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 1956-OS ÜNNEPSÉG  

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE 
KÉSZÜL A VÁROS

Október 23-án 
az idei évben 
is városi meg-
emlékezéssel 
tisztelgünk az 
1956-os forra-
dalom esemé-
nyei és áldoza-
tai előtt. 

A lapzárta-
kor érvényes 
szabályozá-

sok szerint várjuk az érdeklődőket a 
10.30-kor kezdődő ünnepi műsorra a 
református nagytemplom mellett ta-
lálható 1956-os emlékműnél.

A megemlékezés részeként a Já-
szai Mari-díjas Kautzky Armand és Ud-
varhelyi Boglárka ünnepi műsorát lát-
hatják. Beszédet mond Pogácsás 
Tibor, a Belügyminisztérium államtit-
kára, a kitüntetetteket bemutatja Da-
rázsi Kálmán polgármester. A rendez-
vény koszorúzással zárul.

Kérjük a monori iskolák tanulóit és 
az érdeklődőket, hogy a hatályos jog-
szabályok betartása mellett, egyé-
nileg érkezzenek a megemlékezésre. 
Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!

Monor Város Önkormányzata

 FELHÍVÁS  

KÖZMEGHALLGATÁS
Monor Város 
Önkormányzatá-
nak Képviselő-tes-
tülete 2020. októ-
ber 26-án hétfőn, 
17.00 órai kezdet-
tel közmeghallga-
tást tart a Viga-
dó Dísztermében 
(Monor, Kossuth Lajos u. 65–67.)
Program:

• Tájékoztató az aktuális rendezési 
terv módosításairól – Előadó: Gu-
bán Sándor főépítész

• Tájékoztató az önkormány-
zat 2020. évi gazdálkodásáról – 
Előadó: Darázsi Kálmán polgár-
mester

• Tájékoztató a Monort érin-
tő megvalósult és folyamatban 
lévő 2020. évi beruházásokról – 
Előadó: Darázsi Kálmán polgár-
mester

A közmeghallgatáson a járvány-
ügyi szabályok betartásával lehet 
részt venni.

Mindenkit tisztelettel várnak a vá-
ros képviselői!    Monor Város Önkormányzata

HELYI TÉMÁK 
DARÁZSI KÁLMÁNNAL 

PARKOLÁS?
– Ahogy terveztük, idén ősszel hozzá-
látt unk a monori parkolási helyzet ren-
dezéséhez, melynek első lépése a par-
kolási koncepció elkészítése. Kijelöltünk 
egy területet, amit első körben szeret-
nénk rendezni. Ezen belül először is 
meg kell vizsgálni, hogy hol alakíthatók 
ki parkolók, vizsgálni kell, hogy hol van 
rájuk a legnagyobb igény, és hány par-
kolóhelyre van szükség. A tervek elké-
szülte után hoz döntést a testület, vagy-
is egy hosszú folyamat elején állunk. 
Amellett , hogy építeni fogunk parkoló-
helyeket, a városi parkolást is szabályoz-
ni kell. Ugyanis a jelenlegi autószámra 
nehéz parkolót építeni. Megoldást kell 
találni arra is, hogy a gépkocsik ne a ti-
losban, ne a zöldfelületeken és ne össze-
vissza parkoljanak. A parkolási koncep-
ció kiemelt célja a jelen problémáinak 
feltárása és megoldási lehetőségeinek 
vizsgálatán túl, hogy a város a jövőben 
is meg tudjon felelni a megváltozott  par-
kolási igényeknek.

KÉT KERÉKEN: KERÉKPÁRÚT- 
KONCEPCIÓS-TERV KÉSZÜL
– A kerékpárút-koncepció hasonlít a par-
kolás kérdéséhez. Ahhoz, hogy tisztá-
ban legyünk azzal, hogy a város mely 
területein szükséges kerékpárutakat ki-
alakítani, számos információ birtokában 
kell lennünk. Ehhez pedig szükség van 
egy településszintű kerékpáros-forgalmi 
koncepcióra, ami a kerékpáros forgalmat 
vizsgálja. Nagyon fontos lenne a Kos-
suth Lajos – Péteri úton, a József Att ila 
utcában kiépíteni, meg kellene hosszab-
bítani a Kossuth Lajos úti kerékpárutat 
Monorierdő felé, de ennek előfeltétele a 
tervek elkészülte. A koncepció Monor 
teljes területére levetíti a feladatokat, 
ami a pénzügyi források előteremtésére 
kiírt pályázatok feltétele is.

TOVÁBB KANYAROG A MONORI 
BUSZ
– Jövő áprilisban jár le a szerződésünk 
a helyi buszjárat üzemeltetésére. A já-

DARÁZSI KÁLMÁNNAL

PARKOLÁS? KÉT KERÉKEN: KERÉKPÁRÚT- 

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

Parkolási koncepció
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 FOGADÓÓRA 

KEDVES MONORI 7-ES 
VÁLASZTÓKÖRZETBEN ÉLŐ 
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Ezúton tájékoztatom önöket, hogy 
2020. október 21-én fogadóórát tartok 
17 órától a Kossuth óvodában. Ameny-
nyiben bármi kérdése vagy problémá-
ja van, keressen meg bátran. 
A beszélgetést – a koronavírus követ-
keztében – négyszemközt és maszk-
ban tartanánk. Minden kedves polgárt, 
aki élni kíván a lehetőséggel szeretet-
tel várok! Tisztelettel:  Dessewffy Andor

Monor 7. vk. önkormányzati képviselője

 PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA  

FELHÍVÁS!
Monor Város Önkormányzata évről 
évre az Emberi Erőforrások Bizottsá-
gának pályázati felhívásán keresz-
tül támogatja a helyi civil szervezete-
ket, egyesületeket, alapítványokat. A 
tavasszal érvényben lévő különleges 
jogrend miatt, idén kivételesen ősz-
szel adhatják be pályázataikat a civil 
szervezetek, a beadási határidő 2020. 
október 9. 12 óra.

A két komponensű pályázati kiírás 
A jelű részével kívánja támogatni az 
önkormányzat többek között a közös-
ségi kulturális hagyományok és érté-
kek ápolását; sport- és vallási jellegű 
tevékenységeket; az idősek tartalmas 
időtöltését, valamint a fogyatékosok, 
sérültek, tartósan betegek életét se-
gítő tevékenységeket; környezetvé-
delem, műemlékvédelem érdekében 
folytatott helyi munkát; a helytörté-
neti kutatást, helyismeret és érték-
mentés elősegítését. A B komponens 
szociális, egészségügyi és gyermek-
védelmi célok megvalósításáról szól. 
A pályázati kiírás megtalálható a vá-
ros honlapján. Strázsa infó

rat fenntartása veszteséges, nagy kiadást 
jelent a városnak, mégsem megoldás a 
beszüntetése, hisz a buszjáratot igény-
be vevőket hoznánk hátrányos helyzet-
be. Ezért a másik szóba jöhető megoldást 
választott uk, optimalizáljuk a helyi já-
rat működtetését: népszerűsítjük, a járat-
számot tovább igazítjuk az igényekhez. 
Szeretnénk, ha kisebb busz járna, ami 
kevésbé terheli az útjainkat, és emellett  
akadálymentes is. Szem előtt  kell tartani, 
hogy a busz kihasználtsága hajnalban 
nagyon nagy, mindenkinek fel kell fér-
nie rá, mindeközben pedig nappal keve-
sen utaznak rajta. Szükségünk van a he-
lyi buszra, de jobban az igényeinkre kell 
szabnunk, ezért újra kiírjuk az üzemelte-
tésére vonatkozó pályázatot.

KÁTYÚMENTESÍTÉS ÉVENTE 
KÉTSZER
– Először fordul elő, hogy egy évben két-
szer kátyúzunk a városban. Korábban, 
az egyszeri kátyúzások között  túl sok 
idő telt el, ezáltal sokkal nagyobbak let-
tek a kátyúk, több keletkezett  belőlük és 
az általuk okozott  károk is tetemesebbek 
voltak. Ezeket együtt véve jóval nagyobb 
volt a lakosság felháborodása is. Erre 
szakosodott  cégeket kerestünk, nem a 
mennyiséget, hanem a minőséget vett ük 
alapul. Eddig elégedett ek vagyunk az 
eredménnyel, mivel a kivitelező jó minő-
ségű anyagból dolgozik, szépen kivágják 
a kátyúkat, használnak emulziót, és egy 
olyan dilatációs szalagot, ami nem enge-
di, hogy a nedvesség befolyjon az illesz-
téseknél. Ezáltal sokkal tartósabb és jobb 
minőségű lesz a kátyúzás. Nagyobb fi -
gyelmet fordítunk a munkálatok folya-
matos ellenőrzésére is. Persze a kátyúzás 
ellenére sok utca felújításra szorul, hisz a 
2000-es évek elején épültek és mostanra 
elhasználódtak.

ZÖLDÜLŐ ADY ÚT
– Idén ősszel 69 fa kerül kiültetésre az Ady 
úton a körforgalomtól a vasúti átjáróig. El-
készültek a tervek összhangban a par-
kolók építésével, fi gyelembe véve a régi 
fákat, a földben és a föld felett  futó vezeté-
keket. A faültetés mellett  a meglévő állo-
mány ápolását is elvégzik, és egy-két ve-
szélyesnek vagy betegnek minősített  fát 
pedig kivágnak. Azt szeretnénk, ha a gye-
rekeinknek sokkal szebb arcát mutatná az 
Ady út. A fák gondozásában a lakosság 
együtt működésére is számítunk.

OKOSPROJEKT MOST
– A Tavas parkban elkészült az okosvécé, 
az Orbán tér mellett  a felépítmény hama-
rosan a helyére kerül. A könyvtár mögött  
pedig elkezdték kialakítani az odakerülő 
okosvécé helyét, mivel át kell telepíteni a 
közműveket, és csak azután folytatódhat 
a kivitelezés.

Szeptemberre elkészült az okostan-
termek kiépítése, minden monori iskolá-
ba került okostanterem, a gimnáziumba 
két kisebbet alakított unk ki. Felújított uk 
a termeket, új bútorokat szereztünk be, 
és kiírtuk a közbeszerzést az okoseszkö-
zökre is.

A TEMETŐ BOCSKAI UTCAI KAPUJA
– Egy temetői beszámoló javaslatára be-
zártuk a temető Bocskai utcai kapuját, 
amit most újranyitott unk, mivel a lakos-
ság részéről érkeztek negatív jelzések. Va-
lójában ez egy kényelmi megoldás, mivel 
sokan közlekedő útként használják azt a 
kaput. Volt eset, amikor valaki egy teme-
tés közben akart a gyászolók között  átke-
rékpározni. Fontos hangsúlyozni, hogy 
ez az intézkedés nem a temetőbe járók el-
len irányult, hanem az ők és a temető vé-
delme érdekében. Továbbra is keressük a 
megoldást.

A SZAKRENDELŐ FELÚJÍTÁSA
– Megérkeztek a kivitelezési tervek, ez-
után fogunk leülni az Állami Egészség-
ügyi Központ és a Bajcsy Kórház vezető-
ivel tárgyalni a folytatásról. Két ütemben 
fog zajlani a teljes felújítás, de nem az ön-
kormányzat lesz a beruházó.
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Belcsik Judit     Pedikűr
+36-30/4335-788

: Belcsik Judit pedikűr

Női és férfi vendégeimet is várom szeretettel.

Hagyományos
esztétikai pedikűr

Callux szikementes pedikűr
Géllakk • SPA

Monor, Petőfi Sándor utca 28.

Hívjon 
bizalommal!

Épület-
energetikai energetikai 
tanúsítvány tanúsítvány 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

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM OtthOni munka!

díszdobozok 
összeállítása, 
egyebek elérhetőségei 

érd.: 06-90/603-610 
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min. 

06-20/496-3980 )

 ORSZÁGOS REKORD!  

KÖSZÖNET A VÉRADÓKNAK

A Magyar Vöröskereszt és az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat éves szinten 
közel 15 000 alkalommal biztosítja 
Magyarországon a véradás lehetősé-
gét. Az önkéntes véradók, akik kar-
nyújtásukkal három emberi élet meg-
mentésében segíthetnek, 56 naponta 
adhatnak vért, ugyanis ennyi idő alatt 
regenerálódik a szervezet. 

A 2020. szeptember 9-i, rendsze-
res véradás a megszokott módon 
zajlott, mégis az eredmény nem várt 
lett. Aznap az országban szervezett 
több mint 60 véradás közül Monoron 
jelentkezett a legtöbb önkéntes! 

134-en jelezték véradási szándé-
kukat a Művelődési Házban, és ösz-
szesen 351 élet megmentéséhez 
szükséges vérkészítmény előállítá-
sában segítettek. Ezúton is köszön-
jük minden résztvevőnek, és a Ma-
gyar Vöröskereszt Monori Szervezete 
munkatársainak!

A következő váradás időpontja 
Monoron október 14-én lesz.

 KISLÁNY KORÁTÓL ÓVÓNŐNEK KÉSZÜLT 

ÚJ ÓVODAVEZETŐ 
A KOSSUTH OVIBAN

 ÚJRA A RÉGI 

HAVONTA KÉTSZER VISZIK EL 
A SÁRGA ZSÁKOKAT

 A Monori Kossuth Lajos Óvodában 
1981-től 2020. júliusi nyugdíjazásáig Trin-
csiné Márton Zsuzsanna volt az óvodaveze-
tő, s most helyére Gyengéné Burján Szilvia 
lépett . 

Szilvia születésétől monori lakos, há-
rom gyermekes anyuka, aki ismeri és jó 
kapcsolatban áll az itt  élő családokkal. 
Édesanyja is óvónő volt, egészen kislány 
korától megtapasztalta ennek a szép hiva-
tásnak a szeretetét és szépségeit így már 
kisgyermek korában tudta, ebben a szak-
mában fog elhelyezkedni. A Bem József 
Óvónőképző Szakközépiskolában, majd 

 Az elmúlt hónapokban sok bosszú-
ságot okozott  a szelektív hulladék havi 
egyszeri elszállítása, de október else-
jétől azonban visszaáll a régi rend, és 
újra havonta kétszer fogják elvinni. 
A cserezsákok száma nem változik, 
de továbbra is használható bármilyen 
más, átlátszó zsák is. 

A hulladékügyek területén továb-
bi jó hír, hogy – várhatóan jövőre meg-

az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán vé-
gezte tanulmányait. Először a Napsugár 
óvodában, majd 2013-tól a Kossuth La-
jos óvodában dolgozott  óvónőként, 2014 
szeptemberétől pedig vezető helyett es-
ként, mialatt  az előző vezető óvónőtől 
rengeteg tapasztalatot szerzett .

2020. augusztus elsejétől az óvoda ve-
zetője lett . Pályázatában az óvoda dolgozói 
egyhangúlag támogatt ák. Igyekszik meg-
állni a helyét az új pozícióban, és hasonló-
an elhivatott , jó vezetővé válni, mint előd-
je. „A Kossuth óvoda csapata nagyszerű, 
öröm velük folytatni a munkát.”       JB.

érkeznek a 120 literes sárga hulla-
dékgyűjtő edényzetek, amelyek majd 
kiváltják a sárga zsákokat. Minden ház-
tartás kaphat majd egyet belőle, amely-
nek a menetét a DTkH dolgozza ki. Ké-
sőbb pedig zöld kukáink is lesznek, míg 
a hosszú távú tervünk az, hogy Mono-
ron komposztáló és hulladékárakó épül-
jön – tudtuk meg Drázsi Kálmán polgár-
mestertől. Strázsa infó

Körzetek Október November December
1. számú 5., 19. 2., 16., 30. 14., 28.
2. számú 6., 20. 3., 17. 1., 15., 29.
3. számú 7., 21. 4., 18. 2., 16., 30.
4. számú 8., 22. 5., 19. 3., 17., 31.
5. számú 9., 24. (szombat) 6., 20. 4., 18.

CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉNEK 
IDŐPONTJAI:
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KÖZÖS TULAJDON, KÖZÖS FELELŐSSÉG 

A Kövál Nonprofi t Zrt. vezérigaz-
gatójával, Takár Gábor Jenővel és 
kollégáival beszélgett ünk.

– A tanösvény információs táblái olyan hely-
történeti, biológiai, földrajzi ismereteket köz-
vetített ek, aminek szellemi értékét felismerték 
a pedagógusok is, szívesen hozták ki a gyere-
keket. Ezek megrongálása különösen bántó.

– A megelőző tapasztalataink alap-
ján ezért vandálbiztos felújítást próbál-
tunk megvalósítani. Megerősített  váz-
szerkezett el, kerett el és hátt értáblával, az 
újra legyártott  szöveg- és képfóliát időjá-
rásálló, külső plexiréteggel védve. Arra 
is fi gyeltünk, hogy a Kövál által gyár-
tott  fémrészek ne rozsdásodjanak, ezért 
minden elemét horganyoztuk is. A teljes 
anyagköltség 818 000 forintba és egy dol-
gozónk százhúsz munkaórájába került.

– Különösen felháborító, hogy az egyik táblára 
a kihelyezés utáni második napon olyan erő-
vel mért ütést valaki, hogy a plexiborítás be-
szakadt rajta.

– Igen, és ekkor még nem is került 
mindegyik a helyére, de kezdhett ük újra 
a javítását. Óvatosságból most forgalma-
sabb helyen, a Tavas park játszóterénél 
helyeztük el.

– A kis fém fi gyelmeztető táblákat sem kímél-
ték. Azzal szórakoztak, hogy ki tudja jobban 
meghajlítani azokat, a darabokat a tóba dobál-
ták.

– Most ezeket sem csak úgy leszúrtuk 
a földbe. Nem gyári formájukban, hanem 
szintén hátsó megerősítéssel helyeztük 
el azokat. Összesen 46 ezer forint anyag-
költséget és két dolgozónk negyven mun-

kaóráját igényelte. A rongálásokon túli fel-
újítási munkákban a három stég esetében 
az időjárásnak jobban ellenálló kötélze-
tet vásároltunk, és lecsiszolásos, festékke-
zeléses faanyagpótlást végeztünk, amely 
466 ezer forintos anyagköltséggel és két 
dolgozónk nyolcvan órás munkájával járt. 
A négy híd java részére elég volt az előb-
bihez hasonló fakezelés, viszonylag ke-
vés új deszkával. Még így is 110 ezer forint 
anyagköltséget jelentett , két fő nyolcvan 
órás munkaidejével. A padok felújítása 
pedig még folyamatban van.  B.G.

KÖZÖS TULAJDON,

Kövál Nonprofi t Zrt. vezérigaz- – Különösen felháborító, hogy az egyik táblára 

A Tavas park kedvelt kikapcsolódási pontja a monoriaknak, az elmúlt hónapokban 
pedig jelentős felújítási munkákat végeztek a Kövál munkatársai. Most mégis azt 
látjuk, ismét dolgoznak. De nem a természet okozta erodálódást kellett javítani, 

hanem az értelmetlenül tudatos rongálások utáni károkat helyre állítani.

 EGYÜTT VIGYÁZZUNK RÁ!    

A város parkjaiban, közterein a rongá-
lás vissza-visszatérő probléma, me-
lyet Darázsi Kálmán polgármester is 
kiemelt fi gyelemmel kísér. – A két 
legproblémásabb területnek a Tavas 
parkot és a Kilátó környékét érzem 

– kezdte. – Az Okosváros projekten 
belül megvalósul a kamerarendszer 
felújítása is, ami megoldást jelent-
het, de csak részben. Nem gondo-
lom, hogy kizárólag karhatalommal 
meg lehetne oldani a hasonló prob-
lémákat. Nagyon fontos a szemlélet-
formálás! Be kell vonnunk a lakossá-
got is, hogy mindenki úgy tekintsen a 
monori közterekre, parkokra és eszkö-
zökre, mint a közös tulajdonunkra és 
értékeinkre, amire együtt kell vigyáz-
nunk. Mindent el fogunk követni, hogy 
megakadályozzuk a rongálásokat, hisz 
a legfrissebb szomorú hír, hogy a Ta-
vas parkba telepített okosvécét öt nap 
működés után annyira megrugdosták, 
hogy a kivitelezőt kellett hívni – fog-
lalta össze a polgármester.
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KRESZ-tanfolyam indul  
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

2020.  
október 14-én  
17 órakorMonor, 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!

 KÖSZÖNTJÜK A GYERMEKEKET 

BABAZÁSZLÓK 
Néhány hete két új zászló jelent meg 
a Monori Polgármesteri Hivatal hom-
lokzatán. Ezzel Monor is csatlakozott 
a Három Királyfi , Három Királylány 
Mozgalomhoz, így kikerültek a Város-
háza épületére a babazászlók: egy a 
kislányoknak, egy a kisfi úknak!
Köszöntjük velük a gyermekeket, az 
édesanyákat és az édesapákat!

Monor Város Polgármesteri Hivatala

Eladó tűzifa! 25 cm-es hasí-
tott  tölgy, bükk, akác 20 500 Ft/m³, 
33 cm-es 20 000 Ft/m³, 25 cm-es ha-
sított  akác 20 500 Ft/m³, 33 cm-es 
20 000 Ft/m³. Mérőszalaggal lemér-
heti a mennyiséget! Koczó Zsolt tel.: 
06-20/343-1067 EUTR: AA5811522

 FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓKNAK 

BURSA HUNGARICA 
ÖSZTÖNDÍJ
Monor Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete csatlakozott a hátrá-
nyos helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdő fi atalok támogatására lét-
rehozott Bursa Hungarica felsőokta-
tási önkormányzati ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához, egyidejűleg 
pályázatot írt ki a hallgatók számára. 
A pályázati felhívások Monor város 
honlapján tekinthetők meg. Benyújtá-
si határidő 2020. november 5.

Strázsa infó
 ELKÉSZÜLT AZ ÚJ HÁROMCSOPORTOS OVI 

MEGNYÍLT A MESEVÁR ÓVODA
 Elkészült Monor új óvodája, a Mesevár, 

ami a Petőfi  óvodához tartozik. A kivi-
telezést 2019 tavaszán kezdték, és kicsit 
több mint egy év alatt , idén tavaszra el-
készültek az épülett el, most pedig a gye-
rekek is birtokba vehett ék. 

Az augusztus 25-i átadást az ovisok 
szívet melengető műsorával nyitott ák 
meg, majd Rajki László, a Monori Város-
fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója ismer-
tett e a beruházás részleteit. Monor Vá-
ros Önkormányzata 2017-ben pályázott  a 
Pénzügyminisztérium által kiírt és a Pest 
Megyei Önkormányzat koordinálásában 
megjelent Pest megyei Óvodafejlesztési 
pályázati alapra. A pályázat sikeres volt, 
300 millió forint támogatásban részesül-
tek, amihez a város további 180 millió 
forint önrészt biztosított . A cél egy há-
romcsoportos, 66 férőhelyes új óvoda lé-
tesítése volt. Az épület különleges tömör-
fa panelszerkezett el rendelkezik, mely 
Magyarországon még nem terjedt el, csu-
pán néhány környező országban ismert. 
Az óvoda bútorai, eszközei és berendezé-
sei nagyon kellemes környezetet biztosí-
tanak az ovisok számára. 

Az óvodát Pogácsás Tibor államtitkár 
adta át, aki kiemelte, hogy fontosnak tar-

tott ák már az épület tervezésénél, hogy 
az tükrözze a kor szellemiségét, stílusát, 
hiszen hosszú évekig fogja a város arcu-
latát meghatározni. Külön hangsúlyoz-
ta, mennyire meghatározó és fontos a 
monori intézményekben dolgozó mun-
katársak odaadása, amivel nevelik és 
egyengetik a rájuk bízott  gyermekek 
útját. Ezzel fontos útravalót adnak a gye-
rekeknek, akik egy valódi közösség tag-
jai, és remélhetőleg szép emlékként gon-
dolnak majd vissza az itt  töltött  óvodai és 
iskolás éveikre. Darázsi Kálmán polgár-
mester pohárköszöntőjében elmondta, 
hogy ritka és különleges alkalom, ami-
kor egy teljesen új építésű oktatási intéz-
ményt adhatnak át, ezzel az óvodával 
pedig egy újabb emblematikus épülett el 
gazdagodott  a város.

A megnyitóra érkezett  vendégeknek 
lehetőségük nyílt megtekinteni az új 
épületet is. A három csoportszoba mel-
lett  öltöző- és kiszolgálóhelyiség, vala-
mint nyugodt körülményeket biztosító 
fejlesztőszoba is segíti a gyerekeket. Az 
egy hónapja átadott  óvodát azóta betöl-
ti a gyerekzsivaj, a jelenleg két csoportt al 
működő modern intézményt a szülők is 
nagy örömmel fogadták. Strázsa Infó 
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

Telefon: 29/412-320

Több mint

300-féle 

Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 

9.00–19.30, 
V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

„Legyen biztonságban”

06-30/688-5631 

Tűzoltó készülékek 
forgalmazása,

felszerelése, ellenőrzése,
karbantartása 

garanciával.

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

             

          Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: 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

 MONORRA LÁTOGATOTT NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER 

MEGNYITOTT A KISÁLLATBÖRZE

 A Magyar Galamb- és Kisállatt enyész-
tők Országos Szövetsége által szervezett  
börze megnyitóján járt Monoron Nagy 
István. 

Az évekkel ezelőtt  Monorra költö-
zött  vásárt a szövetség augusztus köze-
pén szervezhett e meg első alkalommal 
az új, saját tulajdonában lévő, nyolc-
hektáros monori területen. 

Az eseményen részt vett  Pogácsás 
Tibor, térségünk országgyűlési képvi-
selője és Darázsi Kálmán, Monor pol-
gármestere is. 

– A minisztérium anyagi és szakmai 
támogatásával létrejött  európai színvo-
nalú vásártér új lehetőségekhez jutt at-
ja a tenyésztőket – mondta Nagy István 
agrárminiszter a galambászok és kisál-
latt enyésztők körében népszerű börze 
megnyitóján. A tárcavezető szerint az 
új helyszínnel a kisállatvásár egyedül-
álló Európában. – Aki adásvételt szeret-
ne bonyolítani, aki tenyészanyagot sze-
retne vásárolni, annak egész Európából 
ide kell majd jönnie – fűzte hozzá a mi-
niszter. Strázsa infó

 KÖTELEZŐ TESTHŐMÉRSÉKLET-MÉRÉS 

SZIGORODÓ JÁRVÁNYÜGYI 
INTÉZKEDÉSEK
A járványügyi helyzet alakulása mi-
att 2020. szeptember 22-től a Mo-
nori Polgármesteri Hivatalban is 
változnak az ügyfélfogadás felté-
telei.

A Városi Uszoda után a pol-
gármesteri hivatalba lépéskor az 
ügyfelek és a hivatal dolgozói 
érdekében a portaszolgálaton test-
hőmérséklet-mérést végeznek. 

A gyakorlat az iskolákban is kö-
telező lett, és egyre több helyen ta-
lálkozhatunk majd érintésmentes 
testhőmérséklet-méréssel. 

Ahogy most már mindenhol, úgy 
a polgármesteri hivatalban  – to-
vábbra is – kötelező az orrot és a 
szájat is takaró maszk viselése.

Amennyiben lehetséges, célsze-
rű az ügyeket telefonon, e-mai-
len és elektronikus úton intézni, az 
anyakönyvi és szociális ügyek, va-
lamint a személyes jelenlétet igény-
lő ügyek intézéséhez lehetőség sze-
rint, szíveskedjenek az ügyintézővel 
előre egyeztetett időpontban meg-
jelenni. Strázsa infó
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Nagy segítségünkre volt ebben a 
munkahelyi kommunikációjuk-
ban jelentős szerepet játszó tol-

mácsuk, aki a vezetőség és az ügyvezető 
igazgató, Mr. An Byoungwe úr  válaszait 
továbbított a számunkra.

– Cégük munkaerőhelyzete a környé-
künk számára sem közömbös, hogyan 
jellemeznék most?

– Toborzásunk sikeres volt. Immár 
több mint ötszáz fő munkatársunk közül 
tizenhét koreai, kétszázötven monori, és 
több mint kétszáz fő jár ide a környék-
beli településekről. Tizenkét helységből 
céges autóbuszainkkal, a főváros irá-
nyából, öt helyről pedig kocsival, vagy 
menetrendszerű járatokkal. De további 
kétszáz, végül pedig akár kilencszáz fő 
számára is szeretnénk munkát biztosí-
tani, saját kényelmes munkásszálló-be-
ruházásunkkal. Ennek első része most 
készült el, az Erzsébet királyné útján im-
már közel 80 főt tudunk a telephely kö-
zelében elszállásolni. Ide már Magyaror-
szág távolabbi részeiről is megpróbáljuk 
vonzani a munkaerőt. A tervezett  bő-
vítésekkel akkumulátorcella-biztonsá-
gi záróegységeinkből – a tavalyi átlag
2,5 millió helyett  – az idén már hatmilli-
ót szeretnénk havonta gyártani.

– Úgy értesültünk, hogy a Kft.-jüket 
nagyüzemmé minősített ék. Ez a kate-
gória-átsorolás gyakorlati lehetősége-
ket is jelent?

– A kategóriaváltást elsősorban a 
színvonal emelkedésével lehet össze-

KÖZÖSSÉG

 JÓL ÉRZIK MAGUKAT NÁLUNK
A SHINHEUNG SEC EU Kft.-t kérdeztük az itteni élményeikről, 

a dél-koreai–monori együttműködés és a vírushelyzet tapasztalatairól. 

függésbe hozni. Növekvő 
munkaállományunk kiszol-
gálása érdekében folyama-
tosan fejlesztjük a gyártelep 
infrastruktúráját. Átalakí-
tásra került a főbejárat, par-
kosítással új, kulturált pihe-
nőhelyeket alakított unk ki 
dohányzó és nem dohányzó 
kollégáinknak, új parkolóhe-
lyek és új szociális terek kivi-
telezése is folyamatban van. 
Valamint kollégáink számára 
elkezdtük a cégen belüli in-
gyenes sportolási lehetőségek 
megteremtését is kidolgozni.

– A koronavírus hátráltat-
ta a mindennapi tevékenysé-
güket?

– A járvány elterjedése 
Európában számunkra is eddig isme-
retlen és nehéz kihívásokat hozott . Cé-
günk a vírus első megjelenésétől kezd-
ve nagyon komolyan vett e a védekezést, 
és tőlünk telhetően mindent elköve-
tünk azért, hogy az emberek egészségét 
és megélhetését is megóvjuk. Az eddig 
bevezetett  óvintézkedések közé tarto-
zik, hogy kötelező a cég területére való 
belépéskor a fertőtlenítés, a szájmasz-
kok használata, és hőkamerákat helyez-
tünk el a minden dolgozó által használt 
közlekedési pontokon. Koreában a száj-
maszkok használata enyhe infl uenzás 
időszak alatt  is nagyban elterjedt, ám 
tudjuk, hogy Európában mások a szo-
kások. A jelen helyzetben azonban sem-
mi nem a szokásos módon történik, és 
örömmel tapasztaltuk, hogy kollégá-
ink zökkenőmentesen tudták kezelni az 
új előírások betartását. Cégünk minden 
munkatársa számára biztosítja a gyár 
egész területén kötelezően viselendő 
maszkokat.

– A vészhelyzet kihirdetése okozott  
személyi- szakmai-, szállítási nehéz-
ségeket?

– Az igazgató úr az első pillanatt ól 
kezdve támogatt a a kormány gyors és 
a helyzet aktuális mértékéhez igazított  
intézkedéseit, működésünket azokhoz 
hangoltuk. Valódi nehézséget számunk-
ra a nyersanyagok és az alkatrészek ér-
kezési határidejeinek kitolódása és bi-
zonytalansága okoz, de ezek eltörpűlnek 
a vírusterjedés megfékezéséért folyta-
tott  harcban. Cégünk kész hosszú tá-

von megbízható munkahelyet biztosíta-
ni, ezért minden biztonsági intézkedést 
maximálisan támogatunk, és a gyártás-
kiesésből fakadó veszteségeinket a lehe-
tőségeinkhez képest minimalizáljuk.

– Koreában sikeresen harcolnak a ví-
rus ellen. Ott ani tapasztalataik itt  is, 
nekünk is hasznosíthatók?

– Igen. Mi már tanultunk a Koreá-
ban bevált védekezési módszerekből. A 
gyakori kézfertőtlenítést és a 100%-os 
maszkviseletet március 18-tól itt  is köte-
lezővé tett ük. A maszk csak akkor mű-
ködik, ha mindenki hordja. Nálunk, a 
cégnél már mott óvá vált a mondás: „A 
Te maszkod engem véd, az enyém pedig 
Téged.” Készítsenek sokat, osszák szét! 
Vigyázzunk egymásra! 

– Várakozásuknak megfelelő a Monor-
ral kialakult kapcsolat?

– Elégedett ek vagyunk, egyértelmű, 
hogy közös céljaink vannak. Örülünk, 
hogy a közintézmények és a közművek 
fejlesztésének támogatásához mi is hoz-
zá tudtunk járulni. A város életében, a 
jövőben is, számos formában szeretnénk 
aktívan részt venni.

– Hogyan lehetne összegezni az eddigi 
monori tapasztalataikat?

– Az igazgató úr nagyon örül, hogy 
Monoron a kollégáit biztonságban tud-
hatja. A nehéz időkben sem jelent meg 
az utcán a rasszizmus, és az emberek 
ugyanolyan vagy még inkább segítőké-
szek, mint ezelőtt . Megszerett ék a határt, 
a napraforgótáblákat és a környékbeli ta-
vakat. Javulást még a környék igénybe 
vehető szálláskínálatának (albérlet, pár 
hónapos bérlés) bővülésében szeretne el-
érni.

– Hogy érzik magukat Monoron koreai 
munkatársaik?

– Koreai kollégáink ezelőtt  nyüzs-
gő nagyvárosokban éltek, mégis hamar 
megszokták és megszerett ék e város csa-
ládias nyugalmát, a természet közelsé-
gét, az emberek közvetlenségét. A vá-
rosban már több helyen ismerősként 
fogadják őket, és mindig számíthatnak 
a helyiek segítőkészségére, amelyért na-
gyon hálásak.

Az interjú létrejött ében Földesi Emese 
közvetített , egyeztetett  és fordított .

Bolcsó Gusztáv
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Csiszár Istvánban, a Győri Nemzeti 
Színház tagjában nyár elején fogal-
mazódott  meg a gondolat, hogy az 

egészségügyben és a szociális ágazatban 
dolgozóknak meg kellene hálálni azt a 
sok jót, amit eddig értünk tett ek. Az ötle-
tet tett ek követt ék, úgyhogy sok szeretet-
tel várják a szféra dolgozóit 2020. október 
20-án a Vigadó Dísztermében tartandó 
előadásra. 

– Ön monori?
– Immáron öt éve. Jelenleg főként a 

Győri Nemzeti Színházban láthat a kö-
zönség, az elmúlt 18 évben leginkább 
külföldön vállaltam munkát. A Madách 
Színházban az októberi Aranyoskám 
előadásunkat átt ett ék májusra, de egyéb-
ként ott  is találkozhatnak velem. Az lesz 
majd a következő nagy szerepem. Tavaly, 
augusztus 20-án, Dunakeszin előadott  
István a király produkcióban én játszot-
tam Istvánt.

– A mostani jótékonysági est pontosan 
milyen előadás lesz és honnan jött  az 
ötlet?

– Nyár elején született  meg a gondolat 
a fejemben, ugyanis több egészségügy-
ben dolgozó ismerősöm van, és ezen kí-
vül is minden platformon láthatt a az em-
ber, hogy a járvány mennyire leterhelte 
az egészségügyi dolgozókat. Pedig a köz-
egészségügyben végzett  munkában az 
ember szívét-lelkét kiteszi, miközben ez 
a hivatása is. Támogatni szerett em volna 
őket, és mivel tudnám, ha nem egy kis ki-
kapcsolódással, egy műsorral, ami direkt 
értük szól. Bízom benne, hogy a Monoron 
és a környéken élő egészségügyi és szoci-
ális dolgozóknak lesz idejük október 20-

KÖZÖSSÉG

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A HŐSÖKÉRT
án eljönni az előadásunkra. Két részből 
fog állni. Mivel egyelőre nem tudni, hogy 
addig milyen intézkedések lépnek életbe 
a vírus miatt , most az a tervünk, hogy a 
két felvonás közti szünetben egy kis egy-
szerű csemegével is kedveskedünk a ven-
dégeinknek. Amennyiben ez nem lesz le-
hetséges, a kétszer 45 perces felvonások 
helyett  egyben tartjuk meg az egészet. Az 
első felvonás musicalválogatás lesz, a má-
sodik pedig egy élő, könnyűzenés, táncos 
műsor. 

– Október 20-án, kedden este lesz az 
előadás?

– Még nem hirdett ük meg, hiszen a 
járvány miatt  bármikor változhat valami, 
és mivel ingyenes lesz a műsor, így a je-
gyeket sem kell rá előre megvenni. Ok-
tóber 20-ra tervezzük az előadást a Viga-
dó Dísztermében, ahol 200 férőhely várja 
majd a vendégeket, s amennyiben a hely-
zet engedi, bízom benne, hogy a néző-
tér tele lesz. Mindent teljesen ingyenesen 
teszünk, mert úgy gondoljuk, hogy eny-
nyit megérdemelnek, ha sokkal többet mi 
nem is tudunk tenni értük.

– Hogyan készül a műsor? 
– Száraz Tamás nagyon kedves bará-

tom. Igazából a jobb kezem, és szintén 
monori lakos, valamint természetesen 
szerepel az előadásban, és éppen most in-
dított  a feleségével, aki a Madách Tánc- 
és Színművészeti Szakgimnáziumban ta-
nít, egy tánciskolát a művelődési házban.  
Mivel ő koreográfus, a műsorunk tánco-
sai az iskolája tanítványaiból állnak össze 
egy szuper csapatt á. A színészi társulat-
ban sem lesz ez másképp, Száraz Tamás, 
a Picasso Branch egyik tagja volt, Heiter 

Ágnes az Operett színházban dolgozott  
évekig, majd külföldön talált ő is munkát, 
jómagam pedig dolgoztam Európában és 
Amerikában, emellett  a műsorban közre-
működik id. Száraz Tamás gitárvirtuóz és 
énekes is.

– Mikor kezdenek próbálni?
– Október elején, mert szeretnénk 

aránylag közel hozni a próbákat a fellé-
péshez, hogy minél frissebb és jobb le-
gyen, hiszen a nézőink megérdemlik! 
Sok-sok szeretett el várunk minden egész-
ségügyben és a szociális ágazatban dol-
gozó Monor és környékén élő munkatár-
sat az előadásunkra! Jurik Bianka

 Monor is bekapcsolódott  a Tisztítsuk 
meg az országot! programba, amelynek 
célja az illegális hulladéklerakók felszá-
molása – mondta monori sajtótájékozta-
tóján az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM) államtitkára. Boros 
Anita emlékeztetett , hogy az eddigi ta-
pasztalatok azt mutatják, a legszennye-
zett ebbek az utak, vasutak mellett i terü-
letek, a turistaútvonalak az erdőkben, a 
nemzeti parkok területei, és a folyókat, 
vízfolyásokat övező részek. Az önkor-
mányzatok esetében mind a látogatott , 
mind a nem sűrűn látogatott  területeken 
megtalálhatóak az illegálisan lerakott  és 
halmozódó hulladékok. Pogácsás Tibor, 

a térség országgyűlési képviselője arról 
beszélt, hogy a közterületeken eldobott  
hulladék kisebbik része csak a háztartási 
hulladék, a nagyobbik része valamilyen 
ipari, kisipari tevékenységből szárma-
zik. Hozzátett e, az elkövetkező hetekben 
pályázatok fognak megjelenni, amelyek 
a hulladék-felszámolási munkák meg-
kezdéséhez biztosítanak forrásokat.

Darázsi Kálmán polgármester megkö-
szönte a lehetőséget, hogy Monor is ré-
sze lehet a programnak, melynek se-
gítségével több mint 600 köbméter, 
összesen közel 400 tonna illegálisan le-
rakott  hulladék szervezett  összegyűjté-
sére került sor. Strázsa infó

 TISZTÍTSUK MEG MAGYARORSZÁGOT! 

TISZTÍTSUK MEG MONORT!
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 SEGÍTSÉG A BAJBAN 

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!
Az augusztus 30-i vihar kicsavarta a 
több mint 30 éves fűzfánkat. Nagyon 
sajnáltuk, mert négyféle madárfajnak 
adott otthon, nekünk pedig árnyat. 
Bánatunkat enyhítette a sok segít-
ség, amit először a monori tűzoltók-
tól kaptunk meg. A fa közterületre 
zuhant, ők pedig megállás nélkül, fá-
radhatatlanul, mégis sok fi gyelmes-
séggel, megértéssel végezték a mun-
kájukat. Nagyon jóleső érzés volt, 
hogy valakik így segítenek a bajban.

Köszönettel tartozunk a KÖVÁL ve-
zetésének és a polgármesteri hivatal-
nak is, akik rövid időn belül elszállítot-
ták a fa feldarabolt részeit.

Ebben a félelemmel teli időszak-
ban nagyon megnyugtató volt ennyi jó 
szándékkal és megértéssel találkozni! 
Nem hagytak magunkra! 
Köszönjük! B. F. nyugdíjas

 KÖNYVTÁRI RENDEZVÉNYEK 

REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT
A Dr. Borzsák István Városi Könyv-
tár rendezvényeinek látogatása a 
járványveszély erősödése miatt 
szeptember 25-től előzetes regiszt-
rációhoz kötött. A regisztráció so-
rán személyes adatokat (név, tele-
fonszám, e-mail) kérnek, melyekre az 
esetleges fertőzés terjedését meg-
akadályozó hatósági kontaktkuta-
tás miatt lehet szükség. Rendezvény 
előtt regisztrálni a könyvtár elérhető-
ségein vagy személyesen, nyitvatar-
tási időben lehet. Strázsa infó

 Szeptember 6-án a Tavas parkban si-
keresen megvalósult Jurta Játszóház 
program nem előzmények nélkül érke-
zett  Monorra. A Vigadó napközis tábo-
rában, július 20-án a táborozó gyerekek 
már megismerkedhett ek velük, a bemu-
tatkozásuk nagyszerűen sikerült, min-
denki nagyszerűen érezte magát. 

A Nemzeti Kulturális Alap támoga-
tásával működő Árpád Népe Hagyo-
mányőrző Kulturális és Sport Egyesü-
let az utóbbi években több mint ezer 
fővárosi és vidéki rendezvény szerve-
zésén van túl. Tartott ak bemutatókat, 
előadásokat, szakköröket és edzése-
ket. Céljuk pedig az, hogy jobban és él-
ményszerűbben megismertessék a régi 
történelmi hagyományaink haditech-
nikai, felszerelésbeli, kulturális jellem-
zőit a gyerekekkel. Széles repertoárral 
érkezett  a csapat: a kis-, közepes- és na-
gyobb jurta mellett  kipróbálhatt ák a Ta-
vas parkba látogatók a lefertőtlenített  
népi társasjátékokat, de lehetett  ősi mó-
don őrölni, szitálni, és amíg a nagyobb 
fi úk leginkább íjaztak, vívtak vagy pán-

 2020. szeptember 21-től közlekednek a 
600 férőhelyes emeletes vonatok a Buda-
pest–Cegléd-vasútvonalon.

Pogácsás Tibor államtitkár az elsők 
között  utazott  az új, korszerű szerelvé-
nyen, melyek várhatóan nagyban javít-
ják majd a vasúton közlekedők közérze-
tét. – A közutakon jelentős előrelépést 
jelentett  a 4-es számú gyorsforgalmi 
út megnyitása – kezdte az államtitkár 
a Gemini TV riportjában – a vasút vi-
szont erősen lemaradt, fejlesztésre szo-
rul, ennek kiküszöbölésére kerültek be-
vezetésre az emeletes vonatok a 100A 
vasútvonalon. Általuk várhatóan csök-
ken a zsúfoltság és remélhetőleg a me-
netrendszerűséget is segítik. A monori 
állomás az ország legnagyobb forgalmú 
állomásai közé tartozik, ez a típusú vo-

célt próbáltak, a kislányok szívesen vet-
ték fel az egykori díszes kazah vagy 
ősmagyar viseleteket. A kiállított  hang-
szerek, mint a dob, a furulya, a tilinkó 
vagy a kaval pedig bármely korosztályt 
érdekelhett e. 

Az egyesület tagjai szívesen válaszol-
tak minden felmerülő kérdésre: az íjá-
szatot felügyelő egyetemista fi ú tagjuk 
ugyanúgy, mint az egyesületi elnökük, 
Urbán Péter. Kiderült, ők maguk készítik 
a kiállított  eszközöket és felszereléseket. 
A kezdeti hobbi szintnél komolyabban, 
a játék örömét és plusz ismereteket köz-
vetítve minden érdeklődőnek.  B.G.

nat többek között  a kapacitásával segíti 
a közlekedőket, és azzal, hogy modern 
vonatokkal a régiek kiiktathatóvá vál-
nak, így a meghibásodások okozta ké-
sések is csökkenni fognak. 2022-ig az 
elővárosi vonatok FLIRT vagy emeletes 
vonatok lesznek. A következő két évben 
pedig a teljes elővárosi vonalon az ösz-
szes vasútállomás megújul majd. Mind-
eközben folyik a Ferihegyet és Monort 
összekötő vasútvonal tervezése, mely 
Monornál kapcsolódna a 100A vasútvo-
nalba. Elindult az engedélyeztetés, el-
készülésével jelentős változás fog bekö-
vetkezni, a monori vasútállomás és az 
Ady út forgalma is átalakul majd. Vár-
hatóan 2028–30 körül vehetik igénybe 
az utasok – összegezte Pogácsás Tibor 
államtitkár.

 HAGYOMÁNYŐRZÉS JÁTÉKOSAN 

JURTA JÁTSZÓHÁZ MONORON

 ELINDULTAK AZ EMELETES KISS MOTORVONATOK 

MONORRÓL IS KÉNYELMESEN

 KÖZTERÜLETEK FERTŐTLENÍTÉSE  

VIROLÓGIAI MENTESÍTÉS
Március 26-tól elkezdődött és azóta fo-
lyamatos a város kiemelt látogatottsá-
gú közterületeinek, mint a buszmegál-
lók, 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 lakos-
ság visszajelzése pozitív. A cél, hogy a 
koronavírus-járvány terjedését lassítsák.
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A képen látható gépkocsi illusztráció. Az új Toyota Yaris WLTP szerinti kombinált üzemanyag-fogyasztása 
3,8-5,6 l/100 km, kombinált CO₂-kibocsátása 85-130 g/km.

SZIA 
SZÉPSÉGEM!

ÚJ TOYOTA YARIS

MONOR, 4-es főút 35. km, 4-es főút 35. km
SZEGED, Dorozsmai út 9., Dorozsmai út 9.

www.toyotakovacs.hu
info@toyotakovacs.hu

MAGÁVAL RAGADÓ FORMA ... LENDÜLETES DIZÁJN ... TÁGAS BELSŐ TÉR ...
ÚJ 1,5 L BENZINMOTOR .... TOVÁBBFEJLESZTETT 4. GENERÁCIÓS HIBRID RENDSZER ...

APPLE CARPLAY ÉS ANDROID AUTO RENDSZER ... JBL HANGRENDSZER ...

HIRDETÉSEK

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    06-20/389-8259

saját futárralsaját futárral

Amíg a készlet tart.

485 Ft359 Ft99 Ft219 Ft199 Ft159 Ft 119 Ft 225 Ft

Pincemester  Pincemester  
fehér félédes borfehér félédes bor

2 liter

Coca-colaCoca-cola
1,75 liter1,75 liter

SzájmaszkSzájmaszk
eldobhatóeldobható

Soproni sörSoproni sör
0,5 liter 0,5 liter 
dobozos

Riesenbrau sörRiesenbrau sör
0,5 liter 0,5 liter 

    dobozos

Euro Cat Euro Cat 
macskaeledel macskaeledel 

415 g

 Lay’s Chipsek Lay’s Chipsek
65–70 g65–70 g

Dréher sörDréher sör
0,5 liter 0,5 liter 
dobozos
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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

TÁBOROZTAK AZ IFJÚPOLGÁRŐRÖK 

A szállásunk egy mindennel fel-
szerelt, teljesen különálló ma-
gánnyaraló a hozzá tartozó ha-

talmas területt el, ami teljesen adott  
volt mindenhez, ami egy ilyen képzé-
si táborozáshoz szükséges és megfelelő. 
A nyaraló a Holt-Körös közvetlen part-
ján fekszik, a területhez külön csónak 
és kenu, saját stég, medence és külön-
böző sportoláshoz alkalmas tér tarto-
zik, ami kiegészül egy komplett  kerti 
bográcsozó és sütögető résszel is.

Érkezésünkkor meglátogatott  ben-
nünket Tusják Tamás, a Szarvasi Pol-
gárőrség elnöke, aki örömmel üdvözöl-
te a kis csapatunkat. Nyitott ságuk meg 
is mutatkozott  azonnal, ugyanis egy 
kötetlen beszélgetés után felajánlott a, 
hogy minden este tud részünkre szol-
gálatot biztosítani, így a fi atalok megis-
merhetik a szarvasi polgárőrök munká-
ját. Ez azt jelentett e, hogy minden este 

egy-vagy két szolgálati gépjárművel a 
szarvasi polgárőrök és a mi fi ataljaink 
közül páran közös járőrszolgálatot lát-
tak el Szarvas és Békésszentandrás te-
rületén.

NEM VOLT MEGÁLLÁS
Természetesen nem maradhatott  el a 
helyi nevezetességek megtekintése 
sem, jártunk a Szarvasi Arborétumban, 
megnéztük a Mini Magyarországot és 
a történelmi Magyarország közepét is, 
de belefért az időnkbe egy túrázással 
fűszerezett  hajókirándulás is a Horthy 
István Duzzasztóműhöz. 

A táborozás alatt  a reggelit és a va-
csorát a helyszínen közösen, az ebé-
det pedig egy helyi étt eremben oldot-
tuk meg. Szabadidőben a csapatépítésé 
volt a főszerep, bár mindenki szabadon 
azt csinálhatott , amihez kedve volt, de 
mégis szembetűnő volt, hogy ezek a 

gyerekek egyre jobban összekovácso-
lódtak, egymást segítve egy igazi kis 
közösséget tudtak alkotni. Már nem 
először mutatt uk meg az ország több 
pontján a táborozásaink során, hogy 
Monoron igenis van ilyen ifj úsági csa-
pat, akik viszik a városunk jó hírnevét. 
Mi büszkék vagyunk rájuk! Utolsó este 
meghívtak bennünket a szarvasi pol-
gárőrök egy közös bográcsozásra, ahol 
tiszteletét tett e a szarvasi rendőrkapi-
tányság vezetője is. Közös képet ké-
szített ünk a Szarvasi Vízi Színháznál, 
majd hosszas búcsúzkodás után elkö-
szöntünk a helyi polgárőröktől, akik 
azzal búcsúztak tőlünk, hogy „a mono-
ri polgárőrök igazi barátokká váltak a 
szemünkben”.

Köszönetünket fejezzük ki a szarva-
si polgárőröknek és vezetőjüknek, Tus-
ják Tamásnak a hozzáállásukhoz és a 
vendégszeretetükhöz! Nagy Zoltán, elnök

szállásunk egy mindennel fel- egy-vagy két szolgálati gépjárművel a gyerekek egyre jobban összekovácso-

A Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület ebben az évben is táboroztatta az 
egyesülethez tartozó fi ataljait. A VIII. szakmai képzési tábor helyszíne ezúttal 

Békésszentandrás volt. Augusztus végén 11 fi atal és az őket kísérő 3 felnőtt 
polgárőr tölthetett el öt napot tartalmas programokkal és új barátokkal.

KÖZÖSSÉG
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Biztosításközvetítés!
18 különböző biztosító 

ajánlatai közül választhat!

Keressen minket bizalommal, ha szüksége van:

• Lakásbiztosításra
• Gépjármű-biztosításra
• Életbiztosításra
• Utasbiztosításra

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 104. fszt. 5.
Nyitva: H: 8–20, K–Cs: 8–16, P: 8–14

Tel.: 06-29/417-409, 06-30/728-0644
E-mail: vvencel98@gmail.com

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Angol nyelvoktatás
GYEREKEKNEK

3 hónapos kortól
19 éves korig

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina

06-30/5665-147
Facebook: Mézdiszkont 
Web: www.apifito.hu 
Tel.: 06-70/607-4444

Kistermelői szörpök, 
lekvárok, befőttek, 

savanyúságok, 
tésztaszószok termelői 

áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

termelői 
mézdiszKont

A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén. 

termelői 

Nyitva: 
csütörtökön, pénteken 8–12, 

szombaton 8–13

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt 

termelőI mézeK

Kistermelői szörpök, 

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

990  
Ft/ ½ kg

Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, 
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 SZÍVÜNK CSÜCSKE 

FORGATÁS MONORON
 Monorról készített  

műsort a Hazahúzó 
stábja, akik e-mailben 
keresték meg Darázsi Kál-
mánt, hogy szeretnének 
itt  forgatni. – Egy nap-
sütéses szombaton talál-
koztunk és reggel a pia-
con kezdtünk – mesélte 
a polgármester. – Mivel 
ez egy turisztikai maga-
zin, ezért Monor idegen-
forgalmi értékeit kellett  
bemutatnunk. Elsétál-
tunk az 1900-as években 
épült Fő térre, megnéz-
tük a templomokat, majd 
lementünk a Tavas parkba, ahol éppen a tolóhajóverseny zaj-
lott . A következő állomásunk a Nyerges Hotel volt, ott  pont es-
küvői előkészületeket tartott ak, Kruchió László nyilatkozott  és 
a komplexum tulajdonosával is találkoztunk. Ezután a sport-
létesítményeket néztük meg: az uszodát, a sportpályát és a 
sportcsarnokot. Zátrok Tamás, a Monori SE elnöke mesélt a he-
lyi sportéletről. Végül felmentünk a Strázsahegyre. A kilátónál 
Hanzelik Andreával beszélgett ünk. A napot borkóstolóval zár-
tuk. Nagyon sok mindent tudtunk volna még megmutatni, a 
stáb is rácsodálkozott , hogy Pest megyében, Budapesthez eny-
nyire közel mennyi érdekes és értékes dolog van egy kisváro-
son belül. KSZS

Műsoron: 
Kodály Zoltán, 

Bartók Béla, 
Dohnányi Ernő  

és Farkas Ferenc 
művei

Az előadás a „Köszönjük Magyarország” 
program keretében valósul meg!

Leguen a zene Leguen a zene L                mindenkiéeguen a zene mindenkiéeguen a zene 
Megyesi Schwartz Lúcia 
és Jean Klára dalestje 
a monori Vigadóban

Vigadó Kulturális 
és Civil Központ és Civil Központ 

Monor,
 Kossuth Lajos utca 

65-67.)

2020. 
október 9. 

19:00

KÖZÖSSÉG
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Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

Dr. Biró Péter Gábor 
állatorvos

2220 Monor, Ady Endre út 27.2220 Monor, Ady Endre út 27.
Nyitva: H: 10–12 és 15–18, K–Cs: 9–12  
és 15–18, P: 9–10   •  Tel.: 29/411-717

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

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

fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

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

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

Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

eladó  
ingatlanokat 
keresünk
meglévő készpénzes 
ügyfeleink részére 
a dél-Pest megyei  
és Budapesten, 
a dél-pesti régióban

Kossuth téri Piac Üzletház 
Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. emelet.

  1%jutaléktól!

06-70-935-5181

HOVA MENJÜNK?

A táncos foglakozások iránt érdek-
lődőket már óvodás kortól vár-
juk a Művelődési Házban. Két 

korcsoportban induló gyermeknép-
tánc-foglalkozásaink évek óta a legnép-
szerűbb heti rendszeres programjaink. 
Kéthetente szerdánként az óvodásokat, 
minden héten csütörtökön pedig az is-
kolásokat várjuk a próbákra. Idén elő-
ször találkozhatnak a Show Pro Enter-
tainment táncoktatással kínálatunkban. 
A 7-25 éves korosztály részére szóló ok-
tatáson jazz, modern, balett , hip-hop, és 
musical stílusának alapjait sajátíthatják 
el a résztvevők. 

A Monori Strázsák Néptáncegyütt es 
pénteki próbáira a néptáncban már jár-
tas résztvevőket várják; míg a Borzsák 
Endre Hagyományőrző Egyesület keddi 
próbája az idősebb néptánc és népzene 
iránt érdeklődők kedvelt heti programja.

A Vigadóban különböző érdeklődé-
si kör szerint találkoznak a szakkörök 
tagjai. Szerda délután angol nyelvű tár-
salgási klubban gyakorolhatják nyelv-
tudásukat, és a bridzsklub tagjai közé 
is csatlakozhatnak a kártyajátékok ked-
velői. Havi rendszerességgel találkoz-
nak a galambtenyésztők és a kisállat-
tenyésztők is, mindkét egylet várja a 
hasonló érdeklődésű lakosokat. Szintén 
havonta egyszer, szombat délutánon-
ként tartanak összejövetelt a diabétesz-
betegséggel élők, hasznos előadásokkal 
és szűrésekkel segítik ilyenkor az ér-
deklődőket.

Lehetőség van a művelődési ház szín-
háztermében aerobic, hip-hop és egyéb 
táncos és kézműves-foglalkozások meg-
tartására, ha ön oktató és helyszínt ke-
res az óráihoz. Ha szeretne klubot indí-
tani, mert az ön érdeklődési területének 

A Vigadó Kulturális és Civil Központban és a művelődési 
házban az ősz beköszöntével újra elkezdődnek heti 

rendszeres foglalkozásaink. Klubjainkba és szakköreinkbe 
folyamatosan várjuk az új jelentkezőket, akár 

elérhetőségeinken, akár személyesen a foglalkozásokon!

 A BRIDZSKLUB FELHÍVÁSA 
Keresem az 1936-38. közötti Mono-
ri Kaszinó Bridzs csapat tagjainak le-
származottait. A csapatban dr. Burján 
Béla, Mihalyffi   László, dr. Dabasy Ödön, 
dr. Fehér Jenő, dr. Kovács Imre, dr. 
Ákos Péter és dr. Szilágyi Miklós urak 
játszottak. Szeretném Monor bridzs 
múltját minél jobban feltérképezni. 
Köszönettel,  Vizi Béla, 06-20/935-6740

megfelelőt még nem talált, keressen meg 
minket 06-29/413-212-es telefonszámon. 
A csoportok szervezésében, megfelelő 
időpont és terem biztosításában állunk a 
rendelkezésére. Vigadó

Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/AAKCIÓK!

Folyamatos

Kedvező áraK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.
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A BFB plus Kft. egy nemzetközileg 
elismert belga tulajdonban 

lévő, kisállateledel-gyártással 
és -forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő telephelyére 

keressük csapatunk új tagjait  
a következő munkakörökbe:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti 
lehetőség MINDEN 
MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a 
+36-30/792-1319-es 

 telefonszámon vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 

Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

• Targoncavezető 
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)

• Operátor  /  /  / Betanított munkás/  
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)

• Molnár (Többműszakos munkarendben)
• Karbantartó (Többműszakos 

munkarendben, Géplakatos/Villanyszerelő/
Mechanikai műszerész végzettséggel.)

• Udvari takarító (Egy műszakban)
• Raktári takarító

(Raktári részen, géppel történő 
két műszakos takarítás.)

• Készletellenőr
(Határozott idejű szerződés.)

• Gépkezelő/gépbeállító

CSALÁDI WELLNESS 
A NÁDAS TÓ PARK HOTEL***SUPERIOR-BAN

 A Nádas Tó Park Hotel***Superior well-
nessrészlege eddig is teljes körű kikap-
csolódást nyújtott , most pedig a családi 
wellness megnyitásával a gyerekek és fel-
nőtt ek közös pihenését tudják meghitt é és 
élményekben gazdaggá tenni.

Az idei év tartogatott  meglepetéseket, a 
Nádas Tó Park Hotel***Superior pedig ősz-
re időzített e a vendégeik igényeire szabott , 
testnek és léleknek egyaránt felüdülést je-
lentő att rakcióját, a környéken egyedülál-
ló családi wellnessrészleg megnyitását. A 
wellness kialakításakor gondoltak a család 
minden tagjára. Így a legkisebbeket pan-
csolómedence és egy biztonságos, de az 
apróságoknak nagy élményt jelentő csúsz-
da várja majd. A medence fokozatosan mé-

lyülő, de a legmélyebb pontja is csak 30 cm, 
hogy az önfeledt játéknak ne szabhasson 
semmi sem határt. A medence körül pedig 
további izgalmas játéklehetőségek várják 
majd a babákat. A nagyobbacska gyerme-
kek is saját medencét kapnak, amely 45 cm-
ről 1 méterig mélyül, de őket már két nagy 
csúszda fogja szórakoztatni, sok más játék-
kal együtt . Így egyszerre élvezhetik a játék 
örömét és csobbanhatnak a csúszdákról a 
medencébe. A részleg kialakításakor a ter-
vezők nagyon fi gyeltek arra, hogy a gyer-
mekmedencék környékén mindenhol adott  
legyen a lehetőség arra, hogy a szülők ké-
nyelmesen együtt  tudjanak játszani a gye-
rekeikkel. A felnőtt ek élvezhetik a család-
jukkal töltött  időt, de közben lehetőségük 
nyílik a nyugodt kikapcsolódásra is.

A Nádas Tó Park Hotel***Superiorban a 
szülők mellett  a gyerekzsivajt kerülő vendé-
gek pihenését, kényelmét és szórakozását is 
prioritásként kezelve jutott  fontos döntés-
re. A családi wellness nyitása után a meglé-
vő wellnessrészleget csak felnőtt  vendégek 
részére fogják nyitva tartani, így távolabb 
a gyermekzsivajtól, mindenki nyugodtab-
ban tud majd pihenni. Ráadásul ez a rész-
leg nyújtott  nyitvatartással üzemel, ezzel 

is a vendégeik igényeihez igazodva. A pi-
henésre fordított  időben pedig a wellness-
szolgáltatásai közt élvezhetik az ide látoga-
tók az izgalmas és illatos szaunaszeánszo-
kat. A szaunázás élményének fokozására a 
szaunavilág is bővül egy nagy fi nn szauná-
val és egy hidegvizes merülőmedencével. 
A további kényeztetést az új meleg vizes ülő 
pezsgőmedence, a talpakra specializálódott  
Kneipp-taposómedence, és a sóterápiás pi-
henőszoba fogja 
segíteni. A nap-
imádó vendégek 
számára nagysze-
rű hír, hogy a nyá-
ri időszakban az 
épület tetején ha-
talmas napozóte-
raszon pihenhetik 
ki a hétköznapok 
fáradalmait.

A családi wellness és a már jól ismert 
részleg új lehetőségei október végétől vár-
ják a pihenni vágyó családokat, párokat, 
baráti társaságokat, idén ősszel pedig az 
eddigi árakon próbálhatják ki az új szol-
gáltatásokat. Monor határában vár a teljes 
kikapcsolódás!  (x)
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Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyeztetése. 
Köffer Lajos     

06-20/997-1299 Tel.: 06-30/970-6859

Virágkertészet keres 
1 fő karbantartó, 

1 fő kertészeti kisegítő
férfimunkatársat

B kategóriás jogosítvánnyal előnyben.

VIZEK IHLETTE FESTMÉNYEK 

Évtizedekig varrónőként dolgoz-
va is sokat rajzolgatt am, és biz-
tatt ak is erre – mesélte a művész-

nő –, de nyugdíjas korom óta, négy éve, 
mióta Kőbányáról Monorra kerültünk, 
foglalkozom a festéssel komolyabban. 
Kikapcsol, megnyugtat, megszűnik a 
világ körülött em és nagyon jól érzem 
magam, amikor festek – folytatt a. Téma-
választásában és élénk, derűs, gazdag 
színvilágában romantikus látásmódú-
nak éreztük, amivel teljesen egyetértett . 
Gyerekkorától a Balaton, illetve a patak, 
folyó, tenger, csónak, vitorlás dominan-
ciája mellett  a tavirózsa, naplemente, 
szarvas, pipacs, napraforgó bűvöletében 
él, hagyományos ábrázolásai is ezt iga-
zolják, de kezdi érdekelni a modernebb 
és eredetibb tájábrázolás. Kezdő útke-
resésében jó ízléssel fordult Szinnyei és 
Vermeer alakformálásainak példái felé. 
Általában alapozott  farostra dolgozik, 
akrillal és olajjal; de érdekes grafi ka-ak-

É

Az egykor a vizek településének is nevezett városunkban szeptemberben 
A vizek szerelmese címmel voltak láthatók Kimlei Katalin festményei. 

Az autodidakta alkotó negyven képével mutatkozott be a Vigadó Galériájában.

 ÖKUMENIKUS MEGEMLÉKEZÉS ÉS KENYÉRSZENTELÉS AUGUSZTUS 20-ÁN 

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
 Az államalapítás és az államalapító 

Szent István király emlékünnepe alkal-
mából ökumenikus megemlékezésre és 
kenyérszentelésre került sor a Római Ka-
tolikus Nagyboldogasszony templom-
ban. A történelmi egyházak felekezeti 
vezetőinek igei szolgálatát megelőző-
en Juhász László Monor alpolgármes-
tere tartott  ünnepi beszédet. Emlékez-
tetett  rá, hogy nemzetünk legtisztább 
ünnepén fontos, hogy a Szent István ál-
tal megfogalmazott  értékeket követhes-
sük. Köszönjük minden résztvevőnek, 
hogy együtt  emlékezhett ünk Magyaror-
szág születésnapja alkalmából!

ril-fi lc-színes karton vegyes technikájú 
kísérletét is láthatt uk. – Szeretném, ha a 
képeimet szeretnék, és ha még sok ké-
pet tudnék festeni, a magam és a látoga-
tók örömére – összegezte Kimlei Kata-
lin. Kiállítása egész hónapban látható a 
Vigadóban. B.G.



KÖZÖSSÉG

Bankkártyás fizetési lehetőség

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

E-mail: szaboszazforintos@gmail.com 

Tel.: 06-20/33-55-192
Monor, Mátyás király uta 51.

ÜzlETÜnkbEn  

nagy 

válaSzTékban 

kaPHaTók.

www.
szazaspince. hu

 PLESZKÁN FRIGYES EMLÉKÉRE 

ZONGORAVERSENY
 A monori Vigadó Kulturális és Civil Köz-

pont és a Magyar Jazz Szövetség Pleszkán 
Frigyes emlékére szóló zongoraversenyt hir-
det fi atal jazz-zongoristák részére.

A fájdalmasan korán elhunyt monori cso-
dagyerek, Pleszkán Frigyes emlékére kíván-
juk hagyományteremtő szándékkal megren-
dezni a „Pleszkán emlékversenyt”. Az ifj ú 
zongoristák számára meghirdetett  megmé-
rett etés nyerteseit pénzdíjjal jutalmazzuk.

A verseny fővédnökei Pogácsás Tibor ál-
lamtitkár és dr. Bajkai István országgyűlési 
képviselő.

A verseny időpontja: 2020. november 6.
Helyszíne a monori Vigadó Díszterme, 

ahol egy közadakozásból vásárolt Steinway 
zongora áll rendelkezésre.

A zsűri elnöke: Binder Károly, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem tanszékveze-
tője.

Jelentkezési határidő: 2020. október 20.
További információk a www.vigadokft.hu 
oldalon. Vigadó

 IDÉN MÓDOSULTAK A NYÁRI RENDEZVÉNYEK 

FELCSENDÜLT A MUZSIKA
 Az elmúlt évek nagyobb, több száz fős sza-

badtéri programjaihoz képest idén nyáron ki-
sebb létszámú, de hasonlóan jó hangulatú 
események várták az érdeklődő lakosokat a 
monori közterületeken. A Vigadó Kulturá-
lis és Civil Központ munkatársai – igazod-
va a járványhelyzet előírásaihoz – kisebb 
léptékű zenei programokat, kiegészítő szó-
rakozási lehetőségeket szerveztek a mögöt-
tünk álló hetekben.
Júliusban csendült fel első alkalommal a ze-
neszó, a BrassDance fúvósegyütt es tagjai két 
helyszínen is remek hangulatot teremtet-
tek. A városközpontban és a Tavas parkban 
is szép számú közönség gyűlt össze a hosszú 
idő után újra meghirdetett  közösségi prog-
ramra.

Augusztusban és szeptemberben is két hét-
végén kínáltak a szervezők hasonló szórako-
zási lehetőséget. A Szent István téren újabb 
zenés esemény, a BOR-óka zenekar térzenéje 
szórakoztatt a a közönséget, az ezt követő he-
tekben pedig a gyerekek kedvére való prog-
ramkínálatt al várták az érdeklődőket. A Ba-
lassi utcai játszótér és KRESZ-park, valamint 
a Kistói úti játszótér mellett  egy-egy vasár-
napon szappanbuborék-show, gyermekkon-
cert, jurtajátszóház és légvárak várták a fi a-
tal látogatókat. 

A programok sora a lapzártát követően a 
Monori Strázsák Néptáncegyütt es közremű-
ködésével zárult, akik szabadtéri táncházban 
táncoltatt ák meg a résztvevőket. Az idei sza-
badtéri rendezvényszezonban – a létszám-
korlátok és tiltások ellenére is – sokrétű és 
változatos programokat találhatt ak maguk-
nak a monori lakosok. A programok a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával valósul-
tak meg. Vigadó

VIGADÓ
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 OKTÓBERI HAZAI MÉRKŐZÉSEK  

HAJRÁ MONOR!
A labdarúgó NB III Közép csoportjában 
augusztus elején vette kezdetét a baj-
nokság, azóta tíz bajnoki mérkőzésen 
van túl Monor csapata. Négy győzelem 
mellett három-három döntetlen és vere-
ség a mérlege, a megszerzett 15 pont-
tal jelenleg a nyolcadik helyen áll a gárda 
a tabellán. Októberben két hazai mérkő-
zésre kerül sor, melyre a hatályos jog-
szabályok szerint – maszkban érkezve –, 
várjuk a szurkolókat: október 10. 15.00 
Monor–Rákosmente FC, október 25. 
13.30 Monor–Budapest Honvéd-MFA II.

Monori SE

 ÁLLAMI ELISMERÉST KAPOTT BIRKÓZÓINK VEZETŐEDZŐJE 

GRATULÁLUNK!

 VÁLTOZÁSOK A KOSÁRLABDA-SZAKOSZTÁLYBAN 

ÚJ VEZETŐ A KOSÁRCSAPAT ÉLÉN

 Komáromi Tibort, a Monori SE birkózó-
szakosztályának edzőjét sportolói élet-
műve elismeréseként Csik Ferenc-díjjal 
jutalmazta Kásler Miklós, az Emberi Erő-
források Minisztere. A Magyar Sport 
Napja alkalmából szervezett  ünnepi al-
kalmat május 6-áról halasztott ák szep-
tember elejére, ekkor vehett e át a meg-
tisztelő címet a vezetőedző. Komáromi 
Tibor többszörös világbajnok és Eb-győz-

 Korábbi válogatott , ma-
gyar bajnok és kupagyőz-
tes vezeti a férfi  felnőtt  
kosárlabdacsapatot

Szájer József veze-
tésével kezdte meg a 
felkészülést az idei 
szezonra a Monori Spor-
tegyesület NBII-es ko-
sárlabdacsapata. A ko-
rábbi 40-szeres magyar 
válogatott  meghatározó 
játékosa volt a ’90-es évek 
sikercsapatának, a Kör-
mendnek; két magyar 
bajnoki címet és hat ku-
pagyőzelmet ünnepelhe-
tett  piros-fekete színek-
ben! Az elmúlt években 
vezetőedzőként dolgozott  az élvonalban 
a Salgótarján csapatánál; az NBI/B osz-
tályban a Sárvár, a Veszprémi Egyetem 
gárdájával és több NB II-es csapatt al is.

A monoriakat az elmúlt három évben 
vezető Kovács Péter játékosként és edző-
ként is marad kék-fehérben. Több mint 
húszéves játékospályafutását a Monori SE 
öregfi úk csapatában folytatja, edzőként 
pedig a női felnőtt csapatt al dolgozik to-
vább. Egyesületünk nevében is köszön-
jük az NB II-es gárda játékos-edzőjeként 
töltött  éveket, melynek során rendre a ta-

tes birkózó, korábbi szövetségi kapitány, 
mesteredző Kőbán Rita és Kovács Antal 
mellett  vehett e át az elismerést.

A monori birkózók edzőjét néhány 
hétt el korábban is nagy megtiszteltetés 
érte, Mesteredzői címet adott  át részére 
Magyar Edzők Társasága. Szívből gra-
tulálunk a díjazott aknak! Tibinek a mo-
nori birkózásért végzett  munkáját ezúton 
is köszönjük, reméljük, hogy még hosszú 
időn keresztül dolgozhatunk együtt !

Monori SE

bella első harmadában, az 
élmezőny mögött  végzett  
a Monor SE!

A játékoskeretet illető-
en is változásra számít-
hatnak a monori kosárlab-
da-szurkolók. Búcsúzik 
a csapatkapitány Burján 
Imre, aki kisgyermekko-
rától Monoron kosarazik. 
Az egyetemi éveket leszá-
mítva 30 évig erősített e 
a monori együtt est, a fel-
nőtt  gárdába 2002-ben tért 
vissza Debrecenből, azóta 
a csapat meghatározó játé-
kosa támadásban és véde-
kezésben egyaránt. Nem 
tudta vállalni a folytatást 

Csapóczi János sem, aki 2009 óta viselte a 
kék-fehér mezt, fontos és rutinos játéko-
sa volt ez idő alatt  az NB II-es csapatnak. 
Reméljük, hogy az első hazai mérkőzésen 
nézők előtt  is megköszönhetjük nekik az 
elmúlt évek közös játékát!

A megfi atalodott  keret egy igazán ru-
tinos, sok csatát megélt szakembertől ta-
nulhat! Reméljük, hogy az októberre ter-
vezett  bajnoki rajtot nem zavarja meg 
a tavalyi szezonzárást megakadályozó 
helyzet, és személyesen is szurkolhatunk 
a fi úknak, HAJRÁ MONOR!        Monori SE

 MONORRA LÁTOGATOTT MARCO ROSSI  

MEGTISZTELŐ VENDÉG
A férfi  felnőtt labdarúgó-váloga-
tott szövetségi kapitánya tett várat-
lan látogatást a monori Balassi utcai 
sportpályán. Egyesületünk több tag-
ját is nagy megtiszteltetés érte, hi-
szen közös fotót készíthettek a fontos 
Eb-pótselejtezőre készülő magyar vá-
logatott vezetőjével. A Budapest Hon-
véddal 2017-ben bajnoki címet szerző 
edzőt 2018 nyarán nevezték ki szövet-
ségi kapitánynak. Marco Rossi látoga-
tása napján is sűrű futballprogram volt 
a Monori SE sporttelepén, délelőtt az 
U6-U9 korosztály a Bozsik Fesztiválon 
lépett pályára, délután előbb az után-
pótlás lánycsapat, majd az U14-es és 
U15-ös korosztályok játszottak bajnoki 
mérkőzést. Monori SE

 BŐVÜL A LABDAFOGÓ HÁLÓ FELÜLETE 

BIZTONSÁGOSABBAN
Magasított labdafogó hálók segítik a 
biztonságos edzéseket a Balassi utcai 
sporttelepen. A nagy méretű műfüves 
pálya Klapka utca felőli végén többször 
okozott problémát, hogy az edzések, 
mérkőzések során a labdafogó háló fö-
lött hagyta el a labda a játékteret. En-
nek megoldásaként – a műfüves pálya 
karbantartását célzó társasági adóked-
vezmény adta lehetőségnek köszönhe-
tően – két méterrel magasabb lesz a 
labdafogó háló.       Monori SE
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Burján Imre 30 éven át viselte a Mo-
nori SE mezét. 



2020. október | MONORI STRÁZSA   19

HIRDETÉS

A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg 
ENErgY & ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől 
kezdve kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, 
és most Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

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
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

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

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék
•   Angol nyelvtudás

•   Angol nyelvtudás
•   Exel-tábla kezelése

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

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Min. 200 000–250 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség  

vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás)
•   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

•   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 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/

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



Sok szeretettel várom a szépülni vágyó 
négylábúakat (kutya, cica, nyuszi, tengerimalac)

Szolgáltatások:
fésülés, fürdetés, ollózás, nyírás, trimmelés, fésülés, fürdetés, ollózás, nyírás, trimmelés, fésülés, fürdetés, ollózás, nyírás, trimmelés, 

zsinórozás, szalagozás, karomvágás, zsinórozás, szalagozás, karomvágás, 
bűzmirigy tisztítás, fültisztítás, külső bűzmirigy tisztítás, fültisztítás, külső 

élősködőktől való mentesítés, ultrahangos élősködőktől való mentesítés, ultrahangos élősködőktől való mentesítés, ultrahangos 
fogtisztítás (ingyenes állapotfelmérés)fogtisztítás (ingyenes állapotfelmérés)fogtisztítás (ingyenes állapotfelmérés)

Bejelentkezés: Faragó Tímea
Telefon: 06-30/381-2165

E-mail: E-mail: timeafarago21@gmail.com

Ebvarázs kutyakozmetika
Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

DOLGOZZ MAGLÓDON!
Világszínvonalú termelést végző 

üzemünk 2016-ban költözött  Pé-
celről Maglódra egy kiváló mun-

kakörnyezetet biztosító gyárba. Az EKK 
Eagle japán tulajdonú így nemzetkö-
zi csapat hátt erével bír, mégis itt  Euró-
pa szívében a magyar munkaerő és szel-
lemi képességek és akarat eredményeivel 
büszkélkedhetünk. Cégünk az elmúlt 9 
év alatt  munkatársaink hozzájárulásá-
val a régió egyik legsikeresebben műkö-
dő vállalkozásává vált. Hisszük, hogy az 
eredményeket együtt , közösen tudjuk el-
érni, ezért fontos számunkra munkatár-
saink elégedett sége, hogy jól érezzék ma-
gukat a napi 8 órás munkavégzés alatt  
is.  Szlogenünk az emberarcú gyár a vál-
lalat vezetőségének napi munkájában is 
megvalósul, ezért is jellemzi azt a tiszte-
let, az őszinteség, a megértés. Nálunk az 
Eagle-nél fontos a munkavállalóink lelki 
és testi egészsége ezért annak megóvása 
érdekében számukra folyamatos támoga-
tást biztosítunk.

Buszjáratainkat is a munkatársaink 
igényeihez igazított uk. Az elmúlt négy 
év Maglódhoz köti szívünket és örülünk, 
hogy a környéken több irányból is érkez-
nek a dolgozóink, számos munkatársunk 
Nagykáta, Gyömrő irányából jár dolgozni. 

A járvány okozta nehéz helyzetben is 
igyekeztünk kollégáinkat megtartani, en-
nek érdekében két hónapig csökkentett  

munkaidőben tudtunk dolgozni. De mára 
újból a lendületes, folyamatos növeke-
dés jellemzi a mindennapjainkat és egyre 
több munkatársunk jár Monor irányából 
is, így szeptember utolsó hetében indítot-
tuk el új buszjáratunkat, a kényelmesebb 
és stresszmentesebb munkába járásért.

NÉHÁNY KOLLÉGÁNK HANGJA:
Erika, operátor: amikor az első beszélge-
tésre jött em nem is reméltem, hogy nem 
a koromat taglalják, hanem a szakmai ta-
pasztalataimról beszélgetünk. Már három 
éve dolgozom itt  az Eagle-nél és megtalál-
tam számomra a biztonságot, tervezhető-
ek a mindennapok, a vezetők és a kollé-
gák is elismerik a jó teljesítményemet. 

Szilárd, operátor: ugyan még fi atal va-
gyok, de számomra is fontos az egészsé-
gem. A cég támogatja a sportolást, a moz-
gást és van egy Munkavállalói támogató 
program ami a hétköznapi problémákban 
is tud segíteni. Pl. hogyan tudok jobban 
spórolni, ha lakást szeretnénk venni a pá-
rommal. A bérem is jó, ebből tudok félre-
tenni. Szeretek itt  dolgozni, mert a társa-
ság is jó, sok barátom lett  az elmúlt évek 
alatt . Szabadidőnkben is szoktunk talál-
kozni.

Géza, kulcsoperátor: dolgoztam a kör-
nyéken más cégeknél, de amikor ide be-
lépsz egyfajta nyugodtság, kiegyensúlyo-
zott ság fogad. Nekem fontos, hogy a cég a 

vezetősége mindig betartja az ígéretét. Fo-
lyamatosan tájékoztatnak mindenről, ami 
a cégről vagy egyéb eseményekről szól. 
Tehát érzem, hogy fontos vagyok, bevon-
nak a mindennapok esetleges problémái-
ba. Ha nekem van gondom, mindenki se-
gít. Elismerik a tudást, az eredményedet, 
támogatnak a tanulásban is és a bérezés 
is megfelelő számomra. Egy évben két-
szer is van lehetőség a béremen emelni, ez 
csak az én teljesítményemen múlik. 

Aki szeret egy jó csapatban dolgozni, 
ahol nem csak a munkakörnyezet, hanem 
a céges programok is kellemesek, mind-
emellett  elismerik és honorálják a telje-
sítményét, annak érdemes jelentkezni a 
céghez. Még vannak betöltendő állások! 
Várjuk az ÖN jelentkezését is!  (x)

Amit kínálunk: 
• 8 órás főállású foglalkoztatás 
• heti váltásban működő 3 műszakos munkarend
• kiemelkedő műszakpótlékok (du 30%, éj 50%)
• egészségbiztosítás
• céges rendezvények
• beutazás támogatása, műszakokhoz igazodó céges buszjárat

 

További információkért keresd fel weboldalunkat 
vagy keress minket az alábbi elérhetőségeken!

www.ekkeagle.hu
Telefon: 06-70/400-4480, e-mail: info.eihu@ekkeagle.com

DOLGOZZ MAGLÓDON!
ilágszínvonalú termelést végző munkaidőben tudtunk dolgozni. De mára 

– a térségünkben van egy EMBERARCÚ gyár

Legyél te is munkatársunk! Jelentkezz az alábbi munkakörbe:

BETANÍTOTT ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR


