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HELYI TÉMÁK DARÁZSI KÁLMÁNNAL
Hogyan, mikor és miért – a polgármester válaszol
a Monort érintő és foglalkoztató kérdésekre.
RENDKÍVÜLI JOGREND, MIT JELENT?

– Újra a polgármesterek kezébe adták a
döntési jogköröket, ebben az időszakban nem ül össze a képviselő-testület sem, ennek ellenére tartom magam
a márciusi gyakorlathoz, és kikérem a
képviselők véleményét. Döntéselőkészítő anyagot kapnak, és a képviselők
javaslatainak ﬁgyelembevételével hozom meg a döntéseket.

KEDVES MONORIAK!
Nem egy megszokott éven vagyunk
túl. Több idős emberrel beszéltem,
akik mind azt mondták, éltek már át
országot és világot megrengető történelmi eseményeket, de ilyet, ami
a modern társadalmunkat sarokba
szorította volna, nem. Azt gondoltuk,
az emberiség halhatatlan és bármit
megtehet, majd jött a vírushelyzet,
és mindent felülírt. Sokkal mozgalmasabban élünk, mint valaha, megváltoztak a szokásaink, nagyon nehéz otthon maradnunk, de nincs más
választásunk. Nagyon bízom benne,
hogy a megszorítások eredményesek
lesznek, és már januárban, februárban győztesként állhatunk fel.
Előfordulhat, hogy karácsonykor is
be kell majd zárkóznunk, és nem ünnepelhetünk úgy, ahogyan szeretnénk és megszoktuk. Csakis annak
kell a szemünk előtt lebegnie, hogy
minél inkább vigyázzunk másokra és
magunkra, hogy túl legyünk a megpróbáltatásokon és újra együtt lehessünk.
Boldog, békés, áldott ünnepeket
és jó egészséget kívánok!
Darázsi Kálmán

MASZKHASZNÁLAT MONOR TERÜLETÉN

– Tízezer fő feletti városokban a polgármesterek hatásköre dönteni a közterületen való maszkviselésről. Úgy gondoltam
– a járványhelyzet jelenlegi számai alapján –, nem engedem meg, hogy Monor
közterületein mellőzni lehessen a maszkok használatát. Ahhoz, hogy a lakosság
számára is kezelhető legyen a szabályozás, egyértelmű területi leosztást kellett
megszabnunk, ami Monor teljes belterületének közterületeit érinti. Ezek alól a kormányrendelet alapján kivételek az egyéb
zöldfelületek, a parkok, és azok a személyek, akik valamilyen sporttevékenységet folytatnak. A rendeletünk területi hatályát kiterjesztettük több közforgalom
számára megnyitott magánterületen, a
buszpályaudvar, a vasútállomás és a piac
szabadtéri részeire is, mert ezeket eddig
nem szabályozta semmi, csak a fedett területeket. Sok helyen ezek is közterekként
funkcionálnak, de nem önkormányzati
területek. A lényeg az, hogy Monor összes
belterületi közterületén és a közforgalom
számára megnyitott magánterületeken,
beleértve a piacot, buszpályaudvart, vasútállomást, parkolókat is, kötelező a szájat
és az orrot eltakaró maszk viselése. Hogyha bármit is tehetek a monoriak egészségéért, akkor megteszem, még akkor is, ha
kényelmetlen döntést kell hoznom.
A maszkok használatát a rendőrség ellenőrzi, és elsősorban ﬁgyelmeztetnek,
egyelőre a visszaesőknél bírságolnak.
Kerékpárosokra nem vonatkozik a
maszkhasználat, mivel sportolásnak számít a tevékenységük.

BEZÁRÓ INTÉZMÉNYEK

– Bezár a lakosság számára a Monori Városi Uszoda, a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár, a művelődési ház; valamint

szünetel a személyes ügyfélfogadás a
Vigadó Kulturális és Civil Központban.

KI SEGÍT?

– A karanténban lévők ellátása a polgármesterek hatásköre. Azon Covid-betegek és hatósági karanténban lévők keressen bennünket, akiknek nincs segítő
családtagja vagy hozzátartozója.
Család-, és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálat: 06-30/663-2559, 06-29/411-037.

FERTŐTLENÍTÉS

– A Kövál Zrt. munkatársai hetente egyszer fertőtlenítik a város nagyforgalmú
területeit. Kértem, hogy ne álljunk le,
ezzel is lassítjuk a vírus terjedését.

COVID-SZŰRÉS

– Folyamatosan egyeztetek a mentőszolgálat közép-magyarországi régiójának igazgatójával, hogy Monorra is érkezhessen szűrőbusz. Pontos időpontot
nem tudunk, de reméljük, hogy a lap
megjelenésekor már itt lesz. Ez azoknak jelentene segítséget, akik háziorvos
által írt beutalóval mennének szűrésre,
így nem kellene más városba utazniuk,
és a szűrőbusz mentőszolgálat munkáját
is könnyítené.

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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E-mail: opelmonor@gmail.com
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KEDVES MONORI POLGÁROK!

NE INDULJON EL!

CSAK IDŐPONTFOGLALÁSSAL
2020. november 11-től újra csak előzetes időpontfoglalással lehet ügyeket intézni a kormányablakokban és
okmányirodákban. Az ügyintézők és
ügyfelek biztonsága érdekében az
ügyfélszolgálatokon továbbra is kizárólag szájat és orrot takaró maszkban
szabad tartózkodni. Az elkészült okmányok személyes átvételére a szigorítások miatt nem lesz lehetőség,
azokat postai úton, levélküldemény
formájában kézbesíti a kormányhivatal. A 2020. március. 11. és június 18.
közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul 2020. december
15-ig érvényesek, ezért kérik a lakosság együttműködését, hogy éljenek
az előzetes időpontfoglalás lehetőségével. Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult
www.magyarorszag.hu oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség. Strázsa infó

A rövid nappalok és a hosszú sötét
esték félreérthetetlenül jelzik az év végének közeledtét. Ez az az időszak,
amikor már várjuk az ünnepeket. Az
idei év azonban kegyetlen próba elé
állított bennünket. A családok, a települések, az ország küzd a járvánnyal.
Olyan kihívással kell szembe néznünk,
amit eddig csak a ﬁlmesek fantáziájában láthatt unk. Az advent, a karácsony
meghitt pillanatiban gondoljunk mindazokra, akiket elért a járvány, gondoljunk azokra, akik értünk küzdenek.
Ha lehet, az ünnepeket töltsük szeretteink körében és a család erejével készüljünk a következő évre. Tavasszal
már sikerült, összefogással, együtt működéssel biztosan újra sikerül, legyűrjük a kórt.
Áldott karácsonyt és sikeres, boldog
Pogácsás Tibor
új évet kívánok!

országgyűlési képviselő Fidesz-KDNP
önkormányzati államtitkár Belügyminisztérium
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Újabb fejlesztés teszi még vonzóbbá a városunk számára fontos Strázsahegy főterét,
a Szent Orbán teret. Élménypark és játszótér építésére nyújtott be sikeres pályázatot
az önkormányzat a LEADER helyi akciócsoportok két pályázati felhívására.

megítélt támogatásnak köszönhetően, várhatóan jövő évben tovább
fejlődik a turisztikailag fontos területe a városnak. A beruházást követően a tér jelenleg kihasználatlan részén egy
jól használható közösségi tér alakul ki, tovább bővítve a Szent Orbán tér funkcióját.
A gyerekeknek ütéscsillapító felületen kerülnek kialakításra a játékok (szöcskemászóka, tigris rugós játék, egyensúlyozó
krokodil, kettes hinta, madárkás padok);
míg a felnőttek kikapcsolódását padok,
piknikasztalok, tájékoztatótáblák, rönkfa
ülőbútorok segítik. A kialakításra kerülő
terület világítását napelemes lámpatestek
biztosítják majd, a projekt része hulladéktárolók kihelyezése és a park növényzetének telepítése is.
A VP6-19.2.1.-41-2-17 és VP6-19.2.1.-41-417 azonosítószámú támogatásból megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően a helyi
kiránduló lakosok és az egyre sűrűbben
érkező turisták számára is vonzóbb célpont lehet városunk. A két komponensből
álló, összesen 25 millió forint támogatást
jelentős önrésszel is kiegészíti az önkor-

mányzat. Az így
kialakuló élménypark fontos szerepet játszik majd a
térség legnagyobb
boros eseményének, az évente több
ezer vendég által
látogatott Borvidékek Hétvégéje rendezvény megtartásában is.
Az önkormányzat 2016-ban kezdte
meg az első ütemmel a tér rendezését, melynek részeként sütögetésre és
bográcsozásra alkalmas tűzrakó helyeket
alakítottak ki; a régi utcabútorokat felújították és újakat is telepítettek a Szent Orbán-szobor szomszédságában; valamint
a közvilágítás bővítése is megtörtént a
területen. Az idei év egyik legfontosabb
– más városrészeket is érintő fejlesztése –
a nyilvános illemhelyek kialakítása volt.

Az okos város projekt első elemeként átadott, utcabútor-jellegű, intelligensen működő kültéri mosdók közül egy a most fejlesztésre kerülő téren kapott helyet.
Reméljük, hogy a folyamatos fejlődés jó
hírét viszi városunknak és egyre többen
ismerik meg Monort, az ezer pince városát!
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FELÚJÍTÁSOKKAL INDULHAT AZ ÚJ ÉV
Megújul a József Attila út, a Kossuth utca Péteri felé és a Kistói út: Monor fontos,
de elég rossz állapotban lévő útszakaszai. A jó hír váratlanul, a vírushelyzet miatt
amúgy is enervált közhangulatban érkezett. Pogácsás Tibor államtitkárral, a
körzet országgyűlési képviselőjével beszélgettünk az új lehetőségekről.
– A napokban kaptuk a hírt, hogy Monor felújításra szoruló főbb közútjai
megújulnak. Augusztusban beszélgettünk, akkor azt mondta, jók az esélyeink. Most pedig már tény, hogy nem kell
sokáig zötykölődnünk.
– A városon átvezető országos közutak
állapota erősen leromlott, ezeknek már az
alapja és ezért a teherbírása sem megfelelő. Az M4-es gyorsforgalmi út megnyitása
megváltoztatta a városon belüli közlekedési szokásokat is, így már halaszthatatlan a felújítás. A munka nemcsak a városi
szakaszokra, hanem a településeket öszszekötő részekre is kiterjed majd. A város
szempontjából a lényeg, hogy a Kossuth
Lajos utca, a József Attila út és a Kistói út
is új burkolatot kap várhatóan a jövő év
végén, 2022 elején.
– Miért szükséges ilyen hosszú idő a
kezdéshez?
– Említettem, hogy az útalappal és a teherbírással is gond van, ezért teljes műszaki dokumentáció szükséges, ez és a
közbeszerzés sajnos ennyi időt igényel.
De ne feledjük el, hogy például a Kossuth
Lajos út a 3111-es út része és ez most körforgalomtól Ecserig felújításra kerül.
– A Magyar Közút Zrt. nyáron azt nyilatkozta, hogy csak a Péteri út szerepel
a felújítási tervek között, de az sem rövid távon. Ehhez képest még nagyobb siker, hogy a Kistói út egy szakasza és a
teljes József Attila út is megújul. Hogy
sikerült ezt elérni?
Ez sokfordulós egyeztetés eredménye. Az utak fejlesztése fontos a biztonsá-

óvoda készülődik Monoron
vagy egy meglévő fejlesztése
a terv?
– Polgármester úrral rendszeresen egyeztetünk, és
megállapított uk, hogy az
óvodai férőhelyekkel van
még gond. Gyorsan nő a lakosság a telepen, sok a ﬁatal család, ezért szükség van
a Jászai Mari téri Napsugár
óvoda bővítésére.
gos közlekedés miatt és elengedhetetlen
a gazdasági fejlődéshez. Sikerült a kormányt meggyőznöm, hogy ez az ország
gazdasága szempontjából is jó befektetés.
– Igazán ránk fért a jó hír a mostani
helyzetben, érkezett is még kettő. Bővül
a Szterényi Szakképző Iskola. Mit jelent
ez pontosan?
– A Szterényi és a JAG is megújulhat,
mindkét középiskola felújításának, bővítésének a tervezése megkezdődik, és
utána lesz pénz az építésre is, valamint
belterületi utakra többszáz millió forint
támogatást nyert az önkormányzat. A
Szterényinek fontos szerepe van a térség
szakképzésében, ezt erősíteni is kell. Ennek alakítjuk ki a feltételét. A gimi épületét és egyes termek rossz állapotát pedig
sokan ismerik, a kiváló pedagógiai munka mellé jár a jó létesítmény is.
– Valamint 60 millió forint érkezik
óvodafejlesztés előkészítésére és tervezésére ingatlanvásárlással. E szerint új

Fúrt kutak
üzemeltetési és
fennmaradási
engedélyének

teljes körű ügyintézése,
rövid határidővel.

– Ellentmondásos év van
mögött ünk, és nem tudhatjuk azt sem,
jelenleg hogyan állunk. A várható fejlesztések egy bizakodó 2021-re engednek következtetni. Ön mire számít?
– Küzdelmes évet hagyunk magunk
mögött és bár fontos az optimizmus,
azért arra kell számítanunk, hogy súlyos
próbák előtt állunk a jövő évben is. Megértéssel, türelemmel kell az embereknek
egymáshoz viszonyulniuk, együtt leküzdhetünk minden problémát.
– Mennyire vetett ék vissza Monort
2020 nem várt kihívásai?
– Szerintem korai még mérleget vonni, mennünk kell előre, tenni a dolgunkat.
– Kezdődik az advent, a legmeghitt ebb
ünnepi időszak, amit most beárnyékol
a vírushelyzet miatt i bizonytalanság.
Hogyan éli meg?
– Bizonytalanságban és reményben.
Bízom abban, hogy az ünnepre legalább
KSZs
a családok összegyűlhetnek.

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

Ügyfelemnek egy lépést
sem kell tennie!
Artzt Sándor • Tel.: 06-20/321-6840
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MONOR KITÜNTETETTJEI
A képviselő-testület a város érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenysége
elismeréseként, a helyi közösséget építő, önzetlen munkájáért Ambrózi Pálné dr.
és dr. Topál József részére Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományozott.

H

agyományosan a március 15-i
ünnepség része a városi kitüntetések átadása, idén azonban
őszre kellett halasztani, de mivel akkor
sem volt mód ünnepi képviselő-testületi
ülést tartani, így rendhagyó módon került sor a kitüntetések átadására.

Ambrózi Pálné dr. fáradhatatlan munkával, pontos szaktudással töltött 37
évet a monori közoktatás szolgálatában. A monori József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán német nyelv és

irodalom-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Előbb Vecsésen, majd a
ceglédi gimnáziumban dolgozott, végül 1983-ban visszatért a JAG-ba. Tantárgyait odaadással tanította. Ludwigsburg testvériskolájával több mint 15 éve
cserediákprogramot szervezett, amely
mind a magyar, mind a német diákok
körében máig sikeres. 2013 óta nyugdíjas. Az iskolától a JAG-falva díszpolgára címet kapta.
Dr. Topál József nemzetközi hírű kutató. Budapesten született, általános és középiskolai tanulmányait Monoron végezte. Okleveles biológus. 2000-ben az
MTA biológiai tudományok osztályán
kandidátus, 2014-ben az MTA ﬁlozóﬁa
és történettudományi osztályán pszichológiából az MTA Doktora fokozatot
szerezte meg. Szakmai tevékenysége az
MTA doktori ösztöndíjasaként kezdődött, majd az ELTE Etológiai Tanszékén
lett tudományos segédmunkatárs, később tudományos munkatárs és 2000-től

Biztosításközvetítés!
18 különböző biztosító
ajánlatai közül választhat!
Mivel újra közeleg a tél, ezért
mi ismét kedvezményes árú
nyugdíjbiztosításokkal
kedveskedünk Önöknek!

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

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

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

az MTA-ELTE összehasonlító rtológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Jelenleg a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos
főmunkatársa, a pszichobiológiai kutatócsoport vezetője. Az MTA TTK tudományos testületének tagja. Oktat az
ELTE-n, a PTE-n és a BME-n. Monoron
elsősorban a gimnáziummal és a Nyáry
Pál Tudományos Diákkörrel tart kapcsolatot. Ő is a JAG-falva díszpolgára. Munkásságát számos jelentős magyar és külKSZs.
földi elismeréssel értékelték.

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

Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT,
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!
Jelentkezni lehet a 06-20-77-111-53 telefonszámon.
2020. december | MONORI STRÁZSA
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ÖNKORMÁNYZAT
INFORMÁCIÓ

HATÁROZATLAN IDŐRE BE KELLETT ZÁRNI AZ IDŐSEK KLUBJÁT

HULLADÉKUDVAR-TÁJÉKOZTATÓ!
A KÖVÁL Nonproﬁt Zrt. üzemeltetésébe tartozó ideiglenes átvevő hulladékudvar engedélye 2020. november
20-án lejár, a jövőben, a DTkH Nonproﬁt Kft. fogja üzemeltetni. Az engedélyezési eljárás azonban időt
vesz igénybe, ezért az átmeneti időszakban:
• lakossági, inert- (építési-bontási) és
zöldhulladékból maximum 1m³/év/ingatlanmennyiséget vesz át a lakossági hulladékudvar,
• lakossági kommunális kis mennyiségű
többlethulladék esetén a DTkH Nonproﬁt Kft. ügyfélszolgálatain vásárolható többlethulladékos zsák, mely a
hagyományos hulladékbegyűjtés során kerül elszállításra,
• lakossági nagyobb mennyiségű, inert-,
zöld-, kommunális hulladék esetén térítés ellenében konténer rendelhető a
DTkH Nonproﬁt Kft.-től,
• közületeknek nagyobb mennyiségű
inert-, zöld-, kommunális hulladék
esetén térítés ellenében konténer rendelhető a DTkH Nonproﬁt Kft.-től.
További információ: 06-53/500-152,
06-53/500-153, ugyfelszolgalat@dtkh.
hu, www.dtkh.hu.
Kövál Zrt.

SENKI NEM MARAD SEGÍTSÉG NÉLKÜL!
Sajnos a koronavírusra való tekintettel a Monori Gondozási Központ kénytelen volt bezárni az Idősek Klubját, mivel
a jelenlegi járványhelyzet már nem tette biztonságossá, hogy látogassák az intézményt.
Október 30-án még összegyűlhettek egy utolsó közös programra, amikor
megemlékezhettek elhunyt szeretteikről,
sőt halloween alkalmából volt tökfaragás és a Monori Gondozási Központ 50.
évfordulóját is közösen ünnepelték. Az
Idősek Klubjába járók egy kis ajándékkal
térhettek haza. Ezután különösen szomorúan vették tudomásul a város idős
lakói, hogy mostantól határozatlan ideig nem tudják délelőttjeiket a jól megszokott idősek klubjában, egymás társaságában tölteni. A jelen helyzet nagyon
megviselő mindenki számára, ez alól
sajnos az idősebb generáció sem kivétel,
akiknél az elmagányosodás és az ezzel
járó depresszió különösen nagy kockázatot jelent az egészségügyi problémák
mellett.
Iványi Margit, a Monori Gondozási
Központ vezetője lapunknak elmondta: rossz volt látni, mennyire nem örül-

tek a hírnek az idős résztvevők, ám az
ő biztonságukat most mindenképp az
szolgálja, hogy ne jöjjenek közösségbe.
– Természetesen nem maradnak egyedül, folyamatosan látogatjuk őket, főleg,
akinek sebkötözésre vagy bármi más
gondozásra van szüksége, oda naponta
kijárunk. Akiknél nincs ilyen szükséglet, azoknak is minden nap telefonálunk
és érdeklődünk, hogy miként vannak.
Kollégáink segítenek a bevásárlásban,
hetente kétszer megyünk gyógyszert
kiváltani, vállalunk postai ügyintézést,
orvosi papírok intézését, felíratjuk a
gyógyszereket, betegszállítást intézünk,
ha arra van szükség. Akinek az állapota
időközben romlik, és már nem elegendő
a nappalis kolléganők által nyújtott ellátás, akkor házi segítségnyújtással gondozzuk őt, de az biztos, hogy senki nem
marad segítség nélkül – mondta el az intézményvezető.
A Monori Gondozási Központ elérhetőségei: 06-29-/13-767, 06-20/299-4326,
06-30/663-2772,
gondozasikozpont@monor.hu

Szerelvény – Sarok

Folyamatos

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

AKCIÓK!

Monor, út 22/A
Ady Endre

Kedvező áraK
Telefon:
06-29/996-659
Nyitva:
H–P: 8–17
Szo: 8–12
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CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA, TÁBOROZTATÁSRA

TÁMOGATÁS A CIVILEKNEK
Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrások Bizottsága a koronavírus járványra tekintettel a
2020-ban – rendhagyó módon – június és szeptember hónapban
tette közzé pályázati felhívását a civil szervezetek számára nyári
táboroztatás, kulturális, valamint szociális célok megvalósításának támogatására. A koronavírus-járványra tekintettel a bizottság az önkormányzati fenntartású intézmények (D komponens)
számára nem tett közzé pályázati felhívást, mivel pályázataik
tárgya jellemzően rendezvények megvalósítása lett volna.

A komponens – kulturális célok megvalósítása
Pályázó neve

Megítélt támogatás (Ft)

Római Katolikus Egyházközség

200 000

Monor-Kistemplomi Református Egyházközség

200 000

Monorért Baráti Kör

150 000

Idősek Klubja Monor

125 000

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

200 000
875 000

B komponens – szociális célok megvalósítása
Pályázó neve

Megítélt támogatás (Ft)

Monor Városi Nyugdíjas Kör

125 000

Monori Vasutas Nyugdíjas Klub

125 000

Monor Hegyessy Lions Club

175 000

Monori Evangélikus Egyházközség

200 000
625 000

C komponens – nyári táboroztatás
Pályázó neve

Megítélt támogatás (Ft)

Monori Evangélikus Egyházközség

300 000

Hosszú Rita egyéni vállalkozó

300 000

Családsegítő

300 000

Kulcsár Luca Andrea egyéni vállalkozó

300 000

842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat

130 000

Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület

250 000

Római Katolikus Egyházközség

300 000
1 880 000

JÖVŐRE IS TIZENEGYSZER VÁRHATÓ

MIKOR JÖN A STRÁZSA?
A korábbi évekkel ellentétben a Monori Strázsa újság 2021-ben
nem tart szeptemberben pihenőt, helyette
az év első száma nem
januárban, hanem február legelején várható,
és attól kezdve minden
hónapban meg fog érkezni a postaládáikba.
MS infó

2020. december | MONORI STRÁZSA

7

KÖZÖSSÉG

DR. SZEKERES SÁNDORRAL
BESZÉLGETTÜNK
Elsőrendű eszményem Székelyföld autonómiája

D

r. Szekeres Sándor az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és a
Bethlen Gábor Körnek a monori elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesült. Ezt „az erdélyi
magyarság érdekében végzett több évtizedes, odaadó munkája elismeréseként”
dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől vehette át.

eszményem Székelyföld autonómiája.
Már csak azért is, mert a Maros Magyar
Autonóm Tartomány területén születtem és nőttem fel, ahol a magyar nyelv
egyenjogú volt a románnal. Ebben a témában több tanulmányt is írtam, de a
magyar Parlamentben is ezzel foglalkoztam.
– Nemcsak jogászként, de íróként is
megismerhett ék a monoriak.

– Milyen 1989-es, idemenekülése előtt i
erdélyi emlékére gondol vissza legszívesebben?
APEH-ba. A mostani szép, modern piac
csak azután tudott kiépülni.

– Édes- és nagyszüleim, és a felsősófalvi meg szovátai magyar pedagógusok
nevelésén túl arra, hogy egyetemista koromban, az akkor 20 éve bezárt Bolyai
Egyetem mellett, sikerült elindítanom
a magyar egyetemistákkal egy székely
tánccsoportot, akiknek sóvidéki táncokat tanítottam be.

– A református egyházzal és a civil
szervezetekkel emlékezetes rendezvényeket szerveztek.
– Mivel református vagyok, gyakran
járok templomba. Gulyás László nagytiszteletű úr kért meg arra, hogy legyek
presbiter, és már több mint 25 éve az is
vagyok. Több alkalommal a telepi református templomba is eljártam, de a főtéri római katolikusba is. A monori civil
szervezetekkel is jóban vagyok. Volt idő,
amikor beálltam a polgárőrségbe is.

– 1994-től 1999-ig Monor jegyzője
volt. Akkori munkájának vannak ma
is érzékelhető eredményei?
– A hatósági ügyintézés egyszerűsítése és a számítógépes ügyintézés bevezetése, 1995-ben a pénzügyi osztályon,
majd a teljes hivatalban. A piacon lévő
egykori üzlet és a Péterﬀy-ház megvásárlása is akkor sikerült, mert ezeket az
addig állami épületeket 1990-ben privatizálták. Az APEH kitűzte a licitet és
megvehettük. Ma már nehéz elképzelni,
hogy akkor még elektronikus átutalás
nem lévén, táskában vittük a pénzt az

– Önnek köszönhetően határainkon
túli magyar csoportok mellett még a
Székely Nemzeti Tanács elnöke is ellátogatott Monorra.
– Izsák Balázst már az SZNT megalakulásától ismerem, ugyanis elsőrendű

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

– Tapasztalatai szerint az anyanemzet
és az idetelepülő erdélyiek hogyan tudnák a leghathatósabban segíteni a szülőföldjükön maradottakat?
– A legnagyobb segítség az volna, ha
Magyarország gazdaságilag, kulturálisan és minden szempontból megerősödne, fejlődne, mert ebben az esetben a
határon túli magyarok is jobban megbecsülnék a magyarságukat és nem olvadB.G.
nának be más népekbe.
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– Monográﬁát írtam szeretett székelyföldi falumról, Felsősófalváról
2002-ben, majd az egyetlen székely fejedelemről, Székely Mózesről 2007-ben,
akiről a helyi diákok is hallhattak tőlem. Előszóval és szómagyarázatokkal
dolgoztam át az erdélyi fejedelemség
főszakácsának 1580-as receptkönyvét,
amit a Nemzetpolitikai Államtitkárság segített kiadni 2018-ban. A kötetet
a Kárpát-medence összes magyar egyeteméhez és középiskolájába eljuttattam,
így Monorra is.

Nora Magicflower Virágüzlet
• Vágott virág, cserepes- és dísznövények
• Csokrok és virágbox
• Kegyeleti készítmények
• Növénykülönlegességek
• Esküvői dekoráció, ajándék
Monor, Kistói út 120. – az autómosóval szemben
H–Szo: 7–19, V: 8–16 • : Noramagicflower
MONORI STRÁZSA | 2020. december
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NAGYON VÁRJÁK A VÉRADÓKAT DECEMBER 9-ÉN MONORON

HIRDETÉSEK

uta 51.
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átyá
ail.com
Monorz,abMoszazforintos@gm

ADJ VÉRT, MENTS ÉLETET!

E-mail: s
92
0/33-55-1
Tel.: 06-2

Az év utolsó véradására kerül sor december
9-én a Monori Művelődési Házban. A Magyar Vöröskereszt monori szervezete bízik
abban, hogy a magukat egészségesnek érző,
a koronavírusban nem érintett lakosok most
is szép számmal fognak megjelenni, hogy ők
is segítsék szinten tartani az ország vérkészletét.
A Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezetének 5. számú Területi Szervezete évente négyszer rendez véradást a településen,
ám idén két plusz alkalmat is be tudtak iktatni, miután az egész országban beállt a járvány miatti vészhelyzet, és a véradók száma
igencsak megcsappant. – Az ország biztonságos mennyiségű vérkészletét muszáj szinten tartani. Járvány ide vagy oda, a véradást
nem lehet leállítani, hiszen balesetek ugyanúgy vannak és a sürgős műtéteket is el kell
végezni. Emellett szeretném mindenki ﬁgyelmét felhívni arra a lehetőségre, hogy aki már
átesett a koronavírus-fertőzésen, az lehetőség szerint adjon vérplazmát azoknak, akik
még küzdenek a betegséggel, mert életmentő
lehet a segítség. Ugyan a kihelyezett véradásokon erre nincs lehetőség, hiszen ahhoz egy
speciális berendezésre van szükség, de aki

yás
B an k k á r t

teheti, keresse fel az Országos Vérellátó Szolgálatot, és ott leadhatja a szükséges vérplazmát – mondta el Jári Erzsébet területi munkatárs.
Nagyon fontos információ, hogy a laborvizsgálattal ellentétben, ahol éhgyomorra kell
megjelenni, a véradásra bőséges étel- és italfogyasztás után érkezzenek a véradók. Javasolt legalább két liter folyadékot elfogyasztani
előtte: egyrészt sokkal könnyebb megszúrni a
vénát, másrészt sokkal gyorsabban folyik le a
vérmennyiség, így nincs olyan sokáig stressznek kitéve a véradó. – A biztonsági protokoll
szerint a véradás helyszínére nem léphet be az,
aki az elmúlt 14 napban koronavírus-fertőzött
volt, vagy olyan emberrel érintkezett, akiről
kiderült, hogy pozitív. Mindenkitől megkérdezzük, hogy az utóbbi két hétben volt-e láza,
köhögése, nehéz légzése vagy izomfájdalmai,
érez-e ízeket-illatokat, és járt-e külföldön az
utóbbi 14 napban. Testhőmérsékletet mérünk,
a maszk és a kézfertőtlenítő használata kötelező – folytatta a szervezet munkatársa.
Aki csak teheti, adjon vért, segítsünk egymásnak! Várnak mindenkit december 9-én
szerdán 8.30 és 17.30 között a monori MűvelőVNyL
dési Házban (Monor, Bocskai utca 1.).

A HELYI IGÉNYEKET VESZIK FIGYELEMBE

ÚJ KÉPZÉSEK A SZTERÉNYIBEN
– A Ceglédi Szakképzési Centrummal közösen alakítottuk ki a képzési kínálatunkat –
kezdte Lipka Gabriella igazgató.
– Régi vágyunk egy új épületrész megépítse, ami kormányzati döntés alapján megvalósulni látszik. A monori és Monor környéki partnercégek munkaerő-paci igényeit
vettük ﬁgyelembe, ezért elsősorban gépipari és specializált gépgyártás oktatására alkalmas tantermeket és laborokat hozunk létre, ahol már az új szakmáinkat korszerű, XXI.
századi körülmények között tudjuk oktatni.
Ebben az új épületszárnyban ágazati képzőközpont létrehozását tervezzük, és így lehetőségünk lesz a környékbeli cégekkel közösen megvalósítani majd az új képzéseket.

A technikumban elektronika- és elektrotechnika ágazaton belül az ipari informatikus
technikus lesz az egyik új szakmánk, amelyhez a jó logikai képességeken kívül kézügyességre is szükség van. A kereskedő és webáruházi technikus is új, ahol a diákok az online
értékesítéssel és még sok mással is foglalkozhatnak. A szakképző iskolában új szakma a hegesztő és a mechatronikus karbantartó. Aki az utóbbit választja automatizált
gépek, berendezések és rendszerek szerelésében, üzembe helyezésében és karbantartásában vesz majd részt munkája során.
Ez a sok újítás erősíti az iskola színvonalát,
amellyel kiváló szakembereket képezhetünk a
JB
jövőben.
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VAN KIHEZ FORDULNIUK
A CUKORBETEGEKNEK MONORON
A Közös út Cukorbetegek Egyesülete több mint 20 éve dolgozik azért, hogy ezzel
a komoly betegséggel együtt élni kényszerülő embereknek segítsen, legyen az
információ, orvosi ellátás aktív mozgás lehetőség vagy egy vidám program.

A

november 14-i diabétesz világnap alkalmából a szervezet vezetőjével, Jámbor Miklósnéval beszélgettünk.

– Meddig nyúlik vissza a szervezet
múltja?
– 1998-ban jegyezték be a monori Közös út Cukorbetegek Egyesületét.
Hatvan taggal indultunk. Akkoriban
Gyálon már sikeresen működött a cukorbetegek egyesülete, vezetője, Király
Sándor szívből támogatta azt a néhány
elszánt embert, akik házról házra járva keresték a cukorbetegeket, és megygyőzték őket, hogy problémájukkal forduljanak a kis közösséghez, mert együtt,
„közös úton” könnyebben találunk megoldásokat.
– Önök miben tudnak segíteni a tagoknak és a lakosoknak?
– Minden alkalommal mérünk vércukorszintet és vérnyomást, ritkábban

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

koleszterinszintet. Néha szemnyomás-,
csontsűrűségmérés és lábvizsgálat is elérhető. Évente többször megyünk kirándulni az ország valamelyik gyógyfürdőjébe, részt veszünk a városi
rendezvényeken, amelyeken szintén
szűrővizsgálatokat végzünk. Egy kisebb csoport jár rendszeresen jógázni,
és a csütörtöki nordic walkingon is ott
van a csapat. Az egyesületünkben igazi mérföldkőnek számított, amikor taglétszámunk elérte a 230-at, így a város
legnagyobb és egyben a legaktívabb civil szervezete lettünk. Ekkor kezdtük
el a kiscsoportos oktató programunkat,
melynek lényege, hogy interaktív formában tanulhatunk az orvosoktól, szakápolótól, dietetikustól.

tek egyre jobb eredménye. Az elmúlt
időszakban nagy segítségünkre volt dr.
Keresztúri Imre, aki amellett, hogy háziorvosi teendőket ellát, Monoron aktívan
részt vesz a mentősök és az ügyeletes
orvosok munkájában. Kúti Ildikó gyógytornász hónapról hónapra megmozgatja
sorstársainkat. A mentőszolgálat részéről Molnár Tamás lát el minket hasznos
tanácsokkal.

– Milyen szakmai szervezetekkel tudnak együtt működni?
– A városban a védőnői hálózattal vagyunk kapcsolatban. Együtt szerveztünk városi egészségnapot az anyatejes világnappal összekötve. Próbáltunk
nyitni a gyerekek felé, és megszerveztünk egy találkozót, Cukorbeteg gyermek az óvodában címmel, ahol az volt
a cél, hogy találkozzon a szülő, a pedagógus és az orvos. Csatlakoztunk a
CEOSZ-hoz és így tudjuk tartani a kapcsolatot az ország több, cukorbetegek érdekében alakult egyesülettel. A CEOSZ
segítségével jutott hozzá minden tagunk
a „Lépésről lépésre a cukorbetegségről”
című könyvhöz, melynek hasznosságát
bizonyítja a tagjaink által kitöltött tesz-

– Melyek a további célok?
– Szeretnénk tovább folytatni mindazt, amit elkezdtünk. Sajnos tagságunk
megöregedett és egy kicsit megfogyatkoztunk, ezért úgy döntöttünk, hogy a
kiscsoportos oktató programunkat átváltoztatjuk nagyobb csoportosra. Nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni a
számonkérésre, hogy ellenőrizni tudjuk,
hogy állnak tudással a tagjaink és milyen témában kell tanácsokat adni. Sajnos a jelenlegi helyzet megállásra kényszerített minket. A koronavírus miatt
veszélyeztetettek vagyunk, igyekszünk
vigyázni magunkra, de mivel a technika, vagyis a telefon és az internet segítségünkre van, így egy kicsit egymásra is
Vizler-Nyirádi Luca
odaﬁgyelhetünk.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

ÁldOTT, BÉKÉS KARÁcSONyT
ÉS BOldOg új ÉVET
am, a, a1, a2 és B kategóriában kívánunk minden
kedves ügyfelünknek!
Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!
Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon
Szabó János iskolavezetőnél, vagy személyesen a fenti
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.
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Eng.szám: KE/
ST/82/A/1949/2/2015.

KRESZ tanfolyam

HOVA FORDULHATUNK?
Ha ön cukorbetegségben szenved, forduljon bizalommal a Közös út Cukorbetegek Egyesületéhez!
Elérhetőségek: 06-29/411-883, 0620/800-8765, jambor.jutka@gmail.com

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

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással!

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak,
közületeknek egyedi reklámáron.
Kérje ajánlatunkat!
MONORI STRÁZSA | 2020. december

KULTÚRA

Angol nyelvoktatás

GYEREKEKNEK
3 hónapos kortól
19 éves korig

HAGYOMÁNYTEREMTŐ
ZONGORAVERSENY
A jazzvirtuóz Pleszkán Frigyes emlékére idén első alkalommal
szervezett zongoraversenyt a Vigadó Kulturális és Civil
Központ Nonproﬁt Kft. A ﬁatal tehetségek részére meghirdetett
versenyre szép számmal érkeztek jelentkezések.

A

z Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Jazz Szövetség támogatásának köszönhetően az első
három helyezett pénzdíjazásban részesült
és a verseny napján színvonalas gálaestet
szervezhettünk az érdeklődők részére. November 6-án, pénteken, hosszas előkészítés
után újra a jazz-zenéé volt a főszerep a monori Vigadó Dísztermében. A közadakozásból, tíz évvel ezelőtt vásárolt Steinway versenyzongorán nyolc jelentkező mutathatta
be tudását, akik a Pleszkán Emlékversenyre jelentkeztek. A szervezők célja az volt,
hogy méltó módon ápolhassák a jövőben
is a tragikus körülmények között elhunyt,
jazzvirtuóz, korábbi Ki mit tud?-győztes
Pleszkán Frigyes emlékét. A nemes cél mellé rangos zsűritagok csatlakoztak. A fellépők produkcióját Binder Károly, jazz-zongoraművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docens; Bágyi Balázs,
jazzdob-előadóművész, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség elnöke; Gayer
Ferenc, jazzbőgő előadóművész, zenekarvezető, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja és Pozsár Máté, zongoraművész, zeneszerző, zenetanár értékelték. A program
védnökei dr. Bajkai István és Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselők voltak.
A szóló jazz-zongorázás stílus elemeinek
ismerete és magas szintű művelése alapján,
a zsűri az alábbi végeredményt állapította
meg. A verseny első helyezett je Oláh Krisztián, második Gallyas Lakatos Róbert, míg a
harmadik helyet megosztva Varga Tivadar és
2020. december | MONORI STRÁZSA

Jelentkezz ingyenes
bemutatóóráinkra!

Kovács Krisztina
06-30/5665-147

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

Horváth Albert érdemelték ki. A versenyt gálakoncert, ünnepélyes díjátadás és Pleszkán
Frigyesről szóló megemlékezések követték.
A gálakoncerten felléptek többek között a
helyezettek és a Pleszkán Écska – Dániel Balázs duó.
Az első alkalommal megrendezett Pleszkán Emlékversenyt támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar
Jazz Szövetség. A szervezők szándéka szerint a hagyományteremtő céllal megrendezett versenyt kétévente a jövőben is szeretnék újra megszervezni.
Reméljük, hogy lesz rá lehetőségünk, köszönjük minden résztvevőnek, hogy méltó
módon emlékezhettünk Pleszkán Frigyesre,
Vigadó
a monori csodagyerekre!

ZR BT.
GUMICENTRUM
gumieladás
gumijavítás
könnyűfémfelni
értékesítése
Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.
Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739
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KÖZÖSSÉG
ISKOLAI VÉDŐNŐ MUNKAKÖR

VÉDŐNŐT KERESNEK
Monor Város Önkormányzata pályázatot hirdet 1 fő iskolai védőnő munkakör betöltésére. A pályázatok benyújtásának határideje 2020.
december 15. További tájékoztatást
Molnárné Virág Erika ügyvezető védőnő nyújt a 06-20/299-4080 telefonszámon.
MS infó

IRODALMI SIKEREK

PAPÍRRA VETVE

Vitéz Anna író, több kötete látott már
napvilágot, és híres arról, hogy írásaiban is rendre Monor utcáit járja, a város hírét viszi. Ahogy tette most is,
hiszen szűk egy év alatt három antológiában jelentek meg írásai, és
egy nívós díj kitüntetettje lett. A lázadás című munkája a 2020 Szárnypróbálgatók nemzetközi versenyén
arany oklevelet kapott. Az Irodalmi Rádió versenyének köszönhetően egy
gyermekverse került A Hold köpönyege című kötetbe. Harmadik írásának
többszörösen is örülhetünk, hiszen
Tengerész emlékek címmel az Életmese pályázatra bejutott szövege édesapja, Vitéz János nyugdíjazott tengerészparancsnok történetét meséli el,
aki maga is tősgyökeres monori. Gratulálunk a munkájához!

A GYEREKEK FEJLESZTÉSE MELLETT A SZÜLŐKET IS SEGÍTJÜK

A MONORI NYITNIKÉK GYERMEKHÁZ
A Máltai Szeretetszolgálat a monori Tabánban igyekszik minden korosztályt támogatni és segíteni a felzárkóztatásokat.
Most a legkisebbeknek és a szüleiknek
szóló programjukat ismerhetjük meg, a
Nyitnikék Biztos Kezdet Gyermekházat.
A József Attila utca felől érkezve, a Kisfaludy utca harmadik házában működik a
Gyermekház. Belépve gyerekzsivaj fogadja a látogatót, egy kis irodában beszélgetünk Deákné Juhász Katával, a szeretetszolgálat monori vezetőjével. Szembetűnik,
hogy az iroda inkább hasonlít egy zsúfolt
gyerekszobára, mint fontos iratokat rejtő
helyiségre: a polcokon mesekönyvek sora,
a szekrényben papírzsebkendő, az asztalon ivókás üveg, amihez kisgazdája viszsza-visszatér, csücsörítve iszik, nem lehet
több két és fél évesnél. A beszélgetésünk
alatt folyton szükség lesz valamire, innivalóra, zsepire, kérdezni is kell, bejönni meg
főleg, amikor beszűrődhetnek a kinti neszek, mesefoszlány, ének, egy kis sírás, kacagás. Zajlik az élet. A Gyermekház elődje
a tabáni Hangárban kezdte meg a működését tanulószobaként az azóta különvált
Tanodával. A piciktől a nagyokig mindenki együtt volt, majd 2011-ben nyitott meg a
Gyermekház a mai formájában. Eleinte pályázati ﬁnanszírozásból, 2016 óta normatívás és a gyermekvédelmi jelzőrendszer
tagja. – Az első években 0-tól 5 éves korig
jöhettek a gyerekek szülőkkel együtt, 2016ban, ahogy az iskolakötelezettség miatt
módosult a törvény, 3 éves korig fogadhatjuk a kicsiket a szüleikkel együtt – kezdte a
szeretetszolgálat vezetője.

MONDÓKÁTÓL A SÜLT CSIRKÉIG

– Nagyon fontos alapvetés, hogy a bölcsihez képest a szülőnek is itt kell lenniük,
hiszen a gyerekek fejlesztése mellett a szülőket is segítjük. A körzeti Tesz-vesz Óvoda igazolja vissza az eredményeinket, amit
nagyon nehéz számszerűsíteni, de kijelenthetjük a gyerekek szocializáltabban kerülnek be, és a szülők is együttműködőbben
lépnek fel. A szülők fejlesztése nagyobb
feladat. Próbálunk minél többfajta életkészségeket fejlesztő foglalkozást tartani.
Beszélünk a családtervezésről, hogy ne az
abortusz legyen a megoldás. Főzést, háztartási ismereteket, a gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi információkat osztunk
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meg. A gyermekházas napok 8-tól egyig
tartanak. Úgy működünk mint egy család,
együtt készítjük a reggelit, a tízórait. Közben zajlanak a foglalkozások, ahol a gyerekek a szülőkkel lehetnek. A felnőtteknek
lehetőséget biztosítunk arra, hogy mosni
tudjanak. Egyik nap kérdezte egy anyuka,
hogy behozhatja-e a csirkéjét megsütni?
Majd kiderült, hogy a csirke még fagyos.

A GYERMEKHÁZBA
BEADHATUNK GYEREKRUHÁKAT,
TISZTÍTÓSZEREKET, CIPŐKRE
MINDIG NAGY SZÜKSÉG VAN,
AHOGYAN TÉLEN A FŰTÉS IS
GONDOT OKOZ. HA TUDUNK ÉS
VAN KEDVÜNK, SEGÍTHETÜNK.
Reggel érkezéskor elindítják a mosógépet,
a főzést, és mire vége a délelőttnek, minden elkészül. A mosás be van osztva, kiteregetnek és másnap hazaviszik a ruhákat,
mert otthon nehezen tudják megoldani.

ÚJ VEZETŐ ÉRKEZIK

– Sokféle szakemberrel állunk kapcsolatban. A János Kórház gyermekosztályának főorvosa régóta jár hozzánk. A védőnőnkkel is szoros a kapcsolatunk, az
óvoda fejlesztőpedagógusa is rendszeres vendégünk. November óta új vezetője van a Gyermekháznak, Szuvandzsievné
Gúth Linda logopédus gyógypedagógus.
Hat éve rendszeresen foglalkozik a gyerekekkel, elfogadták és szeretik. A kisﬁával
jön, ahogyan a másik két munkatársunk,
Nagyné Reni és Nagy Mariann is hozzák a
gyermekeiket. Mindketten monoriak és
cigány származásúak. Mariann nemrég
kezdett nálunk, gyermekfelügyelő végzettsége van és jogosítványa. Aminek nagyon örülünk, mert segít a sütödének szállítani A foglalkozásaink rövidek, hiszen a
pici gyerekeket kis időre lehet egyhuzamban lekötni. Tartunk ringatót, zenetanár
is hetente jön. Nyitottak vagyunk, bárkit
szívesen látunk, nem csak a cigány gyerekeket várjuk. Sokan nem mernek eljönni, de vannak kivételek. Most Péteriből jár
hozzánk egy család. Habár a vírushelyzet
bennünket is elzár – mesélte Deákné Juhász Kata.
MONORI STRÁZSA | 2020. december

OKOS VÁROS

E

OKOS VÁROS

gyre többet hallunk róla, de sokunkban még nem tiszta a kép, hogy mi
is az az okos város? Jelen cikkünkkel indítunk egy rendszeres rovatot, melyben folyamatos tájékoztatást adunk arról a
projektről, amely vélhetően Monort az ország leginnovatívabb városainak ligájába
repíti.

MI EZ AZ EGÉSZ?

Az okos város fogalom olvasatunkban egy
olyan helyet jelent, amely a teljes lakosság
számára élhető és kényelmes, alkalmazkodik a modern kor igényeihez, miközben hosszú távon fenntartható és a lehető
legkevesebb terhelést jelenti a környezetére. Egy olyan rendszerről beszélünk, ami
az elkövetkezendő egy évben további elemekkel fog bővülni, amelyekből rengeteg
adat kinyerhető és hasznosítható, továbbá
a különböző elemek egymással kompatibilisek, így, ha indokolt, össze is kapcsolhatók. A rendszer első részei a már telepített vizesblokkok, ezt követik az általános
és középiskolákban kialakított digitális
tantermek, amelyek minőségi előrelépést
jelenthetnek az oktatásban. Jövő tavaszig
további kényelmet és biztonságot szolgáló elemekkel bővülnek a közterek, míg

2021 második felére várhatjuk a közvilágítás és a térﬁgyelő rendszer megújulását.
Az újabb elemekről a telepítést követően
részletesen beszámolunk majd.

MIÉRT PONT MI?

Napjainkban az információ kimondhatatlanul fontossá vált, helyes városfejlesztési, városüzemeltetési döntéseket megfelelő információellátottság mellett lehet
meghozni. A nemzeti infokommunikációs stratégia ennek szellemiségében tesz
arra javaslatot, hogy úgynevezett pilot
okosváros-fejlesztések valósuljanak meg,
melyek kiértékelését követően újabb stratégiák, fejlesztési irányok lesznek meghatározhatók. Az állami informatika, illetve
az önkormányzatok, mint szakterületek a
Belügyminisztériumhoz tartoznak, a minisztérium pedig a fejlesztés megvalósításának helyszíneként városunkat javasolta a kormányzatnál. Monor mellett sok
szempont szólt. Jó értelemben véve átlagos város vagyunk, nem is kicsi, de nem
is nagy. Járási központ, szolgáltatásaink
sokrétűek, a települési infrastruktúráink
kellően fejlettek a különböző elemek beépíthetőségéhez. Hivatalunk munkatársai
korábban tesztpartnerként több informa-

tikai szakrendszer sikeres bevezetésében
vettek részt, ami vélhetően szintén fontos
tényező volt a projekt odaítélésben.

EZT MÉGIS MIBŐL?

A támogató döntést egy részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése előzte meg, mely meghatározta a megvalósítandó fejlesztéseket, illetve azok várható
forrásigényét. Magyarország Kormánya
a teljes projektmegvalósítást 100%-ban ﬁnanszírozza, a helyi rendszerek és alkalmazások fejlesztésére 1,7 milliárd forint
áll rendelkezésre. A projekt megvalósítását az irányító bizottság elnökeként Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára
felügyeli.

KINEK JÓ EZ?

Egy ilyen projekt főszereplőjévé válni vitathatatlanul jó a városnak és a lakosoknak. A beruházás révén javul a város
szolgáltatásainak színvonala, az innovatív megoldásoknak köszönhetően növekszik a ﬁatalokat megtartó erő, és vélhetően
még csábítóbbá válik városunk a letelepedni kívánó családot alapító ﬁatalok
számára. Izgalmas, hogy amennyiben az
okosváros-szolgáltatás országosan elérhetővé válik, Monor lesz a hivatkozási alap,
ami szintén növeli a település ázsióját. Engedjük be a jövőt városunkba!

ÚJ TOYOTA
HIGHLANDER

A képen látható autó illusztráció

Ezt a tágas és stílusos, hétüléses SUV-t legújabb hibrid technológiánkkal és intelligens
összkerékhajtásunkkal (AWD-i) szereltük fel. Nemcsak lenyűgözően kényelmes, hanem erős,
takarékos és sokoldalú is, hogy a legaktívabb családok életmódjával is lépést tarthasson.
Már előrendelhető, akár nagycsaládos állami támogatás igénybevételével!
2200 Monor, 4-es főút 35. km | Telefon: +36 29 413 381 | info@toyotakovacs.hu
6728 Szeged, Dorozsmai út 9. | Telefon: +36 62 200 366 | szeged@toyotakovacs.hu
www.toyotakovacs.hu
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MONORI EGYHÁZI VEZETŐK ÜZENETE
Schaller Tamás református lelkipásztor
üzenete

VÁRAKOZÁSUNK ÖRÖMRE FORDUL
– AMIKOR A GYÁMOLTALAN BÁTORÍT
25-26 éves fiatal lelkipásztorként csupa jót
hallottam a gyülekezetben egy idős, egyedülálló, vak néniről. A kötelességtudattól vezérelve meglátogattuk. Irénke néni
örömmel, a lelkipásztori szolgálat iránti megbecsüléssel fogadott bennünket.
„Nem rossz itthon egyedül?” – kérdeztem
tőle, gondolva a háztartásra, a magányosságra, a kiszolgáltatottságra. A néni a legtermészetesebben válaszolta: „Én nem vagyok egyedül. Az Úr Jézus velem van!”
Egyik pillanatról a másikra ő lett a lelkipásztorrá, én pedig a tanítvánnyá. Különlegesen hiteles mondat volt ez. Később az
edelényi kórházban a néni súlyos betegen
megfogta a karomat: „Úgy szeretnék már
haza menni”. Ő látott csak igazán. Nem
félt, nem volt bizonytalan és hazament, a
mennyei valóságba. Odaát folytatva az Isten közelségének áldott megtapasztalását.
„Lelkünk megnyugtatására az az egyetlen
orvosság, hogy teljesen rábízzuk magunkat Isten gondviselésére, tudva azt, hogy
mi nem vagyunk a véletlen szeszélyének,
sem pedig a gonoszok mesterkedéseinek
játékszerei, mert minket Isten atyai gondviselése igazgat.” (Kálvin János)
A tea is nagyon finom volt.
Urr Ipoly Zsolt atya üzenete

MINDEN NEHÉZSÉG ERŐSÍT
Az elmúlt évtizedekben nem tapasztalt
helyzetben éljük meg a mindennapjainkat,
keressük a kiutat, hogy átvészeljük a pandémia időszakát. Feszültségek, mindennapi gondok közepette, a megszokottól eltérően, összezárt családi közösségben élünk
reménykedve. Időnként értetlenkedve,
gyűlölködve, szeretve, érzelmekkel telve.
Mi, katolikusok, életünk egyik nagy ajándékának tartjuk, hogy tudunk hinni! Ha
felütjük a Szentírást, sorjáznak a vigasztaló, kitartásra buzdító sorok! Most december elejével új liturgikus évet kezdünk egy
várakozással teli időszakkal, az adventtel
– népies nevén Úrjövet –, ami életünk jelen pillanatát drámaian helyezi el a történelmi várakozásban Jézus Krisztusra és a
jelen helyzetünk megoldására. Imádságainkban ott van a fohász a decemberi hajnali misék könyörgéseiben Monorért. A
keresztény ember fegyelmezett, reménykedik, hogy a jelen helyzet megoldódik,
a pillanatnyi nehézségek elviselése pedig erősít. Karácsony fényei idén biztosan
visszafogottan fognak csillogni. Az apró
ajándékok inkább legyenek jelei a szeretetünknek, mert attól nagyobbat nem tu-
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dunk egymásnak ajándékozni! Imádságos
szeretettel kívánok a katolikusok nevében
minden monori lakosnak lélekben gazdag
adventet és boldogan, szeretteikkel eltöltött karácsonyt!
Matuz József baptista lelkipásztor üzenete

MERT EGY GYERMEK SZÜLETIK
NEKÜNK
„Gratulálunk! Önnek fia született!” A 70es évek vége felé, az ultrahangkészülék
használata előtt, a mobiltelefon ismeretlensége idején, a gyári telefon csörgését
követően hangzott el ez a gratuláló mondat a második gyermekét váró apukának.
Kislánya érkezése után titkos vágya vált
valóra. Összehívta a munkatársait, örömmel újságolta a hírt. Csak amikor a kórházba érkezett, akkor derült ki, hogy adminisztrációs hiba okán nem az ő gyermeke
született meg. Várakozni kell tovább. Néhány nappal később újra csörgött a gyári
telefon és ismét őt kérték, a gratuláló mondatot egykedvűen vette tudomásul. Csak
a kórházban mert örülni. Igaz a hír: fia
született!
Várunk mi is a jó hírre. Az igaz üzenetre. A találkozásra, a valódi kapcsolatra. A megmentő közbeavatkozásra. A járvány elmúlására. Betegeink gyógyulására.
Gyászolóink vigasztalására. Gyermekünk,
unokánk születésére. Adventkor ünnepeljük: a hír igaz, gyermek született nekünk.
Ennek a gyermeknek a születése a mi jelenünket is meghatározza. Idén, a kényszerű távolságtartás megélésekor, amikor
maszkot teszünk orrunk és szánk elé, amikor magunk és mások egészsége megőrzése miatt találkozásokat hagyunk el, még
inkább erőteljes a hír: közel jött az Isten
Jézus személyében. Az ő jelenlétében életünk tartalmat, békességet, örömet nyer.
Találkozzunk vele!
Sánta József evangélikus lelkész üzenete

„JOBB A KEVÉS AZ ÚR FÉLELMÉVEL,
MINT A SOK KINCS, HA NYUGTALANSÁG JÁR VELE.” (Péld 15,16) … a keve-

sebb, néha több – tanultam az általános
bölcsességet: amikor anyám mellett segítettem a karácsonyi főzőcskében, és túl
akartam fűszerezni valamelyik ételt… A
legfontosabb, hogy legyen egészség! – hallom az öregedő nénitől, mikor meglátogatom. Kevesebb, fontosabb, jobb – ezekkel a szavakkal próbáljuk a figyelmünket
korlátozni, összpontosítani. Az advent
számomra a szűkülést jelenti. De nem a
beszűkülést! Csak arra törekvő egyre élesebb figyelmet, hogy mi az, ami fontos, és
mi az, ami nem. Mi az, ami többnek akar
látszani, és mi az, ami valódi.

Biztosan más karácsonyunk lesz, mint
korábban. Keskenyedő a tér és kevés a
kapcsolati lehetőség, amiben mozoghatunk. Ezért nekünk is egyre inkább szűkül a figyelmünk. Egyre inkább összpontosítást és figyelmet vár tőlünk a jelen
helyzet. Igyekszünk odafigyelni embertársainkra, szeretteinkre. Ők lesznek a „legek” csoportja, akire vagy amire a leginkább figyelnünk kell.
A Példabeszédek könyvének bölcsessége is arra helyezi a hangsúlyt: „Jobb a
kevés az Úr félelmével…”. El kell tudunk
választani azt, ami fontos és azt, ami „kidobható kincs”. Legyen Krisztus is a „legek” sorában. Legyen Ő a mi vigasztalásunk és erőnk, valódi és igaz kincsünk,
legyen Ő is igazán fontos.
Vladár István református lelkész üzenete

ADVENTRE KÉSZÜLVE: VÁRVA
TANULNI, TANULVA VÁRAKOZNI
Az advent időszaka másnak ígérkezik,
mint eddig. Idős testvéreink az 1944-es évhez hasonlítják, azt mondják, akkor volt
ilyen reménytelen a karácsony előtti időszak. Az örökzöld bokorból lett „karácsonyfa”, faggyúból gyertya. Az emberek
többnyire az életüket érezték ajándéknak.
Ma nem a háború fenyeget, hanem egy vírus betegíti meg, veszi el az emberek életét. Ahogy a front idején az emberi találékonyság, segítőkészség és összefogás
mentette meg az életeket, ma is ezeket szeretné Urunk felhasználni. Hitem szerint
az Isten vezetése a mindenkori megtartó erő. Jézus tanítása kétezer év óta örök:
„Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme
én tiveletek maradok minden napon a világ végezetéig.” Fontos, hogy ne a készet
várjam, hanem én készüljek el. „Készülj Istened elé!”– a hívő tudja, hogy Ura színe
elé kell állnia. A karácsonykor érkező Jézus befogadására elkészülni csak az tud,
aki Rá figyel, Tőle tanul. „Tanuljátok meg
tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok.
Nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.”
Ma is szelídséggel és alázatossággal
kell az ünnepre készülni. Megváltó Urunk
nem veszendő holmit hozott eljövetelekor:
Ő úgy jött el, mint Aki Maga a Békesség
Fejedelme, Uraknak Ura. Engednem kell,
hogy Isten szabadításának csodája járjon át, mint a mezőn tanyázó pásztorokat!
Teljen nekünk is a Megváltótól való tanulással ez a járványosnak, karanténosnak
ígérkező karácsonyunk! Hiszem, hogy az
életünk, mint tűzben megformált arany
próbáltatik meg a nehézségek idején, és
„az Isten békessége, mely minden értelmen felül halad, megőrzi majd szíveinket,
lelkeinket az Úr eljövetelére.”
MONORI STRÁZSA | 2020. december

KÖZÖSSÉG

TÖBB MINT 200 FÁVAL GAZDAGODTUNK
Bár a koronavírus sajnos minden közösségi programba közbeszólt, de ez sem tudta
megakadályozni, hogy a város újra szépüljön – mégpedig az idei őszi faültetésekkel, ami nem
csak a település látképét emeli, de a levegő tisztasága szempontjából sem elhanyagolható.

E

lsőként a Kistói út és a Tavas park
lett gazdagabb 64 juharlevelű platánfával. A faültetési akció a Lokálpatrióta Egylet vezényletével és
Monor Város Önkormányzatának támogatásával jött létre. Közösségi adakozás
keretében gyűlt össze a platánfák vásárlásához szükséges összeg. Az idén 100
éves trianoni döntésre emlékezve, 64 új
facsemete került elültetésre, tisztelegve
az egykori 64 vármegyének.

Egy héttel később a város által koordinált nagy volumenű fatelepítésen
hosszas előkészületek után az Ady Endre utcában ültettek el 19 gömbkőrist és
50 skarlátvirágú galagonyát. A képviselő-testület előkészítette az utca 4-es
főútig történő fásítását is, ennek az útszakasznak a beültetésére a követke-

ző ütemben kerülhetett sor. Az ültetést
és a fafaj kiválasztását nagyban befolyásolta, hogy fontos közlekedési útvonalat érintett a városszépítés, amely út
teljes hosszában, földben és levegőben,
helyenként mindkét oldalon, számtalan közművezeték és csatorna fut. Ezért
egyes szakaszokon olyan fafajt kellett
választani, amely a meglévő légvezeték alatt is szépen tud növekedni. Ebben, valamint a meglévő faállomány felmérésében is szakértő közreműködését
kérte az önkormányzat. November első
szombatján több mint száz aktív résztvevő segítségével került a helyére az öszszesen 69 facsemete.
Darázsi Kálmán polgármester a Gemini Televíziónak elmondta, hogy a Németh Ágoston utca és a Dózsa György
utca közötti szakaszon, ahol jelenleg a
második ütemű párhuzamos parkolók
kiépítése zajlik, jelenleg még szünetel a
faültetés.
– Úgy gondolom, nagyon szépen
újul meg a város, és ez az utca is. Nem
olyan régen elkészült a Monori Ady úti
Általános Iskola, nemsokára megújulhat a gimnázium, így az épített környezet mellett a természet is megszépül.
Bízom abban, hogy ezek a fák hosszú
ideig szolgálják a város lakóit, igazi tüdeje lesz a városnak – nyilatkozta Pogácsás Tibor államtitkár.
A Monori Városszépítők készültek a
harmadik faültetésre. Sajnos a koronavírus miatti korlátozások értelmében
le kellett mondani a nagy, közös ültetés élményéről, de kisebb csoportokban
a járványügyi szabályok betartásával
mégis sikerült szebbé és zöldebbé ten-

FOLYTATJUK
A faültetések biztosan folytatódni fognak,
az Ady úti fásítás második üteme már
előkészületben, miközben jelentős, félmillió forint összegű lakossági felajánlás
is érkezett a fásítás támogatására.

ni a monori óvodák környezetét. Rengeteg előkészítő munkára és sok támogatásra volt szükség, de a város ismét
értékes faállománnyal gazdagodhatott. Leginkább a monoriaknak köszönhető az összefogás: a varrótündéreknek, a környezetszépítő önkénteseknek
és mindazoknak, akik adományaikkal
(városszépítős textilzacskók, szatyrok
és maszkok választásával) támogatták a
VNyL
fák megvásárlását.

AZ EGYESÜLET IS KIVETTE RÉSZÉT A VÁROS FÁSÍTÁSÁBÓL
Az egészséges életmód mellett az
egészséges környezet is fontos a Monori Sportegyesület tagjainak, ennek
jegyében vettünk részt a november elején megvalósuló városi faültetésen. Az
Ady Endre utca zöldebb jövőjéért több
tucat facsemete elültetését szervezte meg az önkormányzat. A több mint
száz résztvevő között sok egyesületi
melegítővel, maszkkal találkozhattunk,
köszönjük minden résztvevőnek, hogy
e nemes ügyben is képviselték kék-fehér színeinket!
Monor SE
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KIGYÚLNAK A FÉNYEK

ADVENTI KALEIDOSZKÓP
Idén elmarad a hagyományos adventi kiállítás, de
kárpótlásul a városi díszkivilágítás részeként szemet
gyönyörködtető virágkompozíciókkal és ünnepre
hangoló látvánnyal készül Kruchió László.

A november elején újra életbe lépő veszélyhelyzet a Monoron megvalósítandó adventi programsorozatban is jelentős változást hozott. December 11-ig
biztosan nem szervezhetők kulturális
események és karácsonyi vásárok. Ennek értelmében nincs lehetőség az első
két adventi vasárnapon a közös gyertyagyújtás megszervezésére. Terveink
szerint – amennyiben a korlátozások
december közepén feloldásra kerülnek
– advent harmadik és negyedik vasárnapján gyertyagyújtást, december 20án pedig városi karácsonyi ünnepséget
szervezünk. A gyülekezési tilalom miatt sajnos Monori Mikulás sem látogathat idén városunkba, sem a köztereken,
sem az otthonokban nem találkozhatnak vele. Reméljük, hogy szűk családi körben a szülők segítenek eljuttatni
ajándékát a monori gyerekeknek!
Jó hír, hogy a város ünnepi díszítése idén sem marad el, sőt, különleges
szabadtéri tárlattal bővül. Immár tíz
éve az adventi időszak egyik legnépszerűbb programja a Kruchió László
műveiből álló kiállítás, mely idén szabadtérre költözik. A katolikus templom
melletti Szent István téren november
29. és december 13. között – a járványügyi szabályok betartásával – egyénileg lesz látogatható a városdíszítés
részeként a kiállítás. Az ünnepi díszvilágítást pedig a Vigadó munkatársai
– az uszodában dolgozó kollégák segítségével – november közepétől folyamatosan telepítik, hogy advent első
vasárnapján újra fénybe borulhasson a
város!
Vigadó

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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– Mikorra nyúlik vissza a kiállítások
története?
– Tizenhárom évvel ezelőtt kezdtük el
azzal a céllal, hogy karácsony idején adjunk Monor városának egy kis adventi elmélyülést. Idén a 13. kiállításunkat rendeztük volna meg, de a járvány felülírta.
Így most kültéren készítjük el a városdekoráció részeként, hogy akármilyen korlátozást vezetnek be, azért az emberek
tudjanak tenni egy sétát a kompozíciók
között. A város főterén, a Szent István téren lesz látható, míg eddig a Vigadó díszterme adott otthont a kiállításnak.
– Mi az idei téma?
– A kiállítások főcíme Angyali üdvözlet. Az idei installáció az Adventi Kaleidoszkóp alcímet kapta. Nálunk a 13 év
szerencseszám; mielőtt belegondoltunk
volna, hogy a járványhelyzet ennyire elharapódzik, ezt egy fajta jubileumi kiállításnak szántuk és úgy állítottuk össze,
mintha a 13 év összes témája a kaleidoszkóp sok apró cikkelye lenne. A különböző témákat egy kamera segítségével kivilágítjuk a térre, a központi részen pedig
egy nagy feldíszített fenyőfa és egy adventi koszorú áll majd, ami az egész karácsonyi időszak alatt ott marad.
– Mit gondolsz, hogyan tud hatni egy
ilyen alkotás az emberekre?
– Ez a látvány ﬁgyelmeztetni fog minket arra, hogy akármilyen nyomorúságos
és fájdalmas is a ma bennünket körülvevő
világ, azért mégiscsak jön az ünnep, és jó,
hogy itt vagyunk egymásnak.
– Melyik volt a legemlékezetesebb kiállításod?
– Az összes kiállítás egyedi volt, az életem részévé váltak: a hitvallásom, a munkám iránti szeretet tükröződik bennük.
Mindegyik évben volt valami csodálatos,

Az installációra a legtöbb kompozíció
frissen készül, a díszítés előtt kezdenek
nekik, de több olyan munkaigényes alkotás is van, melyen több mint két hónapja dolgoznak. A legtöbb friss örökzöldekből, növényi alapanyagokból készül, a fő
jellemzőjük a természetes alapanyagok
használata. A városi dekoráció minden
eleme Monor Város Önkormányzatának
és a Vigadó Nonproﬁt Kft. támogatásával valósul meg.

de talán a legelsőt említeném, mikor még
a Platán udvar adott neki otthont. Egy egészen letisztult, puritán kiállítás volt, ott fejlődött ez az egész hagyománnyá.
– Honnan jött az alapötlet?
– A feleségemmel láttunk egy riportot,
ahol megszólították az utca emberét, hogy
mit tud az adventről, a karácsonyról, mit
jelent a négy gyertya. Nem igazán tudtak
válaszolni. Arra gondoltunk, tanító jelleggel rendezünk egy kiállítást, összeszedtünk minden olyan gondolatot, ami az adventi várakozással, a karácsonyt megelőző
hetekkel kapcsolatos.
– Hogy éled meg a mai, nehezebb napokat a járvány árnyékában?
– Nagyon nagy lelki nyomást okoz,
hogy sorra bezártak a hotelek, ahol rendszeresen dekorálunk. Sajnálom az elbocsátott embereket, együtt tudok érezni velük,
de a csapatomért is aggódom. Már szinte
csak az adventi dekorációra koncentrálok:
nem hagyom magam befolyásolni, nem
lesz borús a hangulata, sőt, inkább emelkedett lesz. A természet adta szépségek, a
díszek, a csillogás – nagyon sok izzóval fogunk dolgozni, hogy megvilágítsuk a teret
–, ezek mind eszközei annak, hogy az emberek el tudjanak vonatkoztatni a hétköznapoktól, a borús időktől és tudjanak tölteVizler-Nyirádi Luca
kezni.

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

Vízkútfúrás,
kompresszorozás,
meglévő kutak
engedélyeztetése.
Köffer Lajos

06-20/997-1299
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KARAMELLBŐL A VILÁGOT IS
Csillár, pohár, női cipellő,
csiga vagy aranyhal – a
közös bennük, hogy cukorból
készülnek Német Zoltán
cukrászmester monori
boszorkánykonyhájában,
ahol a fantáziát
tudomány egészíti ki.

mutatta, hiszen aranyérmes lett, ma pedig
már zsűrizni jár erre a versenyre. – Egyedül próbálkoztam és rengeteget hibáztam,
ami azért jó, mert abból tanultam a legtöbbet. Ma már látom az értékét, hiszen oktatok is. Reggel elkezdünk karamellből készíteni egy rózsát azzal a tanulóval, aki
még sosem csinált ilyet, és délre készen
van. Nekem ez anno egyedül 2-3 hónapba
telt, most pedig át tudom adni 3-4 óra alatt.

Z

oltán 1989-ben végzett cukrászként, majd dolgozott szállodákban,
de kisiparosként is, mígnem húsz
éve a szerelem Monorra hozta. Úgy volt
vele, hogy már mindenki tortát süt és süteményt készít, vágyott a kihívásra. Egy videón látta meg azt a technikát, amit mára
tökélyre fejlesztett. 2009-et írtunk akkor.
Próbálta kideríteni, hogy ki tudná megtanítani, de nem talált senkit. Elkezdett videókból tanulni. Majd 2010-ben jelentkezett is egy versenyre. – Megveregették a
vállam és mondták, ez nem ér semmit. Felszívtam magam! – mesélte Zoltán, és neki
lett igaza. Egy évvel később valóban meg-

CUKORBÓL MŰVÉSZET
A munkái élethűek, kiﬁnomultak és precízek. Az alkotásai kuriózumok, nem véletlen, hogy egyre több ﬁlmes keresi meg,
hogy készítsen ehető kelléket. A Vígszínház is visszatérő megrendelője. – Kellett
készítenem méregkapszulát, ehető földet,
vagy éppen csigát. Idejöttek a ﬁlmesek és
a tolmács magyarázta a feladatot, miközben az asztalra borítottak egy halom csigát,
hogy ilyenek kellenek, azok meg másztak mindenfelé. Raktam bele savanyúport,
hogy a színész mimikája is jó legyen, amikor éppen megeszi őket – nevetett. – Azt
akarom bizonyítani, hogy mennyi min-

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.

dent lehet csinálni cukorból. Három
dimenzióban
lehet építkezni. Csak
a fantázia szab határt! – mondja. Egyegy alkotás 2-3 nap
alatt elkészül, de a
részleteket kipróbálni, begyakorolni
akár több hónapba
is tellik. A versenyek nehézsége, hogy a nagyon törékeny
karamellszobrokat oda is kell szállítani,
miközben eljutni, főleg a nemzetközi versenyekre anyagilag is megterhelő. Ma már
ritkán versenyez, inkább zsűrizik és kísérletezik: aranyhalat kellett készítenie, ahhoz
pedig, hogy teljesen élethű legyen a halak uszonya és pikkelye, szüksége volt egy
speciális késre. Beszerezte Japánból.
A monori cukrászmester neve egyre
messzebbre jut, alkotásai híre terjed, követői és tanítványai száma nő, miközben ő
szerényen mosolyog, és biztos, hogy a cuKSZs.
kor körül járnak a gondolatai.

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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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
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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

Középfokú végzettség
Mechanikai alapismeretek
Elszánt tanulási szándék
Angol nyelvtudás

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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SPORT
MONORI GYŐZELEM AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

THAI BOKSZOLÓI SIKEREK
Budapesten, a Kellner Ferenc Sportközpontban 2020. október 3-án és 10-én
került megrendezésre az IFMA amatőr magyar bajnokság, melyet 1993 óta
tartanak meg. Monor város thai bokszolói is részt vettek a sportáguk legnagyobb és legnívósabb eseményén. Harmadikán, szombaton az utánpótlás,
egy héttel később, tizedikén pedig a felnőttek mérethették meg magukat a
versenyen.
Beck Jenő, G.E.T–Gym Monor Muaythai Club edzőjének elmondása szerint,
az idei év nehézségeinek ellenére is nagyszerűen fel tudtak készülni a bajnokságra, már hónapok óta vártak rá és szisztematikusan építették fel az edzések menetét. A hosszas felkészülés meghozta gyümölcsét, hiszen kiemelkedő eredmények születtek. Kategóriájában és súlycsoportjában magyar bajnok
lett Békési Zalán, Juhász Erik, Békési Hanna és Juhász Martin. Ezüst érmet Nagy
Richárd, Becker Richárd és Vas Gábor kaptak. Azonban Nagy Rolinak és Beck Liliannának sajnálatos módon nem jutott ellenfél a korosztályban és súlycsoportSBP
ban. Az elért eredményekért és a részvételért is gratulálunk!
LABDARÚGÓ- ÉS KOSÁRLABDACSAPATAINK

ZÁRT KAPUK MÖGÖTT FOLYTATJÁK
A Monori Sportegyesület legnépesebb
szakosztályai a két népszerű csapatsportág, a labdarúgás és a kosárlabda.
Mindkét sport tekintetében utánpótlás
és felnőtt szinten jónéhány csapat szerepel az országos és megyei versenyrendszerben. Az egyesület és a szakosztályok
vezetői – még a november 10-től érvényben lévő korlátozások előtt – arról döntöttek, hogy kizárólag nézők nélkül, zárt
kapuk mögött folytathatják csapataink a
bajnokságokat. A kormány 484/2020. (XI.
10.) rendelete később ezt kötelezően előírta, egyben lehetőséget adott a versenyszerűen sportoló amatőr csapatok mérkőzéseinek megtartására.
Labdarúgócsapataink nagy része ennek megfelelően folytathatta az augusztus-szeptemberben megkezdődött bajnoki küzdelmeket. Kivételt képeznek a
legﬁatalabb korosztály tagjai (U6-U11),
ahol a Labdarúgó Szövetség határozata
alapján az OTP Bank Bozsik-program is-

kolai csapatok részvételével zajló eseményei átmenetileg felfüggesztésre kerültek. Utánpótláscsapataink a bajnokságok
közel felét teljesítették már. Közülük az
MLSZ kiemelt versenyrendszerében szereplő U13-as csapat és az U19-es bajnokság III. osztályában játszó gárda állnak
a legjobban, mindkét csapat a tabella 5.
helyén állt a lapzárta időpontjában.
A kosárlabda-bajnokságok később,
október utolsó hetében kezdődtek el; a
hazai első néhány mérkőzést még nézők előtt rendezhette meg egyesületünk. Utánpótlásban a ﬁúk U12 és U18
között öt gárdával, míg a lányok U16os csapattal vágtak neki a megyei és országos bajnokságoknak. Felnőtt szinten a megyében férﬁ- és női csapattal
indult egyesületünk, és természetesen
az NBII-es férﬁegyüttes is megkezdte
az MKOSZ által szervezett, harmadik
ligában a bajnokságot. A Közép B csoportban a gárda az első fordulóban ha-

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
WC, mosdó, mosogató, lefolyó, zuhanytálca
duguláselhárítása bontás nélkül.
MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS KÖZÜLETEK RÉSZÉRE

06-20/403-4041, 06-20/581-0586
NINCS KISZÁLLÁSI KÖLTSÉG:

Monor, Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Úri, Pilis, Péteri, Gyömrő, Üllő, Vecsés, Vasad.
Egyéb helyszínekre történő kiszállási költségről kérjük,
érdeklődjön telefonszámaink valamelyikén!
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MÁR CSAK KÉT MÉRKŐZÉS
A legnépszerűbb helyi csapatra, az
NBIII Közép csoportban szereplő labdarúgókra lapzártakor már csak két
mérkőzés várt a bajnokság első körében. A 20 csapatos bajnokságban 17
mérkőzést játszottak le, egy találkozó
pedig halasztásra került. A tabella közepén található kék-fehér csapat mérlege hét győzelem, négy döntetlen és
hat vereség. Az utolsó néhány mérkőzésen egyre több ﬁatal sportoló kapott játéklehetőséget, így bizonyítva
az egyesület térségi szinten kiemelkedő utánpótlásképzését.

zai pályán izgalmas meccsen szenvedett
vereséget, majd idegenben sem sikerült győzelmet szereznie. Az első győztes mérkőzésre a harmadik fordulóban,
november közepén került sor. A tervek
szerint idén még öt összecsapás vár a
Monor SE
csapatra.

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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elvitelre és
KiSZÁllÍtÁSSAl iS

AKÁr CSAlÁDi eSeMÉNYeKre iS

Rendelésfelvétel: 11-től 20 óráig.

06-70/953-5092

2211 vasad,
Monori út 100.

Monor, vasad – minimum rendelés: 3 000 Ft
Üllő, Csévharaszt, Monorierdő, Nyáregyháza, Pilis, Gomba,
Bénye, Káva, Péteri – minimum rendelés: 5 000 Ft
Gyömrő, vecsés minimum rendelés: 8 000 Ft
Kiszállítási díj: 600 Ft
Fizetési lehetőségek:
készpénz, bankkártya, SZÉP-kártya

Étlapunk:
https://nadaspihenopark.hu/hu/
nadas-etterem
A képek illusztrációk.

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

www.

vedd

239 Ft

289 Ft

Miller sör

Szent András házi
Meggyes sör

0,33 liter
üveges

0,5 liter

.hu

Diszkont áron házhoz szállítva

185 Ft

6199 Ft

269 Ft

Löwenbrau sör Johnnie Walker Red Somersby cider
dd. + két pohár
0,33 liter
0,5 liter
dobozos

Amíg a készlet tart.

0,7 liter

üveges

06-20/389-8259

199 Ft
Xixo Ice Tea
pet
1,5 l

889 Ft
Silan öblítő
1,45–1,8 l

279 Ft
Happy kutyakonzerv 1240 g

