
 Monori StrázSa | 2017. október

2017. október 23. 10.30 óra 
Monor, Kossuth Lajos utca, 1956-os emlékszobor

Ünnepi 
megemlékezés 

az 1956-os forradalom 
eseményeiro ̋ l

Ünnepi beszédet mond
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium államtitkára

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
 címmel ünnepi műsor

Koszorúzás

Mindenkit szeretettel vár 
Monor Város Önkormányzata

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXVI. évfolyam 10. szám • 2017. október 3. 

xx
x

x.
 o

ld
al

Látványos  
haladás 

Élete volt  
a sport

Akit a név  
is kötelez

Új elnökséget 
választott  
a Monor SE

Monor város hivatalos 
Facebook oldala 
közvetlenül elérhető, 
ha a QR-kódot 
mobiltelefonjával 
leolvassa.

3. oldal

8. oldal

9. oldal

20. oldal

XXVI. évfolyam 10. szám • 2017. október 3.  Monor Városi Önkormányzat lapja

Ösztöndíj- 
pályázat  
felsőoktatási  
hallgatóknak 

5. oldal



2

Közmeghallgatás 
Monor Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

2017. október 30-án hétfőn, 18:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart  
a Vigadó dísztermében 
(Monor, Kossuth Lajos u. 65–67.) 

Program:
Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, 

és a Monor városát érintő megvalósult és folyamatban lévő 
2017. évi beruházásokról, pályázatokról

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv 
partnerségi véleményezése

Előadó: Gubán Sándor főépítész, Bérczi Szabolcs szakértő

Mindenkit tisztelettel várnak a város képviselői!
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Látványos 
HALADÁS
Legutóbb a nyár közepén adtunk hírt a városi sportcsarnok építéséről. 
Az elmúlt két hónapban igen sokat változott az építkezés képe, bár 
azt még nem állíthatjuk, hogy az utolsó simításokat végzik az 
épületen a szakemberek, azt azonban igen, hogy a kivitelezés jól 
halad, a sportcsarnok tulajdonképpen elnyerte végső formáját. Az 
építkezés részleteiről Rajki László, a kivitelezést koordináló Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta lapunkat. 

  Közel 5 millió forint támogatásból épül-
nek elektromos autótöltő-állomások Monoron

– tudtuk meg Zsombok László polgármestertől. 
Az önkormányzat tavaly nyújtott be támogatá-
si kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által meghirdetett Jedlik Ányos Terv, Elektro-
mos töltőállomás alprogram helyi önkormány-
zatok részére címmel megjelent pályázatra. 
 – Önkormányzatunk támogatási kérelmét 
elbírálták, örömmel jelenthetem az olvasóknak 
a jó hírt, miszerint 100 százalékos támogatá-
si intenzitás mellett 4 millió 952 ezer forintot 
nyert a város a töltőállomások megvalósítására, 
így önerőt sem szükséges biztosítani a városi 
költségvetéséből – mondta Zsombok László. 
 Az ilyenkor szükséges pályáztatást köve-
tően kiválasztotta a képviselő-testület a kivi-
telezőt, aki két helyszínen kétszer 22 kilowatt 
teljesítményű töltőállomást (egyszerre két töl-

tést tud teljesíteni) létesít majd. A helyszínek 
is adottak már: az egyik páros töltőállomás a 
Deák Ferenc utcában a polgármesteri hivatal 
előtt lesz, a másik állomást a Bocskai utca ele-
jén, a bal oldali parkolókban alakítják ki. 
 Jelentős előrelépés történhet tehát Monoron 
is, a jövő technológiájának számító villanyau-
tók kiszolgálásának terén. További jó hír a zöld 

rendszámú autók tulajdonosainak, hogy iga-
zodva az országos trendekhez, Monoron is in-
gyenesen használhatják majd ezek a gépjár-
művek a fizetős parkolókat – erről legutóbbi, 
szeptemberi soros ülésén döntött a képviselő-
testület.         

Az elektromos autó kifejezés hallatán különbö-
ző járművek juthatnak az eszünkbe. Az elekt-
romos autó olyan közlekedési eszköz, amelyet 
egy vagy több elektromos motor hajt. A jár-
művek speciális energiatároló eszközben tá-
rolják a meghajtáshoz szükséges elektromos 
áramot. Az elektromos autó kifejezést a tisztán 
elektromos árammal működő autókra hasz-
nálják, a más erőforrásokkal kombinált jár-
műveket hibrid autóknak nevezik. 
 A hibrid autók elsődleges meghajtása a 
robbanómotor, de a hajtást elektromotorok 
is segítik. 

Felújítja a Balassi utcát az önkormányzat, erre 
a célra 70 millió forint támogatást sikerült el-
nyerni – tudtuk meg Rajki Lászlótól. A felújí-
tást követően a Balassi utca teljes hossza 6 mé-
ter széles, szegéllyel ellátott aszfaltos burkolatú 
út lesz, ezáltal jelentősen megnő a teherbíró 
képessége. A beruházás keretében járda, köz-
világítás és csapadékelvezető rendszer is épül. 
Az út egyik oldalán a meglévő járda folytatá-
saként 1,5 m széles térkőburkolatú járda épül 
305 m hosszan, összekötve a Lőcsei és Klap-
ka utcát. Az egyik oldalon buszmegálló is épül. 
 A keresztező behajtók akadálymentesek 
lesznek, az út és a járda között zöldfelületet 
alakítanak ki, 816 cserje és 649 évelő díszfű 
ültetésével és gyepesítéssel. 
 Az útszakasz fő funkciója a város észak-
nyugati részén élők és a városközpont közötti 
összeköttetés, az utcában lévő szolgáltatások, 
munkahelyek könnyebb és biztonságosabb 
elérésének, valamint a leendő sportcsarnok 
megközelíthetőségének biztosítása gyalogo-
san és járművel.

Mit jelent az  
elektromos autó? 

70 millióból újul  
meg a Balassi utca

A sportcsarnok építésének leglátványo-
sabb részén már túl vagyunk, elké-
szült az épület tartószerkezete és a tető 

is. Helyükre kerültek a tartófalak és a helyszí-
nen öntött monolitelemek, a külső burkolatok 
is készen vannak, az épület oldalfalait alko-
tó szendvicspanelek 85 százalékos készült-
ségűek. Megtörtént a tető szigetelése, jelen-
leg a bádogosmunkák vannak folyamatban. 
A gépészeti munkák, azaz a hűtő-fűtő rend-
szerek, a víz- és a szennyvízhálózat csöve-
zése zömében elkészült. Az épület körül el-
kezdődtek a kertészeti munkák, a parkolók, 

a járdák építése, térköve-
zése folyamatban van. Ki-
választottuk a hideg-meleg 
burkolatokat és a gépészeti 
szerelvényeket, így ezek az 
elemek is hamarosan a he-
lyükre kerülnek. A beruhá-
zás utolsó fázisában készül 
el a küzdőtér, amely a nap-
jainkban elérhető egyik leg-
korszerűbb borítást kapja. 

A többrétegű sportpadló kialakításának kö-
szönhetően kíméli az izomzatot és az ízüle-
teket – mondta Rajki László.
 Az eredeti műszaki tartalomhoz képes 
több változás is történt – tudtuk meg –, ezért 
az építkezés egy hónappal később fejeződ-
het be, de még így is a vállalt határidőn be-
lül adják át az épületet. 
 – Voltak olyan kéréseink, amelyek az ere-
deti műszaki tartalomban nem szerepeltek, 
például a jövőben szeretnénk kialakítani LED- 
falat, korszerű wifi-rendszert, illetve nap-
elemeket a csarnokban. Jobbnak láttuk, ha 

Elektromos töltőállomások  
épülnek a városban

ezeknek az előkészítését az építkezés korai 
szakaszában elkészíttetjük. A katasztrófavé-
delem is kért némi változtatást az biztonsági 
előírások miatt, például a nyílászárók manu-
ális mozgatását elektronikus megoldással 
kellett kiváltani. A plusztartalom miatt vár-
hatóan egy hónappal később, november kö-
zepén készül el a csarnok, a költségek pedig 
megközelítőleg 10 millió forinttal emelked-
tek – tette hozzá a vezető.
 A városi sportcsarnok az ünnepélyes át-
adás után, várhatóan január közepén nyitja 
meg kapuit a lakosság előtt.
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Felújítja a Monori Kossuth Óvodát az önkormány-
zat, a kivitelezésre pályázaton nyert 30 millió fo-
rintot a város – tájékoztatta lapunkat Zsombok 
László polgármester. A felújítást a Monori Város-
fejlesztő Nonprofit Kft. koordinálja majd, Rajki 
László ügyvezető elmondta, a kisebb munkákat 
még idén, az őszi szünetben elvégzi a kivitelező, 
a nagyobb munkákra pedig a nevelési év végén, 
azaz jövő nyáron kerül sor. 
 A felújítás keretében cserélik a nyílászárókat, 
felújítják a vizesblokkokat, megújul az épület 
gépészete, cserélik a padlóburkolatot, továbbá 
új bútorokat, játékokat és egyéb óvodai felsze-
relések beszerzését is tervezik. 
 A beruházás műszaki ellenőrzését az Éporg 
M&Z Bt. végzi.

Felújítják  
a Kossuth óvodát

Pormegkötő és állagmegóvó 
járófelület a kis utcákban

Egyelőre nem lesz  
új Tabán-program

  A Monor Városi Uszoda uszodamesteri 
végzettséggel rendelkező munkatársat ke-
res rész- illetve teljes munkaidőben.
 Feladatok: a medencében, a medencetérben 
és a szaunában tartózkodók életének, testi 
épségének védelme, a házirend betartatása, 
az úszómedence, tanmedence és környeze-
te tisztaságának, valamint előírt vízminősé-
gének biztosítása, a szauna előírás szerinti 
működtetése és a munkakörhöz tartozó el-
lenőrzési és adminisztratív feladatok teljes 
körű ellátása.
 Elvárások: uszodamesteri végzettség, ha-
sonló munkakörben szerzett tapasztalat, pon-
tos, felelősségteljes munkavégzés, büntetlen 
előélet, több műszakos munkarend vállalá-
sa.
 Kérjük, hogy önéletrajzát a jakab.laszlo@
kovalzrt.hu e-mail címre küldje el! 

Kövál Nonprofit Zrt.

  A városi honlapon is olvashatták, hogy 
még augusztusban elkészült a Szélmalom 
utca és a 4-es főút közötti kis közök útsta-
bilizációja. A lakossági visszajelzésekre re-
agálva, most új záróréteget alakítanak ki a 
kis utcákban. 
 A pályázaton akkor legjobb ajánlatot be-
nyújtó monori vállalkozó egy új technológi-
ával újította meg az utakat. A darált beton-
ból készült zúzalékot cementtel elegyítette és 
vízzel permetezve terítette el, így egy rendkí-
vül stabil alapot hozott létre, melyet még tö-
mörítettek is. Az elmúlt hetek szeles időjárása 
azonban rámutatott a technológia gyengéjére, 
az eddig alig használt utak erősen porzottak 
a növekvő forgalomtól. Így pótmunka kereté-

  Közös döntéssel visszalépett az önkor-
mányzat és konzorciumi partnere a „Tabán 
társadalmi és fizikai rehabilitációja” pályá-
zat megvalósításától.
 A Versenyképes Közép-Magyarországi 
Operatív Program (VEKOP) keretén belül 
nyílt pályázati lehetőség a leromlott telepü-
lésrészeken élő lakosság életkörülményei-
nek javítására. Monor képviselő-testülete 
több körben is tárgyalta a program részle-
teit, míg végül a beadás mellett döntöttek, 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat konzor-
ciumi partnerként történő bevonásával. A 
partnerek egy komplex, maximális támo-
gatási igényt felhasználó programot dol-
goztak ki megvalósítására. 
 Nyár közepén született egy előzetes dön-
tés, amely értelmében Monor jelentős, több 
száz millió forintos támogatáshoz jutha-
tott volna. Azonban az eredetileg felállított 
költségvetéshez képest mintegy 115 millió 
forinttal kevesebb támogatást ítélt meg az 
irányító hatóság. Ezzel kapcsolatban Kozma 
Imre atya, a szeretetszolgálat elnöke levél-
ben fejezte ki aggodalmát a képviselő-tes-
tület felé, hiszen a kialakított programhoz 
a maximálisan elnyerhető támogatás is csak 
szűken lett volna elegendő. Mivel a két fél 
többszöri tárgyalás során sem talált megol-
dást, így a képviselő-testület döntése értel-
mében Monor Város Önkormányzata visz-
szalép a projekt megvalósításától és lemond 
a megítélt támogatási összegről.
 Monor vezetése a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálattal közösen mindent megtesz a 
jövőben is, hogy a Magyar Örökség-díjas Je-
lenlét Program tovább folytatódjon az érin-
tett településrészen, ezzel is segítve, hogy 
a Tabánban lakók is teljes életet élhessenek 
Monoron.    

A Monor Városi Uszoda szeptember 4-től 
a következő nyitvatartás szerint várja ked-
ves vendégeit.
 Hétfő: 6.00–23.00
 Kedd: 6.000–23.00
 Szerda: 6.000–23.00
 Csütörtök: 6.000–23.00
 Péntek: 6.000–24.00
 Szombat: 6.000–24.00
 Vasárnap: 9.000–21.00
 Fontos információ: hétköznap 21.00 órá-
tól mindegyik úszósávunk szabad.
 Hétköznapokon 20 óra 30 után egysége-
sen 800 forint a belépő ára.

Új nyitvatartási rend 
az uszodában

Uszodamestert 
keresnek

ben ismét felvonulnak a gépek, ezúttal a felü-
let pormegkötő és állagmegóvó zárását ren-
delte meg az önkormányzat.
 A munkálatok során egy újszerű felületzá-
rást próbálnak majd ki. Nem véletlen az újítá-
sok tesztelése, hiszen ár-érték arányban jónak 
számító és tartós megoldást ígérő technoló-
giáról van szó, amely ha beválik, akkor a jö-
vőben több helyszínen is ezzel a módszerrel 
újulhatnak meg a város útjai. A most meglé-
vő felület portalanítása után, a teljes felületre 
bazalt vagy andezit zúzalékot szórnak, melyet 
bitumenemulzióval stabilizálnak. A két réte-
get felhordva és vibrációs hengerrel tömörít-
ve egy jelentős terhelést elbíró felületre számí-
tanak a szakértők.    
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ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT  
felsőoktatási hallgatóknak
Monor Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 
26.) kormányrendelet alapján kiírja a 2018. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz
töndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára.

Pályázati forrásból oldódhat meg 
egy újabb városrész vízelvezetése

  A nyár derekán jelent meg a Pest me-
gyei települési önkormányzatok szá-
mára kiírt Települések felszíni csa-
padékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálko-
dás korszerűsítésének támogatása című 
pályázat. A szétosztható 4 milliárd fo-
rint keretösszegű támogatással lehető-
ség nyílik a csapadékvizek rendezett és 
kártétel nélküli elvezetésére, valamint 

A z A típusú Bursa Hungarica 
Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) 
kormányrendelet 18. § (2) be-

kezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel (a továbbiakban: lakóhely) ren-
delkezők részesülhetnek. [A kormány-
rendelet „állandó lakóhely” fogalma a 
polgárok személyi adatainak és lakcí-
mének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának 
feleltethető meg, amelyet a pályázó a 
lakcímkártyájával tud igazolni.]
 Az A típusú ösztöndíjpályázatra azok 
a települési önkormányzat illetékes-
ségi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat.
 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó rászorultsága alapján, a pályá-
zó tanulmányi eredményétől függet-
lenül történik.

B típusú ösztöndíjpályázat
A B típusú Bursa Hungarica Ösztöndíj-
ban az 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 
18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a te-
lepülési önkormányzat területén ál-
landó lakóhellyel (a továbbiak-
ban: lakóhely) rendelkezők 
részesülhetnek. [A kor-
mányrendelet „állan-
dó lakóhely” fogalma 
a polgárok személyi 
adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. 
törvény „lakóhely” fo-
galmának feleltethető meg, 
amelyet a pályázó a lakcím-
kártyájával tud igazolni.]
 A B típusú ösztöndíjpályázatra azok 
a települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű fiatalok jelent-
kezhetnek, akik: a 2017/2018. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolások; vagy felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizettek; 
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező 

alapképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kí-
vánnak részt venni. 
 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szo-
ciális rászorultság alapján, a pályázó rá-
szorultsága alapján, a pályázó tanulmá-
nyi eredményétől függetlenül történik.
 A pályázatok benyújtási határide-
je: 2017. november 7.
 A pályázat beadásához a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szüksé-

ges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx.

 A pályázati űrlapot a 
rendszerből kinyomtatva 

és aláírva a mellékletek-
kel együtt kell Monor 
Város Önkormány-
zatához (2200 Monor, 
Kossuth Lajos u. 78–80., 

129. iroda, Burján Sándor 
ügyintéző) benyújtani. 

 Csatolandó mellékletek: 
igazolás a pályázó és a pályá-

zóval egy háztartásban élők egy 
főre jutó havi nettó jövedelméről, A 
típusú pályázat esetén tanulói jogvi-
szony igazolása (a felsőoktatási intéz-
mény által kitöltött, eredeti hallgatói 
jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév 
első félévéről).
 A regisztrációs és adatrögzítési folya-
mat részletes leírása a www.emet.gov.
hu internetes oldalon a Bursa Hunga-
rica menüpontban található meg.
 A pályázati felhívásról bővebb infor-
máció érhető el a http://www.emet.gov.hu/
felhivasok/bursa_hungarica10/ linken.

a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetett-
ségének csökkentésére. 
 Monor önkormányzata is nyújtott be 
pályázatot a kiírásra, sikeres szereplés 
esetén így egy újabb problémás város-
rész vízelvezetése oldódhat meg. A 126 
millió forintról szóló tervek szerint az 
Ady utca, Jókai utca, Babits Mihály utca, 
Klapka utca, Czuczor utca környékének 
rendszeres, esőzéseket követő pangó 

víz problémája szűnhet meg ezzel. Az 
önkormányzat által biztosított saját for-
rás több mint 6 millió forint. 
 Reméljük, hogy pozitív elbírálásban 
részesül a benyújtott pályázat, hiszen 
jelentősebb zivatar után még az Ady 
Endre utcai közlekedést is jelentősen 
befolyásoló állóvizek alakulnak ki a 
városnak ezen a részén. A pályázatot 
várhatóan még idén elbírálják.

Az ösztöndíj elbírálása 
kizárólag szociális rászo-
rultság alapján, a pályá-
zó rászorultsága alapján, 

a pályázó tanulmányi 
eredményétől függet-

lenül történik.



 MONORI STRÁZSA | 2017. október6

  A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelé-
sében lévő Kistói úti aluljáró útburkolata a 
nagy terhelés következtében felújításra szo-
rult. A munkálatokat augusztus végén kezd-
ték, félpályás útlezárás mellett előbb felmar-
ták az aszfaltréteg felső, kopott és sok helyen 
javított rétegét, majd újraaszfaltozták az út-
testet az aluljáró szakaszán.

ÖNKORMÁNYZAT

 A József Attila utca–Kistói út útvonalon a 
MOL Nyrt. folyamatos szállítási tevékenysé-
get végez, az útszakasz jelentős terhelésnek 
van kitéve, amely következtében rosszabb ál-
lapotban van mint a város úthálózata. A kép-
viselő-testület, az útkezelő és az olajipari vál-
lalat többször tárgyalt már a problémáról, de 
megegyezés eddig még nem született.

  A következő hónapokban több érdemi 
döntés születhet a ferihegyi vasút fejlesz-
tése kapcsán – számolt be a vg.hu oldal a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól ka-
pott információk alapján.
 Mint ismert, a kormány tavaly december-
ben határozatban rendelte el a Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér közvetlen, kö-
töttpályás elérhetőségének előkészítését. A 
döntés értelmében Kőbánya-Kispest és Mo-
nor állomások között 27 kilométeren új, az 
országos hálózatba illeszkedő kétvágányú, 
villamosított vasúti pálya, a 2-es terminálon 
pedig átmenő vasútállomás épülhet.

 Még az idei évben döntés születhet a je-
lentős vasúti beruházás finanszírozásáról és 
ütemezéséről. Folyamatban van az engedé-
lyezési tervek kidolgozása, a vasúthatósági 
létesítési engedély megszerzése ebben az év-
ben várható. Az előkészítés uniós források-
ból zajlik.
 A következő hónapokban derül ki, hogy 
milyen pénzekből fedezik a beruházás több 
tízmilliárd forintosra becsült költségét. Mi-
vel az uniós keretben már kevés a tarta-
lék, vélhetően hazai forrásra lesz szükség. 
Az előttünk álló hónapokban kell eldőlnie 
annak is, hogy miként alakul a beruházás 
ütemezése, mikor jelenhet meg a közbe-
szerzési pályázat és mikor kezdődhet az 
építkezés.
 Azt biztosan kijelenthetjük, hogy jelentős 
fejlődés elé néz városunk a következő évti-
zedben, amennyiben a tervezett beruházás 
megvalósul.

Idén eldől, milyen forrásból  
lesz pénz a gyorsvasútra

Felújították  
a Kistói úti aluljárót

Házhoz menő szelektív (sárga zsákos) és biológiailag lebomló (zöld zsákos) hulladékok szállítási időpontjai 

Körzetek
Sárga zsákos Zöld zsákos

október november december október november december

Monor 1. körzet 16. hétfő 6., 20. hétfő 4., 18. hétfő 9. hétfő, 24. kedd 13., 27. hétfő nincs szállítás

Monor 2. körzet 17. kedd 7., 21. kedd 5., 19. kedd 10. kedd, 25. szerda 14., 28. kedd nincs szállítás

Monor 3. körzet 18. szerda 8., 22. szerda 6., 20. szerda 11. szerda, 26. csütörtök 15., 29. szerda nincs szállítás

Monor 4. körzet 5., 19. csütörtök 9., 23. csütörtök 7., 21. csütörtök 12. csütörtök, 27. péntek 16., 30. csütörtök nincs szállítás

Monor 5. körzet 6., 20. péntek 10., 24. péntek 8., 22. péntek 13., 27. péntek 17. péntek 1. péntek

A belvárosban már 
egy ideje problémát 
jelent a galambok el-
szaporodása. Egyre 
több városi galamb 
időzik az épületek 
peremén, olykor a 
lakások erkélyein 

és a parkokban, ebből eredően pedig egyre több 
helyen okoz gondot a galambürülék. Ez amellett, 
hogy bosszantó, egészségtelen is, hiszen sok be-
tegséget terjeszthet. 
 Az önkormányzat úgy döntött, hogy lépéseket 
tesz a probléma megoldása érdekében, ezért szer-
ződést kötött a Falcon Hungary Kft.-vel a városköz-
pontban vadon élő galambok élve történő befo-
gására. A cég nyolc hónapos program keretében 
öt galambbefogó-készülékkel várhatóan 85-90 
százalékkal csökkenti a városközpont galambál-
lományát. A galambok befogása humánus mód-
szerrel – élve – történik, a Falcon Hungary Kft. pe-
dig az elszállításukról is gondoskodik.

Csökkentik  
a városi galamb-
állományt
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gyan szabadulhatnak meg anélkül, hogy a kör-
nyezetet szennyeznék vele. Három-négy leme-
rült ceruzaelemet a többség könnyű szívvel 
dob a kukába, de ha tudná, hogy a legköze-
lebbi boltban, a postán, netán a rendelőinté-
zetben gyűjtődoboz várja, és erről informá-
ciót is kapna azokon az útvonalakon, ahol 
sokszor megfordul, talán szívesebben gyűjte-
né össze és vinné legális gyűjtőhelyre ezt a hul-
ladékot is.
 Pinczés Viktória szűkszavú volt, de amit mon-
dott, azzal nehéz lett volna vitatkozni. Szerinte is 
nagyon fontos a környezetvédelem, a háztartá-
si hulladékot ő is válogatva gyűjti. Még csak 
két éve élnek Monoron – derült ki –, eddig 
nem volt szükségük arra, hogy a hulladék-
udvart felkeressék, nem is tud a létezéséről. 
Nem bánná, ha a már meglévő lehetőségek-
ről gyakrabban tájékoztatnák a helyieket 
– mondta.
 Szedenics Faragó Erika ugyan már elköltö-
zött Monorról – tudtuk meg –, de a szülei itt ma-
radtak, ő pedig a kicsi Boglárkával, amikor csak te-
heti hazalátogat.
 Nincs annyira képben az itthoni eseményeket il-
letően, de azt azért tudja, hogy a szülei szelek-
tíven gyűjtik a szemetet is, a zöldhulladékot 
is. Mivel az édesanyja a közúti közlekedés-
sel kapcsolatban lévő munkahelyen dolgo-
zik, az ő révén arról is tudomása van, hogy 
egyre több a zöld rendszámú villanyautó 
ezen a környéken is, így azután csak helye-
selni tudja, ha Monoron töltőállomást létesí-
tenek számukra – mondta.
 Lólé Árpád is helyeselt a kérdés hallatán, hoz-
zátéve, hogy épp az imént ment el mellette a főut-
cán egy villanyautó. Amire már csak amiatt is felfi-
gyel mindenki, mert a zöld rendszám meglehetősen 
ritka a városban, meg az is, hogy egy autó ennyi-
re csendes legyen.
 A hulladékudvarról nem tud – derült ki, 
aztán együtt próbáltuk kitalálni, hol is lát-
tunk legutóbb elemeket gyűjtő dobozt. Ab-
ban biztosak voltunk, hogy van ilyen, de 
hogy a postán-e, valamelyik patikában vagy 
élelmiszeráruház előterében, arra egyikünk 
sem emlékezett. Végül azután abban marad-
tunk: valóban hasznos lenne többször, több he-
lyen tájékoztatóval találkozni, ami egyben figyel-
meztetés is lenne: vegyük komolyan.  Molnár Anna
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Ez alkalommal egy „zöldhír” volt kérdezősködésünk apropója. Nem a város zöld 
közterületeinek, parkjainak ismertségéről, népszerűségi sorrendjéről tettünk fel 
kérdéseket, az inkább a nyárhoz passzol – a nyár azonban már visszavonulót fújt.

Lólé  
Árpád

Máté  
Józsefné

Pinczés 
Viktória

Szedenics  
Faragó Erika

KÖRKÉRDÉS

Ha klímavédelemről van szó: 
MIT TUDUNK ELÉRHETŐ  
LEHETŐSÉGEINKRŐL?

M i viszont tudomást szereztünk róla, hogy 
a város önkormányzata 4 952 000 forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert, 

amelyből két helyszínen – a polgármesteri hiva-
tal előtt a Deák Ferenc utcában, valamint a Bocs-
kai utca elején lévő parkolóban – két, elektromos 
autók töltésére alkalmas töltőállomást létesít. Ezek 
a gépjárművek a fizetős parkolókat is ingyenesen 
használhatják majd.
 Hogy mekkora súlya van ennek az internetes fe-
lületeken régebb óta olvasható hírnek, vajon szét-
szaladt-e már a városban, tudnak-e róla a helyiek? 
Ha igen, mit szólnak hozzá? Erre voltunk mi leg-
inkább kíváncsiak. Egyszersmind arra is, hogy a 
klímavédelemhez kapcsolódó egyéb helyi lehe-
tőségeket – a Bajcsy Zsilinszky utcai hulladékud-
varral szemközti szolgáltatást, ahol elektrotechni-
kai hulladékot is le lehet adni egy ideje – valamint 
a szelektív hulladékgyűjtést, ismerik-e, és mikép-
pen vélekednek róluk?
 Ugyan nem Máté Józsefnét állítottuk meg el-
sőnek, többekkel is szót váltottunk, mire vele ösz-
szefutottunk a Kossuth és a Petőfi utca sarkán, ám 
a többieknek vagy nem volt véleményük ez ügy-
ben, vagy nem szerettek volna benne lenni az új-
ságban. Máté Józsefnének ellenben nemcsak hogy 
volt véleménye, de azt olyan velősen és határozot-
tan adta elő, amiből kiderült: érdekli őt a környe-
zetvédelem, és tájékozott is e témában.
 Sok minden szóba került beszélgetésünk közben, 
egyebek között az is, hogy bár a villanyautók helyi 
töltőállomásainak létesítéséről még nem hallott, de 
úgy gondolja, a városnak is élnie kell az alternatív 
energiával kapcsolatos új lehetőségekkel.
 A szelektív hulladékgyűjtést illetően megjegyez-
te: fontosnak tartja, kér is a társasház közös képvi-
selőjétől sárga zsákot minden alkalommal, de azt 
tapasztalja, a háztartási hulladék válogatása so-
kaknak még mindig macerás ahhoz, hogy éljenek 
vele. Úgy gondolja, érdekeltté kellene tenni a lakó-
kat abban, hogy komolyan vegyék, például azzal, 
hogy akik nem restek gondosan válogatva gyűjte-
ni a szemetet, azok kedvezményben részesüljenek 
a díjfizetésnél. Hegyi beszédekkel, a környezetká-
rosítás ijesztő következményeivel nem lehet hat-
ni az emberek többségére – vélekedett Máténé –, a 
családi költségvetésre gyakorolt következmények-
kel annál inkább.
 Az is hasznosnak bizonyulna – vetette fel –, ha 
a lakók tudnák, hogy a veszélyes hulladéktól ho-
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KÖZÖSSÉG

Megdöbbenéssel érte-
sülhetett Monor köz-
véleménye arról a mai 
napig nehezen tudomá-
sul vehető hírről, hogy 
Gábor Attila – a Monor 
Sportegyesület mind-
össze 49 éves elnöke – 
augusztus 1-jén váratla-
nul elhunyt.  Már aznap 
mécsesek lepték el mo-
nori sportboltja lépcsőit.
 Élete volt a sport. A gimnáziumi kosárlabdázás-
tól a Monor SE labdarúgó-szakosztályának vezeté-
sén át sportboltjáig. Elnökké választásakor pedig 
óriási energiával fogott bele nagy tervei megvaló-
sításába. A pozitív változások kezdeti eredménye-
it örömmel láthatta, de senki nem gondolta, hogy 
beteljesítéséhez ilyen rövid idő adatik meg majd 
számára. 
 Utolsó gondolatai között is a sport foglalkoz-
tatta. A családja által közvetített végakarata sze-
rint nyilvános búcsúszertartására augusztus 7-én 
az MSE stadionjában került sor. Megtelt a mono-
ri focipálya a szeretett sportvezető emléke előtt 
kék-fehér mezben tisztelgőkkel. A családtagokon, 
rokonokon, barátokon kívül felsorakoztak a lab-
darúgó-, a kosárlabda-, a taekwon-do-, a karate-, 
a birkózó-, a ritmikus gimnasztika-, az úszó- és a 
kutyásszakosztály vezetői, edzői, sportolói, az 
egyesület munkatársai, támogatói és szurkolói.  
A mécsesek pedig elborították Gábor Attila gyász-
szalagos képének környékét. Monor legnagyobb 
civil szervezetének elnökét az MSE – osztozva a 
család gyászában – saját halottjának tekintette. 
Az egyesület és a labdarúgó-szakosztály nevében 
elhangzó beszédek Gábor Attila emberi erényeit, 
baráti segítőkészségét emelték ki.
  A második hazai mérkőzés szeptember 2-án 
még gyászlobogó alatt és gyászszünettel kezdő-
dött. Csapatunk viszont – elnökük emlékéért is re-
mekül játszva – 6-0-ra győzött!
 Mennyire örült volna, ha ezt látja! A szünet-
ben pedig a szurkolók transzparense azt hirdet-
te: „Csak az hal meg, akit elfelejtenek!  Nyugodj 
békében elnökünk!”

Élete volt a sport

Tanulmányi- és sportered-
ményekért járt a kitüntetés

Komfortosabbak  
lettek az általános iskolák

  Átadták a monori Jó Tanuló – Jó Sporto-
ló-díjakat a szeptemberi képviselő-testüle-
ti ülés napján. Idén három általános iskolás 
gyermek részesült az elismerésben: Vitéz Ta-
mara Fanni (ritmikus sportgimnasztika), Bar-
ta Bianka (úszás) és Fekete Sándor (birkózás).
 A Jó Tanuló – Jó Sportoló elismerést miden 
évben olyan diákok kapják, akik az iskolában 
és a sportéletben is egyaránt folyamatosan 
kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A díja-
zás célja – az elismerésen túl –, hogy példát 
mutassanak és egyben felhívják a többi diák 
figyelmét: a sport és a tanulás terén egyszer-
re is el lehet érni kimagasló eredményeket.

  Az új tanév kezdetére komfortosabbá vál-
tak a monori általános iskolák: szeptember 
1-jére megújult az összes vizesblokk. 
 Az önkormányzat az elmúlt évek alatt je-
lentős lépéséket tett, hogy a helyi iskolákban 
minél jobb körülmények fogadják a tanuló-
kat. A köznevelés és közoktatás átszervezé-
se során a monori intézmények fenntartó-
ja többször is változott, mindennek ellenére 
a városvezetés a sajátjának érzi az intézmé-
nyeket, és kollégaként tekint az ott dolgozók-
ra – hangsúlyozta többször is nyilvánosság 
előtt Zsombok László polgármester. A szava-
kat tettek és döntések támasztották alá, hi-
szen a most befejeződött nettó 15 millió fo-
rintos renoválási munkák önkormányzati 
finanszírozásúak voltak.
 A felújítás több lépésben valósult meg, elő-
ször 2016 tavaszán az Ady úti, a Nemzetőr és 
a Kossuth Lajos általános iskolák földszin-
ti vizesblokkjait újította fel az önkormány-
zat, idén pedig az emeleti mosdóhelyiségek 
újultak meg. A gazdaságos üzemeltetés ér-

  Teljes hosszában megújulhat az Ipar utca, 
az útburkolat cseréje után jó minőségű és na-
gyobb teherbírású úton közlekedhetnek majd 
az arra járók. Az útfelújítás önkormányzati 
forrásból valósul meg, jelenleg a terveket ké-
szíti a megbízott tervezőiroda. 
 Az Ipar utca felújítását követően jobb lesz 
az utcában található telephelyek, lakóingat-
lanok és a Szterényi József Szakgimnázium 
és szakiskola megközelítése.

 A fiatal monori sportolók tavalyi eredmé-
nyei: Vitéz Tamara Fanni: Berczik Sára Em-
lékverseny Pest megyei selejtező (2. helye-
zés), Vecsés Kupa (1. helyezés), Berczik Sára 
Emlékverseny országos döntő (2. helyezés), 
Vuelta Kupa (3. helyezés).
 Barta Bianka: Diákolimpia Pest megyei 
döntő (1. helyezés), Nemzetközi Cikluszáró 
verseny (1. helyezés), Országos Bajnokság (1. 
helyezés). 
 Fekete Sándor: Országos Rangsorverseny 
(1. helyezés), Országos Diákolimpia döntő (2. 
helyezés), Magyar Bajnokság döntő (5. helye-
zés), Diák Magyar Bajnokság (2. helyezés).

dekében automata öblítésű piszoárokat sze-
reltek be az új helyiségekbe. A felsorolásban 
a Jászai Mari Általános Iskola azért nem sze-
repel, mert ott egy másik beruházás kereté-
ben az egész épületre kiterjedő felújítást vé-
geztek.
 A komplett, gépészetet és vízcsöveket is 
érintő munkák értékhatárát úgy állapította 
meg a képviselő-testület, hogy monori vál-
lalkozók végezhessék el a munkálatokat.

Felújítja az 
önkormányzat 
az Ipar utcát
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SIKERES MONORIAK

S okféleképpen lehet valakiből mo-
nori lakos, bár aki ideköltözik, ta-
lán nem mindig érzelmi szem-

pontból dönt, mondjuk, meglátni és 
megszeretni alapon. Meglehetősen so-
kat nyom a latban a főváros közelsége, 
és az, hogy az ingatlanárak még nem 
a sztratoszférát közelítik, mint sok más 
Pest közeli településen.
 Heckenast Kornél esetében azonban a 
praktikum és az érzelem egyaránt jelen 
volt, amikor Monort választotta. Szom-
bathelyi születésű, Pesten járt egyetemre, 
de elég korán kiderült, hogy nemzetközi 
légi áruszállítással szeretne foglalkozni. 
Mivel erre a Liszt Ferenc repülőtéren kí-
nálkozott a legkézenfekvőbb lehetőség, 
a Malévnél kezdte el szakmai pályafu-
tását, s itt ismerkedett meg leendő fele-
ségével, aki pedig tősgyökeres monori. 
Magától értetődő volt, hogy közös éle-
tüket Monoron kezdjék – mondja.
 Közbevetem, hogy éppenséggel szó-
ba jöhetett volna Szombathely is, mire 
nevetve megjegyzi, hogy akkor a londo-
ni, netán a müncheni repülőtér is, csak-
hogy azok a lehetőségek más dimenzióba 

tartoznak. Ő viszont 
mindenképp ideha-
za képzelte el az életét
 Már csak azért is, 
mert két kamasz gye-
rekkel nem olyan köny-
nyű helyeket változtatni 
és világot cserélni. Márpe-
dig Heckenast Kornél a felesége 
előző házasságából való, tíz és tizenegy 
éves kislányt és kisfiút is kapott a házas-
ságkötésekor – akik azóta már huszon-
négy és huszonöt évesek, de ugyanabban 
a fészekben, a felújított monori családi 
házban élnek együtt a szüleikkel. Csak 
éppen egy nyolc- és egy hároméves test-
vérrel bővült azóta a család.
 Heckenast Kornél el is tűnődik: egy 
kör nemsokára visszatér önmagába. 
Annak idején egy tízéves kislányt ka-
pott, akit örömmel fogadott el, s a saját 
kislánya hamarosan ugyanannyi éves 
lesz, így ugyanazokat az élethelyzete-
ket érezheti megismétlődni, amelyeket 
egyszer már megtapasztalt.
 Hogy otthonának érzi-e Monort? Arra 
töprengés nélkül feleli: igen. 

 Szombathelyen tizennyolc évig élt, 
igazán tudatosan azonban, ami már 
nyomokat is hagyott benne, nyolc-tízet. 
Aztán jött öt pesti egyetemi év, majd egy 
év Londonban. Monoron, ellenben már 
tizenegy esztendőt töltött életvitelsze-
rűen, felnőtt életében egyazon helyen 
a legtöbbet. S mivel nem csak aludni 
jár haza – a gyerekek nagyon ki tudják 
nyitni az ember számára a világot – a 
város életének sok szegmensét megis-
merhette. Kiemelte a saját maga is meg-
tapasztalt pozitív fejlesztéseket, előre lé-
péseket a városban úgy, mint a bölcsőde 
bővítés, iskolarekonstrukciók, belváros-
fejlesztés, játszóterek építse, új rendelő-
intézet, nem megfeledkezve a hamaro-
san elkészülő sportcsarnokról, illetve a 
4-es számú főút továbbépítéséről sem, 
amik mind-mind egy nagyon is élhető, 
minőségi városkép felé viszik Monort. 
Ő maga a katolikus plébánia révén ta-
lált összetartó, szeretetközösségre, amit 
kifejezetten fontosnak tart a harmoni-
kus élethez.
 Meggyőződése, hogy Monor kiválóan 
alkalmas színhelye a kiegyensúlyozott 
polgári életmódnak. Amióta itt él, csak 
fejlődést lát, praktikus szempontból ez 
ugyancsak figyelemreméltó – állítja.
 Amikor egy baráti házaspárral közö-
sen vállalkozásba fogtak, azt is abból a 
meggondolásból tették, hogy a város-
ban egészen biztosan találnak hozzá 
célközönséget. 
 Az  „ami burger”  és az „ami süti” 
– amely cégérek azt sugallják, hogy „ez 
az, ami valóban süti”, és „ez az, ami iga-
zán hamburger” – szépen be is váltja a 

hozzájuk fűzött reményeket. A 
kézműves hamburgereket a 

szakma a hasonlók közt 
az ország öt legjobbja 
között tartja számon. 
 Egy kérdést még 
 – amit az „ős mo no ri-
ként” számon tartott 
Burján, Bokros és Bajkai 
neveket ismerő hely-

béli nem tud kihagyni 
semmiképpen, ha a be-

mutatkozásnál a Heckenast 
nevet hallja – nekem is fel kell 

tennem. A Heckenast-Landerer nyom-
dában nyomtatták a '48-as forradalom 
12 pontját, amint azt minden általá-
nos iskolás örökre megjegyzi. Hecke-
nast Kornél vajon a betűtörténelemben 
nyomdászként, könyvkiadóként és ke-
reskedőként számon tartott Heckenast 
Gusztáv leszármazottja?
 – Igen – hangzik a válasz.
 Ő maga ugyan kevésbé, de az édes-
apja komolyan kutatja a családjuk törté-
netét, a családfa is készen áll már, rajta a 
nagy előddel, akinek a történelemben is 
szerep jutott. Igaz, az utódok közül sen-
ki nem lett sem nyomdász, sem könyv-
kiadó – a vállalkozószellemet azonban 
örökölték. És úgy gondolják: a név kö-
telez. Szabó Vera

Miért éppen Monor? – kérdezzük sorozatunkban azokat a vá
rosunkban élő, közismert, vagy éppen a szélesebb ismertség 
felé tartó lakókat, akik Monort nem csak la kóhelyüknek 
érzik, hanem otthonuknak is, s nem csupán boldogulni 
szeretnének itt, de má sok javát is szolgálni valamiképpen 

– eközben pedig barátokra, közösségekre lelni. 
Ezúttal Heckenast Kornéllal beszélgettünk.

Akit a név is  
KÖTELEZ 

Meggyőződése, hogy 
Monor kiválóan al-

kalmas színhelye a ki-
egyensúlyozott pol-
gári életmódnak. 
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H ogy azok is értsék a büszkeség 
okát, akik a kőfaragók, egyáltalán 
a kézművesség világában járatla-

nok, Kampfl Jánost kértük meg, beszéljen ne-
künk erről.
 Az EACD (European Building Craft and De-
sign) egyesület – amely Kampfl Jánost most el-
nökéül választotta – a kőfaragó és kőszobrász 
szakma magas szintű európai közös képvise-
letére alakult tizenöt évvel ezelőtt azzal a cél-
lal, hogy az Európában alkotó kézműveseket 
összefogja, a fiatal generáció képzését segítse 

– hivatalosan legalábbis így hangzik a lényeg. 
 Közelebbről nézve pedig azt jelenti, hogy 
tizenöt európai ország dómépítő műhelyei-
nek elismert szaktekintélyei – akik egymást 
is számon tartják, és őket is számon tartja a 
szakma – összefogtak, mert együtt  még nagy-
szerűbb dolgokra lehetnek képesek.
 Húsz-harminc dómépítő műhely műkö-
dik Európában. Ahogyan Kampfl János fo-
galmazza, „évszakról évszakra, hónapról 
hónapra, napról napra” gondosan munkál-
kodva azon, hogy az épített örökség rendkí-
vüli alkotásai megmaradjanak. Az olyanok, 
mint a baseli, a bécsi, a kölni dóm, a Notre 
Dame, Pisa hármas egységű épületegyüt-
tese, Norvégia egyik legrégebbi keresztény 
temploma – és még lehetne sorolni hosszan, 
kibővítve kastélyokkal, várakkal, amelyek-
nek kövei, tetőszerkezete, de még üvegabla-
kai is korrodálódnak, s amelyek restaurálá-
sára nem lehet csak úgy pályázatot hirdetni, 
mint más közönséges épületek esetében. Itt 
valóban csak a legkiválóbbak jöhetnek szóba.
 Közöttük vannak eszerint a legjobb ma-
gyarországi kőfaragók is – jegyeztük meg, 
úgy gondolva, ennek értelemszerűen követ-
keznie kell abból, hogy a legkiválóbb európai 

mesterek éppen Kampfl Já-
nost választották elnökül. Ő 
pedig erre azt válaszolta: ha-
todik éve elnöke a hazai kőfara-
gók mintegy háromszáz tagot szám-
láló ipartestületének, amely ugyancsak 
rendkívül fontosnak tartja az épített örök-
ség megőrzését – e napokban indul például 
egy csoport Milánóba, tapasztalatcserére – de 
már alelnökként is a külügyi kapcsolatokkal 
való foglalkozást érezte leginkább szívügyé-
nek. Ezért aztán a hazai kőfaragók ipartes-
tülete már az alelnöksége idején belépett az 
európai egyesületbe, ahol őt később első al-
elnöknek, most pedig – hogy spanyol előd-

A NAGYAPA egy felhő  
széléről figyelt, és boldog
Mivel Kampfl János kőfaragó ismert embere Monornak, a hírről – miszerint szeptemberi 
közgyűlésén elnökéül választotta őt az Alkotó Kézművesek Európai Szövetsége – már 
nagyon sokan értesültek a városban, hiszen ez a tisztség nem jelentéktelen elismerés. Ezzel 
együtt az a hír is útjára indult, miszerint fia, Márk az e közgyűlést követő napon bensőséges 
ünnepségen, a Pannonhalmi Főapátság könyvtártermében vehette át a diplomáját. 

jének lejárt a négyéves mandátuma – elnök-
nek választottak.
 Ilyesmi ok nélkül nem szokott történni, fel-
tettük tehát a kérdést: ez a hazai kézművesek, 
kőfaragók kiváló munkájának elismerése, vagy 
Kampfl János kiváló kapcsolatépítő képessé-
geinek köszönhető, netán mindkettőnek? 
 Mindkettőnek – derült ki. Aki a franciául 
és németül is beszélő monori kőfaragó habi-
tusát, közvetlen, barátságos természetét, stí-
lusát ismeri, nem csodálkozik, és további si-
kereket remél a hazai kőfaragó-társadalom 
számára, amelynek érdekeit Kampfl János 
immár az elnöki székből képviseli.
 Fia, Márk diplomájának előzményeiről azt 

tudtuk meg, hogy az európai szövet-
ség egyik kiváló kezdeményezé-

sének nyomában születhetett 
meg, miként a társaié is, akik 

az idén öt európai országot 
képviselve vehettek át ha-
sonló dokumentumot. Ko-
rábban ugyanis a kőfara-
gók, ha a mestervizsgán 
helytálltak, azzal a szakma 

csúcsára jutottak. Az euró-
pai szövetség azonban a régi, 

vándorló céhlegények szakmai 
fejlődésére gondolva lehetővé tette, 

hogy az európai műhelyek közt „vándo-
rolva”, alapos tanulmányok után, végül ko-
moly szaktekintélyek, restaurátor-mérnökök, 
építőmérnökök bizottsága előtt igen komoly 
vizsgán átesve a szakmai utánpótlás képvi-
selőinek legjava diplomához jusson. 
 Idén a hét közül Márk volt az egyik, és
– amint édesapja a diplomaátadó után megje-
gyezte: „Nagyapa most egy felhő szélén ülve 
lóbálja a lábát, és boldog” Molnár Anna

  Rongálás miatt indított eljárást a Monori Rend-
őrkapitányság Bűnügyi Osztálya ismeretlen tet-
tesek ellen. Ebben az esetben nem padokat tör-
tek össze, nem is szemeteskukákat borogattak 
fel az ismeretlen elkövetők. Messzebbre men-

tek. A rendőrség adatai szerint június 26-a és 
27-e között a monori református temetőben hat, 
az izraelita temetőben pedig további öt síremlé-
ket rongáltak meg.  A vallási indíttatás azonnal 
kizárható volt, sokkal inkább tűnt valamilyen 

Elfogták a feltételezett  
temetői rongálókat

megmagyarázhatatlan okból támadt ízléstelen 
csínytevésnek az érthetetlen cselekedet. A nyo-
mozás és a feltételezett elkövetők beazonosítása 
az utóbbi elképzelést támasztotta alá: a gyanú 
egy 15 éves és egy 18 éves helyi fiatalra terelődött.
 A beazonosítást követően augusztus 9-én és 
10-én lakásukban fogták el a két fiatalt, akiket 
előállításuk után gyanúsítottként hallgattak ki 
a monori zsaruk. A további eljárást a Monori 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat-
ja le, a srácokat szabadlábon védekezhetnek.  V. 

A legkiválóbb  
európai mesterek  

éppen Kampfl Jánost  
választották  

elnökül.
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Gyógynövénytúrák  
MONORON
Első sorban a 60 éven felülieket várják a Szakorvosi 
Rendelőintézet előtti Fitofarm gyógynövényparkba október 
7én (szombaton) 10 órától, ahol a város támogatásával 
ingyenes túrán vehetnek részt az érdeklődők, miközben olyan 
kérdésekre kaphatnak választ, hogy megelőzhetőke a szív és 
érrendszeri betegségek gyógynövények használatával, vagy 
hogy koncentrációs zavarok, memóriaromlás, depresszió esetén 
milyen természetes megoldások jöhetnek számításba?

Berényi doktorra emlékezve
  Dr. Berényi Zoltán, aki 1980-tól 37 éven volt 

Péteri háziorvosa, 2017. szeptember 2-án, 67  
éves korában elhunyt.
 Valaki a péteriek közül azt írta a település 
internetes közösségi oldalára, ahol a felújított 
rendelőintézetről mutattak be képeket: „Sze-
gény tiszteletreméltó Berényi doktor úr már 
nem érhette meg”.
 Pedig büszke lett volna rá. Mint ahogyan 
örömmel újságolta azt is, hogy a régi rende-
lőt egy pályázat segítségével sikerült hozzá-
igazítani az uniós normákhoz, a felszerelt-
sége majdhogynem tökéletes, megtalálható 
minden szükséges eszköz.
 A monoriak is magukénak érezték a 
péteriek háziorvosát, hiszen gyerekként itt 

élt, a József Attila gimnáziumban volt diák. 
A régi ismerősök, barátok közül – pedig föl-
diek közt prófétának lenni lehetetlen – őt 
mégis sokan választották orvosuknak. Bíz-
tak benne, szakmai, emberi tulajdonságait 
nagyra tartották, tekintélye volt.
 Lapunkban is többször kértünk tőle in-
terjút, közvetlen, nyílt beszélgetőpartner-
nek bizonyult mindig. Apai büszkeséggel 
közvetített, ha agykutatóként komoly szak-
mai sikereket elért kutatóorvos fiáról, dr. 
Berényi Antalról szerettünk volna írni, egy-
egy újabb kiemelkedő eredményét köve-
tően. 
 A Régió újságnak 2009 októberében adott 
hosszabb interjúban eltréfált ugyan a tényen, 

hogy „hetedíziglen” orvoscsaládból szárma-
zik, hiszen apja, bátyja, nagybátyja is ennek a 
hivatásnak szentelte az életét, afelett azonban 
már inkább csak kesergett, hogy Magyaror-
szágon a háziorvosok átlagéletkora hatvanöt 
év, mégsem gondolhatnak visszavonulásra, 
ugyanis nincs utánpótlás. Akkor azt írtuk: 
remélhetőleg még jó sokáig fiatalos lendü-
lettel nyitja a rendelője ajtaját. 
 Nem rajta múlt. A baj az orvosokat sem 
kerüli el. Berényi doktor méltósággal viselte 
hosszan tartó, súlyos betegségét, ami azon-
ban végül legyőzte őt.
 A korszerű, remekül felújított péteri ren-
delőintézet átadási ünnepségén már nem le-
hetett jelen. A település azonban – amely sa-
ját halottjának tekintette őt – az épület falán 
elhelyezett emléktáblával tiszteleg szeretett 
háziorvosa előtt.

E gészségünk megőrzéséhez, betegsé-
geink kezeléséhez legtöbbünk szí-
vesebben használ természetes meg-

oldásokat. A gyógynövényekről azonban 
sokan, sokfélét mondanak, nehéz eligazodni 
az egészségre vonatkozó állítások között, fő-
képp, ha az interneten próbálunk tájékozód-
ni. Az önkormányzati kezdeményezésre létre-

jött, Szakorvosi Rendelőintézet előtti Fitofarm 
gyógynövényparkban a növények a hatályos 
jogszabályok figyelembe vételével, tényleges 
egészségvédő hatásaik szerint vannak érté-
kelve. Minden egyes növény mellett informá-
ciós táblát helyeztek el, amelyeken szerepel, 
hogy milyen bizonyítékok alapján használ-
ható betegségek kezelésére.

60-on túl is egészségesen
Ma már a hatvanon túliaknak sem kell idős-
nek érezniük magukat, hiszen megfelelő élet-
móddal és a gyógynövények helyes haszná-
latával sokáig megőrizhetik egészségüket. 
Ezeket a megoldásokat mutatja be október 
7-én Papp János, a Fitofarm gyógynövénypark 
szakmai vezetője, okleveles kertészmérnök, 
fitoterapeuta. A másfél órás program kere-
tében az érdeklődők betekintést nyerhetnek 
a körülöttünk élő, gyűjthető, termeszthető 
gyógynövények világába, megismerhetik a 
gyógynövényterápiában rejlő lehetőségeket 
és korlátokat.

Kisbabák, kismamák, 
kisgyerekek 
Október 21-én 10 órától a fiatal szülőket vár-
ják a gyógynövényparkba. Szó esik például 
arról, hogy a tudomány jelenlegi állása sze-
rint érdemes-e várandósan málnalevélteát 
inni, hogyan segíthetjük a kisbabák éjsza-
kai alvását, mihez kezdjenek a szülők, ha lá-
zas kisgyerekük vagy hasmenésük van, mi-
lyen gyógynövényt használhatunk hányás, 
hasmenés esetén?

Változó korban
A menopauza számos változást hoz egy nő 
életében. Az érintettek hőhullámokra, izza-
dásra panaszkodnak, megváltozik a hangu-
latuk, csökken koncentrálóképességük, eset-
leg hízni kezdenek és sokszor alakulnak ki 
önértékelési problémák. Mindegyik panasz 
kezelhető vagy enyhíthető gyógynövények 
alkalmazásával. Erről lesz szó a november 
4-i túrán, amely szintén 10 órakor kezdődik.
 A túrák helyszíne: Fitofarm gyógynövény-
park, Monor, Ady E.–Balassi B. utca sarok
 További információ a gyógynövénypark-
ról és a túrákról: www.fitofarm.hu

Varga Norbert

fitofarm
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SZÉP KIÁLLÍTÁS VOLT  
az évfordulós iskola  
névadójának tiszteletére
A monori Kossuth Lajos Általános Iskolát 450 éve 
alapította az itteni református gyülekezet.
Legrégebbi tanintézményünk – létrehozói és névadója 
emlékéhez híven – élen jár abban, hogy diákjait 
hagyománytiszteletre és lokálpatriotizmusra nevelje.

A Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola kezdemé-
nyez te például a város 

általános iskolásainak tavalyi 
reformációról szóló vetélke-
dőjét – amit meg is nyertek –, 
az idei tanévben pedig több 
programban is szeretnének mél-
tó módon megemlékezni négy 
és fél évszázados jubileumuk-
ról. Az oktatási intézmény doku-
mentumaiban is hangsúlyozza, 
hogy „őrzi és ápolja névadójá-
nak, Kossuth Lajosnak az emlé-
két, nem csupán helyben, hanem 
az Országos Kossuth Szövetség munkájá-
ba is bekapcsolódva.”  Ennek mostani első 
állomása volt a Kossuth-emlékek itthon és 
a nagyvilágban című kiállítás megnyitása, 
szeptember 6-án, aminek anyagát a Magyar 
Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) 
állította össze. 
 Az emeleti folyosó mindkét oldalát megtöltő 
– információkban és illusztrációkban gazdag – 
tablósorozat (szeptember 30-ig) meggyőzhet-
te az érdeklődőket arról, hogy forradalmunk 
és szabadságharcunk nagy történelmi sze-
mélyiségét (és jeles emigrálni kényszerülő 
kortársait is) milyen megbecsülés fogadta és 

tisztelet övezi ma is, számos külföldi terüle-
ten. Bizonyító erejű korabeli dokumentumo-
kat és az emlékhelyek mai fotóinak sokasá-
gát láthattuk minderről.
 Dr. Messik Miklós, MEVE emlékhelyek té-
mában több könyvet is írt szakértője beszélt 
az egyik emigrációs csoportunk Vidintől az 
USA-ig bejárt útjáról, de a többi Párizs–Lon-
don–Genf környékén letelepült, neves, ott is 
elismert magyar menekültről, illetve a közöt-
tük kialakult kapcsolatokról is. 
 Nem csupán a diákoknak, de még a törté-
nelemtanároknak is különleges élmény lehe-
tett nem csupán hallani, de látni is a London 

News korabeli példányainak azokat a máso-
latait, amiben „a nagy magyar hazafi” lelkes 
fogadtatásáról, a magyar ügy támogatásáért 
tartott számos beszédéről írtak; az érkező hajó, 
a diadalmenet,a bankettek részletekig menő-
en hű rajzos ábrázolásával. 
 A szintén MEVE-tag, Deák Nóra, az Auró-
ra Intézet Könyvtárának vezetője, előadásá-
ból is sok információval gazdagodhattunk. 
Megtudhattuk, hogy Kossuth Zsuzsanna ne-
véhez 172 katona- illetve tábori kórház létre-
hozása fűződik és hogy az 1849-es országos 
főápolónői tevékenységét nem csak születé-
se-, de halála helyszínén, Sátoraljaújhelyen 
(1822), de New York-ban (1854) is emléktáb-
la őrzi. 
 A MEVE előadói búcsúzásként azt kérték, 
hogy aki külföldön járva találkozik ilyen em-
lékhelyekkel, fotózza le azokat, érezve, hogy 
magyar. B.G. 

Messik Miklós magyaráz

A régi (református) és az újabb (Kossuth) iskolaszárny

KULTÚRA

Monoron állateledel-
gyártó üzem teljes 

munkaidőben 
határozatlan munkaidőre 

felvételt hirdet
irodai asszisztens

munkakörbe

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzot fizetési 
igény feltüntetésével az alábbi 
e-mail címre kérjük elküldeni: 

E-mail: bekker@bekker.hu 
Kérjük, a tárgyban tüntesse fel: 

„Irodai asszisztens Monor”
Telefonon: 06-20/510-4567

Főbb feladatok, munkák: 
•  Támogatás a logisztika, raktározás és könyvelés 

részére
•  Irodai adminisztrációk elkészítése – szkennelés, 

iktatás, archiválás
•  Ügyfelekkel történő kommunikáció – titkársági 

feladatok teljes körű ellátása: levelezés és hivatalos 
dokumentációk kezelése, irodai eszközök beszerzé-
se, angol nyelvű levelezés, telefonos ügyintézés

Az álláshoz tartozó elvárások: 
•  Minimum középfokú végzettség 
• Számlázási ismeretek
•  Folyékony, aktív szóbeli és írásbeli angol nyelvtudás
•  Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Excel, Word)
•  Jó problémamegoldó- szervezőképesség,  

határozott fellépés
•  Önállóság, megbízhatóság, rugalmasság, 

terhelhetőség
•  Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő-készség
Amit kínálunk: • igényes munkakörnyezet
•  hosszú távú munkalehetőség

Minden, ami 
kémény!

•   Kémények bélelése, 
szerelt kémények kivitelezése 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu
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   Az idei nyár elején fogalmazódott meg az 
ötlet, hogy a monori borok népszerűsítésére 
önálló rendezvényt hozzanak létre a város-
ban. A Vigadó Kulturális és Civil Központ 
és az ötletadó Monori Borút Egyesület kö-
zös munkájából végül egy remek hangulatú 
városi program kerekedett.

   Akik ismerik és szeretik a monori kéz-
műves alkotók munkáit, szinte már hozzá-
szoktak, hogy az iparosok  monori székhá-
zában évente legalább kétszer megrendezett 
kiállításokon látható munkáik nem csak a  
helyi közönséget gyönyörködtetik. Az alko-
tók klubjának több tagja rendszeresen részt 
vesz az ország különböző városaiban tar-
tott megmérettetéseken, ahonnan minden 
alkalommal komoly díjakkal térnek haza. A 
legutóbbi alkalom azonban valóságos díj-
esőt hozott számukra: nyolc monori alkotó 
is díjat szerzett a Gödön rendezett verse-
nyen a szép számú, hétszáznál is több pá-
lyázó között.
 A monori kézműves alkotók klubja nem 
csak a városban jelenik meg a nagy létszá-
mú helyi civil szerveződés közt komoly té-
nyezőként, de a környékbeli települések is 
számon tartják. Rendszeresen hívják őket 
rendezvényeikre, kiállítóként, vendégként, 
fortélyaik, mesterségbeli tapasztalataik ta-
nítójaként. Tárt karokkal és jóleső vendég-
szeretettel fogadják őket mindenütt, nemré-
giben Péteriben, Vadason és Csévharaszton 
is, a falunapokon – hallhatjuk minden alka-
lommal Zsíros Sándorné klubvezetőtől, aki  
arra is büszke, hogy a kézművesek számá-
ra rendezett versenyeken is igencsak szép 
sikereket érnek el.
 – Legutóbb Gödön jártak, ahol minden 
eddigit felülmúló sikert arattunk – mesélte 
a klubvezető. A monoriak közül egy egész 
kis csapat részesült díjban a hétszáznál is 
több pályázóból álló mezőnyben, ami alig-
hanem példátlan.
 A  rendkívüli szépségű horgolásairól is-
mert Szabóné Lídia és Ármán Lászlóné hím-
zései első díjat, Juha Balázs keresztszemes 
hímzései gyermek kategóriában ugyan-
csak első díjat érdemeltek. Első díjat nyert 
a hímzéseivel édesanyja, Juha Lászlóné is. 
Nem érték be ennél kevesebbel Darázsi Dá-
nielné hímzett képeslapjai, üdvözlőkártyái 
sem.  Fodor Istvánné tűgobelinjeit második 
díjra, Bán Csabáné kötött pulóvereinek mi-
nőségét előkelőnek számító második díjra, 
Zsíros Sándorné gobelinjeit első díjra tar-
totta érdemesnek a zsűri.
 Az egyébként is összetartó, családias 
közösség tagjai annyira örültek a sikernek, 
hogy az elismerések láttán többen is sírva 
fakadtak örömükben.
 Minden bizonnyal hűséges közönségük is 
nagyra értékeli majd az iparosok székházá-
ban soron következő, karácsonyi kiállításu-
kat, amire már meg is kezdték a felkészülést. 
Miképpen mindig, ezúttal is várnak vendé-
geket, akik között most ott lesznek a gödiek 
is, akik – mint mondták – nagyon kíváncsi-
ak rá, milyen város az a Monor, ahol ilyen 
sok tehetséges kézműves tud kibontakozni.

Sírtak  
az örömtől 
a monoriak

Százával érkeztek a látogatók 
az új rendezvényre

 Augusztus 19-én, a mindig nagy látoga-
tottságnak örvendő államalapítás ünnepé-
nek előestéjén, a kellemes nyáresti időben 
százával érkeztek a látogatók Monor főte-
rén megrendezett FröccsSzombatra. Kicsik 
és nagyok élvezték a napsütést, a jó érzék-
kel kiválasztott színpadi programokat és az 
életre kelő városközpont remek hangulatát. 
A szakmailag is elismert, egyre jobb ered-
ményeket elérő helyi borkínálaton túl lehe-
tőség volt Monoron készült kézműves ször-
pöket, sajtokat, lekvárokat és hamburgert is 
fogyasztani. Az estére kialakult fesztivál-
hangulat a szervezők várakozásait is felül-
múlta.
 Jó volt látni, hogy a legkisebb, babakocsi-
val érkező vendégektől kezdve a nyugdíjas 
korosztályig mindenki megtalálta a maga 
szórakozását az augusztusi FröccsSzomba-
ton! Mára pedig az is eldőlt, hogy a prog-
ramnak biztosan lesz folytatása. A sikeres 
kezdésen felbuzdulva jövőre az egész sza-
badtéri rendezvényszezonon átívelő, több 
alkalomból álló programsorozatot tervez-
nek a szervezők.

Sokan voltak kíváncsiak a Budapest  
Ragtime Band esti koncertjére 

A rendezvény kezdetekor, már a délutáni 
 órákban is nagy volt az érdeklődés

Ahogy az elmúlt években megszokhatták, a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ készíti el a város éves prog-
ramtervét. A 2018-ra vonatkozó adatok begyűjtése 
megkezdődött, ez alapján fogják a képviselő-testü-
let elé terjeszteni a jövő évi városi programtervet. Az 
ingyenes programok megjelennek a város Minőségi-
díjjal elismert honlapján és bekerülnek a Strázsa újság 
aktuális számába is. A szervezők ezzel is segítik a civil 
szervezetek, egyházak, intézmények programjainak 
összehangolását és népszerűsítését.
 A város vezetői fontosnak tartják, hogy minél színe-
sebb, sokrétűbb programok legyenek Monoron, ezért 
köszönettel vesszük, ha Önök is kezdeményezik rendez-
vények szervezését. Kérjük, hogy az időpontok tervezé-
sénél legyenek figyelemmel a már lekötött dátumok-

ra, hogy a városon belüli események ne jelentsenek 
egymásnak konkurenciát! Amennyiben kérdése van, 
illetve egy adott dátumról szeretne érdeklődni, hogy 
terveztek-e más szervezet részéről programot, a követ-
kező elérhetőségeken érdeklődhet: tel.: 06-29/413-212, 
e-mail: vigado@vigadokft.hu.
 Amennyiben a városban működő szervezetként, 
egyesületként, intézményként olyan programot ter-
veznek, melyet szeretnének a városi programtervben 
megjelentetni, kérjük, hogy a szükséges adatlapot küld-
jék el a Vigadó munkatársai részére. Az adatlap letölt-
hető Monor honlapjáról és a www.vigadokft.hu címről, 
vagy személyesen átvehető, melyet kitöltve, október 
25-ig, postai úton, e-mailben vagy személyesen is le-
adhatnak a Vigadóban. 

Készül a város 2018-as programterve
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Hirdetés

www.victofon.hu

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.11.10-ig.

Bejelentkezés: 06-30/337-1294
2200 Monor, Balassa u. 1.

Újra úgy
hallak, mint

régen!

Kényelmes,
könnyen

kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás

sem.

EZ TÖBB, MINT 
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A kommunikációt 
új szintre emeltük
egy apró és okos 
készülékkel!

Kérjen konzultációs
időpontot november 10-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!

Pleszkán Frigyes lánya  
és egykori zenésztársai  
ismét Monoron koncerteznek

   Újra megelevenedik a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt monori kötődésű jazzvirtuóz 
zenei munkája a monori Vigadóban, hiszen 
Pleszkán Écska és Frici egykori zenésztársai 
ismét Monoron koncerteznek. Ezúttal egy 
boogie-woogie estre érkezik a soulénekesnő, 
valamint Gayer Ferenc és Dániel Balázs. 
 Gayer Ferencet jól ismerheti a monori publi-
kum, hiszen kedvelt fellépője a városi rendez-
vényeknek, legutóbb a Budapest Ragtime Band 
zenekarral aratott nagy sikert az augusztus 
19-i FröccsSzombaton. Ezúttal egy ifjú tehet-
ség, Dániel Balázs érkezik velük, akit a szak-
mában Mr. Firehandként ismernek. Az elne-

vezés nem véletlen, hiszen kiváló zenei érzék 
és elhivatottság jellemzi a fiatalembert, aki-
nek célja, hogy minél többen ismerjék és sze-
ressék meg a boogie-woogie műfajt hazánk-
ban. Rendszeres fellépője hazai és külföldi 
fesztiváloknak a blues-, soul- és jazzműfaj-
ban is. Olyan ikonok egykori zenésztársai-
val lépett már fel, mint Paul McCartney, Eric 
Clapton, Ray Charles, B.B. King, Carlos Santana 
és Chuck Berry.
 Hallgassák meg a fergeteges boogie-woggie 
estet október 20-án a Vigadó dísztermében, 
ahol a szervezők egy pohár monori borral is 
kedveskednek a koncert zárásaként!

BALÁZS JÁNOS ZONGORAMŰVÉSZ 
KONCERTJE
Október 9. 19 óra
A Liszt Ferenc-díjas művész ezúttal az MVM koncertsorozat 
részeként érkezik Monorra, mely programot többek között 
Bécsben, Rómában és Moszkvában is bemutatja!
Vigadó, díszterem

KISS KATA ZENEKAR: ÉRIK A SZŐLŐ 
GYERMEKKONCERT A SZÜRET JEGYÉBEN
Október 11. 17 óra
Monori Művelődési Ház

FACES OF  LOVE – A SZERETET ARCAI 
FILMVETÍTÉS
Október 13. 19 óra
Egész estés dokumentumfilm hivatásról, újrakezdésről,  
reményről egy Fülöp-szigeteki misszió bemutatásával.
Vigadó, díszterem

FERGETEGES BOOGIE-WOOGIE EST
Október 20. 19 óra
Fellépők: Dániel Balázs „Mr. Firehand" (zongora), Pleszkán 
Écska (ének), Gayer Ferenc (nagybőgő)
Vigadó, díszterem

25 ÉVES A NAPRAFORGÓCSKA  
NÉPTÁNC-CSOPORT
Október 22. 15 óra
Monori Művelődési Ház

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS 
FORRADALOM ESEMÉNYEIRŐL
Október 23. 10 óra 30

KÖZMEGHALLGATÁS
Október 30. 18 óra 
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
2017. november 6. 17:00
Illés Krisztina festőművész kiállítása a Vigadó galériában

A Vigadó programjai

A programok részleteit 
megtalálja a www.
vigadokft.hu weboldalon.  
Információ, jegyrendelés: 06-29/413-212-es telefonszá-
mon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS
Október 5. 
Pályaválasztási Kiállítás rendezvénysorozat, mely Monorra 
is ellátogat a Pest Megyei Kormányhivatal szervezésében.
József Attila Gimnázium tornacsarnoka

ARADI VÉRTANÚK 
EMLÉKNAPJA
Október 6. 18 óra
A megemlékezésen Maczkó Mária, Magyar Örökség- és 
Prima Primissima-díjas népdalénekes, valamint dr. Szabó 
András Kazinczy- és Radnóti-díjas előadóművész közös elő-
adását hallhatják „...hol sírjaik domborulnak...” címmel.  
Ady Úti Általános Iskola

EGÉSZSÉG? TERMÉSZETESEN! 
–  GYÓGYNÖVÉNYTÚRA 
Október 7. 10 óra
Különleges programlehetőség várja a Monorra látogatókat. 
Egészség? Természetesen! címmel vezetett gyógynövény-
túrán vehetnek részt az érdeklődők.
FitoFarm gyógynövénypark

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

KISÁLLATBÖRZE
Október 8. 
További információ: www.mgksz.hu

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Október 14.
Művelődési Ház

ESTI FÉNYEK, ZENESZÓ
Október 20. 18 óra
A Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola szezonzáró 
szabadtéri koncertje a zeneiskola épülete előtt.

DIABÉTESZ-VILÁGNAP
November 4. 
A Közös Út Cukorbetegek Egyesületének ünnepi programja 
a cukorbetegek világnapja alkalmából.
Vigadó, díszterem

A programok részleteiért keressék a megadott 
elérhetőségeket vagy az egyesületek, klubok vezetőit! 
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1029 Ft 

helyet t

Nyitva:  

H-P: 8-18, 

Szo: 8-13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

Tel.: 06-20/33-55-192

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Az akció 
2017. 10. 03–31.,  

vagy a készlet  
erejéig tart.

Tipp:

Gumis

lábtörlő 

A tisztasághoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!

600  Ft

az újság 

fel mu ta tó-

já nak!

   „Faces of love – A 
szeretet arcai” cím-
mel egy jótékonysá-
gi misszióról szóló 
díjnyertes dokumen-
tumfilmet vetítenek a 
Vigadó dísztermében 
október 13-án. 
 1997 októberében 
a magyar Fabian Edit 
Mirjam és a francia 
Sophie nővér alapítot-
ták az ACAY misszi-
ót Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában. 
A közösség küldetése a mai napig ugyanaz: 
reményt adni azoknak, akiket minden re-
ménytől megfosztottak. 
 Vajon mire elég 30 euro, kilencezer-párszáz 
forint? Az ACAY misszióban ebből az összeg-
ből, egy egész hónapig él egy fiatal Manilá-
ban! Vajon mi, a keresztény Európában, hi-
szünk-e igazán abban, hogy a világ minden 

Római és moszkvai koncertjei között  
Monoron lép fel a zongoraművész

Mutassuk meg Monoron is a szeretet arcait

   Balázs János Liszt Ferenc- és Prima-díjas 
zongoraművész, a Cziffra Fesztivál művé-
szeti vezetője rendszeres fellépője a Viga-
dó Kulturális és Civil Központnak. Ezúttal 
egy olyan zenei élményt nyújt a monori kö-
zönségnek, amely Rómában már nagy sikert 
aratott. A monori koncertet követően pedig 
Moszkvában lép fel Balázs János. Az MVM 
Magyar Villamosművek által támogatott kon-
certsorozat a Művészetek Palotájában is be-
mutatkozik majd.
 A rendkívül népszerű és tehetséges fiatal 
művész remek műsorral készül. Liszt-szerze-
mények foglalják keretbe az est programját: a 
koncert elején a Funérailles és a Villa D'este 
szökőkútjai hangzanak fel, befejezésképpen 
pedig a szerző két jelentős darabját, a Dante 
szonátát és az I. Mefisztó-keringőt hallhatja 
a közönség. Felcsendül még az est során Bar-
tók: Este a székelyeknél és 3 csíkmegyei nép-
dal, valamint Kodály Zoltán Galántai táncok 
című darabjai.

Szüreti  
gyermekkoncert

   Beköszönt az ősz, a fák, bokrok ezerféle 
színben pompáznak. Megérik a szőlő, utána 
jöhet a szüret és a mulatozás. Várunk min-
den érdeklődőt, kicsiket és nagyokat a Kiss 
Kata Zenekar – Érik a szőlő című zenés őszi 
mulatságára! 
 Az október 11-i koncertre belépőjegyek kap-
hatók vagy telefonon rendelhetők a 06-29/413-
212-es telefonszámon!

 Színvonalas programmal folytatódik tehát 
a komolyzenei koncertek sora a monori Viga-
dóban. Érdemes lesz ellátogatni, hiszen a Pest 
megyei kisvárosok közül kevés helyen talál-
kozhatnak Steinway versenyzongorával!

Balázs János  
Liszt Ferenc-  
és Prima-díjas  
zongoraművész

változása ellenére lé-
teznek olyan alapvető 
értékek, melyek képe-
sek tartást és reményt 
adni életünknek?
 A II. Ars Sacra 
Filmfesztiválon az 
egész estés dokumen-
tumfilm kategóriában 
nyertes film bemutat-
ja azt a hitből fakadó, 
mély elkötelezettséget 
és erőt, mely a misz-

szió nővéreinek munkájából ered s mellyel 
fiatalok életét mentik meg nap mint nap. 
 A feliratos film vetítését követően, kötet-
len beszélgetés az alkotókkal. A vetítés során 
befizetett adományokból a misszió munkáját 
segítjük majd. A részvétel csoportoknak in-
gyenes, de regisztrációhoz kötött. Egyéni ér-
deklődők jelképes, 500 forintos támogatóje-
gyet válthatnak a rendezvényre.
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Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2017. október 10-én 17 órakor

30 éve 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

A fejlődési lehetőségek keresése, 
megvalósítása érdekében írta 
meg cikkét Süveges József a 
Közérdek című hetilapban. 
Víziójában olyan közintézmények, 
vállalatok létesítését szor
galmazta 1926 februárjában, 
melyek keresetforrást nyúj ta
nak a lakosságnak. Például  
forgalmi utak, vasutak építését. 

A z utóbbit Monor–Alsódabas és Mo-
nor–Nagykáta között létesítve, hogy 
a községek kereskedelmi és gazdasá-

gi kapcsolata erősödjön, egyúttal kiránduló-
helyet, idegenforgalmat teremtsen, haladá-
si alapot biztosítson. Ezekben a napokban a 
modern műmalom is elkészült (ma Móricz 
Zs. utca). Felmerült tehát a fölös termények 
helyi feldolgozása és eljuttatása a biztos piac-
ra. A jóízű házikenyér-sütemény Budapest-
re szállítása és eladása előnyös üzletnek tűnt. 
A mezőgazdasági szeszgyár létesítése, mel-
léktermékének hasznosítása marha- és ser-
téshizlalással, a hústermékkészítés, s annak 
áruvá szervezése – ígéretes jövőképnek tűnt.
 Az ipartestületben javultak „a nemzeti fel-
fordulásban” megromlott viszonyok, s nagyot 
haladt a „konszolidáció” útján a testületi élet. 

Az 1926. februári közgyűlésen lelkesedéssel 
választották meg Rendek Sándort újra elnök-
nek, aki indítványozta, hogy az Iparoskörrel 
karöltve építtessenek egy új székházat, s az 
arra alkalmas telket szerezzék be.
 Az építési láz a Gazdakörre is átterjedt. 
Meglévő helyiségének kibővítését tervezte 
– a telke utcafrontjának egész hosszában egy 
10,9 m hosszú toldaléképülettel (ma Bajcsy-Zs. 
u. 4.). Az építést Zánthó György és Török Gyu-
la építészekre bízta.
 E hónapban kezdte meg működését a „Ro-
yal sofför iskola”, s tanfolyamra hívta a bátor 
18 éven felüli férfiakat és nőket. (Az apám, Do-
bos János is sikeresen levizsgázott.) Ekkor tette 
meg a MÁV a különleges bejelentését. Autó-
buszjáratot indít Monortól Nagykátáig, illetve 
Pestlőrincig. Ez meg is valósult. 1926. március 
27-én megindult az autóbusz-közlekedés. Pest-
lőrincig pl. az útiköltség 30 ezer korona volt. 
Délelőtt 8, 10, 12 órakor indultak a járatok.
 1926 áprilisában a Magyarország című fő-
városi hetilapban jelent meg egy részvénytár-
sasági ajánlat, melyben indítványozta a mono-
ri elöljáróságnak egy strandfürdő felállítását. 
A monoriak elfogadták az ajánlatot, május-
ban már szemlét tartottak Kenderesalján, s a 
Polacsek fatelep által határolt területen talál-
tak alkalmas helyet a fürdőnek. A fürdőme-
dencét betonalapra tervezték – sármentesen – 
a szükséges kutakkal, öltözőkkel, kerítéssel. 
A kőművesmunkát Pokorny Pál, az ácsmun-
kát Molnár Imre mesterekre bízták.

 Május elejére elkészült a Gazdakör tol-
daléképülete. A felszentelés előtt a megna-
gyobbított nagytermében és a körhelyiség 
udvarán nagyszabású nyári mulatságot és 
vacsorát rendeztek pünkösd második ün-
nepén. Az impozáns terem vonzotta a köz-
ség gazdáit. Júniusban került sor a felavatá-
si ünnepélyre. Molnár János nagytiszteletes 

„az eddig elhangzott beszédeit hatásban és 
tartalmában felülmúlva mondta el megnyitó 
szónoklatát”. A nagyterem megtelt, a gazdá-
kon kívül minden más társadalmi osztály-
hoz tartozó közönséggel. A község jegyzői 
kara, az állami iskolák tanítói is részt vet-
tek a rendezvényen. Az ünnepségen színre 
került a Borzáné macskája című szép szín-
mű. „Címszerepében Penz Emike olyan bra-
vúros alakítást végzett, és olyan bájos szín-
padi jelenség volt, hogy sikere büszkévé 
tehetne tehetséges, kiforrott színésznőt is. 
Nagyszerűen alakította Sztudvicska Manci-
ka is az igen nehéz szerepét. Kitűnő volt He-
gedűs Irénke özv. Borzsáné és Sztoics Mancika 
Farkasné szerepében. A férfiak közül Bajkai 
István, mint Pavelka, Burján János, mint dal-
társulati igazgató állták meg elsőrendűen 
helyüket. Bencze Andor, a csendőrbiztos sze-
repében jól festett, de szerepét jobban kel-
lett volna megtanulnia. 
 „Reggelig tartó kedélyes tánc tette emléke-
zetessé az ifjúságnak az avatási ünnepet.”
 Forrás: Közérdek című hetilap. Monor, 1926. 
január–június hó.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

A monoriak viselt    
dolgai  LXXXIX.
Tervek, víziók, 
vágyálmok Molnár János református lelkész fényképe
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KULTÚRA

A kedvezményes készülékajánlat 2017. szeptember 1-től  visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti 
igénybe. Amennyiben az előfizetőnek felróható okból a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, vagy a kedvezménycsomag megszüntetésre kerül, úgy a kapott készülékár ked-
vezmény egyösszegben visszafizetendő. A Telekom hálózatfejlesztési területén a kiépített hálózat műszaki átadásának időpontjáig az ajánlat előszerződéssel igényelhető, ebben az esetben a 6 hónapos előfi-
zetői jogviszony nem feltétel. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi előminősítésnek megfelelnek. Az ajánlat kizárólag a határozott tartamú 
szerződéshez kapcsolódó, valamint a Telekom kedvezmény szerinti havidíj kedvezménnyel vonható össze. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

THOMSON TV 
36 000 FT KEDVEZMÉNNYEL 
MAGENTA 1 ÜGYFELEKNEK

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas előfizetőknek, új otthoni előfizetésre vállalt 2 év hűségidővel, 
a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal. A feltüntetett ár a kedvezményt tartalmazza.

Keresd Telekom üzletünket a belvárosi sétányon, a Németh Ágoston u. 14. szám alatt!

További információ:
telekom.hu/magenta1

THOMSON LED TV (32HC3101)

0 Ft  kezdőrészlet
+ 22 × havi 690 Ft  kamatmentes részlet  
(Teljes ár: 15 180 Ft)

NGA_HS_Thomson4_183x263_2017okt_Monori_Strazsa.indd   1 25/09/17   16:58
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2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198

Nyitvatartás: 
 H–P: 8–18, 
Szo: 8–13, 

V: zárva 

Akció: 
2017. október 4–31.
illetve a készletünk 

erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

Löwenbrau  
sör
doboz,
0,5 liter

Stella  
Artois
0,4 liter

Royal Vodka 
0,2 liter

Fogatos fehér 
félédes bor
0,75 liter

Fabrikett
10 kg

Kristálycukor
1 kg

Dosia  
mosó- 
por
300 g

Cat macska-
eledel
415 g

Rocky 
sör
palack, 
0,5 liter

Queen  
Cola 
2,5 liter

Adrenalin  
energiaital 
0,25 liter

Sunny étolaj 
1 liter

CBA  
sós chips 
90 g

Riesenbrau 
sör
doboz, 
0,5 liter

179 Ft  
helyett

165 Ft

209 Ft 
helyett

182 Ft

949 Ft 
helyett

859 Ft

219 Ft 
helyett

189 Ft

899 Ft 
helyett

799 Ft

259 Ft 
helyett

229 Ft

179 Ft 
helyett

155 Ft

115 Ft 
helyett

99 Ft

119 Ft 
helyett

99 Ft

199 Ft 
helyett

179 Ft

109 Ft 
helyett

99 Ft

399 Ft 
helyett

345 Ft

155 Ft 
helyett

129 Ft

149 Ft 
helyett

129 Ft

SPORT

Népszerű  
a kosárlabda  
Monoron

A Monor Sportegyesület több 
mint fél évszázada népszerű, a 
labdarúgók után a legtöbb igazolt 
játékossal működő szakosztálya 
a kosárlabdázóké. Zátrok Károly 
szakosztályvezetőtől, a sportág 
egyik itteni megalapítójától 
és kiteljesítőjétől, kértünk 
információkat arról, hogy 
hány csapattal, illetve edzővel 
indultak ebben az idényben.

A Monor SE  kosár labda -szakosztály- 
ának képzési-, illetve versenyrend-
szere a kosársulisokra (a gyermek- és 

serdülő korosztályokra) épül a képzési-, illet-
ve versenyrendszer, a megyei bajnokságok-

ból a legjobbakat a nemzeti bajnokságban is 
indítva – tudtuk meg Zátrok Károly szakosz-
tályvezetőtől. 
 Fiúgyermek kategóriában 3 csapatuk van, 
akik a Jászai Iskolában Gomola Bence, a Kos-
suthban Bürgés Gábor, a Nemzetőrben pedig 
Gyuricskó András vezetésével készülnek. A be-
lőlük alakított válogatott csak a Kenguru Nem-
zeti Bajnokságban indul, Bürgés Gáborral.
 A fiúserdülőket a Jászaiban Takács Péter (a 
Nemzeti Utánpótlás Bajnokságban is indul-
va), a Nemzetőrben Venczel Gergő, a Gimná-
ziumban pedig vegyes fiú-lány csapatként 
Csuba Attila edzi.
 A fiúkadet edzője a Jászaiban Takács Pé-
ter, a fiújunioré a JAG-ban Venczel Gergő és 
Zátrok Tamás.
 A  lányok kadet-junior csapatát Csuba At-
tila irányítja a gimnáziumban.
 Csuba Attila juniorleányai a megyei és 
a nemzeti utánpótlás-bajnokságban is in-

dulnak, kadetlányai viszont csak a nemze-
tiben.
 A női felnőttcsapatot a megyei bajnokság-
ban Kovács Péter edzi, a József Attila Gimná-
zium tornacsarnokában. 
 Férficsapatunk edzője az NBII erős Közép 
A csoportjában Kurucz Károly, a Szterényiben.
 4 utánpótlásedzőnk az NBII-es monori csa-
pat játékosa.
 Az öregfiúk megyei férfi felnőtt-bajnoksá-
gában játszó Old-ik csapatának technikai ve-
zetője pedig, Hanzelik Balázs. 
 A „piramisrendszer” alapját képező 11 után-
pótláscsapat összesen 14 (megyei és országos 
nemzeti) bajnokságban indul. Minél több mo-
nori gyerek bevonása a cél a versenyeztetésbe, 
mert számukra ez a legmotiválóbb. 
 Felkészülésük zökkenő mente s eb bé vá- 
lása szempontjából érthető, hogy helygondja-
ik enyhülését ők is az új sportcsarnok felépü-
lésétől remélik. B.G.
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Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

KeréKpár SZAKÜZLeT
Minőségi  

kerékpárok

Nyitvatartás: H: 12–18, K–P: 9–18, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Parole
 NYELVISKOLA

Csoportjainkhoz  
menet közben is csatlakozhat!  

Monor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Angol, 
német 

nyelvtanfolyamok
délután, este és 

hétvégén.

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

Biztonságban szeretné tudni értékeit?

• Magas fokú védelemmel ellátott,      
   változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:

- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.) 

- fióki nyitva tartási időben: 
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a) 
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.) 
   Várhatóan: 2017. augusztusától!                             

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért  
kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy   
forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz.  
Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

AKÁR A NYÁRI SZABADSÁG IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB  
IDŐTARTAMRA VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA  
SZÉFBÉRLÉSI SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

 http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html
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Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 11  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

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G
gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!Nemzetközi 

küzdőtéren is 
jól szerepeltek

   A 6. Mightyfist Eagles Cup nemzetközi 
ITF taekwon-do-bajnokságon 7 ország, 45 
klubja közel 400 versenyzővel képviseltette 
magát. A monori taekwon-do-szakosztály 
a Sülysápi TKD-szakosztállyal közösen in-
dulva (a versenykiírásban a klubösszevo-
nások engedélyezettek voltak a csapat szá-
mok miatt) remek szerepléssel, kiemelkedő 
egyéni és csapatteljesítményeket nyújtva a 
II. legeredményesebb együttesként zárta a 
megmérettetést.
 Egyéni versenyszámok: 1 arany, 3 ezüst és 
4 bronzérmes helyezést értek el a sportolók. 
Csapatban 3 aranyérmet és négy ezüstérmet 
szereztek a versenyzők. A legeredményesebb 
felnőttférfi versenyző Bokros Tamás lett. 

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
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 szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

végezzük! Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, 

akik szeretett családtagunkat, 
id. Tóth Mihályt 

elkísérték utolsó útjára és sírjára 
elhelyezték a megemlékezés virágait. 

A gyászoló család

Monoron  
14 éves korig
Nemzetőr  
Általános Iskola
csütörtök: 15.00–16.00

Maglódon  
Dechatlon Áruház,  
Kállai Pál u. 2.
szerda: 17.00 – 18.30,  korosztálytól független
szombat: 10.00 – 12.00, 14 éves kor felett 

Légy részese 
egy remek 

csapatnak!

RÖGBI
EDZÉSEK

Érd.: Péczely Ákos • 06/30-288-9996

SPORT
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ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 
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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

2017. október  
19-én  és 25-én  
17 órakor

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!

Új elnökséget 
választott  
a Monor SE

Az augusztus 31i közgyűlésen Gábor 
Attila elnök úr váratlan halála miatt  
kellett a tisztújí tásnak szükségszerűen 
és ha laszt hatatlanul bekövetkeznie. 

A vezetőség javas-
latára Bajári 
Tamás, a lab-

darúgó-szakosztály 
vezetésének meg-
tartásával, egyesü-
leti igazgatói tiszt-
séget kapott, Zátrok 
Tamás pedig az úszás 
mellett a többi szak-
osztály felügyeletével 
is megbízott elnökhelyet-
tes lett.
 Az Monor SE jelen esetben nem köny-
nyű elnöki posztjára pedig Ócsai Istvánt 
kérték fel. Őt az előbbi tisztségviselők-
nél talán kevesebben ismerték eddig. 
Vele beszélgettünk.

– Bemutatkozásként mit szeretne elmon-
dani, és hogyan került kapcsolatba sport-
egyesületünkkel?
 – Dombóváron nőttem fel, 38 éves, 
nős ember vagyok, két gyermekkel. 2011 
óta élek Monoron, és a BSS 2000 Kft. ré-

vén kerültem kapcsolatba a sportegye-
sülettel, mivel annak 2016 januárja óta 
ügyvezető igazgatója vagyok, így nagy-
jából másfél év óta egyre szorosabb a 
kapcsolatom az MSE-vel is.
 

– Olvasóink valószínűleg arra kíván-
csiak leginkább, hogy a mosta-

ni különösen nehéz szituá-
cióban miért vállalta ezt 

a megbízatást és milyen 
tervei vannak?
 – Sz e r e t n é m 
megköszönni Mo-
nor lakosainak, 
nyilván először a 

közgyűlésnek, a bi-
zalmat. Ez számom-

ra nagyon nagy meg-
tiszteltetés, hiszen nem 

egy kis klubról, hanem egy 
régi múltú egyesületről van szó. A 
sajnálatos előzményekből adódóan 
igazából nem sok időm volt ezen a 
felkérésen gondolkozni. Még fiatal 
vagyok, érzek magamban annyi erőt, 
hogy egy egyesületet itt lehet egy ki-
csit szebbé, öregebbé tennünk. Próbá-
lom megismerni a szakosztályokat, 
láttam a 6-0-ás futballgyőzelmünket 
is. Sok mindenkivel sikerült már be-
szélnem. Eltökélt szándékom az ösz-
szes szakosztályt igazán megismerni, 

és nem csak a szakosztályvezetőket, 
a sportolókat is. Szeretnék ellátogat-
ni edzésekre, felkészülésekre, verse-
nyekre. Ugyanúgy, ahogy a cégemnél 
is valamennyi dolgozóval személye-
sen tudok szót váltani. Így tudok ké-
pet alkotni helyzetükről, belelátni 
mindennapos gondjaikba. A szak-
mai dolgokba nem kívánok beleszól-
ni, azért vannak a szakosztályvezetők. 
Én a hátteret szeretném nekik meg-
teremteni, illetve továbbra is biztosí-
tani, hogy nyugodtan tudjanak fel-
készülni, és a hosszú- és rövid távú 
célokat megpróbáljuk közösen elérni.

– Manapság már egy sportegyesületnek 
is nagy szüksége van gazdaságban jártas 
szakemberre. 
 – Azért, mert cégem létszám- és 
pénzügyek szempontjából fő támo-
gatója a labdarúgásnak, ne gondolják 
a város polgárai, hogy csak a futbal-
lal fogok foglalkozni. Azt vállaltam, 
hogy nekem az egyesület, tehát min-
den sportág ugyanolyan fontos. Én is 
fociztam versenyszerűen, de amatőr 
szinten küzdő- és egyéb labdasporto-
kat is kipróbáltam. Az MSE egy közös 
nagy hajó, együtt kell dolgoznunk, nem 
egymás ellen. Mert ha az egyesületnek 
jól megy, akkor megy jól a szakágak-
nak, akár külön-külön is. Úgy érzem, 
hogy az inkább előny, hogy indulás-
kor nem ismerjük egymást, így tiszta 
lappal indulhatunk. Nincsenek előíté-
leteink, se pozitív, se negatív irányban. 
Én sikert remélek.
 Egyébként az elnökségi megbízás 
egy évre szól. Nem azért, mert csak ad-
dig szeretnék itt dolgozni, hanem azért, 
mert ezalatt megismerjük egymást az 
elnökséggel és meglátjuk, hogy tudunk 
együtt dolgozni?
 Egy év után húzok egy vonalat, hogy 
amit szerettünk volna, azt sikerült-e el-
érnünk? Az az energia, amit én – a cég-
vezetés mellett – bele tudok tenni, az elég 
vagy nem? Nyilván, ha az elnökség és 
én is úgy ítéljük meg, hogy ez előrevi-
szi a klubot, akkor a jövőről lehet majd 
beszélni egy év múlva. B.G.

Ócsai István, a Monor  
SE új elnöke

Hirdetés
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Egyedül  
veretlenül  
az élen

   Az MSE labdarúgócsapata 
szurkolói nagy örömére veret-
lenül vezeti az NBIII-as lab da - 
rúgóbajnokság Keleti csoportját, 
lapzártánk idején, a 7. forduló után. 
 A mérleg igazán impozáns ed-
dig. Két idegenbeli győzelmünk 
volt a Tiszaújváros és a Füzesgyar-
mat ellen, és három hazai (13-0-ás 
gólaránnyal), a Balassagyarmat, a 
Cigánd és a Nyírbátorral szemben. 
Két idegenbeli döntetlent pedig a 
jelenleg második helyezett Salgó-

Gólöröm Füzesgyarmaton

tarján és az ötödik Putnok ellen ér-
tük el.
 A csapat védelmét dicséri, 
hogy a 21 lőtt és az 5 kapott gól 
különbsége is messze az eddigi 
legjobb a csoportban (a máso-
dik helyezettnél ez az arány 16-
9). Csak a Putnok ellen nem tud-
tunk gólt rúgni.
 Küzdeni tudásunkat is több 
meccs bizonyította. Az első for-
dulóban a Salgótarján ellen 0-1-
ről fordítottunk 2-1-re, és zár-
tunk 2-2-vel. Tiszaújvárosban 
0-1-ről vezettünk 3-1-re, és lett 
végül 3-2 a javunkra. Legutóbb 
a Füzesgyarmat is vezetett elle-
nünk 1-0-ra, amiről – egy kiha-
gyott 11-essel is – sikerült 3-1-re 
fordítanunk. Közben idegenben, 
a csoportunkban a 3.helyen álló 
ESMTK elleni hétközi Magyar 
Kupa mérkőzést, ha az eddigi-
eknél mérsékeltebb teljesítmény-
nyel is, de sikerült megnyernünk. 
(A kupa következő fordulójában, 
október 25-én, az NBI-es DVSC 
ellen már jóval nehezebb mérkő-
zés vár a monori gárdára.) 
 A következő MTK II elleni ide-
genbeli és a Jászberény elleni ha-
zai rangadó sem lesz könnyű, de 
ez a csapat megérdemli a bizta-
tást. 

Új edző, újabb érmek 

   Örvendetes hír, hogy bővült a 
Monor SE Birkózó Szakosztályá-
nak edzői stábja.
 Komáromi Tibor, Bajkai Lajos és 
ifj. Balatoni Mátyás mellé sikerült 
megnyerni a csapat munkájának 
szakmai segítésére Fodor Tamást 

is. Az új szakember 54 éves, 20 
éve tanít a Testnevelési Egyete-
men küzdősportokat. Második 
diplomáját külföldön szerezte.
 A szakosztály az augusztusi mo-
nori edzőtábor után már sikeresen 
kapcsolódott be az új idény verse-
nyeibe is. Szeptember 2-án Egerben, 
Balatoni Bence – a Magyar Egyete-
mi- Főiskolai Bajnokságon, kötött-
fogásban a 71 kg-os súlycsoportban 
– országos bajnok lett.
 A diákolimpia nyársapáti terü-
leti bajnokságáról pedig szeptem-
ber 17-én 10 fős csapatunk 2 arany, 
1 ezüst és 4 bronzéremmel tért 
haza. G. 

A KIVITELEZÉS

MEGKEZDŐDÖTT

www.adyhaz.hu

TÁRSASHÁZ - MONOR
ELADÓ 

LAKÁSOK

ÉRDEKLŐDÉS
+36 29 572-782

2200 MONOR, 
Ady Endre u. 1.
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik el-
kísérték utolsó útjára szeretett halottunkat, 
Bajkai Károlyt. Együtt érezve a családdal, 
sírjára elhelyezték a megemlékezés virágait. 
  A gyászoló család 

Köszönet- 
nyilvánítás

Alapító laptulajdonos: Monor Városi Önkor-
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Szerelvény – Sarok
Kazánok, cirkók, 

radiátorok, 
acél-, műanyag- 

és rézcsövek. 
Minden ami a víz-, 

gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/A

Kedvező áraK

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 300   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

1080 Ft/m2 -től, szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1080 Ft/m2 -től háztól házig szállítással.

    Magócsi Ruhatisztító

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház
Monor, Ady E. út. 47–49.

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

10 ÉVESEK LETTÜNK!
Ha október, akkor AKcióS pÉNTEK!

Október 13-án pénteken és 
október 20-án péntekeken 

MiNdEN TErMÉKÜNK 10% KEdVEzMÉNNyEL KApHATó!

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-bükk 25-
33 cm 18 500 Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a 
mennyiséget! Tel.: 06-20/343-1067 
•   Termelői mézek 990 Ft/0,5 kg ártól Monoron és 
környékén, 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingye-
nes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444 
•   Redőny, reluxa, harmónikaajtó  
szerelése és javítása! Gurtnicsere.  
Érd.: Nagy Sándor, 06-20/321-0601
•   Monoron két nőstény kecskegida, 8 hónaposak, 
núbiai – búr szülőktől 15 000 Ft/db áron 
ELADÓ! Érd.: 06-70/607-4444
•   Monori húsboltba eladóhölgyeket, illetve 
hentest keresünk, kiemelt bérezéssel, jó  
munkakörülmények közé. Pályakezdő  
nem akadály. Érd.: 06-20/204-8448  
vagy 06-20/58-43-238.

•   Monor kertvárosi részén, termelésre és gyár-
tásra alkalmas, szakosított helyiségekkel ellátott, 
légkondicionált üzem kiadó. Érd: 70/367-5760
•   Pesttől 30 km-re Csévharaszton, a 4-es út kö-
zelében 102 m2-es új építésű (emelt szerkezet-
kész, fűtés kész) sorház TULAJDONOStól eladó 
11,9 millió Ft-ért. Tel.: 06-30/929-2622  
24 szó. = 1440 + áfa = 1828,8 Ft
•   Eladó ingatlant keresek Budapesten és Pest 
megyében. Érd.: 06-30/612-4371 
•   Monoron eladó-kiadó családi házat, lakást,  
telket keresek. Hívását előre is köszönöm.  
Tel.:06-20/397-4055
•   Domján Lakberendezés Kft. bútorüzletébe B 
kategóriás jogosítvánnyal rendelkező rakodót  
és jól szituált megjelenésű eladóhölgyet keres.  
Versenyképes jövedelem! Bővebb információ:  
06-30/983-8561, vagy személyesen az üzletben: 
Monor, Ceglédi út 78. 

Apróhirdetés

A Monori Strázsa Szaknévsor 2018 kiadvány-
ban a háztartási alkatrész fül alatt, tévesen 
lett közölve a 2200 Monor, Mikszáth K. u. 3. 
szám alatt lévő Alkatrész bolt ( volt Gelka) te-
lefonszáma. A helyes  telefonszám továbbra is: 
06-29/411-550. Az elírásért elnézést kérünk. 
 A Szerkesztőség. 



Akciós árak október 9-től 21-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Erzsébet-
utalványt is  
elfogadunk

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

MINTABOLT

ATLAsz

Friss kenyér, zsömle, kifli kapható

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

Keresse
 webshopunkat 

a neten!
www.husifutar.hu

799  Ft/db

1290  Ft/kg

1100 Ft/kg

550  Ft/kg

1990  Ft/kg

1099  Ft/kg

899  Ft/kg

4990 Ft/kg

899 Ft/kg

899  Ft/kg

1099 Ft/kg
999 Ft/kg

1499  Ft/kg

1499 Ft/kg

399  Ft/kg

139  Ft/kg

Disznósajt

Pulyka apró hús

Tengeri halfilé
1 kg

Pulykaszárny

Kolozsvári szalonna

Sertéslapocka

Hekktörzs
1 kg

Pick téliszalámi

Csirkemell
csonttal

Bőrös malachús

Füstölt hátsó csülök

Csemege, csípős,  
paprikás szalámi

Imki 

Faros csirkecomb

Csirkefarhát

Hajdú kolbász

Mangalicaszalonna
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Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  
és házi vízellátók  

nagy választékban

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

Nyitvatartás:  
H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.00, V: zárva

Ajánlatunk:

Zártszelvény, szögacél, laposacél

Hyundai elektromos barkácsgépek  

széles választékban

Szivattyúk, házi vízellátók  

kibővült választékkal  

(Elpumps, Pedrollo, DAB, Leo)


