a József Att ila Gimnáziumban is
jól zajlanak a munkák. Közben elkezdtük az Okos Város Projekt keretében az
okos tantermek felújítását, azaz az öszszes monori iskolában, a négy általános
és a két középiskolában egy-egy tantermet újítunk fel, ahová digitális tábla és
digitális eszközök kerülnek majd elhelyezésre. A termek felújítása festést-mázolást, padlócserét, elektromos vagy
gépészeti munkákat tartalmaz.
Ezek mellett a tervezési szakaszban
lévő projektjeink is alakulnak ‒ zárta
Kovács-Solymosy Zs.
az igazgató úr.

VÉDŐESZKÖZÖK ÉRKEZTEK

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
A MonorMed Egészségügyi
Centrum orvosi védőeszközöket ajánlott fel a városnak,
melyet a Gondozási Központ
munkatársai kaptak meg, hiszen ők a mindennapi, áldozatos munkájukkal az első

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

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
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vonalban harcolnak ebben a
nehéz helyzetben is. A kiváló minőségű védőfelszereléseket Darázsi Kálmán polgármester adta át, megköszönve
a monori gondozónők nélkülözhetetlen munkáját!

ÖNKORMÁNYZAT
IRODALMI ALKOTÓPÁLYÁZAT INDUL

ÚJ RENDSZER MONORON

KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS

„SZERETEM MONORON...”
A Vigadó Kulturális és Civil Központ
„Szeretem Monoron...” címmel irodalmi alkotói pályázatot hirdet!
A pályázat célja, hogy monori diákoknak és felnőtteknek nyújtson bemutatkozási lehetőséget, melyben irodalmi
művek formájában ábrázolhatják városunk egy általuk kedvelt részletét. A
pályázattal segíteni kívánjuk a diákok
tanulását és a pedagógusok munkáját is
a digitális munkarendben.

A pályázatra beküldött mű kötődjön
Monorhoz! Terjedelmi minimum vagy
maximum nélkül nevezni lehet vers
vagy prózai alkotás (novella, elbeszélés,
esszé, ballada, mese, stb.) beküldésével.
Egy résztvevőtől akár több művet is elfogadunk. A beküldött alkotásokat korosztály szerint az alábbi kategóriákban
értékeljük: alsós évfolyamok (10 éves
korig), felsős évfolyamok (11-14 éves kor
között), junior (15-20 éves kor között), és
felnőtt (21 éves kor felett).
Az elkészült irodalmi műveket
e-mailben a vigado@vigadokft.hu
címre várjuk 2020. május 14-ig, digitális, írásos formában. Ezt követően
minden művet közzéteszünk a Vigadó
honlapján és Facebook-oldalán. Ezért
kérjük, hogy a beküldött műhöz kötődő
fényképet ‒ akár a szerző portréját ‒, illusztrációt, rajzot is küldjenek digitális
fénykép formájában.
Kategóriánként a legjobb alkotás
szerzőit korosztályának megfelelő rendezvényre családi belépőjeggyel jutalmazzuk őszi programjaink egyikére!

A megváltozott helyzetre való tekintettel az alábbiak szerint változik a
konténerrendelés menete:
1. Az ügyfél e-mailt küld
a penztar@kovalzrt.hu vagy
a titkarsag@kovalzrt.hu címre
és/vagy telefonál a
+36-29/411-309 telefonszámra,
amelyben megadja a telefonszámát,
adatait és hogy milyen típusú hulladékot szeretne elszállíttatni.
2. A megadott telefonszámon kollégánk felveszi a kapcsolatot az
ügyféllel és tájékoztatja az aktuális
árakról, válaszol a felmerülő kérdésekre és időpontot egyeztetnek.
3. Ezek alapján elkészül egy előlegszámla, amit e-mailen juttatunk
el a megrendelő számára.
4. Az ügyfél átutalja a szolgáltatás
ellenértékét.
5. Miután megérkezett a beﬁzetés
a számlánkra, CSAK azután visszük
ki a konténert.
Megértésüket köszönjük!
Kövál Nonproﬁt Zrt.

Vigadó

A BÉNYÉN TALÁLHATÓ HÚSFELDOLGOZÓ MŰHELY SZERETETTEL VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIT

HÁZIAS, TERMÉSZETES ÍZEK
Mindannyian vágyunk
azokra az ízekre, melyeket
megszoktunk. Eszünkbe jutnak róluk azok a csodás emlékek, melyek a nagymamák
asztalához vezethetők vissza.
Ezeknek az ízélményeknek
a felidézésében segít, ha ellátogatunk Hargas András műhelyébe. Sokan ismerik már őt és
termékeit a monori és a gyömrői piacról. Visszajáró vásár-

lói már régóta szeretik azokat
a ﬁnomságokat, melyekkel
hétről hétre elkápráztatja őket.
A titok abban rejlik, hogy az
itt kapható húsárút szeretettel és tradícionális eljárásokkal készíti. Ami azt jelenti,
hogy nem tartalmaznak semmilyen tartósítószert, adalékot. Nagyon fontos szempont,
hogy a régi, házias ízekkel
találkozzon aki itt vásárol.

Házias
füstölt áru
piaci árakon
Házhoz szállítás

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

Üzlet: Bénye, Pilisi u. 17/A • Rendelés felvétel: 06-20/496-0062
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00-ig, szombaton 7.00–13.00-ig

2020. május | MONORI STRÁZSA

A füstölt termékek pácolása is kizárólag sóval történik.
A friss alapanyag megfelel a
szigorú minőségi és higiéniai
követelményeknek. Feldolgozás után hatósági engedéllyel
kerülnek árusításra.

MINDEN, MI
SZEM SZÁJNAK INGERE
A Bényén található húsfeldolgozó műhely szeretettel várja régi és új vásárlóit. A több
mint negyvenéves szakmai
múlttal és szakértelemmel készített csemegék egészen biztos a család kedvencévé válnak. Kizárólag ellenőrzött
sertéshús kerül itt feldolgozásra. Nem árt tudni, hogy a
klasszikus parasztsonka sózással készül, méretétől függően 5–8 hétig érik. Sokkal
ﬁnomabb és egészségesebb,
mint azok, melyeket gyorspácban érlelnek. Az eltarthatósága is hosszabb. A kínálatban megtalálható még
a disznósajt, hurka, kolbász.

füstölt szalonna és erdélyi
szalonna is.
Azok az ételek, melyeket
szeretettel készítenek sokkal
ízletesebbek. A vásárlókkal
kialakított közvetlen, kedves
viszony pedig megerősíti ezt
és szinte biztos, hogy aki itt
vásárol, vissza fog térni a ﬁnom falatokért. A legfontosabb, hogy olyan kistermelőtől
vásároljunk, akinél ismerjük
a termékek eredetét és azok
megfelelnek a szigorú hatósági elvárásoknak. Hargas András különösen odaﬁgyel erre!
Cím: Bénye, Pilisi út 17/A
Telefon: 06-20-496-0062 (x)
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KÖZÖSSÉG
ELHUNYT A HATÁRŐRSÉG EGYKORI PARANCSNOKA

NOVÁKY BALÁZSRA EMLÉKEZÜNK
Nováky Balázs a Monoron élő határőr altábornagy január 29-én, életének 77. évében hunyt el. A BM Határőrség egykori országos parancsnoka 1943. március
11-én Gyöngyösön született. Fiatal kora
óta aktívan sportolt, sikereket ért el atlétikában, tornában, 1959-ben serdülőként alapcsúcsot állított fel rúdugrásban.
A mezőgazdasági technikum elvégzését
követő nyáron traktorosként dolgozott, és
azért, hogy minél hamarabb túl legyen a
katonaságon, korengedménnyel 1962-ben
bevonult a határőrséghez. Úgy tervezte,
hogy a sereg után a Testnevelési Főiskolán tanul majd tovább, azonban a toborzáskor egy új karrier lehetősége tárult elé:
így a katonai pályát választotta.
A sportról továbbra sem kellett lemondania, hiszen a hallgatók testnevelés-foglalkozásait ő tartotta. Az Egyesített Tiszti Iskolát 1966-ban végezte el,
ekkor kezdődött határőrtiszti pályafutása. Bolhó, Nagykanizsa, Nagyatád, Balassagyarmat után a Határőrség Országos
Parancsnokságán töltött be különféle beosztásokat. 1990-től 1999-ig pedig a Határőrség országos parancsnokaként szol-

gált. Ezen időszakban a vasfüggöny
lebontása, a romániai események és a
dél-szláv válság kezelésében szerzett
elévülhetetlen érdemeket. Nevéhez kötődik a hivatásos határőrség megszervezése, és ő tartotta a határőrség történetének első sajtótájékoztatóját.
A munkatársaival határozott, következetes volt, de ugyanakkor támogató is,
szakmailag kimagasló, sokak példaképe.
Munkája, hivatása sokszor hosszabb-rövidebb időre elszólította családjától, a felelősségteljes munkavégzéséhez a felesége teremtette meg a biztos, nyugodt
hátteret. Családjával, barátaival szoros
kapcsolatot ápolt, a névnapokat, a születésnapokat, az évfordulókat sosem felejtette el. Mindig szakított időt egy ﬁnom
pohár bor melletti jó beszélgetésre, vagy
meghitt bográcsozásra. Társasági, barátkozó, közvetlen embernek ismerték. Szeretett kertészkedni, horgászni, keresztrejtvényt fejteni és olvasni. Nyugdíjba
vonulását követően 2003-ban költözött
Monorra, gyorsan a szívébe zárta a várost, a piacot kifejezetten szerette.
Solym
Nyugodjon békében!

ELINDULT AZ ONLINE AUTÓSZALON!

Önnek ki sem kell mozdulnia a lakásából, így is tud autót vásárolni.
Olvassa be a QR kódot és kérjen online ajánlatot tőlünk még ma új autóra!
Értékesítő kollégáink rövid időn belül felveszik Önnel a kapcsolatot!
MONOR, 4-es főút 35. km
SZEGED, Dorozsmai út 9.
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www.toyotakovacs.hu
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KÖZÖSSÉG
A JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM VÉGZŐS DIÁKJAINAK

EGY KIFEJEZETTEN BEFEJEZETLEN TANÉV
Olyan jól indult minden szeptember
2-án… Az igazgatónő tanévköszöntője,
a viszontlátás öröme a nyári szünet végeztével, a sok mosolygós arc. A 2. héten
az utolsó osztálykiránduláson vettetek
részt, szigorúan tanulmányi szándékkal.
Végzősként alig vártátok, hogy felavathassátok a kis gólyáitokat szeptember
27-én: a teletabik, kismalacok, kupidók,
szerelők és einsteinek igazán kitettek
magukért. Volt ott jókedv, kacagás, ének,
csakazaaa, csakabééé, csakacééé, csakazééé, csakagééé.
Az október már a szalagavató jegyében telt: hosszú és olykor fárasztó próbákkal, néha késve érkező osztálytársakkal, otthon maradt váltócipőkkel.
De a kitartó munka, mint mindig, most
is meghozta a gyümölcsét: november
16-án nagyon színvonalas produkcióitok
kal loptátok bele magatokat a szép számú közönség szívébe iskolánk egyik legnagyobb ünnepségén, a szalagavatón.
Közben Vuhanban is történt valami…
no de erről majd később!
A decemberről a meghittség juthat az
eszetekbe. Olvastátok tanáraitok szívhez
szóló sorait az adventi házikónál, segítettetek egy állatmenhelynek a zöld nap
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keretében, nem is beszélve a házikós kiállításról és a hagyományosnak számító
utolsó napi közös karácsonyi dalos éneklésről, osztálykarácsonyokról.
A januári félévzárás után a február 14ei énekverseny a fergeteges előadásokkal sok-sok derűs percet szerzett sokunk
számára, a március 11-én esedékes projektnap lefújása azonban már a viharfelhők gyülekezését vetítette előre, mígnem elérkezett március 13-a péntek…
A bejelentés, hogy hétfőtől nincs iskola, döbbenetet és soha nem látott aktivitást szült a Facebook-csoportokban.
Mindenkiben ugyanaz a kérdés fogalmazódott meg: most mi lesz?
Március 16-tól új időszámítás kezdődött. Az első napok viharai után most
már valószínűleg mindegyikőtök az
írásbelikre koncentrál. Annyi kérdés
lehet még bennetek! El tudjátok-e fogyasztani az utolsó ebédet a menzán?
El tudtok-e búcsúzni a tanáraitoktól?
Lesz-e ballagás, utolsó osztályfőnöki
óra, írásbelik utáni nagy beszélgetés,
bankett?
Ez most egy embert próbáló időszak. De tartsa bennetek az erőt, hogy
mindenki nagyon drukkol nektek,

hisz ti egy különleges évfolyam vagytok, így fogtok bekerülni az emlékezetekbe. A veszteségeken felülemelkedve arra gondoljatok, hogy a család,
a szeretteitek mindennél fontosabbak.
Most még otthon kell maradnotok, akkor is, ha első szóra jönnétek vissza a
digitális oktatáshoz képest régimódinak vélt iskolába, akkor is, ha a jelenlegi
rendszerben a jegyeitek javuló tendenciát mutatnak. Bölcsek vagytok. Bölcsek, mert világosan látjátok, hogy az
iskola nem az osztályzatokat jelenti, hanem a közösséget, minket MINDANYNYIUNKAT, JAG-osokat!
(Kun Sándor, dr. Barnáné Szentgyörgyvári Ágnes)
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KÖZÖSSÉG
BALLAG MÁR A VÉN DIÁK

TÁMOGATJUK A VÉGZŐSÖKET!

A monori Vigadó Kulturális és Civil
Központ is csatlakozott az országos
„Támogass végzős osztályt” kezdeményezéshez, mellyel az idei, szokatlan helyzetben iskoláiktól búcsúzó,
végzős osztályoknak segítünk. Nekik
nem lesz ballagásuk, bankettjük, cserébe kissé kárpótolva őket az online
térben mutatjuk meg az osztályok
tablóit. Kérjük a monori közép- és általános iskolák vezetőit, osztályfőnökeit, ha szeretnének részt venni a
kezdeményezésben, küldjék el a tablókat, melyeket közzéteszünk az oldalunkon.
Vigadó

A SZTERÉNYI JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUM VÉGZŐS DIÁKJAINAK

KEDVES VÉGZŐS SZTERÉNYIS DIÁKOK!
Egy hagyományos ünnep nem megszokott keretek között: ez jellemzi most a ti
ballagásotokat. Sokféle szempontból emlékezetes marad mindannyiunk számára a 2020-as év. Nem fogjátok elfelejteni, és
könnyen fel tudjátok majd idézni a ballagásotok körülményeit még idős korotokban is.
Bár a nyilvános ünneplés most elmarad, ez mégis egy szép nap az életetekben. Most ér véget a középiskolában eltöltött időszak. Ki három, ki négy, ki két évet
zár le.
Pár hónappal ezelőtt a Szalagavatón
gyönyörködtünk bennetek. Megható, szép
pillanatok voltak ezek. Tudtátok, éreztétek, hogy hamarosan valami véget ér.
Most nem foghatjátok egymás vállát,
és mi nem állhatunk nektek sorfalat, hogy

elbúcsúztassunk benneteket, de képzeletünkben feltűnik izgatott és örömtől sugárzó arcotok. Kívánjuk nektek, hogy a
körülményekhez képest legyen örömteli ez az ünnep! Álljatok meg egy pár pillanatra a digitális oktatás sűrű dzsungelében és legyetek büszkék magatokra!
Ezt az utat végigjártátok, a harcaitokat megvívtátok. Már csak a vizsgák állnak előttetek és az EGÉSZ ÉLET! Tiétek a jövő, ti formáltok egy új világot!
Az elmúlt pár hét sok dologra megtanított minket, ezeket soha ne felejtsétek el.
A nehéz, olykor tragikus körülmények között is helyt tudunk állni, ha bízunk önmagunkban, összefogunk és kitartunk.
Kívánunk mindenkinek sikeres vizsgaeredményeket és nagyon jó egészséget!
A Szterényi tanárai és dolgozói

Épületenergetikai
tanúsítvány
kÉszítÉse
Már 12 000 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

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!
Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840

12

MONORI STRÁZSA | 2020. május

KÖZÖSSÉG

JÁRVÁNY KESERÍTETT ANNO IS
„Verjen Isten Népem Dúlásáért Ínséggel, Sanyarúsággal, Cholerával, Hazám
Gaz Rablója; Átok Terád!” – így üzent 1849-ben az osztrákok akkori fővezérének
egy korabeli szórólap névtelen szerzője. A szavak kezdőbetűit összeolvasva
magyaros helyesírással a gyűlölt Windischgrätz herceg nevét kapjuk.

A

z ellene vívott győztes tápióbicskei csatából nem csupán sebesültjeink – köztük Buró Dániel honvéd huszárfőhadnagy és Beöthy Kálmán
tüzér hadnagy, akik a református temetőben nyugszanak – érkeztek Monorra,
de; „Jött gyorsan, mint a szélvész, feketén, mint a rémület, és alattomosan, mint
a kígyó, falunkba: a kolera. És akkor
egyetlen hónapban – 1849 júniusában –
160 halottat vittek ki a
temetőnkbe. Zúgtak a
harangok szüntelen, és
naponként 5 koporsó indult el a halálraítélt faluból…” (Dr. Fónyad Dezső
lelkipásztor: Emlékezzél meg az ősidőkről…,
1941.) A ﬁatalok a Strázsa pincéibe, kunyhóiba
menekültek a kór elől, a
betegeket és a jószágokat
pedig a faluban maradt
öregek látták el.

A KEZDETEK
Magyarország több mint
egymillió lakosát veszítette el a 19. században a kolera miatt. Először 1831-ben a Felvidéken kapott lábra: a
határon felállított katonai kordont túl hamar és türelmetlenül számolták fel. A fertőzött területeket blokád alá vonták. Az
egyik kolerabiztos, a ﬁatal Kossuth Lajos
volt. A monori református halotti anyakönyvből tudjuk, hogy 1831. szeptember 3-án halt meg az első kolerás beteg,

özvegy Torma Jánosné, Burján Judit, majd
e hónapban még húszan, októberben pedig öten.
Az első 1783-as katonai felmérés Monorról készült térképén Mária Terézia rendeletei nyomán már jelölték a koleratemető és a koleraelkülönítő helyét is. Utóbbi a
jelenlegi Báthory és a Tompa utcai telkek
alatt húzódó régi ároktól 576, a református
templomtól pedig kereken 1100 méterre
volt, délkeleti irányban. Az
1861–1866 közötti térképen
ez már hiányzik, akkoriban
a kór már csak Vasad, Bénye
és Üllő területén fordult elő.
Szakértő kezelője a monori koleraorvos, dr. Kirchknopf
Károly volt. Háza, amelybe
majd az Egyenlőségi Kör és
a Casinó költözött, rendelőjével együtt a Kossuth Lajos
utcában, a mai főtéren állt.

JAVALLAT NYAVALYÁRA
Hogy koleraorvosunk kiérdemelhette kortársai és az
utókor megbecsülését, mint
ma a koronavírus ellen jelenleg áldozatosan küzdő kollégái, azt az
evangélikus temetőben található sírkövének felirata is jelzi:
„Dr. Kirchknopf Károly/orvos/élt 76
évet/Meghalt 1890. IX. 17./Meghalt! mond
e kő,/mint hála és tisztelet/Állított emlékül nyugvó/pora felett!/De az emlék, melyet közhasznú életében/Önnön-maga
emelt ezrek szívében:/Maradandóbban

szól minden porló kőnél./Hogy emlékezete áldva és dicsőn él./Emelték tisztelői
1901.”
Az Isten büntetésének tartott visszatérő járványokat Monoron csak a „XIX.
század lelkiismerete”, az első magyar közegészségügyi törvény állíthatta meg 1876tól. Modern korunk embere sem vonhatja
ki magát a természeti csapások alól. Viszont csak a lelkiismeret, a felelősségtudat
segítségével és nem fogyó türelemmel, a
biztonsági előírások szigorú betartásával
foszthatjuk meg az új vírust koronájától.
B.G.

EXKLUZÍV TERMÉKEK TÁRHÁZA
Magyarország minden borvidékéről
minőségi borok,
kisüzemi sörök, pálinkák,
100%-os gyümölcslevek (3 és 5 l-es),
szörpök széles választékban!

Akár házhozszállítássAl is!
Monor, Kiss E. u. 9. • Tel.: 06-20/383-0016 • E-mail: bormamormonor@gmail.com •
2020. május | MONORI STRÁZSA

: Bor Mámor Monor • Nyitva: K–P: 10–18, Szo: 9–14
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AZ ORSZÁGZÁSZLÓS TRIANONI EMLÉKMŰ
TÖRTÉNETE
győztes
hatalmak
formailag
ugyan függetlenné tették az új
magyar államot, de a történelmi
Magyarország területének megcsonkolása miatt mindennemű erőforrásainak kb.
kétharmadától fosztották meg.
A trianoni traumának könyvtárnyi az
irodalma, de feldolgozása az élet minden
területen még mindig zajlik. Különösen
érvényes ez például a történészi és érzelmi
színtérre. A trianoni békediktátumot a korabeli magyar társadalom sokkhatásként
élte meg. Nem volt ez másképp Monoron
sem. A revízió iránti igény következménye a monori Országzászlós Trianoni Emlékmű is. Az emlékhely történetének legfontosabb momentumait és azon belül a
metamorfózisait két fő ok miatt is érdemes megismernünk. Az emlékhely nem
csak a mai Monor legjelentősebb köztéri
helyszínei közé tartozik, hanem egyben a
legfontosabb Trianonhoz kapcsolódó emléke is. A Trianoni Emlékmű szimbolikarendszerének átalakításai pedig hűen tükrözik a történelem viharos időszakait, így
az egyik legkifejezőbb jelképe is annak az
immár 100 éve nem gyógyuló sebnek, ami
a magyar nemzet testén és lelkében sajog.

EREKLYÉS EMLÉKMŰ MONORON!

Az Emlékmű egyedi történéseiből az általánosítható következtetéseket levonva,
a következők állapíthatók meg. Az 1935.
október 27-én felavatott, közadakozásból
létrehozott monori Országzászlós Triano-

Forrás: Nagy Zsolt

Az emlékhely avatási ünnepélye,
1935. okt. 27.

ni Emlékművet (tervenoni Emlékműnek, amit
ző: Horváth Pál községi
a helyi sajátosságok alakímérnök, kivitelező: id.
tottak ilyenné.
Kampﬂ József kőfaragó)
az irredenta országzászAZ ÁTALAKÍTÁSOK
ló-mozgalom
keltette
OKAI
életre. A monori országAbban viszont tipikus a
zászló avatása volt a 200.,
sorsa, hogy az átalakítást
emiatt kiemelt, országos
– ha már nem döntötték
ﬁgyelmet kapott. A terüle – a szocialista évekbeleti visszacsatolások alli „törvényszerű” metakalmával (1938–1941) a
morfózist nem kerülhetfélárbocon tartott lobogó
te el, hasonlóképpen más
– a korabeli eljárásrend
állva maradt trianoni emszerint: szabályozott időlékművekhez és/vagy ortartamig – Monoron is a
szágzászlókhoz. Az átmagasba emelkedett. A
alakítás (1959) során csak
magasztos ünnepi alkala kor szellemének megfemakat a magyar társadalelő szimbolikarendszert
lom örömmámora és a
kaphatott a kinézete. A
belpolitika egyaránt vecél a népi demokrácia
zérelte.
megjelenítése (fő alkotóeA II. világháborút köKözvetlen, az emlékhely 2000.
lemként pl.: a Kádár-korvetően – sorsának heokt. 6-i újraavatása előtti állapot szak címere) volt. Az emlyi sajátosságaként –
lékmű a politikai hatalom
minden bizonnyal a
tényleges városközponttól való távolab- egyik fő felvonulási és megnyilvánulása
bi elhelyezkedése és feltételezhetően a le- színtere lehetett volna. Mégsem így törrombolásával kapcsolatos akarat hiánya tént. Ennek oka lehetett, hogy ezt az emmiatt maradhatott meg. Talán még egyfaj- lékművet nem az új rendszer hozta létre,
ta paradox védelmet is élvezett a mellet- emiatt a jelek alapján még átalakított állate lévő szovjet katonasírok miatt. Feltéte- potában is inkább csak a megtűrt kategórilezhető, hogy ha a Trianoni Emlékművet a ába tartozott és jobbára hallgattak róla.
Helyi sajátosságként értelmezhető
városközpontban állítják fel (s nem a vasútállomás mellett, az akkori: Hősök-ligeté- még a meglepő kettős névhasználat (Alben), a szovjethatalom bizonyára nem tűr- kotmány Emlékmű/Tanácsköztársasági
te volna el a jelenlétét. Ennek megfelelően Emlékmű). Az indirekt következtetések
vagy lerombolták volna, vagy szovjet hősi alapján, a közismerten Alkotmány Emlékemlékművé alakították volna át, mint sok műnek átalakított emlékművet a település
vezetése a korszak érdekeinek megfelelőmás helyen is tették az országban.
en átnevezte a Tanácsköztársaság emlékéEGY SZIMBÓLUM ÚJ SZEREPBEN
re. Ez is azt erősíti, hogy az akkori hatalom
A Monori 48-as Ifjúsági Bizottság ország- nehezen tudta meghatározni és beazonozászlómentő tevékenységének eredmé- sítani magának az átszimbolizált emléknyeképpen az Országzászló (az árboc és művet, amely korábban egy egész más
rajta az esküre emelt kéz) is megmene- ideológiát képviselt.
kült a pusztulástól. Így Monoron az 1970A tipikus sors folytatásaként, a polities évek közepéig maga az Országzászló is kai rendszerváltás (1989–1990) után 2000– amíg el nem korhadt az eredeti árboc- ben – az államiság ezeréves történelmérúd – állt a településen a szocializmus nek megünneplése keretében – Monoron
időszakában is. Igaz, már egy másik: az is megtörtént az újabb metamorfózis: a
ugyancsak id. Kampﬂ József által megal- Trianoni Emlékmű helyreállítása és újraakotott 1848-as emlékművön, és természete- vatása. 2012-ben pedig befejeződött az emsen nem a hozzá tartozó eredeti lobogóval. lékhely teljes rekonstrukciója az OrszágA fentiek szerint egyedi a II. világháború zászló helyreállításával és újraavatásával.
Zlinszki Zsolt (az emlékhely kutatója)
utáni sorsa a monori Országzászlós TriaForrás: Zlinszki Zsolt

A

1920. június 4-én voltunk kénytelenek aláírni az I. világháborút lezáró
trianoni békeszerződést, ami diktátumként alapjaiban
változtatott meg mindent a régi Magyarországgal kapcsolatban.
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ŐSZI IDŐPONTOKRA ÉRVÉNYESEK A MEGVÁLTOTT BELÉPŐJEGYEK

ÚJ IDŐPONTBAN JÖN CSERNUS DOKI ÉS BADÁR
A Vigadó Kulturális és Civil Központban a kényszerű
lemondások után folyamatosak az egyeztetések az elmaradt programok őszi pótlásáról.
Áprilisban ‒ mások mellett ‒ két népszerű előadó,
Badár Sándor és Dr. Csernus
Imre is a Vigadó Dísztermében tartottak volna előadást. Nagyszerű hír, hogy

mindkét előadásra sikerült
új időpontokat foglalni.
A Dumaszínház népszerű
humoristája szeptember 10én; míg az ismert pszichiáter szeptember 22-én pótolja
a tavaszi estjét, természetesen csak abban az esetben, ha a járványügyi intézkedések ezt lehetővé teszik.
A már megváltott belépőjegyek érvényesek az új idő-

pontokra is, vagy ha az új
dátum nem megfelelő, akkor
visszaválthatóak.
Ezzel kapcsolatban kérjük türelmüket, hiszen a hatályos jogszabályok szerint
a Vigadóban jelenleg nem
fogadhatunk személyesen
ügyfeleket. Vigyázzanak magukra és bízunk a mielőbbi
viszontlátásban!
Vigadó Kulturális és Civil Központ

KEDVES VENDÉGEINK, BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE-LÁTOGATÓK!

2021-BEN TALÁLKOZUNK!
Hónapok óta készültünk,
és vártuk
veletek
együtt június első
hétvégéjét, amikor újra köszönthettünk volna bennete-

ket Monoron, az ezer pince városában. Idén erre sajnos nem
lesz lehetőség, 2020-ban a Borvidékek Hétvégéje sem kerül
megrendezésre!
Nem tudjuk, hogy a következő hetek milyen intézkedéseket hoznak és azok meddig
lesznek érvényesek. Nem va-

gyunk biztosak abban sem,
hogy – ha a szabályok engednék is a megrendezést –, egy
ilyen nehéz helyzet elmúltával
felszabadultan, felelősen tudnánk-e közel tízezer ember önfeledt, biztonságos szórakozását biztosítani.
Köszönjük helyi segítőinknek,pincetulajdonosoknak,önkénteseknek, hogy az év első
heteiben már jelentkeztek; az

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

KÖZTÜNK
A HELYED,
DOLGOZZ
NÁLUNK!
Jelentkezz
m O sT!
K
E m E LTÜ T!
E
K
A bérE
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• Kiemelkedő kereseti
lehetőség MINDEN
MUNKAKÖRBEN!
• Túlóralehetőség
• Cafeteria
• Ajánlói bónusz
(1 hónap és 6 hónap után is)
• 15 Ft/km bejárási támogatás
Érdeklődni lehet a
+36-30/792-1319-es
telefonszámon vagy helyben a
2212 Csévharaszt,
Nyáregyházi út 51. alatt.

ország minden részéből érdeklődő borászatoknak, hogy
évről évre velünk tartanak és
viszik jó hírünket; és minden
látogatónknak, aki megígéri
nekünk, hogy 2021-ben újra találkozunk!
Ha tehetitek, maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra!
Vigadó Kulturális és Civil Központ
Monor, a Borvidékek Hétvégéje
szervezőcsapata

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg
elismert belga tulajdonban
lévő, kisállateledel-gyártással
és -forgalmazással foglalkozó
vállalatcsoport tagja, melynek
Csévharaszton működő telephelyére
keressük csapatunk új tagjait
a következő munkakörökbe:

• TARGONCAVEZETŐ
(termelésbe ÉS raktárba
több műszak vállalásával)
• KARBANTARTÓ
(géplakatos, villanyszerelő, mechanikai
műszerész végzettséggel)
• ÜZEMI OPERÁTOR
/betanított munkás/
(több műszakban, több üzemünkben)
• IT CSOPORTVEZETŐ
• MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
CSOPORTVEZETŐ
• SAlES CONTROllER
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KÖZÖSSÉG

KORAI MÉG ÖSSZEFÜGGÉST KERESNI
Az elmúlt másfél hónapban nagyot fordult a világ: kijárási korlátozás, digitális oktatás,
veszélyben lévő munkahelyek teszik bizonytalanná a mindennapokat. Megkérdeztük
Sallai Norbert rendőr őrnagyot, a Monori Rendőrkapitányság közrendvédelmi
osztályvezetőjét, hogy a rendőrség hogyan látja a változásokat, mik a tapasztalatok?

M

ennyiben változott a rendőri
munka a pandémia kezdete
óta?
‒ A rendőrség továbbra is teljesíti az
alapfeladatait, ebben nincs változás. A
kialakult helyzetre ﬁgyelemmel pedig
további olyan feladatokat lát el, amiket
a veszélyhelyzet vonatkozásában számunkra meghatároztak.

‒ Hogyan vesznek részt a járvány
kapcsán előállott új feladatok megoldásában? Változott az együtt működés
más szervekkel?
‒ Több olyan feladat van, amelyeket a
rendőrség eddig nem hajtott végre, ehhez a szükséges normákat, különböző
módszertani útmutatókat megkaptuk,
kollégáim felkészítése a feladatok elvégzése előtt megtörtént. Minden munkatársam tisztában van vele, hogy mi az,
amit ebben a helyzetben végre kell hajtania, és annak milyen jogszabályi háttere van. A feladatok elvégzése a járványnyal összefüggésben folyamatos, abban
szinte minden kollégának van szerepe. Az együttműködés más szervekkel
most még szorosabb és intenzívebb ala-
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pokra helyeződött, önkormányzatokkal
és szerveivel, katasztrófavédelemmel,
polgárőrséggel és talán a legszorosabb a
kapcsolat az elmúlt hetekben a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatalának tisztiorvosi szolgálatával.
‒ A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén változott a veszélyhelyzet kihirdetése óta a
bűnügyi statisztika? Van
bármiféle hatása a kijárási
korlátozásnak a bűnelkövetésre, a módszerekre?
‒ A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén történt jogsértő cselekmények száma az előző év
hasonló időszakához képest
jelentősen nem változott. Minimálisan emelkedett az elkövetett bűncselekmények
száma, azonban ez nem releváns. Ezek leginkább vagyon
elleni bűncselekmények, ezzel egyidejűleg több olyan
elkövetőt sikerült kézre keríteni, akik lopást, betöréses
lopást követtek el a kapitányság illetékességi területén.
Egyértelmű összefüggést a
kijárási korlátozás és egyes
bűnelkövetési módszerek között most még korai lenne
megállapítani, egy dolog viszont tény, a tartósan az otthonukba maradóknak nagy
türelmet kell tanúsítaniuk a
helyzettel kapcsolatban, nem
vezet sehová, ha valaki emiatt frusztráltabban reagál egyes helyzetekre.
‒ Európa-szerte megnőtt a karantén
miatt a családon belüli erőszak. Vannak erre utaló jelek nálunk is?
‒ Egyelőre nem érezzük azt, hogy
a kettő között összefüggés lenne, sőt
ahogyan már említettem is, korai lenne
még levonni azt a konzekvenciát, mely
szerint egyes családon belül előforduló
erőszakos bűncselekmények összefüggésben lennének a kijárási korlátozással.
‒ Az időskorúak felügyeletébe bekapcsolódott a rendőrség? Szükséges jobban ﬁgyelni erre a korosztályra, nőtt
a kiszolgáltatott ságuk?

‒ A rendőrség eddig is kiemelt ﬁgyelmet fordított az időskorúak védelmére, az ellátásukba még nem kapcsolódtunk be, azonban akár közterületen,
akár az ott honukban, kellő körültekintéssel, a fokozott egészségügyi-védelmi
intézkedésekre tekintettel, türelmesen
és empatikusan lépünk kapcsolatba velük. Továbbá igyekszünk eljutni több
bűnmegelőzési felhívással is feléjük,
azért, hogy ne váljanak áldozattá, lehetőség szerint ne károsítsa meg őket
senki.
‒ Az ünnepi hétvégén mennyien voltak
úton a kijárási korlátozás ellenére?
‒ Alapvetően az a tapasztalatunk,
hogy az elmúlt időszakban a forgalom
jelentősen visszaesett közutakon. A húsvéti ünnepek alatt nem érzékeltünk jelentősebb forgalomnövekedést, ellenőrzéseinket elsősorban a forgalomban
résztvevők biztonsága érdekében végeztük.
‒ A húsvét hétfői közúti ellenőrzés milyen eredményekkel zárult?
‒ 73 gépkocsit ellenőriztek kollégáim,
8 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. 73 sofőrnél végeztek alkoholszondás ellenőrzést, egy főt fogtak el
ittas járművezetés bűncselekményének
megalapozott gyanúja miatt. Egy embert előállítottak bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt,
négyet szabálysértés elkövetése miatt
feljelentettek, továbbá 2 főt ﬁgyelmeztettek veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések megsértése szabálysértés elkövetése miatt.
‒ A rendőrség hogyan érzékeli, a diákok betartják a kijárási korlátozást?
‒ Az ellenőrzések a kijárási korlátozásokra ﬁgyelemmel folyamatosak.
A rendőrség minden esetben a közterületen való tartózkodás kapcsán kellő ﬁgyelemmel és körültekintéssel intézkedik, megvizsgálva azt, hogy ki és miért
tartózkodik az adott helyen, mennyiben van tekintettel a normában meghatározottakra, az előírásokra? Az eddigi
tapasztalatok alapján a diákokkal kapcsolatban nem merült fel számottevő
probléma. Reméljük, hogy a diákok a továbbiakban is betartják az előírt szabályokat és ezzel nem lesz probléma. KSZS
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KÖZÖSSÉG
ÚJ PIACI SZABÁLYOK

MÁJUSBAN KINYIT A PIAC
Monor Város polgármesterének kérésére a hivatal és a Kövál Zrt. azon dolgozik, hogy kialakítsa a piac újranyitásának
biztonságos tervét a járványhelyzet időszakára. Számos
részletet kell ﬁgyelembe venniük és összehangolniuk, hogy
mind az árusok, mind a látogatók fertőződését minimálisra
csökkentsék, de a piac funkcióit
is fenntartsák.
Az eddigi piacolási szokásainkban sok változás várható,
de az esetleges kellemetlenségek a mi érdekeinket szolgálják. Az eddigi kapuk közül a
jövőben kizárólag a főbejáraton
lehet majd bemenni, a kijövetelt pedig egy másik kapu biztosítja majd. A csarnokot körül
ölelő üzletek a piac nyitvatartási idejében kötelesek megakadályozni a vásárlói átmenő forgalmat a piac és az utcák között.
A csarnokban egyszerre maximum 100 fő vásárló tartózkodhat majd, amit beengedéskor a
felügyelőség munkatársai koordinálnak, ahogyan a kapuban

lehetőség lesz maszkot is vásárolni, mivel bent a maszk használata kötelező lesz, a kesztyűé
pedig ajánlott.
A vásárlással eltöltött idő
nem lehet több fél óránál, sorban álláskor kötelező a 1,5 méter
távolság betartása. Az árusított
élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt védeni kell a szennyeződéstől letakarva vagy plexivel,
és nem lehet a földről árusítani.
Az árut tilos tapogatni és csak
az eladó válogathatja össze.
A pénzkezelésre is oda kell ﬁgyelni, nem érintkezhet az
áruval. A vendéglátóegységek
– hurka-kolbász, hekkes, lángosos – termékeit helyben fogyasztani tilos. A piac nyitvatartása is változik. A tervek
szerint hétfőn, szerdán és pénteken zöldség-gyümölcs és palánta, kedden és csütörtökön
pedig hús, tejtermékek, sajt, hal,
ruházat árusítására lesz lehetőség. A nyitás időpontja függ a
felújítási munkák befejezésétől,
de várhatóan május közepén
már újra piacolhatunk.

GYÁSZHÍR

ELHUNYT MAGÓCSI KÁROLY
Életének 95. évében elhunyt Magócsi Károly
nyugalmazott általános iskolai igazgató.
Monoron, az újtelepi iskolában volt igazgató, 1950-ig az Ady Úti Általános Iskolában
tanított, majd 1957-től az iskola igazgatója
is. 1970-től a Monori Járási Hivatal művelődési osztályvezetője, végül nyugdíjba vonulásáig a monorierdői iskolát vezette. A számos díjjal kitüntetett igazgató aktív résztvevője volt a műkedvelő színjátszásnak,
tagja a Pedagógus Szakszervezetnek, 13 éven keresztül a Monori Járási Vöröskereszt elnöke. Hamvasztás utáni búcsúztatására, a monori városi ravatalozóban, a veszélyhelyzet visszavonását követően kerül sor.

Ingatlanába költöztek a méhek?
Ingyenes
rajbefogást
vállalok!
40 éves
méhészeti
tapasztalattal.

Hívjon a 06-70/607-4444-es számon!
2020. május | MONORI STRÁZSA
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KÉSZEN ÁLLUNK, HOGY FOLYTASSUK
A veszélyhelyzet kihirdetése után felfüggesztette
az edzéseket a Monor SE. Zátrok Tamást, az egyesület elnökét
kérdeztük a nehézségekről és az újrakezdésről.

M

it jelentett a Monori Sportegyesület számára a járvány?
‒ Gondolom, hozzám hasonlóan sokan érzik azt, hogy nem érdemeltük meg ezt a helyzetet. Egy év telt el
a tisztújító küldöttgyűlés óta. Ez idő
alatt a kollégáimmal nagy lelkesedéssel
és odaadással dolgoztunk. Az újonnan
megválasztott vezetés célja volt egy teljes
egészében mindenki számára átlátható,
kiszámítható pénzügyi és szakmai rendszer kialakítása. Fontos számunkra az
egyesület tulajdonában lévő és a sporttelep területén elhelyezkedő városi tulajdonú ingatlanok állagának felmérése és
mielőbbi felújítása. Nagy öröm, de egyben fájó pont is, hogy Monor Város Önkormányzata, valamint a sportági szakszövetségek minden idők legnagyobb
támogatásával segítették volna céljaink
megvalósulását. Mivel nagyobb ‒ multinacionális ‒ cégek egyelőre nincsenek
városunkban, így a kisebb vállalkozások segítségével tudjuk csak feltölteni a
TAO-s keretünket. Nagy öröm számunkra, hogy egyre több helyi vállalkozás
tisztelt meg bizalmával, támogatásával.
‒ Hogyan ért benneteket a leállás híre?
‒ Egyik pillanatról a másikra. Az első
lépést a Monori Tankerület vezetése tette
meg azzal, hogy felfüggesztette az intézményeikben folyó edzésmunkát, amely
kérésnek igyekeztünk a legrövidebb időn
belül eleget tenni. A Monor Városi Sportcsarnokban néhánynapos átfutási idővel
tudtunk felkészülni a szüneteltetésre. A
Monor Városi Uszoda vezetésével is szinte azonnal elindultak az egyeztetések.
Tulajdonképpen az országban folyó tendenciát követtük.
‒ Mennyi gyermeket érint ez?
‒ Hét szakosztályban, több mint 600
tagunk, vagyis igazolt versenyzőnk van,
akikkel közel negyven felkészült és elkötelezett edző dolgozik heti rendszerességgel. A kényszerű leállás sajnos
mindenkit érint. Tagjaink kétharmada
gyermekkorú. Egyesületünkben két csapatsportág képviselteti magát, a labdarúgás és a kosárlabda, amelyek egyben
a legnagyobb létszámú szakosztályaink.
E két szakszövetség elvárásainak megfelelve, az edzők jelenleg online adnak feladatokat és egyéni erősítőedzés-terveket
a versenyzőinknek. A kisebb szakosz-
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tályoknál is folyamatos a kapcsolattartás, és természetesen itt is igyekeznek a
szakembereink az otthoni edzésmunkát
a leghatékonyabban segíteni.
‒ Lehet készülni az újrakezdésre?
‒ Készen állunk, hogy bármikor folytathassuk. Azok a gyerekek, akik edzésre
jártak, tele vannak vitalitással, nem véletlenül
sportolók. Nagyban segíti az újrakezdést,
hogy az edzők folyamatos kapcsolatban vannak a tanítványaikkal.
Fontos lesz a fokozatosság elvét követni, számíthatunk arra, hogy
hosszabb idő telik majd
el, mire a sportolóink
visszakerülnek arra az
edzettségi szintre, ahol
márciusban abba kellett hagyniuk. Reméljük, hogy a mozgás
iránti szeretet, az edzőkkel
való kapcsolat olyan erős, hogy
a legtöbb sportolónk vissza fog térni szeretett sportágához és változatlan
létszámmal folytathatjuk a megszakított
színvonalas munkát.

hiszen ezáltal mi is ki tudjuk venni a részünket a közös teherviselésből. Olyan
kompromisszumos megállapodás született, melynek lényege, hogy a tervezettnél mérsékeltebb költségvetésből gazdálkodunk, de amely még lehetővé teszi a
megkezdett beruházások megvalósulását és a minimális működést. Több mint
40 alkalmazottja van az
egyesületnek, edzőkkel,
technikai és gazdasági
dolgozókkal együtt. Teljes egészében nem lehet
lenullázni a támogatásunkat, mert akkor ellehetetlenül a helyzetünk.
Attól függetlenül, hogy
nincs
versenyszezon,
a háttérmunka, a pályázatok elszámolása folytatódik. Monor város
vezetésének támogatásával, a folyamatban
lévő
beruházásokhoz
szükséges önrész továbbra is biztosított. Ezáltal
közel 39 millió forintos fejlesztések valósulnak meg a 2020-as évben,
amelyek összességében városi érdekeket
is szolgálnak.
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‒ Hogyan élik meg a sportolók a leállást?
‒ Nagyon nehezen, hiszen sok bajnokságban a versenyidőszak végénél vagy a
közepénél jártunk. Több sportágban felfüggesztették a bajnoki évadot, amely
nyilván nem tesz jót a jövőbeni motivációnak. A versenyzőink egész évben keményen megdolgoztak a sikerért, de a várva
várt eredmény elmaradt. A gyermekeknél nagyon fontos, hogy legyen kézzel fogható következménye az elvégzett
munkának, oklevél a kezükben, érem a
nyakukban.
‒ Anyagilag hogyan érinti az egyesületet a kényszerszünet?
‒ Amikor nincsenek edzések, a tanfolyamdíj-beﬁzetések is csak mérsékelten vagy egyáltalán nem jelentkeznek
az egyesületnél. Így az ebből származó bevételektől is nagyrészt elesünk.
A 2020. évi önkormányzati támogatásunkat csökkentette Monor város vezetése, amelyet elfogadtunk és támogattunk,

‒ Milyen munkákról van szó?
‒ A Monor Városi Uszoda második
hullámú korszerűsítése, a városi sporttelepen lévő élőfüves pálya rendbetétele,
a műfüves pálya korszerűsítése és az annak végén lévő háló magasítása. A birkózócsarnok melletti parkoló térkövezése
és a József Attila Gimnázium tornacsarnokában a fűtésrendszer korszerűsítése.
Ezek értékmegőrző- és növelő beruházások is egyben.
‒ Az edzők is karban tartják magukat?
‒ Mi magunk is, az edzők és a sportvezetők többsége rendszeresen és aktívan sportol. Ebben az időszakban talán
kicsit több idő jut magunkra, amit igyekszünk hatékonyan kihasználni. Sajnos,
nem egyszerű időszak ez egyikünk számára sem, de bízom abban, hogy a sporttól kapott emberi értékekkel túl tudunk
lendülni ezen a nehéz helyzeten is, és remélem, hogy mielőbb visszaállhatunk
a régi kerékvágásba. Már mindannyian nagyon várjuk, hogy ismét felöltsük
Kovács-Solymosy Zs.
a kék-fehér színt.
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HIRDETÉS

Újhullám az autóiparban! csatlakozz MOST!
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.

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

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli
munkavállalók köréből.
Amit kínálunk:
• Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
• Teljes körű betanítás
• Stabil munkahely és megbecsülés
• Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség
vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
• 3 műszakos munkarend
• Néhány területen 12 órás munkarend
• +80% éjszakai pótlék
• Jelenlegi buszjárat: Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
• Tervezett buszjárat: Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápióság
• Jelenléti bónusz
• Toborzási bónusz
• Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
• Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
• Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
• Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
• Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

JElENlEg
FElKíNálT
POzícIóK:
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője
Minőségellenőrzés

Főbb feladatok

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk
e-mailen a shinheungallas@gmail.com 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 weboldalon:
http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

Minimális elvárások

Előny

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

•
•
•
•

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

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

• Angol nyelvtudás
• Exel tábla kezelés

2020. május | MONORI STRÁZSA

Középfokú végzettség
Mechanikai alapismeretek
Elszánt tanulási szándék
Angol nyelvtudás

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek

19

fa-forgács kft.
2200 Monor, külterület 0370/3. 4-es főút 33-as km

ÉRDEKLŐDNI:
+36-30/751-6145
E-mail: infofaforgacs@gmail.com
EXTRA HOSSZÚ, 7 m FELETTI
ÉPÜLETFA IGÉNYÉT KÉRJÜK,

EU-minősítéssel rendelkező rovarés gombaölővel mártott épületfa

ELŐRE JELEZZE!

BRAMACH TETŐLÉC
TETŐFÓLIÁK
OSB LAP
GIPSZKARTON
GIPSZKARTON PROFILOK

Nyitvatartás:
H–P: 7.00–16.00-ig
Szo: 7.00–13.00-ig

20% alatti vízmentes TŰZIFA
BÉRFŰRÉSZELÉS
BÉRGYALULÁS

fŰrésZárU,
gIpsZkartoN,
gYalUlás, fŰrésZelés
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Monor, Mátyás király utca 51.
Nyitvatartás:
H–P: 8.00–18.00,
Szo: 7.00–13.00.
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Jöjjön el hozzánk
és legyen a vendégünk

JUBILeUMI
aJáNLaTUNk
egy csomagban,
egy hétig,
születésnapi
áron!

egy kávéra
2020.

május 11-én,
hétfőn!

999 Ft

a csomag tartalma: Tchibo Family (250 g) + Perotti
kávékrémpor + globetti habspray + koronás
kockacukor (500 g)

Megújult külsővel és belsővel, megszokott kedvességgel várjuk!

a kávécsomag-akció
2020. május 11–18 között érvényes!

