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Monor Városi Sportcsarnok

   2018. 

május 21. 20 óra

Monor Város Önkormányzat a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, 
valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) rendelete alapján 
„Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére pályázatot hirdet.

A címre pályázhat Monor közigazgatási területén lévő ingatlan 
tulajdonosa, vagy használója. 

A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak: 
akinek ingatlana, s az azon található épület, kert, udvar megjelenésében har-
monikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe, és akinek az ingatlana 
előtti járda, árok, árokpart gyommentesen tisztántartott. 

Pályázati tudnivalók: 
Pályázni önkéntes alapon lehet, a polgármesteri hivatalban átve-
hető, illetve a honlapról (monor.hu) letölthető pályázati adatlap 
kitöltésével. 
Pályázatot postai úton 2018. május 19-ig történő feladással a Mo-
nori Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. 
címre címezve, személyesen a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) titkárságán 2018. május 22. 12 
óráig nyújthatják be.
Pályázni kitöltött, aláírt adatlappal (letölthető a www.monor.hu 
oldalról) csatolt fényképekkel (digitális formában is) lehet. 
Az elismerésekről a képviselő-testület dönt júniusi ülésén.
Az elismerés évente adományozható családi ház, társasház, telep-
hely, valamint utca és utcaszakasz kategóriákban, a díjazottat az 
elismerés 5 évi időtartamra illeti meg. 

A pályázat díjazása: 
A Képviselő-testület a címet „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú. 
25 x 15 cm nagyságú, falra szerelhető emléktáblával és oklevéllel 
ismeri el. 

Bővebb információ kérhető: 
A Polgármesteri Hivatal MŰVÁK Irodáján, vagy telefonon  
a 06-29/612-317-es számon. 

Tiszta udvar  rendes ház 
pályázati felhívás
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ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

A város további gyarapodásához, szé-
püléséhez jelenleg minden lehetőség 
adott, a város gazdálkodása stabil, a 

közeljövőben több cég letelepülése is várható, 
amelynek köszönhetően tovább nőhetnek az 
adóbevételek, emellett az elmúlt évekhez ha-
sonlóan pályázati források is lehetővé teszik a 
további fejlődést, amelyeknek egy igen jelen-
tős hányada Belügyminisztériumi támogatás-
ból érkezett a városba. Így épült fel például az 
új sportcsarnok is, amely nem csak a helyiek 
mindennapjait színesítheti, hanem a környék 
sport és kulturális életére is hatással lehet. 
 A városi sportcsarnok beruházás, amely 
az elmúlt évek egyik legjelentősebb monori 
fejlesztése volt, összesen 1,5 milliárd forint-
ból valósult meg. A beruházás előkészítésére 
250 millió forintot biztosított a kormány, a ki-
vitelezésre pedig 1 milliárd 250 millió forint 
támogatást kapott a város. Az ezer fő befoga-
dására alkalmas létesítmény jelentős hatással 
van a város sportéletére, emellett a kulturális 
és szabadidős programok is felpezsdültek a 
nyitóünnepség óta. 
 Idén az monori egészségügy részesül jelen-
tős mértékű támogatásban: a városi szakren-
delő felújítása több mint 1,3 milliárd forintból 
valósulhat meg. A kormányhatározat szerint 
a Pest Megyei Területfejlesztési Programból 
553 millió forint jut épületinfrastruktúra-fej-
lesztésre, emellett 816 millió forint 
az Egészséges Budapest-program 
keretén belül érkezik a fejlesztésre. 
A beruházás keretében a Balassi 
Bálint utcai épület felújítása mel-
lett a gép- és eszközpark is meg-
újul, illetve új orvostechnológiai 
berendezések beszerzésére is le-
hetőség nyílik. Emellett tervben 
van új szakrendelések kialakítá-

sa is, az ezzel kapcsolatos tárgyalások folya-
matosan zajlanak. A monori rendelőintézet 
korszerűsítéséért tett első sikeres lépés az volt, 
mikor a Pest megyei országgyűlési képvise-
lők elérték, hogy a kormány létrehozzon egy 
megyei fejlesztési alapot, amely segítségével 
kompenzálhatók a kieső európai uniós támo-
gatások. Ezt követően már csak azon kellett 
dolgozni, hogy ebből az alapból kiemelt tá-
mogatást kaphasson a szakorvosi rendelőin-
tézet, amely – a sportcsarnokhoz hasonlóan 
– nem csak a monori egészségügy szempont-
jából fontos, hanem a térség egészségügyi el-
látása miatt is. 
 A Belügyminisztérium javaslatára 2017-
ben 450 millió forint támogatást kapott a vá-
ros önkormányzati ingatlanok felújítására 
és útfelújításra. Az önkormányzat ebből az 
összegből tervezi a Petőfi utca Virág utca és 
Széchényi utca közti szakaszának, továbbá 
a volt kisegítő iskola épületének felújítását, 
amely környékén a teljes közterület felújítá-
sa is megtörténik: forgalomcsillapított, dísz-
kővel és térburkolatokkal ellátott parkosított 
környezet kialakítása a cél. 
 A Monori Tesz-Vesz Óvoda felújítására kö-
zel 30 millió forint támogatást nyújtott a Bel-
ügyminisztérium. A korszerűsítés keretében 
sor került a nyílászárók és a radiátorok cse-
réjére, gépészeti és egyéb belső felújításokra, 

valamint bútorvásárlásra. Az óvoda komfor-
tosabb lett, az üzemeltetése pedig gazdaságo-
sabbá vált.  
 A Kormány egy korábbi döntésének meg-
felelően 2016–2018. között 80 milliárd forin-
tot fordít Pest megye kompenzációjára Pest 
megye Területfejlesztési Koncepciója és Pest 
megye Területfejlesztési Programja megva-
lósítása érdekében. A program keretében 
került sor Az önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsíté-
sének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén pályázatra, amelyen 
70 millió forint támogatást nyert Monor a 
Balassi utca Lőcsei utca és Klapka utca kö-
zötti szakasz építésére. Az aszfaltburkolat-
tal ellátott útszakaszon a közvilágítás is ki-
épült. Az új útszakasz jelentős mértékben 
tehermentesítette a városrész kis utcáinak 
forgalmát. 

 A felsorolást még hosszasan foj-
tathatnánk, hiszen korábban jelen-
tős források érkeztek uniós pályá-
zatok útján, illetve önkormányzati 
önerőből is sokat fejlődött Monor. 
Az elmúlt évek legjelentősebb tá-
mogatásai azonban kormányzati és 
Belügyminisztériumi támogatás-
ból valósultak meg. A város a fej-
lődés útját járja, várjuk a folytatást! 

Az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül 
Monor. Ez a fejlődési folyamat, melyet a város lakói tapasz-
talhatnak több választási ciklussal ezelőtt kezdődött, és 
remélhetően az elkövetkező években is kitart majd. 

MILLIÁRDOS fejlesztések  
valósulnak meg Monoron

Monor és környéke szempontjából is meghatározó  
létesítmény az 1,5 milliárd forintból megvalósult sportcsarnok

Zsombok László polgármester egyeztet Pogácsás 
Tibor belügyminisztériumi államtitkárral

 Jelentős fejlesztés előtt áll a Monori Szakorvosi Rendelőintézet
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jutni az infrastruktúra megléte és mi-
nősége miatt.

– Mennyire vonzó a külföldi befektetők szá-
mára Magyarország?
 – Tavaly minden beruházási rekordot 
megdöntöttünk Magyarországon. 96 új 
nagyberuházás jött az országba – koráb-
ban 71 volt a rekord –, ami meglátszik 
az exportadatokon is. Az ország törté-
netében tavaly először fordult elő, hogy 
az export 100 milliárd euró fölé emelke-
dett, ráadásul az egy főre jutó külföldi 
működő tőke összege 8600 euró – ösz-
szességében 86 milliárd –, amellyel re-
gionális összevetésben is az éllovasok 
közé tartozunk. Mindennek az alap-
vető oka, hogy sikerült Európa egyik 
legversenyképesebb és legbiztonságo-
sabb beruházási környezetét létrehoz-
ni Magyarországon. Európában sehol 
máshol nincs egy számjegyű társasági 
adó és ilyen alacsony személyi jövede-
lemadó. A kormány megállapodott a vállala-
tokkal, hogy mindaddig csökkenti a szociális 
adót, amíg növekednek a fizetések. Az adó-
csökkentésnek köszönhetően a vállalatok úgy 
is meg tudják őrizni a versenyképességüket, 
hogy emelik a dolgozók fizetését. Másrészt 
pedig Magyarország biztonságos ország. So-
kan támadtak a migrációs politikánk miatt, de 
ha valaki külföldről Magyarországra jön, ak-
kor leszűrheti, hogy itt nyugalom és biztonság 
van. Márpedig minden vállalat szereti bizton-
ságban tudni az alkalmazottait és a befekteté-
seit. Az áprilisi választás tétje, hogy ez a biz-
tonság megmarad-e.

– A térségben most épül az M4 gyorsforgalmi út 
Üllő és Cegléd közötti szakasza, amely várhatóan 

INTERJÚ

SOHA NEM VOLT ennyi  
nagyberuházás az országban
Szijjártó Péter a Shinheung 
SEC EU Kft. gyáregységének 
ünnepélyes átadásakor járt 
Monoron. A külgazdasági és 
külügyminiszterrel a ceremó- 
nia után beszélgettünk az el- 
múlt évek külpolitikai és gaz-
dasági eredményeiről, és az 
április 8-i választások tétjéről.  

300 új munkahelyet teremt  
Monoron a Shinheung
  Nyolcmilliárdos fejlesztést hajtott végre 

Monoron a dél-koreai Shinheung Sec Eu Kft., 
az ünnepélyes átadás után megindul a gyár-
tás az új akkumulátoralkatrés-
gyárban. 
 Az Ipar utcában létesítette első 
európai telephelyét a dél-kore-
ai vállalat, a monori egységben a 
Samsung Sdi Magyarország által 
készített elektromos autó akkumu-
látorokhoz gyártanak alkatrésze-
ket. Az ünnepélyes átadáson részt 

vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter, Pogácsás Tibor önkormányzati állam-
titkár, országgyűlési képviselő, Csö Kju Szik, 

a Koreai Köztársaság magyarországi nagy-
követe és Kim Girin, a Shinheung Sec EU Kft. 
tulajdonosa. 
 A nyolc milliárd forintos beruházást ki-
emelt fejlesztésként tartja nyilván a magyar 
kormány, ezért 769 millió forinttal támogat-
ta – jelentette be Szijjártó Péter. A külügy-
miniszter kiemelte, hogy az ország ipari ter-
melésének 28,7 százalékát az autóipar adja, 
a tavalyi termelés 8038 milliárd forintra 

emelkedett – ez minden idők legma-
gasabb értéke –, az ágazat pedig már 
több mint 175 ezer munkavállalót fog-
lalkoztat az országban. 
 A beruházásnak köszönhetően jövő 
év végéig 300 új munkahely létesül Mo-
noron, emellett a gyártáshoz szükséges 
alapanyagok 80 százalékát is Magyar-
országról szerzik be.

A dél-koreai Shinheung SEC EU Kft. monori 
letelepedése gazdaságilag jelentős erősítést 
jelent a városnak és a környéknek egyaránt. 

Milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy egy ilyen 
távoli ország gazdasági szereplői éppen Monort vá-
lasszák helyszínül egy új gyáregység létesítésére?
 – Alapvetően három dologra van szük-
ség. Első, hogy a legversenyképesebb pénz-
ügyi feltételeket biztosítsuk. Nagy segítsé-
get jelent, hogy Európa legalacsonyabb adói 
Magyarországon vannak, a kormány beru-
házásösztönzési politikájának köszönhetően 
pedig a Shinheung 700 millió forintot meg-
haladó támogatást kapott. Második a szak-
emberállomány és a munkaerő. Budapest kö-
zelsége ebből a szempontból abszolút vonzó, 
hiszen itt a legsűrűbb a népesség, jó iskolák 
vannak Monoron is, a fővárosban pedig jó 
egyetemek és főiskolák, ezért a szakember-
képzést megoldottnak veheti egy beruházó. 
A harmadik pedig az infrastruktúra és a lo-
gisztika. A Shinheung kifejezetten azért jött 
Magyarországra, hogy alkatrészeket tudjon 
szállítani a Samsung SDI Magyarország ál-
tal gyártott akkumulátorokhoz. A Samsung 
gyára Gödön van, Monorról könnyű oda el-

tovább javítja a régió versenyképességét. Ezen kívül 
egy másik fontos beruházás tárgyalásai is zajlanak, 
amely szintén jelentős hatással lehet Monor továb-
bi fejlődésére. Ez a repülőtéri gyorsvasút, amely a 
jelenlegi információk szerint Kispest és Monor ál-
lomások között valósulhat meg, és becsatlakozna 
a repülőtérre is.
 – A Liszt Ferenc repülőtér forgalma tavaly 
meghaladta a 13 millió főt, Európában a leg-
nagyobb növekedési ütemet a budapesti re-
pülőtér érte el. Ezt az infrastruktúrának is 
követnie kell. Két hete adtuk át az első rep-
téri hotelt, korábban ez sem volt, illetve dön-
tést hoztunk arról, hogy fejlesztjük a reptér-
re vezető vasútvonalakat, annak érdekében, 
hogy a regionális repterekhez viszonyítva is 
versenyképes utazási időt biztosítsunk Buda-
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Sportpark kialakítására  
nyert pénzt az önkormányzat

  Az elmúlt időszakban Monoron is meg-
jelentek és népszerűek a szabadidős sport-
ban a kültéri testedző eszközök. A lehető-
ségek további bővítése érdekében a város 
is részt vett a Nemzeti Szabadidős – Egész-
ség Sportpark Program keretében kiírt pá-
lyázaton. Ennek eredményeképpen egy új, 
önálló sportpark kialakítására lesz lehető-
sége az önkormányzatnak. 
 Az új létesítmény besorolása szerint D 
típusú edzőparknak minősül, ez azt jelen-
ti, hogy legalább 150 négyzetméter alapte-

rületen, minimum 15 eszköz telepítésével 
valósul meg. A sportparkban várhatóan 
tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hát-
izom-erősítésre, fekvőtámasz-gyakorlatok 
végzésére, lépcsőzésre, létramászásra és 
függeszkedésre alkalmas eszközök kap-
nak helyet, továbbá párhuzamos korlát te-
lepítésére is lesz lehetőség. 
 A szabadtéri edzőpark a Péteri úti grund-
pálya mellett épülhet meg a képviselő-tes-
tület döntése szerint. A létesítmény ki-
alakításával a város vezetése, a Nemzeti 

Fekvőtámasz-  
gyakorlat egy 
szabadtéri 
kondiparkban

Szabadidős – Egészség Sportpark Program 
szellemiségével összhangban, arra törek-
szik, hogy mindenki számára ingyenesen 
biztosított legyen a testmozgás lehetősége. 

Újabb világcég költözhet Monorra – számolt be róla 
Zsombok László polgármester a legnépszerűbb kö-
zösségi oldalon. 
 Heteken belül lezárulhat a pedagógusföldként 
ismert önkormányzati terület adásvétele, mely-
nek eredményeképpen egy nagynevű francia vál-
lalat lehet az újabb munkaadó városunkban. A ko-
reai és svájci befektetők megnyerése után így ismét 
beigazolódott, hogy a helyi gazdaság fejlesztése ér-
dekében végzett önkormányzati munka idővel meg-
térül.
 A város képviselő-testülete több hónapos előké-
szítő tárgyalások után, a március 8-i ülésén döntött 
arról, hogy egy francia tulajdonú multinacionális vál-
lalatnak értékesíti a Csévi út melletti, mindösszesen 
439 ezer 181 négyzetméter alapterületű, kereskedel-
mi-gazdasági övezetbe frissen átsorolt ingatlant. A 
társaság – amennyiben a Magyar Állam nem kíván 
élni elővásárlási jogával – nettó 1,1 milliárd forint 
vételárat fizet a területért az önkormányzatnak.
 A világszerte 44 országban bázissal rendelkező 
és több mint 110 országban jelen lévő cégcsoport 
13 kutató-fejlesztő központtal, 23 gyártórészleg-
gel és több mint 5 000 alkalmazottal rendelkezik. 
Az állategészségügyi szektorban ismert szereplő-
nek az adásvételt követően hosszú távú tervei van-
nak Monoron. A projekttel kapcsolatos ingatlan- és 
technológiai fejlesztés várhatóan éveken keresztül 
tart, mely jelentősen fellendítheti a helyi építési-
szolgáltatási szektort is.
 A terület értékesítéséből származó egyszeri, je-
lentős bevételen túl, a projekt megvalósítása ki-
emelt helyi és országos közérdek is, hiszen továb-
bi jelentős munkahelyteremtést eredményezhet 
városunkban és az önkormányzat részére fizeten-
dő helyi adók, illetve esetleges egyéb kötelezett-
ségvállalások is kiemelkedő közösségi előnyöket 
jelenthetnek. A társaság magas hozzáadott érté-
kű és innovatív termékeivel pedig hozzájárulhat a 
térség további fejlesztéséhez is. 

Francia nagy- 
vállalat teremthet  
új munkahelyeket

pestről a reptérre és fordítva. Emellett bizto-
sítani szeretnénk, hogy az ország különböző 
pontjairól is közvetlenebb legyen a repülőtér 
elérése.

– Ha három dolgot kellene megneveznie, amit iga-
zán nagy sikerként könyvelhet ebben a ciklusban 
külügyminiszterként, mi lenne az?
 – Az egyik, hogy a nemzetközi nyomás 
dacára kiálltunk az ország biztonsága mel-
lett. Hiába próbálkozott az Európai Unió és az 
ENSZ, Brüsszel és New York, számunkra vi-
lágos volt, hogy az ország és a magyar embe-
rek biztonsága az első. Világossá tettük, hogy 
kizárólag a mi jogunk eldönteni, kivel aka-
runk együtt élni, és nem a nemzetközi szer-
vezeteké. Szintén nagy sikernek tartom, hogy 
a külpolitikánkkal sikerült gazdasági sikere-
ket elérnünk. Magyarországon soha nem volt 
akkora az export, és a Befektetési Ügynöksé-
günkön keresztül sem érkezett soha annyi 
beruházás, mint az elmúlt években. Fontos-
nak tartom még megemlíteni a keleti nyitás 
politikáját. Négy év alatt 59 beruházás érke-
zett keletről, illetve eurómilliárdokért tudunk 
exportálni a keleti országokba.

– Az utóbbi időben több fórumon is megszólalt, ahol 
a magyar álláspontot ismertette a migráció kap-
csán. Kollégái miként vélekednek a globális mig-
rációs csomagról?
 – Egész Nyugat-Európában kezd átalakul-
ni a migrációval kapcsolatos közhangulat. A 
két legutóbbi európai nemzeti parlamenti vá-
lasztás, Ausztriában és Olaszországban alap-
vetően a migrációról szólt. A migráció osztotta 
meg leginkább az induló pártokat és mind-
két helyen a migrációellenes pártok kapták a 
legtöbb szavazatot. Vannak olyan kormányok, 
amelyek vagy csak törékeny többséggel bír-
nak, vagy nagyon széles koalíción alapulnak, 
ezért csak óvatosan foglalhatnak állást. Ezek-
nek a kormányoknak a képviselői négyszem-
közt fejezik ki a biztatásukat és az egyetérté-
süket a magyar politikával. A közép-európai 
országok álláspontja egybevág a migrációs té-
mában és sok távol-keleti ország is szimpátiá-
val figyeli a magyar intézkedéseket, mert ők 
is a fegyelem és a jogszerűség talaján állnak, 
ráadásul napi tapasztalatokkal is rendelkez-

nek migrációs hullámokról. Míg Európában 
folyamatosan azzal az állítással szembesülünk, 
hogy nem lehet megvédeni a Földközi-tenger 
határát, mert az nagyon hosszú tengeri határ, 
addig az ausztrálok megoldották, hogy míg 
2014–2015-ben évente 800 hajó érte el az ten-
gerpartokat tele illegális bevándorlókkal, ma 
már egy sem. Látszik, hogy vannak olyan or-
szágok az ENSZ-ben és az unióban is, ame-
lyek a határvédelmet és a saját polgáraik biz-
tonságát tartják a legfontosabbnak. Mi is azt 
gondoljuk, hogy a magyar emberek biztonsá-
gánál semmi sem fontosabb. Az elmúlt két és 
fél évben 28 terrortámadást követtek el Euró-
pában migrációs hátterű elkövetők, a migrá-
ció tehát nemzetbiztonsági kérdés, aki ezt ta-
gadja, az bolond.

– Április 8-án újra az ország jövője a tét. Milyen 
jövő vár az emberekre, ha a folytatásra szavaznak? 
Milyen jövő vár Magyarországra, ha végül az el-
lenzéki pártok alakíthatnak kormányt?
 – Mi sem vagyunk kivételezett helyzet-
ben az Európai Unióban, nálunk is a beván-
dorláshoz való hozzáállás jelenti a legélesebb 
választóvonalat a pártok között. Ha mi mara-
dunk kormányon, akkor folytatjuk a harcot 
azért, hogy a magyarok dönthessék el, kik-
kel akarnak együtt élni az országban. Ha a be-
vándorláspárti ellenzék kerül ki jobban a vá-
lasztásból, akkor ezt a harcot fel fogják adni. 
A kötelező kvótáról zajló népszavazás után mi 
indítványoztuk, hogy a kötelező kvóta tilal-
mát foglaljuk az alaptörvénybe. Ezt az ellen-
zéki pártok leszavazták. Mindenki emlékezhet 
hogyan szurkolt az ellenzék a minket kritizá-
ló külföldieknek, mikor a déli határon neki-
álltunk kerítést építeni. Emlékezhetünk arra 
is, hogyan kritizáltak minket a szigorú határ-
védelmi intézkedések miatt. Azt is mindenki 
világosan láthatja, hogy az ellenzék számára a 
migránsok jogai fontosabbak, mint a magyar 
emberek biztonsághoz fűződő joga. Ha ez a 
kormány marad, akkor a harcot tovább vív-
ja, ha a jelenlegi ellenzéken alapuló kormány 
jön létre, akkor fel fogják adni ezt a küzdel-
met. Akkor pedig nem Magyarországon, ha-
nem New Yorkban és Brüsszelben döntenek 
arról, hogy kik jöhetnek be ebbe az országba 
és kikkel kell nekünk együtt élnünk.        VT
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MUNKACSOPORT DOLGOZIK  
a csapadékvíz-elvezetés megoldásán
Visszatérő probléma, hogy a 
monori domborzati viszonyok 
miatt a hosszabb ideig tartó, je- 
lentős csapadékmennyiség a vá-
ros több részében gondot okoz. 

Az önkormányzati felhívja az ingatlantulajdo-
nosok figyelmét, hogy a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény alapján a kapube-
hajtók és a behajtók alatti átereszek karban-
tartása a tulajdonosok kötelessége. 

Ingatlantulajdonosok 
figyelmébe! 

A c s apadékv í z- e l -
vezető árkok és a 
szikkasztóárkok 

egy része megszűnt, illet-
ve a karbantartás hiánya 
miatt nem működik meg-
felelően. Egyes helyeken 
az átereszek eltömődtek, 
sérültek – kezdte Zsombok 
László polgármester a témá-
val kapcsolatos tájékozta-
tását. A KÖVÁL Nonprofit 
Zrt. (városüzemeltetés) ke-
retein belül 2017 februárjá-
ban megalakult egy 4-5 fős 
csapat, mely a csapadékvíz 
elvezetésével kapcsolatos 
munkálatokat végzi a vá-

ros belterületén. Először a nagyobb fogadó- és 
gyűjtő árkokat tisztították/tisztítják meg gépi 
és kézi munkával, illetve a már előző idősza-
kokból jól ismert problémás területek árkait, 
átereszeit. A csapat megfelelően végzi mun-
káját, de a terület nagysága és a feladatok vo-
lumene miatt lassan halad a munka. Folyama-
tos feladatot tudunk nekik biztosítani az egész 
évre. Fontos, hogy a jövőben, ütemezetten, terv 
szerint és megfelelő szakmai irányítás mellett 
végezzük ezt a feladatot. A csapadékvíz-elve-
zető rendszerek, az árkok, átereszek kezelése, 
tisztántartása, karbantartási javítási munkái 
közfoglalkoztatottak bevonásával is történik. 
 A munkálatokat az időjárás és a rendelke-
zésre álló műszaki és emberi erőforrások fi-
gyelembevételével lehetséges végrehajtani 
– mondta Zsombok László. 
 Az önkormányzat költségvetés-tervezete 
jelenleg nem tartalmaz külön csapadékvíz-

elvezetési költségkeretet. A környezetvédelmi 
alap mintegy 8 millió forint – tudtuk meg –, 
amennyiben ezen összeget meghaladó mé-
retű feladatokról születik döntés, úgy a cél-
tartalék terhére lehet fedezetet biztosítani.
 – A csapadékvíz-elvezetés fontos téma, a 
képviselő-testület visszatérően foglalkozik 
vele – szögezte le Zsombok László. A márciusi 
testületi ülésen egy munkacsoportot alakított 
az önkormányzat a belvíz- és csapadékvíz-el-
vezetési kérdések, problémák megtárgyalására, 
a képviselő-testület felé javaslatok megfogal-
mazására. A munkacsoport és a szakbizottság 
a műszaki iroda munkatársaival folyamato-
san járja a várost és felmérik a kritikus ponto-
kat, a beavatkozást igénylő rendszerelemeket 
és beazonosítják a nem megfelelően működő 
csapadékvíz-elvezetést szolgáló műtárgyakat. 
 – A cél, hogy a felszíni vízelvezetést szolgá-
ló átereszek, vízelvezető- és szikkasztóárkok, 
csatornák folyamatos, tervszerű karbantartá-
sa, gondozása biztosított legyen, ugyanakkor 
fontos hangsúlyozni, hogy a belvíz- és csapa-

dékvíz települési szintű kezelése komplex ke-
zelést igényelne. Egybefüggő, egymásra ható 
jelenségekről és folyamatokról van szó. A vi-
zet nem lehet és nem érdemes lokálisan ke-
zelni. Hosszú távon a teljes település vízgaz-
dálkodási, vízelvezetési rendszerét szükséges 
lenne felülvizsgálni, megterveztetni – mond-
ta a polgármester. 
 Fontos az is, nem lehet cél, hogy minden 
bel- és csapadékvizet elvezessünk a városból. 
Ez nagyobb károkat okozna, mint amennyi 
átmeneti hasznot hozna. Szakértők és újabb 
tanulmányok szerint a korszerű területi víz-
gazdálkodási rendszerekben helyben kell 
összegyűjteni és átmenetileg kezelni a csa-
padékvizet – például olyan záportározókkal, 
amik a száraz időszakban parkként, zöldfe-
lületként funkcionálnak. Ezekre is vannak 
példák már időnként Magyarországon is. A 
korszerű várostervezési/parképitesi gyakorlat 
tehát azt mondja, hogy tartsuk meg a csapa-
dékvizet. Ilyen elvek szerint épült a rotterda-
mi Waterplein Benthemplein, a koppenhágai 
Tasinge Plads és az Enghaveparken, de itthon-
ról a budapesti Kerekerdő park is.
 Zsombok László hozzátette, az előzetes 
vizsgálatok alapján 15 helyszínt azonosítot-
tak be a városban, ahol indokolt a csapadék-
víz-elvezetés problémáinak azonnali kezelése, 
vagy rövid távú megoldása. Az önkormány-
zat munkacsoportja további felméréseket vé-
gez, melyek alapján meghatározzák, hogy a 
probléma megoldása érdekében milyen mun-
kák elvégzésére lesz szükség.
 Fentieken túl Monor Város Önkormány-
zata benyújtotta pályázatát a Települések fel-
színi csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korsze-
rűsítésének támogatása című felhívásra. Pro-
jekt költsége: 126 millió Ft. Önrész: 6 millió Ft. 
Amennyiben nyer a városunk, úgy az aláb-
bi területeken lesz lehetőség a vízelvezetési 
rendszer javítására: Ady utca, Jókai utca, Ba-
bits Mihály utca, Klapka utca, Czuczor utca 
környékének rendszeres, esőzéseket követő 
pangó víz problémája szűnhet meg ezzel.

  Monor Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a 2018. évi márciusi rendes ülésén 
vizsgálta felül a szociális, gyermekvédelmi és 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, valamint az étkezési térítési díjakról szó-
ló önkormányzati rendeletét.
 A bölcsődei étkezés vonatkozásában 6 szá-
zalékos térítési díjcsökkentést fogadott el a kép-
viselő-testület, egyidejűleg változatlanul fenn-
tartva azt a korábbi elhatározását, miszerint 

– más környező településekkel ellentétben – a 
bölcsődei ellátásért az idei évben sem kell in-
tézményi térítési díjat fizetniük a szülőknek. 
 Az óvodai, általános iskolai és középisko-
lai gyermekétkeztetés térítési díjainak, vala-
mint a személyi gondozás, illetve a szociális 
segítés óránkénti térítési díjainak körében 
sem tett javaslatot az önkormányzat emelés-
re és azt a tavalyi évi díjakkal egyező mér-
tékben határozta meg.

 A felülvizsgálat egyetlen térítési díj vonat-
kozásában hozott díjemelést, a szociális étke-
zés vonatkozásában vált csupán szükségessé 
a kapcsolódó rezsiköltség növekedése okán 
e díjfajta minimális mértékű emelése. Emel-
lett azonban a nappali ellátás és a családse-
gítés terén önkormányzatunk az előző évek-
hez hasonlóan az idei évre vonatkozóan sem 
állapított meg intézményi térítési díjat.

Monor Város Önkormányzata

Az intézményi térítési díjak és a gyermek- 
étkeztetési díjak sem emelkednek Monoron

Budapest, Kerekerdő park
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Emelkednek a város bevételei
  Elfogadta a képviselő-testület a város költ-

ségvetését. Az elmúlt évi számadatokkal ösz-
szevetve több változás is tapasztalható idén, 
de talán mind közül a legfontosabb, hogy a 
helyi iparűzési adóból származó bevétel an-
nak ellenére növekedett, hogy a képviselő-tes-
tület nem emelt adót. Zsombok László polgár-
mester szerint ez mindenképpen bizakodásra 
ad okot, főként annak tükrében, hogy az idei 
évben több nagyobb vállalat megtelepedése 
is várható a városban, amely az adóbevéte-
lek további növekedését vetíti előre.
 A költségvetés előkészítése során a város-
vezetés széles körben egyeztetett a monori 
intézmények és az önkormányzati gazdasá-
gi társaságok vezetőivel. Az egyes intézmé-
nyek 2017. évi működtetésére külön-külön 
saját, ún. elemi intézményi költségvetések 
készültek, melynek elkészítésébe az adott 
szervezet vezetőit is bevonta a városvezetés. 
Az előterjesztett költségvetési javaslat egy 
kompromisszumosan elfogadott pénzügyi 
terv, melyet a város éves gazdasági mozgás-
terének és pénzügyi lehetőségeinek figyelem-

Adóbevételek
2017. évi  

utolsó módosí-
tott előirányzat

2018.  
évi terv

Termőföld bérbeadása  
miatti SzJA-bevétel 0 0

Építményadó 92 000 92 000

Helyi iparűzési adó 370 000 395 000

Gépjárműadó 48 000 38 000

Idegenforgalmi adó 2 000 2 000

Talajterhelési díj 3 500 3 500

Egyéb közhatalmi bevételek 7 700 5 201
Közhatalmi  
bevételek összesen: 523 200 535 701

bevételével az intézmények is elfogadtak. A 
városvezetés a költségvetés összeállítása so-
rán igyekezett az egyenlőség, méltányosság 
és igazságosság szempontjait érvényesíteni. 
Emellett az üzemeltetésben költséghatékony-
ságra, a közszolgáltatások működtetésében 
takarékosságra is törekedtek.
 Az önkormányzat költségvetési bevétele 
várhatóan 2 milliárd 315 millió 687 ezer fo-
rint lesz idén, ez 211 millió 240 ezer forinttal 
több a tavalyi előirányzatnál. A város finan-
szírozási bevétele a tervek szerint várhatóan 
305 millió 435 ezer forint, így összességében 
2 milliárd 621 millió 122 ezer forintból gaz-
dálkodhat a város, amely 516 millió 675 ezer 
forinttal magasabb összeg az előző évi költ-
ségvetésnél.
 Néhány nagyobb összeget érdemes kiemel-
ni a költségvetésből: városi konyhák üzemel-
tetésére és gyermekétkeztetésre több mint 118 
millió forintot különített el az önkormány-
zat; útkarbantartásra, kátyúzásra 30 millió 
forint támogatást kap a Kövál Nonprofit Kft.; 
továbbá Belügyminisztériumi támogatásból 

mintegy 376 millió forintot fejlesztési kiadá-
sok tartalékára különített el a városvezetés.
 Zsombok László kiemelte, az idei költség-
vetés lehetővé teszi a biztonságos, nyugodt 
városüzemeltetést, a közfeladatok jó színvo-
nalú ellátását, illetve a fejlesztések lehetősé-
gét is biztosítja.

Idén sor kerülhet a katolikus temető ravatalozó-
jának felújítására – közölte Zsombok László pol-
gármester. Az átalakítás után egy korszerű, az 
igényeknek sokkal inkább megfelelő épület áll 
majd a lakosság rendelkezésére.
 – A ravatalozó tervei elkészültek, a felújítás 
egyik lényeges eleme, hogy a ravatalozótér át-
alakul, a helyiség alapterülete 80 négyzetméter-
re nő, és elszeparáltabb lesz mint korábban, ez-
által nyugodtabb, bensőségesebb helyszíne lesz 
az elhunytak búcsúztatásának. Egy régi problé-
ma is megoldódik az átalakítással, az épületben 
női, férfi és mozgáskorlátozott WC-t is kialakít a 
kivitelező, emellett külön helyiségben kap helyet 
a temetőgondnok – mondta Zsombok László.
 A ravatalozó felújítása és átalakítása 55 millió 
forintból valósul meg. V.

Megújul  
a ravatalozó

Tavaszi  
patkányirtás

  Idén sem marad el a 
patkányirtás, a Kövál 
Nonprofit Zrt. értesítő-
je szerint a következő 
időpontokban lesz a ta-

vaszi patkányirtás: ápri-
lis 7. és 8., április 14. és 

15., április 21. és 22., illetve április 28. és 29.
 A meghatározott időpontokon túli új igény 
bejelentésére március 26-ig van lehetőség a kö-
vetkező telefonszámon: 411-309/223 mellék. nfo   

  Évente több mint száztízmillió forint költség-
megtakarítást eredményez az államnak a Pest 
Megyei Kormányhivatalban 2016 és 2018 kö-
zött megvalósult energiahatékonysági fejlesz-
tés – közölte a kormányhivatal sajtóirodája. Az 
1,44 milliárd forintos beruházás II. ütemének át-
adóünnepségét március 9-én Monoron tartot-
ták, ahol Pogácsás Tibor államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője, valamint Tarnai Richárd, 
Pest megyei kormánymegbízott adta át a pro-
jekt keretében megújult Nemzetőr utcai irattárat.
 A Pest Megyei Kormányhivatal a Környeze-
ti és Energiahatékonysági Operatív Program 
KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt épületener-
getikai fejlesztései tárgyú felhívás keretében 
1,44 milliárd forint összegű vissza nem térí-
tendő európai uniós támogatást nyert.
 2016 és 2018 között összesen 23 megyei hely-
szín 26 kormányhivatali középületén végez-
tek a beruházás keretében energiahatékony-
sági fejlesztéseket. A korszerűsítés részeként 
elsősorban homlokzati és padlásfödém-hőszi-
geteléseket, nyílászárócseréket, gépészeti fel-

újításokat, valamint napelemek telepítését va-
lósítottak meg.
 A kormányhivatal kiemelt célja az energia-
takarékos, megújuló energiaforrást hasznosító, 
a kor igényeit kielégítő épületek üzemeltetése. 
Ezt a célt szolgálják a támogatásból megvaló-
suló fejlesztések.
 A modernizáció révén az épületek hatéko-
nyabb energiafelhasználásúvá válnak, jelentős 
anyagi és energiamegtakarítást eredményezve 
így az intézménynek, valamint komfortosabb, 
modernebb környezetet biztosítva a hivatalok 
szolgáltatását igénybe vevőknek. A fejlesztés 
eredményeképpen jelentősen csökken a lég-
körbe jutó CO2 mennyisége.
 A Pest Megyei Kormányhivatal által meg-
valósítandó KEHOP -5.2.2-16-2016-00014 azo-
nosítószámú projekt forrását a Kohéziós Alap 
és Magyarország költségvetése társfinanszíro-
zásban biztosítja. 

Évi több mint 110  
milliót spórol az állam

A Nemzetőr utcai irattár épülete 
az energetikai korszerűsítés után

Tarnai Richárd, Pogácsás Tibor és Zsombok  
László a megújult irattár ünnepélyes átadásán
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I dén Monor Város Díszpolgára ki-
tüntetést vehetett át Balogh Gyula 
festőművész, Sándor Pál labdarú-

góedző és Patkós József iskolaigazga-
tó Monorért Emlékplakett kitüntetés-
ben részesült.
 Balogh Gyula a város tizedik díszpol-
gára – derült ki az átadóünnepségen –, 
a rangos elismerést a város hírnevét is 
öregbítő, kimagasló művészi tevékeny-
ségével érdemelte ki. Az országosan el-
ismert művész 1950-ben született, 16 
éves korától Tóth Tibor festőművésztől 
tanult festeni. A Magyar Képzőművé-
szeti Főiskolán Sarkantyú Simon volt a 
mestere. Alapító tagja az 1969-ben újra-
szerveződő Gyulai Művésztelepnek. E 
csoport tagjaként az 1970–1980-as évek-
ben kifejtett munkásságával a szocio-
grafikus-realizmus egyik hazai elindí-
tója volt. 2010-óta a Gyulai Művésztelep 
Egyesület elnöke és a művésztelep ve-
zetője 2012-ig. Kiemelkedő képzőmű-

vészeti tevékenysége 
elismeréseként 2018-
ban Munkácsy-Mihály- 
díjat vehetett át Balog Zol-
tántól, az Emberi Erőforrások 
miniszterétől. A díjat felesége vet-
te át.
 A Monorért Emlékplakett és Oklevél 
kitüntetést a település érdekében vég-
zett kiemelkedő közhasznú közösség-
építő tevékenység elismeréseként adja 
a városvezetés. Sándor Pál és Patkós 
József két különböző területen alkotott 
kimagaslót: előbbi a labdarúgás után-
pótlásnevelésben, utóbbi iskolaigazga-
tóként és a város kulturális életében al-
kotott maradandót.
 Sándor Pál, Pali bácsi D licences lab-
darúgóedző, több mint 25 éve tanítja 
és szeretteti meg a labdarúgást Mono-
ron az U7-es és U9-es csapatok edző-
jeként. A negyed évszázad alatt Mono-
ron az összes gyermek aki ovis vagy 

kisiskolás korban kezdett el focizni az 
mind az ő keze alatt nevelkedett. Ak-
tívan részt vesz városi, óvodai és isko-
lai programokban, keresi a tehetséges, 
focizni vágyó fiatalokat. Szabadidejé-
ben technikai eszközöket készít, hogy 
minél játékosabb módon oktathassa a 
focipalántákat; csapatformáló szülői 
és gyerekprogramokat szervez. Az el-
indulástól kezdve részt vesz az MLSZ 
Bozsik-programban, munkáját példa-
ként emlegetik a fiatal edzők körében. A 
Magyar Labdarúgó Szövetségtől 2015-
ben Pest megyei életműdíjat kapott, 
2016-ban az MLSZ Intézményi prog-
ramban, 2017-ben pedig a Bozsik egye-
sületi programban végzett kimagasló 
munkájáért kapott kitüntetést. Kitartá-
sa, alázata és a gyerekek iránti szerete-
te egyedülálló.
 Dr. Patkós József 2017-ben vonult 
nyugdíjba a Jászai Mari Általános Is-
kola igazgatójaként. 1971 óta folytatott 
példamutató elkötelezettséggel értékte-
remtő pedagógiai munkát. Kezdetben 

tanítóként, majd igazgatóhelyettes-
ként dolgozott, miközben a 

pedagógia bölcsészettu-
dományi doktora címet 

szerezte meg, summa 
cum laude minősítés-
sel. A Jászai Mari Ál-
talános Iskola igaz-
gatójának 2011-ben 
nevezték ki. Elvárás-

ként fogalmazták meg, 
hogy az iskola népsze-

rűségi mutatóját pozi-
tív irányba fordítsa, mely-

nek maradéktalanul eleget tett. 
Felpezsdítette a város kulturális éle-
tét, amikor létrehozta a Monori Szín-
házat. Első, Panov apó különös napja 
című mesejátékát 2011-ben mutatták 
be amatőr színjátszók és Pécsi Ildikó 
közreműködésével. Ezután a Tűvé-te-
vők Molnár Zsuzsával és Pelsőczy Lász-
lóval, Hans Sachs: Komédiák című két 
részes játéka, majd az 56-os forrada-
lom 60. évfordulója alkalmából szín-
re vitt Hová tegyük Rákosi elvtársat? 
című bohózatot rendezte. 46 éves pá-
lyafutása alatt emberi és nevelői ma-
gatartása, stílusa mindig kifogástalan, 
példaértékű volt. 2017-ben Apáczai-dí-
jat vehetett át Balog Zoltántól, az em-
beri erőforrások miniszterétől.

ÁTADTÁK 
a városi kitüntetéseket

Monoron nem csak a nemzeti ünnep miatt fontos már-
cius 15-e – 29 évvel ezelőtt ezen a napon avatták várossá 
a települést és hagyományosan ezen a napon adják át az 
önkormányzat legmagasabb rangú kitüntetéseit is. 

Patkós József, Balogh Gyuláné (férje betegsége miatt ő vette át a kitünte-
tést), Zsombok László polgármester és Sándor Pál az átadóünnepségen

Balogh Gyula a vá-
ros tizedik díszpolgá-

ra a rangos elismerést a 
város hírnevét is öregbí-
tő, kimagasló művészi 

tevékenységével ér-
demelte ki. 

KÖZÖSSÉG
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tavaszt, mit csinálnak majd, ha beköszönt a nap-
sütéses idő?
 Topor Jánosnét éppen az orvosi rendelőből ha-
zafelé menet állítottuk meg. Igyekszik, hogy újra 
egészséges legyen, hiszen hamarosan újabb 
taggal bővül a család: külföldön élő lánya vár 
kisbabát. Tervben van, hogy a születés után 
kiutaznak hozzájuk látogatóba, emellett ker-

tészkedést és sok kirándulást tervez-
nek a férjével és az itthon élő uno-

kákkal.
 László-Medjesi Barbara baba - 
kocsival sétált a városban, mikor 
megállítottuk. Mozgalmas tavasz 
előtt állnak – tudtuk meg –, az 
idei év az új otthonuk felépíté-
séről szól majd, emellett a je-

lenlegi lakhelyük kertjét is 
szeretnék rendbe tenni. Ki-

rándulásokat is terveznek, a 
csévharaszti erdőt többször is fel-

keresik és a Kistóhoz is ellátogatnak 
majd családostul – mondta Barbara.
 Kovács István személyében igazi sportem-
berre leltünk. Kerékpáros-programokra készül 
a tavasszal, barátaival most tervezik a harmadik 
Balaton-kerülő kerékpártúrájukat. Igazi kalandos, 
sátorozós, kempingezős útra indulnak majd – tud-
tuk meg. Ezt követően egy görögországi nyaralás 
van kilátásban, illetve minél több pihenés és ki-
kapcsolódás szerepel a tervek között. 
 A tavasszal együtt én is a megújulást terve-
zem – felelte kérdésünkre Babó Szilvia, aki 
mint mondta, az új élet reményével vág neki 
a kikeletnek. – Megváltoztatom a gondolko-
dásomat, csak a jóra, a pozitív dolgokra fo-
gok koncentrálni – tette hozzá. 
 Bármilyen elfoglaltságot, programot vá-
lasztanak, a legfontosabb, hogy örömüket lel-
jék benne! 
 Boldog tavaszt kívánunk mindenkinek! 

Végre itt a jó idő, újra feltöltekezhetünk a napsütésben és 
megint kiszabadulhatunk a szabadba a hosszú tél után. 
Hogyan használjuk ki az időnket? Erre kerestük a választ. 

Babó 
Szilvia

Topor  
Jánosné

László- 
Medjesi Barbara

Kovács 
István

KÖRKÉRDÉS

Mivel tölti 

M ikor ezek a sorok íródtak, talán már 
nincs olyan télimádó ember az ország-
ban, aki ne várná a tavaszt. Az áprilisi 

lapszám megjelenéséig, jó eséllyel meg is érkezik a 
kikelet, reményeink szerint nem csak a naptár sze-
rint, hanem úgy igazából, langymeleg idővel, nap-
sütéssel, madárcsicsergéssel, rügyező fákkal, bok-
rokkal. Ugyan csak lassan indult be a tél, de végül 
jócskán elhúzódott, a végére pedig egészen 
bekeményített. Bár az elmúlt években 
tapasztalhattunk hasonlót, mégsem 
úgy van programozva a szerveze-
tünk itt Kelet-Közép-Európában, 
hogy március végén még nya-
kig begombolt télikabátban kell 
a havazáshoz és a fagyos hideg-
hez alkalmazkodni.
 A hosszabb távú előrejelzések 
szerint húsvétra megérkezik az eny-
hülés, és jó eséllyel már nem is lesz 
szükség a vastag kabátokra, végre fel-
lélegezhetünk és kimehetünk a szabadba, 
hogy elfoglaltságot találjunk magunknak a jó leve-
gőn. Éppen ideje már a kertészkedésnek, fák, bok-
rok metszésének, emellett pedig számos egyéb jó 
programot szervezhetünk tavaszra. Újra mozogha-
tunk a levegőn – bár az igazán megszállottak ezt a 
hidegben is megtették – előkerülhetnek a futó- és a 
túracipők, a kerékpárok, a focilabda, gyerekekkel, 
unokákkal vághatnak bele a kinti programokba a 
szülők és a nagyszülők. Az éttermek, kávézók is te-
raszt bontanak és lassan a szabadtéri programok is 
beindulnak. Monor is számos lehetőséget kínál: újra 
birtokba vehetik a lakók a Kistó környékét, a grun-
dokat és ellátogathatnak a kulturális programokra, 
melyek az intézmények falai közül szépen lassan a 
szabadba költöznek. Célba vehetik a környékbeli tú-
raútvonalakat is, a pótharaszti sétaerdő például re-
mek lehetőséget kínál a természetjáróknak.
 A kínálat tehát bőséges, éppen ezért azt kér-
deztük a járókelőktől, milyen tervekkel várják a 

Az éttermek, kávé-
zók is teraszt bonta-
nak és lassan a sza-
badtéri programok 

is beindulnak. 

A TAVASZT?
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  Ezúton is közöljük érdeklődő bortermelő 
barátainkkal, hogy borversenyünk az idén a 
szokásosnál későbbi időpontban kerül meg-
rendezésre. Mozdíthatatlan naptári dátumok 
– húsvét, az országgyűlési választások, pár-
huzamosan zajló borversenyek és az április 
21-re áthelyezett munkanap – olyan naptári 
helyzet elé állította a szervezőket, hogy ez a 
közkedvelt monori megmérettetés csak ápri-
lis 28-án, szombaton kerülhet sorra.
 Egyébként a jól bevált eddigi körülmé-
nyeken és feltételeken most sem volt indo-
kolt változtatni.
 Ekkor is 15 órára, a József Attila Gimná-
zium és Szakgimnázium ebédlőjébe várják 
a vendégeket. Saját készítésű, fajtánként 4 
db 0,75 l-es palackba helyezett bor leadásá-
val lehet nevezni, amely bormintákat 27-én 
(pénteken) 15 óra 30-tól 18 óráig kell a ver-  „Falak nélküli sorsom szobáján/akárki – meg-

vetőn, közönnyel/kopogtatás nélkül jár át.
Számukra mit sem jelent, tudom:/fájdalmam, 
önérzetem, dacom.” (Vers /lak/cím nélkül)
 Abból a költeményből idéztünk, amit a 
monori születésű és kötődésű egykori haj-
léktalan költő, Leé József írt.
 Akinek műveltségére 2013-ban egy or-
szág csodálkozhatott rá a tévéképernyők 
előtt, és akinek verseskötetét Kossuth-dí-
jas költőnk, Baranyi Ferenc méltatta elisme-
rően, neves irodalomhoz értők társaságá-
ban, másfél éve, amikor erről lapunkban 
is megemlékeztünk. Kár, hogy a szerző 
ezt már nem élhette meg. Mint ahogy mo-
nori gyökerei is legtöbbünk számára szin-
tén utólag derültek ki. Leé József maga sem 
gondolhatta, hogy prófétikusnak bizonyu-
ló mondata: „Jelen vagyok, egy jel vagyok.” 
– ennyire visszhangozni fog kései megis-
merőiben. Hogy öt évvel nyertes Legyen 
ön is milliomos! adásának mostani több-
szörös megismétlése után a hajléktalan lét 
felkiáltójeleként figyelhetnek fel személyi-
ségére újra. Mégpedig azzal a lelkiisme-
ret-furdalással, hogy hátrányos helyzeté-
ből adódóan eleve előítélettel, csak negatív 
tulajdonságokat tudtunk feltételezni róla, 
mint általánosítva társairól is. Érdekes és 
tanulságos volt látni most is a tv-stúdió kö-
zönségének viselkedésváltozását. Hogy a 
kezdeti idegenkedés után hogy jutottak el 
a szurkolásig, hogy jelent meg az arcokon 
az elismerés, és még egy kis maguk előt-
ti pironkodás is (hisz mindent tud, tájéko-
zottabb nálunk is!). Ráadásul még önzetlen 
jóember volta is kiderült, hisz nyert milli-
óinak jelentős részét szétosztotta hajlékta-
lantársai között, magára takarékosan csak 
a legszükségesebbet költve. És bizony más 
is kerülhet hajléktalan helyzetbe. Nem elő-
ször fordult elő nemrég is, hogy a nyárias 
tavaszból hirtelen váratlan havas télre vál-
tott az idő. Leé Józsefről kiderült, hogy la-
vórjába reggelre sokszor belefagyott a víz. 
Belülről viszont segítőkész emberség és tu-
dásvágy melegítette. B.G.

seny helyszínére vinni. 
Fehér-, vörös- és rozé- 
kategóriában lesz mi-
nősítés.
 A monori bor igé-
nyes népszerűsí-
tésére most is a 
Strázsa Bor-
rend, a Monor 
és Környéke 
Hegyközség, 
a Monori 
Gazdakör, a 
Borút Egye-
sület és a 
gimnázium 
példás össze-
fogása lehet a 
garancia. nfo

Gyarló elő- 
ítéleteinkről

Leé József a Legyen ön is milliomos!
műveltségi vetélkedőben

Városi és térségi  
borverseny

Ilyen volt a nemzeti  
ünnep Monoron

  Méltó módon emlékezett meg a város 
az 1848–1949-es forradalom és szabadság-
harc eseményeiről. A városi ünnepségen a 
Himnusz eléneklését követően Pogácsás Ti-
bor önkormányzati államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője mondott ünnepi be-
szédet, majd Zsombok László polgármester 
köszöntötte a városi kitüntetésben részesí-
tett monori polgárokat.
 A program keretében a Monorra érkező 
művészek Ünnepre változik minden! cím-
mel színvonalas műsort mutattak be a város-
központban található emlékműnél. Ruzicska 
Lászlót, a Madách Színház színművészét és 
Turpinszky-Gippert Bélát, a Magyar Állami 
Operaház énekesét az Operaház énekka-
rának művészei és zongoristája kísérte.
 A megemlékezést koszorúzás zárta.

Ünnepi beszédet mondott Pogá-
csás Tibor országgyűlési képviselő

Ünnepre változik minden! címmel
 színvonalas előadást láthattak az érdeklődők
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A Monori Polgárőr Köz-
hasznú Egyesület évente 
tartott közgyűlésének az  
a szerepe, hogy értékel- 
jük, lezárjuk, összegez- 
zük a múlt év eseményeit.

Közgyűlést tartottak 
A POLGÁRŐRÖK

F ebruár 25-én, vasárnap már kora 
reggel finom reggelivel, falatkák-
kal vártuk meghívott vendégein-

ket, egyesületünk tagjait a művelődési 
házban. Tiszteletét tette nálunk ezen a 
délelőttön többek között Pogácsás Tibor, 
a Belügyminisztérium önkormányza-
ti államtitkára, dr. Zsombok László, vá-
rosunk polgármestere, Zahorecz Sándor 
rendőralezredes, a Monori Rendőrka-
pitányság vezetője és dr. Bilisics Péter, a 
Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke 
is. Az önkormányzati képviselők közül 
Lendvay Endre, Szőnyi Sándor és Sinkovicz 
László is elfogadta meghívásunkat.
 A közgyűlésen jelen volt Nagy Zoltán, 
egyesületünk elnöke is, de egészség-
ügyi okokból nem szólalt fel, helyette 
Naszvadi László, vezetőségi tag, szolgá-
latvezető és az ifjúsági tagozat vezetője 
számolt be az egyesület 2017. évi mun-
kájáról, a szolgálatokról, óraszámokról, 
elért eredményekről és összegezte a fi-
atal polgárőrök tavalyi tevékenységét 
is. A megjelentek tájékoztatást kaptak 
pénzügyi eredményeinkről, jövő évi 
terveinkről is. A közgyűlésen kiosztás-
ra kerültek a szolgálati elismerések, ki-
emelkedő munkájukért többen kaptak 
elismerő oklevelet és apróbb ajándéko-
kat. A legtöbb szolgálatot adó polgár-
őrök: Monori József, Veszprémi Linda és 
Naszvadi László voltak. Nagy Zoltánt, 
Hárs Lászlót és Varga Attilát 20 éves pol-
gárőrmunkájukért jutalmaztuk. Ifjúsági 
tagozatunk fiataljai is elismerésben ré-
szesültek, többek között Kocsis Anita és 
Kocsis Tünde, akik kiemelkedő óraszá-
maikkal, lelkes hozzáállásukkal vív-
ták ki maguknak a dicséretet.
 Meghívott vendégeink is értékelték 
az elmúlt évet. Pogácsás Tibor, államtit-
kár úr pár szóban összegezte emlékeit a 
megalakulás körüli évekből. A polgár-
őrmozgalom fontos célját hangsúlyoz-
ta: a városlakók nyugalmának biztosítá-
sához járul hozzá. Dr. Zsombok László, 
polgármester úr megköszönte az egész 

éves töretlen kitartást. Elmondta, hogy 
a városi fejlesztések megnövelik a pol-
gárőrök feladatait is, például az új sport-
csarnokban sok-sok program várja az 
érdeklődőket, melyek lebonyolításában 
számítanak a polgárőrök rendezvénybiz-
tosításokban szerzett gyakorlatára. Ígér-
te, az önkormányzat továbbra is próbál 
partnerként hozzáállni a közös munká-
hoz. Támogatni fogják a helyi közbiz-
tonság javítását célzó intézkedéseket.
 Zahorecz Sándor, a Monori Rendőr-
kapitányság vezetője az állomány ne-
vében köszönetet mondott az egyesü-
letnek, kiemelte, bajtársak között érzi 

magát. Elmondta, hogy az elmúlt év ta-
pasztalatai azt mutatják, Monoron egy 
professzionális, stabil, egységes és céltu-
datos egyesület működik. Nagyon örül, 
hogy ifjúsági tagozatunk is fejlődik, bő-
vül. Szolgálati óráink számát tiszteletet 
érdemlőnek tartja, hiszen ezek a számok 
azt mutatják, hogy a monori polgárőrök 
rengeteg szabadidejüket áldozzák fel 
egy nemes cél érdekében. A biztonság 
értéket teremt, egy településen talán ez 
a legnagyobb érték. Eredményes, közös 
munkát kívánt 2018-es évre is.  
 Dr. Bilisics Péter, a Pest megyei Pol-
gárőr Szövetség elnöke felszólásában 
megerősítette a rendőrkapitány monda-
nivalóját. A monori polgárőröket való-
ban jellemzi a stabilitás, a céltudatosság, 
a professzionizmus. Hozzátette, igazi 
büszkeség tölti el, amikor látja, mennyit 
fejlődött a polgárőrmozgalom az utób-
bi években, melyben nagy része van a 
civil összefogásnak is.
 A hivatalos közgyűlés lezárása után 
következett a már évek óta csak dicsé-
rő szavakkal illetett ebéd, melynek elké-
szítését ismét Balogh József polgárőrtár-
sunknak, „főszakácsunknak” és lelkes 
segítői vállalták magukra. Köszönjük a 
sok-sok munkát és a finom ízeket!
 Reméljük, a tavalyi év eredménye-
it az idei évben megtartani, de még in-
kább növelni tudjuk közös otthonunk 
védelme érdekében! 
 Honlapunkon ( www.monori polgar-
or seg.hu) megtekinthetik képgalériánkat 
az eseményről! Oberst Marietta, polgárőr
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MONOR  
és a repülés

A Dr. Borzsák István Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 
ezzel a címmel hirdette meg a 2017/18-as tanév helyismereti 
vetélkedőjét, iskoláink 7-8. osztályos tanulói számára. 

A z ember levegőbe emelkedésének va-
rázslatos története minden megelőző 
korszakban és valamennyi életkor-

ban izgalmas témának számított. Különö-
sen a kisdiákok fantáziáját foglalkoztatja 
mindig leginkább. Így volt ezzel a monori 
Zainkó Géza is, aki először nagyanyjától hal-
lott arról, hogy nagyapja (1909. október 17-
én) láthatta a híres francia Blériot magyar-
országi első motoros bemutatórepülését. Ő 
maga pedig már gyerekként – ahogy a mai, 
vetélkedőre készülő diákok is – érdeklődés-
sel figyelhette a Monor fölött elhúzó géptí-
pusokat. Váci gépésztechnikus tanulmá-
nyai után 1972-től repülőgép-szerelőként 
került a Malévhoz. Több mint 45 év ottléte 
után sem csökkent a repülés iránti szenve-
délye, amit ma is, repülési emlékek gyűjté-
sével-megírásával, kiállítások szervezésével, 
évkönyvek szerkesztésével, ezzel foglalko-

zó országos egyesület tagjaként, repüléstör-
ténet-kutatóként is ápol. Zainkó Gézának a 
május 9-re meghirdetett diákvetélkedő for-
rásaként is felhasználható előadását márci-
us 13-án a könyvtárban felnőttként is élve-
zetes volt hallgatni. 
 Az L-2 Róma egyszemélyes, kismotoros, 
könnyűrepülőgép világrekordja révén Mo-
nor neve bekerült az egyetemes repülés-
történetbe. 1927. szeptember 14-én Kaszala 
Károly a Mátyásföld–Monor–Mátyásföld tá-
volságot (ami 50 km) 13-szor, leszállás nél-
kül, 9 óra 21 perc alatt tette meg. 1928. júni-
us 14-én pedig ugyancsak neki köszönhető 
az olasz fővárosba eljutó egyenes vonalú 
világrekord, amiért az L-2-re felfestették a 
Róma nevet. 1930. június 14-én ismét sike-
rült a – közben franciákhoz került – világre-
kord visszahódítása, amikor az ugyancsak 
Monor–Mátyásföld oda-vissza útvonalat, a 
leszállás nélküli 1033 km-t, 12 óra 59 perc 
alatt sikerült megtenni. A szakkönyvaján-
lós, diaképes, eredeti filmrészletes előadá-
son kívül Tóth Gábor L-2-es modellgépét is 
láthattuk. 
 Monor főterének világító térkövei között 
is „monorikumként” került megörökítésre 
a repülési rekord.
 Zainkó Géza szerint egy emléktáblát is 
megérne. A versenyre jelentkezést április 
15-ig várják.
 Addig is aktuális lehet az előadás végi fel-
hívás: „Érdemes szétnézni a családi gyűj-
teményekben, albumokban, és megéri kér-
dezősködni az idősebbektől a repüléssel 
kapcsolatos emlékeikről. Elképzelhető, hogy 
eddig nem ismert történetek, fotók kerül-
nek elő, melyek tovább gazdagíthatják a ma-
gyar repülés történetét, és talán helytörté-
neti jelentőséggel is bírhatnak.”  B.G.

Zainkó Géza  
és Tóth Gábor

  Monor Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is meghirdeti az Emberi Erőforrások 
Bizottságával közösen kidolgozott pályá-
zatát, melyre idén a helyi civil szervezetek 
mellett az önkormányzati fenntartású in-
tézmények is jelentkezhetnek.  
 A képviselő-testület által kiírt pályázat 
területei lefedik az Emberi Erőforrások Bi-
zottságának feladatkörébe tartozó támo-
gatási célokat. A pályázat idén egy újabb 
elemmel is bővült – így négy komponens 
alkotja a legújabb kiírást – amely lehetővé 
teszi, hogy az önkormányzati fenntartású 
intézmények (a Monori TÖKT által fenn-
tartott intézményt is ideértve) is pályázza-
nak, amennyiben a kérelmeik és a kezde-
ményezéseik beleillenek a kiírás A illetve 
B jelű komponensének körébe.
 Az A jelű komponensben az Emberi Erő-
források Bizottsága rendelkezési keretéből tá-
mogatja a közművelődési, közgyűjteményi, 

művészeti feladatokat szolgáló célok megva-
lósítását, különösen: a közösségi kulturális 
hagyományok és értékek ápolását, a lakosság 
életmódjának javítását szolgáló kulturális cé-
lok megvalósítását, a művészeti alkotómun-
ka feltételeinek javítására, művészeti értékek 
létrehozásának és megőrzésének elősegítésé-
re, nyári táborok támogatására, városi szin-
tű tantárgyi (történelmi, helytörténeti, stb.) 
versenyek rendezésére irányulnak. Továb-
bá a bizottság keretéből támogathatók azok 
a kezdeményezések, amelyekre a lakossági 
szükségletek kielégítése érdekében kerül sor, 
vagy értékhordozó, közösségteremtő funkci-
óval bírnak.
 A B komponens keretében az Emberi Erő-
források Bizottsága rendelkezési keretéből 
támogatja szociális, egészségügyi és gyer-
mekvédelmi célok megvalósítását, kivéve, 
ha a kérelem tartalmilag a szociális vagy 
gyermekjóléti ellátás rendszerébe tartozó, 
jogszabály által meghatározott ellátási for-

Civil szervezetek számára ír  
ki pályázatot az önkormányzat

ma megállapítására irányul, vagy a kérelem 
ilyen eljárás keretében lenne kezelendő.
 A C jelű komponens keretében a gyerme-
kek nyári táboroztatását támogatja a bizott-
ság a rendelkezési keretéből.
 A pályázaton jogi személyek, jogi személyi-
séggel nem rendelkező gazdasági társaságok, 
valamint a Ptk. szerinti gazdálkodó szerve-
zetek indulhatnak, alapítványok nem. A pá-
lyázaton elnyerhető legmagasabb támogatási 
igény 150 ezer forint. Pályázni a kötelező mel-
léklettel ellátott pályázati űrlap kitöltésével le-
het, amely beszerezhető a Monori Polgármes-
teri Hivatal (Kossuth L. u. 78–80.) 125-ös vagy 
129-es számú irodájában, illetve letölthető a 
város honlapjáról (www.monor.hu). Benyúj-
tási határidő: 2018. április 20. 12 óra.
 További fontos részleteket olvashatnak 
a teljes pályázati kiírásban, melyet a www.
monor.hu oldalon, a „Hírek”-re kattintva el-
érhető legördülő menü a „Pályázatok” ro-
vatában találnak meg.
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A hóolvadás, a tavaszi esők igencsak  
próbára teszik a Strázsahegyen közleke-
dőket, de leginkább a pincésgazdákat. 
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N em az a baj, hogy sár van, 
inkább az, hogy a talaj-
ban jóval több a nedves-

ség a kelleténél. Ilyenkor nagyon 
nem mindegy, hogy az agyagba 
vájt borospincékben mekkora a 
páratartalom – figyelmeztet a je-
lenség fontosságára a pincefalu 
weboldalán megjelent két, szak-
mai tanácsokat tartalmazó írás is, 
amit az érintetteknek feltétlenül 
érdemes elolvasniuk.
 A pincében uralkodó magas 
relatív páratartalom jele ha a hor-
dókon megjelenik a fehér penész, 
a bortároló tartályok fala nedves. 
Ilyenkor az első teendő az, hogy 
le kell ellenőrizni a pince szellőz-
tető rendszerét. Erre a legegysze-
rűbb a gyertyás módszer.
 Akkor helyes a szellőztetés, ha 
a pince végében lévő szellőzőn 
befelé jön a levegő és a gádor fel-
ső részén lévő szellőzőnél kifelé 
megy. A gyertya lángján ez na-
gyon jól látszik.
 Hogy ez így működjön, ahhoz 
alapvető követelmény, hogy a pin-
ceajtóhoz közel eső szellőző cső 
külső vége legalább 1,5-2 m-rel 
magasabban legyen, mint a pin-
ce végében lévőé, ez a magasság-
beli különbség biztosítja ugyan-
is a megfelelő áramlási irányt és 
légsebességet. 
 Ha a szellőztetés működik, de 
mégis magas a pince páratartal-
ma, akkor mindenekelőtt kívülről 
kell körbejárni a pincét, s megbi-
zonyosodni róla,  nincs e valahol 
vízbefolyásra utaló jel. Ha vakond- 
vagy pocoklyukat találunk, kezd-
hetünk gyanakodni.
 Amennyiben a természetes 
szellőztetőnk működik és egyéb 
gond sincs, mégis nedvesebb a 
pince kívánatosnál, akkor mes-
terséges szellőztetésről kell gon-
doskodni. Ez lehet segédenergia 
nélkül működő huzatfokozó, ame-
lyet a szél hoz forgásba és ezáltal 
megnövekszik a pince légcseréje. 

Egy másik megoldás, amikor se-
gédenergiával működő csőven-
tilátort építünk be a felső szellő-
ző csőbe. Igaz, ez a megoldás már 
többe kerül, ellenben folyamatos, 
gyorsabb légcserét biztosít, és sza-
bályozható is. 
 A páratartalom szabályozásá-
nak megoldására ma már kaphatók 
olyan relatívpáratartalom-érzéke-
lők és -kijelzők amelyek vezérlésre 
is alkalmasak. Egy ilyet felszerelve 
a pincében beállíthatjuk a kívánt 
páratartalmat, amelyet aztán au-
tomatikusan tartani fog a rendszer.  
A pincefalu weboldalán megjelent 
írások kitérnek arra is, mi történik 
tölgyfahordós érlelésnél, új hor-
dók esetében: 79–88% páratarta-
lomnál, 15–12 °C levegőhőfoknál, 
vagy ennél magasabb értékeknél 
– a  hordó hamar penészedni kezd –  
illetve mekkora a penészedés ve-
szélye a régi fahordókban való tá-
rolás esetén.
 A modern tartályok hűthetőek, 
így a légtér hőfoka nem játszik ak-
kora szerepet, mint egyéb esetek-
ben. Itt az alacsonyabb páraérté-
kek a levegő tisztasága, a kisebb 
csíraveszély miatt fontosak.
 Ha az eddig használt módsze-
rek és megoldások nem vezettek 
eredményre, azaz a borospincé-
ben ajánlott 11–15 °C hőfok fenn-
tartásához 80–92 százalék relatív 
páratartalomnál is magasabb érté-
keket mérünk, vagy intenzív pá-
ralecsapódást, fehérpenészedést 
tapasztalunk, akkor a szellőzte-
tés intenzitásának fokozásával 
lehetséges a relatív páratartal-
mat optimális értékre csökken-
teni. Amennyiben ez nem sike-
rül a szellőző csövek átmérőjének 
és hosszának megválasztásával 
optimális értékre beállítani, ak-
kor a levegő kiáramlási oldalán – 
például a gádorajtó előtti szellőző 
tetején, huzatfokozó turbina fel-
szerelésével szükséges növelni a 
levegő kiáramlását. MA

Több a csapadék  
a kelleténél, ügyel-
ni kell a pincék  
páratartalmára
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Hirdetés

ALMA ZENEKAR KONCERTJE 
Április 7. 
A koncertre minden jegy elkelt!
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Április 9.
Koday László Csokonai-díjas festőművész 
kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria 
 
DUMASZÍNHÁZ
Április 14. 
Dombóvári István estje Kis ember nagy gonddal jár címmel.
Vigadó, díszterem

FILHARMÓNIA IFJÚSÁGI HANGVER-
SENY-SOROZAT ZÁRÓELŐADÁSA
Április 19. 
Mózes Tamara Együttese – Jazz mindenből
Vigadó, díszterem

BERECZ ANDRÁS ESTJE
Április 27.
Az előadásra minden jegy elkelt!
Vigadó Díszterem 

STRÁZSAHEGYI 
TEKERŐ 
Május 12.
Amatőr terepkerékpár-verseny.
Bacchus tér

EDDA KONCERT
Május 21. 20 óra
Városi sportcsarnok

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.

BEVEZETÉS 
A ZENE TITKAIBA
Április 3. 17 óra
Koncertsorozat a Monori Budai 
Imre Alapfokú Művészeti Iskolában.

VÉRADÁS
Április 14. 8 órától 13 óráig
Művelődési ház

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
VERSENY
Április 25. 14 óra
Vigadó, díszterem

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK 
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Április 28. 
Művelődési ház

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

Monori intézmé-
nyek, civil szerve-
zetek, egyházak 
programajánlója

Felvételre keresünk
monori forgácsolóüzemünkbe
betanított munkásokat  
és CNC esztergagépekhez
gépkezelő munkatársakat!

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: 
J-Technik Kft.  •   06-29/410-270 vagy 06-20/365-2829 telefonszámon • e-mail: info@jtechnik.hu

             

          

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

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

2018. április
19-én  és 23-án  
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!
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Klasszikus festő és modern  
grafikus egy személyben 

Programok a 
sportcsarnokban 
és szabadtéren

  – Igen, kétféle stílus keveredik nálam, és ez való 
igaz – vallotta alkotásairól Füzesi Antal, budafoki 
festőművész a Vigadó-beli kiállításának megnyi-
tója után, március 5-én. 
 – Évtizedekig a németalföldi kismesterek bűv-
körében éltem. Nem is tudok náluk jobbat még ma 
sem. Valahol a mesterség, az ízlés és az esztétikum 
ötvöződésének érzem képeiket. És érdekes módon 
jött közben nálam egy eltérő grafikai vonulat, ami-
ben a tónusok, vonalak, formák játéka dominál; 
mind a kettőt nagyon szívesen csinálom. Ha a bá-
dogos nem jól végzi mesterségét, a ház beázik. Ha 
nincs jól megfestve egy kép, az esztétikailag me-
rénylet az emberiség ellen.  
 Mindebből látszik, hogy 3 éves korától – rajz-
tanárnője és rokonai ösztönzésével, a képzőmű-
vészeti gimnázium segítségével – 75 éve nagyon 
komolyan foglalkozik a festészettel. Különösen 
azóta, hogy Sváby Lajos – aki akkor még nem volt 
a Képzőművészeti Főiskola Kossuth-díjas rekto-
ra – gyakorolta rá mestereként a legnagyobb ha-
tást. Ő nem utánzásra inspirálta, de expresszio-
nizmusa elragadtatta; megláttatta vele, hogy egy 

vászon vagy papírdarab mögött milyen lehetősé-
gek rejlenek.
 És mindezt most hagyományos stílusú tájké-
pein, csendéletein, konstruktivista portréin, újko-
ri eklektikus kifejezésmódján, széleskörű esztéti-
kai szemléletével Monoron is láthattuk. Realista és 
absztrakt ábrázolásai – ahogy azt megnyitójában 
műfordító barátja, Benkő Ferenc megfogalmazta –, a 
lélek bonyolultságát elemző színei és formái egy-
aránt harmóniára törekvő alkotói szándékot mu-
tatnak. Egyetérthettünk vele abban is, hogy nem 
lehetünk valamennyien szakértő műbírálók, de 
hagyni kell rá időt, hogy a kép hasson ránk, és így 
lehetünk önzetlenül gyönyörködők, elfogadva Fü-
zesi Antal Kant szellemében született ars poeticá-
ját: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik”. 
 Igaza volt Papp Jánosnak és Szekerka Jánosnak, akik 
nyáron – online galériájában – felfedezték a festő 
képeit, és e kiállításra invitálták őt.  A jó szívvel 
ideérkező Füzesi Antalnak tetszett Monor pincefa-
lus hagyománytisztelete, kellemes belvárosi han-
gulata. Reméljük, hogy az a vágya is teljesült, hogy 
április 6-ig sok monori eljött megnézni képeit.    B.G.  

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

Tipp:

Az akció 
2018. március  

28-tól április 30-ig, 
vagy a készlet  

erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

1405 Ft 

helyet t

890  Ft

Színes kókusz 

lábtörlő

Az akciós ár  

csak a hirdetés 

felmutatásával 

érvényes!

A tisztasághoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!

  A Vigadó Kulturális és Civil Központ szervezé-
si lehetőségeit is bővíti a sportcsarnok multifunk-
cionális jellege. 
 A tervezés során is fontos szempont volt, hogy 
a sportcélú hasznosítás mellett kulturális progra-
moknak is helyet adhasson az épület, hiszen a vá-
rosban nem volt kétszáz főnél nagyobb befogadó-
képességű előadóterem.
 Rövid idő alatt is látszik, hogy a közönség ha-
mar megkedvelte a sportcsarnokot. A szervezők 
– a Vigadó díszterme és a művelődési ház után – a 
jóval nagyobb befogadóképességű helyen is sor-
ra teltházzal rendezik a programokat. A februá-
ri megnyitó sikere után, március elején a Neoton 
idei turnéjának első állomása volt városunk. Ezer-
ötszáz lelkes rajongó énekelte végig a kétórás, va-
lódi show-műsort. 
 Néhány nap múlva a jól ismert mentálhigiénés 
szakember, Pál Feri atya tartott előadást telt ház előtt. 

 A koncertek sora májusban az Edda Művek fel-
lépésével folytatódik! A jegyértékesítés megkezdő-
dött, garantáltan minden jegyet eladnak majd, így 
nem érdemes sokáig várni a jegyvásárlással.
 A szabadtéri rendezvények időszakának bekö-
szöntével a zenei programok is kültérre költöznek. 
A megszokott két nagy nyári városi rendezvényt 
 – Borvidékek Hétvégéje és augusztus 20. – idén 
nyáron minden hónapban FröccsSzombat esemé-
nyek egészítik ki. Változatos és ingyenes zenei kíná-
lat, finom ételek és remek monori borok biztosítják 
majd a szórakozást ezeken a nyárestéken.              
 A Strázsahegyi Tekerő – mely a helyi kerékpá-
ros tömegsport legfontosabb eseménye – idén má-
jus 12-én kerül megrendezésre. Idén is több kategó-
riában várják a félnapos eseményre a jelentkezőket. 
A versenykiírás és a jelentkezési lap már letölthető 
a szervező Vigadó honlapjáról.
 A májusvégi ingyenes gyereknap programja is 
körvonalazódik már: kalózpartira látogathatnak 
majd el a gyerekek és szüleik! Élménykamion, komp-
lex interaktív játszóház, légvár és sok más megle-
petés készül még addig.

Strázsahegyi Tekerő – a helyi  
tömegsport egyik fontos eseménye

Teltházas koncertet adott a Neoton

Pál Feri atya előadásán is megtelt a lelátó
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Fő utcánk mai arculatát is meghatározó egyik épületéről 1926-ban 
 olvashatunk először hír adást: „Épül az új posta-hivatal. A posta- 
kincstár haszonbéri szerződést kötött Lőwy Sándor dr. ügyvéddel 
a postahivatalnak új modern épület emelésére. Az épület a járás-
bírósággal szemben a Fuchs féle telken lesz, modern egyemeletes 
épület, melyben két szép üzlethelyi ség kap helyet a földszinten”. 
(Ma a Városháza jobboldali része, önálló timpanonnal.)

A monoriak viselt dolgai XCV.
HARANGSZENTELÉS

dr. Sandula Imre apátplébános fényképe

HELYTÖRTÉNET

A helyi sajtó először 1927 áprilisá-
ban fogalmazza meg: „Lesz-e li-
getsétaterünk?” Ugyanis e kér-

dés az újság szerint régóta érlelődik a 
monoriakban. A rövid tájékoztatás ar-
ról ír, hogy Piry Endre főjegyző az erre 
alkalmas kertek tulajdonosait már levél-
ben kérdezte meg: „hajlandók e eladni 
a községnek e nemes célra a földjeiket?”
 Kevés szó esett eddig a korabeli köz-
birtokosságról. Monor abban a szeren-
csés helyzetben volt, hogy jó legelőjén 
külön szűzgulyát járathatott kora tavasz-
tól késő őszig. 1926 júniusában sokan 
panaszkodtak amiatt, hogy ott „künn 
a legelőn nincs egy fedeles csűr sem, s 
rossz idő esetén a fiatal állatok fejlődé-
sét a hideg esős idő kedvezőtlenül be-
folyásolja”. A jószágtartók azt kérték, 
hogy „építsenek egy tágas, fedett akolt 
a legelőre”. Több hónap elteltével a tel-
kes birtokosság rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen nem csak a fűbér meg-
állapítása volt napirenden, hanem egy 
gazdasági épület toldásáról is határoz-
tak. Majd az építkezés költségei miatt 
mérsékelten felemelték a legeltetési dí-
jakat a szarvasmarhák után. „A teljes 
joggal bírók 4, a fél 12, a negyed joggal 
26, a nyolcad jogosok 33, a jog nélküli-
ek 40 pengőt fizettek.” A szűzgulya le-
gelőn az egyéves állat után 17, kétéves 
után 21 pengő volt az éves fűbér. Végül 
1927 májusában az üszőgulya-legelőn a 
községi elöljáróság fedett karámot, a tel-
kes birtokosság a páskumon lévő istál-

lók mellett cselédházat és magtárhelyi-
séget építtetett.
 Június végén ünnepelte a község a 
hősöket. A rendezvényre felvonultak a 
leventék, az iskolák tanulói és a község 
lakói. Az ünnepségen az Ébredj dalkör a 
Himnuszt énekelte, Burján Lajos polgári 
iskolai tanuló a „Nagy magyar télben”, 
Kovács Margit a „Két kis kadét” című 
verset szavalta. Emlékbeszédet mon-
dott Madarász Elemér orsz. gy. képvi-
selő. Ezt követően a központi elemi is-
kola karéneke adott műsort. Délután a 
községi képviselő-testület díszközgyű-
lést tartott, ahol Raffay Sándor evangé-
likus püspök „mindenkit elbájoló szó-
noklatban ismerte el dr. Lehotzky Antal 
25 éves hasznos közügyi munkássá-
gát, a hitélet terén szerzett érdemeit”. 
Majd Kopa Mihály főszolgabíró mint a 
közgyűlés elnöke, Kocsis Mihály a pol-
gári iskola igazgatója, dr. Dóczy Bálint 
kir. j. bírósági elnök méltatta az ünne-
pelt érdemeit.
 Nem mindennapi műsorral kedveske-
dett a Korona vendéglő a törzsközönsé-
gének. „Monoron tartotta egyetlen elő-
adó estélyét a Korona színháztermében 
az országos nevű szavalóművész. Elő-
adásában külföldi és hazai költők cso-
dás szép művei keltek életre.” Fehér Artur 
volt az előadóművész. A jegyeket elővé-
telben a Popper kereskedésben vásárol-
ták meg 1927. május elején.
 Nagy egyházi eseménye volt a köz-
ségnek a „Katholikus harang szentelési 

ünnepély” 1927. június 12-én. A közel 8 
mázsás harangot a Pesti (ma Ady) ut-
cai vasúti átjárónál fogadták. Az út kö-
zepén a körmenetben részt vevő egye-
sületek, a járdán pedig a község hívő 
közönsége vonult. Az ifjúság a 8 órai, 
az ünneplő felnőttek a ½ 10 órai ünne-
pi misén vettek részt. A templomban 
kétoldalt fehér ruhás leányok álltak 
sorfalat. A nagymisét dr. Sandula Imre 
apátplébános végezte el papi segéd-
lettel, majd ő szentelte fel a virágokkal 
feldíszített harangot. A megszentelés 
előtt Tiefenthaler József dr. pápai kama-
rás mondott ünnepi beszédet. Ezt kö-
vetően a harangot a toronyba húzták, 
és csak este szólalt meg, toronyzenei 
kísérettel.
 Forrás: Közérdek. Monor, 1912–1932.

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke

  A
 sz
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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!

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET
keresünk 2 műszakos (12 órás) munkarendbe 

a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐKET
ÉS TARGONCÁSOKAT

keresünk kereskedelmi raktárba,
2 műszakos munkavégzésre Alsónémedibe.

 Pilis, Nyáregyháza, Monor irányából ingyenes céges busszal 
a bejárás megoldott. Felvételi interjú: 2018. április 11. szerda, 

13.00 óra, Monor, Bocskai u. 1.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

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
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KIÁLLÍTÁS

Kiállítást nyitottak a monori 
alkotók, amelyen most is a  
leg szebb munkáikban gyö- 
 nyör ködhetnek az érdeklődők. 

A kézművesek 
TAVASZT csináltak

Hirdetés

*Az első 50 db értékesített LADA Vesta Kombi vagy SW Cross  modellre 
a gyári 3 év garancia mellé +2 év szerződéses hajtáslánc szavatosságot is biztosítunk.

PRÓBÁLJA KI VADONATÚJ LADA VESTA MODELLJEINKET NYÍLT HÉTVÉGÉNKEN!
2018. ÁPRILIS 6-7.

5 ÉV*
GARANCIA

ÚJ LADA VESTA SW CROSS 
MONDJ IGENT AZ ÉLMÉNYRE!

ÚJ LADA VESTA KOMBI 
LEGYEN TIÉD A TÉR!

LADA DÉLPEST 1194 BUDAPEST HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533, +36 20 318 3760
INFO@LADADELPEST.HU
WWW.LADADELPEST.HU

M ég csak a legelszántabb rajongók 
merték remélni, hogy a tavasz vé-
gül mégiscsak megérkezik márci-

usban, amikor a könyvtár épülete előtti fát a 
kézművesalkotók már elkezdték díszíteni. Be 
is lepte a hó harmadnapra a csinos kis tavasz-
köszöntő alkotást, ez azonban nem tántorítot-
ta el a kézműveseket. Az ipartestület Petőfi 
utcai székházában rendíthetetlenül összeál-
lították és meg is nyitották az ilyenkor, a hús-
véti ünnepkör idején esedékes kiállításukat, 
ahová április 13-ig, minden hétfőn, szerdán 
és pénteken 10-16 óráig várják a látogatókat.
 Évről évre többen kíváncsiak a kézműve-
sek bemutatkozására, ezekre a hangulatos 
eseményekre, bizonyára idén sem lesz más-
képp. Most is a legszebb munkáikat állítot-

ták ki. Csupa élénk szín az 
ipartestület nagyterme, ahol 
a hímzések – gobelinektől 
a tűfestésig – ugyanúgy je-
len vannak, mint a horgolt, 
kötött asztali és ajtódíszek, 
a hímzett képeslapok, vagy 
épp az ünneplőbe öltöztetett 
praktikus tárgyak, de ezút-
tal a tojásoké lett a főszerep.
 Káprázatos mennyiség-
ben és minőségben díszle-
nek körben az asztalokon, 
kosarakban, tálakban, edé-
nyekben a legkülönfélébb 
technikákkal készített hús-
véti tojások. Méltánytalan lenne egyiket a 
másikkal versenyeztetni, mert mindegyik 
más miatt különleges. Boros Odett gyűjtemé-
nye azonban sokáig ott marasztalja a látoga-
tót a kiállítótér neki jutott darabjában, hiszen 
a hagymahéjjal festett tojásoktól a nagyma-
mától maradt, fából készült, százéves tojásig 
a legkülönfélébb – például magokkal, mák-

kal, kölessel díszített – da-
rabok szinte egymás hatá-
sát is felerősítik.
 Zsíros Sándorné, a monori 
kézműves alkotók klubjá-
nak vezetője az idén egy új 
technikával díszített kollek-
cióval állt elő: a zsinórokkal 
ékesített, „azsúrozott” liba-
tojásokkal. Különös meg-
tiszteltetésnek veheti az a 
locsoló, aki ilyet kap majd 
ajándékképen, mert szem-
látomást nagy műgonddal 
készültek ezek a különle-
ges darabok.

 Érdemes még húsvét előtt felkeresni a ki-
állítást, sok ügyes ötlet is elleshető, amivel az 
ünnepek hangulatát otthon is kellemesebbé, 
emelkedettebbé teheti, akiknek kedve és ér-
zéke is van a díszítő praktikákhoz. Mivel a 
kézművesek egymást váltva tartanak ügye-
letet a nyitvatartási idő alatt, szívesen adnak 
tanácsot és segítenek ebben. MA
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Mi újság a Monori  
Sportegyesületben?

Mivel legnagyobb civil szervezetünk megújult lehetőségei az 
érdeklődés előterébe kerültek, erről kérdeztük Ócsai Istvánt 

– a Monori SE augusztus 31-én megválasztott elnökét, a 
BSS 2000 Kft. ügyvezető igazgatóját –, akit lapunk 
októberi számában mutattunk be olvasóinknak. 

A zt nyilatkozta megválasztásakor, 
hogy mindenekelőtt szeretné jól 
megismerni a szakosztályokat. 

 – Igen. Többször sikerült ellátogat-
nom edzésekre, több elnökségi ülést is 
tartottunk, belelátok a mindennapi éle-
tükbe. Szakmai dolgaikba nem szólok 
bele. Azt látom, hogy az edzésmunká-
jukhoz szükséges technikai eszközök, 
edzők rendelkezésre állnak minden 
szakosztályban.

– Látott olyan problémát, amit a szakosztá-
lyok fejlődéséhez még szükséges lenne meg-
oldani? 
 – Az edzésidők lehetőségeinek szűk 
keresztmetszete jelentette eddig a fő 
problémát. Az, hogy minden edzés a 14 
és 20 óra közötti időszakban zajlik, az 
egyesület létszáma viszont – hál’isten-
nek – gyarapodik, ez idén már közel 600 
gyerek hivatalosan. Ehhez kevés volt a 
tornaterem, főleg a téli időszakban volt 
nehéz valamennyiüknek ebben az idő-
sávban megfelelő helyszínt találni.

– Most az új sportcsarnok sokat segíthet eb-
ben is. Ennek kihasználására vannak már 
terveik?
 – Ez nagyon fontos lesz életünkben. 
Ebben az évben több versenyt szeretnénk 
rendezni. Voltak szakosztályaink, ame-
lyek csak egy-egy kisebbet rendezhettek, 
mert nem volt rá helyük, lehetőségük. 

Most több ma-
gasabb szintű, 
országos ver-
senyre, mint 
a diákolimpia, 
vagy akár nem-
zetközi verseny-
re is gondolunk. 
Idén kitűzött célunk: 
itthon versenyeztetni a 
gyerekeket, a szülők, a csa-
lád, a város előtt. De több sportági szö-
vetség is megkereste rajtunk keresztül 
a város vezetését, hogy szeretnének itt 
tartani nagyobb versenyeket, amiről a 
szakágak vezetőivel is tárgyalunk. Mi 
február közepétől használjuk, ide a kü-
lönböző korosztályú kosárlabdaedzése-
ket visszük be, és a ritmikus gimnasz-
tikát is szeretnénk ott tartani, ahogy a 
karatét is és a téli időszakban a kicsi fo-
cisták is ott gyakorolhatnak majd.

– Biztosítható mindehhez az ön által ígért 
szükséges anyagi háttér is?
 – A tavalyi kereteket már az idei évre 
is garantálhatjuk a szakosztályoknak. Itt 
köszönném meg az önkormányzatnak, 
hogy az egyik fő támogatója az MSE-
nek, a BSS 2000 Kft. mellett. Nem csak 
pénzbeli szempontból, hanem a torna-
termek és a városi sportcsarnok bérle-
ti díjában is. Emellett szintén az önkor-
mányzatnak köszönhetjük a telephely, a 

futballpálya és környezete fenntartásá-
nak biztosítását. A versenyeket a szak-
osztályi költségvetésekből fizetjük.

– A minőségi fejlődés idei nagy lépése le-
het az NBIII-as csapat feljutása az NBII-be. 
 – Ez most már egyértelmű elvárás, 
ami öröm is, de egyben nagy felelősség 
is lesz, hiszen az egy teljesen más struk-
túra, teljesen más elvárásokkal, a szak-
osztály, a szakemberek, a játékosok és a 
létesítmény szintjén egyaránt. Egyelőre 

meg kell nyernünk a bajnokságot, 
de a háttérben dolgozunk 

azon, hogy az NBII-es li-
cenccel, indulással ne 

lehessen semmilyen 
probléma.

– Jó hír még, hogy a 
pályán épül a birkó-
zóknak edzőcsarnok, 
és az Újtelepen lesz 

utánpótláscentrum is.
 – A birkózók több - 

éves álma megvaló-
sul meg a tavaly nyert 

pályázattal és szövetségi 
támogatással, júniusra át is le-

het adni a centrumot. Másrészt az MSE 
labdarúgóutánpótlás-bázis, így előírás 
a pályák számának növelése. Nyertes 
TAO-pályázatunkkal folyik a kisajátítás, 
tervkészítés. 2019-ben lesz használható.

– Szeretne még valamit elmondani most 
sport iránt érdeklődő olvasóinknak?
 – Mi elért eredményeinkhez képest 
viszonylag kis klub vagyunk, nem nagy 
költségvetésből gazdálkodunk. Ezért 
örülünk a helyi vállalkozások megkere-
sésének, és mi is keressük velük a kap-
csolatokat, akár támogatói szinten, akár 
rendezvényeink szervezésében tudná-
nak segíteni nekünk. Az MSE tovább-
ra is megköszöni, ha adójuk 1 százalé-
kát egyesületünknek ajánlják föl. Ezt a 
pénzt, mint eddig is, egészében csak a 
gyerekekre fordítjuk. És végül, de nem 
utolsósorban  természetesen mindenkit 
szeretettel várunk a monori sportren-
dezvényeken. B.G.

www.victofon.hu* Az akció 2018. május 11-ig tart, a hirdetés felmutatásával érvényes.

A HALLÁSROMLÁS SÚLYOS
KÖVETKEZMÉNYEKKEL

JÁR
NE KOCKÁZTASSON!
KERÜLJE EL A SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKET!
Vegyen részt ingyenes hallásvizsgálaton
2018. május 11-ig*

Magány

Bizony-talanság

Vész-
helyzetBejelentkezés: 06-30/337-1294

2200 Monor, Balassa u. 1.
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Új otthonukba 
költöztek  
a Monori  
SE kosarasai

   Március 21-én játszotta le a sportegyesület 
NBII-es férfi kosárlabdacsapata első bajnoki 
mérkőzését a városi sportcsarnokban. Közel 
300 kilátogató néző előtt arattak győzelmet a 
debütáláson. Lapzártánk után újabb két  mér-
kőzést játszottak, de a szezonban még két al-
kalommal pályára lépnek hazai környezet-
ben. Április 18-án erős ellenfél, a listavezető 
Budapesti Honvéd U23 csapata érkezik Mo-

SPORT
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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!

Végzettség nem, de gyakorlat szükséges. 
Magas kereseti lehetőség, jó megközelíthetőség. 

Jelentkezni: 06-70/381-3595

Monori varrodába 
azonnali kezdéssel 

varrónőket  
keresünk!

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
TAKARÉKUNKNÁL IGÉNYBE VEHETŐ 

SZOLGÁLTATÁSOK VÁLLALATI ÉS 
LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK: 

• Betételhelyezés
• Valuta váltás  
• Széfszolgáltatás
• Megtakarítás, befektetések 
• Lakossági és vállalati forint- és deviza számlavezetés
• Lakossági hitelek – folyószámla hitel, személyi kölcsön, 
   lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog hitelek, stb. – 
• Vállalkozói hitelek – folyószámla hitel, beruházási és forgóeszköz hitel,
   agrár hitelek, társasházi hitel, stb. – 
• Lakossági és vállalkozói biztosítások – lakás-, élet-, hitelfedezeti-, 
   gépjármű-, utas biztosítás -  
• Lakás-előtakarékosság

facebook.com/patriatakarek

www.patriatakarek.hu

5000 Ft feletti rendelésnél ingyenes házhoz 
szállítás Monor 30 km-es körzetében! 

tel.: 06-70/607-4444

termelői 
mézek és méz -

különlegességek

Fél kilós 
gyógynövény ágyon 

érlelt mézek
1490 Ft-ért Megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor,  
Kossuth lajos u. 71/A.

Levendulás, kakukk füves, 
citromfüves, mentás, 
rozmaringos, zsályás, 

kamillás, ánizsos, köményes, 
bazsalikomos

Rendelés már az interneten is: www.apifito.hu

Ingatlanába költöztek  
a méhek?

Hívjon a 06-70/607-4444-es 
számon!

Ingyenes  
rajbefogást vállalok! 
40 éves méhészeti tapasztalattal.

norra, majd április 25-én szentendrei együt-
tes ellen lép pályára a kék-fehér mezes gárda. 
 A szakosztály vezetőinek célja, hogy a gár-
da mérkőzésein mindig jó hangulat legyen, 
emiatt hazai pályán igyekeznek szurkoló-
barát meglepetésekkel, játékokkal készülni. 
Ezért is komoly előrelépés a most elkészült 
városi sportcsarnok, hiszen kiváló feltéte-
lek mellett, érdeklődőket vonzó körülmé-
nyek között játszhatnak itt a csapataink. Így 
minden adott a további fejlődéshez és a né-
zők számának növekedéséhez.
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Sportturmix
Úszás, birkózás, taekwon-do, lab-
darúgás és ritmikus gimnasztika 
eredményei az elmúlt hetekből.     

A százhalombattai Szalai János Emlék-
versenyről március 10-én a Monori SE 
mind a 11 úszója éremmel tért haza. 

Az úszók 39 egyéni (12 arany-, 14 ezüst-, 13 
bronzérmet), valamint 2 váltóezüst érmet nyer-

tek. Gratulálunk a 2007-es születésű, és a még 
fiatalabb versenyzőknek és felkészítőiknek!
 Tatabányán, március 3-án, a diák I. kötött-
fogású magyar birkózó bajnokságon Balázs 
Levente ezüstérmet szerzett, Bódi Attila pedig 
ötödik lett. Az U23-as kötöttfogású magyar 
bajnokságon március 10-én Mogyoródon pe-
dig Balatoni Bence a második helyen végzett. 
Ugyanezen a napon a diák II. kötöttfogású 
magyar bajnokságon, Zalaegerszegen Nagy 

Százhalombattán 11 érem termett a monori úszóknak

Julcsi, Panni és Tami Kolompár Imre (a kép jobb szélén) Zalaegerszegen állhatott a dobogóra

A legifjabbaknak is teremett babér

katasztrófavédelmi 

és egészségügyi 

programok

zene- és 
táncművészeti  

órák

kis 
létszámú 
osztályok

emelt 
óraszámú angol nyelv és informatika oktatása

1. 
osztálytól 

angol nyelv 
oktatása

felvételi 

előkészítő  

órák
úszásoktatás 

támogatása

délutáni 
szakkörök, 

korrepetálások korcsolyaoktatás 
szervezése

színházlátogatás

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018. április 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

Könyvelőiroda
Számviteli és Tanácsadó Kft.

Önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk: ecofact@ecofact.hu
További információk: Rozmanné Timkó Márta irodavezetőnél

Telefonszám: 06-29/613-620/103. mellék • 2200 Monor, Mátyás király utca 15/A. 

ÁllÁshirdetés
Könyvelőirodánk  

1 fő mérlegképes könyvelőt  
vagy bérszámfejtőt keres.

Hirdetés
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Szép eredményeket értek el a taekwon-dosok Medgyesegyházán A Monori SE labdarúgói 13 pont előnnyel vezetik a tabellát

Balázs Levente tatabányai ezüstérme

Hirdetés
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Máté a dobogó második, Kolompár Imre pe-
dig a harmadik helyére állhatott.
 A taekwon-dosok utóbbi évek legsikere-
sebb tagjai felsőfokú tanulmányaik miatt nem 
tudják a versenyzést folytatni. Megújult fiatal 
csapatunk így is elismerésre méltó eredmé-
nyeket ért el ifjúsági versenyszámokban már-

cius 3-4-én, Medgyesegyházán az 
ITF Taekwon-do magyar bajnok-
ságon. Bajnok lett Bihari Boróka és 
Lővei Panna (leánycsapat erő-, il-
letve speciáltechnikai törésben. 
Mindketten II-ok csapat forma-
gyakorlatban és III-ok csapat küz-
delemben. Panna még egyéni for-
magyakorlatban is. A serdülő Tóth 
Hanna két egyéni III., Erdész Han-
na egy II., Novotarski Csenge pedig 
két II. (egyéni) helyezést ért el.
 Legutóbbi híradásunk óta – lap-
zártánkig – NBIII-as labdarúgó-
csapatunk ott folytatta sikerso-

rozatát, ahol az őszi idényben abbahagyta. 
Az időjárási viszontagságok ellenére is so-
rozatban a hatodik győzelmüket aratták, és 
a Keleti csoportban 13 pont előnnyel vezetik 
a tabellát. A csoport góllövőlistájának veze-
tője is együttesünk tagja, Balogh Milán. Ta-
vaszi bajnoki eredmények: Balassagyarmati  

VSE– MSE 0-2, MSE–Termálfürdő-Tiszaújvá-
ros 4-1, Cigánd SE–MSE 0-3.
 A Monori SE három ritmikus gimnaszti-
kás lánya januártól az MTK színeiben foly-
tatja a versenyzést. G.

Monori birkózók a dobogón
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AJÁNLÓ

•   Kertépítő cég segédmunkást és kőmű-
vest keres azonnali kezdéssel. Az uta-
zást céges autóval biztosítjuk, jogosítvány 
nem szükséges, egész évben van munka, 
versenyképes jó bérezéssel. 
Érd.: 06-30/321-7691

•   Eladó-kiadó ingatlant keresek 
ügyfeleim részére, a siker díja 2%-3%.
16 éves szakmai tapasztalat, érték- 
becslés. Hívjon, nem fog csalódni! 
Tel.: 06-20/397-4055

•   Ingatlanába költöztek a méhek? Ingye-
nes rajbefogást vállalok! 40 éves méhé-
szeti tapasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444

•   Egy cirmos színű növendék cica elvihető. 
Tel.: 06-30/281-4413

•   Monoron hús és tej típusú (Búr – Núbiai 
vonalú) nőstény és bak kecskék széles 
választékban 600 Ft/kg-os áron eladók. 
Érd.: 06-70-607-4444

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 
20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 19500 Ft/m³.  
8 m³ feletti rendelésnél 19 000 Ft/m³. Mé-
rőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

•   Termelői mézek 1 490 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5 000 Ft feletti  
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

Apróhirdetés

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   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

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

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

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 3900 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2200 Ft/20 kg

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

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

Tápok, takarmányok

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

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

Parole
 NYELVISKOLA

Vizsgázz nálunk 
sikeresen 

az ingyenes 
nyelvvizsgáért!

ÁLLAMILAG 
ELISMERT 

NYELVVIZSGA 
MONORON

Részleteket honlapunkon  
vagy nyelviskolánkban találsz.

Nem kapott
Strázsát?

Kérjük jelezze 
ha nem kapott 

Monori Strázsa újságot, 
vagy egyéb problémát 

tapasztal a terjesztéssel! 
E-mail: terjesztes@

regiolapok.hu 

Tel.: 06-29/412-587 



2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198
Nyitvatartás: 
 H–P: 8–18, 
Szo: 8–13, 

V: zárva 

Akció: 
2018. 04. 03– 30.

illetve a készletünk 
erejéig.

Nem csak kereskedők részére!

Márka üdítő
2 liter

Dermomed 
tusfürdő
250 ml

Nagyi Titka  
liszt
1 kg

Arany Fácán sör
doboz,
0,5 liter

Tena étolaj 
1 liter

Dreher  
Pale Ale sör
doboz 
0,5 liter

189 Ft 
helyett

159 Ft

355 Ft 
helyett

329 Ft

185 Ft 
helyett

169 Ft

175 Ft 
helyett

156 Ft

345 Ft 
helyett

319 Ft

249 Ft 
helyett

215 Ft

Rocky sör palackos 0,5 l 115 Ft 99 Ft

Szalon sör dobozos 0,5 l 169 Ft 146 Ft

Steffl sör dobozos 0,5 l 189 Ft 175 Ft

Soproni sör dobozos 0,5 l 199 Ft 179 Ft

Somersby bodza-lime 0,33 l 349 Ft 289 Ft

Bomba! Energiaital 0,66 l 239 Ft 199 Ft

Varga olaszrizling 0,75 l 499 Ft 439 Ft

Garrone Cherry 0,75 l 1 399 Ft 1 265 Ft

Zwack Unicum 0,5 l 2 990 Ft 2 750 Ft

St. Hubertus  0,2 l 909 Ft 859 Ft

Milka Waffelini 31 g 89 Ft 75 Ft

Smack leves 100 g 139 Ft 105 Ft

Kristálycukor 1 kg 199 Ft 179 Ft

Perfect kapszula                    18 db-os    849 Ft 729 Ft

Ooops papírzsepkendő 90 db 169 Ft 149 Ft

Happy macskaeledel 100 g 89 Ft 75 Ft

 



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

Ajánlatunk:
minden, ami víz-, gáz- és  

központifűtés-szereléssel kapcsolatos!

Gázkészülékek, vegyes kazánok, 

radiátorok, szivattyúk, bojlerek, 
puffer tárolók

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

Monor, Petőfi Sándor u. 16.
facebook.com/csipetgsm

www.csipetgsm.hu

Új éS haSznált Mobiltelefonok 
adáS-vétele

autóS navigációk
tablet Pc-k

vezetékeS telefonok
tartozékok/kiegéSzítők

egyenlegfeltöltéS
Szerviz

bankkártyáS fizetéS

06-70/319-9601
06-29/411-443

 hétfő: 9:00–17:00
 kedd: 9:00–17:00
 szerda: 9:00–17:00
 csütörtök: 9:00–17:00
 péntek: 9:00–17:00
 szombat: 9:00–12:00

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736


