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

AZ OKOS VÁROS PROJEKT 
LEGNAGYOBB VÁLLALÁSA 
Az Okos Város projekt legtöbb 
eleme nagyjából már célegyenes-
ben van. Jelenleg az intelligens 
kerékpártároló üzemeltetésén 
dolgozunk, hogy milyen módon 
fog zajlani. Mindemellett pedig a 
projekt legnagyobb feladat előtt 
állunk, hiszen az Okos Város leg-
fontosabb pontja a kamerarend-
szer kiépítése lesz. Ez az a fel-
adat, amire a legnagyobb szükségünk 
van a közbiztonság szempontjából és 
azért, hogy megvédjük azokat az eszkö-
zöket, amiket már eddig telepítettünk a 
városban. 

HAMAROSAN KEZDŐDIK A 
DR. GOMBOS MATILD EGÉSZSÉGHÁZ 
PARKOLÓJÁNAK ÉPÍTÉS
Nagyon gyorsan elkészült a sportcsarnok 
parkolójának felújítása, másfél hét alatt 
sikerült kivitelezni, mely a Városi Sport-
napon jelesre vizsgázott. A Dr. Gombos 
Matild Egészségház udvarának kivitele-
zése hosszabb ideig fog tartani, várhatóan 
közel egy hónapot fog igénybe venni, de 
jóval összetettebb is ott a feladat. Június 
közepén tudják majd elkezdeni a kivite-
lezést. Jelenleg alapanyagellátási problé-
mák merültek fel, a kivitelező még nem 
tudta beszerezni a megfelelő térkövet. 
Két ütemben zajlanak majd a munká-
latok, hogy ne legyen akkora fennaka-
dás a parkolásban. Először a város felőli 
részen, majd pedig a sportcsarnok felőli 
területen fognak dolgozni.

AZ AVARÉGETÉSRŐL
A képviselő-testület arra a döntésre 
jutott, hogy ugyan nagyon fontos lenne 
leállítani az égetéssel járó környezet-
szennyező füstölést, viszont mivel a 
közszolgáltató, a DTkH nem nyújtott 
olyan megnyugtató megoldást, amivel 
az ingatlanoknál keletkező zöldhulla-

dék elszállítása megoldottá válna, ezért 
az avarégetés továbbra is heti egy alka-
lommal, péntekenként engedélyezett 
marad. Az önkormányzat több lehetőség-
ben is gondolkodik, akár a telkeken belüli 
komposztálásban, de volt olyan terv is, 
amelyben nagy komposztáló épülhetne 
Monoron, egyelőre ezek az ötletek gye-
rekcipőben járnak, de mindenképpen 
megoldást kell találnunk a problémára. A 
kijelölt napon el lehet égetni a száraz kerti 
hulladékot, de ez nem azt jelenti, hogy 
műanyagot, szemetet, vagy nedves, friss 
kerti hulladékot kellene égetni. Ha min-
denki valóban csak a megengedett, már 
kiszáradt kerti hulladékot égetné, akkor 
nem borulna szürke füst Monorra pén-
tekenként. A levegő minőségének meg-
őrzése nagyon fontos az egészségünk 
védelme miatt!

A szemetet égetők bírságra számít-
hatnak! Ha valaki azt tapasztalja, hogy 
a szomszédja nem megengedett módon 
éget, a levegő minősége és a saját egész-
ségünk érdekében tegyen bejelentést! A 
környezetszennyező tevékenység ügyé-
ben a járási hivatal jár el!

HELYENKÉNT AKADOZIK 
A CSOMAGOLÁSI HULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁSA
Több település polgármesterével is egyez-
tettem, ahol szintén a DTkH a közszolgál-
tató, és kiderült, hogy máshol is adódnak 
problémák a hulladékszállítással. Folya-
matosan kapcsolatban állok a közszol-
gáltató vezetésével, tájékoztatom őket a 
fennakadásokról. A kimaradások hátte-
rében műszaki és/vagy személyi prob-
léma áll, ha nem is a kijelölt napon, de el 
fogják szállítani a csomagolási hulladé-
kot. A közszolgáltató első számú feladata 
a kommunális hulladék időbeni és pon-
tos elszállítása, ha priorizálnia kell, akkor 
minden esetben az élvez elsőbbséget.

KIOSZTOTTÁK A SÁRGA KUKÁKAT
A Kövál telephelyén még átvehetik azok 
a sárga kukákat, akik még nem tették 

meg, nagyjából 1500 kuka maradt, ami a 
Monorra érkezett 7000 kukához képest 
nem nagy szám. A sárga edényzetek 
könnyebben kezelhetők, és általuk nem 
pocsékoljuk a sárga zsákot sem, szemét-
begyűjtési napon pedig egységesebb és 
rendezettebb képet mutat a település.

TE SZEDD! AKCIÓ VOLT MONORON
Monor ismét részt vett az országos Te 
szedd! akcióban. Május 3-án, kedden 
az intézményeink, az iskoláink, óvodá-
ink kivették belőle a részüket, és sikeres 
napot zárhattunk. Nagyon sok illegá-
lis szemetet gyűjtöttünk össze és szál-
lítottunk el Monor kül- és belterületé-
ről. A hulladékbegyűjtést folyamatosan 
végezzük, mivel sajnos, az illegális hul-
ladéklerakás még mindig jellemző. Vár-
hatóan az újonnan telepítendő kamera-
rendszer ebben is változást hoz majd.

MEGÚJUL A FÓNYAD DEZSŐ UTCA 
BURKOLATA
A Belügyminisztérium pályázatán 
40 millió forintot nyert Monor város, 
melyből fel tudjuk újítani a Fónyad 
Dezső utca közel húszéves aszfaltbur-
kolatát. A burkolat felújítása mellett 
a kiszélesítése is megtörténik, amely 
lehetőséget biztosít majd a biztonságos 
kétirányú közlekedésre. Folyamatosan 
próbáljuk a város gyűjtő- és nagyobb 
forgalmú útjait felújítani, de arra is oda 
kell figyelnünk, hogy a nagyobb útfel-
újítások után gyorsabban közlekednek 
az autósok. A rendőrség beszámolója 
alapján valószínűleg a jobb minőségű 
utak miatt nő a gyorshajtások száma és 
ezáltal a közlekedési baleseteké is, ez 
pedig nagy probléma. 

ÉRKEZNEK AZ ÚJ JÁTÉKOK 
A TAVAS PARK JÁTSZÓTERÉRE
Odafigyelünk arra, hogy amikor meg-
szüntetünk valahol egy játszóeszközt, 
akkor azt mielőbb pótoljuk, hogy ne 
legyen hiányérzete sem a gyerekek-
nek, sem a szüleiknek. Jelenleg két új 
hintaállványt vásároltunk 4 db hintá-
val, valamint a drótkötélpálya is felújí-
tásra került, és egy új, nagy méretű ját-
szóeszköz is érkezett, aminek jelenleg a 
telepítése zajlik, mivel komoly alapozást 
igényel, de mire az újság megjelenik, 
elkészülnek vele. Szerencsére nagyon 
népszerűek a monori játszóterek, és sze-
retnénk, ha minél több lenne belőlük. 
Bízom benne, hogy a mostani újítás még 
több kisgyermekes családot fog vonzani 
a Tavas parkba.

Monori Szobafestő E.V.
folyamatosan fejlődő 

vállalkozásába józan életűvállalkozásába józan életű
SEGÉDMUNKÁST vagy SEGÉDMUNKÁST vagy 

BETANÍTOTT FESTŐT 
SEGÉDMUNKÁST vagy 

BETANÍTOTT FESTŐT 
SEGÉDMUNKÁST vagy 

KERES!
Amit kínálunk:
teljes munkaidő, 

alkalmazotti jogviszony,
hosszú távú munkalehetőség

Érd.: 06-70/367-5760
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TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság  

szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

INGYENES FELMÉRÉS, 

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 
06-30/475-2917

 Nyugdí- 
jasoknak

15% 
kedvezmény!
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 PÁLYÁZAT  

ELADÓ INGATLANOK
Monor Város Önkormányzata az 
alábbi ingatlanok értékesítésére 
hirdet pályázatot:

• Virág utca 60. sz. alatti öt-
lakásos társasház 2. számú, 
50,6 m2 területű, felújítandó 
lakása 20 000 000 Ft vétel-
áron

• Vt-6 építési övezetbe sorolt 
2087 m2-es beépítetlen terü-
let a Péteri úton 15 000 Ft/m2 
+ Áfa vételáron

• Vt-6 építési övezetbe sorolt 
2014 m2-es beépítetlen terü-
let a Péteri úton 15 000 Ft/m2 
+ Áfa vételáron

A pályázati kiírások teljes szö-
vege a www.monor.hu webolda-
lon olvasható és letölthető, to-
vábbi információ Bokros Károlyné 
ügyintézőnél ügyfélfogadási idő-
ben személyesen, vagy munka-
időben a 29/612-314 telefonszá-
mon kérhető.

 SZÜNIDŐ!  

AZ ÓVODÁK NYÁRI 
ZÁRVA TARTÁSA
A monori óvodák és a böl-
csőde 2022. évi nyári zárva 
tartásának rendje az aláb-
biak szerint alakul:

Monori Bölcsőde: 2022.07.18–2022.08.07. 
Monori Petőfi  Óvoda: 2022.06.27–2022.07.22. 
Monori Kossuth Lajos Óvoda: 2022.07.04–

2022.07.29. 
Monori Szivárvány Óvoda: 2022.07.25–2022.08.19. 
Monori Napsugár Óvoda: 2022.06.27–2022.07.22. 
Monori Tesz-Vesz Óvoda: 2022.07.25–2022.08.19.

  A MONORI JÁRÁSI ÜGYÉSZSÉG ÚJ ÉPÜLETE 

NEMSOKÁRA ELKÉSZÜL
 A Monori Járási Ügyészség jelenleg még a 

Monori Járásbíróság épületében működik, de 
már nem kell sokat várni az új épület átadá-
sára. 

A most rendelkezésre álló hely nem volt 
bővíthető, így az ügyészségen dolgozók és 
az ügyeket intézők számára szűkössé vált 
a tér. – A Kossuth Lajos utcában megvaló-
suló új ügyészségi épület 660 négyzetmé-
ter hasznos alapterületű lesz, amely három 
szinten (földszint-emelet-tetőtér) oszlik el. 
A belső udvaron 15 személygépkocsi befo-
gadásra alkalmas parkolót is kialakítanak. 
A tervek alapján az üzemeltetéshez meg-
újuló energiaforrást: napelemeket is fel-
használnak. Az épület befogadóképessége 
kényelmes elhelyezést nyújt a jelenleg is 
az ügyészségen dolgozóknak és némi tar-
talékkal is rendelkezik az esetleg jövőben 
felmerülő személyi bővítés lehetősége érde-
kében – nyilatkozta lapunknak korábban 
dr. Nisóczki József Levente, mb. osztályvezető 
ügyész, kijelölt sajtószóvivő.

Az utolsó információk szerint az épület 
műszaki átadási eljárása jelenleg is folya-
matban van. Ezt követően kerülhet majd sor 
a használatbavételi eljárásra. Azután lehet 
majd átadni és birtokba venni az új ügyész-
séget, amely remélhetőleg legkésőbb a nyár 
közepéig megtörténik.

A Monori Járási Ügyészség az egész 
monori járás területére kiterjedő illeté-
kességgel rendelkezik, így a működése 
nem pusztán a Monor városában lakókat 
érinti. Az ügyészség két főbb területen lát 
el feladatokat. A közjogi szakágba tarto-
zik a közérdekvédelmi tevékenység, mint 
a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem, 
a szabálysértési ügyek vagy a gyermek- és 
ifjúságvédelemmel kapcsolatos ügyészi 
feladatok, valamint a büntetés-végrehaj-
tási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi 
szakterület. A büntető szakág fő feladata a 
nyomozások felügyelete, irányítása, esetleg 
elvégzése, a vádelőkészítés, vádképviselet 
és egyéb, külön (különleges) eljárások.

 MÁJUS VÉGÉRE ELKÉSZÜL 

GARANCIÁLIS JAVÍTÁSOK A JÓZSEF ATTILA UTCÁN
A Magyar Közút Nonprofi t Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának 
tájékoztatása alapján, a kivitelezésükben elkészült József 
Attila utcában garanciális javításokat végeznek. A szüksé-
ges laboreredmények vizsgálata során megállapították, hogy 
az aszfalt tömörsége néhány helyen határértéken van, vala-
mint egyes útcsatlakozásoknál a vízelvezetés nem megfelelő, 
így a kivitelező döntése alapján a kritikus részek cserére ke-
rülnek és a csatornafedeleket is szintbe hozzák. Tájékoztatásuk alap-
ján a marási munkálatok után a szükséges javításokat követően meg 
is kezdték az aszfaltozást, és május végére el is készülhetnek vele.

Magyar Közút Nonprofi t Zrt. köszöni a lakosság megértését és tü-
relmét!



Ahogy mindent az elmúlt két évben, úgy a ballagások és 
érettségik menetét is jócskán megnehezítette a koronavírus-

járvány. Idén szerencsére újra vissza lehetett térni a régi 
kerékvágásba, az iskolák hagyományos módon búcsúzhattak 
végzős diákjaiktól és a szóbeli érettségiket is megszervezhetik.

A József Attila Gimnáziumban 
összesen öt osztály ballagott, 
ez 160 diákot jelentett. A balla-

gás – a tanárok és a diákok legnagyobb 
örömére – ismét hagyományos módon 
történt. Megtartották az utolsó osztály-
főnöki órát, átadták a virágokat, végigha-
ladt a ballagási menet az iskola épületé-
ben, majd az iskola udvarán megtartották 
a ballagási ünnepséget. – Az elismerések 
átadása is megtörtént: JAG-falva díszpol-
gári címet kapott Leimeter Dóra olimpiai- 
és Európa-bajnoki bronzérmes magyar 
válogatott vízilabdázó, Dr. Halm Tamás 
Antal közgazdász, a Budapesti Corvinus 
Egyetem címzetes egyetemi docense, Dr. 
Berényi Antal orvos, orvos-közgazdász, 
neurofiziológus, a Szegedi Tudomány-
egyetem Szent-Györgyi Albert Orvostu-
dományi Kar Élettani Intézet egyetemi 
adjunktusa – ők mind volt JAG-os diá-
kok, valamint Ohár Alija angol nyelvsza-
kos tanár, JAG-os tanár. A Signum Laudis 
elismerést Király Bálint Dániel és Ország 
Botond, 12.G osztályos tanulók kapták
 – nyilatkozta lapunknak Balatoniné Sárosi 
Márta, a József Attila Gimnázium igaz-
gatója. – Az írásbeli vizsgák is rendben 
lezajlottak. Hamarosan következnek az 
emelt szintű tantárgyi szóbeli vizsgák, 
majd június 13-tól a középszintű érettségi 
vizsgák – mondta még el az intézmény-
vezető. 

A Szterényi József Szakképző Iskola 
tanári kara is nagy izgalommal várta a 
ballagási ünnepséget, hiszen az elmúlt 
két tanévben ők sem tudtak méltókép-
pen elbúcsúzni tanítványaiktól, illetve a 
diákok sem az iskolától. – Az iskola épü-
letét díszbe öltöztettük, alsóbb éves diák-
jaink sorfalat álltak a ballagóknak. A bal-
lagási ünnepség díszvendége Szabadi 
Zoltán, a Ceglédi Szakképzési Centrum 
szakmai főigazgató-helyettese volt. A bal-
lagási műsor méltó volt a rendezvényhez. 
Különlegessé tette, hogy Takács Miklós 
Márk végzős villanyszerelő tanulónk gitá-
ron eljátszotta a Europe zenekar The Final 
Countdown című számát, amit a közön-
ség nagy örömmel fogadott. A ballagási 
műsor zárásaként a környezettudatosság 
jegyében lufik helyett galambokat reptet-
tünk – mesélte Sápi Viktória, a Szterényi 
Szakképző Iskola igazgatóhelyettese.

A technikumban 35 fő ballagott, ők 
érettségi vizsgát tesznek. A szakképző 
iskolától 61 tanuló búcsúzott, ők hétféle 
szakmai képzésben szereznek szakmai 
vizsgabizonyítványt. A ballagáson részt 
vett a KK13 osztály, akik sikeres szakmai 
vizsga után kétéves érettségifelkészítő 
képzés után búcsúznak.

Az elmúlt két évben a koronavírus-jár-
vány miatt csak írásbeli érettségik vol-
tak minden iskolában, idén azonban újra 
megszervezik a szóbeliket is.
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KÚTFÚRÁS!
Vízkútfúrás, 

kompresszorozás,  
meglévő kutak 

engedélyez
tetése. 

Köffer Lajos     
0620/9971299

gumieladás
gumijavítás
könnyűfém- 

felni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. 
GUMICENTRUM

távoktatás!
Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
Érdeklődni lehet: 

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

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

 ALLERGIASZEZON  

FIGYELJÜNK A PARLAGFŰIRTÁSRA!
A parlagfű számos ember életét keseríti 
meg, ráadásul gazdaságkárosító hatása 
is számottevő. A parlagfűmentesítés 
mindenki közös érdeke, látványos ered-
ményt pedig csak összefogással, illetve 
közös felelősségvállalással érhetünk el. 
Azonban emellett jogi kérdés is, hiszen, 
ha nem teszünk eleget kötelezettsé-
günknek, bírság is lehet a vége. 

A parlagfű elleni védekezés elsősor-
ban az adott ingatlan tulajdonosának, 
illetve használójának a kötelezettsége. 
Parlagfűvel fertőzött lehet a mezőgaz-
dasági kultúrnövénnyel borított terü-
let, nem mezőgazdasági terület (elha-
nyagolt telkek, építési területek), vagy 
nem művelt, elhanyagolt valamikori 
szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingat-
lanok, valamint a vonalas létesítmé-
nyek (utak, vasút) melletti sávok.

A Monor Város Önkormányzata 
tulajdonában álló ingatlanok eseté-
ben a parlagfűmentesítést a KÖVÁL 
Monori Városüzemeltetés látja el.

Amennyiben valaki nem tesz ele-
get a növény kiirtási kötelezettségének, 
úgy a hatóságok feladata lesz, hogy a 
mulasztó költségén rendelje el az úgy-
nevezett közérdekű védekezést, emel-
lett növényvédelmi bírságot is kiszab-
nak rá.

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

KÖZÖSSÉG

ELBALLAGTAK 
A KÖZÉPISKOLAI DIÁKOK  
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ÖNKORMÁNYZAT

Kutya-, macskaeledelek, 
száraz tápok, konzervek, 
felszerelések és játékok
Szemes termények és 
keverékei
Prémium minőségű 
galamb- és madáreleségek, 
magkeverékek
Fabrikett, virágföld, vető-
magok
Horgász etetőanyagok és 
halcsalik
Törzsvásárlóinknak kedvez-
mények

MINŐSÉG • MEGBÍZHATÓSÁG • BIZTONSÁG

 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 1.
Tel: 06-30/525-4142

E-mail: takarmanyaruhaz@gmail.com
Nyitva: H: 8–12, K–P: 8–16, Szo: 8–12

 Purina Takarmányáruház Monor

Takarmányáruház 
monor

Napos és előnevelt 
csirke, kacsa, liba, 

pulyka, gyöngytyúk, 
tojótyúk

reNdeLhető, eLőjegyezhető!

aKciós terMéKeiNK

Purina takarmányok, koncentrátumok, 
premixek, vitamin és ásványianyag-

kiegészítők minden állatfajtának

  Purina Broiler indító 20 kg 6300 Ft  
nevelő 20 kg 5900 Ft akciós áron kapható!
  Purina Csirke indító 20 kg 5600 Ft,  
nevelő 20 kg 5300 Ft akciós áron kapható!  
  10-et fizet 11-et vihet Bázis Ló 25 kg 
takarmány akció!

  5-öt fizet 6-ot vihet Purina süldő/hízó 
koncentrátum akció!

  Purina Fürj indító és tojó takarmány!
  Favorit Classic 10 kg száraz kutyatáp 3100 Ft
  Favorit kutyaszalámi 60% hústartalommal  
1 kg 470 Ft!

  Favorit macskakonzerv 400 g  190 Ft/db
  Patron és Ovigor galambászati termékek 
kaphatóak!

  Alap galamb magkeverék 20 kg 5500 Ft,  
3 zsák vásárlása esetén 5200 Ft/zsák
  Tenyész, verseny, fiatal galamb  
magkeverék 20 kg 6300 Ft/zsák

  Eco galamb és díszmadár magkeverék  
20 kg 4800 Ft/zsák
  Új Da-Fincsi márkájú díszmadár és galamb 
eleségek érhetőek el üzletünkben!

MINŐSÉG • MEGBÍZHATÓSÁG • BIZTONSÁG

 Nyitvatartás: H–P: 8–18, Szo: 8–13

E-mail: szaboszazforintos@gmail.com 
Tel.: 06-20/33-55-192

Monor, Mátyás király utca 51.

Openhouse Ingatlaniroda  
Monor, Mátyás k. u. 53. Tel.: +36-20/288-2252

Üllő Ingatlan Felvevő Pont
Üllő, Pesti út 100.  Tel.: +36-20/368-2929

www. www. www. www. www. szazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. huszazaspince. hu

Monoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontjánMonoron, a Strázsahegy  legmagasabb pontján

Bankkártyás fizetési lehetőség

Monor

 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773 Tel.: 06-70/329-7773

             
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. 
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773
Nyitva: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása

Óvodáknak, iskoláknak,  
közületeknek egyedi reklámáron.

Kérje ajánlatunkat!

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit                                
háztól házig szállítással! háztól házig szállítással! 

Magócsi Ruhatisztító

 MUNKATÁRSAKAT KERESNEK  

ÁLLÁSAJÁNLATOK
CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRSAT KERESNEK
Monori Család- és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet 
Családsegítő munkakör betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2200 Monor, Dobó István u. 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 

lényeges feladatok: a családsegítés és a gyermekjóléti szol-
gáltatás feladatai.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 
www.monor.hu oldalon olvasható, valamint Turóczi Csaba 
nyújt tájékoztatást a 06-30/226-0212 telefonszámon.

ISKOLAVÉDŐNŐI ÁLLÁS
Monor Város Önkormányzata pályázatot hirdet iskolavédőnő 
munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: hatá-
rozott idejű (2022. 08. 20-tól előreláthatólag 2024. augusz-
tus 31).

A munkavégzés helye: Szterényi József Technikum és 
Szakképző Iskola (2200 Monor, Ipar u. 2.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 
www.monor.hu oldalon található, illetve Molnárné Virág Erika 
ügyvezető védőnőtől lehet tájékoztatást kérni a 06-20/299-
4080 telefonszámon.

MUNKATÁRSAT KERES A PETŐFI ÓVODA
A Monori Petőfi  Óvoda óvodapedagógust keres határozatlan 
időre. További felvilágosítást Szilágyiné Zsember Ágnes óvo-
davezető tud adni a 06-20/441-0933 telefonszámon.

Pályázni önéletrajz és végzettséget igazoló dokumentu-
mok másolatának benyújtásával lehetséges személyesen 
(Monor, Petőfi  u. 29.) vagy e-mailben (petofi ovoda@monor.
hu).

KÖSZÖNETNYILVÁNYÍTÁS
Hálás köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik drága gyerme-
kem, szerető édesanyánk, testvérünk, 
Vilimszky Ildikó Csilla, született Far-
kas Ildikó Csilla temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot helyez-
tek el, együttérzésüket fejezték ki, 
mély fájdalmunkban osztoztak!

A gyászoló család
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Járművezető-képzés  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában
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19
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

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

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

„B” kategóriás 
oktatót keresek fő- 

illetve másodállásban

06-20/236-4000
www.taximonor.hu

TAXI

6+1 személyes, 

klímás autókkal 

rendelkezünk

 LEHET JELENTKEZNI 

MONOR VÁROS JÓ TANULÓJA 
– JÓ SPORTOLÓJA DÍJ

 Monor Város Önkor-
mányzata idén tizenhar-
madik alkalommal ír ki 
pályázatot a Monor Város 
jó tanulója ‒ jó sportolója 
cím elnyerésére.

A pályázat célja a 
tanuló fiatalok ösztönzése 
képességeik folyamatos 
fejlesztésére, az eredmé-
nyes tanulásra és maga-
sabb szintű sportolásra, az utánpót-
lás-nevelés célkitűzéseinek segítése, 
valamint a legkiválóbbak méltó elis-
merésben részesítése. Három általá-
nos iskolai tanuló és egy középisko-
lai tanuló fog díjat kapni.

A cím elnyerésére azok a tanulók 
terjeszthetők fel, akik a 2021/2022. 
tanévben a félévi és év végi érté-
kelésnél egyaránt 4.50, vagy annál 
magasabb tanulmányi átlagot értek 
el, 2021. július 1. és 2022. június 30. 
között az adott sportági szakszö-
vetségek hivatalos megyei, területi 

vagy országos bajnok-
ságán, minősítő verse-
nyén, vagy nemzetközi 
versenyen eredmé-
nyesen szerepeltek és 
monori lakosok.

Felterjesztést tehet a 
pályázó szülője, testne-
velője, edzője, de annak 
az oktatási intézmény-
nek a vezetője is, ahol a 

pályázó az adott tanévben a tanul-
mányait folytatta. A határidő 2022. 
június 27. 18 óra, melyet személye-
sen vagy postai úton lehet eljut-
tatni 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 
78–80.; 129-es iroda, ügyintéző: Bur-
ján Sándor részére.

Az elismerésben részesülő diá-
kok meghívót is kapnak a Monor 
Város jó tanulója ‒ jó sportolója cím 
díjátadó ünnepségére, melyre terve-
zetten Monor Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 2022. szep-
temberi soros ülésén kerül sor.

 KÖZÉPISKOLÁSOK FIGYELMÉBE!  

KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Monor Város Önkormányzata által a 2022/2023. 
tanévben is lehetőség nyílik a monori középfokú 
intézményekben tanulók részére létesített városi 
ösztöndíj megpályázására.

Az ösztöndíjat elnyerheti az a monori lakos, 
aki a pályázat kiírásakor monori középfokú isko-
larendszerben, nappali tagozaton tanul, az év 
végi tanulmányi átlaga legalább 4,7, magatartása 
példás vagy jó, a család egy főre jutó jövedelme 
pedig a mindenkori minimálbér másfélszerese 
alatt van.

A tanuló 2022. június 20-ig a saját iskolája igaz-
gatójához nyújthatja be a pályázati adatlapját, az 
alábbi igazolásokkal: a tanuló lakcímkártyájának 
másolata, a közös háztartásban élők lakcímkár-
tyájának másolata, tanulói jogviszony igazolása, 
év végi bizonyítvány másolata, közös háztartás-
ban élő családtagok jövedelmeinek igazolása. A 
kitöltött, mellékletekkel ellátott pályázati adatla-
pokat 2022. június 27-ig az iskola igazgatója jut-
tatja el a Monori Polgármesteri Hivatalba.

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a 
2022. júliusi ülésén, melynek várható időpontja 
2022. július 14. Az elbírálást követően az ösztön-
díjat havonta, minden hónap 15. napjáig (első 
alkalommal 2022. augusztus 15-ig) folyósítja a 
Monori Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája. 
Az ösztöndíjat egy tanítási évben tíz hónapra 
lehet folyósítani, az összege 6 850 Ft/hó.
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KULTÚRA

 TÁNC VILÁGNAPJA ÉS A TÁNCHÁZ NAPJA 

TÁNCGÁLA ÉS VILLÁMCSŐDÜLET
 Április utolsó, majd május első hétvégé-

jén is néptáncos rendezvényekkel ünne-
peltek Monor néptáncegyesületei, hiszen 
április 29-én ünnepeltük a tánc világnap-
ját, május 7-én pedig a táncház napját. A 
két jeles napra a Strázsák Néptáncegyüt-
tes egy táncgálával, egy héttel később a 
Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesü-
let pedig villámcsődülettel készült.

Április 29-én világszerte ünneplik 
a tánc világnapját, amelyre a Monori 
Strázsák Néptáncegyüttes egy nagy-
szabású gálát rendezett április 30-án a 
művelődési házban, és amelynek fővéd-
nökségét Pogácsás Tibor államtitkár vál-
lalta. – Az eseményen bemutatkozott a 
néptáncműhely felmenő rendszerben 
mindhárom együttese, az Apró Strázsák, 
a Kis Strázsák, valamint a Monori Strá-
zsák Néptáncegyüttes – mesélte Husvéth 
Csaba, az együttes egyik művészeti veze-
tője, majd hozzátette, a legkisebbek a Fel-
vidékre kalauzolták a nézőket, az egyel 
nagyobbak, azaz a Kis Strázsák Erdély 
néptánchagyományaiba mutattak egy 
kis betekintést, míg a legnagyobbak 
gömöri táncokból készített koreográ-
fiát vittek a színpadra a Bakator zenekar 

kiváló zenei kíséretében. A gálát Darázsi 
Kálmán polgármester úr nyitotta meg, 
de a meghívott vendégek között jelen-
létével tiszteletét tette Kisfaludi Aranka, 
a Pest Megyei Értéktár Bizottság érték-
tár referense, valamint Murguly Lajos 
és a nagyecsedi hagyományőrzők is. A 
táncvilágnapi gála műsora össztánc-
cal zárult, melyben mindhárom csoport 
részt vett, a napot pedig egy nagy, min-
den érdeklődőt magával ragadó nyitott 
táncházzal zárták. – Rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk a program ben-
sőségességével és az egész gála szakmai 
minőségével kapcsolatban, ami hatal-
mas örömmel tölt el mindannyiunkat. 
Szeretnénk ezt minden évben rend-
szeressé tenni, ilyen nagyobb szabású 
gálaműsorra legközelebb a karácsonyi 
táncgálára várjuk szeretettel a közönsé-
get, de addig is lesz számos olyan ren-
dezvényünk, amelyen találkozhatnak 
a Monori Strázsák Néptáncegyüttessel. 
Köszönjük minden kedves vendégünk-
nek a megtisztelő jelenlétet és köszön-
jük a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
munkatársainak a segítségét, támogatá-
sát – fogalmazott Csaba. 

A tánc világnapját követő hétvégén, 
május 7-én ünnepelték az ország több 
pontján, így Monoron is a táncház napját, 
pontosabban idén a táncház 50. évfordu-
lóját, aminek alkalmából a Borzsák Endre 
Hagyományőrző Egyesület villámcsődü-
lettel készült Monor két pontján. A vil-
lámcsődület nem koreográfiára épült, az 
egyesület valamivel több mint húsz fős 
csoportjához bárki csatlakozhatott, ezzel a 
lehetőséggel pedig sokan éltek is. Elsőként 
a Fürge Páva előtt találkozhattak a hagyo-
mányőrző táncosokkal, majd a körtáncra a 
hely szűkössége miatt áttértek a könyvtár 
épülete elé. 

A két hétvégén mindkét rendezvé-
nyen számos gyermek és felnőtt táncolt 
együtt megünnepelve a tánc és a táncház 
világnapját, hiszen, ahogy Zsuráfszky Zol-
tán Kossuth-díjas koreográfus fogalmaz: 
„A néptánc felvidít, közösséget teremt, 
űzhetik kicsik és nagyok, vékonyak és 
kevésbé vékonyak, ügyesek és leendő 
ügyesek, vagyis a néptánc mindenkié.”

Sértz Optika – Monor
2200 Monor, Petőfi Sándor utca 3.

06-70/365-1332
sertzoptika.hu • monor@sertzoptika.hu

facebook.com/monoroptika

Nyitvatartás:
H–P : 9–17

Sz: 9–12

Szemészorvosi  
vizsgálat:

Kedd: 14–16
Szerda: 9–13
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Újhullám az autóiparban!

JELENTKEZÉS
     1.    24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése  

+ rövid önéletrajz ZÁRT borítékban történő leadása,  
vagy

     2.   önéletrajz megküldése az  
allas@shsec.hu  

e-mail-címre, válaszban megküldjük  
a  jelentkezési lapot

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu  •  http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

Címünk: 2200 Monor, Ipar u. 20.

A CÉgRőL dióhéjban: 
A Shinheung SEC EU Kft. a dél-koreai tulajdonú Shinheung 
Sec Részvénytársaság legfiatalabb leányvállalata. Anyaválla-
latunk 1979-ben családi vállalkozásként alapult. Dél-Korea, Kína 
és Malajzia után 2017-ben megérkezett Monorra. A legkü-
lönfélébb gyártási folyamatokat és technológiákat kiszolgáló 
gyáregységünk mára 1300 főt foglalkoztat. Főtevékenységünk 
egyedi szabadalom alapján elektromos járművek akkumulátor 
alkatrészeinek gyártása, melyek elsősorban magas nívójú, 
német gyártmányú személygépkocsikba kerülnek beépítésre

CSATLAKoZZ hoZZÁNK 
opERÁToRKÉNT!

AMIT KíNÁLuNK:
• Hosszú távú karrier lehetőség a jövő iparágában
•  Multikulturális munkakörnyezet
•  Teljes körű betanítás
•  Folyamatos fejlődési és előre lépési lehetőség
•  Stabil munkahely és megbecsülés
•  12 órás munkarend (06–18, 18–06)
•  80%-os éjszakai pótlék (22–06-ig)
•  Jelenléti bónusz bruttó 40 000 Ft értékben
•  Toborzási bónusz bruttó 30 000 Ft/fő értékben
•  Feladatkörökhöz járó bruttó 20 000–50 000 Ft bónusz
•  Év évig prémium az alapbér akár 100%-a
•  Részlegnek megfelelő védőruházat/munkaruházat
•  Utazási hozzájárulás 15 Ft/km
•  Céges buszjárat

BuSZJÁRAToK:
I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
II. Tápiószentmárton, Tápiószele, Farmos, Nagykáta, 
Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba
III. Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, Pilis, Monorierdő
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Kőbánya-Kispest, Vecsés, 
Üllő, Péteri
V. Bp. X. ker., Bp. VIII. ker., Vecsés 

MEgFELELő LÉTSZÁM ESETÉN  
 ÚJ BuSZJÁRAToT INDíTuNK!

ELÉRhETő  
FIZETÉS 

NETTó 

450   000 Ft
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IDŐSKORÚ 
NYUGDÍJASOK

FIGYELEM!

A MEGOLDÁS

Életjáradéki program 
élethosszig tartó 
gondoskodással!

Mi gondoskodunk  
Önről, ha már nem  

lesz képes
ellátni Önmagát.

Biztonság 
a magányos világban!

Gondoljon  
a jövőjére, 

hívjon  
most!

Kapcsolat: 
2225 Üllő, Petőfi u. 36.
Telefon: 06-29/531-190
Mobil: 06-20/544-4450 

www.seniorapartman.hu

Várjuk Üllő szívében lévő 
csendes, családias, kis létszámú 

Apartmanházunkban.

Kevés a nyugdíja?
Szívesen utazgatna?
Problémát jelent a 
gyógyszerek kiváltása?

anyagi biztonságanyagi biztonság
plusz havi jövedelem plusz havi jövedelem 
nyugdíja mellényugdíja mellé
továbbra is továbbra is 
megszokott megszokott 
otthonában élhetotthonában élhet

Szolgáltatásaink
24 órás nővérfelügyelet24 órás nővérfelügyelet
teljes ellátás
igény szerinti diétás igény szerinti diétás 
étrend
háziorvosi ellátás
gyógytorna

www.seniorapartman.hu

Feladatok:
• üzemvezető által kijelölt szakmai munka

feladatok ellátása, úgymint:
• vasszerelés, vasbeton termékek vasalásához,
• vasbeton termékeken kőműves munkák,
• zsaluzási feladatok,
• lakatosmunkák,
• hegesztés – elektróda, CO. 

Munkavégzés helye: általában Monor, 
esetenként néhány napos külső munkák 
országosan. 

Előre gyártott 
vasbeton elemeket és 
nagy átmérőjű vasbeton 
csöveket gyártó és 
kivitelező magyar 
tulajdonú társaságunkba 
keresünk munkatársakat 
a következő munkakörök 
betöltésére:

Előnyök:
• B vagy C kategóriás 

jogosítvány,
• nehézgépkezelői, darukezelői, 

targoncavezetői jogosítvány,
•mobilitási hajlandóság,
• tervolvasási jártasság,
• önálló munkavégzési képesség,
• szakmai tapasztalat.

Amit ajánlunk: 
• kiemelt bérezés, 
• fejlődési lehetőség, 
• biztos háttér,
•megtartó munkahelyi 

közösség. 

 A pozíciók teljes 
munkaidőben,  
azonnal  
betölthetők.

Cím:  AGM Beton Zrt 2200 Monor, 
külterület, Hrsz.: 0100/8. 
Kapcsolat:  Szilágyi Krisztina 
Tel.: 06-29/610-460
Mobil: +36-30/375-8998
E-mail: info@agmbeton.hu vagy  
szilagyikrisztina@agmbeton.hu

HEGESZTő, lAKAToS, KőMűvES, vASSZErElő, 
nEHéZGép-KEZElő SZAKMunKáS, BETAníToTT MunKáS

B vagy C kategóriás 

kezelői, darukezelői, 
targoncavezetői jogosítvány,
mobilitási hajlandóság,
tervolvasási jártasság,
önálló munkavégzési képesség,
szakmai tapasztalat.

kiemelt bérezés, 
fejlődési lehetőség, 

megtartó munkahelyi 

 A pozíciók teljes 
munkaidőben, 

 IDÉN ÚJRA 

NAPKÖZIS TÁBOR 
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
 Várunk Téged is Mono-

ron, a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ Nonprofit 
Kft. által szervezett napkö-
zis táborba 2022. július 4. és 
július 8. között!

Minden nap 8:00‒16:30-
ig más és más programok-
kal várjuk a jelentkezőket. 
A résztvevők számára tíz-
órait és meleg ebédet biz-
tosítunk. Foglalkozások: 
néptánc Husvéth Csabával; 
moderntánctanítás Balogh 
Melindával; kézművesfoglalkozások: népi játszóház, szobrász-
kodás Simorka Sándor szobrászművésszel. Sportdélelőtt az 
uszodában, kincskeresés Strázsahegyen, egész napos autóbu-
szos kirándulás, végül táborzáró parti Kispál Gáborral! Jelentke-
zési korhatár: 7–14 éves kor között. További információ: 29/413-
212, vigado@vigadokft.hu. A tábor részvételi díja: 27 000 Ft/egy 
családból a második és a többi jelentkezőnek 24 000 Ft, amely 
magába foglalja naponta a kétszeri étkezést, uszodabelépőt, a 
kirándulást és a foglalkozások eszközeinek árát. Előleg befize-
tése (15 000 Ft) jelentkezéskor, legkésőbb 2022. május 25-ig; teljes 
összeg befizetésének határideje: 2022. június 15. Vigadó
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Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840

OKTATÁS

ÉRDEMES IDŐBEN JELENTKEZNI 
AZ ÚJ BÖLCSŐDÉBE

Monor dinamikus fejlődésének és a gyermekszám növekedésének köszönhetően szükségessé 
vált egy új bölcsőde építése, mely egy nyertes pályázatnak köszönhetően tavaly áprilisban 

kezdetét is vehette. Az új létesítmény a Vásártéren kapott helyet hat csoportszobával 
80 fő befogadóképességgel, mely hatalmas segítség lesz a monori családoknak. 

M onoron az első bölcsőde 1953 szeptemberében nyi-
totta meg a kapuit. Azóta többszöri felújításon esett 
át az épület, cserélték a külső nyílászárókat és hom-

lokzati szigetelést is kapott. 2011-ben új épületszárny épült és 
a régi épület belső felújítására is sor került, így azóta itt 90 
gyermek ellátására van lehetőség, ám még ez sem elegendő 
ahhoz, hogy a településen élők bölcsődei igényeit kielégítse, 
ezért volt szükség egy új bölcsőde kialakítására.

Korábban Monor Város Önkormányzata 400 millió forint 
támogatást nyert a Pénzügyminisztérium által kiírt, kifeje-
zetten Pest megyei települések részére szóló pályázaton, így 
tavaly áprilisában megkezdődhetett az új bölcsőde építése. A 
hatcsoportos, összesen 80 férőhelyes bölcsi a Virág utcai böl-
csőde tagintézményeként működik majd, ez nagyban segíti a 
kisgyermeket nevelő családok életét, hozzájárul Monor népes-
ségmegtartó erejéhez és új családok jövőbeni letelepedéséhez.

Külön jó hír a környéken élő szakmabelieknek, hogy az 
intézmény megnyitása körülbelül 17 további álláshellyel jár 
együtt. A bölcsődében egy főzőkonyhát is kialakítanak, ezzel 
tehermentesítve a Virág utcai intézményt.

FONTOS IDŐBEN 
JELENTKEZNI
Felhívják minden szülő figyel-
mét, hogy az új épület ellenére 
is lesz túljelentkezés, így azt 
javasolják mindenkinek, hogy 
már akkor érdemes jelentkezni 
a bölcsődei helyekre, amikor a 
gyermek még meg sem szüle-
tett. Lemondani sokkal köny-
nyebb a lehetőséget, ha valaki 
mégsem venné igénybe, mint 
utólag kérvényezni a gyermek 
felvételét.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES:
• munkáltatói igazolás mindkét szülőtől,
• a gyermek egészségügyi kiskönyvének és TAJ-kár-

tyájának fénymásolata,
• három napnál nem régebbi gyermekorvosi igazolás,
• a gyermek és a szülők lakcímkártyája,
• a gyermek anyakönyvi kivonata.

Továbbá szükség van egy felvételi kérelem kitöltésére, 
amely elérhető a bolcsode.monor.hu oldalon és akár elektroni-
kus úton is benyújtható a bolcsode@monor.hu e-mail-címen, 
de személyesen is leadható a Virág utcai bölcsődében.

A kivitelezés az előre tervezett ütemtervnek megfelelően 
halad, az épület várhatóan a szerződésben meghatáro-
zott időpontra, június végére elkészül. Jelenleg az ivóvíz és 
szennyvízcsatlakozás kiépítéséhez szükséges közbeszerzés 
folyamata zajlik, a munkák kivitelezésére két hónap áll majd 
rendelkezésre. Ezt követően kezdődhetnek meg az engedé-
lyeztetések. Várhatóan októberben nyitja meg kapuit az új 
bölcsőde.

A monori  Vigadó Nonprofit Kft.
szeretettel meghívja Önt, kedves családját 

és az érdeklődőket

KAMPFL JÓZSEF
szobrászművész

emlékkiállításának megnyitójára

2022. június 14. 17:00 órára
Helyszín: Monori Vigadó

A kiállítást megnyitja:

 Szabó Gábor 
szobrászművész

Közreműködik:
György Flóra

Helyszín: Vigadó galéria - Monor, Kossuth L. u. 
65-67. I. emelet                 

A kiállítás megtekinthető: 2022. július 28-ig



KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra 

dolgozni!a BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga  
tulajdonban lévő, prémium kisállateledel-
gyár tással és -forgalmazással foglalkozó válla-
latcsoport tagja, melynek Csévharaszton működő 
telephelyére keressük csapatunk új tagjait az aláb-
bi munkakörökbe.

JElEntKEzz:
+36-30/792-1319
+36-20/402-4477

Csévharaszt, 
nyáregyházi út 51. 

hr@bfbplus.hu

Targoncavezető  
Három műszak vállalásával,  
érvényes 3312, 3313, 3324 
gépkategóriás targoncavezetői 
engedéllyel, scanner használattal, 
magasemelésű gyakorlattal 

Karbantartó 
Géplakatos, villanyszerelő VAGY 
mechanikai műszerész végzettséggel, 
többműszakos munkarendbe

Gépbeállító 
Több üzemegységünkbe,  
több műszak vállalásával

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú munka

lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárás támogatás

• Szépkártya juttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Céges buszjárat 
(Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–

Pilis–Monorierdő–Monor–BFB plus 
Kft és vissza útvonalon)

 ISMÉT LESZ MONORON, JÚNIUS 4-ÉN 

ÖSSZETARTOZÁSUNK TÜZE
RENDEZVÉNY
 Kárpátaljáról indult el ez 

a kezdeményezés, amely 
gyorsan globális alkalommá 
nőtte ki magát. A tűzgyújtás 
célja, hogy ne csak a gyászos 
emlékű trianoni évfordulóra, 
de a Nemzeti Összetartozás-
ról és kedvezményes visz-
szahonosításról szóló tör-
vényekre is emlékezzünk 
június 4-én, szerte a világon, 
de egyszerre, egy időpont-
ban. 

Sajnos, a Covid okozta 
korlátozások miatt az előző 
két évben mindenhol csak 
lokális, kisebb rendezvények 
valósulhattak meg. Az idei 
az első olyan alkalom, ami-
kor Monoron, a Tarbály pince 
területén már egy összetett, 
egész délutános rendezvény 
keretén belül gyújthatjuk 
meg az Összetartozásunk 
tüzét.

Bemutatkoznak nemzet-
ben gondolkodó szerveze-
tek, lesz kerekasztal-beszél-
getés határon túli magyar 
résztvevőkkel, kihirdetjük 
az Összetartozunk határon 
innen és túl című rajzpályá-
zat nyerteseit, valamint zenei 
programokkal is készülünk. 
Fellép László Attila, a Csillag 
születik korábbi győztese, 
Tóth Reni, a Kormorán volt 
énekese, valamint az Egység 
zenekar. 

A rendezvény ingyene-
sen látogatható magánren-
dezvény, amelyre szeretettel 
várjuk minden nemzetben 
gondolkodó honfitársunkat!
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KULTÚRA

  : Helen Doron English Monor
Jelentkezés:

Kovács Krisztina: 06-30/5665-147
helendoronmonor@gmail.com

Angol Videó Tábor 
TiniKneK        07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.07/25–29.

Helen doron 
Angol–Tánc TáboroK

(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)(ovisok és alsósok)
i. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.. turnus: 07/04–08.
iiii. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.. turnus: 07/11–15.

iiiiiiiii. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.. turnus: 07/18–22.

dugulás-
elhárítás

Molnár Péter
+36-30/488-1688

Teljes körű takarítással
Fertőtlenítéssel

Szagtalanítással

Érd: 06-70/419-0680

Üllői autóalkatrészek 
raktározásával 

foglalkozó céghez 
keresünk 

raktárost 
2 műszakos munkarendbe

 6:00–15:00, 13:00–22:00.
Ingyenes céges busz: 

Cegléd, Csemő, Mikebuda, Albertirsa, 
Pilis, Monorierdő, Monor 

Átlag nettó bér: 260  000 Ft. 



12 12 MONORI STRÁZSA | 2022. május

KÖZÖSSÉG

ANYÁK NAPI VIRÁGÜLTETÉSSEL 
KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÉDESANYÁKAT 

Nagy sikert aratott az idei Virágok az Édesanyákért Anyák napi virágültetés. Az édesanyák 
és gyermekeik együtt ültettek virágpalántákat Monor város szívében május 8-án délelőtt, a 

városi könyvtár előtt. A főszervező az Anyák napi virágültetést hagyományteremtő céllal hozta 
létre, ezzel is hirdetve az esemény szlogenjét: „Monoron anyának lenni, és családban élni jó!”.

Kitűnő idő és hangulat várta a vasárnap délelőtt a Dr. 
Borzsák István Városi Könyvtár elé kilátogató szülőket 
és gyermekeket. A kis szív alakú névtáblákon az édes-

anyjukkal virágot ültető gyermekek neve szerepelt, melyről 
mindenki később is könnyen felismerheti, melyik a saját virága. 
Természetesen édesapákból sem volt hiány, ők is szép számban 
képviseltették magukat. „A szívecskékkel és virágpalántákkal 
a kezükben beszélgető szülők, nagyszülők, lelkesen készülő, 
zsongó gyerekek gyűrűjében nyitotta meg az eseményt az 
Anyák napi virágültetés fővédnökasszonya, Hanzelik Andrea, a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ ügyvezető igazgatója. Édes-
anyaként az ő két virágpalántájának elültetésével kezdődött a 
közös virágültetés” – olvasható a Monorimami online családi 
magazin honlapján. 

Az eseményre Darázsi Kálmán is kilátogatott családjával 
együtt. A polgármester már a szervezők megkeresésekor fel-
karolta az eseményt, nyitott volt a közös ötletelésre és segített 
a megfelelő virágágyás helyének kiválasztásában is. Ezen felül 
Monor Város Önkormányzata 300 virágpalántával és új virág-
ágyás kialakításával támogatta az eseményt.

‒ Nagyon jól sikerült rendezvény volt – nyilatkozta lapunk-
nak a polgármester. ‒ Köszönettel tartozik az önkormányzat a 
Monorimami Anyák napi virágültetést szervező csapatának, 
hogy ezt megszervezték. Mindig keressük azokat a fórumokat, 
ahol közelebb tudjuk vonni a városhoz, a közösséghez azokat, 
akik máshonnan költöztek ide és nincsenek monori gyökereik. 

Ezek a rendezvények nagyszerű alkalmat teremtenek arra, 
hogy ők is ismerkedjenek és integrálódni tudjanak a monori 
közösségbe. Nagyszerű hangulat volt, nagyon bízom abban, 
hogy jövőre is meg tudjuk szervezni és hagyománnyá válik! 
‒ mondta a polgármester.

A Monorimami főszerkesztője, Mayné Horváth Andrea arról 
is beszámolt, hogy a bölcsődés, óvodás korosztályt zenés, tán-
cos, mondókás programokkal várták a délelőtt folyamán. A 
ManóMuzsika valóságos koncerthangulatot teremtett dalai-
val, mondókáival, hangszereivel. Eszti, Geri és az Anyák napi 
virágültetésen ManóMuzsikásként debütáló Zoli, kicsiket és 
nagyokat egyaránt táncra perdített. Hangszereiken elutaztat-
tak mindenkit a mondókák és népdalok varázslatos világába. 
A zene és a tánc Szabados Zsuzsi Táncoló aprócskák táncos, 
zenés, mondókázós foglalkozásával folytatódott.

Egy ilyen eseményen a jótékonyság sem maradhatott el: 
a regisztrált édesanyák egy-egy tartós élelmiszerrel olyan 
monori édesanyák háztartását támogatták, akiknek napi 
szinten nehézséget okozhat meleg ételt vagy egyáltalán ételt 
tenni az asztalra. A felajánlásokat a Monori Családsegítő 
Szolgálat munkatársának adták át a helyszínen, ők juttatják 
el a nehézséggel küzdő monori édesanyáknak.

Jövőre újra vár mindenkit a Monorimami Anyák napi 
virágültetést szervező csapata: Mayné Horváth Andrea, Mar-
ton-Szilágyi Ágnes, Baranyai-Vigh Mirtill és Szalainé Miklós 
Melinda.
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KÖZÖSSÉG

• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkákbádogos munkák
• beázások javításabeázások javítása
• tetőszerkezet, 

ereszcsatorna 
javítása, cseréjejavítása, cseréje

Alpin technikávAlpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

ácS-tetŐFeDŐ 

keDvezŐ árAk! 06-30/919-4694

tettettettetŐFŐFŐFeeDŐ DŐ DŐ 

cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés

SzAkkÉpzett

MeSterek

iistván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.stván és társai.

Generál-

        kivitelezÉS   
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez

AlAptÓl
A tetŐiG

Szűcs László • Monor, Tompa Mihály 50/b • Tel.: 06-70/3154127

egyedi egyedi egyedi 
sírköveksírköveksírkövek

FECSKEMENTÉS IS JUTOTT 
A MADARAK ÉS FÁK 
VILÁGNAPJÁRA
Idén is méltó módon ünnepelte Monor 
a madarak és fák világnapját: míg tavaly 
madárbarát cserjeültetés zajlott, idén egy 
építkezésen függesztették fel a munkálatokat 
a partifecskék költőhelyének megóvása végett.

Monor Város Önkor-
mányzatához 2022. 
május 3-án lakos-

sági bejelentés érkezett, hogy 
Monoron az M4 autópálya 
Péteri lehajtójánál zajló épít-
kezés területén a földdepó-
niákban partifecske (Riparia 
riparia) kolóniákat észleltek.

Az önkormányzat az ügy-
ben azonnal megtette a szük-
séges intézkedést és a Pest 
Megyei Kormányhivatal ter-
mészetvédelmi osztályának 
továbbította a bejelentést. A 
Természetvédelmi Hatóság 
helyszíni ellenőrzése mintegy 
340 költőüreget talált, ezért az 
érintett területet elkerítette. 
Az intézkedés során a kivitele-
zésben érintettek segítőkészen 
közreműködtek. A hatóság 
ezen kívül meghatározta, hogy 
a depóniákban létrejött parti-
fecskék költőtelepének fészke-
lésére és a fiókák biztonságos 
felnevelési időszakára tekin-
tettel augusztus 31-ig meg kell 
hagyni a költőüregeket, azokat 
építési és bontási tevékenység 
nem érheti. – Ahogy megjött a 
lakossági bejelentés, intézked-
tem: azonnal felvettük a kap-
csolatot a Természetvédelmi 
Hatósággal. Azon kívül, hogy 
hivatalos úton megtettük a jel-
zést, a cég vezetőjét is értesítet-

tem, nehogy megtörténjen a 
legrosszabb, hogy mire a ható-
ság odaér, esetleg elbontják 
a bedepózott földet – nyilat-
kozta lapunknak Darázsi Kál-
mán polgármester.

A beruházással érin-
tett területen megtelepedett 
partifecske védett madár-
faj, természetvédelmi értéke 
egyedenként 50 000 Ft. A faj 
egyedeinek zavarása, káro-
sítása, kínzása, elpusztítása, 
szaporodásának és más élet-
tevékenységének veszélyez-
tetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, 
költő-, pihenő- vagy búvóhe-
lyeinek lerombolása, károsí-
tása szigorúan tilos és bírságot 
von maga után.

A hatóság előírása sze-
rint, ha a telephelyen további 
védett és fokozottan védett 
üreglakó madarak telepednek 
meg, a költési és fiókanevelési 
időszakban a madarak fész-
kelésének, költésének zavar-
talanságát biztosítani kell. A 
depóniák elbontására, föld-
munkák végzésére csak a köl-
tési időszak vége – augusztus 
31-e – után kerülhet sor. Ha a 
költési időszak előbb befeje-
ződik, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóságával történt 
helyszíni egyeztetés alapján 
folytatódhatnak a munkák.

Külső, belső gumik,  
kerékpáralkatrészek, tartozékok:  

nyergek, váztáskák, hátizsákok,  
kesztyűk, sisakok, csengők, tükrök stb.

Új kerékpárok:
 városi • trekking • MTB • gyermekkerékpárok 

garanciával

Nyitvatartás: H, K, Sz: 8–17, Cs: zárva, P: 8–17, Szo: 8–12

Kerékpárbolt

Tel.: 06-30/371-9696 • 06-30/466-4833

Monor, 
virág u. 25.

TUDTA?
1902-ben Chernel István 
ornitológus szervezte meg 
az első madarak és fák nap-
ját. Ez a csaknem 120 éves 
ünnep a fák és a madarak 
életét, a természet jelentő-
ségét, életünkben játszott 
szerepét szeretné jobban 
megismertetni az emberek-
kel. Szerencsére a régióban 
igencsak aktív a lakosság, 
ami a természet szeretetét 
és megismerését illeti.

Eladó ingatlanokat 
keresünk 

meglévő készpénzes 
ügyfeleink részére 

a Dél-Pest megyei és Budapes-
ten, a Dél-pesti régióban

1% jutaláktól

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

06-70-935-5181

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda
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4m3

ELADÓ félszáraz,
azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!azonnal használható!

Ömlesztett köbméterben, 
1x1x1 m = 1 m3   

1 m3 akác kb. 5 mázsa,
 1 m3 tölgy, bükk kb. 6 mázsa.

Monoron 4 m³-től  
a kiszállítás díjtalan.

EUTR szám: AA5811522 Tel.: 06-20/343-1067

akác, tölgy, bükk hasítva 25 cm-es 23 000 Ft/m3

akác, tölgy, bükk hasítva 33 cm-es 22 500 Ft/m3

TŰZIFA 

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt
szeretne, akkor

nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

Dr. Biró Péter Gábor 
állatorvos

2220 Monor, Ady Endre út 27.2220 Monor, Ady Endre út 27.
Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12    

Tel.: 29/411-717

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

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

fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

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

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

Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

 ISMERJÜK MEG A VIGADÓ CSOPORTJAIT! 

KERTBARÁT-KÖR
 Tavasszal teljesen újjáéled a természet, és nem csupán a szor-

gos méhek, de a jó időben mi is szívesebben dolgozunk kertje-
inkben. A Kertbarát-kör ezen munkálatok, a virágok, valamint a 
zöldségek és gyümölcsök kedvelői számára jött létre, ahol min-
dig aktuális témákon keresztül beszélik meg a kertgondozás rej-
telmeit.

A Kertbarát-kör körülbelül 35 évvel ezelőtt alakult meg, mely-
nek már akkor is Balogh Sándor kertészmérnök volt a vezetője, 
azonban néhány év működés után személyes okok miatt átadta 
a vezetést, majd a Kertbarát-kör akkori formájában lassan meg-
szűnt. ‒ Ugyanott, régi helyszínen kezdeményeztem a folytatást. 
Már a tavalyi évben érdeklődésre talált a klubdélután ötlete, de 
a folyamat a szigorú egészségügyi rendeletek miatt megszakadt. 
A természet körfolyamata viszont állandó. A földi élet sodrásá-
ban a periodikus változások nem ismernek megállást. Folyama-
tos a megújulás. Az összegyűjtött elméleti és gyakorlati isme-
reteket, megfigyeléseket, élményeket továbbadva, azt útjára kell 
engedni – fogalmazott Sándor, majd hozzátette ‒ ebben segít 
a fiatalok és idősek láncolata, a többlettudás megszerzésének 
élménye, a segítő, példamutató baráti viszony egy közösségben.

Balogh Sándor az immár 40 éves szakmai, valamint 15 éves 
magán, saját kertjéből szerzett tapasztalatát felhasználva igyek-
szik átadni a kertszerető tagoknak a lehető legtöbb tudást és 
gyakorlatot, amely egyéves programterv köré épül. A klubtagok 
egytől egyig kert-, avagy legalább is valamilyen növény tulajdo-
nosai, így Sándor elmondása alapján az sem jelent problémát, ha 
csak egy kisebb, balkonládában termesztett apró ültetvénnyel 
rendelkezünk, bárki lehet tag, aki szereti a növényeket. A klub-
délutánokon a programterv által javasolt témák mellett minden-
kinek az egyéni, aktuálisan felmerülő kérdéseit is megbeszélik, 
tippeket és trükköket javasolva egymásnak, hiszen ahogy fogal-
maz, „a legjobb az, ha egymástól tanulunk”. Szívesen segítenek 
egymásnak, ő is gyakran segít bármiben, legyen szó idősebb höl-
gyek kertjének felásásáról, trágyázásáról vagy esetleg a növé-
nyek megmetszéséről.

A Kertbarát-kör bár inkább az idősebb korosztályt fogja meg, 
Sándor nagyon szeretné, ha a fiatalabb generációknak is átad-
hatná mindazt a tudást és tapasztalatot, amit a hosszú évek alatt 
gyűjtött. A tervek között szerepel továbbá egy kiállítás, ami a 
korábbi Kertbarát-kör kiállításához hasonlóan bemutatná a 
tagok kertjeinek kincseit, büszkeségeit. 

A Kertbarát-kör foglalkozásait kéthetente kedden 17 órától 
tartja a művelődési ház klubtermében, melynek következő alkal-
mai május 24-én, valamint június 7-én kerülnek megrendezésre. 
Balogh Sándor szívesen elküldi a Kertbarát-kör éves program-
ját, amennyiben írnak neki a balsan45@gmail.com e-mail-címre. 

 Antal Fanni
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 SZÍVES VENDÉGLÁTÁS 

BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE 
– 2022. JÚNIUS 10–11.

 A Vigadó Kulturális és Civil Központ 
idén tizedik alkalommal szervezi meg 
a térség legnagyobb boros eseményét, 
a Borvidékek Hétvégéjét!

34 egyedi hangulatú helyszín 
várja a látogatókat a monori pince-
sorok között, finom italok, ínycsik-
landó ételek, szórakoztató zeneszó, 

szíves vendéglátás, vidám társaság 
és családi programok társaságában! 
A nyitott pincéket, a részt vevő borá-
szokat és a részletes programokat 
tartalmazó Fesztiválújság letölthető 
a rendezvény honlapjáról a Progra-
mok menüpontra kattintva: https://
borvidekekhetvegeje.hu/.

 KÖZLEKEDŐK FIGYELMÉBE! 

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK 
A BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJÉN
 A Borvidékek Hétvégéjén szervezési 

okokból, valamint a szombati napon kilá-
togató vendégek biztonsága miatt forga-
lomkorlátozó intézkedéseket vezetünk 
be. 2022. június 11-én lezárásra kerül a 
gépjárműforgalom elől több, a Strázsa-
hegyre vezető útszakasz. Ezzel a Monorra 
érkező több ezer látogató biztonságos 
gyalogos közlekedését, valamint a ren-
dezvényen fontos kisvonatjárat menet-
rendjét biztosítjuk.

A gépjárműforgalom elől 10–22 óráig 
lezárásra kerül
• a Strázsahegyi dűlő; a Csokonai utca‒

Strázsahegyi dűlő kereszteződésétől;
• az Irsai Olivér sor; a Mendei úti leága-

zástól;
• a Rizling dűlő; a Locsodi utca‒Rizling 

dűlő kereszteződésétől.
A rendezvény központi tere a Szent 

Orbán tér megközelíthető gyalogosan, 
kerékpárral vagy a Vigadó‒Szent Orbán-
tér útvonalon a 11:00‒20:45 között közle-
kedő kisvonattal.

A pincetulajdonosok és a rendezvény 
szervezésében érintettek behajtási enge-
délyt kérhetnek a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ irodáiban. Kérjük, a gép-
járművel távozókat, hogy lehetőség sze-
rint a Locsodi út irányában hagyják el a 
rendezvény területét!

A gépkocsival érkezőknek ingyenes 
parkoló áll rendelkezésükre közvetlenül 
a vendégváró pincéknél végződő Locsodi 
úton (GPS: 47.371226, 19.444667). A par-
kolót, a Monort Péterivel összekötő úton 
haladva, Monort Péteri felé elhagyva, a 
táblákkal jelölt ponton jobbra lekanya-
rodva, a Bereki-dűlőn keresztül közelít-
hetik meg. A parkolóba vezető földúton 
kérjük, hogy az útviszonyoknak megfe-
lelő sebességgel közlekedjenek! A főút-
ról lekanyarodás GPS pontja: 47.366020, 
19.426768. Emellett javasoljuk a városköz-
pontban található parkolók használatát, 
ahonnan a kisvonatjárat segíti a közleke-
dést! Köszönjük megértésüket és közre-
működésüket!

 TISZTA, SZÉP KÖRNYEZET 

FELHÍVÁS!
Kérjük a Strázsahegyi pincetulajdono-
sokat, hogy a Borvidékek Hétvégéje előtt 
fokozottan fi gyeljenek pincéik környeze-
tére, kaszálják le a füvet, hogy szép, egy-
séges kép fogadja Monor vendégeit. A 
város legnagyobb rendezvényére több 
ezer látogató utazik az ország különbö-
ző tájairól, ezért is fontos, hogy rende-
zett környezet köszöntse a rendezvény-
re érkezőket.

Köszönjük a közreműködésüket!

 A SÖR KÖRÜL FOG FOROGNI KÉT NAP 

KÓSTOLD MEG CSEHORSZÁGOT!
Új programsorozat keretén belül bemu-
tatkozik Monoron a “Kóstold meg Csehor-
szágot” cseh kulináris napok.

A rendezvény július elsején és másodi-
kán (0. napon már csütörtök este is) vár-
ja az érdeklődőket, hogy új és izgalmas 
programok keretein belül vezessen be 
mindenkit a cseh sörös világba városunk 
főterén. A Vigadó Nonprofi t Kft. sok fel-
lépővel készül, köztük Lóci Játszik, Sza-
bó Leslie, DJ Kispál Gábor, Kiflihajó, Buli 
van Band és Csernik Szende mesemon-
dó is bemutatkozik. A programok terén is 

hasonló sokszínűség-
re számíthatunk. A fel-
nőtteknek a sör körül 
forog majd a két nap, 
részt vehetnek sörtartó, 
sörivó és sörfelismerő 
versenyen, meghallgat-
hatnak sörtörténeti elő-
adást és végignézhetnek egy sörbemu-
tatót is. Természetesen a gyerekek sem 
fognak unatkozni – a katolikus plébánia 
udvarában gyerekudvar várja őket, ahol 
rengeteg szórakoztató programmal ta-
lálkozhatnak. Mindenkit nagy szeretettel 
várunk! További információkért látogas-
sanak el a Vigadó Facebook-oldalára!

 KÖZÖS KOCCINTÁS  

BOR IVÓ ÉS CSALÁDJÁNAK 
KÖSZÖNTÉSE
Már hagyomány, hogy pár héttel a Bor-
vidékek Hétvégéje előtt Monor lakossá-
ga köszöntheti Bor Ivót és családját. Idén 
május 20-án délután jött össze a város 
apraja nagyja, hogy a különleges famí-
liával találkozzon, akik most is tartogattak 
meglepetést.

Bor Ivóval érkezett kedvese, Bor Virág, 
valamint a gyerekek, Dalma és Benő. A fi a-
talok már nem is olyan kicsik, és persze 
elhozták magukkal házi kedvencüket, 
KóBORt is. Az összejövetelen árulta el a 
nagy hírt Bor Ivó, miszerint újra bővül a 
család, hiszen Bor Virág ismét áldott álla-
potban van.

A katolikus templom melletti Szent Ist-
ván téren délután 5 órától gyülekeztek az 
érdeklődők, akik közös koccintással kö-
szöntötték a Bor családot. Az italokról a 
Megyeri-Hanti Pince gondoskodott!

Senki se feledje, hogy Bor Ivóék meg-
látogathatók a Szent István téren egészen 
a Borvidékek Hétvégéjéig, amikor is a kis 
(nagy) család felköltözik a Strázsa-hegy-
re, hogy ott mulasson az odaérkező ven-
dégekkel!
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KÖZÖSSÉG

Festést, mázolást, 
tapétázást vállalok

Homlokzatszigetelés.

Schvank Miklós  • Tel.: 06-20/310-8890

Épület-
energetikai energetikai 
tanúsítvány tanúsítvány tanúsítvány 

kÉszítÉse
Már 15 000 Ft-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

TermőföldeT
bérelnék bérelnék 

monor és környékén 
hosszú távra, kiemelt áron!

Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: Telefon: 
+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290+36-30/932-2290

KÖZÖSSÉG

KÉTSZER AD, AKI GYORSAN AD! 
Március 6-án 10. alkalommal került megrendezésre a Kultpincében a Falánk Fánkfalók 

Találkozója. Monori Sándort, a Monor Hegyessy Lions Klub soros elnökét kérdeztük 
a klub jószolgálati tevékenységéről, a rendezvény céljáról és eredményéről.

‒ A Monor Hegyessy Lions Klub a 
város egyik legrégebbi civil szerve-
zete. Aki esetleg még nem hallott róla, 
annak hogyan mutatná be dióhéjban a 
szervezetet?

‒ Az amerikai hátterű Lions-
mozgalom több mint százéves múltra 
tekint vissza, jelenleg 206 országban 
mintegy 50.000 klub működik. Az aktív 
tagok száma világszinten meghaladja a 
másfél millió főt. A Lions-klubok min-
denütt a világon vallás- és politikamen-
tes alapokon állnak, céljuk az önkéntes segítés, a jószolgálat. 
Kiemelt támogatási célterületeink a látássérültek segítése, a 
diabétesz megelőzése, a gyermekrák elleni harc, az éhezés 
elleni küzdelem, valamint a környezetvédelem. Jelszavunk 
a We serve, azaz szolgálunk. Büszkén mondhatom, a monori 
klub a rendszerváltást követően az elsők között alakult meg 
és mindig stabilan 20-25 fős létszámmal működött. Az elmúlt 
évtizedekben sok tíz millió forint értékben végeztünk jószol-
gálati karitatív munkát.

‒ Az elmúlt években a Covid-
járvány mindent felülírt. A 
pandémia, a kijárási korlá-
tozások mennyire lehetetle-
nítették el a klub munkáját?

‒ A COVID természetesen 
rengeteg tervünket keresz-
tülhúzta. Ahogy szinte min-
den családnak, közösségnek 
is kijutott a tragédiából, úgy 
a klubunkat is mélyen meg-
rengette a pandémia. Két 

kiváló tagunkat, barátunkat, Rágyánszky Pált és Talmácsi Mik-
lóst is elragadta tőlünk a járvány. A korlátozások miatt alig 
maradt mód a segítségre, elmaradtak a bevételt hozó ren-
dezvényeink is. Ezzel együtt, amit tudtunk megtettünk, így 
például a Monori Családsegítő Szolgálattal együttműködve 
rendszeresen vittünk meleg ételt a leginkább rászorulóknak, 
valamint a rászoruló általános iskolás gyerekek és családjaik 
hagyományos karácsonyi támogatását is sikerült megvalósí-
tanunk. Idén márciusban pedig már ismét sikeres szemszű-
rési akciót tarthattunk Monoron a „Közös út” Cukorbetegek 
Egyesületével.

‒ Még le sem csengett a jár-
vány, a szomszédunkban, 
Ukrajnában borzalmas 
háború robbant ki. Mit tud 
tenni egy ilyen helyzetben 
a Lions globálisan, illetve a 
Monor Hegyessy Lions Klub 
helyi szinten?

‒ Kétszer ad, ki gyorsan 
ad ‒ tartja a mondás. A nem-
zetközi Lions-mozgalom a 
háború kirobbanását köve-

tően egy emberként mozdult meg. A magyarországi szövetsé-
gen keresztül több tíz millió forint értékben érkeztek és érkez-
nek adományok szerte a világból. Ezek koordinálása óriási, 
egyben felemelő feladat. A támogatásokat a nyíregyházi klub 
szervezésével, a beregszászi református egyházon keresztül 
juttatjuk el a Kárpátaljára és a határra érkező rászoruló mene-
külőknek. A háború kitörését követően klubunk az elsők 
között nyújtott jelentős pénzbeli támogatást, háromszázezer 
forintot utaltunk át a nyíregyházi klub számára a határra és 
Kárpátaljára érkező menekültek azonnali megsegítésére.

‒ A Covid miatt két év kihagyással, immár tizedik alkalom-
mal került megrendezésre a Falánk Fánkfalók találkozója a 
Kultpincében. Hogyan sikerült a rendezvény?

‒ A rendezvény klubunk legismertebb jótékonysági esemé-
nye. Ahogy hagyományosan mindig, idén is a hátrányos hely-
zetű gyerekek nyári táboroztatásának támogatását segítették 
azok, akik kilátogattak a rendezvényre, fánkot, forralt bort és 
mást fogyasztottak. Szintén hagyományosan itt kerültek kiosz-
tásra a kisiskolásoknak meghirdetett Békeposzter-pályázat 
díjai is. Büszkén jelentethettük be, hogy idén országos harma-
dik helyezést ért el Árki Veronika monori diák alkotása. Termé-
szetesen a rendezvényt már beárnyékolta a háború. A helyszí-
nen számos ponton helyeztünk el a Lions-adománygyűjtésre 
felhívó plakátokat. Összességében elmondhatjuk, hogy kivá-
lóan sikerült a rendezvény, ismét rengetegen látogattak ki a 
Kultpincébe. Ha csak egy kis időre is, de jó volt elfelejteni a 
Covid és a háború borzalmait. A napsütés, a finom fánkok, 
a forralt bor jókedvet és derűt csalt az emberek arcára. Mind-
emellett a jótékonysági céljainkat is elértük. A befolyt bevé-
telből idén is várhatóan több tucat hátrányos helyzetű gyerek 
számára tesszük lehetővé a nyári táborozást, az életre szóló 
élményszerzést.
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

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

Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu

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

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

Tápok, takarmányok
Broiler indító és nevelő

Tojótáp
Süldő, hízókoncentrátum

Nyúltáp

Opel bontott alkatrészek raktárról 
2000-es évjárattól napjainkig

Opel gyári új és 
utángyártott 
alkatrészek 
beszerzése 
kedvezményes 
áron, rövid 
határidővel

Roncsautó-átvétel 
bontási igazolás 
kiállításával

Nyitvatartás: H–P: 8–16 óráig
Cím: Monor, József Attila utca hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677, +36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu
E-mail: opelmonor@gmail.com

 JÚLIUS 16-ÁN  

PINCEZENE FESZTIVÁL!
 Egy új, jellegzetesen monori zenei program szervezésébe kez-

dett a Vigadó Kulturális és Civil Központ az év elején. A Szent 
Orbán téren megvalósuló esemény egyesíti az utcazenélés élmé-
nyét és kötetlenségét, valamint városunk legfőbb turisztikai 
vonzerejét, a hangulatos pincesorokat. Így jött létre a Monori 
Pincezene Fesztivál, mely amatőr zenei formációknak nyújt 
bemutatkozási lehetőséget.

Az egyedi helyszín és a közönségdíj nyertesének járó száz-
ezer forint nagy érdeklődést váltott ki a zenekarok körében is. 
A jelentkezési határidő lezárása előtt, már biztosan látszik, hogy 
több stílusban is hallhatnak fellépőket az érdeklődők. Lesz zene-
kar, akik a vaudville színházak világát idéző egyfelvonásos 
blueskomédiáját állítják a monori színpadra, önfeledt szórako-
zást nyújtva a humor, a zene és a tánc kedvelőinek. Saját rock-
zenei szerzeményeikkel érkező zenekar mellett, olyan banda is 
jelentkezett, akik Deep Purple-, Black Sabbath- és Piramis-nótá-
kat játszanak. A résztvevők között szerepelni fog egy kó rus is, 
amely acapella é s tö bbszó lamú , hangszerkí sé retes dalokkal áll 
színpadra.

A program részeként helyi vendéglátók termékeiből választ-
hatnak majd, így a változatos zenei kínálat mellett minden adott 
lesz a remek szórakozáshoz az első Monori Pincezene Feszti-
válon! Vigadó



KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

50-FÉLE GYÓGYNÖVÉNY 
A MONORI CSODAPARKBAN

Sokan talán nem tudják, de Monoron található egy közel 50 gyógynövényt rejtő 
gyógynövénypark, ami egész Magyarországon, sőt még Európában is egyedülálló 

látványosság. Az Ady Endre utca és a Balassi Bálint utca sarkán megbújó közparkot 
bárki szabadon és ingyenesen látogathatja, gyönyörködhet a természet gyógyító erejében 

és még ismereteit is tágíthatja a kihelyezett tábláknak köszönhetően. Papp Jánossal 
beszélgettünk, aki hosszú évek óta szépíti és bővíti a Javallat Gyógynövényparkot.

‒ Hogyan született meg egy ilyen 
park ötlete?

‒ Az eredeti ötlet nem az enyém 
volt, már a park 2016-os felújítási ter-
vei között szerepelt, hogy gyógynö-
vények is helyet kapnak benne, akkor 
persze még csak egyszerűbb gyógynö-
vényekkel számoltak a három középső 
virágágyásban. Rá egy évre kerestem 
meg az önkormányzatot azzal kap-
csolatban, hogy szívesen foglalkoznék 
a parkkal, bővíteném illetve a tájékoz-
tatást is egy kicsit szakszerűbbé ten-
ném. Nyitottak voltak a továbblépésre, 
hiszen tudták, hogy egyébként csak 
egy egyszerű közpark marad a terület. 

‒ Milyen feladatokkal jár egy ilyen park gondozása?
‒ Kezdetben körülbelül tíz gyógynövény volt benne, most már 

közel ötven féle növény nő. Egész évben van vele munka: pótol-
juk a letört táblákat, ellenőrizzük a növényeket, hogy melyik 
hogy vészelte át a telet, és nagy munkát jelent a rendszeres gyom-
lálás is. A park fenntartását a KÖVÁL-lal közösen végezzük, ők 
csinálják az őszi, téli ápolási munkákat és biztosítják az automata 
öntözőrendszer működését. Érdekesség, hogy a gyógynövények 
egy része maga is gyomnövény, például a lándzsás útifű, ami 
kitűnő bizonyos torokproblémákra, vagy a pitypang, másnéven 
a gyermekláncfű. Igyekeztünk úgy összeválogatni a gyógynövé-
nyeket és az egyéb dísznövényeket, hogy mindig legyen, ami jól 
mutat, hiszen meg kell tartani a közpark funkcióját is. Fantaszti-
kus plusz, hogy a rovarélet nagyon gazdag, még augusztusban is 
zümmög az egész kert, kicsit rovarrezervátumként is működik.

‒ Hogyan választottátok ki a bele kerülő növényeket? 
‒ Az volt az alapvető cél, hogy ne csak a kommersz gyógynö-

vények kapjanak helyet, hanem olyanok is, amelyek esetleg egy-

általán nincsenek a köztudatban. Ilyen például az erdei gyöm-
bérgyökér, ami nagyon jó emésztési panaszokra, hasmenésre, és 
a gyökerének fahéjillata van. Eleve több olyan növény eredetileg 
is megtalálható volt a parkban, melyről a legtöbben nem gyógy-
növényként tekintenek, például a nyírfa, melynek levele nagyon 
jó húgyúti problémákra, vagy például a fa tetején lévő fagyöngy, 
amit nem is mi telepítettünk. A gyógynövénypark egyik eldu-
gott sarkában ültettem csalánt is, hogy az emberek többet meg-
tudhassanak erről a nagyszerű növényről: például, ha ügye-
sen nyúlunk hozzá, akkor nem szúr és a levele akár nyersen is 
fogyasztható. A népszerű gyógynövények: a levendula, zsálya, 
rozmaring mindig jól mutatnak, a cickafark egyik fajtáját pedig 
dísznövényként is szokták ültetni. Továbbá van egy olyan ágyása 
a parknak, ahol minden évben új gyógynövények ültetésével 
kísérletezem.

‒ Mit tartalmaznak az infor-
mációs táblák?

‒ A táblákon szerepel az 
adott gyógynövény képe, hogy 
az emberek könnyedén beazo-
nosítsák az ágyáson belül, a 
magyar illetve latin elneve-
zése, élőhelye, esetleg pár érde-
kesség illetve a legfontosabb, 
hogy milyen célra és milyen 
adagolással használható fel.

‒ A te életedben honnan indult a gyógynövények iránti érdek-
lődés? 

‒ A gyermekeim néha kisebb betegségekkel küzdöttek, és 
olyankor a feleségemmel megpróbáltuk a legkevésbé károsí-
tani a szervezetüket mesterséges anyagokkal. Volt előzménye is, 
hiszen kertészeti egyetemet végeztem, kertészmérnök vagyok, 
és ott elérhető képzés volt a gyógynövénytermesztés. Később 
elvégeztem a fitoterapeuta képzést, valamint a gyógynövény-
alkalmazási szakmérnök képzést, most pedig saját gyógynövé-
nyes vállalkozást üzemeltetek.

‒ Mi az alapvető célja a parknak?
‒ Az egész gyógynövénypark célja az, hogy egészségtuda-

tosságra nevelje az embereket. Ha mások is megismerkednek a 
gyógynövényekkel, akkor akár ahhoz is kedvet kaphatnak, hogy 
otthon termesszék őket vagy kimenjenek a természetbe, meg-
keressék, felismerjék, összegyűjtsék. A jogszabályi feltételek is 
adottak, hiszen saját felhasználásra két kilogramm gyógynö-
vény bármikor összegyűjthető állami tulajdonú területekről. Ha 
már gazdagítjuk ismereteinket és kimozdulunk a friss levegőre, 
már megérte. Az én saját célom az, hogy emberközelibbé tegyem 
a gyógynövényeket, hiszen valóban sokkal emberibbek, mint a 
gyógyszerek.
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Jelentkezni lehet  a 06-20/77-111-53 
telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha  
HENTEST, SZAKÁCSOT,  
és KONYHAI KISEGÍTŐ  
munkatársat keres!

• napi több adag étel extra juttatásként
• céges busz  • munkaruha
• konyhai kisegítőknek akár 260 000–310 000 HUF 

kereseti lehetőség!

VÁROSI SPORTNAPPAL ÜNNEPELTÜNK
Alapításának 120. évfordulóját ünne-

pelte tavaly a Monori Sportegye-
sület, melyhez kapcsolódva idén 

tavasszal nyílt lehetőség egy nagyszabású, 
nyilvános sportrendezvény megszerve-
zésére. Monor Város Önkormányzatának 
támogatásával így május elsején került sor 
a városi sportnapra.

Az ünnepélyes megnyitón Zátrok Tamás 
elnök elmondta, hogy talán nincs is olyan 
család Monoron, melynek tagja ne lett 
volna, vagy ne lenne jelenleg is az MSE 

sportolója. Kiemelte, hogy közös össze-
fogásnak köszönhetően még a pandémia 
időszakában is fejlődni tudott az egyesü-
let, így több mint 800 aktív tag, és 70 szak-
képzett sportember tartozik a soraiba.

Darázsi Kálmán polgármester, egyesü-
letünk korábbi birkózója elmondta, hogy 
több mint 100 éve tart a monori kék-fehér 
egylet sporthoz kötődő közösségépítő tevé-
kenysége, így az ország egyik legrégebben 
alapított, ma is működő sportklubja várja a 
mozgás iránt érdeklődőket.

A sportnapra elfogadta meghívásun-
kat Lőrincz Tamás olimpiai bajnok, világ 
és négyszeres Európa-bajnok birkózó is! A 
megnyitót a támogatók köszöntése zárta, 
akik segítségével valóban ideális körül-
ményeket tud teremteni az egyesület a 
sportolóknak és felkészítőknek.

A hivatalos programot követően egy-
más után a nyolc szakosztály – labda-
rúgás, birkózás, kosárlabda, karate, rit-
mikus gimnasztika, taekwondo, úszás, 

tenisz – bemutatói következtek a Balassi 
utcai sporttelepen, az uszodában és a 
Monor Városi Sportcsarnokban. A rendez-
vény részeként gyermekprogramok és a 
Gravity Academy látványos kerékpáros 
bemutatója várta az érdeklődőket. A szép 
számú közönség egészen kora délutánig 
találhatott magának sportos programot, 
így egy méltó módon megszervezett, sike-
res sportnappal ünnepelhetett a város leg-
nagyobb civil szervezete. Monori SE

SPORT



Az első tisztán elektromos Toyota SUV

Már előrendelhető
18 910 000 Ft-tól!

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

Tartsd nálunk 
szülinapod,  

ballagásod, családi vagy 
céges összejöveteleid!

Bérelhető rendezvényterem különleges hang- és 
fénytechnikával Monor központjában.

Monor, Jókai utca 3.
+36-20/389-8259  

www.vrthemagic.hu


