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ÖNKORMÁNYZAT

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

ELKEZDŐDÖTT A NAPSUGÁR 
ÓVODA BŐVÍTÉSE
Az eddigi négy csoportszobát még négy-
gyel bővítjük, a kétszintes óvoda így 
összesen 8 csoportszobás lesz. A régi 
épület betonfödémje már elkészült, most 
erre szerelik a fa paneleket. Aki a Jászai 
Mari tér környékén jár, meg is tekintheti 
a munkálatokat, hiszen látványos szaka-
szához ért az építkezés. Az óvoda új udva-
rának kialakítása is elkezdődött, mely a 
nyár folyamán el is készül a Jászai Mari 
tér túlsó oldalán. Jó ütemben zajlanak a 
külső és belső munkálatok.

LÁTVÁNYOS JÁTSZÓTÉRI ELEMET 
KAPOTT A TAVAS PARK
Az átadás időpontja sajnos elhúzódott, 
most éppen az öntött gumiburkolat elké-
szültét várjuk, mert ez kerül a játék alá. A 
játék telepítése már megtörtént, most már 
csak ezt az ütéscsillapító felületet készítik. 
Mire az újság megjelenik, szerintem már 
működni fog a játszótér és Monor legko-
molyabb játszóeszköze lesz, de a környé-
ken is egyedülálló. A teljes kivitelezés 
késett, egyrészt azért, mert Németország-
ban csúszott a csúszdák gyártása és szál-
lítása. Amikor viszont megkezdődött a 
telepítése, esősebb időszak köszöntött be 
és a Tavas parkban állt a víz. Ezért a játék 
talapzatát 15-20 cm-rel kiemeltük a talaj-
szinttől, hogy később se legyen probléma 
a talajvízzel.

FÖLDTANI MÉRÉSEK
Szeizmológiai méréseket folytatnak jelen-
leg Monoron. A munkálatokat végző cég 
jelzése szerint a lakosság számára mini-
málisan lesz érzékelhető a mérés. Föld-
gázt és olajat keresnek. Egy gépjármű rez-

géseket kelt az utcán, a jeleket a telepített 
eszközök érzékelik, melyeket egy köz-
ponti rendszerbe továbbítanak, ahol kiér-
tékelik őket. Monor kül- és belterületeit 
egyaránt vizsgálják. A Pincefalu esetében 
felhívtuk a mérést végző cég képviselőjé-
nek a figyelmét a borospincékre, hiszen 
sok pincét csak a löszbe vájtak be, sem-
milyen tégla boltozat nem védi a beszaka-
dástól. Megnyugtattak bennünket, hogy a 
pincék biztonságban vannak.

MEGKEZDŐDÖTT A DR. GOMBOS 
MATILD EGÉSZSÉGHÁZ 
PARKOLÓJÁNAK FELÚJÍTÁSA

A sportcsarnok felőli résszel kezdődtek 
a munkálatok. Amikor elkészül, hozzá-
látnak a másik feléhez is. A teljes parkoló 
felújításakor fog életbe lépni a forgalom-
szabályozás, mely szerint a Beáta utca 
felől lehet majd behajtani a parkolóba, és a 
Balassi Bálint utcára lehet majd kihajtani. 
Térköves lesz az udvar, és sokkal egysze-
rűbben, kényelmesebben lehet majd par-
kolni, mint eddig, többek között azért, 
mert a felezővonalak is hangsúlyosabbak 
lesznek. Nagyon komoly és jó minőségű 
parkolót alakítunk ki. A gyalogosan vagy 
babakocsival érkezők biztonságát is szem 
előtt tartjuk, az orvosok külön parkoló-
helyet fognak kapni, összességében az 
egészségházba érkezők komfortosabban 
érezhetik majd magukat.

CSEHORSZÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
Két éve tárgyalunk a cseh nagykövetség-
gel, és nagyon jó kapcsolat alakult ki köz-
tünk. Az egész kezdete és alapja az okos 
városon keresztül indult, ugyanis Cseh-
országban több cég is gyárt kifejezet-
ten önkormányzatok számára okos esz-
közöket. Ez is az egyik együttműködési 

pontunk. A másik a cserediákprogram 
kiépítése, miszerint cseh diákok jönnek 
majd Magyarországra, és többek között 
a József Attila Gimnázium tanulói utaz-
hatnak Csehországba, megtapasztalni az 
ottani viszonyokat, ismerkedni a kultú-
rával, az iskolarendszerrel, az ottani élet-
tel. A cseh kulturális napok keretein belül 
július első hétvégéjén Comenius-kiállítás 
érkezik Monorra, valamint cseh gaszt-
ronómiai napok lesznek városunk főte-
rén, ahol kézműves söröket is kóstolhat-
nak az ide látogatók. Továbbá keressük a 
testvérvárosi kapcsolatokat is cseh város-
okkal. Összegyűjtöttük azokat a ponto-
kat, amelyek fontosak Monornak. Ilyenek 

a sport, a környezetvédelem 
vagy a borkultúra. Ezek alapján 
igyekszünk olyan cseh város-
sal kapcsolatba kerülni, amely-
nek hasonló értékek fontosak. 
Ennek része a cserediák-kap-
csolat is. A mi tanáraink már 
jártak Csehországban, az isko-
laigazgatók pedig éppen a Bor-
vidékek Hétvégéjén találkoztak 
egymással. Meg is tudták kós-
tolni a monori borokat. Mi nem 

csak névlegesen szeretnénk testvérvárost 
Monornak, hanem több ponton is élő kap-
csolatot építünk.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI GONDOK
Ahogyan mindenki látja, komoly problé-
mák vannak a hulladékszállítás terén. Az 
első és legfontosabb, hogy a kommunális 
hulladék el legyen szállítva, de nem feled-
kezhetünk meg a csomagolási, a zöld- és 
az üveghulladékról sem. Folyamatosan 
egyeztetek a DTkH vezetésével. Türelmet 
kérnek tőlünk, amíg ez az állapot megszű-
nik. Jelenleg forrásbeli problémáik van-
nak, miközben munkaerőhiánnyal küz-
denek, és műszaki gondok is adódnak. 
Több olyan autójuk van, melyek műszaki 
állapota sokszor nem kielégítő, előfor-
dul, hogy a nap elején derül ki, nem is 
tud elindulni egy-egy gépkocsijuk. Meg-
próbálunk mindent megtenni, hogy ezt 
a helyzetet orvosoljuk, többek között az 
üveggyűjtő környékét is a KÖVÁL Város-
üzemeltetési dolgozói tették rendbe, ami-
kor a DTkH kapacitáshiány miatt nem 
tudta időben elszállítani az összegyűlt 
hulladékot.

ILLÉSI ATTILA E.V.

   Tuják, bokrok 
metszése, kivágása

   Udvartakarítás
   Fűkaszálás,  
fűnyírás

KERTI MUNKÁK

06-70/237-6675
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ÖNKORMÁNYZAT

  ZAJLANAK A MUNKÁLATOK 

A MONORI „TABÁN” TÁRSADALMI 
ÉS FIZIKAI REHABILITÁCIÓJA
 Monor Város Önkormányzata 500 000 000 Ft összegű támoga-

tást nyert a VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú pályá-
zatán. A projekt 100%-os támogatási intenzitású, az önkor-
mányzatnak nem kell önerőt biztosítania. A projektet Monor 
Város Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sülettel közösen, konzorciumi formában valósítja meg.

Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló tár-
sadalmi rehabilitáció a Máltai Szeretetszolgálat szociális mun-
kásainak bevonásával történik. Az érintett lakosok munkavál-
lalási tanácsadó, valamint prevenciós szakemberek vezetésével 
különböző programokon vehetnek részt, melyek többek között 
segítik a munkaerőpiaci be- és visszailleszkedést, piacképes 
szakmák megszerzését és az egészségügyi állapotok javítását.

A fizikai rehabilitáció elsődleges célja a telep lakhatási körül-
ményeinek javítása. Elsőként a szegregátum gócpontjának 
tekinthető Cinka Panna utca‒Bercsényi utca‒József Attila utca‒

Kisfaludy utca által 
határolt területen 
indul meg a ren-
dezési folyamat. A 
tevékenység kere-
tében máltai bérla-
kások felújítására és szociális bérlakások kialakítására kerül sor. 
A tervek között közösségi helyszínek megteremtése is szerepel 
játszótér és egy grundpálya formájában. A területen található 
rossz állapotban lévő közösségi fürdő elbontását követően egy 
új fürdő lesz kialakítva, mely napelemekkel fog üzemelni. Köz-
területi fejlesztések keretében az indokolt részeken csapadék-
víz-elvezető árok, szilárd burkolatú járda és úttest kerül meg-
építésre. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023.
május 30. A projektről bővebb információt a www.monor.hu 
oldalon olvashatnak. Monori Városfejlesztő Nonprofi t Kft.

 MONOR IS BEMUTATKOZOTT 

SIMUL+ NEMZETKÖZI OKOS VÁROS KONFERENCIA
 Június 8-án és 9-én zajlott le a Simul+ 

nemzetközi okos város konferencia, ahol 
Monor városa Magyarország Német-
országi Nagykövetségének meghívása 

mentén mutathatta be okos város prog-
ramját.

„Hogyan alakítsuk a jövő okos váro-
sait és régióit?” – ez volt a lipcsei „Okos 

Városok, Okos Régiók” nemzetközi 
Simul+ konferencia kihívása, melyen 
több mint 130 európai önkormányzat, 
tudomány, közigazgatás és vállalat kép-
viselője vett részt, Lipcse, Krakkó, Pilzen, 
Zwönitz és Aarhus mellett pedig Monor 
is bemutathatta okos város programját. 

A Belügyminisztérium és Monor 
partnerségében megvalósult projekt az 
előadást követő szakmai beszélgetések 
során komoly elismerésben részesült. A 
megismert megoldások mentén megál-
lapítást nyert, hogy a monori okos város 
projekt összhangban az Európai Unió 
digitális stratégiájával nagy, erős szak-
mai alapokon nyugszik, komplexitása és 
integráltsága pedig átlagon felüli.

A felek kifejezték egymás felé azon 
szándékukat, hogy további egyeztetése-
ket kívánnak folytatni.

Thomas Schmidt tartományi fejlesztési miniszter, Juhász László Monor város 
alpolgármestere, Velki Dávid és Illés Bálint magyar diplomaták

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!

www.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.comwww.ifarbau.com
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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

ÖNKORMÁNYZAT

 MAGYAR HŐSÖK EMLÉKÜNNEPE 

TISZTELET MAGYARORSZÁG 
HŐSEINEK
 Május utolsó vasárnapján ünnepelte az 

ország a magyar hősök emlékünnepét, 
melynek keretein belül Monoron is több 
emlékműnél tisztelegtek azon magyar 
katonák és civilek emléke előtt, akik Szent 
István óta az életüket áldozták Magyaror-
szágért. 
Minden évben május utolsó vasárnapján 
tartják meg a magyar hősök emlékün-
nepét, melyet az első világháború idején 
vitéz báró lilienbergi Abele Ferenc vezérkari 
őrnagy kezdeményezésére iktattak tör-
vénybe 1917-ben, így tehát eredetileg a 
Nagy Háborúban elesettekre vonatkozott. 
Bár 1945-től a rendszerváltásig, a szocia-
lizmus időszakában ezt az ünnepet nem 
tartották meg, 2001-től a magyar hősök 
emlékünnepét kibővítették mindenkire, 

aki Szent István óta vérét ontotta, életét 
kockáztatta vagy áldozta Magyarorszá-
gért. 
Ebből az alkalomból Monor városvezetése 
is lerótta tiszteletét a haza hősei előtt: az 
emlékezés koszorúit Monor emlékművei-
nél helyezte el Pogácsás Tibor országgyűlési 
képviselő, Darázsi Kálmán polgármester, 
valamint Dessewffy Andor és Csúzi Sza-
bolcs, Monor Város Önkormányzat képvi-
selő-testületének tagjai. MS infó

 NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI 
DÖNTÉS ÉVFORDULÓJÁN
102 éve, 1920. június 4-én írták alá az 
I. világháborút lezáró paktumot, a tri-
anoni békediktátumot, melynek értel-
mében a magyar állam elvesztette te-
rületének és nemzeti jövedelmének 
kétharmadát, így mintegy 3,2 millió ma-
gyar – az akkori magyarság kétharma-
da – került az új határainkon túlra. 

A nemzeti összetartozás napja alkal-
mából június 4-én, szombaton délután 
17 órakor tartottunk ünnepi megemlé-
kezést a Gera kertben lévő, 1935-ben, 
az országban kétszázadikként felállí-
tott Országzászlós Trianon Emlékműnél, 
melyen Darázsi Kálmán, Monor város 
polgármestere mondott beszédet, vala-
mint közreműködött R. Kárpáti Péter és 
Lakatos Dóra. 

� Legyünk büszkék arra, hogy ennyi 
évtized után is kitart magyar a magyar 
mellett! Legyünk büszkék arra, hogy 
102 év után is Magyarország méltóság-
gal, emelt fővel vállalja országunkban 
élő és a határainkon túli magyarok kö-
zötti kapcsolatot. Isten óvja Magyaror-
szágot, rokonainkat, testvéreinket hatá-
ron innen és túl! – hangzott el Darázsi 
Kálmán, városunk polgármestere be-
szédében.

  ITT AZ IDEJE A KASZÁLÁSNAK! 

FIGYELJÜNK A PARLAGFŰIRTÁSRA!
 A parlagfű számos ember életét kese-

ríti meg, ráadásul gazdasági károsító 
hatása is számottevő. A parlagfű-mente-
sítés mindenki közös érdeke, látványos 
eredményt pedig csak összefogással, 
illetve közös felelősségvállalással érhe-
tünk el. Azonban emellett jogi kérdés 
is, hiszen, ha nem teszünk eleget köte-
lezettségünknek, bírság is lehet a vége. 

A parlagfű elleni védekezés elsősorban 
az adott ingatlan tulajdonosának, illetve 
használójának a kötelezettsége. Parlagfű-
vel fertőzött lehet a mezőgazdasági kul-
túrnövénnyel borított terület, nem mező-
gazdasági terület (elhanyagolt telkek, 
építési területek), vagy nem művelt, elha-
nyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, 
zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas 

létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.
A Monor Város Önkormányzata tulaj-

donában álló ingatlanok esetében a par-
lagfű-mentesítést a KÖVÁL Monori Város-
üzemeltetés látja el.

Amennyiben valaki nem tesz eleget a 
növény kiirtási kötelezettségének, úgy a 
hatóságok feladata lesz, hogy a mulasztó 
költségén rendelje el az ún. közérdekű 
védekezést, emellett növényvédelmi bír-
ságot is kiszabnak rá.

A növényvédelmi bírság kiszabására 
a növény- és talajvédelmi hatóság jogo-
sult, a bírság alapja a parlagfűvel fertő-
zött terület nagysága. A bírság mértéke 
belterületen és külterületen is egyaránt 
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet.    

Strázsa infó
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A HÁZ KÖRÜL – A FŐÉPÍTÉSZ
Gubán Sándor 2012 óta tölti be Monoron a főépítész posztját. A legtöbb ember 

azonban szinte semmit sem tud a hozzá tartozó feladatokról és a szakma 
szépségeiről. Ismerjük meg most, mivel is foglalkozik a település főépítésze! 

‒ Melyek a fő feladatai egy főépítész-
nek?

‒ Az egyik kollégám úgy mondta, 
hogy a településen a járdaszegélytől 
a kúpcserépig minden hozzánk tarto-
zik. A legfontosabb feladatkörünk való-
ban az épített környezettel függ össze, a 
fő cél az, hogy a főépítészek az önkor-
mányzatok településrendezési ügyei-
ben segítsenek, rendezési tervek készí-
tésében képviseljék az önkormányzati 
szempontokat, majd a rendezési ter-
vek érvényesítéséhez is segítsék a ható-
sági munkát, illetve településképi véle-
ményezési ügyekben is részt vegyenek. 
Szintén a főépítész feladata, hogy a tele-
pülés arculatára ügyeljen, hogy olyan 
minőségű, jellegű és karakterű házak 
épüljenek, melyek beleillenek a telepü-
lésképbe. De néha egyszerűen arról is 
szól a munkánk, hogy egy hivatali épü-
let felújításakor milyen színkódú legyen 
a lábazat színe.

‒ Van benne izgalom?
‒ Persze, hiszen a bürokrácia mögött 

természetesen ott van a valódi tartalom 
is: a településrendezési eszközök sza-
bályrendszere eredményeképp jön létre 
az a települési élettér, melyet a város 
el akar érni. Az emberek élete, lakása, 
a közlekedés, a munkahelyek, az isko-
lák, a szolgáltatások helye egy nagyon 
erősen összefüggő rendszer, melynek 
működőképesnek kell lennie, és a város 
a környező településekkel, a régióval és 
az egész országgal is szoros összeköt-
tetésben áll. A tervek tartalmazzák azt, 
hogy a település minden elemére jus-
son hely, azok a helyek pedig rendezet-
tek és alkalmasak legyenek a jelenlegi és 
későbbi használatra is. A főépítész dolga, 
hogy mindezt összefogja: az elváráso-
kat, a különböző szempontokat valami-
lyen módon segítse összhangba hozni. 

‒ Mi jellemzi Monor településképét?
‒ Monornak van egy nagyon szép falu-

sias része, egy gyönyörű alföldi kisvá-
rosi főutcája, van egy Strázsa-hegyünk, 
elmondhatjuk, hogy sokszínű a város, 
de ahhoz, hogy ez ne csak megmaradjon, 
de igényesen fejlődjön, továbbra is olyan 
megoldásoknak kell születniük, melyek 
rendeltetése és kialakítása illik az adott 
helyhez, ezzel elérik azt a célt, amelyet a 
város kitűzött maga elé.

‒ Melyek a leggyakrabban megkapott 
kérdések?

‒ „Vettem egy telket” vagy „már jön-
nek szerződést kötni, de mit lehet építeni 
rá?”. Természetesen nemcsak vélemé-
nyezzük a terveket, hanem a tervezők-
fejlesztők számára tájékoztatást is adunk, 
szakmai konzultációt is biztosítunk. A 
magánépíttetők felé a helyi építési sza-
bályzatról való tájékoztatással  kapcso-
latban leginkább csak annyit tudunk 
segíteni, hogy odaadjuk elolvasásra, de 
mindenképp építésztervező közremű-
ködésének igénybevételét szoktam java-
solni a szabályok értelmezéséhez és az 
ezeknek is megfelelő tervezési program 
összeállításához. 

‒ Melyek a legnehezebb pontok a mun-
kában? 

‒ A szabályok megértetése és annak az 
elfogadtatása, hogy a környezethez alkal-
mazkodni illik. Azt szoktam mondani, 
hogy a szabályok nem azért vannak, 
hogy az adott illetőt korlátozzák, hanem 
azért, hogy megvédjék a szomszédjától. 
Ennek az illeszkedésnek és védelemnek a 
hétköznapi beszédre való lefordítása is a 
főépítész dolga.

‒ Miért ezt a szakmát választotta? 
‒ Édesapám bányamérnök volt, így 

nekem is sokáig természetes volt, hogy 

az leszek. Aztán tizenéves koromban, 
amikor én voltam az osztály legjobb 
matekosa, úgy döntöttem, hogy inkább 
atomfizikus akarok lenni. De egy idő 
után észrevettem, hogy egészen kisgyer-
mekkorom óta az foglalkoztatott, hogy 
hogyan tudnám magam körül kialakítani 
úgy a világot, hogy az nekem tetsszen. 
Így kerültem végül a műszaki egyetemre.

‒ Monorral kapcsolatban mit szeret leg-
inkább? 

‒ Nagyon nagy örömömre szolgálna 
például, ha a Strázsahegy valóban olyan 
lenne, amilyennek a koncepcióban meg-
fogalmazták. Én abban még nem vet-
tem részt, készen kaptam, de tűzzel-vas-
sal küzdök érte, hogy megvalósuljon. 
Egy-két régi, elpusztult épület hatalmas 
építészeti érték volt, ráadásul a város 
múltjához tartozott, az nagy veszteség. 
Azonban az megint nagy öröm, hogy pél-
dául a Nemzetőr utcai iskola homlokzati 
felújítását régi fotók alapján már majd-
nem sikerült rekonstruálni. Jó érzés, hogy 
a város valódi értékeit megőrizhetjük, 
és ehhez közöm lehet. Azt érzem, hogy 
szükséges, amivel foglalkozunk.

‒ Min változtatna leginkább a világon? 
‒ A gyerekekbe el kellene ültetnünk 

az építészet csíráját, hogy ne egy divatot 
majmoló, felszínes téma legyen az épí-
tés ügye, az építészet kérdése, hanem 
az átlagembernek legyen minőségi 
tudása róla. Megtanulunk szolmizálni, 
hogy annak segítségével megértsük a 
dalt, majd a zenét, de az épített környe-
zetről semmit nem tanítanak az iskolá-
ban. Pedig ez mindenhol körülvesz ben-
nünket, bármerre fordulunk. Ez a hiány 
nagyon sok kárt okoz: egy rossz zenét 
kikapcsolhat az ember, de egy rossz épü-
letet nagyon sokáig vagyunk kénytelenek 
kerülgetni.

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

Monor és Gomba között. 
6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 6 736 m², AK értéke 10,51. 
Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. Jelenleg művelés alatt áll. 

Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. Ára 1,85 M Ft. 
Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. Külterület 098/399 hrsz. 

Eladó szEladó szÁÁntó ntó 

Érdeklődni a: 
06-20/210-4893 

telefonszámon lehet.
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KÖZÖSSÉG

2022-ben az önkormányzat jóvoltából tizedik alkalommal szervezhette meg a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ a Borvidékek Hétvégéjét. Két év kényszerű kihagyás után, 
újra teljes programkínálattal várták a vendégeket, akik tíz év alatt ilyen sokan nem 

voltak még Monoron, az ezer pince városának legismertebb rendezvényén!

Pénteken este változatos idő-
járás ellenére is jó hangu-
latú CimbaliBand koncerttel 

kezdődött az esemény, mely más-
nap ideális időjárási körülmények 
között folytatódott. Szombaton 
délelőtt a Monor Környéki Strázsa 
Borrend látta vendégül a hazai 
borrendek képviselőit, akik színes 
felvonulássukkal nyitották meg 
a rendezvényt. Darázsi Kálmán
polgármester köszöntőjét Monor 
Város Borának átadása, borrendi 
tagavatás és gyermekrajzpályázat 
követte.

A kisvonatjáratok indulásától kezdve 
folyamatosan érkeztek a látogatók a pin-
cesorok közötti vendéglátókhoz, ahol 
jónéhány zenei formáció, duó, zene-
kar gondoskodott a szórakoztatásról. A 
35 helyszínen tucatnyi borvidék kínála-
tából választhattak a vendégek, a részt 
vevő borászatok közül sokan az első évtől 

‒ 2012 óta ‒ résztvevői a fesztiválnak. 
Ugyanakkor jól mutatja a rendezvény 
ismertségét, hogy évről évre új kínálók 
is jelentkeznek az ország minden részé-
ből. Nem véletlen, hiszen az elmúlt évek 
tudatos szervezésének köszönhetően 
Pest megyében ‒ sőt talán még a középső 
országrészben is ‒ mára már az egyik leg-
nagyobb, egy napra eső  látogatószámú 
boros rendezvény a Borvidékek Hétvé-
géje!

A szervezők ezúton is köszönik a 
monori lakosok, helyi pincetulajdono-
sok, civil szervezetek, intézmények, ható-
ságok segítségét! E ritka összefogásnak 
köszönhetően már el is kezdjük a jövő évi 
program szervezését, érdemes már most 
beírni a naptárba: 2023. június 9–10.

Vigadó Kulturális és Civil Központ

  EGÉSZSÉGÜNKRE! 

IDÉN ÚJRA ÁTADTÁK 
AZ ÉV BORA MONORON CÍMET

A képviselő-tes-
tület közel 20 
éve, 2003-ban 
döntött úgy, 
hogy a régi ha-
gyományok új-
jáélesztése 
érdekében tevé-
kenykedő sző-
lő- és borterme-
lő gazdák, illetve 
az általuk létre-
hozott szerveze-
tek elismerése 
és támogatása, 
illetve a telepü-
lés bortermelő 

helyeinek, borainak és borkultúrájá-
nak fejlesztése, népszerűsítése érde-
kében Az Év Bora Monoron címet ado-
mányoz minden évben. A címet az a 
monori illetékességű bortermelő által 
készített, monori vagy Monor környé-
ki alapanyagból származó bor kaphat-
ja, amely a Monor Környéki Strázsa 
Borrend és Monor-Szárazhegyi Hegy-
község által szervezett hivatalos éves 
monori borversenyen indulási kate-
góriától függetlenül a legmagasabb 
összpontszámot éri el.

2022-ben ezt a címet a Strá-
zsahegyi Borház Kékfrankos rosé 
gyöngyözőbora érdemelte ki. A helyi 
siker mellett nemzetközi versenyen is 
megállja a helyét a kis pincészet, idén 
tavasszal a franciaországi MONDIAL 
du ROSÉ versenyen, mely a rozébo-
rok világversenye, ezüstérmet nyertek! 
Gratulálunk nekik és köszönjük, hogy 
munkájukkal is hozzájárulnak a helyi 
borok népszerűsítéséhez!

NEM VOLTAK MÉG ILYEN SOKAN 
A BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJÉN
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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

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

Festés, szigetelések, kúpolások, 
csatornázások, bádogozás, beto-
nozások, kémények, kerítések, 
burkolások, repedt, süllyedt falak 
helyreállítása és vegyi injektálása.
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Tel.: 06-30/081-2119
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 RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYE 

MONORI PINCEFALU 
GYERMEKSZEMMEL 
 Idén is meghirdette a Vigadó Kulturális Civil Központ 

Nonprofit Kft. a  Monori Pincefalu Gyermekszemmel nevű 
rajzpályázatot, mely évek óta a Borvidékek Hétvégéje prog-
ram része. 2022-ben nagyon sok – több száz – pályamű érke-
zett a kiírt pályázatra. 

A díjak ünnepélyes átadására június 11-én került sor. 
Köszönjük Szentirmai Cecília, a Gemini TV együttműködé-
sét, a felkészítő tanárok, a szülők aktív munkáját és a gyere-
keknek az alkotásokat. A legjobb művek megtekinthetőek a 
Vigadó Kirakat galériájában a Kossuth L. utcai ablakban.

Polgármester különdíjazottjai: Vladár Veronika, Hangyás 
Csenge, Turjányi Vilmos.

AZ IDEI ÉV DÍJAZOTTJAI:
1. évfolyam: Németh Nóra – Nemzetőr Ált. Iskola

Szabó Boróka – Ady Ált. iskola
Vladár Veronika – Nemzetőr Ált.Iskola

2. évfolyam: Takács Kinga Hanna – Ady Ált. Iskola
Vitéz Luca – Ady Ált. Iskola

3. évfolyam: Erdei Zsófia Lilla – Ady Ált. Iskola
Kaltenecker Adél – Ady Ált. Iskola
Majzik Bence Máté – Ady Ált. Iskola
Zöldi Hanna – Nemzetőr Ált. Iskola

4. évfolyam: Bíró Anna – Nemzetőr Ált. Iskola

Bodrogközi Benedek – Nemzetőr Ált. Iskola
Hangyás Csenge – Nemzetőr Ált. Iskola
Lakatos Virág – Kossuth L.Ált. Iskola
Rávágyi Gábor – Nemzetőr Ált. Iskola

5. évfolyam: Baranyai Villő – Jászai Ált. Iskola
Gergyeni Kata – Nemzetőr Ált. Iskola
Nagy Borbála – Csillagfürt Művészeti Alapítvány
Naszvadi Laura – Nemzetőr Ált. Iskola

6. évfolyam: Csalári Csilla – Nemzetőr Ált. Iskola
Kécskei Bianka – Nemzetőr Ált. Iskola
Nagy Gellért – Jászai Ált. Iskola
Novotarski Noémi – Nemzetőr Ált. Iskola
Schumann Dóra – Nemzetőr Ált. Iskola

7. évfolyam: Ágó Lili – Nemzetőr Ált. Iskola
Balázs Benjámin – Csillagfürt Művészeti Alapítvány
Divinyi Ádám – Csillagfürt Művészeti Alapítvány
Kovács Lívia – Csillagfürt Művészeti Alapítvány
Lévai Tibor – Nemzetőr Ált. Iskola
Zöldi Laura – Nemzetőr Ált. Iskola

8. évfolyam: Abdai Szonja – Nemzetőr Ált. Iskola
Bodrogközi Huba – Nemzetőr Ált. Iskola
Kovács Kinga – Nemzetőr Ált. Iskola
Turjányi Vilmos – Csillagfürt Művészeti Alapítvány

KULTÚRA
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ÖNKORMÁNYZAT

Amennyiben 
gondolkozik 
lakása, háza, 

telke eladásán, 
forduljon 

bizalommal az 
ingatlanpiaci 

közvetítő 
irodához!Tel.:  06-70-935-5181

ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

H a  s z á m í t  a z  á r ,  a z  i n g at l a n p i a c i  v á r !

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

J U
ta l É K t Ó

l1%

meglévő 
készpénzes 
ügyfeleink 

részére

Eladó 
ingatlanokat 

kErEsünk

 a Dél-Pest megyei  
és Budapesten,  

a Dél-pesti  
régióban

L lla 
Liget

Lovarda

Lilla 
Liget

Virágméz

Balázs Lilla 
agrármérnök, lovastúra-vezető

06-30/515-3772

LovagLás ás ás 
oktatásoktatásoktatás

Monoron
családias 

környezetben környezetben környezetben 
7-től 17 éves 7-től 17 éves 7-től 17 éves 

korig.

 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 lé-

nyeges feladatok: a családsegítés és a gyermekjóléti szolgál-
tatás feladatai. A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formáció 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: határozott 
idejű (2022. 08. 20-tól előreláthatólag 2024. augusztus 31.)

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

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

Munkatársat keres a Petőfi  óvoda
A Monori Petőfi  Óvoda óvodapedagógust keres határozatlan idő-
re. További felvilágosítást Szilágyiné Zsember Ágnes óvodavezető 
tud adni a 06-20/441-0933 telefonszámon.

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

 FIGYELEM! 

ELADÓ INGATLANOK
Monor Város Önkormányzata az 
alábbi ingatlanok értékesítésére hir-
det pályázatot:
• Virág utca 60. sz. alatti ötlakásos 

társasház 2. számú, 50,6 m2

területű, felújítandó lakása 
20 000 000 Ft vételáron,

• Vt-6 építési övezetbe sorolt 
2087 m2-es beépítetlen terület a 
Péteri úton 15 000 Ft/m2 + áfa vé-
teláron,

• Vt-6 építési övezetbe sorolt 
2014 m2-es beépítetlen terület a 
Péteri úton 15 000 Ft/m2 + áfa vé-
teláron.
A pályázati kiírások teljes szöve-

ge a www.monor.hu weboldalon ol-
vasható és letölthető, további infor-
máció Bokros Károlyné ügyintézőnél 
ügyfélfogadási időben személyesen, 
vagy munkaidőben a 29/612-314 te-
lefonszámon kérhető.

ÖNKORMÁNYZAT

  SÜRGŐS ESETBEN 

ÜGYELETES PATIKÁK MONORON
 A városban rendes nyitvatartási időn túl 

ügyeletes és készenléti szolgáltatást nyúj-
tanak a patikák. Hétköznaponként, hétfő-
től péntekig a nyitvatartási időn túl este 8 
órától készenlétet tartanak. Ebben az eset-
ben a patikus nem tartózkodik a gyógy-
szertárban, a készenlétet adó patikán 
kifüggesztett telefonszámon kell telefonon 
hívni a készenléti patikust, aki rövid időn 
belül bemegy a patikába. Csak sürgős eset-
ben vegyék igénybe ezt a szolgáltatást! A 
Monorhoz legközelebb lévő, hétköznapon-
ként is állandó ügyeletet ellátó gyógyszer-
tár Vecsésen és Budapesten van.

Az ügyeletes patika a rendes nyitvatar-
tás után, hétvégén teljesít szolgálatot. 
Ebben az esetben a gyógyszerész a pati-

kában tartózkodik. Monoron váltásban 
ügyelnek a patikák, hétfőnként van a for-
dulónap, amikor a soron következő gyógy-
szertár látja el a készenléti és ügyeleti szol-
gáltatást.

Amíg van nyitva tartó patika, addig 
nincs ügyelet! Ez alapján Monoron szom-
batonként 18.30-tól 21 óráig ad ügyeletet 
az éppen soron lévő patika, majd 21 órától 
vasárnap reggel 8 óráig készenlétet teljesít. 
Vasárnap reggel 8-tól este 21 óráig ismét 
ügyelet, majd hétfőn reggel 8 óráig készlet-
ben várja a sürgős eseteket.
Az aktuálisan ügyeletet ellátó gyógy-
szertárak felől a https://ogyei.gov.hu/
gyogyszertarkereso oldalon is tájékozód-
hatnak.

AZ AKTUÁLISAN ÜGYELETET TELJESÍTŐ PATIKÁK JÚLIUSBAN:
2022. június 27–július 3. Virág utcai Gyógyszertár
2022. július 4–10. Paracelsus Gyógyszertár
2022. július 11–17. PatikaPlus Gyógyszertár
2022. július 18–24. Margit Gyógyszertár
2022. július 25–31. Monori Gyógyszertár
Július 1. Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja az egészségügyi dolgozók 
számára munkaszüneti nap, ezért ezen a pénteki napon nem lesz nyitvatartó gyógy-
szertár. Az adott hétre eső patika, a Virág utcai Gyógyszertár látja majd el a teljes 
ügyeletet reggel 8-tól este 21 óráig.
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OKTATÁSOKTATÁS

ÜNNEPSÉG KERETÉBEN 
KÖSZÖNTÖTTÉK A PEDAGÓGUSOKAT

Az elmúlt években kialakult járványhelyzet sajnos mindenféle közösségi ünneplésnek 
gátat szabott, így a pedagógusnapot is csak szűk körben tarthatták meg. Idén szerencsére 

már volt lehetőség megtölteni a Vigadó Kulturális és Civil Központot, hogy egy méltó 
esemény keretein belül köszöntsék a gyermekekért dolgozó pedagógusokat. 

A pedagógusnapot június első vasárnapján ünnepel-
jük. Ezen a napon mindannyian szeretettel gondo-
lunk vissza egykori nevelőinkre, tanárainkra. Sok 

gyermek és sok szülő tartozik hálával, amiért pedagógusaik 
rövidebb-hosszabb ideig kísérték és segítették őket a fel-
nőtté válás útján.

Ebből az alkalomból a város vezetése hivatalosan is 
köszönti az iskolai és óvodai nevelőket, tanítókat. Idén 
a Vigadó Kulturális és Civil Központban megszervezett 
ünnepi összejövetelen Darázsi Kálmán polgármester üdvö-
zölte a gyermekekért dolgozókat. A polgármester többek 
között arról is beszámolt, hogy a város vezetése fontosnak 
tartja és mindent megtesz azért, hogy a tárgyi feltételek 
adottak legyenek a nevelő-oktató tevékenységhez, valamint 
megköszönte a tanítók, tanárok, nevelők egész éves mun-
káját. Az ünnepi alkalom a Monor Város Nevelési, Oktatási 
és Közművelődési Díjainak átadásával folytatódott, melyet 
Gájer Bálint vidám zenés műsora követett. 

Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjban 
részesültek: Csontos Sán-
dorné Oláh Mária, Sápi Vik-
tória, Vargáné Vedres Mária, 
Bukai Tibor.

Németh László-díj elismerésben részesült: Boldog Lászlóné.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerésben részesült: 

Tóth Jánosné, Szentirmai Cecília.
Miniszter Elismerő Oklevele elismerésben részesült: Var-

gáné Vedres Mária. 
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

Minden év június első vasárnapja a pedagógusoké: ezen 
a napon emlékezik meg az ország a tanárokról, tanítók-
ról, óvodai- és bölcsődei dolgozókról, nevelőkről, és is-
meri el a legáldozatosabbak munkáját. 1951-ben döntött 
arról az akkori minisztertanács, hogy minden év június 
első vasárnapja a pedagógusok ünnepe legyen. Magyar-
országon 1952-ben ünnepelték meg először hivatalosan 
ezt a napot, és adták át a parlamentben a Kiváló Tanár, 
Kiváló Tanító kitüntetéseket, országos ünnepség kere-
tében. 1993-tól kezdve a tanárok, oktatók kitüntetése 
egy ideig január 22-én, a magyar kultúra napján zajlott, 
2013-tól tértek vissza újra június első vasárnapjához.Érd: 06-70/419-0680

RAKTÁROS  
kollégákat keresünk 

egy autóalkatrészekkel 
foglalkozó vállalathoz 

Üllőre.  
Munkaidő: 2 műszak (06:00–
15:00-ig és 13:00–22:00-ig) 

 
Átlag NETTÓ bér: 260 000 Ft/hó!  

INGYENES CÉGES BUSZ:  
Sülysáp, Nagykáta, 

Szentmártonkáta, Tápiószecső, 
Sülysáp, Mende, Gyömrő, Cegléd, 
Csemő, Mikebuda, Albertirsa, Pilis, 

Monorierdő, Monor irányából 
megoldott.

 Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő  Összeszerelő 
operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk operátorokat keresünk 

Vecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és MaglódraVecsésre és Maglódra
kettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakbakettő és három műszakba

Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:Jelentkezés  telefonon:
Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: Vecsés: 06-20/215-0699

Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: Maglód: 06-70/903-9037
Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Facebook: Humilitasgroup H
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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

•  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)

Raktári  
targoncavezető  
Három műszak vállalásával,  
érvényes 3312, 3313, 3324 
gépkategóriás targoncavezetői 
engedéllyel, scanner használattal, 
magas emelésű gyakorlattal 

Üzemi Operátor  
betanított munkás 
Gyártóüzembe, többműszakos 
munkarendben

Üzemi  
targoncavezető 
Homlokvillás targoncavezetői gyakorlattal, 
többműszakos munkarendben

  : 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.

 CSEH OKTATÁSI KAPCSOLAT JÖTT LÉTRE 

TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT MONOR 
ÉS A CSEH VLAŠIM TELEPÜLÉS KÖZÖTT
 Még 2021. októberében kötött együtt-

működési megállapodást Pest megye 
és a Közép-csehországi régió, mely-
nek egyik alappillére, hogy a két régió 
oktatási intézményei szorosabb kap-
csolatot építsenek ki egymással.

A Monori Tankerületi Központ a 
cseh nagykövetség megkeresésére 
örömmel csatlakozott a testvérisko-
lai programhoz két középiskolájával, 
a monori József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakgimnáziummal, 
valamint a Dabasi Táncsics Mihály 
Gimnáziummal. A cseh-magyar projekt 
ünnepélyes megnyitójára a Közép-cseh-
országi régió prágai központjában került 
sor 2022. április 20-án. Az esemény a 2021. 
szeptember 22-én aláírt Pest megye és a 
Közép-csehországi régió együttműködési 
memorandumának egyik első kézzelfog-
ható eredménye volt. A cél, hogy erősítsék a 
cseh-magyar emberek közötti kapcsolatokat, 
különös tekintettel a fiatal generációra, lehe-
tőséget adva nekik a partnerország történel-
mének, kultúrájának és kortársainak megis-
meréséhez. 

A József Attila Gimnázium munkatársai 
ellátogattak Vlašim település két középisko-
lájába, ahol megkezdődött az iskolák közötti 
munka részleteinek egyeztetése, a viszontlá-
togatásra a cseh kollegák június elején érkez-
tek. A cseh nagykövetségi látogatást, vala-
mint a budapesti városnézést követően egy 
napot Monoron töltöttek, hogy a közös fel-
adatok részleteiről egyeztessenek az iskola és 
a tankerületi központ vezetésével. Ezt köve-
tően Darázsi Kálmán polgármester is fogadta a 
vendégeket, akik belekóstoltak a Borvidékek 
Hétvégéjébe is.

OKTATÁS

2022. június | MONORI STRÁZSA      11



KÖZÖSSÉG

 A SPORTCSARNOKBAN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE 

EGYHÁZMEGYEI 
IFJÚSÁGI LELKINAP 
 Június 10-én a Monor 

Városi Sportcsarnok-
ban rendezte meg a Pont 
Neked! ifjúsági lelkinapot 
és ministránstalálkozót 
a Mente Ifjúsági Lelkész-
ség, a Váci egyházmegye 
pasztorális helynöksége 
és a Katolikus Iskolák 
Főhatósága, melyen közel 
1300 fiatal és kísérőik vet-
tek részt.

Az első alkalommal 
megrendezett esemény a 13 és 19 év közötti korosztályt célozta 
meg, akik egyházi iskolákból és plébániákról érkeztek. Célja 
pedig az volt, hogy legyen egy fórum, ahol a Váci Egyházme-
gye területén élő egyházi iskolás vagy hittanos fiatalok közösen 
részt vehetnek egy nagyszabású rendezvényen. Az esemény 
alkalmat teremt a hitükben elmélyülni, megismerkedni az egy-
házmegye nyújtotta közösségi lehetőségekkel és mindemellett 
egy értékes és élvezetes napot eltölteni egymással. A rendezvé-
nyen részt vett Marton Zsolt váci püspök és meghívást kapott 
Darázsi Kálmán polgármester is. A program helyszínéül azért 
választották Monort, illetve a monori sportcsarnokot, mert az 
egyházmegyénkben ezt találták a legalkalmasabb helyszínnek 
a rendezvény és a fiatalok fogadására.

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN érlelt termelői mézek

Levendulás, 
kakukkfüves,

citromfüves, mentás, 
kamillás, rozmaringos,

zsályás, köményes, 
bazsalikomos 

és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

mminden 
gyógynövégyógynövé-

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Facebook: Mézdiszkont
www.apifito.hu • 06-70/607-4444

kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

kamillás, rozmaringos,
zsályás, köményes, 

bazsalikomos 

méhpempős akácméz 250 g: 2490 Ft 25 g méhpempővel
kiscsillag termelői gyógyteakeverékek 
30 g-os csomagban, 10-féle  990 Ft/csomag       

Pirított tökmag 250 g: 790 Ft

kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek, 
savanyúságok, tésztaszószok 

termelői áron 490 Ft-tól. 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Nyitvatartás: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13

           

  Köles Nóra 
 

"A festészet útján" 
                 című kiállítása 

 

 
          A kiállítást megnyitja:                                      Közreműködik: 

   Agárdi Gabi           Kostyalik Csenge 
          képzőművész                                         fuvola 

 
                Megnyitó: 2022. augusztus 8.  17 óra 

Helyszín: Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.,               
Monor, Kossuth L. u. 65-67. 

 
  A kiállítás 2022. augusztus 8. és szeptember 2. között tekinthető meg. 

  A tárlat megtekinthető a Vigadó nyitvatartási idejében 
       Hétköznapokon: 8.00 – 17.00 
              Pénteken: 8.00 – 13.00   
       Hétvégén: rendezvény esetén 

Járművezető-képzés  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

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

Fúrt kutak  
üzemeltetési és 
fennmaradási 
engedélyének  

teljes körű ügyintézése,  
rövid határidővel.

Ügyfelemnek egy lépést 
sem kell tennie!

Artzt Sándor  • Tel.: 06-20/321-6840
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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
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Bankkártyás fizetési lehetőség

Monor
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Tel.: 06-20/431-4887 
Monor, 4-es főút 37,5 km-kőnél

MEGNYITOTTUNK!

KULTÚRA

  JÚLIUS ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN! 

KÓSTOLD MEG 
CSEHORSZÁGOT!
 Már nem kell sokat várni, és elérkeznek a Kóstold meg Cseh-

országot cseh kulináris napok, amelyre rengeteg szórakoztató 
programmal készülünk minden korosztálynak, mindhárom 
napra.

Június 30-án a nulladik napon ízelítőként 18:30-tól Szabó 
Leslie, 20:30-tól pedig DJ Kispál Gábor gondoskodik a jó hangu-
latról a Szent István téren.

Július elsején 16 órától kezdetét veszi a rendezvény, szintén 
a Városközpontban, amit Bial Tibor, a Cseh Köztársaság nagy-
követe nyit meg beszédével ‒ ezt megelőzően a Dr. Borzsák Ist-
ván Városi Könyvtárban 15.30-kor kiállítás nyílik Iohannes Amos 
Comenius munkásságáról ‒ 17:00-kor a Kiflihajó zenekar várja 
a kicsiket, 21:00-kor pedig a Lóci Játszik kezdi meg a szórakoz-
tatást.

Július 2-án hasonlóan jó hangulat, és ismét két fellépő várja 
majd a látogatókat. 16:00-kor Csernik Szende mesemondóval 
találkozhatnak, 20:00-tól pedig a Bulivanbandet láthatják a szín-
padon.

A koncertek közben rengeteg alternatív lehetőséget kínálunk 
20 fajta cseh sör kíséretében, például sörivó, sörtartó és sörfelis-
merő versenyt, sörtörténeti előadást és sörkóstolókat Martin Imre 
sörháztulajdonos és Katona Csaba BTK Történettudományi Inté-
zet történészének közreműködésével. Éhen sem marad majd 
senki, sok különleges cseh étellel készülünk a kíváncsi szájak-
nak. A gyerekek sem maradnak ki semmi jóból: őket a katolikus 
plébánia gyerekudvara várja izgalmasabbnál izgalmasabb lehe-
tőségekkel, programokkal.

Találkozzunk június 30‒július 2. között a Városközpontban!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rendezvény ideje alatt, 
július 1-én és 2-án a Kossuth L. utca 17‒24 óráig lezárásra 
kerül a Bocskai és Bajcsy Zsilinszky utca közötti szakaszon, 
valamint június 30-án 12 órától július 2-án 24 óráig tilos lesz 
a parkolás a Kossuth L. u. Szent István tér előtti szakaszán.
Megértésüket, együttműködésüket ezúton is köszönjük.
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GYERMEKNAP A SPORTCSARNOKBAN
Május 29-én délután többszáz gyermek örülhetett a sportcsarnokban a 

nemzetközi gyereknap alkalmából megrendezett mulatságnak. 

A kisebbeket légvár, csucsuj-
gató és játékos ügyességi fel-
adatok várták, tanulhattak 

lufihajtogatást, a nagyobbak pedig a 
robotika vagy a mezőgazdasági gépek 
világába is betekinthettek. A résztve-
vők kézműveskedéssel, arcfestéssel és 
rendőr-tűzoltóautó bemutatókkal is 
múlathatták az időt. 

„Köszönjük a közreműködést Sán-
dor Pali bácsinak, a Holdfény Aerobic 
Tánccsapatának, a Görbetükör színház-
nak, Szabados Zsuzsanna táncoló aprócs-
káinak, a Monori Strázsák Néptánc-
együttesnek, a Nagycsaládosok Monori 

Egyesületének, a Monori Rendőrkapi-
tányságnak, az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság monori kirendeltsé-
gének, a Monori Polgárőr Egyesületnek, 
valamint a szervező Vigadó Kulturális 
és Civil Központnak és a Monor Városi 
Sportcsarnoknak.” – volt olvasható a 
város közösségi oldalán. 

A gyermeknap után természetesen az 
apák napja is helyet kapott a rendezvé-
nyek között: a Nagycsaládosok Monori 
Egyesülete a monori Kis-tóhoz invitálta 
a lelkes szülőket és gyermekeket, hogy 
együtt ünnepeljék meg az édesapákat 
június 19-én. 

MINI TEKERŐ A LEGKISEBBEKNEK
Az idén a picik sem maradtak le a Te-
kerőről! A Vigadó Kulturális Civil Köz-
pont Nonprofi t Kft. május 29-én va-
sárnap, a Városi Gyermeknap keretein 
belül rendezte meg a mini és ovis te-
kerő futamokat. Az ovisok kerékpárral 
tekerték végig a távot, míg a mini kate-
góriában induló picik lábbal hajtós ke-
rékpárral suhantak a sportcsarnoknál.  

A gyerekek nagyon élvezték a meg-
mérettetést, a futam végén büszkén 
vették át elismerő okleveleiket, hi-

szen mindenki, 
aki a versenyt 
végig teker-
te emléklapot 
kapott. A futa-
mok I, II. és III. 
helyezettei ér-
met és okle-
velet, valamint 
ajándékot is 
kaptak.
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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.
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Itt a szívférgesség szűrésének ideje!

KÖZÖSSÉG

HADISÍRGONDOZÁS MONORON
A Nemzetőr Általános Iskola diákjai maroknyi lelkes felnőtt segítővel idén már második alkalommal, 

május 26-án a délutáni órákban tették rendbe a kijelölt, rendszeresen karbantartott hadisírokat.

A honvédelem napja és a hősök 
napja közeledtével feldíszítet-
tük, rendbe raktuk az 1848–49-

es szabadságharc, az I. és II. világhá-
ború hőseink sírjait, számuk húszhoz 
közelít csak a református temetőben.

Koszorúzással kezdtünk a kopja-
fánál, illetve koszorút helyeztünk el a 
Meskó-család sírján is, hiszen a család 
3 tagja is szorosan kötődik iskolánkhoz, 
ketten pedig háborús hősök is közülük. 
Huszonkét felső tagozatos diák vett részt 
a sírgondozáson. Nagy büszkeséggel tölt 
el, hogy a 7-8. osztályosok milyen ügye-
sen, önállóan dolgoztak már! Csapatok-
ban, rendezetten, profin ültettek, gereb-
lyéztek, gazoltak. Többen közülük már 

évek óta minden alkalommal részt vesz-
nek, kiválasztották „kedvenc” hősüket, 
és mindig azt a sírt teszik rendbe. Per-
sze nagy szükség volt felnőttsegítségre 
is. Szőnyi Attila, Szekeres István, Oberst Ist-
vánné és Várszegi István állandó segítői 
tanulóimnak!

Ismét csodálatos virágokat kaptunk 
Szabó László virágkertésztől, aki töretlen 
támogatónk évről évre! Hálásan köszön-
jük!

A hadisírok jól látható módon, nem-
zetiszín szalaggal jelöltek! Kérjük, ha 
mellettük mennek el, egy kanna vízzel 
öntözzék meg a sírokat díszítő virágokat 
a meleg, nyári hónapokban! Emlékez-
zünk a hősökre! Oberst Marietta, szaktanár

A monori önkéntesek rendszeresen 
karbantartják és gondozzák az itt el-
temetett lengyel katonák sírjait és em-
lékét. – Június 10-én délután város-
unk vendége volt Andrzej R. Kalinowski, 
a Lengyel Köztársaság Nagykövetsé-
gének konzulja. Látogatásának célja a 
lengyel katonai sírok felkeresése volt. 
Köszönöm a segítő együttműködést 
Szőnyi Attilának, hogy a találkozó létre-
jöhetett! – írta Darázsi Kálmán polgár-
mester a közösségi oldalán.         MS infó
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Monor Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt

Johannes Amos Comenius munkássága
című kiállítás megnyitójára.

2022. július 1-én 15.30 órakor
A kiállítást megnyitja: Bial Tibor, a Cseh Köztársaság 

magyarországi nagykövete

Helyszín: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Kiállítás 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 88.
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AZ IDŐSEK ÉS DEMENSEK ELLÁTÁSA 
HATALMAS KIHÍVÁS

A Monori Gondozási Központ 1970 óta biztosít az idősek számára nappali ellátást. 
Nem titkolt céljuk, hogy a pandémia évei után egy kicsit újra fellendüljön az idősek 

klubja, az idősellátás pedig ne merüljön ki az alapszükségletek kielégítésében. 
Ennek érdekében rendszeresen szerveznek kirándulásokat, programokat. 

Ráadásul tavaly óta a demenciában szenvedők ellátása is a központ feladata, 
így a képviselő-testület elé terjesztettek egy ún. bolyongó létrehozását.

A demenciában szenvedők egy helyben csak nagyon 
rövid időt tudnak megmaradni, még folyamatos fog-
lalkoztatás mellett is, így igényük van a mozgástérre, 

bolyongásra. A központ ezért kérelmezte az Intézmény hátsó 
udvarán egy kb. 80 méter hosszú, 1 méter széles térkövezett 
járda kialakítását, 5 méter széles kerítéssel a pihenőszoba és a 
szomszéd telke között. Az átlagos igényű ellátottaknak is fon-
tos a biztonságos közlekedés a kerthelyiségben, mozgásfunk-

ciójuk beszűkült, egyensúlyérzetük csökkent, így az egyen-
letes talajon való közlekedés nélkülözhetetlen a biztonságuk 
érdekében.

‒ A rendszeres foglalkoztatás mellett minden évben kirán-
dulást is szervezünk – mesélte lapunknak Iványi Margit, a 
Monori Gondozási Központ intézményvezetője. ‒ Jeles nap 
ez minden alkalommal, hiszen felejthetetlen élményt nyújt 
a hétköznapok megszokott ritmusától eltérő program. A 
pandémia miatt az elmúlt két évben erre sajnos nem volt lehe-
tőségünk. Az idén a Békés megyei Szarvasra, a történelmi 
Magyarország közepére utaztunk. A Mini Magyarország 
makettparkjában megismerhettük hazánk, Erdély, Felvidék, 
Kárpátalja és az Őrvidék történelmét, hagyományait, építé-
szeti remekműveit. Később a Katalin sétahajóval vízitúrára 
mentünk, a Holt Körös páratlan élővilágában gyönyörköd-
tünk. Megtekintettük a Magyarország közepét jelző szélmal-
mot is, ami trianoni megemlékezések helyszíne. Ráláttunk 
a szarvasi vízi színházra is. Az arborétum árnyas fái, lige-
tei között sétálva, többszáz éves tölgyeket, fenyőket, cipruso-
kat csodálhattunk meg, kulturáltan kialakított sétautakon. A 
sétautakról letérők az arborétum állataival, őzekkel is talál-
kozhattak.

A központ vezetősége szeretettel várja az érdeklődők 
jelentkezését a 06-29/413-767-es  vagy a 06-20/299-4326-os tele-
fonszámon.

KÖZÖSSÉG

A központ elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, de leginkább nyugdíjas korú, önmaguk 
ellátására részben képes személyek részére nyújtanak lehe-
tőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 
szabadidős tevékenységekre, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint napközbeni 
étkeztetés igénybevételére.

             
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
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.
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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, 

Ne fizessen dupla árat Ne fizessen dupla árat 
félig megrakott 
konténerért! 

06-20/437-0025

1,5–2 köbméteres 
minikonténer
reNdelhető

koNtéNer

 ISMERJÜK MEG A VIGADÓ CSOPORTJAIT! 

AZ IDŐSEK KLUBJA
„Olyan mint a gyerekeknek az óvoda: 
végre találkozunk, beszélgetünk”

 A Művelődési Házban egész hónapban zajlik az élet. A hét 
minden napján tartanak klubfoglalkozásokat, hol az egyik, hol 
a másik monori nyugdíjas klubban. Monor idős lakosai talál-
koznak itt, hogy megosszák egymással a mindennapi történé-
seket, megmutassák a képeken, mennyit nőttek az unokák és 
megbeszéljék a következő kirándulás vagy gyógyfürdőzés rész-
leteit. A klubok szeretettel várják az érdeklődőket.

Júniusi számunkban az Idősek Klubját mutatjuk be. Bán 
Sámuelné Marika 2019-ben vette át a stafétát elődjétől, Kereki 
Imréné Pötyikétől, aki akkor már 80 éves volt, és közel 30 évig 
volt a klub vezetője. Még így sem ő volt az első, korábban is min-
dig találtak olyan lelkes jelentkezőt a posztra, aki összefogta az 
idősebb korosztályt Monoron. A klub létezése egészen a múlt 
évszázad elejéig nyúlik vissza. ‒ Régebben egy picit többen vol-
tunk, de még ma is vannak olyan állandó tagjaink, akik már 80 
fölött járnak. Legidősebb tagunk 88 éves, ő már csak úgy tudja 
látogatni a találkozóinkat, ha valaki elhozza, majd hazaviszi 
autóval, de mégis eljön – mesélte lapunknak Marika. 

A csapat rendszeresen főz együtt, kirándulásokat szerveznek 
és járnak gyógyfürdőbe; igazán családias a hangulat. Az időseb-
bek nagyon szép történeteket tudnak feleleveníteni a klub éle-
téből, sok fotó is készült. A nagyobb szabású rendezvényekhez 
pedig megkapják a nagytermet a Vigadótól. ‒ Én is próbálom 
összetartani a csapatot, amennyire csak lehet, de a pandémia 
sajnos nagyon sok programot és összejövetelt megakadályo-
zott. Most már kezdünk visszatérni. Márciustól december ele-
jéig minden hónapban kétszer szoktunk találkozni. Minden 
hónap második péntekjén 16:00 órakor, akinek kedve van, az 
csatlakozhat hozzánk. Ilyenkor a klubban gyűlünk össze egy 
kis beszélgetésre, viszünk süteményt, rágcsálnivalót és két órát 
eltöltünk együtt. A nagyobb buli minden hónap utolsó péntek-
jén van, mivel akkor a névnaposokat is felköszöntjük. Olyankor 
ők hoznak süteményt és egy kis röviditalt vagy pezsgőt. Van egy 
állandó zenészünk, Bandikánk, Vincze András, aki Vasadról jár 
hozzánk és szintetizátoron játszik. Ilyenkor beszélgetünk, szól 
a zene, megbeszéljük, hogy hova menjünk legközelebb kirán-
dulni, és akinek kedve van, táncolhat is egy kicsit. 

A csapat minden hónap utolsó vasárnapján megy gyógyfür-
dőbe, a múlt hónapban Kiskunmajsán voltak, a következő állo-
más pedig Tiszakécske. Jelenleg 32 állandó tagja van a klubnak, 
de az ilyen alkalmakra több vendég is csatlakozni szokott hoz-
zájuk. 

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
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SPORT

 KOSÁRLABDA 

RÁJÁTSZÁSBA JUTOTT 
 A kosárlabda-szakosztály felnőtt csapa-

tok elmúlt évtizedeinek legjobb eredmé-
nyét érte el az NBII Közép csoport második 
helyén záró férficsapat, mely ennek köszön-
hetően a feljutásért zajló keresztjátékba is 
bekerült. Itt a négy NBII-es csoport győz-
tese játszott a második helyezettekkel, csa-
patunk ellenfele a PTE-PEAC volt. Az első 
mérkőzésen hazai pályán hatalmas megle-
petésre a szezon legnagyobb győzelmét érte 
el 92-84 arányban kék-fehér csapatunk, miu-

tán végig szoros csatában tudott felülkere-
kedni a pécsieken! Azonban a visszavágót 
és így párharcot is biztosan nyerte a feljutás 
egyik legnagyobb esélyese, a nyugati baj-
nok. Ezzel együtt hatalmas sikert ért el csa-
patunk, hiszen osztályában a dobogó máso-
dik fokát elérve, a négy részre osztott, 54 
csapatos NBII osztály legjobb nyolca közé 
került, és a rájátszás egyik esélyesét hazai 
pályán le is tudta győzni! Szép volt fiúk, 
HAJRÁ MONOR! 

 CSAK ÍGY TOVÁBB! 

DIÁKOLIMPIAI SIKEREK 
Idén több sportágban is diákolimpia 
országos döntőbe jutottak egyesü-
letünk sportolói, sőt több bajnoki cí-
met, és további érmeket is szerez-
tek, öregbítve ezzel a Monori SE és 
a város hírnevét! 

A diákolimpián a versenyzők is-
koláik képviseletében indulnak, 
ugyanakkor az edzéseket sport-
egyesületek biztosítják a fi atal spor-
tolók számára. A versenyek részle-
tes beszámolóit a www.monorse.hu 
oldalán olvashatják!

 SZÉP VOLT! 

SIKEREK A RITMIKUS 
GIMNASZTIKÁBAN
A ritmikus gimnasztika szakosztály 
tagjai is szép eredményeket értek el 
az országos döntőben, három baj-
noki címet is szereztek. A Győrben 
megrendezett versenyen Kedves Vil-
lő a III. korcsoport VSK III. osztályá-
ban szabad és karika gyakorlatával 
lett győztes, utóbbi számban Vitéz 
Tamara is dobogóra állhatott, a har-
madik helyen végzett. Ezt követően 
a csoportos gimnasztika VI. korcso-
port buzogány csapatunk (Béki Tí-
mea, Herendi Anna, Mihályházi Réka, 
Ujvári Jázmin) is aranyéremmel zár-
ta a megmérettetést. A versenyen 
összesen tizenöt Monor SE keretein 
belül sportoló lány lépett szőnyegre, 
hét versenyszámban.

 HAJRÁ MONOR! 

EZÜSTÉRMES AZ ÚSZÓNK!
Május 27–28-án a Tüske Uszo-
dában került sor az „A” kategóriás 
úszás diákolimpia döntőre, melyen 
a Monori SE nyolc úszója szere-
pelt, maximum 2 számban rajthoz 

állva. A szakosztály 
minden versenyző-
je nagyszerű telje-
sítménnyel, büszkén 
képviselte iskoláját, 
közülük is kiemelke-
dően szerepelt Gál 
Barna Rudolf (Mo-
nor, Jászai Mari Ált. 
Isk.), aki 50 méteres 

mellúszásban ezüstérmet szerzett, 
emellett 100 méteres mellúszás-
ban is az előkelő 4 pozíciót szerezte 
meg! Több döntőbe kerülő úszónk is 
pontot érő helyen végzett, két ötödik, 
három hetedik és egy nyolcadik he-
lyet sikerült elérniük egyesületünk 
sportolóinak.                             MonoriSE

  LABDARÚGÁS 

DÖNTETLEN A SZEZONZÁRÓN
 Labdarúgó csapatunk az NBIII Közép 

csoport élmezőnye után a nyolcadik 
helyen fejezte be a bajnokságot. Az utolsó 
fordulóban a már bajnoki címet meg-
szerző HR-Rent Kozármisleny otthoná-
ban háromszor is hátrányból egyenlítet-
tünk Hulicsár Máté mesterhármasával, 
ezzel kialakítva a 3-3-as végeredményt. A 
klub vezetősége a közelmúltban értékelte 
a szezont, melynek során vezetőség elis-
merte a szezonban nyújtott teljesítményt: 
a tabellán elért helyezést és a hozzá meg-
szerzett 61 bajnoki pontot. 

Az őszi 20 meccs alatt elért 33 pon-
tunkhoz a tavasszal jelentősen átalakult 

és megfiatalított csapatunk talán minden 
várakozást felülmúlva a 18 lejátszott mér-
kőzésen 28 pontot szerzett, mellyel végül 
összességében az NBIII-as Pest megyei 
csapatok közül a legjobb eredményt sike-
rült elérnie! 

Labdarúgó öregfiúk csapatunk május 
végére, a bajnokság befejezése előtt két 
mérkőzéssel bebiztosította bajnoki első-
ségét a megyei pontvadászatban! A játé-
koskeret zöme korábban felnőtt csapa-
tunkban is szerepelt, többen jelenleg is 
csapatainknál edzői tevékenységet foly-
tatnak.

  BODÓ BÁLINT ÉS RENDEK VINCE REMEKELT 

ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMET IS 
SZEREZTEK A TENISZEZŐINK
 Idén a megyei selejtezőből hét csapa-

tunkból hatan is bejutottak az országos 
döntőbe, itt sérülések miatt négy csapat-
tal nyolc Monori SE taggal vágtunk neki 
a versenynek május végén Balatonbog-
láron. A legnagyobb sikert a Jászai Mari 
Általános Iskola 3. korcsoportos fiúcsa-
pata érte el: Bodó Bálint és Rendek Vince 
országos bajnoki címet szerzett! Az első 
két fordulóban mindkét egyéni mérkő-
zésüket megnyerve 2:0-s sikerrel léptek 
tovább, az elődöntőben és a döntőben is 
a páros csaták döntöttek 2:1 arányban a 
monori fiúk javára! Emellett két 5. és egy 
9. hellyel zárták egyesületünk teniszszak-
osztályából álló csapatok a Diákolimpia 
országos döntőjét!
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KÖZÖSSÉG

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!

 
 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 

MÉHÉSZ FERENC 

temetési szertartásán részt vettek, gyászunkban 
őszinte együttérzéssel osztoztak és elhozták 

sírjára a megemlékezés virágait. 

A gyászoló család 

„A holtom után ne keressetek, 
Leszek sehol – és mindenütt leszek.” 

 A KÖNYVTÁRBAN 

ÚJRA HORGOLÓ KÖR
Július 9-én, szombaton 
délelőtt 10 órától ismét 
találkoznak a Horgoló kör 
tagjai a soron következő 
foglalkozásukra a városi 
könyvtárban. Szeretet-
tel várnak minden horgol-
ni vágyó leendő tagot a 
jóhangulatú szakkörre! 
A résztvevők vigyenek 
magukkal horgolótűt és 
fonalat.

„A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.” 

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

MÉHÉSZ FERENC

temetési szertartásán részt vettek, 
gyászunkban őszinte együttérzéssel 
osztoztak és elhozták sírjára a meg-

emlékezés virágait.

A gyászoló család

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736
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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

Induló ár:
11 750 000 Ft

Új 5. generációs hibrid hajtás
197 LE teljesítmény

8,1 mp gyorsulás 0-100 km/h-ra
5,9 l/100 km fogyasztás

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


