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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 tisztán tartott. 

Pályázati tudnivalók: 
Pályázni önkéntes alapon lehet a polgármesteri hivatalban átve-
hető, illetve a honlapról (monor.hu) letölthető pályázati adatlap 
kitöltésével. 
A pályázatot postai úton 2019. május 18-ig történő feladással a Mo-
nori Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78–80.
címre címezve, elektronikus úton a titkarsag@monor.hu e-mail 
címre küldve, személyesen a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) titkárságán 2019. május 20. 16 
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 Monori Polgármesteri Hivatal MŰVÁK irodáján, vagy telefonon  
a 06-29/612-317-es számon. 

Tiszta udvar  rendes ház 
pályázati felhívás
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Módosult a polgármesteri hivatal igazgatási szüne-
teinek időpontja. Ennek megfelelően július 22-től 
július 26-ig, augusztus 12-től augusztus 16-ig, illet-
ve december 23., 30. és 31. napján a polgármes-
teri hivatal zárva lesz, ezeken a napokon az ügy-
intézés szünetel.  

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi vá-
lasztását május 26-án 6 órától 19 óráig tartják 
az országban. A névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgárok a névjegyzékbe történt felvé-
telükről, valamint a szavazás helyéről és idejé-
ről értesítőt kapnak. 
 A névjegyzék a helyi választási irodában (pol-
gármesteri hivatalban) tekinthető meg. Az Eu-
rópai Unió más tagállamának választópolgára 

– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 
májusi 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a vá-
lasztási iroda vezetőjétől (a jegyzőtől).
 A magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár személyesen szavazhat az értesí-
tőn feltüntetett szavazóhelyiségben. A mozgás-
ban korlátozott választópolgárok mozgóurnát 
kérhetnek. 
 A szavazás napján a lakóhelyétől távol tartóz-
kodó választópolgár belföldön az általa meg-
jelölt településen átjelentkezéssel, külföldön 
Magyarország külképviseletein adhatja le sza-
vazatát. További részletes tájékoztatás a pol-
gármesteri hivatalban működő helyi választá-
si irodában vagy a www.valasztas.hu oldalon 
kapható.  MS info

változott az 
IgazgatásI szünet 

eP-választásról
rövIden

  Ahogy minden évben, 2019-ben is 
szükség van az önkormányzati intéz-
mények felújítására, kisebb-nagyobb 
karbantartási munkák elvégzésére. A 
városvezetés az intézményvezetők-
kel közösen minden év elején felméri 
és összeírja, hogy milyen feladatokat 
kellene a napi karbantartási munká-

20 millió forintot költ a város
intézménY-fElújításrA

A Monori Kossuth Lajos Óvoda pályázatot hir-
det 1 fő óvodapedagógus, határozatlan idejű 
munkakör, illetve 3 fő óvodapedagógus hatá-
rozott idejű munkakör betöltésére.
  A pályázatok benyújtásának határidejéről, il-
letve a részletes pályázati felhívásokról a www.
monor.hu, illetve a  www.kossuthovoda.hu ol-
dalakon tájékozódhatnak. 
 Bővebb felvilágosítást Trincsiné Márton Zsu-
zsanna intézményvezető nyújt a 06-29/410-739 
telefonszámon.

óvónénIk
kerestetnek!

Intézmény Jóváhagyott felújítás Ezer Ft

Bölcsőde

• Fűtési rendszer átalakítása, javítása 500
• Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata 100
• Konyha, mosdók festése 800
• Gyermekmosdó burkolatjavítás, festés 400
• Világításkorszerűsítés 300
• Hibás játékeszközök javítása, cseréje, minősítése 300
Összesen 2 400

Kossuth
Lajos
Óvoda

• Világításkorszerűsítés 200
• Melléképület tetőszerkezet cseréje 1 000
• Hátsó bejáratiajtó-zár korszerűsítése (gyermekek biztonsága) 200
• Udvari hibás játékeszközök javítása, cseréje, minősítése 700
• 2 db ivókút kiépítése 400
Összesen 2 500

Napsugár
Óvoda

• Világítás korszerűsítése 500
• Mosdóhelyiségekben WC ülőkék, csaptelepek cseréje 300
• Ipari mosogatógép cseréje 300
• Udvari hibás játékeszközök javítása, cseréje, minősítése 900
Összesen 2 000

Petőfi
Óvoda

• Mosdóhelyiségek, konyha festése 200
• Régi, áthelyezett kazán cseréje 500
• Árnyékoló felszerelése 700
• Udvari hibás játékeszközök javítása, cseréje, minősítése 600
Összesen 2 000

Szivárvány 
Óvoda

• Belső nyílászárók (ajtók) cseréje 500
• Világítás korszerűsítése 400
• Fűtési rendszer javítása 500
• Udvari hibás játékeszközök javítása, cseréje, minősítése 700
Összesen 2 100

Tesz-Vesz 
Óvoda

• Gyermekmosdók, konyha festése 800
• Folyosó festése 600
• Külső világítás korszerűsítése 200
• Udvari hibás játékeszközök javítása, cseréje, minősítése 400
Összesen 2 000

Gemini TV
• Fűtésrendszer javítása 500
Összesen 500

Gondozási 
Központ

• Ebédlőben 5 db ablak cseréje 1 200
• Pihenőszoba, folyosó 2 db ablak cseréje 600
• Irodákban, teakonyhában padlóburkolat-csere 500
• Világítás korszerűsítése 300
• Fűtési rendszer javítása 200
Összesen 2 800

Könyvtár

• Gyerekkönyvtár padlóburkolat-felújítása 800
• Öltözőhelyiség kialakítása 600
• Világítási rendszer korszerűsítése 300
Összesen 1 700

Városháza

• Fűtő-hűtő rendszer szükséges javítási munkái 600
• Villámhárító rendszer javítása 500
• Melléképület (raktár) beázás elhárítása, tetőszigetelés javítása 900
Összesen 2 000

Mindösszesen 20 000

kon túl az egyes épületekben, azok ud-
varán elvégezni. A költségvetési kor-
látokra is figyelemmel, minden igényt 
sajnos a idén sem tud teljesíteni az ön-
kormányzat, de a legszükségesebbnek 
gondolt feladatokat idén is el fogják vé-
geztetni 20 millió forint értékben. Eze-
ket táblázatban foglaltuk össze. PJ



 Monori StrázSa | 2019. április4

ÖnKorMánYzat

folYAmAtosAn tEnni KEll 
a biztonságosabb közlekedésért

mArAdjon monoron
adója egy százaléka!

óvodAi bEírAtás: április 25-ig

 Közeleg a személyi jö-
vedelemadó bevallásá-
nak időszaka, amikor 
minden magyar állam-
polgár rendelkezhet az 
adójának 1+1 százaléká-
ról és támogathat vele 
egy nonprofit szerveze-
tet, egyházat. A Vigadó 
Kulturális és Civil Központ idén is aktu-
alizálja és közzéteszi azoknak a monori 
civil szervezeteknek, alapítványoknak 
a listáját, akik befogadhatják a személyi 
jövedelemadó 1% felajánlásokat.
 Monoron is több tucat olyan egyesü-
let működik, mely jogosult a támogatás-

tus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, 
és óvodai jogviszonnyal még nem ren-
delkeznek. Kérjük a szülőket, hogy az 
év közbeni felvételi igényeket (azokra 
a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. 
szeptember 1-je és 2020. február 29. töl-
tik be a 3. életévüket, vagyis előfelvé-
telis jelentkezők) is a fenti időpontban 

ra. A szervezők a kezde-
ményezéssel szeretnék 
elérni, hogy minél több 
helyi lakos döntsön úgy, 
hogy adójának ezt a kis 
részét városunkban mű-
ködő egyesületek, ala-
pítványok támogatá-
sára fordítja. Kérjük a 

jogosult szervezetek képviselőit, tag-
jait, hogy küldjék el az egyesület, ala-
pítvány alapító okiratban szereplő ne-
vét és adószámát a vigado@vigadokft.
hu e-mail címre. A jogosult szerveze-
tek listáját a www.monor.hu oldalon 
olvashatják.   NFO

szíveskedjenek jelezni az óvodában. A 
nevelési év első napja 2019. szeptember 
1., utolsó napja 2020. augusztus 31.
 A jelentkezés menetéről, a szüksé-
ges dokumentumokról és a körzetha-
tárokról további tájékoztatás Monor 
város honlapján (www.monor.hu) ol-
vasható.  MS

 Monoron a 2019/2020. nevelési évre 
az óvodás korú gyermekek jelentke-
zése a következő időpontokban törté-
nik: április 23. 8 órától 18 óráig, ápri-
lis 24. 13 órától 18 óráig és április 25. 8 
órától 12 óráig.
 Ezeken a napokon kell beíratni azo-
kat a gyermekeket, akik 2019. augusz-

A jó minőségű szolgáltatás fenntartása érde-
kében, karbantartási munkálatok miatt április 
18. és 22. között a monori uszoda zárva tart. 
Nyitás április 23-án reggel 6 órakor.
 Vízilabda-mérkőzések miatt szintén bezár 
az uszoda április 6-án, április 13-án és má-
jus 11-én (szombati napokon) 12-től 19.30-ig 
(majd 23 óráig ismét nyitva lesz). A rendezvé-
nyek ideje alatt az uszoda a nagyközönség ré-
szére zárva tart. 
 Az uszodát rendszeresen látogató vendé-
geknek érdemes már most bevésni a naptár-
ba ezeket a dátumokat, arra a néhány napra 
pedig egy másik uszodát vagy az úszást he-
lyettesítő elfoglaltságot keresni. V.

többször zárva 
lesz az uszoda

  A szakbizottság javaslatára, az ön-
kormányzat megbízásából a biztonsá-
gos közlekedést segítő szalagkorlátok és 
közlekedési táblák kihelyezését végezte 
el a közelmúltban Monor városüzemel-
tető cége, a Kövál Nzrt.  Több helyszí-
nen (Kossuth Lajos utca végén, Kinizsi 
utca–Munkácsy Mihály utca és Liliom 
utca–Munkácsy Mihály utca kereszte-
ződésében) kerültek ki új, többek kö-
zött sebességkorlátozó és veszélyt jelző 
táblák. Emellett, a Munkácsy utca két 
említett szakaszán, valamint a Lőcsei 
utcában szereltek fel szalagkorlátokat. 
Folyamatban van város-szerte súlykor-
látozó táblák elhelyezése is, ezzel főleg 
a keskenyebb, kis forgalmú utcákat sze-
retné védeni a városvezetés a nagyobb 
teherautók behajtásától. Több esetben 

fordult elő, hogy szűk utcákba hajtot-
tak be több tíz tonnás kamionok a na-
vigációs készülékeket követve.
 A városüzemeltetés feladatai közé 
tartozik a megújuló utcanévtáblák ki-
helyezése is. 2017. őszén kezdődött meg 
a Monor címerét és a városrészek régi 
neveit is tartalmazó táblák kihelyezé-
se, melyeket minden utcasarokra egye-
dileg, a háztömböt érintő házszámok 
feltüntetésével,  szakaszosan rendel-
nek meg az illetékes kollégák. Ezek-
ből az utcanévtáblákból idén már 120 
darab kihelyezése történt meg. A tájé-
kozódás mellett ezek a biztonságot is 
szolgálják, hiszen a rendőrség, tűzoltó-
ság, mentők munkatársai is gyorsabban 
odaérnek egy helyszínre, könnyebben 
megtalálnak egy bajba jutottat..  ZOL
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Előzzük mEg  
közösen a belvizet! 

A Kövál Nonprofit Zrt. értesíti a lakosságot, hogy 
idén tavasszal a következő időpontokban kerül 
sor patkányirtásra: április 6–7., április 13–14., áp-
rilis 20–21., április 27–28.  
 Kövál Nonprofit Zrt.  

Szeretettel várjuk a kedves szülőket április 23-án 
9 órától 12 óráig a Monori Bölcsőde nyílt napjára! 
Ezen a délelőttön megismerkedhetnek bölcső-
dénkkel, a gyermekek birtokba vehetik nyolc han-
gulatos, játékkal teli csoportszobánkat és a ját-
szóudvart. Jöjjenek el, ha érdeklődnek, vagy ha már 
eldöntötték, hogy gyermekük bölcsődésünk lesz! 
 Fazekas Józsefné, bölcsődevezető

tavaszI  
PatkányIrtás

nyílt naP  
a BölcsődéBen

 Az utóbbi években előforduló csapa-
dékos időjárás, özönvízszerű esőzés 
egyes esetekben gondot okozott a te-
lepülések bel- és külterületén, amely 
nagyon sokszor az eltömődött felszí-
ni csapadékvíz-elvezetők és átereszek 
miatt következett be – hívta fel körle-
vélben az önkormányzatok figyelmét 
Gere Imre ezredes, a Katasztrófavéde-
lem Monori Kirendeltségének vezető-
je. – A vízkárok megelőzése érdekében 
különös gondot kell fordítani a vízelve-
zető árkok, átereszek meglétére, tisztí-
tására, karbantartására. 
 A vízkárok megelőzése az önkor-
mányzat és a lakosság közös feladata. 
Éppen ezért mindenkinek a lehetősége-
ihez mérten meg kell tenni a szükséges 
intézkedéseket a csapadék- és belvízel-
vezető rendszerek, árkok, patakok kar-
bantartására, tisztítására. A munkála-
tok mielőbbi megkezdése az esetleges 
heves esőzések, áradások miatt fontos. 
Az árkokból, patakmederből és a me-

 A bölcsődei ellátás térítési díját a kép-
viselő-testület már évekkel ezelőtt el-
törölte, a bölcsődét ingyenessé tette. A 
márciusi ülésen ezen továbbra sem kí-
vántak változtatni a képviselők, ezért 
úgy döntöttek, hogy a bölcsőde költ-
ségvetésében emiatt keletkező 22 millió 
400 ezer forintos hiányt az önkormány-
zat 2019. évi költségvetésének szociális 
keretéből finanszírozzák. Nem növeke-
dett az étkezési díj összege sem. papp

deroldalból az oda nem való növény-
zetet, egyéb törmeléket el kell távolíta-
ni, a víz szabad útját biztosítani kell.
 – Monor Város Önkormányzatának 
megbízásából a KÖVÁL NZrt. 2018-
ban a város több, mint 20 pontján vég-
zett árok- és áteresztisztítást – mond-
ta Zsombok László polgármester. – A 
rendelkezésre álló erőforrások erejéig 
idén is legalább ennyi helyszínen terve-
zünk hasonló munkálatokat. Arra ké-
rem a Tisztelt Lakosságot, hogy min-
denki tegye meg a tőle telhetőt, hogy 
egy nagyobb felhőszakadás esetén a 
víz szabadon elfolyhasson a város köz-
területeiről! A felszíni csapadékvizek 
elvezetése és a belvíz szempontjából 
legkritikusabb helyszínek beazono-
sítása megtörtént, ezek kezelésére in-
tézkedési tervet állított össze az önkor-
mányzat műszaki irodája. A szükséges 
munkák elvégzéséről a költségvetés 
keretei között a későbbiekben szület-
het döntés.   PPP
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Monor Város Önkormányzat képviselő-testüle-
te megalkotta és kihirdeti rendeleteit: 
	 •	4/2019.	(III.	20.)	önkormányzati	rendelet	Mo-
nor Város Önkormányzata 2018. évi költségveté-
séről	szóló	10/2018.	(III.	19.)	önkormányzati	ren-
delet 4. számú módosításáról,
	 •	5/2019.	(III.	20.)	önkormányzati	rendelet	Mo-
nor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás	szabályairól	szóló	24/1999.	(IX.	27.)	
önkormányzati rendelet módosításáról,
	 •	6/2019.	(III.	20.)	önkormányzati	rendelet	A	te-
lepülési támogatásról, az egyéb szociális és gyer-
mekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele 
szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 
5/2015.	(II.	26.)	önkormányzati	rendelet	módosí-
tásáról.
 A kihirdetett rendeletekről bővebben olvas-
hatnak a város honlapján (www.monor.hu), ha 
az „Önkormányzat” fül legördülő menüjében a 
„Hirdetmények” pontra kattintanak.

kIhIrdetett  
rendeletek 

Fotó: Shutterstock
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  Monor Város Önkormányzata ingatlanok véte-
lére és hasznosítására hirdet pályázatot.  
 Lke-4 építési övezetbe sorolt, 595 m2-es építé-
si telek az Irányi utcában 8 060 Ft/m2+áfa vételá-
ron, Lke-3 építési övezetbe sorolt, 1047, 1063, 1617 
m2-es építési telkek a Rákosi Jenő utcában 8060 Ft/
m2+áfa vételáron, Forrás dűlő 10440 hrsz.-ú, 4054 
m2 területű ingatlan 3 500 000 Ft vételáron, Baj-
csy-Zsilinszky utca 2. sz. alatti (cipőbolt) ingat-
lan 40 530 000 Ft vételáron. Deák Ferenc utca 9. 

  Monor Város Önkormányzata ősszel nyújtott 
be pályázatot a Pest megyei kompenzációs prog-
ram keretében megjelent „Helyi piacok fejleszté-
se” című felhívásra. 
 A pályázati anyagot olyan jól sikerült összerak-
nia a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft.-nek, 
hogy az igényelt maximális összeget, 100 millió 
forintot kapott a település a korszerűsítésre. 
 A támogatásból megújulnak a vizes helyisé-
gek, korszerűsödik a piac világítása, új kerékpár-
tárolók létesülnek, a környező utcákban pedig 
új parkolóhelyeket alakítanak ki. Sor kerül az el-
árusítóhelyek felújítására, cseréjére, a nagyka-
puk, burkolat felújítására, valamint a csarnok te-
tőszerkezetének javítására, festésére, mázolására.
 A felújítás részleteiről újságunk májusi számá-
ban olvashatnak részletesen.  JAP

sz. alatti (volt ideggondozó) ingatlan 43 700 000 
Ft vételáron, Kossuth Lajos utca 76. sz. alatti (volt 
Intellektűr) ingatlan 12 000 000 Ft vételáron. 
 A pályázati kiírások teljes szövege a www.mo-
nor.hu weboldalon elolvasható és letölthető, to-
vábbi információ a Monori Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Városgazdálkodási és Környezetvédelmi 
(MÜVÁK) Irodáján Bokros Károlyné ügyintézőnél 
ügyfélfogadási időben személyesen, vagy mun-
kaidőben a 06-29/612-314 telefonszámon kérhető.

A Monori Polgármesteri 
Hivatal pályázatot hirdet 
1 fő műszaki és üzemelte-
tési ügyintézői munkakör 
betöltésére. A pályázat 
benyújtásának határideje: 
2019.	április	15.	Bővebb	tá-
jékoztatás: www.monor.
hu, vagy Kerepeszki Ildi-
kótól (irodavezető) kér-
hető a 06-29/612-313-as 
telefonszámon.

állás

továbbra is jElEntős
a szociális közétkeztetés támogatása

Szociális ellátások térítési díjai
Korcsoport Étkezés Díj

Bölcsődések

reggeli 85 Ft
tízórai 40 Ft
ebéd 200 Ft
uzsonna 85 Ft
napi négyszeri 410 Ft

Óvodások

tízórai 90 Ft
ebéd 290 Ft
uzsonna 90 Ft
napi háromszori 470 Ft

7-10 év között

tízórai 100 Ft
ebéd 350 Ft
uzsonna 100 Ft
napi háromszori 550 Ft

11-14 év között

tízórai 100 Ft
ebéd 370 Ft
uzsonna 100 Ft
napi háromszori 570 Ft

15-18 év között ebéd 420 Ft

Szociális
étkezés

napi háromszori 840 Ft
ebéd (szállítás nélk.) 540 Ft
ebéd (szállítással) 680 Ft

 A szociális étkezésben jelenleg 151 fő 
vesz részt a városban. Olyan rászorul-
tak jutnak ilyen formában jó minő-
ségű ételhez, akiknek betegsé-
gük, fogyatékosságuk vagy 
jövedelmi helyzetük miatt 
máskülönben a napi éle-
lem beszerzése is gon-
dot okozna.
 A városban a közétkez-
tetést a KÖVÁL NZrt. biz-
tosítja. A napi háromszori 
szociális étkezés önköltsége 
napi 1120 Ft, amiből az önkor-
mányzat a szociális keretéből 280 Ft tá-
mogatással járul hozzá. Így az ellátottak 
naponta háromszor étkezhetnek 840  Ft-
ért. Ezzel a város évente 11 100 000 Ft-tal 
támogatja a rászorulókat. 

 A KÖVÁL NZrt. az idei anyagárvál-
tozásokat figyelembe véve megvizsgál-

ta, hogy szükséges-e a térítési díjak 
emelése. A vizsgálatba diete-

tikus szakembert is bevon-
tak, hogy az összeállított 

étlap mindenben meg-
feleljen az adott korcso-
port szükségleteinek. A 
három hétig tartó elem-
zés során úgy találták, 

hogy a jelenlegi térítési 
díjak továbbra is elegen-

dők a konyhák működéséhez. 
A városvezetés a szociális segélye-

zés terén továbbra is a természetbeni 
ellátásokat részesíti előnyben a pénz-
beli támogatások, készpénzben nyúj-
tott segélyek helyett.  JAN

ElAdó önKormánYzAti
telkek és egyéb ingatlanok

100 millióból
újul meg a piac

 

A városvezetés  
a szociális segélyezés  
terén továbbra is a ter-
mészetbeni ellátásokat 

részesíti előnyben.
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Immár harminc éves hagyomány 
Monoron, hogy a várossá avatás 
évfordulóján, nemzeti ünnepün-
kön, március 15-én adják 

át a legrangosabb városi 
kitüntetéseket. 
 Kruchió  Lász
ló 1980. febru-
ár 18-án szüle-
tett. A monori 
Kossuth La-
jos Általános 
Iskola  bi z-
tos alapokat 
adot t a to -
vábbtanulás-
hoz. A Kecs-
keméti Főiskola 
Kertészeti Karán 
diplomázott, miköz-
ben Erasmus-ösztöndí-
jasként Németországban is 
folytathatott kertészeti tanulmá-
nyokat, ahol elsajátíthatta a virágkö-
tészet és virágdekoráció újszerű, mo-
dern stílusjegyeit. A főiskolai évek alatt 
számos megyei és országos virágköté-
szeti versenyen vett részt. A főiskolai 
éveket követően is több helyen szer-
vezett kiállításokat, rendszeresen ver-
senyez.

 Éveken keresztül Padovában és Drez-
dában is dekoráció és stand különdíjban 
részesült, majd 2018-ban Drezdában 

megnyerte az európai virágkö-
tő versenyt, a közönség-

díjat is elhozta. 2019-
ben is – a szervezők 

meghívására – ő 
képviseli orszá-
gunkat ezen a 
rangos verse-
nyen. Monor 
város stand-
ját is ő készí-
tette az Uta-
zás kiállításon, 

amely a ren-
dezvény egyik 

legszebb, legtöb-
bet fotózott standja 

lett. 2004-től a Magyar 
Orchidea Társaság éven-

kénti rendszeres, a budapesti Vaj-
dahunyad várában megrendezésre ke-
rülő, tavaszi illetve őszi kiállításának a 
művészeti vezetője. Több, nagy buda-
pesti luxusszállodával, étteremmel tar-
tós szerződése van. Dekorálja a budai 
Sándor-palota épületét, készíti a dele-
gációk protokolldíszeit és a delegáció-
kat fogadó csokrokat.

Idén is „tEkErő”

Kruchió lászló KAPtA  
a legrangosabb városi kitüntetést

 Nemzetközi és jelentős hazai mun-
kássága mellett mindig fontosnak tar-
totta és tartja, hogy a város díszítésben, 
szebbé varázsolásában is részt vegyen. 
2007-ben az ő kezdeményezésére kerül 
felállításra a város első adventi koszo-
rúja; ő állítja össze a nemzeti ünnepek, 
fontosabb rendezvények színpad-deko-
rációját, illetve a megemlékezés koszo-
rúit, különböző alkalmakkor csokro-
kat, asztali díszeket.
 A Vigadó Kulturális és Civil Köz-
ponttal együttműködve évek óta nagy 
sikert arat az általa megálmodott és 
megvalósított, két héten át látogatha-
tó Adventi kiállítás a Vigadó díszter-
mében. Rendszeres közreműködője a 
városi karácsonyi ünnepségeknek, dí-
szíti a város karácsonyfáját. A katoli-
kus nagytemplom rendszeres, de főleg 
annak ünnepi díszeinek készítője; nél-
külözhetetlen közreműködője a Temp-
lomok éjszakája és az egyházi farsang 
programoknak. 
 A plébánián is sok feladatot vállal. 
Barátja, Paszternák Tamás atya mellett 
feleségével, Timivel együtt évek óta ők 
tartják a jegyesoktatást. Két gyerme-
kének, Lacinak és Kamillának boldog, 
büszke édesapja.
 Víg Zsolt

Monor Város Önkormányzatának képviselő-testülete városunk 
érdekében végzett kiemelkedő közhasznú tevékenysége elismeréseként, 
a helyi közösséget építő, önzetlen munkájáért Kruchió László részére 

Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést adományozott.

  A Vigadó május 11-én újra 
megrendezi a helyi kerékpá-
ros tömegsport legfontosabb 
eseményét, a „Tekerőt”. Az el-
múlt évben ez az amatőr te-
repkerékpár-verseny is beke-
rült a Város Legsportosabb 
Iskolája vetélkedő verseny-
számai közé. Május második 
szombatján 9 órától több ka-
tegóriában indulnak a verse-
nyek a Bajcsy-Zsilinszky utca 
végén található Bacchus tér-

ről. Korosztályonként az első 
három helyezett értékes aján-
dékokra számíthat. A verseny 
ideje alatt vetélkedők, ugráló-
vár és kézműves-foglalkozá-
sok várják az érdeklődőket. A 
résztvevők számára az előze-
tes nevezésre április végéig 
van lehetőség, melyet az isko-
lákban a testnevelő tanárok-
nál vagy a Vigadó honlapjá-
ról letölthető nevezési lapon 
tehetnek meg.  ZOL

100 millióból
újul meg a piac

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

Parole
 NYELVISKOLA

Legyen neked is 
nyelvvizsgád!

Májustól újra  
TELC nyelvvizsga  

Monoron!
Érdeklődni a nyelviskolában lehet. 

Hirdetés
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Hamarosan fasorral szépülhet 
Az AdY EndrE utcA

Elkészültek Monor legforgalmasabb utcájának fásításának tervei. 

Két évvel ezelőtt alakult meg a 
klímavédelmi munkacsoport 
azzal a céllal, hogy a lehetősé-
geihez képest Monor is hozzá-

járuljon éghajlatváltozás mérsékléséhez. 
A munkacsoport hosszú eszmecserék 
és szakértői vélemények meghallgatá-
sa alapján arra jutott, hogy helyi szinten 
leginkább faültetéssel járulhatunk hoz-
zá klímánk megőrzéséhez. A fák segítik 
az egészséges vízkörforgást, megkötik 
a levegő szén-dioxidját és a városi port, 
oxigént termelnek, folyamatos párolog-
tatásukkal kiegyenlítik a környezetük 

hőmérsékletét. A munkacsoport rávilá-
gított arra is, hogy a fáknak különösen a 
forgalmas utak mentén van kiemelkedő 
szerepük, hiszen a közlekedés rengeteg 
káros anyagot termel, amelyet a fák egy-
ből képesek semlegesíteni. 

miért éPPEn Az AdYn?
A csoport faültetési programjára a kép-
viselő-testület 1 millió forintot szavazott 
meg. Ezután jött a nagy kérdés: hol legye-
nek elültetve ezek a fák? Számos lehető-
ség szóba került, végül a legnagyobb ki-
hívást jelentő megoldást mellett döntöttek.
 – Az Ady Endre út fásítása az akkori 
Tanácsnál már a 80-as években években 
napirenden volt, és utána szinte minden 
évtizedben nekifutott valamelyik tes-
tület a megvalósításnak – mondta el la-
punknak Zsombok László polgármester. 
– A feladat összetettsége miatt minded-
dig senkinek sem sikerült rendezni Mo-
nor legforgalmasabb és a szélessége mi-
att akár impozánssá is tehető útjának 
zöldterületi rendezését. Úgy gondolom, 
a képviselő-testület jó döntést hozott ak-
kor, amikor a rendelkezésre álló összeg 
nagy részét nem egyből az ültetésre, ha-
nem annak megtervezésére fordította a 
klímavédelmi munkacsoport javaslatára. 
Sokan lehetetlennek gondolták már azt 
is, hogy ennyi pénzből egyáltalán a terv 
elkészülhessen, hiszen az Ady Endre út 
hossza meghaladja a két kilométert. Rá-
adásul rendkívül sok akadállyal kellett 
megbirkózni, hiszen nagyon sok közmű 
fut az út felett és alatt, amelyeket mind 
figyelembe kellett venni a tervezéskor.

néhánY mEgY, 
soK új jön
Sajnos sok olyan fa van jelenleg az Ady 
Endre úton, amelyeket ki kell vágni. Első 
ütemben azokat, amelyek közvetlen élet- 
és vagyonveszélyt jelentenek. Második 
ütemben kerül sor azokra az elörege-
dett gyümölcsfákra, amelyeket lakosok 
ültettek. Ezek kivágására természetesen 
csak egyeztetést követően kerül majd sor.
 A tervek szerint összesen 149 db fa ke-

rül majd kiültetésre. A tervező két fafajt 
javasolt: az egyik a skarlátvirágú dísz-
galagonya, amely gyönyörű tavaszi vi-
rágzásával hívja fel magára a figyelmet, 
ráadásul nem nő 4 méternél magasabbra, 
így légvezetékek alá is ültethető. Csak-
úgy, ahogy a páfrányfenyő egy alacsony 
növekedésű fajtája, a magyar nemesíté-
sű Globus (Barabits Sztráda).

bEfEktEtés a jövőbE
– Az Ady utcai faültetést nem csak klíma-
védelmi szempontból tartom hasznosnak 
– hangsúlyozta Zsombok László. – Egyút-
tal egy kiváló befektetése is lehet a város-
nak, hiszen ezzel gazdagodnak zöldterü-
leteink, javul a városkép, még élhetőbbé 
válik a településünk, így a lakosság és a 
befektetők számára is vonzóbb lesz az 
összkép. Reményeink szerint még idén 
sikerül forrást találni a faültetés 9 millió 
forintos munkálataira, így jövőre már egy 
teljesen megújult városképpel találkoz-
hatnak az itt élők és idelátogatók.
 Papp János

a ginkgo ősszel szép sárgára színeződik

a díszgalagonya tavasszal a legszebb

A tervezési munkát Varga Dáni  el ok-
leveles tájépítészmérnök végezte el, 
aki nemcsak tervezőként, hanem 
– egy budapesti önkormányzatnál 
betöltött beosztása révén – megren-
delőként is nagy tapasztalattal ren-
delkezik a forgalmas, zsúfolt utak 
fásítási programjaival kapcsolatban. 
A tervező célja az volt, hogy a meg-
lévő faállomány felmérését követő-
en az egészségesnek ítélt egyedek 
megtartása mellett egy egységes 
utcaképet eredményező fasor ala-
kuljon ki. Szem előtt kellett tarta-
ni a közművektől tartandó ültetési 
távolságokat és a közútkezelő által 
támasztott forgalomtechnikai köve-
telményeket is. 

Cél az egységes
utCakéP
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KÖzÖSSég

ElismErt borászoK
érkeznek Monorra

A folyamatosan emelkedő látogatószámnak és a szervezők 
munkájának köszönhetően országosan ismert és elismert borászatok 

is érdeklődnek a június 1-jei Borvidékek Hétvégéje iránt.

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 

           2019. 04. 30-ig, vagy  

            a készlet erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

TCHIBO Family  
őrölt kávé, 
250 g

450 Ft/db

NESCAFÉ 
2in1/3in1 

490 Ft/db

DOMESTOS 
fertőtlenítő

többféle  
750 ml 

440 Ft/db

PERWOLL 
mosógél, 
többféle 

900 ml

690 Ft/db

OMNIA Classic 
őrölt kávé
250 g

590 Ft/db

JAR  
mosogatószer 
többféle 
 450 ml

290 Ft/db

Városunk legismer-
tebb rendezvénye, 
a Borvidékek Hét-
végéje az évek so-

rán Pest megye egyik leg-
nagyobb boros programjává 
érett a monoriak vendég-
szeretetének és a pinceso-
rok egyedi hangulatának kö-
szönhetően.

villánYból bocK,
EgErből juhász
Több éve hűséges városunk-
hoz a villányi Bock Pincészet, 
akiket talán egyetlen borked-
velőnek sem kell bemutatni. 
Az ország legismertebb vö-
rösbortermő borvidékén mű-
ködő családi vállalkozás kö-
zel két évszázada foglalkozik 
borászattal, 150 hektár terü-
let szőlőjéből készítenek kivá-
ló minőségű borokat. A mo-
nori eseményen – a birtokra 
jellemző tételek mellett –, az 
országban egyedülálló sző-
lőmagtermékek miatt is ér-
demes felkeresni őket. 
 Az ország más részéből 
érkezik ugyan, de hasonló-
an nagy név a hazai boros 
életben a Juhász Testvérek 
Pincészete. Az egri borvi-
dék egyik kiemelkedő borá-
szata harmadik éve van jelen 
a Borvidékek Hétvégéjén, a 
kialakult jó kapcsolatot mu-
tatja, hogy a cég egyik veze-
tője is minden évben elláto-
gat hozzánk. 
 Juhász Ádám így fogal-
mazott a monori esemény-
ről: – Remek hangulatú, jól 
szervezett program várt ben-
nünket a Borvidékek Hétvé-
géjén. Bármikor szívesen jö-
vünk Monorra az ezer pince 
városába!   

szErEti A toKAjit?
Ha Magyarországon boros 
eseményre látogatunk, ak-
kor nem hiányozhat a toka-
jiak kínálata sem! Évről évre 
három pincében is kóstolhat-
ják a Tokaj-Hegyaljáról szár-
mazó aszúkat és szamorodni-
kat, köztük a Babits Pincészet 
termékeit. A családi borkészí-
tés története IV. Béla koráig 
nyúlik vissza, ekkor alakult 
ki a riolittufába vájt pince is, 
amiben ma is érlelik a boro-
kat. Az édes nedűk kedvelői 
az ország egyik legismertebb 
gyümölcsborkínálatával is ta-
lálkozhatnak a palkonyai Mo-
kos pincének köszönhetően. 

gYErEKudvAr, 
KisvonAt,  
KoncErtEK
A borkóstolás élményeit ke-
reső vendégek mellett a 
gyermekes családoknak is 
érdemes Monorra érkezni-
ük. Június első szombatján a 
városközpontból kisvonat-
járattal közelíthetik meg a 

Borvidékek 
Hétvégéje

programokat. A Gyerekud-
var népi játékai mellett, idén 
újabb helyszínen, az Árnyé-
kos Ligetben felállított légvá-
rak segítik a legfiatalabb ven-
dégek szórakozását. Ahogy 
azt már újságunk előző szá-
mában olvashatták, péntek 
délutántól monori borokkal 
és a Bud Spencer és Terence 
Hill emlékzenekarral han-
golódhatnak a másnapi or-
szágos fesztiválra. A szom-
bati nap programja ismerős 
le het, de semmiképpen nem 
unalmas a rendszeresen visz-
szatérő vendégeknek. A több 
mint harminc borkínáló, nyi-
tott pince között különleges 
helyszínek és három színpad 
szórakoztatja a látogatókat; 
melyek zárásaként az Ocho 
Macho zenekar első monori 
koncertjére kerül sor! VIG-Z
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Magyarország és 
Erdély vezérlő 
fejedelmének 
emlékéve alkal-

mából 13 monori és környék-
beli csapat diákjai és kísérő ta-
nárai készültek a vetélkedőre. 
 – Magot ültetünk a mai kö-
zös emlékezésünkkel – hang-
súlyozta Szőnyi Attila, a ren-
dezvény házigazdája –, hogy a 
következő nemzedék is tisztá-
ban lehessen nagy történelmi 
személyiségünk eszmei-kul-
turális örökségével. 
 Délután egy órától annak a 
Balassady Népfőiskolának az 
előadóit hallhattuk, ahol – Vá
sárhelyi Géza vezetésével – a 
Rákóczi-hagyományok mono-
ri ápolásának gyakorlati lépé-
sei is megszülettek. Csóka Géza 
monorierdői helytörténésztől 
érdekes részleteket hallhat-
tunk Monor 27 hős kurucáról 
és kapitányaikról, valamint a 
környékbeli 11 helység kora-
beli történéseiről.
 Forgács Attila a fejedelem 

ráKóczi PéldájA  
összefogásra tanít

„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon, 
hogy tiszteljék hazájukat, és becsüljék, hogy ezen a földön 

élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla 
úgy, mintha kincs lenne!” – ezzel a II. Rákóczi Ferenc idézettel 
fogadták a Jászai Iskola aulájában összesereglett érdeklődőket.

egyetlen, kéziratban teljes egé-
szében fennmaradt beszédé-
ről, a gyömrői Rákóczi ha-
gyományokról; és tanárként 
a JAG-ban is megalakított Rá-
kóczi Körről beszélt. 
 Köő Artúr doktorandusz pe-
dig II. Rákóczi Ferenc demok-
ratikus, nemzeti keretű, et-
nikumokat felíró egységét, 
kultúráért is harcoló törek-
véseit ismertette. 
 Ezután a – Tatáról, Kisvár-
dáról, Rákóczifalváról és Bi-
hardiószegről érkezett – ha-
gyományőrzők színpompás 

felvezetésével a telepi katoli-
kus kápolnában ökumenikus 
hálaadó istentisztelettel és az 
emlékhely megkoszorúzásá-
val folytatódott a rendezvény. 
 Paszternák Tamás atya a kö-
zösségért hozott áldozatot, 
Vladár István lelkész úr pe-
dig a vallásszabadság hitből 
elinduló kivívását emelte ki 
Rákóczi törekvéseiből. 
 Az esti ünnepi beszédek 
előtt Szegedi Csaba hangula-
tosan adta elő Kacsóh Pong
rác Rákóczi megtérése című 
dalát. 

 Utána Zsombok László polgár-
mester felidézte, hogy életében 
a fejedelem nem járt Monoron, 
1906-ban viszont a hamvait 
hazaszállító vonat – néhány 
percre – megállt itt. Hangsú-
lyozta, hogy szükségünk van 
a saját érdekeit háttérbe szorító, 
a nemzetért kiálló, a közössé-
get összekovácsoló nagy sze-
mélyiségekre. 
 Lomnici Zoltán – az Emberi 
Méltóság Tanácsának elnöke, 
e rendezvény fővédnöke – so-
kat tett azért, hogy e szabad-
ságharc kultusza méltó he-
lyére kerüljön: 2018-ban az 
országgyűlés minden(!) kép-
viselője, nemzeti egységben, 
megszavazta az idei emlékév 
megvalósítását. Itt most sokat 
megtudhattunk tőle elszakí-
tott területeink és a szabad-
ságharc kapcsolatairól, ké-
sőbbi hatásáról. 
 Csizmadia Anna – a Rákóczi 
Szövetség elnöki titkárságve-
zetője – az idén 30 éves szer-
vezetüknek azt a rendkívül 
sokirányú támogatási rend-
szerét mutatta be, amit a ha-
táron túli magyarokkal sike-
rült kiépíteniük. 
 Szőnyi Attila sikeres szer-
vezőmunkáját mindenki el-
ismeréssel méltatta. Ő pedig 
azt az egyedülálló városi ösz-
szefogást emelte ki, amivel – a 
vállalkozók, szervezetek és az 
áldozatkész családok példás 
hozzájárulásával – valameny-
nyi ideérkezőt magas szinten 
sikerült vendégül látniuk.
  B.L.CS.
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Balról jobbra: Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnö-
ke; Zsombok László, Monor város polgármestere; Lehota Vilmos Gom-
ba község polgármestere és Szőnyi Attila, a rendezvény házigazdája

  Csinos Sándort 90. születésnapja alkal-
mából köszöntötte Darázsi Kálmán, Mo-
nor alpolgármestere. Az egykori kato-
natiszt bár monori születésű, munkája 
hosszú időre elszólította a településről, 
öt évvel ezelőtt költöztek vissza a vá-
rosba. Fegyvermester szakmát szerzett 
és fiatalon, 18 éves korától dolgozott a 
katonaságnál, ahonnan 58 évesen al-
ezredesként ment nyugdíjba. Feleségé-
vel hatvan éve házasok, egy gyerme-
kük, két unokájuk és két dédunokájuk 
született.  VZ

széPKorút köszöntöttünk Az isKolAi
beiratkozásról

  A 2019/2020. tanévre az általános is-
kolai beiratkozás időpontjai Monoron:
2019. április 11., csütörtök 8-tól 19 óráig.
2019. április 12., péntek 8-tól 18 óráig
 A szülő köteles a tanköteles korba lépő 
(2013. augusztus 31-ig született) gyerme-
két a lakóhelye szerint illetékes, kötele-
ző felvételt biztosító vagy a választott is-
kola első évfolyamára beíratni! További 
információ: www.monor.hu  PJ
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Hirdetés

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

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 12  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 17  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

40 évEs lEtt
az Idősek Klubja

Az egykori Dóczy Vendéglőben, majd a Községi Tanács 
Klubjában működő, nagy létszámú Öregek Nyugdíjas 

Klubjából vált ki először a Városi Nyugdíjas- és a Szivárvány 
Klub, később a Városi Nyugdíjas Egyesület, majd a maradék 

törzsklubból jött létre – 1979-ben – az Idősek Klubja.

Negyven évvel ezelőtt 64-en 
alakították meg a klubot, kö-
zülük 9-en még ma is tagjai 
közösségünknek – mesélte a 

március 8-i, Monori Művelődési Házban 
megtartott rendezvényen Kereki Imréné 
(Pötyi néni), aki másfél évtizeden keresz-
tül vezette a klubot. Eközben eredményes 
tevékenységükért – 2009-ben – a Szoci-
ális és Munkaügyi Minisztériumtól is 
elismerő oklevelet kaptak. Úgy érezte, 
eljött az ideje a stafétabot átadásának, 
utóda Bán Sándorné lett. Kajli Józsefnétől 
pedig Nagy Lukácsné vette át a gazdasá-
gi ügyek intézését.
 – Igazán szépen sikerült a jubileumi 
esemény – hangoztatta a rendezvényen 
megjelent Zsombok László polgármes-

ter is. – Köszönjük Pötyi néni áldoza-
tos munkáját, aki ilyen hosszú időn ke-
resztül sikeres vezetője és összetartója 
volt a szervezetnek. Remélhetőleg a Mo-
nori Sportegyesülethez és a Galambász 
Egyesülethez hasonlóan ez a civil szer-
vezet is megéli majd megalakulásának 
a 100. évfordulóját!
 Az új tisztségviselők mellett – a ha-
gyományoknak megfelelően – köszön-
tötték a névnapjukat ünneplőket. Saját 
versével tisztelte meg e jeles összejöve-
telt Hoffer István, és a Kerekiné érdemeit 
elismeréssel méltató (e klub programjai-
hoz gyakran csatlakozó) székesfehérvá-
ri unokahúga, Hajdú Lászlóné is. 
 A könyvelést sokáig végző Kerekes Gab
riellától megtudhattuk, hogy minden hó-

napban van ülésük, névnapozással, ze-
nével; az utolsó vasárnapokon pedig 
termálfürdőbe járnak – Polgár György
né szervezésében –, akkor éppen Cser-
keszőlőre készültek. A kirándulások költ-
ségeit pályázatokon nyert összegekkel 
egészítik ki. Minden hét péntekén talál-
koznak, süteményes beszélgetésekre. A 
karácsonyt pedig minden évben egymás 
megajándékozásával ünneplik meg. Be-
teg tagjaikat is látogatják. Hasznos baj-
megelőző és kezelő, például rendőrségi 
vagy katasztrófavédelmi előadásokon is 
részt vesznek.
 Ahogy korábban is, úgy most is sokan 
bizonyították, hogy – a díszes alkalmi 
torta mellett – milyen sokan és milyen 
finom süteményeket tudnak sütni. Az 
ünnepi töltött káposzta vacsora – amit 
ezúttal is Nánai Jánosné főzött –, most is 
mindenkinek nagyon ízlett. A hozott 
házi pálinka és a bor is hozzájárult a jó 
hangulat megalapozásához. Ezt a ven-
dégként fellépő vecsési Rosmarein Tánc-
csoport vastapsos sváb tánca még tovább 
fokozta. De a legkellemesebb meglepetés 
az volt, hogy az ünnepelt idősek – a va-
sadi Vincze András csábító talpalávalójá-
ra – táncra is perdültek. Meg sem álltak 
egészen 21 óráig. Vendégként is jó volt 
látni ennyi jókedvű idős embert. Minden-
képp követendő példaként szolgálnak.                                                                                                                                     
 Bolcsó	Gusztáv

HázHoz szállítás 
saját futárral 

veddveddwww. .hu Diszkont áron házhoz szállítva

Április  
hónapban 

az alábbi településekre  
a szállítás 10 000 Ft  

rendelés felett 
ingyenes!

      Monor, Monorierdő, Pilis, 
Albertirsa, Gomba, Bénye, 

Üllő, Gyömrő, Péteri, Vasad, 
Csévharaszt
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közös nEvEző  
Kiállítás-sorozAt
április 1.
Illés	Krisztina	festőművész
kiállításának megnyitója
Vigadó, emeleti galéria 

jAzzAtion
Pest megyei ifjúsági  
hangverseny-sorozat záró előadása
április 3. 
Vigadó, díszterem

dr. dArnói tibor 
holisztiKus orvos
Előadása
április 5. 
Vigadó, díszterem

közös nEvEző  
Kiállítás-sorozAt
május 6..
Godó	Hajnalka	festőművész
kiállításának megnyitója
Vigadó, emeleti galéria

dr. csErnus imrE
Előadása
május 16.
Az utolsó jegyek még kaphatóak  
a Vigadó pénztárában!
Vigadó, emeleti galéria 

dumAszínház
szomszédnéni ProduKció
május 18.
Belépőjegyek már kaphatók!
Vigadó, díszterem

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

prograMoK

a vIgadó  
ProgramjaI

ringAtó foglAlKozás
Iván-Nagy	Szilviával
április 3., 10., 17., 24.  
(szerdánként) 9.30-tól

bábos mEsEKucKó és mEsés 
tornA gYErmEKEKnEK
Nagy-Pap Krisztinával
április 4., 11., 18., 25.
(csütörtökönként) 10 óra

horgoló-Kör
április 6., szombat 10 óra

hordozóKlub
kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere 
kisgyermekes anyukáknak
április 7. és 12., péntek 10 óra

húsvéti kézművEs-kiállítás 
mEgnYitójA
április 10. 16 óra

városi vErs- és  
PrózAmondó vErsEnY
április 17. 14 óra
Monori Vigadó, díszterem

bűn és bűnhődés
Benkics József katolikus hittanár etikai előa-
dása
április 25. 17.30

ii. ráKóczi fErEnc  
történElmi vEtélkEdő
április 30. 14 óra
Monori Vigadó, díszterem

KönYvtári  
programok

Micsoda 
cirKusz!

Civil és  
egyházi
EsEménYEK
PAssió
A Római Katolikus Egyházközség fiataljai 
előadásában, a Turner Ferenc Alapítvány 
rendezésében és támogatásával. 
április 13. 17 óra
Városközpont, Szent István tér

Közös út cuKorbEtEgEK 
EgyEsülEténEk találkozója
április 27. 14 óra
Művelődési Ház

érdi tamás zongoraművész
jótéKonYsági KoncErtjE

A Monor Hegyessy Lions Club
szervezésében
május 4.
Vigadó, díszterem

A programok részleteiért keressék az  
intézmények, egyesületek, klubok vezetőit!  
A városi programterv alapján szervezett 
programokat  Monor város honlapján az 
Eseménynaptárra kattintva is olvashatják!

  Május utolsó vasárnapján a cirku-
szi szórakozás jegyében szervezik a 
városi gyereknapot! Délután Irány a 
cirkusz címmel interaktív gyerekmű-
sor és „Óriáscirkusz” gólyalábas óri-
ásbábos előadás várja az érdeklődőket.
 A szervezők emellett ugrálóvárral, 
ügyességi játékokkal és arcfestéssel is 
készülnek!
 A gyerekek körében mindig népsze-
rűek a népi játékok, a mentős és rend-
őrségi bemutatók; így ezek sem ma-

radhatnak ki a programból! A városi 
gyereknapot pedig ismét „afterparty” 
zárja a városközpontban, ahol Bor Ivó-
val és Bor Virággal bulizhatnak a fiata-
lok, miközben talpalávalót a BOR-óka 
Zenekar biztosítja!   GZ
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Kultúra

A KisKondás
mindenkit meghódított

Andersen mesejátékát Patkós József fordításában és 
rendezésében mutatta be a Monori Színház.  

A többgenerációs, újszerű előadás vastapsos sikert aratott.

AKLIK Monori Tankerülete és 
Monor Város Önkormányza-
ta támogatásával megvalósult 
előadás Jászai-díjas főszerep-

lője, Pelsőczy László, szinte hazajár Mo-
norra. Az ötödik monori darabjában ez-
úttal a császárt alakította.
 – A császárt játszani megszokott dolog 
számomra, de ez azért egészen más fel-
adat volt, különös tekintettel arra, hogy 
az előadás nem csak gyerekeknek szólt, 
de nagyon sok gyerekszereplője is volt. 
Ennyi fiatal tehetséggel én még soha 
nem dolgoztam egyszerre színpadon. 
Elképesztő volt! Természetesen sok ne-
hézség is adódott, de hát ilyenek a gye-
rekek, néha szeleburdik. Azért jól meg-
voltunk. Mindegyikük, még a legkisebb 
malac is, nagyszerűen játszotta szerepét 
– mesélte a főszereplő. Akit egyéb szín-
padi elfoglaltságai miatt alkalmanként 
Tölgyes Tamás, a GyömrőSzínház alapí-
tó színésze helyettesít a darabban.
 A dr. Patkós József alapította Monori 
Színház 2011 óta a város egyik büsz-
kesége, amelyik immáron hatodik al-
kalommal jelentkezett itt új darabbal. 
A mostani sokszereplős darabban hu-
szonegy általános iskolás, öt felnőtt – az 
iskola pedagógusai mellett gyakorlott 
gyömrői színjátszók is – és két gimna-
zista állt színpadra.
 – Egyszerűen fantasztikusan éreztem 
magam – mesélte a Rózsaszáj herceg-

kisasszonyt alakító 9. osztályos Somogy
vári Petra. – Az egész folyamat hosszú 
volt, de sikerre vittük, és ragyogó lett 
az egész előadás! Ez volt az első szín-
padi szereplésem, de máris olyan ked-
vet kaptam hozzá, hogy el kellett gon-
dolkodnom, mi is szeretnék lenni.
 – Reméltem, hogy a gyerekekkel érez-
tetni tudom, hogy milyen boldogság 
színházat játszani – hangsúlyozta dr. 
Patkós József rendező. – Nem gondol-
tam, hogy már az első előadáson eny-
nyire összehangolódnak a közönség-
gel és ekkora tetszést aratnak. Mindez 
végtelen örömmel töltött el. A sok már-
ciusi előadás után még áprilisban és 
májusban is színpadra lépünk a da-
rabbal. Szó van a produkció Gyömrő-
re viteléről is.
 A siker soha nem egyetlen összetevő-
nek köszönhető. Ebben a darabban azon-
ban minden összeállt: a kiváló drama-
turgia és rendezés, a profi és az amatőr 
színjátszók önfeledt, felszabadult játé-
ka a pompás jelmezekben és a csodá-
latos díszlet előtt. Aki teheti, keressen 
alkalmat a darab megtekintésére, mert 
hozzánk legközelebb csak a pesti szín-
házakban láthatunk ilyet!
 A következő nyilvános előadásra áp-
rilis 25-én 18 órától kerül sor. Jegyek elő-
vételben kapható a Jászai Mari Általá-
nos Iskola titkárságán. 
 Bolcsó	Gusztáv

Február	25-én	ünnepelte	a	Monori	Jászai	Mari	
Általános	Iskola	névfelvételének	20.	évfordulóját.	
Az iskola jelenlegi és korábbi igazgatójával be-
szélgettünk a kerek évforduló alkalmából.

–	Már	egy	1959-es	térképen	is	
Jászai Mari térnek nevezik azt 
a területet, ahol ma az is-
kola áll – mesélte Dr. Fara-
góné Kisari Anna, az iskola 
jelenlegi igazgatója. – A 
nevet tehát a tértől örö-
költük, amit aztán 20 évvel 
ezelőtt megerősített nevelő-
testület azzal, hogy hivatalosan is 
felvettük a Jászai Mari nevet. Mint utóbb kide-
rült, nem is kaphatott volna jobb nevet intézmé-
nyünk, hiszen Dr. Patkós József korábbi igazga-
tó később itt alapította meg a Monori Színházat, 
amely oly sok nagy sikerű darabbal vitte jó hí-
rét az iskolának és a városnak. A színház létre-
jöttét segítette egyedi adottságunk is, az óriá-
si, nagy légterű aula, amely kiválóan alkalmas a 
színpad és a közönség elhelyezésére is. Az aula 
adottságait más rendezvények esetén is jól tud-
juk használni. Így ma már az iskolánk a vasúton 
túli, telepi rész kulturális központja. Természe-
tesen legfőképpen iskola, ahol csodálatos kol-
légákkal dolgozhatok együtt, hogy megadhas-
sunk mindent az ide járó 430 gyereknek – akiket 
név szerint ismerek.

– Amikor 2011-ben az isko-
la élére kerültem már kö-
zel két évtizedes vezetői 
tapasztalattal rendelkez-
tem. Így pontos elképze-
léseim voltak arra, hogyan 
tudjuk visszaszerezni azt a 
125	tanulót,	akit	a	korábbi	évek-
ben elvesztett az iskola  – mesélte 
dr. Patkós József. – Az első hónapok, évek nem 
voltak könnyűek, hiszen a gyerekeket sokszor 
a „csillárokról kellett leszednünk”. Szerencsére 
mellém álltak a pedagógusok, majd a gyerek is. 
Egy olyan közösséget alakítottunk ki, amely év-
ről évre több és több új tanulót vonzott. Való-
színűleg nem tudták volna elfogadni a szigoro-
mat, ha mögötte nem érzik az emberséget és a 
szeretetet. A tantestület pedig látta, hogy tőlük 
sem várok mást, mint magamtól: ismerjük és al-
kalmazzuk a tanári hivatás módszer- és lélekta-
nát. Fontos volt az is, hogy megkülönböztessük 
magunkat, így nagy hangsúlyt fektettünk, fekte-
tünk a művészeti, esztétikai nevelésbe.  PaJa

20 éve vették fel
nevüket
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Kultúra

„KEzdEt és vég”
Március 4-én nyílt meg Szemők György különleges, 

maradandó élményt nyújtó kiállítása. A Vigadó Galéria 
rendszeres látogatói sem emlékeztek arra, hogy valaha 

ilyen zsúfolásig telt volna meg a kiállítás megnyitója.

Monori és környékbeli tisz-
telőin kívül szép szám-
ban jelentek meg példá-
ul a – Kirchmayer Károly 

szobrászművész által vezetett, híressé 
vált – Vasutas Központi Képzőművésze-
ti Szabadiskola közösségének egykori al-
kotótársai is. Zeneiskolánk tanulójának 
(Hegedűs Boglárkának) és tanárának (Bar
na Alexandra Szultánának) köszönhető-
en, különlegesen finom hangulatú da-
lok teremtettek olyan ünnepi hangulatot, 
amelyben kiállítónk felesége közeli el-
vesztésének fájdalmát is megérezhettük. 
A megnyitót az a dr. Feledy Balázs (művé-
szeti író, művészetkritikus) vállalta, aki 
– többek között – a Művészeti Alap Kép-

zőművészeti Szakosztályának, majd a 
Pesti Vigadónak művészeti vezetője, il-
letve az ottani galéria igazgatója is volt. 
 A most 82 éves Szemők György – ki-
váló mintakészítő szakemberként – az 
említett Vasutas Körben – több mint fél 
évszázada kezdett rajzolni, majd szo-
borkészítést tanulni. Már 1970-től az Er-
nst Múzeumban, a Műcsarnokban, il-
letve Drezdában állíthatta ki alkotásait. 
45 éve belépett a Nagy István Csoport-
ba, amelynek keretében számos kiállí-
tása volt megyénkben, és azon kívül is. 
Monoron munkásságának legátfogóbb 
bemutatása 30 éve, várossá nyilvánítá-
sunkkor, utolsó önálló kiállítása pedig 
2008 áprilisában volt itt. Ugyancsak Fe-
ledy Balázs nyitotta meg, aki e mosta-
nit egy újabb fordulópontnak, kitelje-
sedésnek nevezte pályáján. Vonatkozik 
ez téma- és anyagválasztására, techni-
kai-stílusbeli sokoldalúságára, megújul-
ni tudására és gondolati gazdagodásá-

ra egyaránt. Realitásból kiindulva tud 
lényeget kifejezően tömöríteni, egysze-
rű, de elegáns, korszerű formakészítés-
sel átvitt értelmet kifejezni. Természete-
sen illik a simára csiszolt fa anyaga és 
megdöbbentő drámaiságot tud kifejez-
ni az ’56-nak emléket állító Sortűz című 
művével, amelyben az összekapaszko-
dók sorának középső, még egyenesen 
álló két alakja próbálja megtartani már 
golyót kapott társait. Visszatérő témá-
ja a szerelem, amely kis bronzszobor-
ként is megjelenik alkotásai között, míg 
Nagy szerelem című műve, amely mé-
retével is uralta a kiállítást úgy mutat-
ja be a bensőséges kapcsolatot, hogy a 
férfi szinte magával összenőve hordoz-
za a nőt. Műanyagból alkotott, de bron-
zosított, ragyogó felülete is teljesen új-
szerű megoldást mutat. Nem véletlen, 
hogy Feledy Balázs szerint a Sortűznek 
és a Nagy szerelemnek köztéri szobor-
rá kellene lennie Monoron!  BG

az alkotó és nagy szerelem című műve

  Mocsári Károly, monori zongoramű-
vészt, városunk díszpolgára kiemelke-
dő zenei előadóművészi tevékenysége 
elismeréseként Liszt Ferenc-díjat vehe-
tett át dr. Kásler Miklós emberi erőfor-
rások minisztertől. A kitüntetés átadá-
sára  március 13-án a Pesti Vigadóban 
került sor ünnepélyes keretek között. 
 Mocsáry Károly már tízéves korában 
felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneaka-
démia kivételes tehetségek előkészítő 
tagozatára. Első önálló zongoraestje 12 
éves korában volt a Zeneakadémián, 16 
éves korában már rendes főiskolai hall-
gatója volt a Zeneakadémiának a Zon-
gora Tanszakon Nádor György tanítvá-
nyaként. Ekkor lett második a barcelonai 
zongoraversenyen, majd 18 évesen a 
nemzetközi Liszt-Bartók zongoraver-
senyen kapott különdíjat. 21 éves ko-

liszt fErEnc-díjAt
kapott Mocsári Károly

rában szerzett zongo-
raművész diplomát. 
Nemzetközi kar-
rierje 1984–’85-
ben kezdődött, 
miután meg-
nyert számos 
nemzetközi 
zongoraver-
senyt  Lon-
donban, Bar-
c e l o n á b a n , 
At hénban és Mon-
trealban.
 Számos jelentős ze-
nekar hívta meg szólistájá-
ul, így az Új-Zélandi Szimfonikusok, 
a Manchesteri Hallé Zenekar, a Lon-
doni Filharmonikusok, a Berlini Rá-
diózenekar és a Budapesti Fesztválze-

nekar. A világ vezető karmestereivel 
szerepelt és szerepel együtt. Koncert-
műsorain főleg Liszt Ferenc szerzemé-
nyeit játssza. 
 Városunkban aktív részese a zenei 
nevelésnek és a klasszikus zenei kon-

certek szervezésének, amelyek a Mo-
nori Zeneiskolában, a Vigadó 

Kulturális és Civil Központ-
ban valamint a Reformá-

tus nagytemplomban 
kerülnek megrende-
zésre. Közreműködé-
sével a hazai komoly-
zenei élet elismert 
szereplői adtak kon-
certet Monoron. 

 Monor Város képvise-
lő-testülete Mocsári Ká-

rolyt 2003. március 15-én 
Díszpolgár és Oklevél kitün-

tetésben részesítette.
 Rangos kitüntetéséhez ezúton is gra-
tulálunk! Köszönjük városunk zenei 
életének fejlődésében betöltött szere-
pét és további jó munkát kívánunk! 
 VigaZo
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A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a Dél-koreai SHINEUNg ENErgY 
& ElEcTrONIcS cO. lTD-nek amely cég már az 1980-as évektől kezdve 
kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, és most 
Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 

TErméKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei    
      
Elektromos autók akkumulátor celláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

Újhullám az autóiparban csatlakozz mOST!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését  
lépjen kapcsolatba velünk e-mailen a  

shinheungallas@gmail.com címen bármikor, 
vagy telefonon hétköznap 8:00 és 16:00 között 

a +36-70/3259091 telefonszámon!

mUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzási folyamatban 2019. év végéig minimum 150 fő munkatársat 
keresünk, lehetőleg helyi és környékbeli munkavállalók köréből.

Amit kínálunk: 
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparágában
•   Teljes körű betanítás 
•   Tiszta munkakörnyezet
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   min. 200 000 Ft bruttó kezdőfizetés 
•   3 műszakos munkarend
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
•   Koreai kiküldetés alatt fizetés + napidíj
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Főbb feladatok

A késztermékbe kerülő különböző apró alkatrészek előkészítése a 
gyártósori behelyezésre:
•   Kicsomagolás
•   Szemrevételezéssel történő minőségellenőrzés
•   A szabványoknak megfelelő módon történő kitálcázás
•   Anyagok mozgatása a gyártósorhoz

•   Be- és kimenő áruk dokumentálás, rendszerezése:
•   Anyagmozgatás
•   Pontos készletnyilvántartás

A gyártósor működtetése:
•   Előkészített tálcák behelyezése
•   A gépek beállítása, karbantartása
•   Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•   Rendszeres minőségi önellenőrzés
•   Jegyzőkönyvezés
•   Szerszámok javítása, cseréje
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek használata

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés 
biztosítása:
•   Be- és kimenő áruellenőrzés
•   Folyamatellenőrzés
•   Mérőműszerek használata
•   Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

•   8 általános, vagy a fölött
•   Precizitás
•   Megfelelő ütemű munkavégzés
•   Monotonitástolerancia
•   Együttműködő-készség

•   Számítógépes alapismeretek
•   Táblázatkezelés

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Nyitottság és tanulékonyság
•   Rugalmasság
•   Szükség esetén 3 műszakos 

munkarend vállalása

•   Szakmai tapasztalat
•  Targoncajogosítvány

Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében
•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás:
•   Elektromosság
•   Pneumatika
•   Lézeres hegesztés
•   Köszörű, maró, csiszológépek ismeret
 •   Targoncajogosítvány

Alkatrész- 
előkészítés

raktáros

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

minőség- 
ellenőrzés

minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:
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monorrA jöttEK
az ország taekwondósai

Február–márciusi  úszósiKErEinK

  Városi Sportcsarnokunk dr. Zsombok 
László polgármester, valamint Harmat 
László (IX danos nagymester, szövetsé-
gi elnök) megnyitójával adott otthont – 
március 2-3-án – az ITF Taekwon-do leg-
rangosabb hazai eseményének, a magyar 
bajnokságnak. 31 klub több száz verseny-
zőjét láthattuk vendégül, gyermek, ser-
dülő, ifjúsági és felnőtt korosztályokban. 
Egyéni és csapatkeretben folyt a megmé-
rettetés: formagyakorlat, küzdelem, spe-
ciáltechnikai- és erőtörés versenyszámok-
ban. Szakosztályunk 13 versenyzője 14 

  Úszóink 10 fővel vettek részt – febru-
ár 16-án – Százhalombattán, a Szalai Já-
nos Emlékverseny 2008–2011-es korosz-
tályú rövidpályás vetélkedésén. Az MSE 
képviseletében: 5 ezüst- és 12 bronzér-
met szerezniük, a 29 pontszerző helye-
zés mellett. Közülük Szilágyi Csanád: 5, 

érmet, ebből 5-en magyar bajnoki címet 
szereztek! 
 Tóth Barbara (gyermek) formagyakor-
latban; Tóth Hanna (serdülő), Novotarski 
László (ifjúsági), a felnőtt Rigó Pál és Bok
ros Tamás pedig küzdelemben (utóbbi még 
speciáltechnikai törésben is) büszkélked-
het ezzel a címmel. Ezen kívül egyéniben 
3 ezüst és 5 bronzérem lett még az MSE-é. 
Csapatszámokban – a sülysápi testvérklu-
bunkkal nevezve – a 4 (az ifjúsági fiú- és 
a felnőtt férfi csapat 2-2) magyar bajnoki 
címe mellett 3 ezüst és 3 bronzérmes tel-

Hirdetés

jesítményt is sikerült elérni. Lódi Levente 
– három danos mesterünk – vezetőbíró-
ként képviselte az MSE szakosztályát. Lódi 
István szakosztályvezető – akinek precíz 
beszámolója alapján tudósíthattunk er-
ről az eseményről – ezúton is köszöni a 
lebonyolításban részt vevő szülők, segí-
tők, szponzorok közreműködését, vala-
mint Monor Város Önkormányzatának 
támogatását. Ez a nagy rendezvény is-
mét növelte városunk és sportegyesüle-
tünk jó hírnevét, szervezésben és ered-
ményességben egyaránt. B.G. 

Sport

Balogh Bence Zsolt: 4, Szarka Mira pedig: 
3 dobogós helyezést is szerzett.
 A kecskeméti 34. Bácsvíz Kupán (feb-
ruár 23–24-én) 39 egyesület 650 fős mező-
nyében, 16 fős csapatunk: 1 arany-, 3 ezüst- 
és 7 bronzérmet hozott haza a pontszerző 
helyek és egyéni csúcsok mellett.

 Március 16–17-én, a budapesti I. Tava-
szi BVSC Kupán 11 versenyzőnk szere-
pelt sikeresen a 320 induló között. Bock 
Kamilla aranyérme mellett bronzérmet 
is szerzett, de Mátékovics Anna, Gajdos 
Maja, Bock Luca, Szabó Dia és Szarka Mira 
is éremszerző lett. Gusztáv

Elérhetőség: +36-20/389-8259

Tartsd 
nálunk 

szülinapod, ballagásod, 
családi vagy céges 

összejöveteleid!

Bérlehető 
rendezvény-

terem  
különleges 

hang- és 
fénytechnikával 

Monor 
központjában.
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Sport

 A BSS Monor NBII-ben újonc labda-
rúgócsapatának – hosszú várakozás 
után – újra sikerült győznie. 
 A tavaly lejátszott 21 forduló alatt (19 
őszi + 2 előrehozott) összesen 3 győzel-
met sikerült szereznie (2 hazait: a Sió-
fok és a Vác ellen; és 1 idegenbelit: Mo-
sonmagyaróváron). Így az utolsó helyen 
folytathattuk, február 3-án (12 ponttal, 
7-tel lemaradva az előttünk lévőtől). A 
tavaszi első 6 meccsünkön a három 1 
gólos vereségünkkel (Győr, Nyíregyhá-
za, Tiszakécske) és a 3 dicsérhető dön-
tetlennel (Csákvár, Békéscsaba, Kapos-
vár) sem juthattunk előbbre. Ezért úgy 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is 
az NBII Közép A csoportjába kapott 
besorolást a Monori Sport Egyesület 
férfi kosárlabda csapata. A szezon re-
mekül kezdődött a szakosztály leg-
magasabb szinten játszó felnőtt csa-
patának, az újévet a tabella alsó fokán 
kezdte a gárda. Az azóta eltelt időszak-
ban rendkívül szoros küzdelem ala-
kult ki a helyezésekért. A tabella első 
két helyezettje mögött hét hasonló játé-
kerőt képviselő csapat áll közel azonos 
győzelem-vereség aránnyal, így rend-
kívül fontos, hogy a hazai mérkőzése-
ken minél jobb eredmények szülesse-

Végre megtört
A jég!

szoros vErsEnYbEn
az NBIII-as kosarasok

kellett már a 3 pontos győzelem, mint 
egy falat kenyér. Ennek Mosonmagya-
róváron (november 4-én) örülhettünk 
utoljára. Ezért most a Balmazújváros 
elleni „hazai” (2-0), és a végre idegen-
ben(!) – Vácon – is megszerzett 3 pont 
(2-1) visszaadta veszni látszó önbizal-
munkat. Így is még mindig – 21 ponttal 
– az utolsó helyen állunk (de már csak 

Hirdetés

Hirdetés

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

2019.  
április 16-án  
17 órakorMonor, 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!

BÍZZA RÁM 
INGATLANÜGYEIT!

www.dh.hu

+36 20 618 9898

BIZTONSÁG
KÉNYELEM

EREDMÉNYESSÉG

PALINCSÁR TAMÁS  

palincsar.tamas@dh.hu

Csomagolókat, gépkezelőket
keresünk 2 műszakos (12 órás) munkarendbe 

a Prologis ipari parkba, valamint
áru-összekészítőket és targoncásokat

kereskedelmi raktárba, 2 műszakos munkavégzésre, 
Alsónémedibe. Pilis, Vecsés, Gyömrő, Maglód, Nyáregyháza, 

Monor, Üllő irányából ingyenes céges busz.
Keresünk továbbá Üllőre

targoncást, raktárost. 
Céges busz megoldott.

Felvételi interjú: 2019. április 18. csütörtök,
13.00 óra, Monor, Bocskai u. 1., Művelődési Ház.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

4-gyel lemaradva az előttünk lévőtől). 
Viszont a két egymás utáni győzelmünk 
és az hogy a 2 következő mérkőzésünk 

„hazai” pályán (a Dorog ellen Dabason, 
március 31-én; és a Soroksár ellen a III. 
Kerületben, április 7-én) lesz, hitet adhat 
arra, hogy: „de hisz lehet talán még...”, 
mármint a bennmaradásban remény-
kedni. bolcsó 

nek. Abban a szurkolók is segíthetik 
a csapatot, hogy a kiegyensúlyozott 
küzdelemből a monoriak kerüljenek ki 
győztesen, hiszen kiváló körülmények 
között, ingyenes belépéssel élvezhetik 
a játékot a Városi Sportcsarnokban! 
 Áprilisban több hazai mérkőzés-
re is sor kerül majd, elsőként a Gödi 
SE érkezik vendégjátékra április 10-
én. Ezután 15-én, és 26-án rendeznek 
hazai meccset; mindhárom ellenfél a 
monori csapat mögött található a ta-
bellán. Várják az érdeklődőket a leg-
népszerűbb monori teremsport mér-
kőzéseire!   GÁ-Z

Monor, Kossuth Lajos u. 95.  4. ajtó, a Kossuth iskolával szemben
Bejelentkezés: 06-70/431-8922

Fekvő inFrabicikli oxigénterápiával
Legújabb generációs 
készülék az egészség 

megőrzéséért és a 
hatékony 

alakformálásért

H–P: 8–20, Szo: 9–13,  
V: zárva
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•  Szobatiszta, ivartalanított, oltott 6 hónapos 
cica ingyen elvihető. Érd.: 06-30/233-4434 

•   REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ (mobil és fix), 
NAPELLENZŐ AKCIÓ MONORON! 25 éves ta-
pasztalat! Ingyenes felmérés! Nyugdíjasked-
vezmény! Pál redőny: 06-30/401-1029 

•   Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz akác: 
20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³,  
méteres akác : 32 000 Ft/ erdei m³. Mérősza-
laggal lemérheti a mennyiséget! Koczó Zsolt, 
tel.: 06-20/343-1067, EUTR: AA5811522

•   Külső homlokzati hőszigetelés korrekt 
áron, garanciával! Akár 15 méteres magas-
ságig! Hívjon bizalommal: 06-70/639-97-33

•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim 
részére, a siker díja 2%-3%.18 éves szakmai 
tapasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06-20/397-4055

•   Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól  
Monoron és környékén 5000 Ft feletti  
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

•   Parkolók, gépkocsibejárók, járdák térköve-
zése, betonozása 25 év tapasztalattal!  
Ingyenes helyszíni felmérés: 06-70/639-9733

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

•   Festést, mázolást, tapétázást vállalok.  
Tel.: 06-20/310-8890

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett családtagunkat, Nagy 
Imrét elkísérték utolsó útjára és sírjára 
elhelyezték a megemlékezés virágait. 
 A gyászoló család

aPróhIrdetés köszönet- 
nyIlvánítás

ImPresszum

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2019. április 9-én és 16-án 17 Órakor
Választható tantermi vagy távoktatás • Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
30 éve Monoron

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

jelentkezés

BÉREMELÉS  
Vecsésen!
Br. 275 000–385 000 Ft
közötti kereseti lehetőséggel!
Minden új belépőnket
30 000 Ft-os
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL  
várjuk!

Feladatok: ventilátorok és tekercsek összeszerelése, forrasz-
tási feladatok, munkavégzés során használt gépek kezelése.
Munkaidőd hétfőtől péntekig tart, 8 órában, 3 műszakban.
Bejárásod kényelme érdekében ingyenesen igénybe vehető 
céges buszokat indítunk!
Elvárások: 8 általános iskolai végzettség, jó monotonitástűrő 
képesség, kiváló a színlátás!
Dolgozz velünk és keress havonta játszi könnyedséggel  
br. 275 000 Ft és 385 000 Ft között!

VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!
Hívj minket a 06-30/182-6434-as telefonszámon, 

 vagy írj emailt a jelentkezes@delego.hu  
email címünkre, és pályázd meg az állást!

Hidd el, szeretni fogod!

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

             

          

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!  
1190 Ft/m2 -től.

    Magócsi Ruhatisztító
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Az Alberti Evangélikus 
Egyházközség 
Presbitériuma 

pályázatot hirdet  
az Alberti 

Evangélikus 
Egyházközség  

Óvodájának
ÓVODAVEZETŐI

(magasabb vezető)
munkakör 

betöltésére
Bővebb információt  

a www.evangelikus.hu/
palyazati-felhivas-nevelesi-
oktatasi-intezmeny-vezetoi-

allashelyenek-betoltesere 
vagy a 

www. albertievangelikus.hu 
oldalon talál.

Az Alberti Evangélikus 
Egyházközség 
Presbitériuma 

pályázatot hirdet  
a Roszik Mihály 

Evangélikus 
Általános Iskola
INTÉZMÉNY

VEZETŐI
(magasabb vezető)

munkakör 
betöltésére

Bővebb információt a 
www.evangelikus.hu/

palyazatifelhivas20190121 
vagy a 

www. albertievangelikus.hu 
oldalon talál.

Opel bontott alkatrészek raktárról  
2000-es évjárattól napjainkig

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

Roncsautó-átvétel  
bontási igazolás  
kiállításával

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

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

TAKARÉK FIX 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

KAMAT:
ÉVI 6,99%-TÓL¹

THM: 
8,06-19,51%*

Takarék Fix Személyi Kölcsön,
kamat évi 6,99%-tól¹

THM: 8,06-19,51%
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabá-
lyok a 2019. február 1. napjától hatályos kondíciók alapján történt.A feltételek változása esetén a THM módosulhat.  A  Takarék Fix Személyi 
Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon 
találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Fix Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a 
Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria 
Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A feltüntetett kamat eléré-
sének feltétele legalább 3 000 000 Ft hitelösszeg és havi nettó 200 000 Ft összeg átutalásának a vállalása és a Kölcsön teljes futamideje 
alatti fenntartása az ügyfél Hitelintézeténél vezetett bankszámláján. Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, Hitel futamideje: 
5 év, Hitelkamat: évi 6,99%, Hitelkamat típusa: rögzített a teljes futamidő alatt fix, A teljes hiteldíj mutató (THM): 8,06%, A törlesztő részlet 
összege: 59 519 Ft, Visszafizetendő teljes összeg: 3 623 938 Ft, A hitel teljes díja: 623 938 Ft.

www.patriatakarek.hu

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736



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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 300   000 – 400   000 Ft/hó 
órabér bruttó: 1215–1640 Ft

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12  000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor, Üllő  
irányából

Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

TOYOTAKOVACS.HU

Monor
4-es főút 35. km    Tel.: 29 413 381

Szeged
Dorozsmai út 9.   Tel.: 62 200 366

Már kipróbálható és rendelhető 
Active, Comfort és Executive felszereltséggel!*

* benzines motorral is.

ÚJ TOYOTA

S E D A N
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30 Mbps sebesség

Garantáltan 100%-os lefedettség
az ország bármely pontján 
kábelek és adótornyok nélkül.

Nem fordulhat elő, hogy 
Önnél pont nem működik.

30 Mbps sávszélesség a 
domborzattól és az időjárástól 
függetlenül.

Telepítés rövid határidővel.

Részletfi zetési lehetőség
a telepítési díjból.

További információk 
és megrendelés:

szip.vannet.hu

+36-70/500-1866

info@vannet.hu

SZUPERSEBESSÉGGEL ÉRKEZIK AZ ÖN 
OTTHONÁBA IS A SZUPERGYORS INTERNET

Hívja most a +36-70/500-1866 számot!

*A Szupergyors Internet Csomag esetében a havi 30 GB adatforgalmi szint 
átlépése után a 30 Mbps letöltési és 6 Mbps feltöltési sebesség 

1/1 Mbps-re csökken. Hajnali 1 és 6 óra között nincs adatforgalom-számlálás, 
az ekkori használat nem számít a kvótába.


