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  Az agglomeráció települései között Mo-
nor bizonyult a legbiztonságosabb telepü-
lésnek az ingatlanbetörések vonatkozásában. 
A Police.hu adatait felhasználva készített ki-
mutatást a Budapestkörnyéke.hu interne-
tes oldal, amely alapján kiderült, hogy a 10 
ezer főre jutó betörések száma Pomázon a 
legmagasabb (11,7), Monoron pedig a leg-
alacsonyabb (1,4). A statisztika csak azokat 
az eseteket tartalmazza, amelyeket rendőri 
intézkedés követett.
 A legkevesebb betörés Monor után Ül-
lőn (1,9) és Pilisvörösváron (2,2) történt, a 
legtöbb pedig a már említett Pomázon, me-
lyet Budakeszi (8,8) és Gödöllő (8,3) köve-

tett a 10 ezer főre jutó ingatlanbetörések 
számában.
 Egy korábbi lapszámunkban arról faggat-
tuk a járókelőket, mennyire érzik magukat 
biztonságban Monoron? Kérdezősködésünk 
még véletlenül sem nevezhető reprezenta-
tív felmérésnek, az azonban akkor is feltűnt, 
hogy a lakók elégedettek a város közbizton-
ságával. Amint akkor is többen mondták, ér-
zékelhető a rendőri jelenlét, de a polgárőrök 
közreműködése is hozzájárul a nagyobb biz-
tonságérzethez. Ezt annyival egészítenénk ki, 
hogy mezőőrök is dolgoznak a településen és 
a külterületeken, így a javuló közbiztonság 
több szervezet munkájának az eredménye. V.

Monor a legbiztonságosabb 
települések között

• A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 
1 fő közterület-felügyelői munkakör betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 
16. Bővebb tájékoztatás a www.monor.hu olda-
lon érhető el, vagy Kerepeszki Ildikó (irodaveze-
tőtől) kérhető a 06-29/612-313-as telefonszámon.

• A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hir-
det 1 fő építéshatósági ügyintézői munkakör be-
töltésére. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. július 16. Bővebb tájékoztatás a www.
monor.hu oldalon érhető el, vagy Orosházi Ta-
más (irodavezetőtől) kérhető a 06-20/914-5664-
es telefonszámon.

Álláshirdetések

  Monor Város Önkormányzata a nemzeti 
összetartozás napjának előestéjén szervezett 
megemlékezést a trianoni döntés évforduló-
járól. A Vigadó Kulturális és Civil Központ-
ban Faragó Annamária Menaságra repülj című 
filmjének vetítését követően fáklyás emlék-
menet kísérte az országzászlót a Gera kert-
be, a Trianon emlékműhöz. Az érdeklődők 
itt György-Kampfl Dóra előadásában hallgat-
hatták meg Sajó Sándor Magyar ének 1919-
ben című versét, majd Pogácsás Tibor állam-
titkár mondta el emlékbeszédét. nfo

Megemlékezés a trianoni 
döntés évfordulójáról

Trianon emlékmű

Fáklyás emlékmenet kísérte az országzászlót a Gera kertbe

Monori hadisí-
rokat újítanak fel

  A város temetőiben hét olyan I. világhábo-
rús hadisír található, amelyeket hozzátartozók 
láthatóan nem gondoznak. Ezt igazolja az egy-
házak nyilvántartása is, mert egyik sír tekinte-
tében sem tartanak nyilván rendelkezésre jo-
gosult személyt. Monor Város Önkormányzata 
részt vett a Honvédelmi Minisztérium Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum által a Magyarorszá-
gon található I. világháborús hadisírok felújítá-
sára kiírt pályázaton, ahol az igényelhető összeg 
hadisíronként maximum 100 ezer forint volt. A 
monori pályázatot teljes összeggel támogatták, 
így közel 700 ezer forint áll rendelkezésre a fel-
újításra. . A református egyháznál hat, a katoli-
kus egyháznál egy a pályázatban szereplő sír 
védetté nyilvánítását kezdeményezték. nfo 

Monor a legbiztonságosabb település az ingatlanbetörések vonatkozásában

Négy monori óvoda intézményvezetőjének járt 
le az öt évre szóló megbízása július 1-jén. A Mo-
nori Petőfi Óvoda, a Monori Tesz-Vesz Óvoda, a 
Monori Napsugár Óvoda és a Monori Szivárvány 
Óvoda vezetésére pályázatot írt ki az önkormány-
zat, melyre a benyújtási határidőig összesen négy 

– kiírásonként  egy – pályázat érkezett. 
 A pályázatokat a képviselő-testület tárgyalta, 
emellett az óvodák nevelőtestülete és alkalmazot-
ti közössége, valamint a szülői és a szakmai mun-
kaközösség is véleményezte, amely az érvényes 
rendelet szerint zajlott. A képviselő-testület a vé-
leményezés figyelembevételével hozta meg dönté-
sét, mely szerint a Petőfi óvoda intézményvezetői 
beosztás betöltésével Zsember Ágnest, a Tesz-Vesz 
óvoda intézményvezetői beosztás betöltésével Se-
res Istvánnét, a Szivárvány óvoda intézményvezetői 
beosztás betöltésével Bánné Keller Mártát, a Napsu-
gár óvoda intézményvezetői beosztás betöltésével 
pedig Técsiné Vas Ildikót bízta meg a 2018. augusz-
tus 1. és 2023. július 1. közötti időszakra. V.

Régi-új vezetők 
az óvodák élén
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A Monor Városi Uszoda uszodamesteri végzett-
séggel rendelkező munkatársat keres rész, illet-
ve teljes munkaidőben.
 Feladatok: a medencében, a medencetérben és 
a szaunában tartózkodók életének, testi épségé-
nek védelme, a házirend betartatása, az úszóme-
dence, tanmedence és környezete tisztaságának, 
valamint előírt vízminőségének biztosítása, a sza-
una előírás szerinti működtetése és a munkakör-
höz tartozó ellenőrzési és adminisztratív felada-
tok teljeskörű ellátása.
 Elvárások: uszodamesteri végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, fele-
lősségteljes munkavégzés, büntetlen előélet, több 
műszakos munkarend vállalása.
  Kérjük, hogy önéletrajzát a jakab.laszlo@
kovalzrt.hu e-mail címre küldje el!

Kövál Nonprofit Zrt.

Uszodamestert 
keresünk!

Monoron is volt szúnyoggyérítés

Uszodafelújítás tervei  
és a nyári zárva tartás

Konyhai kisegítő 
munkatársat  
keresünk

  Idén a csapadékos időjárás miatt kiala-
kult pangó vizek és a hirtelen erős felmele-
gedés kedvezett a csípős szúnyog elszapo-
rodásának, ami sok bosszúságot okozott a 
monoriaknak is. A város vezetése már ápri-
lisban kezdeményezte a katasztrófavédelem-
nél, hogy Monor is bekerülhessen a központi 

  A Monor Városi Uszoda éves leállása au-
gusztus 19-én este 21 órakor a nagymedence 
vizének leengedésével indul, és terveink sze-
rint, ha nem jön közbe semmi váratlan ese-
mény, szeptember 3-án reggel 6 órakor nyit 
újra a nagyközönség részére. Az alábbi be 
nem tervezett költségek és egyszeri beavat-
kozások szükségesek az uszoda idei zavarta-
lan üzemeltetéséhez. Ezeket a beruházásokat 
nem lehet nélkülözni az uszoda biztonságos 
és stabil működése érdekében. Szükséges 
volt a Monor Városi Önkormányzat vezeté-
sének és képviselő-testületének jóváhagyá-
sa és anyagi támogatása, amely csak így tud 
majd megvalósulni ebben az időszakban.
 A felülvizsgálatok során megállapítást 
nyert, hogy az uszoda parkolójában lévő kül-
téri kandelábereken lévő fém-halogén lámpa-
testek rendszeresen meghibásodnak és cse-
rére szorulnak.
 Folyamatos javításuk nem gazdaságos és 
drága is. Továbbá rengeteg energiát is fo-
gyasztanak jelen esetben. A nyújtott nyitva-
tartás miatt (alkalmanként 23 illetve 24 óráig) 
szükséges, hogy a vendégeink balesetmen-
tes módon tudják megközelíteni gépjármű-
veiket a késői órákban is. Ezért itt LED-es 
technológiára térünk át.

  Monoron konyhára konyhai kisegítő kol-
légát keresünk augusztusi belépéssel hosszú 
távra, 8 illetve 4 órában. Munkaruha biztosí-
tott, továbbá Cafeteria-juttatást, valamint a be-
jároknak utazási támogatást nyújtunk. Kony-
hai tapasztalat előny, de nem feltétel.
 Általános feladat: egy szakács mellett kise-
gítő feladatok ellátása.
 Feladatok konkrétan: segédkezés a kony-
hai munkákban, nyersanyagok előkészítése, 
ételek tálalása, kiosztása, tányérok, edények, 
ételmaradékok összegyűjtése.
 Jelentkezni a megadott e-mail címeken és 
elérhetőségeken lehetséges, fényképes ön-
életrajzzal: zsirostunde@kovalzrt.hu,  illetve 
titkarsag@kovalzrt.hu. 
 Személyesen: Kövál Nonprofit Zrt. 
 2200. Monor, Kossuth Lajos utca 147. 
 Tel.: 06-29/611-301.  

 Elengedhetetlen az uszoda légtechnikájá-
hoz kapcsolódó központi számítógép és szű-
rők cseréje. A medencetér hőszivattyú-vezérlő 
számítógépe hibás, a fűtési szelepvezérlő -
kártya nem működik továbbá a szűrők telje-
sen elszennyeződtek, takarításuk nem meg-
oldható, ezért cseréjük javasolt.
 A masszázshelyiségbe klímaberendezések 
felszerelését tervezzük szakcég által.  Az uszo-
da masszáshelyisége eredetileg nem erre a 
feladatra lett tervezve, kialakítva. Nincs köz-
vetlen szellőztetése, az uszodatér felőli ajtón 
keresztül kapja a légellátást. Ez a továbbiak-
ban nem működhet így, a vendégek fogadá-
sát így nem lehet megfelelően biztosítani.
 El kell végezni a tanmedence (35 m2 fal-
felület) és az úszómedence (120 m2 falfelü-
let) puffertartályainak belső felületkeze-
lését szakcég által. 2017-ben végezték el a 
medencék körüli vízelvezető vályúk (100 
m2 felület) szakszerű felújítását, új vízzáró-
réteg felvitelével. Az akkor itt dolgozó szak-
céggel véleményeztettük a puffertartályo-
kat. Már akkor jelezték, hogy az elmúlt 14 
évben az is nagymértékben elhasználódott 
és mindenképpen szükséges lenne a szak-
szerű teljes körű felújítása.  

Kövál Nonprofit Zrt.

szúnyoggyérítési programba. A kérelmet el-
utasították, így az önkormányzat saját költ-
ségvetéséből gondoskodott a szúnyogirtás-
ról Monor területén.
 Az eredetileg tervezett május végi időpont 
két héttel módosult az időjárás miatt, így június 
20-án végezték el a szúnyoggyérítést légi és föl-

di úton. A CORAX-BIONER 
Biotechnológiai Zrt. a mun-
kavégzés során az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal által 
engedélyezett irtószereket, 
valamint az Országos Epide-
miológiai Központ által elő-
írt technológiákat alkalmaz-
ta. A Coratrin szúnyogirtó 
szer, emberre és melegvérű 
állatokra nem veszélyes, ki-
zárólag rovarokra van káros 
hatással.

 

Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt ügyfelein-
ket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdése alap-
ján Monor Város Önkormányzat képviselő-testü-
lete igazgatási szünetet rendelt el az alábbi idő-
szakban, így a polgármesteri hivatal zárva tart: 
július 23-tól 27-ig, illetve augusztus 13-tól 17-ig. 
Ezekben az időpontokban sürgős anyakönyvi ügyben 
munkaidőben a 06-29/612-300 telefonszám hívható. 

Tájékoztatás  
igazgatási szünetről
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Tájékoztató parlagfű- 
mentesítéssel kapcsolatban

  A parlagfű-mentesítési türelmi 
idő június 30-án lejárt. Ezt köve-
tően belterületen a jegyző, külte-
rületen (az ingatlanügyi hatóság 
által helyszíni ellenőrzésről fel-
vett jegyzőkönyv tartalma alap-
ján) a növény- és talajvédelmi 
hatóság köteles hatósági eljárást 
indítani azokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezést.
 Június 30-át követően belte-
rületen a jegyző, külterületen a 
növény- és talajvédelmi hatóság 
köteles hatósági eljárást kezde-
ményezni azon földhasználókkal/
tulajdonosokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezést.
 Fontos tudni, hogy a hatósági 
intézkedéshez (közérdekű véde-
kezés végrehajtása, bírság kisza-
bása) nem szükséges a sérelem 
– egészségkárosodás – bekövet-
kezése, e körben elégséges a vé-
dekezési kötelezettség elmulasz-

Negyedik éve 
tart a járdaépítés 
  2015. óta minden évben jelen-

tős összeget áldoz a város saját 
költségvetéséből az el nem ké-
szült vagy rossz állapotú gya-
logutak felújítására. 2015-től 2017-
ig évente nettó 15 millió forintot 
fordított az önkormányzat a jár-
daszakaszok megújítására. Az 
idei esztendőben az eddigieknél 
több, összesen 28 millió forint áll 
rendelkezésre a munkálatokra.
 A polgármesteri hivatal illeté-
kes munkatársai rendszerezik a 
felmerülő igényeket, ez alapján, 

valamint a gyalogosforgalom sű-
rűsége alapján döntöttek az idei 
szakaszokról.
 Közel két kilométer hosszú-
ságban és háromezer négyzet-
méternyi felületen készülnek el 
az új gyalogutak a nyári hóna-
pokban. A járdát a saját portáik 
előtt elkészítő lakosoknak ezúton 
is jár a köszönet, az ő segítségük-
kel és ezekkel a munkálatokkal 
egyre több helyen válik bizton-
ságosabbá a gyalogosok közle-
kedése. G. 

Utca megnevezése Hossz Szélesség Felület m2

Napsugár óvoda előtti járda, Jászai Mari tér 1. 89 m 1,7 m 151,3

Napsugár óvoda udvara, Jászai Mari tér 1. 25 m 2,6 m 65

Kistemplom u. 13–15. 28,5 m 1,4 m 39,9

József A. u. Traktor–Zöldmező utca közötti szakasz 105 m 1,2 m 126

Liliom u. 55. 3 m 1,2 m 3,6

Liliom u. 59. 1,7 m 1,2 m 2,04

Batthyány u. Alkotmány–József A. u. közötti szakasz 74 m 1,2 m 88,8

Pósa Lajos u. 50. 11,4 m 1,1 m 12,54

Munkácsy M. u. Liliom–Eötvös u. között 82 m 1,2 m 98,4

Mátyás K. u. Virág u.–Wesselényi u. 208 m 2,2 m 457,6

Mátyás K. u. Wesselényi u.–Móricz Zs. u. 163 m 2,2 m 358,6

Balassi u. 21. A/B 84 m 1,6 m 134,4

Balassi B. u. lakópark előtti terület 99 m 1,7 m 168,3

Balassi B. u. Beáta utcai oldalon meglévő járda  
és közút járdával történő összekötése 2,8 m 1,6 m 4,48

Balassi B. u. Beáta utcával szemközti oldal úttól a lakóházig 24 m 1,6 m 38,4

Kossuth L. u. 59–61. Templom és Bódi hentes között 30 m 1,4 m 42

Kossuth L. u. 50. 22,2 m 1,4 m 31,08

Kossuth L. u. Lehel u–Kossuth L. u. 49. között 97 m 1,5 m 145,5

Halas u. Blaha L. u–Ybl M. u. között 117 m 1,2 m 140,4

Liliom u.-József A. u.–Mikszáth K. u. között 196 m 1,2 m 235,2

Nemzetőr u. Liliom u.–Csokonai u. között 252,5 m 1,4 m 352,8

Aradi u. 2–6. 87,4 m 1,2 m 104,88

Ady E. u.–Széchenyi u. saroktól bal oldal 57 m 1,2 m 68,4

Ady E. u.–Széchenyi u. sarok 4,6 m 1,5 m 6,9

Ady E. u.–Széchenyi u. 1. 22 m 1,5 m 33

Péteri u. 013/13 36 m 1,1 m 39,6

Összesen 2949,12

tásának június 30-a után történő 
megállapítása.
 Amennyiben a parlagfű elle-
ni védekezési kötelezettségének 
a földhasználó nem tesz eleget, 
akkor közérdekű védekezést kell 
elrendelni.
 A jegyző által elrendelt közér-
dekű védekezést az általa meg-
bízott vállalkozók végzik. Nem 
kerül sor a vállalkozó általi par-
lagfű-mentesítésre, ha az ügyfél 
időközben maga eleget tesz köte-
lezettségének. A közérdekű vé-
dekezéssel kapcsolatban felme-
rült költségeket az ügyfélnek kell 
megfizetnie.

 A növényvédelmi bírság kisza-
bására a növény- és talajvédelmi 
hatóság jogosult, ezért a közérde-
kű védekezés elrendelését követő-
en a jegyző az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra jo-
gosult hatóságnak. A növényvé-
delmi bírság alapja a parlagfűvel 
fertőzött terület nagysága. A bír-
ság mértéke belterületen és külte-
rületen is egyaránt 15 ezer forint-
tól 5 millió forintig terjed.
 A parlagfűvel fertőzött lehet me-
zőgazdasági kultúrnövénnyel bo-
rított terület, nem mezőgazdasági 
terület (elhanyagolt telkek, építé-
si területek), vagy nem művelt, el-

hanyagolt valamikori szőlők, hét-
végi kertek, zártkerti ingatlanok, 
valamint a vonalas létesítmények 
(utak, vasút) melletti sávok.
 A védekezési kötelezettségét 
nem teljesítő tulajdonos/földhasz-
náló a –bírságon túl- vele szemben 
elrendelt közérdekű védekezéssel 

— elrendeléssel és végrehajtással 
— kapcsolatosan felmerülő költ-
ség megtérítésére is kötelezett. A 
költség köztartozásnak minősül. 
A közérdekű védekezés elrende-
lése után minden esetben növény-
védelmi bírság kiszabására kerül 
sor, az élelmiszerlánc felügyele-
tével összefüggő bírságok kiszá-
mításának módjáról és mértékéről 
szóló 194/2008.(VII.31.) kormány-
rendelet alapján.
 Arra tekintettel, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampolgár 
közös érdeke, és eredményt csak 
összefogással, illetve közös felelős-
ségvállalással érhetünk el, tegye-
nek eleget jogszabályi kötelezett-
ségüknek. Ugyanakkor szükséges 
figyelemmel lenni arra is, hogy 
nem elegendő az, hogy valaki le-
kaszálta a szennyezett földterü-
letet, azt tiszta, parlagfű-mentes 
állapotban a vegetációs időszak 
végéig meg kell őrizni.
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Június első vasárnapja pedagógusnap, ebből az alkalomból köszöntötte 
a város vezetése a monori óvodai és iskolai dolgozókat. Hagyományosan 
ezen a napon kerül sor az egyik legrangosabb önkormányzati elismerés, 
a Monor Város Nevelési Oktatási és Közművelődési Díjak átadására is.

KÖSZÖNTÖTTÉK  
a monori pedagógusokat

A Vigadó Kulturális és Civil Központ-
ban megszervezett ünnepi összejö-
vetelt Zsombok László polgármester 

köszöntője nyitotta. Két iskolás lányt neve-
lő apukaként személyes élményeivel kezdte 
beszédét, majd így folytatta: – Városunkban 
mindig is rangnak számított monori pedagó-
gusnak lenni, hiszen a városban működő ok-
tatási és nevelési intézményekben jó színvo-
nalú szakmai munka folyik. 
 Összegezte az elmúlt év iskolai és óvodai 
beruházásait, kiemelve, hogy a Klebersberg 
Központ idén elkészülő monori központjával 
a város mind építészetileg, mind intézmény-
hálózatában gazdagodni fog.
 Ezt követően került sor a Monor Város Ne-
velési, Oktatási és Közművelődési Díjak átadá-
sára. Az Emberi Erőforrások Bizottságának 
javaslatára idén két pedagógus kiemelkedő 
nevelő-oktató munkáját ismerték el.

Kitüntetést kaptak
Burjánné Tóth Ildikó, aki 38 éve áll a monori 
alapfokú oktatás szolgálatában. Első évtize-
deit a Nemzetőr Általános Iskola elődjénél töl-
tötte, 1985-től a Zsámbéki Tanítóképző Főisko-
lán szerzett tanítói képesítés. 1990-ben került 
a Jászai Mari Általános Iskolához. A könyv-
tár szakkollégiumi képzésben is részesült ta-
nítónő szolgálati ideje alatt gondot fordított 
szakmai ismereteinek további bővítésére is. 
A szülők és kollégái is nagyra becsülik oda-
adó munkáját, toleráns személyiségét és gye-
rekszeretetét. Jelenleg is az intézményi közal-
kalmazotti tanács elnöke, ahol a kollegialitás 
és a feltétlen segítő szándék jellemzi. 2011-től 
bekapcsolódott az iskolájában kibontakozó 
és a Monori Színház megszületését eredmé-

nyező színjátszó mozgalomba. Országosan is-
mert színészekkel együtt több produkcióban 
is színpadra lépett.
 Marunák Ferenc pedagógiai tanulmányait 
Egerben végezte 1978-ban magyar-történelem 
szakos általános iskolai tanárként, majd 1998-
ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományi karán szerzett pedagógia 
szakos előadó diplomát. 1973-tól az Üllői Ál-
talános Iskolában tanított, ahonnan 1981-ben 
érkezett a Monori Kossuth Lajos Általános Is-
kolába magyar-történelem szakos tanárként. 
1984-től igazgatóhelyettes, 1998-tól az iskola 
igazgatója. Intézményvezetői tevékenysége 
mellett országos közoktatási szakértő „történe-
lem, társadalmi ismeretek, intézményvezetés, 
pedagógiai program” szakirányban. Pedagó-
giai munkásságát mindig a rend, a fegyelem, 

a precizitás és céltudatosság jellemezte; egy 
élhető, gyermekközpontú, családcentrikus 
iskola létrehozásán fáradozott. Mindennapi 
megjelenésével, munkabírásával példát állí-
tott mindenki elé. A magyar nyelv ápolását 
és szeretetét mindig szívügyének tekintet-
te, diákjai többször jeleskedtek a szavaló- és 
szépkiejtési versenyeken, a Kossuth és József 
Attila vetélkedőkön. A Magyar Drámapeda-
gógiai Társaság alapító tagja és aktív részese 
Monor város kulturális és pedagógiai életé-
nek. Fáradhatatlanul dolgozik a Monorért Ba-
ráti Körben, szervezi rendezvényeiket, segít 
kiadványaik összeállításában, népszerűsítésé-
ben, terjesztésében. Külsős tagként folyama-
tosan segítette Monor Város Önkormányzat 
képviselő-testületének oktatási bizottsága 
munkáját. Pedagógiai munkássága elismeré-
seként 2000-ben Pest Megye Önkormányzata 
által adományozott Arany János Pedagógiai 
Díjat, 2009-ben Monor Város Önkormányza-
ta által adományozott Monorért emlékplaket-
tet és oklevelet kapott.

Nyugdíjas pedagógusokat is köszöntöttek
A díjak átadását követően került sor a jubilá-
ló, nyugdíjas pedagógusok díszokleveleinek 
átadására. A hosszú évtizedeken át kifejtett 
értékes szakmai tevékenységének elismeré-
seként két nyugdíjas pedagógust köszöntöt-
tek. Diplomája megszerzésének 60. évfordu-
lója alkalmából az ELTE Tanító- és Óvóképző 
Kara Gyémántoklevelet adományozott Rendek 
Sándorné nyugdíjas pedagógus részére, aki 
1958-ban szerezte tanítónői oklevelét a szé-
kesfehérvári Állami Tanítóképzőben. Ezután 
1961-ben állt munkába a monori Kossuth La-
jos Általános Iskolában napközis nevelőként; 
innen ment nyugdíjba 2004-ben. Magócsi Ká-
rolyné, aki 1953-ban szerezte tanári diplomáját, 
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pe-
dagógusképző Kara által kiállított Vasokleve-
let vehette át. A pályáját Csévharaszton, Érd-
Ófalun és Tápiószecsőn kezdő tanár 1971-től 
1984-ig, nyugdíjazásáig a monori 1. számú Ál-
talános Iskola igazgatója volt.
 A köszöntők sorát a Klebersberg Központ 
Monori Tankerületi Központjának vezetői foly-
tatták. Dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerüle-
ti igazgató és Farkas Zoltán szakmai helyettes a 
városi pedagógusnapon is köszöntötték az ál-
taluk egy nappal korábban elismert monori ta-
nárokat és tanítókat: Hadrikné Spenger Katalint, 
Tóth Jánosnét, Gál Krisztinát, dr. Barnáné Szent-
györgyvári Ágnest, Kalteneckerné Kupecz Orsolyát, 
Halász Ibolyát, Végvári Józsefnét és Edőcs Tamást. 
A programot a pécsi Brassdance fúvósegyüttes 
vidám hangulatú műsora zárta.

Zsombok László polgármester  
köszöntötte a monori pedagógusokat

Burjánné Tóth Ildikó

 Marunák Ferenc

OKTATÁS
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KÖZÖSSÉG

Sor-
szám Megnevezés

Tárgyév
Alap- 

tevékenység
Vállalkozási  
tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele 410 763 21 269 432 032
2. Aktivált saját teljesítmények értéke - - -
3. Egyéb bevétel 299 873 2 296 302 170

ebből: - - -
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 228 146 - 228 146
a.) alapítótól - - -
b.) központi költségvetésből 6 965 - 6 965
c.) helyi önkormányzattól 221 091 - 221 091
d.) egyéb 90 - 90
Pályázati úton elnyert támogatás - - -
Tagdíjból származó bevétel - - -
Egyéb 71 727 2 296 74 024

4. Pénzügyi műveletek bevételei 1 0 1
A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.) 710 638 23 565 734 203

Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 710 638 - 710 638
5. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 310 668 15 777 326 445
6. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 306 602 5 571 312 173

ebből: vezető tiszteségviselők juttatásai 10 981 - 10 981
7. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 19 857 462 20 319
8. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLET - 10 003 10 003
9. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 72 482 10 587 83 069

10. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI - - -
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.+8.+9.) 709 608 22 395 732 003
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 1 030 1 170 2 200
D. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - - -
E. ADÓZOTT EREDMÉNY 1 030 1 170 2 200

 A KÖVÁL Nonprofit Zrt. 2017. évi beszámoló adatai

Közhasznúsági szempontok szerint 2017. évben a KÖVÁL Nonprofit Zrt. megfelelő mértékű erőforrással  
(Ectv. 32. § (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ectv. 32. § (5) b) bek.) rendelkezett.

Adatok ezer Ft-ban
Sorszám Megnevezés Tárgyév

1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 440 518
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2 574
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 437 944
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0
5. B. FORGÓESZKÖZÖK 119 970
6. I. KÉSZLETEK 7 596
7. II. KÖVETELÉSEK 27 063
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 17 546
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 67 765

10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 29 833
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 590 321

Sorszám Megnevezés Tárgyév
12. D. SAJÁT TŐKE 139 420
13. I. JEGYZETT TŐKE 41 800
14. II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
15. III. TŐKETARTALÉK 27 481
16. IV/1. EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási  tevékenységből 94 681
17. IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből -27 824
18. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 082
19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
20. VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási  tevékenységből 1 170
21. VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből 1 030
22. E. CÉLTARTALÉKOK 2 299
23. F. KÖTELEZETTSÉGEK 72 193
24. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
26. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 72 193
27. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 376 409
28. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 590 321

Adatok ezer Ft-ban

Adatok Ezer Ft-ban

„A” MÉRLEG-Eszközök (aktívák) 2017. december 31.

„A” MÉRLEG-Források (passzívák) 2017. december 31.

  Ősszel újra megrendezik a népszerű Kék-
lámpás Napot. A rendezvény célja – amellett, 
hogy a résztvevők és a kilátogatók jól érezzék 
magukat –, hogy a lakosság betekintést nyer-
jen, ezáltal pedig jobban megismerje a rend-
őrök, a tűzoltók és a mentők hétköznapjait és 
munkásságát.
 Szeptember 8-án egész napos programok-
kal várják az érdeklődőket a sportpályán. A 
rendezvényen részt vesz a Terror Elhárítá-
si Központ (TEK) és elhozzák a BTR páncél-
autót is, melyet bárki megtekinthet a rendez-
vény ideje alatt. Lesz füstsátor, tálcatűzoltás 
és tűzvédelmi teszt, rendőrkutyás-bemuta-
tó, air-soft pavilon, rendőrmotoros-bemutató,  
ug rálóvár és kézműves-foglalkozások, továb-
bá komplex bemutatót tart a mentőszolgálat, 
a katasztrófavédelem és a rendőrség, illet-
ve megnézhetik a Nemzetközi Közszolgála-
ti Egyetem tonfacsoportjának bemutatóját.
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők!   nfo

  Az önkormányzat minden évben meghir-
deti a Monor Város Legsportosabb Iskolája 
játékos versenyt. Ezzel is ösztönözni szeret-
nék, hogy minél többen válasszák a testmoz-
gás valamilyen formáját szabadidejükben is. 
Az eddigi évek versenyszámai – kosárlabda 
(streetball), futás (külön váltó és síkfutás), 
úszás, sakk, labdarúgás – idén új számmal, 
a májusi Strázsahegyi Tekerő kerékpárver-
sennyel is kiegészültek.
 Minden versenyt más-más iskola vagy 
önkormányzati tulajdonú társaság bonyo-

Idén is lesz  
Kéklámpás Nap

Az Ady Úti Általános  
Iskola lett a legsportosabb

lított le, melyek szer-
vezésben nyújtott 
közreműködésüket 
ezúton is köszöni a 
város vezetése. Az 
egységes pontozási 
rendszernek köszön-
hetően szoros ered-
mény alakult ki az 
egész tanévet magá-
ba foglaló sorozat vé-
gére. Az idei évben 
eggyel több győzel-
mének köszönhető-
en az Ady Úti Álta-
lános Iskola nyerte a 
vetélkedőt, a Jászai 
Mari Általános Isko-
la előtt. A képzeletbeli 
dobogó alsó fokára a 
Nemzetőr Általános 

Iskola került, míg negyedik helyen végzett a 
Kossuth Lajos Általános Iskola. Köszönjük a 
részvételt a két középiskolának, a József At-
tila Gimnázium és Szakgimnáziumnak és a 
Szterényi József Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskolának.
 Minden résztvevő gyermeknek, felkészítő-
iknek és szervező pedagógusnak köszönjük a 
közreműködést és gratulálunk az elért ered-
ményekhez! Reméljük, hogy jövőre is sport-
ban gazdag tanév elé néznek a monori gye-
rekek, addig is kellemes nyarat kívánunk! G.
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KÖZÖSSÉG

Biztonságos  
közlekedésre  
neveltek

Tovább bővül 
a tiszta udva- 
rok és rendes 
házak száma 
Monoron

  Közlekedési vetélkedőt tartottak a mono-
ri KRESZ-parkban. A rendezvényen a Kos-
suth Lajos Általános Iskola 4. osztályos tanu-
lói vettek részt, az eseményt prevenciós céllal 

  Az év elején – sorozat-
ban immár harmadik éve – 
döntött úgy a képviselő-
testület, hogy idén is meg-
hirdeti az önkéntes város-
szépítők munkáját elismerő 
Tiszta udvar, rendes ház pá-
lyázatot. 
 A kiírásra ezúttal is szép 
számmal jelentkeztek, négy 
családi ház és négy társas-
ház adta be határidőig a je-
lentkezését. Az első évek 
tapasztalatai alapján kis 
változás történt a kiírás-
ban: az egy évben kiadha-
tó címek száma már nincs korlátozva, ennek 
is köszönhető, hogy ilyen sok lakóközösség 
jelezte részvételi szándékát. A pályázatokat 
beadó kerteket az elbíráló Városfejlesztési 
és Pénzügyi Bizottság tagjai személyesen is 
meglátogatták; ezután döntöttek úgy, hogy 
minden jelentkező megérdemli az elismerést! 
 Tiszta udvar rendes ház-díjat vehet át csa-
ládi ház kategóriában: Bán Orsolya, Dömötör 
Dóra, Gyömbér László és Sáfrány Ibolya. A tár-

rendezte meg a Monori Rendőrkapitányság 
közlekedésrendészeti osztálya. 
 A vetélkedőn a biztonságos közlekedésre 
nevelés kapott hangsúlyt, az elvégzendő fe-
ladatok elméleti és gyakorlati részből álltak. 
Az elméleti részben tesztlapokat töltöttek ki 
a gyerekek, a gyakorlati részben pedig élet-
szerű közlekedési szituációkban próbálhat-
ták ki magukat. 
 A rendezvényen minden résztvevőnek 
ajándékkal kedveskedtek az egyenruhások, 
a legügyesebbek pedig emlékplakettet és kü-
lön ajándékcsomagot is kaptak.  Nfo

sasház-kategóriában pedig az Ady Endre u. 
28., a Bánffy Dezső u. 27., az Esze Tamás u. 7., 
és a Nemzetőr u. 8. szám alatti társasházak 
kertjei, udvarai érdemelték ki az elismerést. 
 Minden díjazottnak gratulálunk és további 
szorgos munkát kívánunk! Reméljük, hogy 
jövőre is sokan csatlakoznak a kezdeménye-
zéshez, melynek köszönhetően még több ren-
dezett porta jelzi majd, hogy a monoriak tö-
rődnek a környezetükkel! 

Bajkai Istvánné, Rózsika nénit június 4-én köszön-
töttük születésnapja alkalmából.
 Rózsika néni örömmel fogadta Zsombok Lászlót, 
Monor Város polgármesterét 95. születésnapjá-
nak ünneplésén. A jó kedélyű beszélgetés során 
elmondta, hogy szeret énekelni, főzni, kertész-
kedni és a hosszú élet titkának az aktív munkát 
tartja.
 Rózsika néni 1923. június 1-jén született, a 
Veszprém megyei Ősiben. Születése után Mo-
norra költöztek. Négy testvére született. Fiatal 
lányként színjátszó körök aktív tagja volt. 1945-
ben férjhez ment Knakál József szabómesterhez. 
Három gyermekük született. Férje korai halála 
után egyedül nevelte gyermekeit. '60-as évek-
től nyugdíjba vonulásáig az OVEF kertészetében 
dolgozott. Négy unokája és hét dédunokája szü-
letett. Rózsika néninek jó egészséget és családja 
körében eltöltött, boldog szépkorú éveket kívá-
nunk!

 Június 12-én került sor Czibor Ferenc születés-
napi köszöntésére. Feri bácsi családja, gyerme-
kei, unokái körében fogadta Zsombok Lászlót, 
Monor város polgármesterét 90. születésnapja 
alkalmából és szeretettel beszélt gyermekkorá-
ról, fiatalkoráról, a munkáséveiről és családjáról. 
 Czibor Ferenc 1928. június 9-én Monoron szü-
letett és azóta is Monoron él. Lakatos szakmát 
szerzett, majd elvégezte a vasútgépészeti tech-
nikumot és nyugdíjba vonulásáig egy munkahe-
lyen dolgozott, mint vasútgépészeti technikus. 
1957-ben kötött házasságot Kati nénivel, akivel 
61 éve élnek boldog házasságban és szerető csa-
ládban két lányukkal, négy unokájukkal és két 
dédunokájukkal.
 Feri bácsinak jó egészséget és családja köré-
ben eltöltött, boldog szépkorú éveket kívánunk! 

Szépkorúak  
köszöntése

Bajkai Istvánné, Rózsika néni 
Zsombok László polgármesterrel

Czibor Ferenc (középen)  
61 éve él boldog házasságban 
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A z önkormányzat részéről most is jelen volt a város pol-
gármestere és a szakbizottság elnöke. Zsombok László ki-
emelte, hogy Monor közösségi életét, civil tu datosságát 

és egészségkultúrá ját nem lehet 
csak a statisztikai adatok alapján 
mérni és megítélni. A mért, nyil-
vántartott hivatalos adatok nem 
láttatják a település gazdag, szí-
nes közösségi életét. A statiszti-
kai adatok legfeljebb városunk ci-
vil szervezeteinek számát tartják 
nyilván, de keveset mondanak 
el városunk közösségi tudatá-
ról, lakóinak és társadalmi szer-
vezeteinek aktivitásáról, illetve 
az általuk szervezett sokszínű 
programokról, azok hasznossá-
gáról, közösségépítő szerepéről. 
 Éger Katalin, az egyesület el-
nökhelyettese az óvodás Csipetke 
Néptánccsoport szívderítő fellé-
pése után felidézte beszámoló-
jában elért jelentős eredményeik 
mellett közös kirándulásaik de-
rűs pillanatait is, valamint hogy 
indulásukat a gyáliak is segítet-
ték – vendégként most is eljöttek 
képviselőik. Alapítótagjaik kö-

zött ott volt és van a város akkori polgármestere – dr.Dudás 
Jenő –, de a 2000 óta elnökükként tevékenykedő Jámbor Miklós-
né, vagy a ma is szorgosan segítő Szokoláné Ági. Az első orvo-
si előadást a város dietetikusa – az azóta sajnos elhunyt – Ko-
vács doktor tartotta. De most is hálásak pl. dr.Bandur Szilviának, 
aki kiscsoportos oktatóprogramuk mentora is volt; és nagyon 
megkedvelték az állandó előadójuknak megnyert – ezúttal is 
a cukorbetegségek szövődményeiről, a diéta és a mozgás fon-
tosságáról beszélő – Kiss Éva doktornőt. Köszöntötték és em-
léklappal tisztelték meg vezetőségi- és alapító tagtársaikat. A 
náluk sokszor segítő Bukai Tibor tanár úr most Teréz anyának 
nagyon ideillő gondolatait idézte: „Az élet egyetlen esély – vedd 
komolyan.” „Az élet érték – vigyázz rá.” A közösséggé tevő 
közös úton nem vagyunk egyedül, együtt tovább tudunk ha-
ladni – hangsúlyozta –, elégedettebbé téve valamennyiünket. 
Ezután Bátori Marika nosztalgiaműsora teremtett jó hangula-
tot. Végül Vladár tiszteletes úr jókívánságos áldása után bősé-
ges, ünnepi tortás uzsonna zárta az évfordulós összejövetelt. 
Jámborné Jutka elnökasszony úgy értékelte az elmúlt idősza-

kot, hogy „országos vonatkozásban is jó, összekovácso-
lódott csapattá váltunk. Tapasztaltabbak, felvilágo-

sultabbak lettünk. Remélem, hogy utánam sem 
hull szét a csapat, és egyre többen leszünk”.

 Amikor a rendezvény előtt beszélgethet-
tünk Jámbornéval, egy rendkívül fitt, irigy-
lésre méltóan energikus asszonyt ismertem 
meg benne, aki szinte reklámja lehet annak, 
hogy aki a nem betegségnek, hanem állapot-
nak felfogott helyzetében ügyel helyes élet-

módjára, teljes életet élhet. Megtudhattuk tőle, 
hogy a város egyik legnagyobb civil szerveze-

teként a 60-90 fős indulástól 200-220 főre emelke-
dett létszámuk. Most 120-an vannak, amiből 70-80-

an találkoznak havi rendszerességgel. Az önkormányzati 
pályázaton az idén is kaptak támogatást (amit a helyiség biz-
tosítása és a Vigadó technikai segítségével együtt köszönnek), 
de a szponzorok, az előadók (dietetikusok) és a fiatalok hiánya 
még mindig probléma.  Az új országos szervezet (CEOSZ) tag-
jaként szeptembertől minden tag minden kérdésre választ adó, 
jó oktatási anyagot fog kapni. Minden csütörtökön 17 órától 

az érdeklődőket is várják a 
Kistó körüli nordic walking 
sétára (pályázaton nyert bo-
tokkal). A havi foglalkozá-
sok előtt mindig vércukrot 
meg vérnyomást mérnek, 
és esetenként koleszterin-
szintet is Rigó Marika és ön-
kéntesek segítségével. Oda-
figyeléssel, önfegyelemmel 
és akaraterővel, az inter-
netnél hasznosíthatóbb köl-
csönös tapasztalatátadással 
egészen normálisan lehet 
élni. Diagnosztizált tagja-
ik önkéntes szerveződése 
várja az új érdeklődőket is, 
meggyőződve arról, hogy 
a közös úton sokkal jobban 
lehet boldogulni, egymást 
segítve, mint magányosan 
küzdve a kételyekkel. Cu-
kormentesen nem csak a 
torta íze, de az élet is lehet 
kellemes.  B.G.

KÖZÖSSÉG

A művelődési központ zsúfo-
lásig megtelt nagy termében 
június 16-án a monori Közös 
út Cu korbetegek Egyesülete meg-
alakulásuk 20. év fordulójára emlékezett.

20 ÉVE közös úton

Közös úton sokkal job-
ban lehet boldogulni, 
egymást segítve, mint 

magányosan küzd-
ve a kételyekkel.

Megtöltötték a művelődési házat a 20 éves egyesület tagjai

Jámbor Miklósné, 
a Közös út Cukorbetegek 
Egyesülete elnöke 
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KÖZÖSSÉG

A LÉLEK 
tovább harcol

A múlt évihez hasonló, méltó 
megemlékezés tanúi lehettek 
az idén is Monoron a Hősök 
Napja iránt érdeklődők. 

A z immár gyakorlott hagyományőr-
ző szervező-narrátor – Szőnyi Attila, 
református presbiter – a Vitézi Rend 

közreműködésével most is tiszteletteljes kül-
sőségeket tudott teremteni e rendezvénynek. 
A Vitézi Rend Nógrád megyei Törzskapitány-
sága, illetve a balassagyarmati Tizenhatos 
Honvéd Hagyományőrző Csoport tagjai kor-
hű egyenruha-másolatokban adták a díszőr-
séget és segítettek a koszorúk elhelyezésé-
ben is. De a római katolikus és a református 
nagytemplom szentmiséjén, illetve istentisz-
teletén szép számban résztvevők már lelki-

ekben az eseményre hangolódva, 
közösen vonultak a Kálvin térre, 
az I. világháborús emlékműhöz. 
A honvédek megpróbáltatásait 
és helytállását jól kifejező vers 
elhangzása után Schaller Tamás 
református lelkipásztor szólt a 
megjelentekhez.
 – A négy és fél évtized hő-
seinket feledtető istentelenségé-
nek lettek következményei. Nem 
a meghátrálás emberei vagyunk, 
hogy elvesszünk – idézte Isten igé-
jét –, hanem úgy éljünk, hogy éle-
tet nyerjünk. Ma az elköteleződés 

a nemzet felé, a házasság felé, a gyermek felé, 
az nem természetes dolog, és a haza felé sem 
az sokszor. Az emlékmű megkopott neveire 
tudjunk emlékezni és emlékeztetni. Ma sok-
kal alattomosabb módon folyik a harc, mint 
a világháborúban. Ugyanúgy emberek mil-
liói pusztulnak el. Csak erről nem beszélünk, 
ezt elhallgatjuk. Sokszor a kényelmes köny-
nyelműségbe takarózva az ember azt gon-
dolja, semmilyen felelősségünk nincs ebben. 
Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy 
elvesszünk. A Biblia azt mondja, ha az em-
ber a saját dolgát nem végzi el, elveszett lesz 
– mondta a lelkipásztor. 
 A Szent István térre való közös átvonulás 
után a II. világháborús emlékműnél folytató-
dott a program. Itt a hadiárváról szóló költe-
mény rendkívül kifejező előadása drámaian 
érzékeltette a háború családokra tett tragikus 
hatását. A Magyar Honvédség illetékes tiszt-
jének, Mátyás Botond Hunor hadnagynak má-

sodik alkalommal hallhattuk szakszerű ünne-
pi beszédét Monoron, ahol szerinte szívükön 
viselik a hősök ügyét. Kedvenc írója, vitéz So-
mogyvári Gyula gondolatát idézve hangsú-
lyozta: „Van úgy, hogy azt hisszük, elveszett 
a harc. Az ezredek meghalnak, országok el-
tűnhetnek, de ez még nem háborúvesztés; a 
lélek tovább harcol. Nincs fölötte ereje senki-
nek. S van úgy, hogy vereségekben, gyötrel-
mekben fegyverkezik győzedelmesebbé a lé-
lek. A lélek győzhet, és a verhetetlen anyaföld.” 
Az emlékmű a hűség, becsület, bátorság, ha-
zafiság és – legfontosabbként – az öneláldo-
zás értékeit képviseli, az elesettek katonai es-
küje megvalósulásaként.  
 A hadnagy úr felidézte, hogy az I. világhá-
borúban 252 monori honvéd, a II.-ban 600-650 
katona és polgári személy vált áldozattá. De 
Monor lakói közül napjainkban is többen vál-
lalnak védelmünkre szolgálatot, önkéntes te-
rületvédelmi tartalékosként. A múlt katonái 
mellett legyünk büszkék a maiakra is, akik 
értünk vannak és a hazáért, mindhalálig.
 Az említett közreműködő szervezetek mel-
lett – mindkét helyszínen – koszorút helyezett 
el: Pogácsás Tibor államtitkár, a városi önkor-
mányzat, a szolgálat közben hősi halált halt 
társaik emlékére a rendőrség, a Jobbik mo-
nori alapszervezete, és a Monori Református 
Nagytemplomi Egyházközség és cserkészcsa-
pata képviselői. 
 Horváth Kornél hadnagy, római katolikus 
tábori lelkész azokért kért közös imát, akik-
nek a hazai földből egy porszemnyi sem jutott, 
akiknek hamvait csak a harangokból öntött 
ágyúk szava kísérte. Megemlékezett azokról, 
akik gyermeküket, férjüket, édesapjukat hi-
ába várták haza, de azokról is, akik – bár ha-
zajutottak – évtizedekig megbélyegezve éltek. 
Hittel kívánta, hogy a hősök áldott emlékéből 
a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldo-
zathozatal szelleme áradjon ránk. Hadd lás-
sa meg rajtunk mindenki, hogy akik életüket 
adták értünk, nem adták hiába.
 Szőnyi Attila pedig azt kérte befejezésként, 
hogy ne úgy távozzanak a résztvevők, hogy 
ezt is letudtuk. Nekünk kell elmondani fia-
inknak, hogy: „Ahol a hősöket nem feledik, 
mindig lesznek újak.” B.G.

  A Szent Orbán téren már lakatfallal is talál-
kozhatnak az arra járók a Monori Nemzetőr 
Általános Iskola közösségének köszönhetően. 
Az országban először Pécsen volt lakatfal, 
melyre a szerelmesek akasztották fel az ösz-
szetartozásukat jelképező „szerelemlakato-
kat”. A fal valójában egy kovácsoltvas kerí-
tés, keletkezésének eredete pedig még ma 
sem tisztázott. A legelfogadottabb történet 
szerint eredetileg az egyik középiskola di-
ákjai akasztották fel a kerítésre szekrényeik 
lakatjait érettségi után, még a 70-es években. 
A szerelmesek csak ezt követően „sajátítot-
ták ki” a kerítést. Napjainkra több nagyvá-
rosban is megszokott látvány lett a lakatfal, 
de nem csak hazánkban, külföldön is sok he-
lyen találkozhatunk vele. 

Lakatfalat avattak az Orbán téren
 A monori lakatfal ötlete a Nemzetőr Ál-
talános Iskola tanárainak fejéből pattant ki. 
Óberst Marietta és Szentirmay Cecília valami 
időtálló dolgot szeretett volna készíteni az 
iskola végzős diákjainak, így született meg 
a Szent Orbán tér új látványossága. 
 – A lakatfal igazi összefogásból készült, 
nagyon sokan támogatták a kezdeménye-
zésünket, többek között az önkormányzat, a 

Czeglédy pince és helyi vállalkozók is szép 
számmal. A lakatfalat iskolánk karbantartó-
ja, Fazekas Sándor és Bánszki jános készítette. A 
falon helyet kaptak a Strázsahegy gyermek 
szemmel című pályázat legjobb alkotásai, a 
keretet pedig faragott motívumok díszítik, 
ezáltal beleillik a Szent Orbán tér hangula-
tába – mondta el Oberst Marietta.
 A lakatfalon most még csak a Nemzetőr 

iskola végzős diákjainak lakatjai függ-
nek – számukra életre szóló élmény 
volt az fal avatása –, de bárki élhet a le-
hetőséggel, aki az Orbán téren jár. Az 
ötletgazdák buzdítják is a lakosságot, 
akasszanak minél több lakatot a falra, 
Monoron is teremtsenek ebből a ked-
ves szokásból hagyományt.   VN
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OKTATÁS

A szarvassá változott fiúktól a 
FARKASORDÍTÓI RÉTIG
Lapunk 2014. júniusi szá - 
mában adtunk hírt arról, 
 hogy megnyílt az érdek-
lődők számára kiala kított 
Pótharaszti sétaerdő. 

M onor közelisége miatt ez szá-
munkra is kedvező lehető-
ségeket biztosított. Ezen a 

természetvédelmi területen addig is 
szívesen fordultak meg a turisták. Közis-
mert volt, hogy a pótharaszti középkori 
romtemplom mellett sok ibolya szokott 
nyílni, hogy kedvelt a forrás melletti rét-
re induló Gyöngyvirág-túra, vagy hogy 
nyáron árvalányhaj borítja el a homokos 
dombhátakat. Az Erdőőri Lak felújítása, 
és Csévharaszt határában immár a ne-
gyedik pihenőhely kialakítása még in-
kább vonzóbbá tette az erdőjárást. Azért 
is, mert a Tölgyes-, a Borókás- és az Er-
dész-sétakör számos érdekességet árul 
el a terület múltjáról és jelenéről, növény- 
és állatvilágáról, de az itt megfordult 
híres emberekről is. A NEFAG Zrt. az 
országos Nyitott Erdő programhoz csa-
takozva azóta is nagy hangsúlyt fektet 
közjóléti tevékenységének folytatására. 
2016-tól – az előbb említett helyszínen – 
áll Mónus Béla szobrászművész egyet-
len hatalmas fatörzsből készült alkotá-
sa, a Bartók Béla Cantata Profanájában is 
feldolgozott Szarvassá változott fiúk le-
gendájáról. Az áldozatukkal azonosuló, 
csak tiszta forrásból inni kívánó gyere-
kek a természet iránti tiszteletet, az azzal 

való törődést, együttélést jel-
képezheti számunkra. 
 2016-ban – a Monori- illet-
ve a Pusztavacsi Erdészet, a 
Pest megyei Természetjáró 
Szövetséggel – 150 km tu-
ristaút felújításával tette lá-
togathatóvá az erdőt, Puszta-
vacstól Ócsán át a Tápióságig. 
Ekkor hozta létre a NEFAG 
Monori Erdészete – a Farkas-
ordítói rét nagyon szép kör-
nyezetében – azt a pihenőhe-
lyet, ahol a szokásos asztalok, 
padok és tűzgyújtó hely mel-
lett alvásra is alkalmas, stí-
lusos fa sátorházakat is épí-
tettek. Ideálisnak látszott, 
hogy 2018-ban azt 
az erdei tantermet, 
amire a körzetben 
igény mutatko-
zott, a tízezer hek-
táros erdőtömb 
csévharaszti nyu-
gati szélén építsék 
fel. Azért – mondta 
június 1-jei megnyi-
tójában Dégi Zoltán, a 
NEFAG vezérigazgatója –, 
hogy Inárcs, Kakucs és Új-
hartyán gyerekei is és a turisták, a ter-
mészetet kedvelők ki tudjanak jönni, 
minél közelebb lakhelyükhöz. A Csév-
haraszt másik feléhez közeli Erdőőri La-
kot ugyanis elsősorban a csévharaszti, 
vasadi, monori gyerekek tudták köny-
nyen megközelíteni. A vezérigazgató úr 
megköszönte a tulajdonosi joggyakorló 

minisztérium támogatását. Úgy ér-
tékelte, hogy ez az Erdei Tanterem 
méltó a Monori Erdészet megszo-
kott minőségi munkájához, amiért 
a legtöbbet Kindla Norbert igazgató, 
és az a művészlelkű Kovács István 
kollégája tette, aki mindig próbál 
valami még értékesebbé tevő dí-
szítő motívumot is belecsempész-
ni alkotásaikba. 
 Dr. Bitay Márton Örs – föld-
ügyekért felelős államtitkár – a 
gyerekeket szólította meg, hiszen 
valójában nekik készült ez az ob-
jektum, mert ma már vidéken sem 
természetközelben élik meg min-
dennapjaikat. Itt jól kapcsolhatnak 
tantárgyaikhoz gyakorlati példá-
kat, de a hulladékgazdálkodásban 
való lemaradásunk csökkentését 
is elősegíthetik. 
 Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő a pedagógusok, a neve-

lés új lehetőségeinek biztosítása szem-
pontjából is nagy nyereségnek nevezte 
ezt a fejlesztést. 
 Kindla Norbert is megerősítette, hogy: 
„Célunk ezzel az, hogy az általános isko-
lás és még kisebb tanulókat ide ki tud-
ják hozni a pedagógusok, és hogy ne a 
négy fal között kelljen a természetről, 
környezetről beszélni. Lássák, érezzék, 
tapintsák. És ezt időben kell elkezde-
ni”. Stílszerűen hallhattuk itt a Pipacs 
Vadászkürt Együttest, és az új létesít-
mény hagyományos római katolikus 
felszentelését, illetve református meg-
áldását is. Az igazi világi birtokbavételt 
azonban – ha nem is „farkasordítással”, 
de egészséges, felszabadult zsivajukkal – 
a kihozott gyerekek tették meg. B.G.

Ne a négy fal  
között kelljen a termé-
szetről, környezetről  

beszélni; lássák,  
érezzék, tapint- 

sák.

Az erdei tanterem ünnepélyes átadása

Útjelző táblák segítik a tájékozó-
dást a turistaútvonalakon

Mónus Béla 
szobrász-

művész  
alkotása
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Évről évre
egyre sikeresebb 
A BORVIDÉKEK 
HÉTVÉGÉJE
Minden eddiginél nagyobb tömeget vonzott a Borvidékek Hét-
végéje Monorra, az ezer pince városába. Közel tízezer résztvevő 
élvezhette a programok egyedi hangulatát, aminek köszön-
hetően minden évben egyre többen látogatnak el a városba.

KULTÚRA

J ó előjelekkel várta a szervező Vi-
gadó Kulturális és Civil Központ 
a város legnagyobb rendezvényé-

nek napját, ugyanis soha ilyen sok ma-
gyarországi borvidék nem jelezte előre 
részvételét, mint az idei évben. Június 
9-én hajnalban még felhőszakadással 
indult a nap, a programok sora délelőtt 
pedig borult időben kezdődött el. En-
nek ellenére a városközpontban sokan 

tekintették meg a hivatalos megnyi-
tót, Zsombok László polgármester 

köszöntőjét és a Monor Város 
Bora kitüntető cím átadását. 
A program a társszervező 
Monor Környéki Strázsa 
Borrend tagavatásával és 
a Pincefalu gyerekszem-
mel rajzpályázat ered-
ményhirdetésével folyta-

tódott. A rendezvényre 24 
borrend érkezett az ország 

minden pontjáról. 
 A délelőtti programok befejezé-

sét követően szitáló esőben indult a már 
ekkor is szép számú közönség a Strá-
zsahegyre. A pincék közötti szórakozta-
tást ezúttal is több kisebb zenekar kezd-
te meg, mire rázendítettek, az esőfelhők 
már oszlani látszódtak. A szervezők újí-

tásokkal is készültek a rendezvényre: a 
kisgyermekekkel érkezőket gyerekud-
varral várták, emellett idén már három 
színpad programját hangolták össze!
 Az évről évre egyre színvonalasabb 
borok kínálata mellett, az idei kezde-
ményezések mind sikeresek voltak, így 
egyértelműen látszik, hogy egész csa-
ládok számára nyújthat a jövőben kivá-
ló programot a Borvidékek Hétvégéje. 
A délután közepén a nap is kisütött és 
sok helyen hömpölygő tömeg alakult 
ki – ez azonban a rendezvény nagy te-
rülete miatt sehol nem okozott problé-
mát. Igazi fesztiválhangulat alakult ki 
estére, mire a Bikini zenekar – közel öt-
ezer néző előtt – a színpadra lépett.
 Köszönjük a közreműködő pincetu-
lajdonosok, a hatóságok, az egyesületek, 
a támogatók, a városi intézmények és 
társaságok segítségét, valamint a mo-
nori lakosok türelmét! Nélkülük a Vi-
gadó Kulturális és Civil Központ sem 
szervezhetné meg Közép-Magyaror-
szág egyik legnagyobb borfesztiválját!
 A rendezvényen készült képeket a Bor-
vidékek Hétvégéje Facebook-oldalán te-
kinthetik meg, ahol már a jövő évi dátu-
mot is nyilvánosságra hozták: 2019-ben 
június 1-jén lesz Borvidékek Hétvégéje!



KULTÚRA

Opel bontott alkatrészek raktárról  
2000-es évjárattól napjainkig

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

Roncsautó-átvétel  
bontási igazolás  
kiállításával

Nyitvatartás: H–P: 8–16 óráig
Cím: Monor József Attila utca Hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677, +36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu
E-mail: opelmonor@gmail.comTovábbi információ: Rendek Sándor, üzemvezető  •  Tel.: +36-20/972-4948

Jelentkezzen hozzánk Monorra 
autószerelő, autóvillaMossági szerelő 

vagy karosszérialakatos pozícióra!

Biztos vállalati háttér • Juttatás a kollektív szerződés szerint 
Vonzó cafetériacsomag • Csoportos egészség-, baleset- és életbiztosítás 

Ingyenes utazási lehetőség helyi- és helyközi tömegközlekedési járatokon.

További információ:
http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/allasajanlatok/muszak   

A munkavégzés helye: 
Monori Járműfenntartó Üzem, 2200 Monor, Dr. Csanádi György u. 2–4.

Jelentkezési határidő:  2018. július 15.

Hirdetés

  Június 2-án 60 éves osztálytalálkozóját tar-
totta a Vigadóban a József Attila Gimnázium 
első gimnáziumi osztálya.
 Még a Petőfi Sándor utcai épületbe jártunk, 
a gimnázium mai épülete csak terv lehetett, 

Újra együtt

Az első monori gimnáziumi osztályfőnöke: 
Gutay Károly. Diákok: Balázs Ilona, Balogh 
Sándor, Barinka Rózsa (†), Bácsfalvi Mar-
git, Bodor Pál, Burgyán Erzsébet (†), Dávid 
Katalin, Deák Gyula (†), Dobossy Tamás (†), 
Fekete József (†), Fiel Rózsa, Fónyad Lász-
ló (†), Illanicz Elemér (†), Illanicz Veronika, 
Juhász Erzsébet, Kéri Erzsébet, Kiss Hubert, 
Kiss Márta, Koczó Endre, Kormos Erzsébet, 
Lénárt Margit, Madacsay Örs, Maglócky 
Anna, Magócsi Erzsébet, Magócsi Mária, 
Maneff Antal (†), Mazár Eszter, Plutzer Já-
nos (†), Pokorny Ida, Polgár Ilona, Rendek 
Sándor, Sárközy Ilona (†), Szentkúti Ákos, 
Tóth Ildikó, Tóth Lajos, Varga Ida, Várfo-
ki Györgyi, Veress László (†), Végh Imre (†), 
Wirth Borbála (†).

Az osztály
a helyén üres telek és lakóház volt. Igazga-
tónk, Oláh Pista bácsi és nagy tudású tanára-
ink segítségével jó színvonalú középiskola 
lett a monori gimnázium. Az itt szerzett tu-
dás megalapozta későbbi tanulmányainkat, 
így lett belőlünk orvos, gyógyszerész, tanár 
és a többi. Osztályfőnökeink, Mészáros Imre, 
Langó Jánosné és Gútay Károly volt.
 Igyekeztünk becsülettel helytállni az élet-
ben, dolgoztunk legjobb tudásunk szerint, s 
gyerekeinket jóra, szépre tanítottuk. És itthon 
maradtunk.
 A gimnáziumban töltött évekre sajnos egy-
re kevesebben emlékezhetünk, de tudjuk, ez 
az élet rendje. Örülünk, hogy újra együtt le-
hettünk, felidézhettük diákéveink vidám órá-
it, s reméljük, még lesz alkalmunk találkozni. 
Addig is Reményik Sándor sorait valljuk: „Ne 
várj nagy dolgot életedbe,/Kis hópelyhek az 
örömök,/ Szitáló, halk szirom-csodák./Rajtuk 
át Isten szól: jövök”.

  Ezzel a címmel hirdetett pályázatot az álta-
lános és középiskolás diákok számára a Társa-
dalmi és Örökségvédelmi Ügyekért valamint 
Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős He-
lyettes Államtitkárság, a Műemléki Világnapon.
 Ezzel arra szerettek volna választ kapni, 
hogy milyen épületekhez kötődnek fiatalja-
ink leginkább, és miért? Valamint hogy sze-
rintük hogyan vesz részt a kiválasztott létesít-
mény szűkebb környezetük mindennapjaiban, 
illetve hogy a közös örökség hogyan köti ösz-
sze a fiatalok korosztályát az idősebbekkel? Jól 
kapcsolódhat ez a Hungarikum-törvény köz-
elmúltban létrehozott települési értéktárbi-
zottságok munkájának – jövőnkre nézve fon-
tos – fiatalos szemléletmódú segítéséhez is.
 A monori József Attila Gimnázium és Szak-
gimnázium néhány 11. évfolyamos diákja Ma-
jor Enikő tanárnő irányításával önként és lel-
kesen jelentkezett erre a feladatra, a városunk 
életében ikonikus jelentőségű Vigadó épületét 
és szerepét választva pályázatuk témájának. 
 A munkájukat összegző bemutatóra úgy 
megtelt a Vigadó nagy díszterme – elsősorban 
helységünk általános- és középiskolás diákjai-
val, valamint az Öregek Napközi Otthona idő-

seivel –, hogy sokaknak csak állóhely jutott. Az 
előadók megköszönték a Vigadó dolgozóinak 
és a város főépítészének a pályázat megvalósí-
tásához nyújtott gyakorlati és elméleti segítsé-
get, majd bemutatták azt a mesélős hangulatú 
zenés filmet, ami a választott épület történetét, 
funkcióját ismertette, az annak ügyvezető igaz-
gatójával – Hanzelik Andreával – készült inter-
jú segítségével. A jelenlévők megismerhették, 
hogy itt is felfedezhetők a Széchenyi Kaszinó-
ja után országosan elterjedt jellemzők. Hogy 
erre az 1909-ben készült, itt elsőként vasbeton 
szerkezetű, art deco stílusú épületre is jellem-
ző volt a kocsma, kávézó, szálloda; sakk-, kár-
tya- és színpados bálterem beosztás.
 Hallhattunk a fénykor utáni egy évtizedes 
hanyatlásról, állagromlásról, majd a 2006-ra el-
készült sikeres felújításról. Képet kaphattunk 
ennek az intézménynek jelenlegi (bel- és kül-
téri) városi minőségi kulturális tevékenységé-
ről és aktuális programjairól is. Érdekes szín-
foltja lett a rendezvénynek, amikor a szervezők 
kérésére a témához kötődő személyes történe-
tet is hallhattunk.
 Kiderült, hogy annak idején egy farsangi 
bálon – épp a bemutató helyén – itt ismerke-

Ne menj el mellette!

A 60 éve végzett gimnazisták

dett meg a hozzászóló Bukai tanár úr leendő 
apja (az Újtelepről) és későbbi anyja (a Viga-
dó akkor lakássá alakított, mai irodarészéből). 
Nagyszüleihez is egykor sokat járt ide. Ma pe-
dig művészi élményekért.
 A bemutatót tartók két saját pályázatot is 
meghirdettek, vállalkozásuk kreatívabbá té-
telére; miután rendezvényükről is szívesen 
vettek írásbeli véleményeket. A 18 év alattiak-
tól olyan esemény megálmodását kérték, ami 
még nem volt a Vigadóban, de szeretnék, ha 
lenne, és eljönnének rá.
 Az idősebbektől pedig régi, a személy és 
a Vigadó életében jelentős fotó beküldését 
várnák.
 Kár, hogy a diákok év végi tanulmányi haj-
rája miatt nem szerencsés a május eleji jelent-
kezési és a június közepi pályázati beadási 
határidő (a jó ötlet ellenére is) csökkentheti a 
pályázatok sikerességét.
 Hogy így lesz-e, erre a szeptember 14-i or-
szágos eredményhirdetésen kaphatunk vá-
laszt. B.G.
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PROGRAMOK

Hirdetés

Augusztus végén Monoron 
lép fel a Karthago együttes!

   A hazai rockzene legendás bandája, a 39 
éve változatlan felállásban zenélő Karthago 
nyitja az őszi koncertszezont a városi sport-
csarnokban augusztus 31-én! A zenekar ereje, 
energiája, és igazi értéke az öt kiváló muzsi-
kus karizmatikus egyéniségében, ismertsé-
gében, zenei tudásában rejlik. Országszerte 
több ezren látogatják egy-egy koncertjüket, 
népszerűségüket a remekül megírt, sláger 
jellegű, de mégis kemény rockdaloknak, lí-
rai balladáknak köszönhetik.
 A jól ismert együttes tagjai – Gidófalvy Attila, 
Kiss Zoltán Zéro, Szigeti Ferenc, Kocsándi Miklós, 
Takáts Tamás – egész pályafutásuk alatt ügyel-
tek rá, hogy soha ne haknizzanak, nem lettek 
sztárok, de mindig óriási koncertélménnyel 
kedveskedtek közönségüknek. Jó ideig utol-

só Budapest-közeli fellépésük Monoron lesz, 
hiszen a zenekar ezt követően a jövő évi 40 
éves jubileumi nagykoncertre készül majd! 
 A Vigadó Kulturális és Civil Központban 
már megválthatók a belépőjegyek az augusz-
tus 31-i koncertre!  nfo

FRÖCCSSZOMBAT BOR IVÓ  
ÉS BOR VIRÁG LAKODALMA
Július 14.
Részletek a 15. oldalon
Városközpont, Szent István tér

BUDAPEST BÁR – KONCERT
Augusztus 20.
Városközpont

KARTHAGO – KONCERT
Augusztus 31.
Belépőjegyek már kaphatók!
Városi sportcsarnok

CARAMEL – KONCERT
Október 13.
Belépőjegyek július elejétől kaphatók! 
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.

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.  
Július 19-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!

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás

szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1080 Ft/m2 -től.

    Magócsi Ruhatisztító

  Új helyszínen, az év elején átadott Monor 
Városi Sportcsarnokban várták az érdeklődő 
családokat május utolsó vasárnapján, gyer-
meknap alkalmából. A szervezők, a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ és a Sportcsarnok 

Kalózkalandra 
várták a monori 
gyerekeket 

Üzemeltető Nonprofit Kft. ideális helyszínt 
választottak a szeszélyes kora nyári időben. A 
programok színes kínálatának is köszönhe-
tően közel ezren látogattak el a monori gyer-
meknapi rendezvényre.  nfo
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KÖZÖSSÉGKULTÚRA

Micsoda  
éjszaka volt!

Nyáron a Vigadóban az esküvőké a főszerep, 
hiszen ott tartják városunkban a polgári szer-
tartásokat. A szervezők ezúttal mindenkit vár-
nak egy nyilvános ceremóniára, hiszen a kö-
vetkező, július 14-i FröccsSzombat a népszerű 
pár, Bor Ivó és Bor Virág lakodalmáról szól! 
A 15 óra 30-kor kezdődő szertartást követően 
fotózásra kerül sor, majd minden korosztály-
nak szóló programok kezdődnek! A színpadon 
Dallos Bogi akusztikus koncertje után lakodal-
mas mulatságról a Zsikó banda gondoskodik; 
miközben a gyerekeket ugrálóvár, a felnőtte-
ket a labdarúgó-világbajnokság bronzmérkő-
zésének közvetítése várja!     

   Június 23-án a Szent 
Orbán téren rendez-
te meg az idei első 
FröccsSzombatot a 
Vigadó Kulturális 
és Civil Központ. A 
tavaly életre hívott, 

monori borokat és 
kézműves termékeket 

népszerűsítő eseményt az 
év legrövidebb éjszakája kö-

rül kialakult népszokások kap-
csán ezúttal a Strázsahegy lábánál szervez-
ték. Több évszázados szokás, hogy ilyenkor 
a szabadban örömtüzek gyúlnak a bő ter-
mésért és a gonosz elűzéséért. Az esemény 
minden résztvevője városunkhoz kötődik: 
a fellépő zenekarok tagjai közül sokan mo-
nori származásúak; a fröccsök alapanya-
gául pedig monori borokat mértek, az in-
gyenes program látogatói monori ételeket 
vásárolhattak.  
 A társszervező Monori Borút Egyesület 
gondoskodott róla, hogy olyan borászatok 
kínálatát kóstolhassa a közönség, akik leg-
alább ezüst minősítést értek el a városi bor-
versenyen. A nagy érdeklődésnek és a jól 
sikerült szervezésnek köszönhetően szá-
míthatunk rá, hogy ennek a kezdeménye-
zésnek is lesz folytatása.

Ivó és Virág  
lakodalma

A Kistó vizének rendszeres vendégei a kacsák, a 
tavas park látogatói pedig előszeretettel ete-
tik ezeket a vízimadarakat. A jó szándékú em-
berek sajnos nem tudják, hogy a vízimadarak 

– így a monori kacsák – etetése felesleges, külö-
nösen nyáron, amikor korlátlanul találnak ma-
guknak táplálékot. A Magyar Madártani Intézet 
felhívja a figyelmet, hogy az etetésük tömege-
sen veszélybe sodorja és megbetegíti az állato-
kat, ezért arra kérik a víz mellett sétálókat, ki-
rándulókat, hogy sehol és semmivel ne etessék 
a vízimadarakat.  
 A vízimadarak életmódja és téli túlélési sza-
bályai alapvetően térnek el a klasszikus, téli 
etetőket látogató énekesmadarakétól. Ezért 
etetésük az énekesmadarakéval szemben nem 
hasznos, mert a hosszú ideje (hónapok, évek 
óta) tartó, egyoldalú kenyér és egyéb értékte-
len „táplálékdiéta” megbetegíti a madarakat 
(angyalszárny-betegség); szennyezi a környeze-
tet, rontja a víz minőségét, növeli a vizek szerves-
anyag-terhelését és az ebből eredő eutrofizációt 
(elmocsarasodást); a mesterségesen fenntartott 
táplálékbőség kikapcsolja a téli túléléshez nél-
külözhetetlen vonulási viselkedést (ezek a ma-
darak fagynak aztán jégbe télen); növeli a zsú-
foltságot, a madarak közötti agressziót és az 
ebből eredő sérülésveszélyt; önfenntartó élet-
re nem alkalmas területekre is nagy mennyiségű 
vízimadarat vonz; rontja a madarak társadalmi 
megítélését, növeli az ember-madár konfliktus-
helyzeteket.
 Gyakorlati megvalósulását és hatását tekintve 
a vízimadarak etetése sajnos öngerjesztő problé-
maspirálként jelentkezik. A nyáron etetett ma-
darak ugyanis ősszel nem vonulnak el, így az 
emberek, látva a „sok szegény, éhes", valójában 
elkényelmesedett vagy már beteg, röpképtelen 
madarat, tovább etetik őket. A fagyok beköszön-
tével a madárlétszám a vonulásukat, kóborlásu-
kat az etetőhelyeknél nyüzsgő madarak látványa 
miatt megszakítókkal folyamatosan nő, ami to-
vább erősíti az emberek etetési hajlamát, aktivi-
tását. Az etetőhelyek mesterségesen fenntartott 
táplálékbázisa közelében évről évre több madár 
költhet, így nő a nyári kéregetők száma és immá-
ron több madárral kezdődik újra a folyamat.

Ne etessük  
a vízimadarakat! 
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Hirdetés

Galgóczy Károly írta egykori településünkről: „A 
község szabályosan épült. A házak eleje fákkal 
kiültetett. Az épületek falazata többnyire sárfal 
és vályog, de a vagyonosabbak téglával vegyítve 
építkeztek. Az itt termelt bor a vidék ízlésesebb 
és jobbféle asztali borai közé tartozott.” 

A monoriak viselt dolgai XCVIII.
„Íz, szín, tűz vagyon a borban”

(Kazinczy Ferenc)

HELYTÖRTÉNET

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018.  július 3-án és 9-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 Monor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Parole
 NYELVISKOLA

Nyári  
intenzív nyelv-
tanfolyamok

július 2. és   
augusztus 19. között,

egyhetes turnusokban.   

Van 
egy heted?

H osszú út vezetett e meg-
állapítás kimondásáig. A 
szőlő- és borkultúra fej-

lesztésének részesei a történel-
mi elődök, majd többek között a 
Koblencz környékéről betelepült 
svábok, az egri káptalan helyi ve-
zetői és a polgárosodó, kisbirtokos 
parasztság. Ma, a harmadik évez-
red elején büszkék lehetünk féltve 

őrzött hagyatékunkra, 
Monor ékességére: a 
Strázsahegy, a Tégla-
gyári dűlő pincesora-
ira és szőlőinkre.
 Sorozatunk törté-
nelmi visszatekinté-
séhez hűen, idézzünk 
a XX. század máso-
dik évtizedének ese-
ményeiből! Az elöljá-
róság minden évben 

meghatározta a községi szüret 
kezdetét. Például 1927. szeptem-
ber 3-án „dobszó útján tudatta, 
hogy a szüret kezdetét október 
1-ben állapította meg”. Az idő-
pont kijelölésének több oka is volt. 
A szőlősgazdákat arra kényszerí-
tették, hogy a szőlő teljes beérését 
várják meg. Valójában így első-
nek jelölte meg „a bor kvalitását”, 

erősítve ezzel a község borainak 
jó hírnevét. Az egységes időben 
elvégzett szüretelés ugyanakkor 
megakadályozta a böngészők ga-
rázdálkodását. A szüret közeled-
tét jelezték az iparosok hirdetései 
is. Pl.: „Elsőrendű hordók kapha-

tók jótállás mellett Oláh Gyula 
kádármesternél, Deák Ferenc 
ucca 14. Ugyanott használt 
hordók és kádak kaphatók.”
 A község elöljáróságának 
több tagból álló szőlőbirto-
ka is volt. A helyi sajtó tudó-

sításából megtudhatjuk (1927 
október hóban), hogy a Monor 

község forráshegyi 2 hold szőlő-
jének ez évben „kiválóan sikerült 
termésének árverés útján történő 
eladása október 1-én megtörtént”. 
 A must hazaszállítását is szabá-
lyozták. Megjelölték azokat az ut-
cákat, amelyeken a mustot szállító 
szekerek a szőlőből a tulajdonos 
házáig közlekedhettek. Az adó-
zás szabályai igencsak szigorúak 
voltak. A bortermés mennyiségét 
november 1-ig be kellett jelenteni. 

„A termelők a saját és családtagja-
ik, valamint munkásaik fogyasz-
tására szánt bormennyiség után a 
borfogyasztási adó felét, hektón-
ként 7 pengő 48 fillért fizettek, de 
csak akkor, ha ezt a jelzett időig be-
jelentették. A többi készlet eladá-
sát, illetve elszállítását 12 órával 
előbb újra jelenteni kellett.” Mo-
nor községnek például évenként 
30 000 pengő bevétele volt a bor-
fogyasztási adóból. „Ekkora ösz-

szeg pedig érzékenyen nehezült 
az adófizető polgárra.” A kormány 
ugyanakkor a községek elöljárósá-
gát érzékenyen érintő intézkedést 
hozott: eltörölte a borfogyasztási 
adót 1928. január 1-től. De a köz-
ségi vezetés megoldotta a bevétel 
kiesését. Pótadót vezetett be.
 Tekintsünk be a Korona Szál-
lodába! (Ma a Takarékszövetke-
zet épülete és a park található a 
helyén). Milyen borokat kínáltak? 

„Kitűnő zamatú strázsahegyi bo-
rainkat a következő árakon adjuk, 
házhoz szállítva is: Nemes kadar, 
édes, erős 1 liter 1.60 pengő; Ezer 
jó, nagyon kellemes bor 1.50 pen-
gő; Siller, kitűnő édeses, piros 1.30 
pengő.”
 November elején kerül lelep-
lezésre Budapesten a Kossuth-
szobor. Megjelentek vajon a mo-
noriak e szép emlékű fővárosi 
ünnepségen? Igen! A hivatalos 
küldöttség mellett monori embe-
rek százai mentek nem hivatalo-
san az ünnepélyre, „hogy tanúi 
lehessenek ennek a magasztos 
és dicsőséges jelenetnek, amikor 
Kossuth márványalakja először 
lesz látható a magyar parlament 
előtt. (…) Hiszen járásunk közön-
ségének túlnyomó nagy többsége 
mindig Kossuth eszméinek köve-
tője volt.”
 Forrás: Monor Vidéki Strázsa Bor-
rend kiadványa. Monor, 2002. Szer-
kesztette és „A szőlő és bor útja” című 
cikket írta dr. Dobos György; Monor 
Közérdek 1914–1932. dr. Dobos György

Középen Dobos János – mellette, jobbra neje, Vajnai 
Margit áll – barátaival a pincéje előtt 1929-ben

Hiszen járásunk  
közönségének túlnyo-

mó nagy többsége  
mindig Kossuth esz-

méinek követője  
volt.



A Monor Hegyessy Lions Club 1993-ban alakult, azóta 
is a város egyik meghatározó civil szervezete. A fennál-
lásának 25. évfordulóját ünneplő klub tagjai kiváló al-
kalomnak és helyszínnek találták a Borvidékek Hétvégé-
je rendezvényt, hogy jószolgálati tevékenységüket minél 
szélesebb körben megismertessék. 
 – Mint általában, a klub most sem öncélúan szervez-
te ezt az eseményt a Borvidékek Hétvégéjére. Ezúttal egy 
három és féléves monori kislány gyógykezelését kíván-
ták támogatni a rendezvényen befolyt adományokból 
– mondta a rendezvény után Hégely Péter, a monori klub 
soros elnöke. A Lionsnak köszönhetően Várszegi Vivi-
en gyógykezelésére a helyszínen 192 460 Ft gyűlt ösz-
sze, melyet a vecsési Földfém Kft. ugyanilyen mértékű 
támogatásával egészített ki. 

25 éve a rászorulók szolgálatában

A Monor Hegyessy Lions Club meg hí - 
vására érkezett május 8-án a vá ros-
ba a Budapesti Fesztiválzenekar. 
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JÓTÉKONYSÁG

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 
a készlet  

erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

890  Ft

Vásároljon 

egy Domestos 

fertőtlenítőt 

és egy Clin 

ablaktisztítót, 

mi pedig 

ajánDékba 

aDunk 
1 darab 

Vim 

padló-
felmosót! 

keresse 
üzletünkben!

az akciós 
ár  

csak a hirdetés 

felmutatásával 

érvényes!

Mesés koncerten  
ismerkedtek a zenével  
A MONORI GYEREKEK

190 gyermek vett részt a Zenevár rendezvényen

A Monor Hegyessy Lions Club meghívására 
érkezett a május 8-án városunkba és lépett 
fel a Budapesti Fesztiválzenekar. A külföl-

dön is elismert együttes tagjai a Zenevár című jóté-
konysági program keretében jöttek Monorra, ahol 
hátrányos helyzetű vagy a zene iránt érdeklődő 
kisiskolásoknak adtak koncertet. Az eseményre a 
monori általános iskolákból, a tanodából és a ze-
neiskolából érkeztek gyerekek, akik mesés-játékos 
formában ismerkedhettek meg a klasszikus élőze-
ne csodálatos világával.
 A Lions klubok világszerte ünnepelték fennállá-
suk centenáriumi évét, amely kapcsán még nagyobb 
hangsúlyt kapott az éhínség elleni küzdelem és a 
környezetvédelem, továbbá az ifjúság támogatása. 
Ez utóbbi célért hirdette meg a monori jószolgálati 
szervezet a Zenevár című programot.
 Az eseményen 190 gyermek vett részt, és mint 
megtudtuk, a város minden általános iskolájából 
valamint a Tabán Tanodából is érkeztek diákok. A 

kifejezetten gyermekek részére alkotott interaktív zenei 
program nagy sikert aratott a fiatal közönség köreiben, a 
vidám műsor keretében többféle hangszerrel, csodás ze-
nével, nagyszerű előadásokkal és nem utolsósorban egy 
világhírű zenekarral is találkozhattak a monori gyerekek.
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Bensők
Ezzel a találó címmel nyílt június 
4-én kiállítás a Vigadóban az üllői 
Gera Béla Miklós festményeiből. 

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! 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

KIÁLLÍTÁS

A címben szereplő fogalom jelenté-
se lehet: belső, bensőséges, bizal-
mas; de valakinek a lelke, belső 

lénye is. Minden kiállító alkotó bizalmá-
ba fogad minket azzal, ha feltárja előt-
tünk legbelső gondolatait. És az arra 
érzékenyeknek szellemi izgalmat jelent-
het, ha sajátos hatásossággal ábrázolva, 
másokat is foglalkoztató témákkal, ér-
zésekkel találkozhat ilyen formában. A 
többes számú cím a huszonkilenc képes 
kiállítás tartami és formai sokszínűsége 
mellett szerkesztése szempontjából is ér-
dekes. Elvont filozofikusság és a hagyo-
mányok követése egyaránt felfedezhe-
tő bennük. A folyosó részen az Ölelés 
című alkotással kezdődött a képek sora, 
és a Forrás, szerelem, vallás tematikák 
után eljutunk a Végítéletig. Erre – utólag – 
Velkei Hajnalka, az üllői Vargha Gyula 
Városi Könyvtár vezetője is felhívta a fi-
gyelmet, aki a festőt bemutató megnyi-
tót tartotta. Tőle megtudhattuk, hogy 19 
éves korában volt első festészeti kiállí-

tása, de már 1981-ben grafikáit is bemu-
tatta az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán.
 2012-től 2015-ig a jelenleg Oslóban élő 
Felföldi Anna tanítványa volt, és az ő tá-
mogatásával kezdett újra kiállítani. Az 
említett könyvtár kiállítótermén kívül az 
üllői Mecénás Művészeti Klubban, a töb-
bi taggal együtt, önállóan pedig az Üllői 
Közösségi Központban, de Lőrinc és Kő-
bánya mellett Bényén, Gyálon, Péte-
riben is. Legutóbb a pesti me-
gyeházán mutatkozott be 
– sikeresen. 2015 óta ve-
zet szakkört Üllőn, gye-
rekeknek és felnőttek-
nek. Stúdiójának már 
három közös kiállítá-
sa is volt, és tanítványai 
közül (akiknek bemu-
tatkozásait atyai gondos-
kodással igazgatta) többet 
segített művészeti iskolába fel-
vételizni. Velkei Hajnalka úgy jelle-
mezte kiállítónkat, hogy alkotásaiban 
nincsenek felesleges vonások. Minden 
képe karakteres, témájában, vonalveze-
tésében és színvilágában egyaránt. Egye-
di mondanivalója miatt nem biztos, hogy 

mindenki azonosulhat 
minden képének szándé-

kával, de mindenki megta-
lálhatja azt, amelyik külön-

leges üzenetet hordoz számára. 
Velkei Hajnalkának a tájképek tetszet-

tek legjobban, de a Végítélet című kép 
például Salvador Dali erőteljes szürrea-
lista hatására emlékeztet, emberalakjai, 
arcformái pedig Modigliani avantgárd 
figuráira.
 Gera Béla Miklós erről azt mondta, 
hogy: „Ezek a nyújtott formák adnak ne-
kem jó lelki érzést. Főleg a női portrékon 
tudom ezt megoldani. Nem mondhat-
nám, hogy ez vagy az a mester a példa-
képem, nyilván a sajátomat szeretném 
kifejezni, ami egy folyamatos változás. 
Türelmetlenségem miatt a gyorsan szá-
radó porpasztell és akril festékeket ked-
velem. Nincs hitvallásom, egyszerű-
en jólesik, ha csinálom. Remélem, hogy 
képeim mindenkinek mondanak vala-
mit. Nem állítom, hogy gyönyörködtet-
nek, de ha az ember nyitott, meg tudja 
érinteni őt; ha nem mondanak róla vé-
leményt, hanem úgy állnak meg előtte, 
hogy mit üzen nekem a kép?”
 Velkei Hajnalka is úgy fejezte be meg-
nyitóját, hogy: „Mindenkinek nagyon jó 
gondolatébredéseket kívánok”. B.G.

Nincs hitvallásom, egy-
szerűen jólesik, ha 

 csinálom. Remélem,  
hogy képeim minden- 

kinek mondanak  
valamit.

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET KERESÜNK
2 műszakos (12 órás) munkarendbe a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐKET ÉS TARGONCÁSOKAT
kereskedelmi raktárba, 2 műszakos munkavégzésre 

Alsónémedibe. Pilis, Nyáregyháza, Monor, Üllő irányából ingyenes 
céges busszal a bejárás megoldott.

Keresünk továbbá biatorbágyi logisztikai céghez

OPERÁTORT, MINŐSÉGELLENŐRT
Céges busz megoldott.

Felvételi interjú: 2018. július 25. szerda, 13.00 óra, 
Monor, Bocskai u. 1., Művelődési Ház

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653
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Magyar Úszás Napja  
a Monor Városi Uszodában

   A Magyar Úszószövetség felhívására, Mo-
nor is csatlakozott a Magyar Úszás Napja kez-
deményezéshez. A június 16-án megrendezett 
országos rendezvényre az „Ússz az egészsé-
gedért” szlogennel igyekeztek megszólítani 
a vizet szerető nagyközönséget. A sportese-
mény közel negyven résztvevője, nem csak 
az 500 illetve 1000 méteres táv teljesítésének 
dicsőségében részesült, hanem a városi ön-
kormányzat által finanszírozott karszalagot  
és kitűzőt is kapott emlékül. 
 A rendezvény előkészületeiben és techni-
kai lebonyolításában a Kövál Nonprofit Zrt. 
vezetése és a Monori Sportegyesület úszó-
szakosztályának edzői és vezetősége segéd-
kezett. Kövál Nonprofit Zrt.

SPORT
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JELENTKEZNI LEHET:
a raktar@rossmann.hu email címre küldött 

önéletrajzzal, vagy a rossmann.hu karrier oldalon

ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ

FŐBB FELADATOK

ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ:
●  bolti rendelések összeállítása roll kocsikba
●  áruk mozgatása gyalogosan vagy
  targoncával is lehetséges
●  kézi terminállal, vagy hangvezérelt
  eszközökkel dolgozunk

AMIT KÍNÁLUNK
●  saját állományban való foglalkoztatás
●  ingyenes céges buszjárat, vagy saját
  bejárás esetén költségtérítési hozzájárulás
●  minőségi munkaruha és munkacipő 
●  hideg és meleg helyszíni büfé,
  jól felszerelt konyha 
●  két műszakos munkarend/heti váltásban, 
  hétfőtől péntekig (6:00-14:15; 13:45-22:00) 
●  központi karrier lehetőség
●  szabadságok rugalmas kezelése 
●  jó hangulatú csapat

Megújult a karrieroldalunk!
Jelentkezz álláshirdetésünkre 
egyszerűen és gyorsan!

– ÜLLŐI MUNKAVÉGZÉS CÉGES BUSZT BIZTOSÍTUNK 
Budapest, Vecsés, Üllő, Albertirsa, Dánszentmiklós,
Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad, Pilis, Monor, Monorierdő, 
Péteri, Gyömrő, Ócsa, Gyál, Cegléd és Ceglédbercel

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

TAKARÉK
OTTHON HITEL

THM: 
2,26-8,74%

Igényelje Takarék Otthon Hitel konstrukciónkat  
ingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, felújítására!

www.patriatakarek.hu

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM 
mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett 
jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű és nem 
minsősül ajánlattételnek. A Pátria Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Lakáshitelekre vonatkozó további információk 
és feltételek a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a hitelhez kapcsolódó 
Hirdetményben találhatóak, amelyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló fiókjaiban és a www.patriatakarek.hu webol-
dalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Pátria Takarékszövetkezet munkatársaihoz!

2018. 06. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Lakáshitelek: Takarék Otthon Hitel Fix 10 – THM: 
5,50 % - 8,74 %;  Takarék Otthon Hitel Fix 5 – THM: 4,81 % - 8,02 %; Takarék Otthon Hitel Referencia – 
THM 2,35 % - 5,48 %. 2018. július 31-ig befogadott, és 2018. szeptember 30-ig szerződött ügyletekre.

Monori prograMok 
és helyi 

vállalkozók a

L    
A helyi kereső

káció

kövesd a 
Facebook-on is!

www.facebook.com/
lokacio.hu

www.lokacio.hu

weboldalon!
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Örömök, változások,  
ÚJ KÖRÜLMÉNYEK
A felsőbb osztályba lé - 
pett Monor SE labda rú-
gócsapata háza táján 
együtt tapasztalhatók 
most mindezek.

Hirdetés

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

Horváth Ádám, Selei Ernő és Selei András a bajnoki serleggel

Az NBIII-as bajnokcsapat

Ö röm volt természetesen 
a bajnoki aranyérmek 
átvétele és jó ízű volt az 

ünnepi torta, hiszen felejthetet-
len, hogy még a bajnokság meg-
nyerése utáni öt mérkőzésen is 
sikerült a bajnoki idény veret-
lenségét – a legtöbb rúgott és a 
legkevesebb kapott góllal, a má-
sodik helyezettet ponttal meg-
előzve, sőt monori gólkirályság-
gal – megőrizni. Megérdemelték 
a játékosok a nyári pihenőt.
 Változások következtek be vi-
szont természetesen és szükség-
szerűen a játékoskeretben, ami-
nek sikeres menedzselése miatt a 
csapat vezetése nemigen pihenhe-
tett. Volt, akiktől meg kellett válni, 
megköszönve a sikerben való ré-
szességüket. Villányi Gergely csa-
patkapitány 6 itteni éve, több mint 
150 meccse, védőként szerzett 7 
idei gólja után a családi, munka-
helyi okok és a napi 2 edzés miatt 
úgy döntött, hogy a harmadosz-
tályban folytatja. Bonifert Péter a 
szakmai stábhoz csatlakozik. Ur-
bán Gábor, aki gólkirály is volt, a 
játékosigazolásban segíthet majd 
a csapatnak. Mundi Zoltán, sike-
res középpályásunk máshol foly-
tatja majd, Berki Istvánhoz hason-
lóan, akire szintén felfigyeltek. A 

saját nevelésű Tóth Ádám civil cél-
jai miatt alacsonyabb osztály mel-
lett döntött. A fiatal Tamás Dávid 
és Király Dávid többet szeretne ját-
szani, máshol, Fábián Dániel pedig 
főiskolai tanulmányai miatt.
 Négy reményt keltő, támadó-
szellemű, gólerős 1998-ban, vagy 
utána született fiatal – akiknek a 
másodosztályú kiírás szerint kö-
telezően pályán kell lenniük –, is 
érkezik korosztályos válogatott, 
illetve NBII és NBIII-as tapaszta-
latokkal az MTK közvetítésével. 
De a Monor SE meg akarja tarta-
ni tanulmányai mellett a mono-
ri nevelésű és a nagycsapatban is 
jól bemutatkozó Haragos Viktort 

is. A régiek közül Balanescu, Ba-
logh, Barthel, Bozsó, Ficsor, Hunya, 
Májer, Paulovicz, Pintér, és Tóth 
monoron folytatja tovább. Tóth 
Ádámot – a gólkirály – szeret-
né az MSE megtartani szerző-
désének június 30-i lejárta után 
is, aminek még keresik a lehető-
ségét. Karacs Dánielt szerződtet-
te az MTK, de a következő sze-
zonra kölcsönjátékosként még 
maradhat nálunk Sági Milánhoz 
hasonlóan. A tapasztalatot növe-
li majd a középpályás Bori Gábor 
szerződtetése, aki volt válogatott, 
magyar bajnok, kupagyőztes, há-
romszor másodosztályban győz-
tes csapattag, akinek az angol 

Leicesterben most járt le a szerző-
dése. Őt követte Tóth Ferenc (bel-
ső védő a Vácból), Monorra visz-
szatérve (Ausztria és Szajol után) 
a gólerős Szabó Tamás, illetve ez-
előtt a Honvéd és a Pénzügyőr 
kapusa, Czuczi Márton. És még 
tart az átigazolási időszak.
 Új körülményeket jelent, hogy 
kötelezően futball kft.-vé alakul-
ván, a monori labdarúgók is pro-
fi játékosként fognak szerepelni, 
egészen más elszámolással, mint 
az amatőr fociban volt. A maga-
sabb költségvetéshez jár központi 
támogatás, de a csapat jóval maga-
sabb költségvetését ez nem fedezi. 
Köszönettel tartozunk azért, hogy 
a csapat eddigi főszponzora, a BSS 
2000 Kft. támogatására továbbra is 
számíthatunk, de több szponzor-
ra lenne szükség. Az alkalmassá 
tett saját pályánkra való visszaju-
tás lehetőségéért is. Minden igényt 
kielégít a III. kerületi TVE albér-
letbe kapott, modern stadionja, de 
bérleti díjat kell fizetni érte, és a 
monori szurkolóknak is oda kell 
utaznia a „hazai” meccsekre. Az 
MSE megpróbál ebben majd se-
gíteni. Az NBIII-as csoportban 28 
bajnoki mérkőzést kellett játszani, 
most a 20 csapatos NBII-ben majd 
38 vár a gárdára, természetesen 
erősebb ellenfelekkel.
 Az MTK-val a sportigazgatók 
(Polyák Balázs és dr. Selei András) 
által 2019. június 30-ig megkö-
tött partneri együttműködés alap-
ján jöhet az említett fiatal erősítés 
is. Az MTK-ból Teodoru Vaszilisz, 
pro licences szakemberként, nagy 
NBI-es tapasztalatokkal csatlako-
zik a monori stábhoz, aki Horváth 
Dávid vezetőedzővel a szakmai 
munka irányításáért felel majd a 
másodosztályban. A cél: a helytál-
lás az NBII-ben és mielőbb Mono-
ron játszani hazai meccseinket. A 
június 18-i edzéssel a felkészülés 
megkezdődött. Továbbra is: HAJ-
RÁ MSE! B.G.
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Hirdetés

Újabb sikerek a Pest megyei  
felnőtt teniszbajnokságon

   Az elmúlt évihez hasonlóan az 
idén is nagy érdeklődés – nyolc 
egyesület, hetvenöt indulója – kí-
sérte Vácott a felnőtt megyei egyé-
ni és páros teniszbajnokságot.
 A TC Monor SE versenyzői kö-
zül ezúttal hat fő mérettette meg 
magát a meghirdetett hat verseny-
számban. Mindkét női verseny-
számban monori siker született, 
egyéniben Hajdú Eufrozina meg-
védte tavalyi elsőségét – a döntő-
ben Mészárosné Horváth Andreát 
legyőzve –, párosban pedig egy-
más oldalán lettek elsők.
 Szenior férfi egyéniben most 
nem volt indulónk, de a másik há-
rom férfi versenyszámban a baj-
nokság legeredményesebb ver-
senyzője Mészáros Marcell volt. Az 
idén érettségiző Marci megnyerte 
a zárt férfi egyénit, emellett har-
madik lett a nyílt férfi egyéniben 
és Magócsi Ádámmal a férfi páros-
ban is.
 Külön említést érdemel két if-
júsági korú versenyzőnk, Gáncs 
Botond és Palkovics Ákos szerep-
lése, akik a felnőtt mezőnyben is 

megállták a helyüket, mert mind-
ketten egy-egy győztes mérkőzés 
után eljutottak a nyolcaddöntőig.

Filadelfi Gábor

Nyolcadszor rendezték  
meg a régió fogyatékkal élő-
inek Monori Sportnapját

A B&K Kft. 
Gyakorlattal rendelkező  – rozsdamentes  

és alumíniumlemezek hegesztésében jártas 

AWI hegesztő  
munkatársat keres

Elvárásaink:
•  önálló munkavégzés 
• problémamegoldó-képesség
• terhelhetőség
• alumíniumlemezek hegesztésében  való jártasság

Amit kínálunk:
• változatos feladatok
• önálló és csapatban való munkavégzés

Munkavégzés helye: 
Monor, Jókai u. 9–11.

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:  
hr@bandk.hu

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint/hó 
órabérek: 1070–1445 Ft

• 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

   Tikkasztó hőségben, május 
31-én rendezték meg a nyolca-
dik Monori Sportnap. A mono-
ri sportpályán több mint 110 fő 
részvételével a hagyománya-
ink szerint kora nyáron meg-
rendezendő program idén is 
szórakoztató és vidám elfog-
laltságot biztosított a 80 fogya-
tékkal élő versenyzőnek és a kí-
sérőiknek. Idén 11 csapat indult. 
A közép–magyarországi régió 
fogyatékkal élő embereket ellá-
tó intézményeiből (Budaörsről, 
Pátyról, Tökölről, Gödöllőről és 
Monorról) nyolc, Szolnokról két 
csapat, egy csapat  pedig – ven-
dégként – a Monori Gondozási 
Központból. 
 A hat fős csapatok és kísérő-
ik 12 akadályt, játékos felada-
tot oldottak meg a nap folya-
mán. A játékszabályok alapján 
történt a pontozás.  Az „aka-
dályok”, melyeket a versenyző 

csapatok ügyesen és kreatívan 
küzdöttek le, ebben az évben 
szinte teljesen újak voltak. A 
darts, az almahámozás, a ha-
lacskakifogás összpontosítást 
és kézügyességet, a „repüla-
repüla” figyelmet, a mozgásos 
feladatok pedig gyorsaságot és 
ügyességet igényeltek. A ver-
senyző csapatokat helyben fő-
zött ebéddel vendégelték meg, 
ami nagyon ízletesre sikerült. 
A fődíjat, a finom csokitortát az 
egyik szolnoki csapat vihette el. 
 A résztvevők ebben az évben 
sem csalódtak, mindenki jó-
kedvvel és aktívan tette széppé 
ezt a napot. Köszönet jár a segí-
tőknek, akik akadályfelelősként 
álltak helyt, a csapatok kísérő-
inek és a háttérben munkálko-
dó segítőknek is. A rendezvényt 
ebben az évben is Monor Város 
Önkormányzata és a Monori 
Sportegyesület támogatta. nfo 
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AJÁNLÓ

•   Kisebb lakatos munkákat vállalok: fémke-
retes kapuk és kerítések javítása, helyreállító 
munkálatok végzése, igény esetén új elemek 
gyártása és beépítése. Tel: 06-70/213-5835

•   Kiscicák elvihetők. Tel.: 06/30-281-4413

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

•   Termelői mézek 1490 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 
20000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20000 Ft/m³. 
8 m³ feletti rendelésnél 19000 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

•   Monoron hús- és tejtípusú (Búr – Núbiai 
vonalú) nőstény és bakkecskék széles vá-
lasztékban 600 Ft/kg-os áron eladók. 
Érd.: 06-70/607-4444

•   Rendszeres, vagy alkalomszerű 
fűkaszálást vállalok rövid határidő- 
vel. Árajánlatot ingyenes helyszí- 
ni felmérés után adok. Hívjon most! 
Tel.: 06-30/218-7023

Apróhirdetés

A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  
mézes üvegeibe csomagoljuk!

a méhek és  
gyógynövények erejével

5000 Ft feletti rendelésnél  ingyenes házhoz szállítás 
Monor 30 km-es körzetében! • telefonos rendelés: 06-70/607-4444

Az APiFito termelői mézek és  mézkülönlegességek megvásárolhatók  
a Régió lapkiadó Kft. szerkesztőségében: 2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

Natura 2000 területen termelt mézek! 

Gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, rozmaringos, 

zsályás, kamillás, 
köményes, bazsalikomos 

500 g:  

1490 
Ft ÚJ!

Hársméz
500 g: 1290 Ft 

1000 g: 2390 Ft

Akció!

Virágméz
500 g: 1090 Ft 

1000 g: 1790 Ft

Mézrendelés  
már az interneten is:  

www.apifito.hu

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

BETANÍTOTT 
MUNKA

SEGÉDOPERÁTOR/
ALAPANYAG-

FELRAKÓ

www.prohuman.hu

Fix alapbér+műszak-
pótlék+cafetéria

Ingyenes céges busz/
bérlettérítés

Munkavégzés helye: 
Csömör

Jelentkezés:
06-70/440-3598
telefonszámon vagy a
JOB9143@
PROHUMANALLAS.HU 
e-mail címen 

ceglédi  
cipőgyár 

mintaboltja

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

cegléd, Fűtőház u. 11. 
alatt várja

megújult 
kínálattal 

vásárlóit!
gyermek, női, férfi 

kiváló minőségű  
bőrből készült cipők 

gyári áron!

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 



Jelentkezés: 
06-30/898-2013

•  választható  
munkaidő:  
4, 6, 8 óra/nap

•  heti 1-2 napra is  
van lehetőség

•  nettó órabér:  
500–700 Ft 
heti fizetés

Munkalehetőség 
 főleg nyugdíjasoknak
irodai, telefonos  
munka

Elvárások: gépész/gépésztechnikus végzettséggel.

Feladatok: rozsdamentes acélból és alumíniumból készülő, 
hegesztett termékek minőségi ellenőrzése.

Munkavégzés helye: Monor, Jókai u. 9–11.

Bérezés: megegyezés szerint.

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:  
2200 Monor, Mátyás K. u. 11.    •    hr@bandk.hu

A B&K Kft. 

részmunkaidős 
akár nyugdíjas 

kollégát keres 
minőségellenőrző (MEÓ) 

munkakörbe.

www.bandk.hu

HázHoz szállítás 
saját futárral 
az alábbi településekre

499 Ft

veddveddwww. .hu
Diszkont áron

házhoz szállítva

Monor • Monorierdő • Péteri
Csévharaszt • Vasad • Gomba 
Pilis • Albertirsa • Nyáregyháza 
Ceglédbercel • Cegléd • Bénye
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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

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


