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Előreláthatólag november elején történhet meg dr. Csipler Norbert rendőr alezredes hivatalos kinevezése a monori kapitányság élére.
Dr. Csipler Norbert rendőr alezredes
februárban érkezett a monori rendőrkapitányságra megbízott vezetőként, most
pedig, várhatóan a hónap elején megtörténik a rendőrkapitányi kinevezése. Ehhez az eljárásrend szerint, a monori képviselő-testület jóváhagyása is
szükséges. Az októberi képviselő-testületi ülésen tiszteletét tette dr. Nagy
László dandártábornok, Pest Megye
rendőrfőkapitánya, aki megköszönte a
város támogatását, és kiemelte, hogy
a kapitányság eddigi megbízott vezetője továbbra is Monor közbiztonságának javításán fog dolgozni, mely nagyban javítja a lakosság biztonságérzetét.
Dr. Csipler Norbert alezredes pályafutása során vezette már a ráckevei kapitányságot, dolgozott a Budapest XII. kerületi kapitányságon és Budaörsön is.
2012-től 2016-ig a szigetszentmiklósi
rendőrkapitányságot vezette, az év eleje
óta pedig Monorért és a környék településeiért dolgozik majd.
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A KÖVÁL Nonproﬁt Zrt. munkatársainak lesz dolga mindenszentek és halottak napján, hiszen a temetőkben ezeken
a napokon lényegesen több hulladék keletkezik.
– Mint üzemeltető, kiemelten ﬁgyelünk
a temetőre és környékére az érintett
időszakban, hiszen ilyenkor jelentősen
megnő azok száma, akik kilátogatnak,
és aktívan gondozzák a sírokat. A sírok
rendbetétele által azonban jelentősen
megnövekszik a hulladék mennyisége
is, a temető tisztán tartása ilyen mértékű
terheltségnél mindenképp ﬁgyelmet
igényel majd. Folyamatosan gondoskodnunk kell arról, hogy a szeméttárolók
megfelelőképpen ürítve legyenek – válaszolta kérdésünkre Takár Gábor Jenő, a
KÖVÁL Zrt. vezérigazgatója.
November 1-én és 2-án minden évben
sokkal több látogató érkezik, akik szeretnének a síroknál is megemlékezni
szeretteikről. A látogatók is segíthetnek
a terület tisztán tartásában azzal, hogy

a sírokról összeszedett hulladékot kulturált módon, az arra kijelölt gyűjtőhelyekre viszik. A kihelyezett mécsesekre,
gyertyákra érdemes fokozottan ﬁgyelni,
nehogy nem kívánt tüzet okozzanak a
sírok között.

OKTÓBER 6-I KOSZORÚZÁS

A NEMZET GYÁSZNAPJÁN
1849-ben tizenhárom magyar honvédtisztet végeztek ki Aradon, amiért szerepet vállaltak az 1848–49-es forradalom és szabadságharcban. A hősi
halált halt 13 vértanúra emlékeztünk
október 6-án: Aulich Lajosra, Damjanich Jánosra, Dessewffy Arisztidra, Kiss
Ernőre, Knézich Károlyra, Láhner (Lahner) Györgyre, Lázár Vilmosra, Leiningen-Westerburg Károlyra, Nagysándor
Józsefre, Poeltenberg Ernőre, Schweidel
Józsefre, Török Ignácra, Vécsey Károlyra, valamint az aznap Pesten kivégzett
gróf Batthyány Lajosra, Magyarország
első független, felelős kormányának
miniszterelnökére.

Előttük tisztelegve Monor Város
Önkormányzata nevében Darázsi Kálmán, Monor város polgármestere és
Dessewﬀ y Andor, a városfejlesztési és
pénzügyi bizottság elnöke helyezte
el az emlékezés koszorúját az Esküre
Strázsa Infó
emelt kéz emlékműnél.

IDÉN ELMARADT A KÖZÖS MEGEMLÉKEZÉS

NEM FELEDVE A HŐSÖKET
A vírushelyzet miatt a városi ünnepségek és egyéb nyilvános programok országszerte elmaradtak, vagy csak nagyon szűk körben lettek megtartva.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján, az eddigi évekkel ellentétben nem tudtak Monor város lakói közösen megemlékezni a hősökről.
Ám, Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium államtitkára, Darázsi Kálmán, Monor
polgármestere és Juhász László, Monor
alpolgármestere október 22-én elhelyez-
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ték az emlékezés koszorúit a 2001-ben
felavatott 1956-os emlékműnél.
A monori vonatkozású díjakat és kitüntetéseket hagyományosan március
15-i ünnepségen adják át, melyet azonban idén a pandémia miatt október 23-i
megemlékezésekre halasztottak. Mivel
ez az esemény is elmaradt, a képviselő-testület úgy határozott, hogy a novemberi testületi-ülésen fogják a Vigadó Dísztermében ünnepélyesen
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köszönteni a díjazottakat.
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HELYI TÉMÁK
DARÁZSI KÁLMÁNNAL
Hogyan, mikor, miért – a polgármester válaszol
a Monort érintő és foglalkoztató kérdésekre.
VÍRUSJELENTÉS: MI A HELYZET
MONORON?
– Lakossági igény volt, hogy folyamatosan adjunk hírt a monori fertőzött betegek és karanténban lévők számáról.
Ezért kértük a Monori Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet vezetőjét,
hogy Monorra lebontva küldjék el az itteni adatokat. A pontos ismeretekkel a
tájékoztatás a célunk, hogy a lakosság
lássa, vannak fertőzöttek, szükség van
a védekezésre, továbbra is nagy mértékben oda kell ﬁgyelni az előírások betartására: a maszk helyes viselésére, a szociális távolságtartása. Az önkormányzat
is a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva
szervez vagy mond le rendezvényeket,
a hivatalunk, az intézményeink és cégeink működésével és nyitvatartásukkal
is követjük a járványhelyzet alakulását.
Az új adatokat hetente frissítjük és közzé tesszük.

KÜLÖNLEGES ÉVÜNK VOLT
– Nagyon sok mindenben lelassított
bennünket a világjárvány, nem tett túl
jót a város gazdálkodásának sem. Amikor tavaly a választások után, október
végén a jövőt vizionáltuk, nem ilyennek
képzeltük el, de túl leszünk ezen is! Az
élet nem állt meg, a beruházásaink folytak, még ha nem is azzal a dinamizmussal, ahogyan terveztük. Próféta lennék,
ha meg tudnám mondani, mi vár ránk
karácsonykor, de biztos, hogy alkalmazkodni fogunk a járványhelyzethez.

A STRÁZSAHEGY JÖVŐJE
– Az elmúlt tíz évben nagy változáson
ment át a Strázsahegy. Számos kisebbnagyobb rendezvénynek ad otthont, önkormányzati és magáneseményeknek,
mint esküvők, családi és céges rendezvények egyaránt. Általuk viszont nagyon megnőtt a terület leterheltsége. Az
utakat jóval kisebb forgalomra és terheltségre tervezték, nincsen elegendő
parkolóhely, nem teljesen megoldott a

vízelvezetés, miközben sok pince megújult, ami további fejlődést vetít előre.
Ezeket szeretné az önkormányzat rendezni és összehangolni. Pályázatot írtunk ki, amit a Völgyzugoly Műhely településtervezéssel foglalkozó cég nyert
meg, és a feladat az, hogy koncepciótervek készüljenek a Strázsahegy fejlesztéséről, megközelíthetőségéről, közlekedésről, parkolásról. Jelenleg olyan
ütemben halad a fejlődés, ami egy idő
után már önmagának fog gátat szabni, ezt pedig csak önkormányzati szinten lehet rendezni. A tervezőiroda ötletei alapján fogunk dolgozni, amibe
bevonjuk a pincetulajdonosokat is, mivel fontos, hogy konszenzussal tudjunk
döntést hozni. Ha meg akarjuk őrizni
a hegyet a jelenlegi értékeivel, akkor el
kell indulnunk, méghozzá fokozatosan
haladva, nem egyszerre rázúdítani a
változásokat a Strázsa használóira. Nagyon fontos a Strázsahegy, komoly értéket képvisel tele lehetőségekkel, amit
megnyugtatóan kell rendezni, hiszen
Monor legnagyobb turisztikai látványosságáról beszélünk.

AZ EGÉSZ CSALÁD ÉREZZE JÓL
MAGÁT

– Mikor kisebb volt a lányom, egy alkalommal feltekertünk a Strázsahegyre,
meglátta a kilátót és kérdezte: jó ez a mászóka, de miért nincs rajta csúszda? A családok fellátogatnak a hegyre, bort kóstolnak, sétálnak, rendezvényre mennek, de
jó volna, ha a gyerekeknek is tudnánk
szórakozási lehetőséget biztosítani. Ennek
érdekében pályáztunk, és az egyik pályázatunk nyert is tízmillió forint támogatást
élménypark létesítésére, a másik pályázatunk, ami játszótér kialakítását célozta
meg, még elbírálásra vár. A terveink mind
azon a telken valósulnának meg, ahol
most adtuk át az intelligens illemhelyet,
így komfortos és komplex kikapcsolódási lehetőséget nyújtva az egész családnak.
Jövőre kezdődik a kivitelezés, reméljük,
mindkét tervünket megvalósíthatjuk.

ROZSDAÖVEZETEK?
– Az önkormányzatoknak Magyarország
kormánya lehetőséget biztosít arra, hogy
az elhagyott, régi területeken rozsdaövezeteket alakíthassanak ki. Ez azt jelenti,
hogy a használaton kívüli területeken 5%os áfával tudnak a beruházók számolni,
amennyiben lakást építenek. Teljes Monort nézve vizsgáltuk a lehetőségeket, és
arra jutottunk, hogy jó néhány terület sorsát lehetne ilyen módon rendezni. Viszont
szem előtt kell tartanunk azt is, hogy az
így megvalósuló lakásokat közművekkel
is el kell tudnunk látni, az ide költözőknek
biztosítanunk kell infrastruktúrát, bölcsődei és óvodai férőhelyeket is. Ám kiemelten fontos, hogy az itt élő és itt maradni
akaró ﬁataloknak is lehetőséget tudjunk
biztosítani, akár azzal, hogy az újonnan
épülő lakásokban folytathassák az életüket Monoron.

TRIANONI
EMLÉKMŰ
KÉSZÜL

– Szeretnénk megemlékezni a nemzetünket érintő
tragédia 100. évfordulójáról, ezzel
is gondolva azokra, akik a trianoni döntés miatt,
akaratuk ellenére kerültek el az
anyaországból. A
tervünk az, hogy
a Gera kertbe kerüljön egy egyszerű, letisztult
emlékmű, ami ábrázolná az elcsatolt területek méretét és az azokon élő lakosság lélekszámát. Várhatóan november
végén adjuk át az emlékművet.

A NAGY JÁTÉKOK HELYETT
– A Tavas parkba és a KRESZ-parkba látogatók által tapasztalt probléma, hogy
a játszótereinken két olyan nagy játék is
van, amelyek megsínylették az idő múlását. Nem bírták a terhelést, de mindenképpen úgy szeretnénk elbontatni őket,
hogy pótoljuk is új játékok beszerzésével.
Megpróbáltunk olyan eszközöket keresni,
amik nagyjából funkciójukban hasonlítanak a korábbiakra. Nem sikerült ugyanolyanokat találnunk, de kiemelten fontos
volt, hogy a játékok ugyanazt az élményt
K.S.Zs.
nyújtsák a gyerekeknek.
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ÖNKORMÁNYZAT
MEGOLDÁS SZÜLETHET

VÍZELVEZETÉSI PROBLÉMÁK
Nagyobb településrészeket is érintő
csapadékvíz-elvezetési probléma megoldásáról született döntés a képviselő-testületi ülésen. A Vörösmarty utca
és a Székely Bertalan utca környékén
is halasztást nem tűrő beruházásokra
van szükség.
Az elmúlt időszakban számos árok
betemetésre, feltöltésre került a városban, amelynek tilalmára a közterületfelügyelők folyamatosan ﬁgyelmeztetik a lakosságot, hiszen az árkok fontos
funkcióval bírnak. A képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy ha a szikkasztóárkok kellő számban és megfelelően működnek, nem lenne szükség
a csapadékvíz ilyen mennyiségű kényszermozgatására. Addig is mindkét,
leginkább terhelt városrészről elmondható, hogy a helyzet azonnali megoldást kíván. A Vörösmarty utcában
komplett csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére lesz szükség, melyre az önkormányzat bruttó 1,2 millió forintos árajánlatot kapott, ennek
forrása a 10 millió forintos fejlesztési tartalék lesz. A rendszer megépítését a képviselő-testület egyhangúlag
támogatta.
A másik kérdés a már meglévő, zárt
csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása a Székely Bertalan utcában.
A csövek eltörtek vagy szétcsúszhattak, ezért a problémát maradéktalanul fel kell tárni. Erre is beérkezett az
1,15 millió forintos árajánlat. A munkálatok várhatóan a közeljövőben elkezStrázsa Infó
dődnek.

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.

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos

2220 Monor, Ady Endre út 27. Tel.: 29/411-717
Nyitva: H: 10–12 és 15–18, K–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–10
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ÚJ GYERMEKORVOS
MONORON
Ha egy kicsi gyermek érti, mi történik, kevésbé
fél és sokkal együttműködőbbé válik
töttem. Sokat jelentett számomra édesapám példája is, emellett a gyermekorvoslás olyan szakterület, amely jóval szélesebb
perspektívát jelent nekem. Végül 1999
őszén Budapesten, a Madarász utcai Gyermekkórházban helyezkedtem el.
Sokan azt hiszik, hogy egy gyermekorvos csak pici gyermekekkel foglalkozik,
vagy ahogy egy más szakterületen dolgozó nővér mondta egyszer: „Csak babázgat”. De ez nagyon távol áll a valóságtól,
hiszen 0-18 éves korig tartoznak hozzánk
a gyerekek és a tinédzserek. A gyógyítás
mellett például jogosítvány megszerzéséhez szükséges orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat is végzünk.

Ifjabb dr. Lakos Gábor gyermekorvos januárban kezdett helyettesíteni Monoron,
később, a tavaszi járványhelyzetben egyre több napot vállalt, májustól pedig egész
hónapban itt volt, így ősszel végleges lett
az együttműködés a város és közte. A Monor 2. sz gyermekorvosi körzet alapellátásának biztosításával bízták meg, ahol a
doktor úr hamar beilleszkedett a közösségbe, a védőnői hálózatba, a kollégákkal
és a kis páciensekkel is gyorsan megtalálta
a közös hangot.
– Úgy tudom, kötődése is van a városhoz.
– Igen, anyai nagyapám, dr. Homoki-Nagy László Monoron volt állatorvos, így
gyermekkoromban sok időt töltöttem itt. A
szüleim is itt ismerkedtek meg. Édesapám
gyermekorvosként dolgozik Vecsésen. A
házunkat egy kis betegfogadó helyiséggel kiegészítve építette meg, hogy otthon,
néha még hétvégén is tudja fogadni a betegeket. Én még kisiskolás voltam, de az
ismerőseink közül sokan már kérdezgették, hogy mikor fogom édesapámat követni gyermekorvosként.
– Mindig ez volt a terve?
– 1998-ban végeztem Budapesten, a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, akkor még arra készültem, hogy a sebészetben lesz a jövőm. Utolsó évben ösztöndíjasként 3 és fél hónapot töltöttem az
Egyesült Államokban kórházi gyakorlaton. Miután hazaértem, sebészeten kezdtem dolgozni, de néhány hónap múltán
mégis a gyermekgyógyászat mellett dön-

– A szülőkkel könnyen megtalálja a közös hangot?
– A szülőkkel való kommunikációban
számomra az az egyik legfontosabb szempont, hogy minden esetben megértsék,
mi áll gyermekük betegségének hátterében. Fontosnak tartom, hogy egy nyelvet
beszéljünk. Szeretem a saját szintjükön a
gyerekeket is bevonni a beszélgetésbe, hiszen, ha egy kicsi gyermek érti, mi történik, kevésbé fél és sokkal együttműködőbbé válik. Lényegesnek tartom a nagyobb
gyerekek egészségtudatos életmódra nevelését, esetenként pedig a hagyományos
és természetes gyógymódok szükség szerinti kombinált alkalmazását is.
– A rendelőben milyen járványügyi változások léptek életbe?
– Tavasszal vezettük be a telemedicinarendszert, ahol telefonos tanácsadás keretein belül egyeztetünk azokkal a szülőkkel, akik kisebb panaszokkal jelentkeznek.
Korábban ugyanezt a tanácsadást szóban,
személyesen végeztük, ezért sokszor túl
sokan voltak a váróban. Ráadásul, amióta
az elektronikus szolgáltatói tér is működik, még könnyebb a dolgunk, hiszen egyegy receptért sem kell személyesen bejönni. A járványhelyzet okozta változások
legalább ebben hasznosnak bizonyultak,
mivel sok kérdés letisztázódott. Enyhébb
panaszokkal érdemes először telefonon
tanácsot kérni, hiszen az esetek nagy részében ez is elegendő lehet. Személyesen
akkor kell bejönni, ha ezt telefonon megbeszéltük, így elkerülhető a várakozás a
folyosón, és kisebb a megfertőződés eséVizler-Nyirádi Luca
lye is.

ÖNKORMÁNYZAT
MEGTISZTÍTOTTÁK, ELLAPÁTOLTÁK

CSAKNEM 700 FOLYÓMÉTER
PADKÁT TETT RENDBE A KÖVÁL
A város több pontján az éves kátyúzás második, őszi ütemével egyidejűleg a KÖVÁL Nonproﬁt Zrt. megkezdte
a kiemelt szegélyeknél a padkarendezési munkálatokat is. Ennek keretein belül
több mint 300 négyzetméter kátyú mentesítése került elvégzésre alvállalkozó
bevonásával, valamint közel 700 folyóméter padka rendezése is megtörtént. –
Látványos javítás volt a városházától a
Liliom utcáig tartó szakasz a Deák Ferenc utcában – nyilatkozta kérdésünkre Takár Gábor Jenő, a KÖVÁL Zrt. vezérigazgatója. – Az ajánlott szélességben
kisimították, majd a megfelelő anyaggal és tömörítéssel rendezték a padkákat az érintett szakaszon. Ez egy nagyon igénybe vett út, mindkét oldalról
nagyon sok parkoló autóval, amely miatt
rendkívül megsüllyedt ez a rész – mondta az igazgató.
Ezen kívül rendszeresen karbantartást igényel az ún. padkafelhízás a városban: a KÖVÁL munkatársai folyamatosan ﬁgyelik a magas szegélyes, terhelt
útszakaszokat, amilyen például a Balas-

A SZOCIÁLIS FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN

ÚJ AUTÓ SEGÍT

si Bálint utca vagy a Liliom utca, ahol az
időjárás, az eső és a hordalék következtében kialakulnak a padkafelhízások.
A KÖVÁL kollégái az elmúlt időszakban megtisztították és teherautóra lapátolták a felhalmozódott anyagokat, ezzel
segítve az esővíz akadálytalan eljutását
az árkokba és a vízelvezető csatornákba.
Strázsa Infó

Egy önkormányzati tulajdonú, 13 éves
gépjárművet cserélt le a KÖVÁL Nonproﬁt Zrt., hogy továbbra is zökkenőmentesen tudják ellátni a különböző
szociális feladatokat. A városban megtett rengeteg kilométer miatt az előző kisbusz műszakilag lassan teljesen
amortizálódott. A vezetőség jelezte az
önkormányzat felé, hogy a gépjármű
javítása gazdaságtalanná vált, így az
önkormányzati testületi ülésen hamarosan határozat született arról, hogy
milyen forrásból és hogyan vásárolja
meg az új gépjárművet a KÖVÁL.
A koronavírus kissé ugyan akadályozta a beszerzést, így csak most, a
hetekben tudta leszállítani az autót a
monori kereskedő cég, mely a legjobb
ajánlatot tette az alacsony padlós és
kellő méretű csomagtartóval rendelkező autóra. Jó hír a városnak, hogy mostantól műszaki viszontagságok nélkül
tudják ellátni a rájuk ruházott szociális
feladatokat.
Strázsa Infó

A FEJLESZTÉSEKRŐL ÉS A BERUHÁZÁSOKRÓL VOLT SZÓ

KÖZMEGHALLGATÁS
Monor Város Önkormányzata idén is október végén tartotta az éves közmeghallgatást. A fórum formális képviselő-testületi
ülésnek számít, vagyis a képviselők megszavazták a napirendi pontokat és jegyzőkönyv-hitelesítőket is kijelöltek, melyet
Darázsi Kálmán polgármester vezetett fel.
Gubán Sándor főépítész lépett a pulpitusra,
hogy az első napirendi pontról beszámoljon. Tájékoztatását fogalommagyarázattal
kezdte, hogy a hallgatóság értse az aktuális rendezési terv módosításainak miértjeit és mikéntjeit. Részletezte az elmúlt évek
helyi építési szabályzatának alakulását.
Megtudtuk, hogy a 2016-ban készült koncepció tíz évig meghatározza az alapelveket, melyen akkor változtatnak, ha az adott
terület felhasználási módja is megváltozik.
Érthető példákkal illusztrálta mondandó-

ját a főépítész. Beszámolója után Darázsi
Kálmán polgármester ismertette a város
2020-as gazdálkodását, sorra vette az adónemekből befolyó összegeket és kitért a
pandémia okozta költségvetési visszaesésre is. Kiemelte, Monor gazdálkodásához és
a beruházások fenntartásához a vis maior
ellenére sem kellett hitelt felvennie a városnak.
A következő napirendi pont a város
2020-as fejlesztéseiről, megvalósult vagy
folyamatban lévő beruházásairól szólt és
az Okos Város projekt részleteiről. Utóbbit a téma felelőse, Juhász László alpolgármester ismertette részletekbe menően és
a laikus hallgatóság számára is közérthetően. A már megvalósult tételek – intelligens mosdók és digitális tantermek –
mellett sorra vette a még futó projekteket,
melyek mindegyike a jövő év közepére befejeződik. A közlekedésbiztonsági fejlesztések része lesz az intelligens zebrák telepítése, melyek az átkelőket hivatottak
biztonságosabbá tenni. Hat helyen valósítanak meg ilyen fejlesztéseket, különösen fontos a Kistói út és a Kossuth Lajos
kereszteződése, ahol a beruházás által a
2020. november | MONORI STRÁZSA

kerékpárút is biztonságosabbá válik. Nem
szervesen kapcsolódik a közlekedésbiztonsághoz, de mégis része a meglévő, elavult térﬁgyelőrendszer fejlesztése. Ebben
az alprojektben sebességmérőket is telepítenek jellemzően azokra az útszakaszokra,
ahol a gyorshajtás visszatérő probléma. Az
okos közvilágítás által minden lámpaoszlop lámpatestet kap, az okos padok pedig
első sorban a ﬁatalok kényelmét szolgálják
majd: internetkapcsolattal és telefontöltővel. Juhász László megígérte, hogy a Strázsa hasábjain majd további részleteket ismerhetünk meg az új projektekről.
Darázsi Kálmán polgármester végigvette a komolyabb beruházásokat a nyertes pályázatoktól a felújításokon és korszerűsítéseken át egészen a monori közösségi
programokig. A beszámoló végén a lakossági kérdések következtek, melyben szóba
került a nagy esőzések okozta probléma
az Ady úti iskola előtt, a rendelőintézet bejáratának méltatlan környezete és a vonatok késése is. A polgármester válaszában
megemlítette a tervezett Ady úti felüljárót
és ígéretet tett helyszíni bejárásra is.
A Gemini TV-n a teljes közmeghallgatás megnézhető, lapunk pedig továbbra is
folyamatosan beszámol az aktuális monoSolymosy
ri hírekről és eseményekről.
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ÖNKORMÁNYZAT
39 ÉVEN ÁT TANÍTOTT MONORON

TÁJÉKOZTATÓK A 2020/21-ES TANÉV KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEIRŐL

ÉVA NÉNITŐL BÚCSÚZUNK

AZ ÚJ TANÉVRE KÉSZÜLÜNK

Mély fájdalommal adjuk hírül, hogy Bernula Béláné, született Czeglédy Éva vasdiplomás tanárnő és platinadiplomás
tanítónő életének 95. életévében 2020.
szeptember 17-én elhunyt.
Éva néni megbecsült tagja volt a városnak. 1945-ben népiskolai tanítói,
majd 1952-ben Budapesti Állami Pedagógiai Főiskolán tanári oklevelet szerzett. 1951-től a szomszédos Gomba község általános iskolájában, majd
1953-tól a monori Kossuth Lajos Általános Iskolában tanított. Összesen 39
éven át volt elismert és szeretett tanára az iskolának, számos gyermek osztályfőnökeként emlékszik rá. Pedagógiai tevékenységét 49 éven át folytatta.
Vasoklevelét a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző
Kara állította ki részére, és 2015-ben rubint oklevelet is kapott.
Egyike volt azoknak, akik munkásságának köszönhetően a monori Helytörténeti Kör Közművelődési Egyesület 1985-re a korábbi szakköri formából
egyesületté fejlődött.
Őszinte részvétünk a családnak!

Az általános iskolák végzőseinek fejébe már befészkelte magát a továbbtanulás kérdése. Sok családban ilyenkor nagy
a tanácstalanság, bizonytalanság, hogy
gyermekük számára milyen további utat
is válasszanak. Monor két középiskolája
is meghirdette a 2020/21-es tanév képzési lehetőségeit.
A monori József Attila Gimnázium
és Közgazdasági Szakgimnázium (JAG)
ezúttal is várja az érdeklődő tanulókat
a négy- és a hatéves gimnáziumi képzésekre. A négyéves képzésen belül lehetőség van nyelvi előkészítő, humán, reál
vagy gazdasági orientációs osztályba jelentkezni. A felvételi követelményekről,
a képzésekről és a jelentkezés részlete-

iről a JAG honlapja tájékoztat részletesen (http://mjag.sulinet.hu/reszletes-tajekoztato/).
A Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Technikuma és Szakképző
Iskolája is meghirdette az általános iskolák utolsó évesei számára a következő tanévre technikumi és szakmai képzéseit. A technikum 5 éves időtartalmú,
ahol a felvételi rangsort a 7. osztályos év
végi és 8. osztályos félévi teljesítmények
alapján állítják össze. A szakmai képzés vizsgái után lehetőség van esti tagozaton további két év alatt az érettségi
megszerzésére is. A képzési lehetőségek
részleteiről az intézmény honlapján tájéStrázsa Infó
kozódhatnak.

TÖBB MINT 200 GYERMEK KEZDI JÖVŐRE AZ ISKOLÁT

MINDEN ELSŐSNEK JUT HELY
Egyelőre változatlanok maradtak a jövő
évi beiskolázási körzetek, ám az egyenlőtlen teherviselés miatt újratervezés szükséges az iskolák területi felosztásában.
Az emberi erőforrások bizottsága tárgyalta a létszám kérdését a helyi iskolák
vonatkozásában, ahol a tankerületi vezetők is részt vettek. A jövő évi, várható beiskolázási szám a Kossuth Lajos Általános
Iskolában 63, Jászai Mari Általános Iskolában 70, az Ady Úti Általános Iskolában 32
és a Nemzetőr Általános Iskolában 54 elsőst jelent, természetesen a kiköltözés-beköltözés és egyéb mozgás némiképp módosíthat a számokon.

A bizottság javaslata alapján a város- és
az iskolavezetésnek jövő évtől az óvodavezetőkkel közösen kell gondolkodni
a megfelelő arányosítás módján. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya jelenleg jóval magasabb számot mutat a Kossuth Lajos
Általános Iskolában, a Jászai Mari Általános Iskola összlétszáma pedig eljutott a telített szintre.
Felmerült az a gondolat is, hogy ha
ilyen ütemben nő a tanulói létszám, akkor
szükség lehet az egykori Táncsics úti kisiskola újranyitására, akár pályázati segítStrázsa Infó
séggel.

SZÉPEK LETTEK ÉS KORSZERŰEK

MEGSZÉPÜLT KÉT ISKOLA IS
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm mindazoknak, akik szeretett Édesanyám, Bernula Béláné született Czeglédy Éva tanárnő elhunytakor
részvétüket és együttérzésüket fejezték ki, s őt utolsó útjára elkísérték. Köszönöm háziorvosaink, a Gondozási
központ munkatársai és sokak: barátok, kollégák, tanítványok és ismerősök segítségét, támogatását és imáját
Édesanyám betegsége idején.
Bernula Béla Péter
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A KEHOP energetikai felújítási program
segítségével két monori iskola is új külsőt
kapott, ezen felül pedig energetikai szempontból is megújultak. Az Ady Úti Általános Iskola több mint 110 éves, patinás épü-

lete mindig is oktatási célokat szolgált, az
egykori ﬁú és leány polgári iskola külső
homlokzata most végre méltó módon megszépült. A korszerű és mégis stílusához hű
felújítás azonban nemcsak esztétikai beavatkozást jelentett az épületen, hanem
egyben energetikai felújítást és korszerűsítést is, mely által kényelmesebb lesz az ott
tanulás és az üzemeltetés is lényegesen olcsóbbá válik. Az épületen egy 15 kW napelemrendszer telepítése is megvalósult.
A József Attila Gimnázium Petőﬁ utcai szárnyán is komoly munkálatok folytak: az energetikai felújítás mellett a
homlokzat is megújult. A két épület felújítását a Magyar Építők szakmai lapja is
Strázsa Infó
méltatta.
MONORI
MONORISTRÁZSA
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ÖNKORMÁNYZAT
ÚJUL A KÖZPONT EGYIK FORGALMAS UTCÁJA

ÚTFELÚJÍTÁS
A BM által kiírt felhívásra adta be pályázatát
a Monori Városfejlesztő Kft., mely végül pozitív elbírálásban részesült, így a város összesen 40 millió forint támogatást nyert.
Az összegnek köszönhetően előreláthatólag tavasszal kezdődhet meg a Széchenyi utca Ady Endre és Mátyás király utcák
között i szakaszának felújítása. A képviselő-testület hamarosan dönt a közbeszerzés kiírásáról, így akár a kivitelező is kiválasztásra
kerülhet az idei évben.

A pályázat részeként ezúttal is magasabb
műszaki tartalmat fogalmaztak meg: mindkét oldalon süllyesztett szegély épül, szükség
szerint megtörténik az alépítmény erősítése, ezután kerül kialakításra az új kopóréteg.
Az önkormányzat saját forrással is tervezi kiegészíteni a megítélt támogatást, így az útfelújítással párhuzamosan a vízelvezető és
szikkasztóárkok proﬁlozása is megvalósulhat majd. Az útszakasz felújítása fontos mérföldkő, hiszen az Újtelepen, a temető környékén és a külterületeken elvégzett útfelújítások
után a városközpont egyik forgalmas utcája
S.Info
újul meg.
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PLUSZ EGY SZÁLLÍTÁSI NAP ÉS PLUSZ ÖT ZSÁK

EXTRA ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS
Monor Város Önkormányzata a megszokott
lakossági zöldhulladék-szállításon felül 2020.
október 31-én szombaton egy plusz, egyszeri
szállítási napot is kijelölt az extra zöldhulladék elszállítására.
Az őszi kertrendezés egészséges a növények
számára, ám mindig tetemes mennyiségű zöldhulladékot jelent a családi házak udvarán, amit
egy idő után nehézkes tárolni, kerülgetni. Erre
gondolva a DTkH Nonproﬁt Zrt.-vel történt
megállapodás alapján az önkormányzat a normál havi elszállításon felül lehetőséget biztosít, hogy október 31-én ingatlanonként további
öt darab zöldhulladékos zsák (vagy bármilyen,
maximum 120 literes áttetsző zsákba elhelyezett

hulladék) kerüljön kihelyezésre és elszállításra.
Ezen felül kitehető még fél köbméternyi ág és
70 cm-nél nem hosszabb nyesedék.
Az önkormányzat a lakosság segítségét és
együttműködését kéri a hulladékok tömörítésével és szakszerű összekötözésével kapcsolatban: a gondos kihelyezéssel ugyanis csökkenthető a tároláshoz szükséges hely, valamint
a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyisége. Fontos, hogy a kötegek ne hulljanak szét,
ezzel is időt veszítve a begyűjtésben.
Január elsejétől országszerte tilos lesz a kerti hulladék és avar égetése, ennek megfelelően
a város már dolgozik azon, hogy segítse a lakosságot a zöldhulladék jövőbeni kezelésében.

MÁR NEM KELL VISSZATARTANI

ÁTADTÁK AZ OKOS MOSDÓKAT
Befejeződött az Okos Város beruházás első
projekteleme, elkészültek a nyilvános illemhelyek a város három pontján. A Tavas parkban,
a Szent Orbán téren és a városközpontban a Dr.
Borzsák István Városi Könyvtár mellett korszerű, utcabútor jellegű, fotókkal illusztrált létesítményeket adott át a monori kivitelező az önkormányzatnak.
Az intelligens mosdók személyzet nélkül
üzemeltethetőek, automatikusan működnek
és több okos funkciót garantáló érzékelővel
kerültek átadásra. A szenzorok többek között a felhasználói jelenlétet, az eszközfogyást,
az áram- és vízellátást, a használói rosszullétet és a kihasználtságot is jelzik az üzemeltető

KÖVÁL Nonproﬁt Zrt. felé. A mosdók használata 100 forintba kerül. A közelgő téli időszakra
tekintettel az illemhelyek már a téli üzemmód
szerint működnek: nyitvatartásuk 6–18 óra
közötti, a városközpontban 20 óráig tart, és a
használathoz elengedhetetlen fűtés is működik már az illemhelyekben. A felhasználókat a
mosdókon olvasható tájékoztatók segítik.
Régóta fennálló, jogos lakossági igényeknek
sikerült megoldást találni az Okos Város projekt első, befejeződött szakaszában a most átStrázsa Infó
adásra került illemhelyekkel.
2020. november | MONORI STRÁZSA
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KÖZÖSSÉG

MONOR MÚLTJÁÉRT
Az idén november 2-án ünnepli a Helytörténeti Kiállítás huszadik
születésnapját. Nem volt egyszerű és rövid az út idáig: mamutcsontok,
visszavont adományok és nem várt összefogás kísérte.

A

Helytörténeti Kiállítás megalapításának gondolata közel száz éve
érlelődött már, az alapító egyesület is létrejött. A sajtóban úgy cikkeztek
róla 1930-ban, mint Pest megye első járási múzeumáról. Közel kétszáz tárgy sorakozott az alapításkor, hogy megismerkedhessen vele a nagyérdemű látogatók
serege: mamutborjú csontváza, ősló állkapocsrésze, ősszarvas agancsa, 1860 körüli látképek a főtérről, helyi néprajzi felvételek, egy eredeti Dürer-metszet 1519-ből,
Pósa Lajos költő személyes tárgyai, levelezése, kötetei, Kapus János 1848-as honvéd
őrmester és garibaldista hadnagy írásos
emlékei, valamint régi fegyverek, okmányok, könyvek és egyéb ritkaságok.
A Monori Kaszinó vezetősége ideiglenes helyet is kínált az egyedülálló
gyűjtésnek. Hamarosan azonban elhalt
a kezdeményezés, s még a hamuja is kihűlt. A Borzsák Endre néprajzkutató által
feljegyzett 866 db kiállítási tételszám is
gyorsan elolvadt: az adományozók viszszavették a családi ereklyéket, vagy továbbadták a Nemzeti Néprajzi Múzeum
számára, látván, hogy nem méltóak a
körülmények, sok minden tönkrement,
vagy kézen-közön eltűnt, elkallódott.
Bizony alig maradt ránk valami a Borzsák-hagyaték keretében.

ÉS MÉGIS LETT MÚZEUMUNK...

Majd ismét aktuálissá vált a téma a 60as években, aztán Monoron Helytörténeti Kör (1974) is alakult a település több
száz éves múltjának bemutatására, felkutatására. Mindezekkel párhuzamosan
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magánkezdeményezések is indultak: Csák
András, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanáraként az intézmény
tetőterében kapott engedélyt
iskolamúzeum létrehozására, Kovács Gyula pedig saját
házánál alakított ki egy
természetismereti kiállítást. A Monorért Baráti Kör (MBK) 2000ben felvállalta, hogy
létrehozza a város saját helytörténeti múzeumát, s kezdeményezésük egymásra talált
az önkormányzati elhatározással: így a
Szent István Patika egykor főtéri épületében lelte meg új helyét a Helytörténeti
Kiállítás. Kezdetben a monori Művelődési Központ, majd már 11 éve a Dr. Borzsák
István Városi Könyvtár feladata a helytörténeti múzeum fenntartása, gyarapítása és az állandóan változó témájú időszaki kiállítások megszervezése.

BÜSZKESÉGEINK

– Nagyon jelentősnek vélem, hogy 70 év
hányattatás után megalakulhatott végre
a Helytörténeti Kiállítás, s még nagyszerűbbnek, hogy megérte a huszadik születésnapját. Az elmúlt időszakban mindenre büszkék lehetünk, személyesen
talán leginkább arra, amikor a ceglédi városi Kossuth Múzeum igazgatója, dr. Kocsis Gyula úgy nyilatkozott, hogy esztétikailag a legszebb helytörténeti kiállítás
az országban közel-távol a miénk… Amitől még dagad a keblem, az az, hogy anynyi történelmi zászló, mint nálunk, nincs
más helytörténeti múzeumban – vallotta
be Kiss Attila, a MBK oszlopos tagja és az
állandó kiállítás megszervezésének egyik
egykori motorja, a József Attila Gimnázium (JAG) tanára. Tőle azt is megtudtuk,
hogy egykor rendszerességgel helytörténeti versenyek is zajlottak itt a monori általános iskolások és a JAG életkorban megfelelő 7-8. évfolyamos tanulóinak
részvételével. A MBK tagjai mellett rengeteg lelkes helyi tanár, mester, vállalkozó
és egyéb önkéntes fáradozott a kulturális
örökség összegyűjtésében és közkincsé
tételében. Igazi monori összefogás volt
ez, ahol elmondhatatlan mennyiségű felajánlást kaptak a szervezők.

LÉPJÜNK BE!

Az első teremben egy mamutfog köszönt
minket, majd a tárlat tárgyai elmesélik a
helybéli eseményeket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc korszakáig. A
második teremben az ipari forradalom
magyarországi kiteljesedésének, a dualizmuskori társadalmi átalakulások korának tárgyi emlékei mesélnek a paraszti
létről, az iparosok szerepéről és mindennapjairól, egészen a XX. század elejéig.
A harmadik terem rengeteg érdekfeszítő
időszaki kiállítás színhelye volt már az elmúlt húsz esztendőben. Megismerhettük
Monor méhészeti és mézeskalácsos múltjától kezdve a helyi szőlészet és borászat
egykori és jelenlegi viszonyait, az ácsmesterséget, vagy a kovácsok és kádárok miliőjét, ahogyan az elhunyt monori díszpolgárok emlékkiállítását, sokféle fotó- és
makettkiállítást, néprajzi tárlatokat.

MIT TARTOGAT A JÖVŐ?

– Fejlődőképesnek tartom a kiállítást
– nyilatkozta dr. Uherkovich László igazgató. Kifejtette, hogy szeretnék a helytörténeti kiállítás anyagát digitalizálni.
Az állandó rész helyszűke miatt a jelenlegi épületében már nem nagyon bővíthető, azonban az időszakos tárlatokat a
könyvtár aulájában is meg lehetne szervezni. Terveik között szerepel a monori vagy Monor környéki ismeretlen, vagy
alig ismert művészek, kézművesek kiállításainak sorozatát megszervezni, de céljuk múzeumlátogatások szervezése is.
Korunk modern gyermekei számára teljesen ismeretlen világ az ük- és szépszülők életmódja, a helytörténeti kiállítás ebKGA-BG
ben is az utókor javára lehet.
MONORI STRÁZSA | 2020. november

HIRDETÉSEK

HILUX

EGY LEGENDÁS
PICKUP

A képen látható autó illusztráció

Ez a legendás pickup már 1968 óta mindenütt nyomot hagy, bármerre jár is.
Most nettó 7 622 000 Ft-tól kínálunk készleten lévő modelleket, azonnali átvétellel!
A teljes kínálatot megtekintheti weboldalunkon.
MONOR, 4-es főút 35. km

www.toyotakovacs.hu
info@toyotakovacs.hu

Telefon: +36 29 413 381

SZEGED, Dorozsmai út 9.
Telefon: +36 62 200 366

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.

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
(Többműszakos munkarendben – több
üzemünkbe.)
• Operátor //Betanított munkás/
(Többműszakos munkarendben – több
üzemünkbe.)
• Molnár (Többműszakos
munkarendben)
• Karbantartó (Többműszakos
munkarendben, Géplakatos/
Villanyszerelő/Mechanikai műszerész
végzettséggel.)
• Gépkezelő/gépbeállító
(Többműszakos munkarendben)
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1956 MÁSKÉPP
Ezúttal az ’56-os forradalmat ünnepelték egy újabb
projektnap keretén belül a József Attila Gimnáziumban.
Ismét rendhagyó módon, nem a fővárosi helyszíneket
bejárva, hanem az iskola falai között.

K

orábban beszámoltunk már a József Attila Gimnáziumban évek
óta bevezetett és sikeres projektnapokról, amelyek eddig általában Budapesten az 1848. vagy 1956. évi
forradalmak és szabadságharcok helyszínein kerültek megrendezésre. Ám a
járványügyi helyzet itt is átírta terveket,
a projektnapra csak a gimnáziumon belül kerülhetett sor. Most az osztályfőnökök készültek és alkottak feladatokat
osztályaiknak. Ahány osztály, annyi
megoldás és projekt született, amelyekkel a tanulók az 1956. október 23-i szabadságharc és forradalom eseményeire,
hőseire emlékeztek.

A projekt tervezésekor és megvalósításakor a tanárok sokoldalúsága ismét visszaköszönt: az informatika, így
az internet, különféle digitális oktatási rendszerek és az iskolai technika lehetőségeit és segítségét messzemenően felhasználó feladatsorok sorakoztak
egymás mellett az egyes osztályokban.
A program tarka volt, de felettébb érdekes, élvezetes és kreatív is. A korabeli híradófelvételek alapján divatlapot
és plakátot tervezhettek, rajzolhattak a
gyerekek. Máshol az 1956-tal kapcsolatos versekkel ismerkedhettek meg, volt
beszámoló a korszak haditechnikájáról,
a felkelők és a szovjetek fegyverzetéről,

Opel bontott alkatrészek raktárról
2000-es évjárattól napjainkig
Opel gyári új és
utángyártott
alkatrészek
beszerzése
kedvezményes
áron, rövid
határidővel
Roncsautó-átvétel
bontási igazolás
kiállításával
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a cserkészet újraéledéséről, nagypapák
aktív szerepéről az eseményekben.
Számtalan kvíz és totó készült, a muzikális lelkűeket 1956-os olasz szolidaritást kifejező dalok örvendeztették, vagy
56-ról szóló ﬁlmeket néztek és beszéltek meg. Máshol pedig a forradalomban
érintett és utána felelősségre vont színészek (Darvas Iván, Mensáros László) alakításain keresztül fedezhették fel azt a
világot.
Korunk gyermekeinek az akkori események manapság nehezebben
megfoghatók, érthetők, de a feladatok oldották ezt a problémát. A tanulók
megannyi módon kerülhettek közelebb
az akkori gondolkodásmódhoz és értékrendszerhez. Megismerhették, hogy
álltak akkor a hétköznapi emberek a
politikához, a jövő kérdéseihez, mi volt
számukra a szabadság, s mit jelentett
nekik a hazaszeretet, összetartás, kötelesség. Hogyan örültek, sírtak, szerettek, milyen zenét hallgattak, hogyan öltözködtek. Mindenki átérezte, hogy ők
is hús-vér emberek voltak, csak egy másik korban. A virtuális utazás kiválóan
KG
sikeredett.

Gumi és felni

szerviz és kereskedés

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.
Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962
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

www.gumiszervizmonor.hu
MONORI STRÁZSA | 2020. november

JÖHETÜNK MÉG?
Lenne mit ünnepelni novemberben: a Monori Gondozási Központ ötvenedik
születésnapját és 12-én a szociális munka napját. A vírus azonban átírta a
terveket, de a munkatársak nem hagyják magukat. Egymás között megülik a
fél évszázados évfordulót, ahogyan tavasz óta arra törekszenek, hogy segítsék
és a lehetőségekhez képest kárpótolják a hozzájuk tartozó idős embereket.

A

Monori Gondozási Központ 1970.
november 1-je óta működik, és azóta nyújt ellátást az időseknek.
Akkor még kisebb létszámmal indultak
a szolgáltatások, viszont azóta a társadalom egésze is megváltozott. A többgenerációs családok már nem élnek együtt,
az idősebbek magukra maradtak, ezért
van szükség a még nagyobb intézményi támogatásra, a családok megsegítésére. Az intézmény háromféle szolgáltatást
nyújt: szociális étkezést a rászorulóknak,
akik nem tudják maguknak biztosítani a
mindennapi táplálkozást. Ezt 160 főnek
tudják biztosítani. A második az idősek
nappali ellátása, azoknak, akiknek életvezetési képességük fennáll, tehát saját
magukat el tudják látni, hiszen nagyon
fontos nekik, hogy amíg ﬁatalabb hozzátartozóik dolgoznak, addig közösségben
legyenek, s egy csoporthoz tartozhassanak, ezt 30 fő veheti igénybe. S végül, a
harmadik, ami a legtöbb embert igénylő
feladat, a házi segítségnyújtás, mivel az
idősek nagyon ragaszkodnak saját otthonukhoz, ezért ezt támogatva, a takarításban, gondozási és ellátási feladatokban is
segítik őket. Legutóbbit nem csupán Monoron, hanem összesen tíz környékbeli
településen végzik, ami összesen 170 embert jelent számukra.

FÉL ÉVSZÁZAD BESZÁMOLÓJA

– Az intézmény 50 éves fennállását november 6-án egy városi rendezvénynyel ünnepeltük volna meg – kezdte Iványi Margit, a Monori Gondozási Központ
intézményvezetője. – Sajnos, nem tud-

juk megtartani a tervezett programokat, ugyanis a szociális intézményekben nem lehet rendezvényeket szervezni.
Ám arra törekszünk, hogy az évfordulót mégis méltó módon megünnepeljük,
így jelenleg egy kiadványon dolgozunk,
amiben az intézmény működését szeretnénk bemutatni, amit a monori intézményekhez, lakosokhoz és az ellátottakhoz
igyekszünk eljuttatni. Körülbelül ezer
példányban, és a terveink szerint decemberre fog elkészülni – mesélte. A fél évszázados fennállás mellett más ok is van
az ünneplésre: november 12-e a szociális
munka napja, ami két éve munkaszüneti napot jelent az ágazatban dolgozóknak.

A VÍRUS MINDENT FELÜLÍRT

– Itt szerencsére, nem tapasztaltuk a vírus
hatását. Hál’ istennek egy ellátottunk sem
volt beteg, de gondozónőnk sem. Így, zavartalanul működhetünk, természetesen
az óvintézkedéseket szigorúan betartjuk.
Amint valaki belép az intézménybe kezet
fertőtlenít, és használatba veszi a maszkját, ezenfelül mindenkit hőmérővel ellenőrzünk. A napközinket márciusban bezártuk, ezért nem látogathatták a klubbot
az időseink. Magányosnak érezték magukat, bár tartottuk a kapcsolatot, hiszen
telefonon rendszeresen beszéltünk, s aki
szükségét érezte, annak személyes találkozásokat is biztosítottunk. Igazság szerint nagyon hiányzott nekik, hogy közösségben tudjanak együtt lenni, mivel
eddig a napjuk struktúrában volt, tudtak beszélgetni, folyamatosan programok
álltak rendelkezésükre. A programokat a

Biztosításközvetítés!
18 különböző biztosító
ajánlatai közül választhat!
Mivel újra közeleg a tél, ezért
mi ismét kedvezményes árú
nyugdíjbiztosításokkal
kedveskedünk Önöknek!
További részletekért hívják a hirdetésben
található telefonszámokat.

Lakásbiztosítás • Gépjármű-biztosítás • Életbiztosítás • Utasbiztosítás
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 104. fszt. 5. Tel.: 06-29/417-409, 06-30/728-0644
Nyitva: H: 8–20, K–Cs: 8–16, P: 8–14
E-mail: vvencel98@gmail.com
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második hullámban magunknak
kell megoldanunk,
az eddigi rendszeresség felborult.
Az egyházak képviselői hetente eljöttek vallási foglalkozást tartani,
vagy a Máltai Szeretetszolgálat egyik kollégája hetente két
alkalommal zenei kívánságműsort hozott nekünk. Ezekről mind le kellett mondanunk, éppúgy, ahogy a mentálhigiénés
foglalkozásokról is, amit a monorierdői
központú Egészségfejlesztő Iroda tartott,
de rettentően féltjük az idős gondozottainkat – sorolta a vezető.

EGYÜTT LENNI!

– Fontos, hogy most házon belül tudjunk mozogni, az idősek tornáztatásait is napi rendszerességgel mi végezzük.
Azon dolgozunk, hogy a gondozottak
mindennapjai azon felül, hogy vendégek
nem léphetnek be hozzánk, ne változzanak drasztikusan. Házi segítségnyújtásban sem tapasztaltunk semmiféle változást, ott sem volt fertőzött. A kórházból
hazatért ellátottjaink szinte mindig meg
tudták oldani, hogy az elkövetkező tíz
napban a családjuk, közvetlen hozzátartozóik felügyeljenek rájuk – részletezte az
intézményvezető. A központ helyzete jó,
a gondozottakon mégis érezni a feszültséget, félnek a betegségtől. Ezért is hangzik
el nap mint nap a kérdés: jöhetünk még?
Jurik Bianka

M o no r
Nyitvatartás:
H–Szo:
SZŐNYEG • PVC • PARKETTA 9.00–19.30,
V: 9.00–18.00
FÜGGÖNY • TAPÉTA
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Telefon: 29/412-320
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SZÁRNYAT BONT A JÖVŐ
Az Erdei Csicsergők Alapítvány nyerte meg a 2020-as MOL Alapítvány által
létrehozott Helyi Érték Program 500 000 forint értékű pályázatát. A pályázat
két intézményt, a Monori Napsugár Óvodát és a Monorierdői Csicsergő
Óvodát érintette, akik közösen használták fel a támogatás összegét.

C

éljuk, hogy a gyermekekkel minél játékosabban, korukhoz méltón ismertessék meg a madarakat,
s azok szokásait. A pályázat részleteiről és
a támogatás sorsáról Kaltenecker Andreával, a Monori Városszépítők koordinátorával beszélgettem.
A pályázatot 2019-ben hirdette meg
a MOL Alapítvány négy kategóriában:
jövő generációja, kultúra, környezetvédelem és fenntarthatóság, valamint társadalom témakörökben. Az ötletet, hogy
nevezzenek, ráadásul két óvoda összefogásával a Monoron élő Kaltenecker Andrea és két monorierdői anyuka találta ki.
Környezetvédelem kategóriában indultak, amit végül meg is nyertek. A támogatás 400 000 forintjából a két óvoda közel
240 gyermeke vehet részt a Magyar Madártani Egyesület szakmai támogatásá-

tek, s dekorálhattak ki. A Madártani Egyesület segítségével jelöltük ki az új etetők és
odúk helyét – mondta el. A felnőttek sem
unatkoztak, nekik madárodú- és rovarhotel-készítő workshopot szerveztek. – A rovarhotel a magányos méhek, darazsak, a
hasznos beporzó rovarok számára biztosít lakhatást, akik nem kolóniákban, hanem magányosan élnek. Nem agreszszívek, sőt barátságosnak mondhatók.

val a Madárbarát Óvoda képzésében. A
képzés egymásra épülő szemléletformáló foglalkozásokat tartalmaz, a környezetvédelem és a madarak főszereplésével.
A foglalkozásokat a Magyar Madártani
Egyesület szakembere tartja, ahol különböző játékos, interaktív módon ismertetik
meg a gyerekeket a körülöttük élő állatokkal, növényekkel. Fontosnak tartják, hogy
felkeltsék az ovisok ﬁgyelmét, ezért mondókákat tanítanak nekik, beszélgetnek
velük, plüssökkel játszanak, madárhangokat hallgatnak, hogy már ilyen ﬁatalon
széles körű ismeretre tehessenek szert.
Igyekeznek az aktualitásokra is ﬁgyelni, télen a madáretetésre, tavasszal és őszszel a vonuló madarakra helyezni a hangsúlyt. – Pályáztunk mind a két óvodában,
madárbarát cserjék beszerzésére, amelyek
óvodakompatibilisek, azaz nem mérgező és nem szúrós növényeket kerestünk
– mesélte Andrea. – A maradék pénzből
különböző típusú madárodúkat vásároltunk, cinkeodút, fecskefészket és egy-egy
madáretetőt, amit a gyerekek kreatív foglalkozás keretében saját kezűleg festhet-

Hasznuk beporzó rovarként nagyon fontos, ezért érdemes nekik ilyesfajta élőhelyet biztosítani, amit ajánlatos gyümölcsfa
környezetében elhelyezni – tudtuk meg.
A gyerekek élvezettel festették az odúkat és érdeklődve, jó kedvvel csinálták
meg az ismeretterjesztő feladatokat. Segítettek a növények ültetésében, és versengtek, hogy mindannyian locsolhassanak is.
Belőlük nevelődik a jövő madárbarát geJurik Bianka
nerációja.

szakmád számunkra érték!
Monori Járműfenntartó Üzemünkbe várjuk

Nora Magicflower Virágüzlet
• Vágott virág, cserepes- és dísznövények
• Csokrok és virágbox
• Kegyeleti készítmények
• Növénykülönlegességek
• Esküvői dekoráció, ajándék

autószerelő,
autóvillamossági szerelő
és karosszérialakatos
leendő munkatársainkat!

Jelentkezz és legyél csapatunk tagja te is!

www.volanbusz.hu/karrier
Bővebb információ: allas@volanbusz.hu

Monor, Kistói út 120. – az autómosóval szemben
H–Szo: 7–19, V: 8–16 • : Noramagicflower
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SKARLÁTVIRÁGÚ GALAGONYÁK ÉS GÖMBKŐRISFÁK

ÜLTESSÜNK EGYÜTT AZ ADY ÚTON FÁT!
Novemberben az Ady út fásítása célegyenesbe ér, ugyanis a hónap elején Monor város
szervezésében hatvankilenc fával fog gazdagodni az utca a nagyszabású ültetéssel.
Az Ady utca fásítása és az ültetés időpontjának kitűzése hosszú tervezési folyamat végét jelenti. A leendő fák helyének kijelöléséhez számításba kellett venni a földben
és a levegőben menő közműveket és vezetékeket, ahogyan ﬁgyelemmel kellett lenni
az épülő és a tervezett parkolóhelyekre is.
A meglévő faállomány felmérése is fontos
volt. Csak a korhadt, rovarrágott, beteg fák
kerültek kivágásra, melyeket tájépítész jelölt
ki. Két koronaifjítás is történt, így már csak
az ápolási munkák maradnak, melyeket tavasszal fognak elvégezni. A november 7-re
tervezett faültetés az Ady utcának a Balassa
utcától a vasúti átjáróig tartó szakaszát fogja
érinteni. Az Ady úti általános iskola oldalára 19 gömbkőris, míg a szemben lévő, Balassa utcáig tartó szakaszra 50 darab skarlátvirágú galagonya kerül. Az ültetőgödrök

FAÜLTETÉS AZ OVIKBAN IS
November 15-én, vasárnap a Monori Városszépítők folytatják a faültetést. Most az
óvodákban és a Dr. Gombos Matild Egészségház környékén fognak összesen 42 fát
elültetni. Az eseményhez a Városszépítők
közösségi oldalán lehet csatlakozni.

GYEREKEKNEK
3 hónapos kortól
19 éves korig

előkészítése már folyamatban van, melyet a
KÖVÁL Zrt. munkatársai fognak elvégezni.
Az Ady utca fennmaradó szakaszainak fásítási tervei is elkészültek már, a következő
ütemben kerül sor az ültetésre.
A faültetés november 7-én, 9 órakor
kezdődik. Gyülekező a József Att ila Gimnázium előtt lesz. Az ültetésre mindenki csatlakozhat, nem kell mást magunkkal hozni, mint lapátot, kapát és jókedvet.
Strázsa Infó
Szépítsük közösen a várost!

üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

18 éve a lakosság
szolgálatában!

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840

§

elnök

Tel.: +36-70/556-1670

www.jogvedo.com
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Kovács Krisztina
06-30/5665-147

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása
INGYENES FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!

• tanácsadás
• képviselet
dr. Nagy Sándor István

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

TETŐFEDŐ

Fúrt kutak

Jogvédő
Szervezet

Angol nyelvoktatás

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

MONORON MÁR
KISZÁLLÍTÁSSAL IS!

Pizza • tészta • saláta • BBQ
Ha egy finom és gyors ebédre vágysz!
A szállítás díjtalan.

Rendelésfelvétel: 06-70/516-9583
Étlapunk a Facebook oldalunkon: PLacc Gourmet Food
Nyitva: H–P: 10–19, Szo, V: zárva

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

06-20/997-1299
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KÖZÖSSÉG

A

zzal kezdődött, hogy 2000-ben
meghívott Jónás Gyula, a Szivárvány Nyugdíjas Klub elnöke az
egyik foglalkozásukra. Álmaimban sem
gondoltam, hogy tánccsoportot akarnak
alakítani és arra kérnek, legyek a vezetőjük. Meglepődtem, és ahogy végignéztem
a jelenlévőkön, arra gondoltam, ha az első
próbán megmozgatom őket, a következőre
el sem jönnek. Nem így történt, 4 fővel többen is jöttek. Kértem, hogy név nélkül írja
le mindenki, hány éves. 65 volt az átlagkor.
Nem igazán néptáncos kor, de a tánc ﬁatalít. Megalakult hát az Őszirózsák nyugdíjas tánccsoport.
Kellemes meglepetést okozott, hogy
a táncosok heti két órában 2 hónap alatt
megtanulták az első táncukat. A Strázsák
táncegyüttese akkor ünnepelte ötéves ala-

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot
és whiskyt szeretne,
akkor nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák
gravírozását vállaljuk!

kulását, és a műsorban, mint első
fellépők, köszönthettük az együttes tagjait. Az ünnepségen megjelent az Állami Népi Együttes vezetője és külön gratulált, hogy „jó ez
a kezdet, csak így tovább”.
Három hónap múlva a budapesti Orczy-kertben rendezett Ki
mit tud?-ra hívtak bennünket. Elsők lettünk és arany oklevelet kaptunk. Ez komoly lendületet adott.
Akkor jött divatba a playback, amit
mi is használtuk, és nagy sikerre
vittük közismert színészek utánzását. Honthy Hannát Bőti Elekné, Tolnay Klárit Jónás Gyuláné és Szilágyi Béláné, Kiss Manyit Szabó Istvánné személyesítette meg.
Régi orfeumi dalokból, ismert slágerekből egy-egy számot Göröndő Sándorné, Szabó Istvánné és Kovács Lászlóné „adott elő”.
Úgy konferálták fel a fellépésünket, hogy
a „művésznőt” még ki tudtuk ﬁzetni, de a
tánckart már nem, amit az Őszirózsák fognak pótolni. Sikeresen tanultunk be mazsorettszámot is, melyet fehér kalapban és
kék ruhában adtunk elő. A táncosok régóta szerettek volna cigány táncot tanulni,
ami a legnépszerűbb és legnagyobb sikerünk lett. Egyik fellépésünk után meghívtak minket a Magyar Televízióba, hogy
szeretnék felvenni a cigány táncunkat.
2005. február 5-én elkészült a felvétel. Három év után ismét megkerestek bennün-

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

Cégünk a Forest-Vill
Kft. megbízásából,
elektromos kivitelezési
munkákat végzett az
alábbi területen:
Monor,
0324/18 hrsz. ingatlan
villamos energia
ellátása II. ütem.

Magócsi Ruhatisztító

Ajándékutalványok kaphatók
5 000, 10 000, 20 000 Ft értékben.

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással!

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak,
közületeknek egyedi reklámáron.
Kérje ajánlatunkat!
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dr. Dudás Jenő, az Őszirózsák művészeti vezetője

KRESZ-tanfolyam indul
Am, A, A1, A2 és B kategóriában
Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Az új
hálózAt
elkészült,
feszültség
AlAtt
állónAk
tekinthető!

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2020.
november 11-én

17 órakor

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.

Eng.szám: KE/
ST/82/A/1949/2/2015.

20 ÉVES AZ ŐSZIRÓZSÁK

ket, hogy készítenének velünk helyszíni riportot. Éppen Kabára voltunk hivatalosak,
jött velünk a stáb is.
Tizenhárom év alatt bejártuk az országot: városokban, színházakban, elegáns
hotelekben, kisebb településeken, szabadtéri rendezvényeken vittük nyugdíjasként
Monor hírét. A Veszprém megyei találkozó után a megyei napilap első oldalán
nagy fotóval az alábbi szöveg jelent meg:
„Pest megyét megint Monor képviselte.”
Azt hiszem, kevés amatőr nyugdíjas táncscsoport van, aki 13 év alatt több mint 200
fellépést teljesített. Ez csak úgy lehetett,
hogy az Őszirózsák mindvégig, megszakítás nélkül, szívvel, lélekkel, örömmel táncoltak, ami a nézőtérre is kisugárzott.
Alapító tagjaink: Bőti Elekné Zsóka, Göröndő Sándorné Erzsi, Hidasné Ica, Horváth
Erzsi, Jónás Gyuláné Marika, Kovács Lászlóné
Eszti, Nagy Ödönné Erzsi, Tóthné Erzsi, Szabó
Istvánné Erzsi, dr. Vargáné Cili mama.
Őszirózsák megmaradó táncosai: Bakos József, Barna Józsefné, Beke Lajosné, Bőti
Elekné, dr. Dobosné Pecznyik Ibolya, Farkas
Lórántné, Fekete Benőné, Gergely Sándor, Göröndő Sándor és neje, Jónás Gyuláné, Kiss Józsefné, Kovács Lászlóné, László Antalné, Leéh
Lászlóné, Markó Tibor, Molnár József, Nagyné
Csengery Judit, Szabó Istvánné, Tóth Gyuláné,
Vincze Imre.
Köszönettel tartozunk mindazoknak,
akik segítették és felkarolták a tánccsoport
működését, mert nélkülük ezt a sok fellépést és a vele járó örömöt nem éltük volna át.
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NYOLCVANÉVES LENNE A HÍRES MONORI ELSZÁRMAZOTT

PÉTERFFY ÁGNES: MŰVÉSZ,
AKI RAJZOLNI TANÍTOTT
A Péterﬀy család tagjai köztiszteletnek örvendő, Monor jó
hírét öregbítő életpályát tudhatnak maguk mögött: az orvos
apa, dr. Péterﬀ y Gusztáv, a zenetanár feleség, Mária néni és a
gyerekek. A ﬁlmrendező és egyetemi tanár András, öccse, a
fotóművész István és városfejlesztő mérnök bátyjuk, Ágoston.
Mégis valamennyien úgy tartják, korán elhunyt képzőművész nővérük, Ágnes a legtehetségesebb közöttük.
Képzőművészeti gimnáziumi érettségije után a főiskolán is
kitűnt a tehetsége. Lázadó alkat, autonóm személyiség volt,
aki öntörvényűségét nem engedte sérülni. Testvérei is nyughatatlan tudásvágyú, érzelmes vadócként jellemezték.
Művészettörténetet és szabadtéri rajzot tanított az Ybl Miklós Építőipari Főiskolán. Vállalta a Tankönyvkiadó szerkesztői állását, 15 éven át sok könyvet illusztrált. Közben elvégezte
az ELTE olasz nyelv és irodalom szakát. 1972-ben Budapesten
tolmácsként ismerkedett meg az európai science ﬁction írók
trieszti találkozóját szervező velencei Giampaolóval. Szerelem
lett a találkozásukból, még abban az évben össze is házasodtak és Velencébe utaztak. 1973-ban már rajzot tanított a velencei Ettore Tito Akadémián. Az AMZ olasz kiadó megbízta egy
kisgyermekeket rajzolni tanító kötet megalkotásával. Nem
sokkal később Minden gyerek művész és Az első rajzkönyvem címmel jelentek meg könyvei, amiket Franciaországban
is kiadtak. A különböző korok viseleteit is meg akarta ismertetni a gyerekekkel.
1977-ben született meg lányuk, Diána. Ágnesnél hét évvel
később súlyos betegséget diagnosztizáltak. 1985. január 12-én
halt meg, amikor Velencét beborította a hó és a jég. Hamvai a
San Michele temetőszigeten nyugszanak. Az idei téli napforduló idején lenne 80 éves.
A sokszínű, eredeti művész szellemiségében jobban elmélyedhetnek az érdeklődők a Városi Könyvtár honlapján megB.G.
található weboldalon (www.agnespeterﬀy.eu).
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ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS A VÁROSBAN

TERVEZIK MÁR AZ
ADVENTI PROGRAMOKAT
A jelenleg érvényben lévő szabályozások szerint készülnek
a szervezők a karácsony előtti ünnepi programokra. Több
mint tízéves hagyomány már Monoron, hogy az egyházak,
civil szervezetek és a Vigadó Kulturális és Civil Központ közreműködésében több héten át tartó programsorozatra várják az érdeklődőket. Az események előtt javasoljuk, hogy
tájékozódjanak a megadott elérhetőségeken, hiszen a programok mindig az aktuális járványhelyzeti intézkedéseknek
megfelelően kerülnek megrendezésre.
2020. NOVEMBER 20. – DECEMBER 6. SZENT ISTVÁN TÉR
Advent a város közepén – Adventi kaleidoszkóp címmel
Kruchió László kiállítása
2020. NOVEMBER 29. 16.00, SZENT ISTVÁN TÉR
Első adventi gyertya meggyújtása
Közreműködnek a református, a katolikus,
az evangélikus és a baptista egyház kórusai
Köszöntőt mond Darázsi Kálmán, Monor város polgármestere
2020. DECEMBER 6. 15.30, SZENT ISTVÁN TÉR
Monori Mikulás várja a gyerekeket
2020. DECEMBER 6. 16.00, SZENT ISTVÁN TÉR
Második adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a baptista és az evangélikus egyház kórusa
Köszöntőt mond: Matuz József lelkipásztor és Sánta József lelkipásztor

Aki Márton nApján újbort neM
iszik, egész évben szoMjAzik.

2020. november
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2020. DECEMBER 11. VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT
Budapest Ragtime Band adventi koncertje
2020. DECEMBER 13. 16.00, SZENT ISTVÁN TÉR
Harmadik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a református egyház kórusa
Köszöntőt mond: Schaller Tamás és Vladár
István lelkipásztorok

Pleszkán Frigyes
emlékére

2020. DECEMBER 20. 16.00, SZENT ISTVÁN TÉR
Negyedik adventi gyertya meggyújtása és
városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház közössége és
a Monori Strázsák Néptáncegyüttes gondoskodik.
Köszöntőt mond: Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium
államtitkára és Urr Zsolt Ipoly plébános

•

A programokról aktuális információkért keressék az alábbi elérhetőségeket: 06-29/413-212, vigado@vigadokft.hu,
www.vigadokft.hu!
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•

Köszöntő

Pleszkán-emlékverseny
eredményhirdetése

•

Gálakoncert

Közreműködnek:

Pleszkán Écska,
Dániel Balázs,
Gayer Ferenc,
Weszely János
és az emlékverseny
díjazottjai

2020. DECEMBER 24. 16.00
• Pásztorjáték a római katolikus templomban
• Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban
• Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban
• Gyermekkarácsony a református kistemplomban
2020. DECEMBER 24. 24.00
Éjféli szentmise a római katolikus templomban

6. 19.00

Vigadó Kulturális és Civil Központ • Monor, Kossuth Lajos utca 65–67.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és
a Magyar Jazz Szövetség támogatásával valósul meg!

Belépőjegyek korlátozott számban
felnőtteknek 2500,
diákoknak 1500 forintért válthatók.
További információ:
www.vigadokft.hu, 06-29/413-212,
vigado@vigadokft.hu
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A MONORI SZÍNHÁZ
ÚJ BEMUTATÓJA
Az Új Nemzeti Kamara Színházzal közösen szervezett kettős előadáson – amennyiben a járványügyi helyzet engedi –, december
3-án a Vigadóban szerepel újra a Monori Színház.
Hat színdarabbal, de hét produkcióval lépett már fel eddig a jövőre 10 éves Monori Színház. Monoron 32 előadást a Jászai Mari
Általános Iskola aulájában és a Vigadóban tartottak meg, 14-et a
környező települések művelődési házaiban, iskoláiban, ötöt pedig
határon túli vendégjáték keretében.
Patkós József, a Monori Jászai Mari Általános iskola Apáczai-Csere János-díjjal 2017-ben nyugállományba vonuló intézményvezetője, a Monori Színház alapító rendezője és díszlettervezője új bemutatóra hívja a járási központ színházlátogatóit.
Egy különös, koprodukciós előadást fog a társulat bemutatni, amelynek első részében Tótfalusi István A mezítlábas prókátor
című, román népmeseötlete alapján írott tréfáját játsszák. A színházi est második részében egy Patkós József által írt, valamint az
Új Nemzeti Kamara Színház hivatásos színészekből szerveződő
színtársulata által játszott, és a szerző által rendezett bírósági vígjátékot láthatnak a nézők, melynek címe: Prókátorok.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Vigadó Dísztermében – amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi. Az első előadás december 3-án, csütörtökön, 16 órától, a második 19 órától
nézhető meg. Jegyek elővételben a 06-20/363-7781-es telefonszámon, a Jászai Mari Általános Iskola titkárságán vagy a Monori Vigadóban válthatók. A belépők egységes ára 3000 forint.

Új SsangYong
pick-up

Ne habozzon!
Jöjjön el, próbálja ki
és lássa teljes fényében!

A jármű nagy, masszív, igazi munkagép,
kapcsolható felező és összkerékhajtás.
Kategóriájának leghosszabb raktere
– 1610 mm.
Praktikum és kényelem.
Kétféle hátsó futómű: 5 lengőkaros,
merevhidas hátsó felfüggesztéssel vagy
laprugóval.
Masszív, mégis csendes: „Quad Frame”
alvázkeret.
Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 8,1–9,0 l/100km
és szén-dioxid-kibocsájtási szint (214–236 g/km)
felszereltségtől függően.
XX

Használtautó-beszámítás

Kezdő ár:
nettó 7 590 000 Ft

Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760
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A képen látható autó
illusztráció.
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SPORT
ÚJABB SIKEREKET KÍVÁNUNK!

ŐSZI ÚSZÓVERSENYEK
Újra versenyekre készülhetnek az
úszószakosztály sportolói. Az év hátralévő részében minden hónapra jut
egy megmérettetés, melyen részt
vesznek úszóink. Október közepén

ÁTTEKINTHETŐBB ÉS RÉSZLETESEBB WEBOLDAL

MEGÚJULT A MONORI SE HONLAPJA
Október elejétől új
honlapon olvashatnak
a Monori Sportegyesület életéről. Az egyesület szakosztályait is
bemutató weboldalon
megtalálják a sportágak edzőit, edzéseinek időpontjait és
a versenyekről, mérkőzésekről szóló beszámolókat, híreket.
A honlapot felkeresők
közös naptárban láthatják a két csapatsportág (labdarúgás
és a kosárlabda) utánpótlás és felnőtt
csapatainak hazai mérkőzéseit; valamint az egyéni sportágak (úszás, birkózás, ritmikus gimnasztika, karate, ta-

ekwon-do) versenyeit, melyeken részt
vesznek kék-fehér sportolóink. Reméljük, hogy egyre többen érdeklődnek
egyesületünk iránt, HAJRÁ MONOR!

Monori SE

KÖSZÖNTJÜK ÚJRA A TENISZESEKET!

Százhalombattán, a két napos Batta Kupán ugorhattak újra medencébe a versenyzők. Tizenhatan képviselték egyesületünket, szombaton a
kisebbek, a vasárnapi napon az idősebbek tették próbára felkészültségüket. A 25 méteres medencében lebonyolított futamok alatt számos egyéni
csúcs megdöntése és pontszerző helyezés begyűjtése mellett 15 egyéni
(2 arany-, 6 ezüst-, 7 bronzérem) és 1
váltó (ezüstérem) dobogós eredményt
sikerült elérniük a szakosztály tagjainak. Gratulálunk mindenkinek, és további sikereket kívánunk a novemberi
és decemberi dunaújvárosi versenyeken!
Monori SE

TENISZSZAKOSZTÁLLYAL BŐVÜL
EGYESÜLETÜNK
A Monori Sportegyesület 2020. évi soros küldöttgyűlésén döntött arról, hogy
elfogadja és támogatja a Tenisz Club
Monor kérelmét, mely szerint újra tenisszakosztály működik majd egyesületünk keretein belül. Ezzel immár harmadik alkalommal szerepelnek
kék-fehér színekben az egyik legnépszerűbb ütős labdajáték versenyzői. A döntés értelmében, 1920–1944, majd 1995–
2011 közötti időszakokat követően ismét
e sportággal bővül az MSE szakosztályainak köre. A küldöttgyűlés a tenisszakosztály elnökének Mészárosné Horváth
Andreát választotta. Szeretettel köszöntjük újra kék-fehérben a teniszeseket, sok
Monori SE
sikert kívánunk nekik is!

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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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)
• 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

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 kezelése
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Középfokú végzettség
Mechanikai alapismeretek
Elszánt tanulási szándék
Angol nyelvtudás

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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Tartsd nálunk

szülinapod,
ballagásod, családi vagy
céges összejöveteleid!

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

Szerelvény – Sarok

Folyamatos

Zalakerámia
csempék, járólapok.
Fürdőszobabútorok.
Kazánok, cirkók,
radiátorok,
acél-, műanyagés rézcsövek.
Minden ami a víz-, gáz-,
fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Kedvező áraK
Telefon:
06-29/996-659
Nyitva:
H–P: 8–17
Szo: 8–12

Monor, út 22/A
Ady Endre

Elérhetőség:
+36-20/389-8259

