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Monor győzelmével zárult le jogerő-
sen a Monorierdő által indított per
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  A Kúria elutasította Monorierdő követelé-
sét, Monor pénzügyi viszontkeresetét ugyan-
akkor megállapította az egykori településrész, 
a ma már önálló község terhére.
 Monorierdő, a Monortól népszavazást köve-
tően 2006-ban levált településrész, és Monor 
városa a szétválást követően bíróság által jó-
váhagyott egyezséget kötött 2008-ban, amely-
ben megosztották a külterületet és rendeztek 
egymás közt valamennyi vagyonmegosztás-
sal kapcsolatos kérdést. Monorierdő az egyez-
séget felrúgva 2009-ben szerződésszegésre 
hivatkozással pert indított Monorral szem-
ben a lakossági vízi közmű befizetésekből 
olyan összeget követelve, melynek beszedé-
sére Monorierdő kapott felhatalmazást. Mo-
nor az egyezséggel lezártnak tekintette a le-
válás során felmerült valamennyi kérdést, 
mivel azonban Monorierdő ezt nem tartot-
ta be, ezért az eljárás során viszontkerese-
tet nyújtottunk be olyan összeget követel-

  Befejeződtek a monori sportcsarnok kivite-
lezési munkálatai, az épületet birtokba adták 
a tulajdonos, építtető Monori Városfejlesztő 
Nonprofit Kft.-nek, ezzel egyúttal elkezdő-
dött a csarnok használatbavételi eljárása, il-
letve az épület próbaüzeme – tájékoztatott 
Rajki László ügyvezető.

ve, amit még Monorierdő sem vitatott, hogy 
hozzá folyt be.
 A per valamennyi bírósági szintet (törvény-
szék, ítélőtábla, Kúria) kétszer megjárva – több 
mint 8 év után – 2017. november 23-án zárult 
le jogerősen a Kúria előtt. A Kúria ítéletében 
Monorierdő több mint 35 millió forintot kö-
vetelő keresetét mint megalapozatlant eluta-
sította, míg Monor Város 4 millió 832 ezer 609 
forint összegű viszontkeresetét megállapítot-
ta Monorierdő terhére a törvényes késedelmi 
kamatokkal, perköltséggel együtt, ezáltal a te-
lepülésünket Monorierdővel szemben megil-
lető követelés meghaladja a 11 millió forintot.
 Dr. Zsombok László Polgármester a per lezá-
rul táról a képviselő-testületnek adott tájékozta-
tójában megköszönte a közreműködést a per vi-
telét ellátó dr. Kiss György ügyvédnek, valamint 
az eljárásban és a per sikerében nagy szerepet 
játszó dr. Urbán Hajnalka jegyzőnek és dr. Ugrin 
Dániel aljegyzőnek. Monor Város Önkormányzata

 Hosszú tárgyalássorozat ért véget december köze-
pén, megállapodott egymással Monor önkormányza-
ta és a MÁV a vasútállomás üzemeltetésének átadá-
sáról. A közel két éve kezdődött egyeztetések  során 
az utasforgalmi területek üzemeltetésével kapcso-
latos kérdést tisztázni kellett, ezért is tartott ilyen 
sokáig a megállapodás.  minden egyes feladatkört 
és az érintett területeket is pontosan szabályozták a 
felek – ezért is húzódott ilyen sokáig a megállapodás.
 A városüzemeltetést végző  önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaság, a Kövál Nonprofit Zrt. fel-
adata lesz majd az épület üzemeltetése. Ebbe többek 
között beletartozik az állomás az utasváeók, pero-
nok wc-k takarítása, a zöldfelületek karbantartása, 
állagmegóvási napi karbantartási munkák, a kelet-
kező kommunális hulladék kezelése.
 A tárgyalások befejezését követően, folyamat-
ban van a szerződés aláírása, melynek részét képe-
zi majd egy részletes átadás-átvételi jegyzőkönyv 
is, ezután kezdődhet meg az önkormányzati szak-
cég munkája. A város vezetői azt remélik, hogy az új 
üzemeltetőnek köszönhetően kulturáltabb, tisztább 
környezet fogadja majd az ország egyik legforgal-
masabb vasútállomásán megforduló utasokat, ez-
zel is jóbb hírét keltve városunknak.  Az önkormány-
zat azért döntött az átvétel mellett, mert jó gazdája 
kíván lenni a vasútállomásnak.   Z. 

Átveszi a város  
a vasútállomás  
üzemeltetését

  Régóta várt felújítás veheti kezdetét az idei 
évben: az Egészséges Budapest Program va-
lamint a Pest Megyei Területfejlesztési Prog-
ram keretében a Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
fenntartásában működő Monori Szakrendelő 
is megújul. A monori épület külső-belső fel-
újítása a Pest megyei járóbeteg-szakellátás-
fej lesztés részeként valósul meg, melyről a 
kormány egy tavalyi kormányhatározatban 
hozott döntést. 
 A Magyar Közlöny december 19-i számá-
ban megjelent kormányhatározat szerint 553 
millió forint jut az épület infrastruktúra-fej-
lesztésére a megyei programból, és több mint 
816 millió forint érkezik az Egészséges Buda-
pest Program keretén belül. A forrás a Balas-
si Bálint utcai épület felújítása mellett a gép- 
és eszközpark valamint az orvostechnológiai 
berendezések megújítására is fedezetet nyújt. 
A fenntartó az önkormányzattal történt közel 
két éves egyeztetés eredményeként új szak-
rendelések indítását is tervezi.  
 A monori szakrendelő felújítása még eb-
ben az évben elkezdődik. 

 – A próbaüzem célja, hogy a műsza-
ki átadás-átvételi eljárás lezárását és a 
birtokbavételt követően, körülbelül egy 
hónapig úgynevezett terheléses próba 
keretében minden elektromos, gépésze-
ti rendszer és egyéb berendezés tartó-
sabb használat keretében is ki legyen 
próbálva, illetve a beépített eszközök, 
a kialakított helyiségek szintén tartó-
sabb igénybevételnek legyenek kitéve 

– magyarázta Rajki László.
 Volt szerencsénk betekintést nyerni a 
csarnok falai mögé az átadásra történő 
felkészítés közben. Végigjártuk az öltö-
zőket, benéztünk a gépészeti helyisé-

gekbe, láttuk a kistermeket és természetesen 
a több mint ezer férőhelyes lelátót és küzdőte-
ret is. Kijelenthetjük, hogy a monori sportcsar-
nok a környék egyik legjobban felszerelt és leg-
modernebb sportlétesítménye, amely minden 
szempontból alkalmasnak tűnik arra, hogy a 
várost a környék sportközpontjává tegye. V.  

Februárban átadják a 
városi sportcsarnokot
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„AZÉRT DOLGOZUNK, 
hogy az itt élők egyre büszkébbek 
legyenek a városra”
Az elmúlt évben számos fejlesztés történt a városban intézmények fejlesztésére, karbantartásá- 
ra, járdák felújítására, építésére, a monoriak életét talán komfortosabbá tevő beruházásokra 
áldozott a városvezetés, közben pedig Monor egyik eddigi legnagyobb beruházása, a városi 
sportcsarnok is épült. Zsombok László polgármesterrel az idei év terveiről beszélgettünk. 

A z elmúlt évben számos látványos és hasz-
nos fejlesztés történt a városban. Az intéz-
mények energetikai korszerűsítése, a városi 

út- és járdaprogram folytatása, a sportcsarnok épí-
tése, hogy csak néhányat említsünk emlékeztetőül. 
Mind olyan fejlesztések, amelyek hozzájárulnak a 
monoriak mindennapjainak komfortosabbá tételé-
hez. Mit tartogat a városnak a 2018. év? 
 – Idén is több területen tervezünk korsze-
rűsítéseket, így a városi intézmények, a köz-
területek, az utak és a járdák, az egészségügy, 
a sport és a kultúra terén egyaránt várható a 
város további fejlődése. A városvezetés csa-
patmunka, valamennyi fontos fejlesztés kép-
viselő-testületi döntéssel születhet. Bízom 
benne, hogy a korábbi éveknek megfelelő-
en az új évben is Monor érdekeit és fejlődé-
sét szem előtt tartó együttműködés alakul ki 
a képviselő-testületben. 

– A városi intézményekre eddig is sokat áldozott a 
városvezetés. Milyen fejlesztéseket terveznek idén?
 – A Petőfi utca 34. szám alatt kap helyet a 
Klebelsberg Központ Monori Tankerületi Köz-
pontja. Harmadszor írtuk ki decemberben a köz-
beszerzést az épület felújítási munkáira, annak 
érdekében, hogy a Klebelsberg Központnak át-
adhassuk, mint a Monori Tankerületi Központ 
székhelyét. Reméljük, most érvényes és ered-
ményes is lesz a pályázat. Úgy még idén be-
költözhetnek az iskolák fenntartói feladatait 
ellátó kollégák az egykori Péterffy-házba. Az 
engedélyezési tervek elkészültek és készülnek 
a kiviteli tervek is a Petőfi Sándor utca Dózsa 
György út és Széchenyi út közötti szakaszának 
felújítására, de egyelőre nem tudjuk, hogy mi-
kor lesz rá forrás. Szeretnénk ugyanis az új Mo-
nori Tankerületi Központ épületének felújítása 
után, ha a Petőfi Sándor úti sétálóutcát is foly-
tatni tudnánk a vasútállomás irányába.
 Szeretnénk bővíteni a városi bölcsőde ját-
szóudvarát. Ennek a fejlesztéséhez a napok-
ban megrendeltük a korszerű, új udvari játé-
kokat. Telepíteni viszont akkor tudjuk őket, ha 
a belső parkolót megszüntetjük. Ehhez közte-
rületen, a Virág utcában kell további új, sza-
bályos parkolókat építeni. Ezek tervezése fo-
lyik jelenleg.

 Bővíteni szeretnénk a Napsugár óvoda ját-
szóudvarát, az óvodához lehetne csatolni a 
korábban a Jászai iskolához tartozó, évtize-
dek óta használaton kívüli medencét. Ehhez 
a műtárgy elbontása szükséges és komolyabb 
tereprendezés.
 Pályáztunk és bízunk a sikerben a KEHOP  - 
5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás 
a közép-magyarországi régió települési ön-
kormányzatai számára című felhívásnál. Ha 
nyer Monor pályázata, akkor az Ady End-
re úti Általános Iskola épületén és a József 
Attila Gimnázium Petőfi utcai épületrészén 
történhet részleges energetikai felújítás – el-
sősorban nyílászárócserék, hőszigetelés és 
homlokzatfelújítás valósulna meg – mintegy 
250 millió forint értékben. 
 A Gombos Matild Egészségház műszaki 
problémáival idén is foglalkoznunk kell. Saj-
nos nem jó minőségben épült meg a rende-
lő, ezért folyamatos feladatot ad az üzemel-
tetése, a rendszeres hibák kijavítása. Több 
nagyjavítási feladat van hátra.
 A Bajcsy-Zsilinszky úti kato-
likus temető melletti önkor-
mányzati tulajdonú épület, 
a ravatalozó felújítására, át-
alakítására terveket készít-
tetünk, reméljük, lesz for-
rás a munkák elvégzésére. 
Teljesen át szeretnénk ala-
kítani az épületet, felújítva a 
most kiégetten álló épületrészt. 
Új, zárt, nagyobb alapterületű, de 
az udvar felé megnyitható ravatalozót 
szeretnénk kialakítani vizesblokkal, vécék-
kel. A kerítést is ki kellene cserélni és a bejá-
ratot is át kellene építeni.

– A közterületek fejlesztése is tovább folytatódik. 
Pontosan milyen beruházásokat várhatnak idén 
a monoriak?
 – Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
szeretnénk folytatni a városi járdaprogra-
mot. Városszerte szükség lenne útépítési és 
stabilizálási munkálatok elvégzésére is. Na-
pirenden van a városi közvilágítás korszerű-
sítése, a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 

és bővítése. Jelenleg ezeknek az előkészítése 
és tervezése zajlik. A fejlesztések forrásairól 
még folynak az egyeztetések. 
 Fontos kiemelni a Kis-tó vízminőségének ja-
vítását, amelynek az előkészületeit már tavaly 
elkezdtük szakértők bevonásával. A gyakori 
száraz időjárás, az éghajlatváltozás miatt jel-
lemzővé váló szélsőségesen meleg időszakok 
miatt biztosan foglalkozni kell vele ezután is. 
Készült terv a vízminőség rövid távú javítá-
sára és a hosszú távon fenntartható ökológiai 
egyensúly megőrzésére is. A több ütemben 
már megvalósított vízkémiai kezelés mellett 
további költséges beavatkozásokkal kellene a 
tó vízének oxigénháztartását javítani, a szer-
vesanyag-mennyiségét csökkenteni.
 Tervezzük a Deák Ferenc utca 3. szám alatt 
lévő társasház mögötti közterület és parkoló 
területrendezését. Tervek készülnek ennek a 
belső közterületnek a rendezésére, annak ér-
dekében, hogy több parkolóhely legyen a bel-

városban, de használhatóbb zöldfelület is 
kialakulhasson.

A Németh Ágoston utcai társas-
ház mögötti közterületen kiala-

kult problémákat is meg kell 
oldani. A lakosok megfogal-
mazták az igényüket, parko-
lási gondok jellemzőek itt is, 
illetve a csapadékvíz-elveze-
tés sem megoldott és ennek 

megfelelően az út burkolata is 
rossz. Egyelőre nem látjuk, hogy 

mikor lehet rá forrás, de legalább a 
terveket elő kell készíteni.

 A korábbi, korszerűtlen és nehezen hasz-
nálható közkifolyók helyett új, esztétikus és 
jobban használható közkutak telepítését hatá-
rozta el a városvezetés. Első körben 2,5 millió 
forintot biztosított a képviselő-testület, hogy 
először a közintézmények közelében, gya-
logforgalmas közterületeken legyen kultu-
rált vízvételi lehetőség.
 Ugyan nem közterületekről van szó, de a 
városképhez szorosan kapcsolódnak a helyi 
védelemben részesítendő ingatlanok. A tele-
pülésképi rendelettel a főépítész és a telepü-
léstervező mérnökök javaslatára az önkor-

Nagyon fontos, 
hogy minden évben 

történjen fejlesz- 
tés, fejlődjön  

a város  
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Közel 50 millió forintot költött az önkor-
mányzat intézmények karbantartására

  A képviselő-testület nyáron döntött a vá-
rosban található intézmények fenntartási, fel-
újítási munkálatainak elvégzéséről. A képvi-
selő-testület akkor 21 millió 950 ezer forint 
keretet különített el a munkák kivitelezésé-
re, a megbízott vállalkozók folyamatosan 
végzik el a feladatokat. A munkálatok több 
mint húsz, többségében monori egyéni vál-
lalkozó vagy társas vállalkozás kivitelezésé-
ben készülnek el. 
 A karbantartási munkákat a bölcsődében 
és az óvodákban kezdték, hogy tavaly szept-

emberre minden feladatot elvégezzenek, ame-
lyek az intézmények működését hátráltatták, 
gátolták. A felújítások sora kiterjedt továb-
bá a Borzsák István Városi Könyvtár, a Mo-
nori Gondozási Központ és a polgármesteri 
hivatal épületére is. Sor került többek kö-
zött tisztasági festésekre, mázolásokra, fű-
tésrendszer-felújításra, tetőjavításra, világí-
tás-korszerűsítésre, padlófelújításra,  vizes 
helyiségek felújítására. A karbantartásnak 
része volt az óvodai udvari játékok felülvizs-
gálata is több más, kisebb feladat mellett.

 A művelődési ház, a József Attila Gimná-
zium konyhája, valamint a Gemini Televí-
zió stúdiója fűtésének javítása, felújítása is 
megvalósult 2017-ben. A Monori Tankerületi 
Központ fenntartásában működő általános 
iskolák vizesblokkjai is a város költségveté-
séből újultak meg az elmúlt években. Ezek-
kel a munkákkal kiegészülve az elmúlt év-
ben közel 50 millió forintot költött el a város 
a tulajdonában lévő épületek karbantartá-
sára és fejlesztésére.    

nfo

mányzat több magán, illetve lakóingatlant is 
helyi védelemben kíván részesíteni. A rendelet 
célja az épített örökségünk védelme, a város-
kép szempontjából fontos, meghatározó épí-
tészeti értékek megőrzése. Ez egyfelől kötele-
zést jelent a tulajdonosoknak, ha fel kívánják 
újítani a homlokzatot, vagy át akarják építe-
ni az épületet. Másfelől egy tervezett pályá-
zati alap létrehozásával lehetőség lenne arra, 
hogy az így jelentkező igazolt többletköltsé-
gekre pályázatot nyújthassanak be az önkor-
mányzatnál.
 Célunk még a jó minőségű lakókörnyezet 
kialakítása, hogy vonzók legyünk a gyerme-
kes családoknak. Ehhez minőségi lakóingatlan-
kínálat és telkek kellenek. Utóbbiból Monoron 

biztosan hiány van, ugyan-
akkor az önkormányzatnak 
is lehet ebben feladata. 

– Tavaly nagyon jól használ-
ta ki a pályázati lehetőségeket 
a város. Jelentős összegeket si-
került elnyerni különféle fej-
lesztésekre. Idén is hasonlóan 
jó év elé nézünk, ami a pályáza-
ti források kihasználását illeti?
 – Amit már biztosan 
tudunk, hogy a szakorvo-
si rendelő korszerűsítésére 
1,36 milliárd forint állren-
delkezésre. A felújítás és a 
korszerűsítés tervezését kö-
zel két évvel ezelőtt elkezd-
tük a fenntartó Bajcsy Zsi-
linszky Kórházzal, így már 
ebben az évben elindulhat 
a fejlesztés. Több mint 500 
millió forintot fordíthatunk 
az épület korszerűsítésére, 
ebbe beletartozik például a 
fűtési rendszer cseréje, a vá-
rótermek és a rendelők fel-
újítása. Több mint 800 mil-
lió forintból pedig az orvosi 
gépek és berendezések kor-
szerűsítése történik. A tár-
gyalásokat most újra kezd-
tük a fenntartóval, annak 
érdekében, hogy a rendel-

kezésre álló összeget a lehető leghatékonyab-
ban használjuk fel. Például egyetértés alakult 
ki közöttünk abban, hogy a rendelkezésre 
álló forrásból új szakrendelések indítására 
is szükség van, így szeretnénk elérni, hogy 
gasztroenterológiai szakrendeléssel és a moz-
gásszervi betegségek kezelésének továbbfej-
lesztésével bővüljön a rendelőintézet. 
 Ezen túl pályáztunk új óvoda építésére, a 
Bajcsy óvoda pályázatához engedélyes terv-
dokumentációval rendelkezünk. Sikeres pá-
lyázat esetén 300 millió forint támogatást 
nyerhetne a város egy három csoportszobás 
új óvoda építésére. 
 Egészen friss hír, hogy külterületi utak 
pályázatára 68,8 millió forintot nyert a vá-

ros, amelyhez további 33 millió forint önrészt 
biztosítunk, így mintegy 100 millió forintból 
tudjuk javítani Monor külterületi útjait. 

– Az M4 gyorsforgalmi út megépülésével a város 
további fejlődése várható.
 – Az új gyorsforgalmi út elkészültével ja-
vul, de egyben átalakul a város közlekedése, 
Monor közúti megközelíthetősége. Gazdasá-
gi szempontból felértékelődnek a város kive-
zető útjai mellett található ingatlanok, ezt a 
tendenciát az önkormányzat az új szabályo-
zási tervével is ösztönözni kívánja, amikor új 
kereskedelmi-gazdasági és ipari zónákat ala-
kít ki ezekben az övezetekben. Ezzel is sze-
retnénk hozzájárulni a település gazdasági 
megerősítéséhez. Minél több, lehetőleg terme-
lő beruházást kell Monorra vonzani. A kör-
nyezetet nem terhelő, korszerű üzemekre van 
szükség, amelyek helyben is foglalkoztatnak 
és nem utolsósorban helyben adóznak. Ezek 
az adóbevételek jelenthetik a további fejlesz-
tések alapját.

– A kézzelfogható fejlesztések mellett szükség van 
a közösséget összekovácsoló programokra is. Ta-
valy ezen a téren is továbblépett a város. 
 – A képviselő-testülettel, kollégákkal kö-
zösen még több közösségi programot szeret-
nénk szervezni. Döntöttünk arról, hogy idén 
először a város önkormányzata rendezi a tri-
anoni megemlékezést. Mivel a tavalyi főpró-
ba sikeres volt, ezért idén nyáron már három 
FröccsSzombatot tartunk az előzetes tervek 
és a képviselő-testület által elfogadott városi 
rendezvénynaptár alapján. Az új sportcsar-
nokban is elkezdődnek a sportrendezvénye-
ken kívül zenés-kulturális programok.
 Nagyon fontos, hogy minden évben tör-
ténjen fejlesztés, fejlődjön a város, de egy te-
lepülés nem lehet igazán sikeres, ha az ott 
lakók nem érzik igazán magukénak. A kép-
viselő-testület tagjaival, a város vezetésével, 
a hivatal munkatársaival, a cégeink, intéz-
ményeink vezetőivel és minden kollégánk-
kal azon leszünk az új évben is, hogy az itt 
élők egyre inkább büszkék lehessenek arra, 
hogy monoriak! A város minden lakójának 
sikerekben gazdag új évet kívánok! Boldog 
új évet Monor!    
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HÍREK

Többször is beszámoltunk már itt a Monori Strá-
zsa hasábjain a városszerte készülő gyalogátkelő-
helyek híréről. A munkálatokat monori vállalkozó 
végezte, az elmúlt hetekben pedig, a hosszú elő-
készítést követően végre elkészültek a gyalogát-
kelők. A műszaki átadás megtörtént, de a haszná-
latba vételig még egy kicsit várni kell. 
 A hatályos jogszabályok alapján az elkészült 
átkelőhelyeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
engedélyezési eljárás lefolytatása után adhatja 
át a forgalomnak. Erre az ünnepek miatt legha-
marabb január közepén kerülhet sor. A most meg-
történt műszaki átadás során több szempontból 
is vizsgálta az önkormányzat a gyalogátkelőhe-
lyeket. A szükséges zebrára irányuló közvilágítás 
a legmodernebb, LED-technológiával készült, az 
előírt fénymennyiségnél is nagyobb mértékben

– több mint 60 lux fényerőt kibocsátva – világít-
ják meg az esti órákban az átkelő gyalogosokat.
 A biztonságos közlekedés feltételei így ismét ja-
vulnak Monoron, igaz, hogy a használatukig még 
egy kis türelemre lesz szükség a lakosság részéről.
 nfo 

Megtörtént  
a gyalogátkelőhelyek 
műszaki átadása

Élelmiszercso-
maggal segítettek 
a rászorulóknak

Jelezze, ha kóbor állatot  
vagy kisállattetemet lát!

  Monor Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete  a Monori Gondozási Központ 
előterjesztése alapján az év utolsó ülésén dön-
tött arról, hogy az intézmény szociális ellátá-
si körébe tartozó 89 főt a jövedelmi helyzetük 
alapján, a természetbeni települési támogatás 
keretében karácsonyi élelmiszercsomaggal 
támogat. A támogatottak az önkormányza-
ti rendeletben meghatározott feltételek sze-
rint részesültek a csomagokban. 
 A monori vállalkozótól beszerzett élelmi-
szercsomagok egyenként 10 000 forint érték-
ben tartalmaztak tartós élelmiszereket, melyek 
kiosztásában a képviselő-testület tagjai, a gon-
dozási központ és a polgármesteri hivatal dol-
gozói közreműködtek, segítséget nyújtva ezzel 
az ünnepek előtt az erre rászorulóknak. nfo   

  Januárban két helyszínen várják az ér-
deklődőket a Pest megyei toborzó csoport 
tagjai. A rendőrökkel január 10-én 10 órá-
tól 14 óráig a Monori Rendőrkapitánysá-
gon (Kossuth Lajos utca 86.), január 23-án 
10 órától 14 óráig pedig a Maglódi Rendőr-
őrsön (2234 Maglód, Fő utca 23.) találkoz-
hatnak az érdeklődők. 
 A szakemberek a megjelenteknek részle-
tes tájékoztatást adnak a pályaalkalmassági 

  A képviselő-testület a december havi soros 
ülésén tárgyalta a gyepmesteri feladatok el-
látásáról szóló napirendi pontot. A beszámo-
lóból kiderült, hogy tavaly novemberig több 
mint 130 kutyát fogtak be a város közterüle-
teiről, melyeknek csak töredéke volt ellátva 
chippel. A szolgáltatás folytatása – azon túl, 
hogy kötelező önkormányzati feladat – így 
mindenképpen indokolt.
 A 2017. évre megbízott Szomorú Szív Kft. 
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy jog-
utódja nyitott a szerződés meghosszabbítá-
sára és a gyepmesteri feladatok 2018-ban 

történő ellátására. Monor Város Önkor-
mányzata ezt követően meghívásos, egy-
fordulós pályázatot hirdetett, melyre há-
rom ajánlattevőt kért fel. A felhívásra a 
jelenleg szerződéssel rendelkező szolgál-
tató adott be ajánlatot, így 2018-ban a HD-
Herczig Kft. látja el Monoron a gyepmes-
teri faladatokat.
 A szolgáltató vállalta a 24 órás ügyeletet, a 
kóbor kutyák, valamint a kisállattetemek el-
szállítását a város közterületeiről. 
 A gyepmestert a 06-20/964-30-25-ös tele-
fonszámon érhetik el.  nfo

Figyeljenek háziállataikra, ne 
hagyják elkóborolni őket! Aki 
állatot vállal, felelősséget vállal! 

követelményekről, a határvadászszolgálat- 
ellátásról és a rendőri hivatásról.
 A határvadász-képzéssel kapcsolatban for-
duljanak bizalommal a Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Humánigazgatási Szolgálatához, 
a megye valamennyi rendőrkapitányságának, 
rendőrőrsének vagy határrendészeti kirendelt-
ségének munkatársaihoz, illetve a rendőrség 
honlapján (www.police.hu) megtalálnak min-
den fontos információt a jelentkezéshez.

Határvadászokat  
toboroz a rendőrség
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A szilveszter is ilyen állomás, amikor foga-
dalmaikat komolyan gondolják, akik sze-
retik időponthoz kötni életük változásait. 

Hogy aztán megvalósulnak-e, az már külön törté-
net. Mi az új év első napjaiban mégis arról kérde-
zősködtünk, ki hogyan áll a fogadkozásokkal, ön-
magának tett ígéreteivel, a változtatás szándékával? 
 Bukovinszki Évával váltottunk szót elsőként, 
aki szemlátomást nem érezte megmosolyogtató-
nak kérdésünket, ugyanis nagyon komoly arccal 
válaszolgatott. Amit pár mondat után meg is értet-
tünk, hiszen, mint kiderült, nem tett ugyan sem-
milyen fogadalmat szilveszter éjjelén, de a párjával 
egy ideje már komolyan tervezgetik, hogy határon 
túl vállalnak munkát. Megtették az előkészülete-
ket is ehhez, és bíznak benne, hogy idén már Né-
metországban alapozhatják meg az életüket.
 Molnár Lászlónét megállítva sem derülhettünk 
jobb kedvre. Az asszony elmondta nekünk, hogy 
nem csak fogadalmakat nem tett, de ünnepei sem 
voltak. Mostanában halt meg az ötvenhét éves lá-
nya. Amikor azzal is szembesültünk, hogy súlyos 
cukorbaj okozta a halálát – ami már nálunk is nép-
betegségnek mondható, és nem csak a felnőtt lakos-
ság, de a gyerekek is egyre többen küzdenek ezzel – 
kis ideig nem is volt kedvünk tovább kérdezős-
ködni.
 Egészen addig, amíg meg nem pillantottunk két 
babakocsit, bennük három babát, mellettük a kicsi-
ket őrző hölgyet. Éppen kiragyogott a nap is a fel-
hők közül.
 Hajdú Irén volt a bébiszitter, aki arról beszélt, 
hogy neki elege lett a fogadkozásokból, így aztán 
szilveszterkor már eszébe sem jutott, hogy bár-
mit megfogadjon – ami pedig korábban szokása 
volt. Annyi mindent elhatározott már – lefogy-
ni, leszokni a dohányzásról például –, de soha 

semmit nem tudott menetrendszerűen be-
tartani. Mostanra eljutott addig, hogy csak 
azt kívánja: bár az idei éve legalább olyan 
legyen, mint a tavalyi. Nem rosszabb, nem 
jobb. Mert, ha épp olyan, azzal ő már elé-
gedett lesz.
 Mielőtt tovább indultunk volna, kiderült 
az is, hogy a kisbabák a két babakocsiban: 
hármasikrek. Egyúttal rádöbbentünk, hogy hiá-
ba kisváros Monor, ahol állítólag mindenki min-
denkit ismer és mindenki mindenkiről tud min-
dent, azért érhetik még az embert meglepetések. 
Hajdú Irén is szolgált nekünk eggyel, amikor 
elárulta, hogy a babák személyében a monori 
polgármester, Zsombok László gyermekeihez 
van szerencsénk véletlenségből. Amit né-
hányan talán nem hisznek el nekünk, pe-
dig tényleg nem direkt volt így rendezve.
 Huszár József és felesége a piaccsarnokból 
léptek ki, amikor megállítottuk őket. Nem fo-
gadkoztak ők se most, se máskor – mondták –, 
van anélkül is tervük épp elég. Leghamarabb az, 
hogy az öreg Szélmalom utcai házban, ahol élnek, 
a fürdőszobát még az idén sikerüljön rendbe tenni 
és megcsináltatni a háztetőt is, amire már nagyon 
ráfér a felújítás.
 Szalai Sándor tizenöt éves kora óta árulja 
a portékáit a monori piacon, ami nem kevés 
idő, mert már a hatvanegyedik életévében 
jár – tudtuk meg tőle. Elmondta azt is, hogy 
ő sem fogadkozott, bár éppenséggel megte-
hette volna, mert nem ártana lefogyni leg-
alább tizenöt kilót a testsúlyából. De az ilyes-
mire rászánhatja magát az ember jeles napokon 
kívüli időpontban is – állapítottuk meg végül.  
A lényeg az, hogy ami fontos, arra előbb-utóbb sort 
is kerítsünk! Molnár Anna

Sokan vélik úgy, hogy az állomások, ahol magunk mögött hagy-
juk a régit és valami más felé indulunk, kiválóan alkalmasak arra, 
hogy elhagyjuk régi, rossz szokásainkat, beidegződéseinket is.

Szalai 
Sándor

Molnár 
Lászlóné

Buko- 
vinszki Éva

Hajdú 
Irén

Huszár  
József és felesége

KÖRKÉRDÉS

HOZ-E AZ ÚJ ÉV  
új szokásokat?
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KÖZÖSSÉG

Élő betlehem

Hevesi Tamás  
és a monori jégfesztivál

  Az adventi városi gyertyagyújtás az el-
múlt évek során Monor közösségteremtő 
ünnepe lett. 
 A karácsonyt váró lelki felkészülésből ter-
mészetes módon veszik ki részüket a váro-
sunkban működő történelmi egyházak is. A 
harmadik gyertyagyújtáshoz kapcsolódó élő 
betlehemes játékot a katolikus egyház Szent 
Erzsébet csoportja adta. Újszerű ötletnek bi-

  „Ezt egy életen át kell játszani!” – éne-
kelte (1984 óta még mindig magával ragadó 
energiával) az egykor országos népszerű-
ségét megalapozó, sokáig slágerlistát ve-
zető dalát Hevesi Tamás, a UPC  Jégfeszti-
válon. A korcsolyázók és a pódium körül 
gyülekező ifjak és őszek egyaránt hatása 
alá kerültek. 
 – Fantasztikusan éreztem magam. Min-
den dalomat velem énekelték, nagyon jól 
esett. Az energiáim ezért nem is fognak el-
fogyni – vallotta. Örültem ennek a rendez-
vénynek, mert a sportról szólt – tette hozzá –, 
azért is jöttem el megfázott hangszálaim el-
lenére, legalább három dalt elénekelni, de ha 
már itt voltam, mégis egy normális műsor lett 
belőle a Hevesi Happy Banddel.
 Ahogy itt üdvözölhettük – a sportpálya és 
a színpad – jelképe is lehetne Hevesi Tamás 
pályájának.
 Az ének és a zene gyerekkorától elválaszt-
hatatlan része életének. Gitárjával a világ na-
gyon sok helyszínén megfordult. Régebben 
járt Monoron is, a művelődési házban, ahol 
olyan élménye volt egy zártkörű rendezvé-
nyen, hogy ide később is visszatért. Fiatalko-
ri atletizálása és focizása után pedig már ko-

  Kiemelkedő szakmai tevékenysége elisme-
réseként Az év iskolarendőre díjban részesült 
Pap Tatjána rendőrszázados, a Monori Rendőr-
kapitányság munkatársa. A díjat Papp Károly 
altábornagy, országos rendőrfőkapitány adta 
át december 12-én. 
 Pap Tatjána az iskolarendőr-programban ko-
ordinátori feladatot lát el, a Monori Rendőrka-
pitányságon dolgozó 14 iskolarendőrrel tart fo-
lyamatos kapcsolatot. Az illetékességi területen 
lévő 27 iskolával és az intézményekben tanu-
ló diákokkal kiváló kapcsolatot ápol, munká-
ja során széleskörű bűn- és balesetmegelőzési 
tanácsokkal segíti a fiatalok nevelését – tájé-
koztatott a Monori Rendőrkapitányság.  nfo

zonyuló árnyjátékos előadásuk, valamint az 
általuk énekelt szép dalok valódi élménnyé 
nemesítették a hagyományos bibliai törté-
netet. Tóth Csilla ilyen témájú rendezéseivel 
már jó néhány éve szerez örömet városunk 
közösségének. Kérdésünkre elmondta, hogy 
szolgálatnak tekinti ezt a munkát. 
 A színjátszó múlttal rendelkező magyar-
ének szakos pedagógus a kétezres évek elején 
költözött Monorra. Mint fogalmazott: – Be-
fogadó szellemű katolikus közösséget talál-
tunk. A városi gyertyagyújtás ötletét évek-
kel ezelőtt közösségünk egyik tagja, Kruchió 
László találta ki. Az akkori csíra napjainkra 
városi ünnepséggé nőtte ki magát. Színjátszó-
csoportunk ma már Szent Erzsébet nevét vi-
seli. Hozzátette: – Az alapító szülők ilyenkor 
magukkal hozzák jórészt általános iskolás 
gyermekeiket. Az adventi készülődés csalá-
di kötöttségei miatt mindenki időszűkében 
van, mégis arra törekszünk, hogy a történet 
szépsége és tartalma megmaradjon. Eleink 
házról házra járó betlehemező hagyományát 
őrizzük. A város megszokta, s várja az elő-

adásunkat. Mi pedig mindig va-
lami újat igyekszünk nyújtani. 
 Azt is megtudtuk, hogy az elő-
adás végleges szövege a színjátszó- 
csoport közös véleménye alapján 
születik meg.
 – A többiek nélkül ez nem men-
ne. Közösen dolgozunk a csalá-
dokkal azért, hogy mindenki szí-
vében megszülessen a karácsony 
– tette hozzá Tóth Csilla.  B.G.

moly futballedzői múltja is van. Ő alapította 
meg az FTC női szakosztályát, és női szövet-
ségi kapitány is volt. 2013-ban pedig edző-
je lett annak az RKSK-nak, amelyik sokáig a 
Monori SE vetélytársa volt az NBIII-ban. Egy 
hazai meccsünkön a Monort is látta játszani. 
Most gratulált az MSE őszi sikeréhez, a fel-
jutás reményéhez, de ne feledjük – mondta –, 
hogy nem könnyű ott is maradni.
 Úgy néz ki – említette búcsúzásként –, hogy 
még komolyabb feladat várhat rá a futball-
ban, illetve szurkolhatunk neki a Sztárban 
sztár adásaiban is, és szívesen jön újra Mo-
norra, ha hívjuk. B.G.  

Monori rendőr-
nő lett Az év  
iskolarendőre

Papp Károly országos rendőrfőkapitány adta 
át Az év iskolarendőre díjat Pap Tatjánának

1974-ben pályakezdő 
énektanárként érke-
zett Monorra a gimnázi-
umba, a nagyot, a többet 
akarás fiatalos szándéká-
val. Tanítványaival – és 
zenekedvelő kollégái segítségével – be is jutottak 
a Liszt és Kora, majd a Verdi és Kora Országos Mű-
veltégi Verseny rádiós döntőjébe. Neki volt köszön-
hető az állandósult létszámú, sikeres énekkar kiala-
kítása is. Jó érzéke volt a művészetek több ágához.
 Monoron kívül is elismerést szerzett diákszínját-
szóival, versmondóival, de például könyvet árult, raj-
zolt, és díjazott festményei is voltak. Zenei és irodal-
mi képzettségén túl is széleskörűen tájékozott volt. 
Ezért szerették tanítványai, osztályai, barátai, is-
merősei. Ha olykor kritikusan is szemlélte a világot, 

„professzoros” bölcselkedései miatt mindig jó volt 
vele beszélgetni, kirándulni. Majd két és fél itteni 
évtizede után örökölt családi házába, a Balaton mel-
lé költözött. Tanított még Veszprémben, Zamárdin, 
Zánkán, kórusban énekelt és bekapcsolódott Bala-
tonalmádi kulturális közéletébe is. 
 Monortól soha nem szakadt el teljesen. Mindig ér-
dekelték az itt történtek, vissza-visszajárt osztály-
találkozókra, volt iskolája ünnepségeire, ismerősei 
meglátogatására. Ilyenkor nem tudott úgy végig-
menni az utcán, hogy szívesen meg ne álljon barát-
ságos társalgásokra. Sokakat búcsúztatott, most ő 
kényszerült búcsúzásra. Talán a sors nem is vélet-
lenül rendelte úgy, hogy karácsonykor – súlyos be-
tegségével vívott szívós küzdelme után – Monoron, 
itt élő gyermekei, családja körében hunyt el és tért 
végső nyugalomra. Jellegzetes alakja sokaknak em-
lékezetes maradhat.

Hégely Gábor
(1948–2017)
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Nagy várakozás előzte meg az idén is, az immár jubi- 
leumi városi adventi kiállítás megnyitóját. Zsúfolásig 
megtelt az érdeklődőkkel a Vigadó utánozhatatlan 
hangulatúvá varázsolt nagyterme.  Kruchió Lászlót,  
a határtalan fantáziájú ötletgazda-rendezőt arról 
kérdeztük, miben tartja hagyományosnak és mi-
ben újszerűnek ezt a mostani rendezvényét?

TIZEDSZER  
ünnepelt együtt a város

N agyon örülök, hogy ennyien 
eljönnek, és hogy azt hallom, 
lelki táplálékot merítenek a 

kiállításból – kezdte válaszát. A ha-
gyományosságot abban próbáltam ki-
fejezni, hogy a sokszor kidobásra ítélt 
hétköznapi családi tárgyainkba (példá-
ul a kiszolgált régi ajtókba) új életet le-
het lehelni, esztétikusan fel lehet hasz-
nálni. És ahogy hozzányúlok egy-egy 
dologhoz, növényi részhez, az a mód 
az újítás. Mindig újat akarok mutatni 
az embereknek, és azt a jókedvet, ami-
ből ihletet, hangulatot lehet meríteni 

– a család meghitt ünnepeire, 
az év legfontosabb idősza-
kára várakozva –, én a kom-
pozíción keresztül tudom 
megüzenni az embereknek. 
Ami tíz éve így működik, 
annak van létjogosultsága! 
 Mint első alkalommal 
is, az én kedves egyko-
ri tanáromat, Borus Piros-
kát kértem társkiállítónak. 
Patchworkjei egymást ins-
piráló, gazdagító összhang-
ba kerültek az én díszíté-
seimmel.
 – Úgy éreztem, hogy 
ezen nagyon jó lesz nekem 
is részt venni – tette hozzá 
ehhez Pásztor (Borus) Pi-

roska –, hiszen a karácsony a textilek-
kel is kapcsolódik, a melegséget, a kel-
lemes hangulatot ez is kifejezi. A tíz év 
során nem csak az elsőn és most vol-
tunk együtt, hanem kétévente is. Vé-
gigkísértem Lacit egészen az iskolától 
kezdve, és nagyon örülök, hogy eddig 
eljutott, és még szárnyal tovább is. Ha-
mar elkészültek kért új munkáim, mert 
egy húron pendülünk, és nem tudok le-
állni, míg nincs kész. 
 – Én teljesen meglepődtem, hogy 
ez milyen csodálatos! – összegezte be-
nyomásait Márton Fruzsina, aki meghí-

vott énekesként közreműködve egy át-
lagos virágkiállításra számított, és most 
alig talált szavakat a tapasztalt hangu-
lat megfogalmazására. Pedig ehhez ő 
és férje, Szabó Gyula Győző (a Madách 
Színház tagjai) is magas szinten hoz-
zájárult. Dalaikkal művészien érzékel-
tették, hogy „a fenyőág illatával békes-
ség száll már közénk”.
 A színész-előadók mentek tovább, a 
komáromi Lovas Színházba, Pásztor 
Piroskának az alkotásai egyidejűleg 
az ipartestület székházában és a városi 
könyvtárban is megcsodálhatók voltak, 
tavasszal pedig eljutnak majd Francia-
országba és Luxemburgba. 
 Újra gyönyörködhettünk a fáradha-
tatlan Kruchió László hagyományos vá-
rosi adventi koszorújában és újszerű 
villanygyertya-költeményeiben is. A 
televízió Család-barát magazinjában 
pedig monoriként (amit mindig hang-
súlyoz) büszkén láthattuk eredeti, orszá-
gos elismerést jelentő ünnepi élővirág-
tálait.  B.G.Jubileumi torta

Városunk adventi koszorúja

Pásztor Piroska

Kiállításrészlet
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A Monorért Baráti Körbe 
– Budapestről – még a 
legutóbbi időben is 
el-ellátogatott. A civil 
egyesület évente meg-
jelentetett helytörté-
neti naptárának ő volt egykor az ötletadója. Kár, 
hogy azt már nem élhette meg, hogy annak 2018-
as számában méltán került a legendás monori ta-
nárok oldalára. 
 Aki gimnáziumunk kémia-fizika-olasz szakos 
tanáraként kedvelt idegen nyelvén volt képes a 
vegytan rejtelmeibe bevezetni tanítványait, mi-
közben a Strázsa elődjében, megyei és országos 
lapokban versei is jelentek meg, az valóban meg-
érdemelte, hogy még ma is különleges egyéni-
ségként emlegessék. 1958-tól, tizenkét évi itteni 
tanársága után nappali és levelezős osztályai va-
lamint volt kollégái meg is őrizték emlékét. Két 
évet dolgozott vegyészmérnökként, de igazi el-
hivatottságot a tanítás iránt érzett. Monorról tá-
vozván a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Fő-
iskola adjunktusa majd docense lett, végül pedig 
az Óbudai Egyetem nyugdíjas oktatója. Fényfor-
rás szakmérnöki diplomája után a világítástech-
nikus-képzés elismert szaktekintélyévé vált. In-
tézete oktatási igazgatóhelyettesként végzett 
munkájáért, magas színvonalú szakmai cikkei-
ért, a mérnökkamara továbbképzéseinek szerve-
zéséért – többek között – a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesület Életműdíját is megkapta.
 Főiskolai tanítványai még nemrég is így jellemez-
ték: „Félelmetesen felkészült és precíz.” „Rendkívül 
korrekt.” „Az intelligenciát tisztelő és támogató, se-
gítőkész.” „A szakmája az élete, fantasztikus hogy 
mekkora energiával adja át a tudását, érdemes nála 
tanulni.” „Mindenkinek ilyen tanárt kívánok.”
 Így emlékeznek rá Monoron is.  B. G.                              

Dr. Borsányi János 
(1933–2017)

  Autókkal zsúfolásig megtelt utca-
szakaszok, araszolva haladó kocsisor, 
óriási tömeg, vásári forgatag és ter-
mészetesen a főszereplők ketrecek-
be zárva: madarak, kutyák, macskák, 
hüllők és még sok egyéb  állat. A Mo-
nori Kisállatbörze a város egyik leg-
nagyobb érdeklődéssel kísért rendez-
vénysorozat. A Magyar Galamb és 
Kisállattenyésztők Országos Szövet-
sége által megrendezett események-
re tódulnak az érdeklődők, nem csak 
a környékbeli településekről, az ország tá-
volabbi pontjairól, sőt, még külföldről is. A 
helyi lakosok egy része – elsősorban a bör-
ze helyszínéül szolgáló régi vásártér kör-
nyékén élők – azonban nem fogadta kitö-
rő lelkesedéssel ezeket a rendezvényeket. 
Ők most fellélegezhetnek: hamarosan már 
nem kell tartani a kaotikus közlekedési ál-
lapottól, ugyanis az önkormányzat és a bör-
zét szervező szövetség nem tudott megálla-
podni, így legkésőbb novembertől nem lesz 
több kisállatbörze a vásártéren. 
 A felek között abban egyetértés van, hogy 
a vásárteret már kinőtte a rendezvény, az  új 
helyszínre költözés egy több tízmillió forin-
tos beruházás lenne, amellyel az elvárások-
nak megfelelő környezetet alakíthattak vol-
na ki, de ennyi pénzt az önkormányzat nem 
tudott és nem is kívánt erre a célra elkülöní-
teni, a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők 
Országos Szövetsége pedig nem járult hoz-
zá a beruházás költségeihez. 

  Monor önkormányzata megalkotta a vá-
ros településképi rendeletét. A rendelet elfo-
gadását megelőzően elkészült a város arcu-
lati kézikönyve is, amely tartalmazza többek 
között a város településkarakterét meghatá-
rozó településképi jellemzőket, a település-
kép minőségi formálására vonatkozó javasla-
tokat, valamint a településképhez illeszkedő 
építészeti elemeket.
 A jövőben három különböző eljárásrend 
szabályozza majd, hogy a város mely terüle-
tein milyen épületek épülhetnek, ezek a sza-
bályozások elsősorban a tervezőknek és a be-
ruházóknak szólnak. Az épületek tervezését 
megelőzi majd egy szakmai konzultáció, ame-
lyen a főépítész ajánlásokat tesz a tervezésre, 
melyet jegyzőkönyvbe foglalnak, ezt követő-
en az ajánlások szellemében folyhat majd az 
épületek tervezése. A településképi bejelen-
tési eljárás során az építtető és a tervező tudo-
mást szerez a helyi értékekről, ennek tükré-
ben pedig olyan épületet kell tervezni, amely 
illeszkedik a településképbe. 

 – Évről évre rengeteg bejelentés érkezett a 
kisállatbörzék időpontjában, a lakosság rend-
szeresen panaszkodott a parkolás és a zajha-
tás miatt, a rengeteg autó miatt pedig rendsze-
rint bedugult a város a rendezvény napjaiban. 
A szervezők és az önkormányzat álláspontja 
nem közeledett egymáshoz, eddig nem tud-
tunk megegyezni, így novembertől várható-
an nem lesz több kisállatbörze a vásártéren. 
Hozzá kell tenni, hogy továbbra is keressük 
a megoldást, amennyiben sikerül olyan hely-
színt találni a városban, amely mindenkinek 
megfelel, nem zárkózunk el a folytatástól. A 
régi vásár területét az önkormányzat lakóöve-
zetté nyilvánította, családi házas övezet kiala-
kítására szeretnénk lehetőséget biztosítani – 
tájékoztatott Zsombok László polgármester. 
 Az önkormányzati költségvetést nem érin-
ti hátrányosan a döntés, a börzékből évente 
alig több mint két millió forint bevétele szár-
mazott Monornak. A városvezetés döntése ja-
nuártól hatályos.  varga

Októberben lesz az utolsó 
kisállatbörze a vásártéren 

Településképi rendelet:  
változnak az építkezés szabályai

  A hulladékszállítást végző szolgáltató ja-
nuárban a zöldhulladékszállítás keretében 
begyűjti a fenyőfákat (karácsonyfákat). A 
fákat az 1. körzetben január 22-én (hétfő), a 
2. körzetben január 9-én és 23-án (kedd), a 3. 
körzetben január 10-én és 24-én (szerda), a 4. 
körzetben január 11-én és 25-én (csütörtök), 
az 5. körzetben január 11-én és 25-én (csütör-
tök) szállítják el.

Elszállítják  
a fenyőfákat

 A nyilvános reklámok szabályozása is vál-
tozik, a jövőben szigorúbb feltételek teljesülé-
se mellett jelenhetnek meg a reklámok. A cég-
táblákra vonatkozó előírások ellenben nem 
változnak. A közterületen elhelyezett reklá-
moknak 30 százalékban közérdekű informá-
ciót is tartalmazniuk kell, és csak 70 százalék 
lehet maga a reklám. A régi engedélyek lejár-
ta után csak ebben a formában megengedett 
a közterületen reklámok kihelyezése. 
 A településképi rendeletben az önkor-
mányzat több ingatlant is egyedi védelem-
ben részesít, a helyi építészeti értékek meg-
őrzése érdekében. Az egyedi védelemben 
részesített ingatlanok felújítását az önkor-
mányzat egy erre a célra létrehozott pénz-
ügyi alapból támogatja. A pályázat útján el-
nyerhető összegek csak a védetté nyilvánítás 
miatt megnövekedett felújítási többletköltsé-
geket fedezik. 
 A Monori Strázsa következő lapszámában 
bővebben beszámolunk a lakosságot érintő 
fontosabb változásokról. 
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A monori Vigadó épületét 
2007-ben újították fel, és a 
Vigadó Kulturális és Civil 

Központ Nonprofit Kft. is ebben az 
évben alakult meg, a megújult kul-
turális épület és a művelődési ház 
üzemeltetésére.  Hanzelik Andrea a 
kezdetektől igazgatja a kft. minden-
napjait, kezdő igazgatóként abban 
a szerencsés helyzetben volt része, 
hogy a kollégáit maga választhat-
ta ki, így Babos Attilával, Gál Zoltán-
nal és Tóth Károllyal közösen kezd-
ték meg a munkát az új épületben.
 – A nyitórendezvényre még béreltük a szé-
keket, aztán szépen sorjában mindenünk meg 
lett a professzionális működéshez. A kezdetek-
kor inkább még csak kisebb rendezvényeket 
tartottunk, ügyeltünk arra, hogy a művelődé-
si házban kialakult közösséget és a népszerű 
programokat is megtartsuk. Reményeink sze-
rint ez sikerült is, több program is megmaradt 
azokból az időkből, esetleg egy kicsit átalakult 
a mai elvárásoknak megfelelően. A két hely-
színnek egyébként eltérő funkciója van, míg 
a Vigadóban a komolyzenei koncertek, kiál-
lítások, előadói estek és esküvői szertartások 
kapnak elsősorban helyet, addig a művelődé-
si ház inkább az egyesületek, civilszervezetek 
otthona maradt – emlékezett vissza a kezdeti 
időszakra Andrea.
 A Vigadó felélesztésekor Pogácsás Tibor, ak-
kori polgármesternek többek között az volt a 
szándéka, hogy az addig sokak által csak alvó-
városnak titulált Monort ebből a mivoltából ki-
zökkentse, így Andreáék ezért a célért kezdtek 
dolgozni. Miközben a Vigadó falai közt egy-
re több neves előadó fordult meg, ezáltal egy-
re pezsgőbb lett a kulturális élet, a szabadtéri 
rendezvények felé is nyitott a szervezőcsapat.
 – A piaccsarnok megépítésével és a város-
központ felújításával új lehetőségek nyíltak 
előttünk, már nem csak a Vigadó falai közt 
tudtunk színvonalas programokat szervezni, 
hanem a város szabadtéri helyszínein is. A pi-
accsarnok egyben fesztiválcsarnoknak is épült, 
több közösségi programot és koncertet is szer-
veztünk ott, a városközpontban pedig a Szent 
István tér és augusztus 20-a alkalmával a Kos-
suth Lajos utca bizonyult jó rendezvényhely-
színnek. Előbbi helyszínen például az adventi 
programok találtak új otthonra, Kruchió Lász-

lóval éppen 10 évvel ezelőtt rendeztük az első 
ünnepi rendezvényt egy kis udvarban, amely 
mára több száz fős városi eseménnyé nőtte ki 
magát. A nemzeti ünnep programjai korábban 
a Kossuth utca egy kis részén összpontosultak, 
az elmúlt években pedig az egész utcát lezár-
tuk erre a napra – mondta a Vigadó igazgatója.
 A programhelyszínek aztán még tovább bő-
vültek a Borvidékek Hétvégéje szerevezésekor. 
Általában azok a sikeres rendezvények, amelyek 
önzetlen összefogásból jönnek létre – hangsú-
lyozza Hanzelik Andrea – ilyen esemény pél-
dául a Monor Környéki Strázsa Borrend elkép-
zelése alapján megvalósult rendezvény is. Az 
első alkalommal 2012-ben megrendezett bo-
ros esemény a borrend terve alapján és a Viga-
dó Kft. szakértő szervezésében jött létre. Már 
a kezdés is erős volt, hiszen az első alkalom-
mal is ismert előadók és jó hírű borászatok tet-
ték tiszteletüket az eseményen, napjainkra pe-
dig a térség legnagyobb boros rendezvényévé 
nőtte ki magát a Borvidékek Hétvégéje.
 A Monori Borút Egyesület ötlete alap-
ján tavaly rendezte meg először a Vigadó a 
FröccsSzombat elnevezésű rendezvényt, amely 
egy újabb színfoltja lett a nyári programoknak. 
A Borvidékek Hétvégéjével ellentétben ezen az 
eseményen csak monori borászatok italait kós-
tolhatják a vendégek, ugyanis a rendezvény 
alapvető célja, hogy minél szélesebb körben 
ismertté váljanak az egyre jobb eredménye-
ket elérő monori borok.
 – A Monori Borút Egyesület elképzelése az 
volt, hogy a Strázsahegyről behozzuk a város-
ba a helyi borokat. Innen jött az ötlet és segí-
tettük a rendezvény megvalósítását. A tava-
lyi sikerek láttán idén három alkalommal lesz 
FröccsSzombat – derült ki –, egy lesz az Orbán 

téren és kettő a városközpontban – tette hozzá 
Andrea.
 A felnőtteknek szóló programok mellett szá-
mos nagy sikerű gyerekprogramot is szervez 
a Vigadó, a filharmónia bérletes előadásokat 
például alkalmanként mintegy 600 monori 
iskolás kíséri figyelemmel. Emellett színielő-

adásokat, Mikulás- húsvéti és ta-
vaszköszöntő programokat is szer-
veznek a fiatalabb korosztálynak, 
több eseményre még a környező 
településekről is érkeznek gyere-
kek – tudtuk meg.
 Az idei évtől tovább bővül a vá-
rosi programkínálat, február elején 
adják át a városi sportcsarnokot, 
ahol a sportrendezvények mellett 
kulturális események is színesí-
tik majd a palettát, természetesen 
a Vigadó rendezésében.
 – Ez számunkra is egy új kihí-

vást jelent, hiszen a Vigadóban és az említett 
külső helyszíneken már rutinosak vagyunk, 
de a sportcsarnok számunkra is új terep lesz. A 
február 3-i Irie Maffia koncert lesz az első, amit 
ezen a helyszínen rendezünk, ezt követi egy 
Neoton Familia koncert, majd Pál Feri előadása. 
Ezekkel a programokkal több korosztályt és ér-
deklődési körű embert szeretnénk megszólítani 
és bevonzani a sportcsarnokba. Az Irie Maffia 
koncerthez egyébként egy másik program is 
kapcsolódik, a Wake up!-turné keretében érke-
zik a zenekar a városba, február elsején pedig 
a József Attila Gimnáziumba látogatnak a ze-
nekar tagjai, ahol mentősökkel együtt az újra-
élesztést tanítják meg a gyerekeknek.
 A Vigadó elmúlt 10 éve a fejlődésről szólt, 
hiszen a kezdeti kisebb rendezvényektől nap-
jainkra a környék kulturális életére is hatással 
levő rendezvények szervezéséig jutottak. De 
mi a siker titka? – tettük fel a kérdést az igaz-
gatónak. Elsősorban az összefogás és az ön-
zetlen segítségnyújtás – válaszolta Andrea –, 
hiszen a rendezvények sok esetben segítség-
gel valósulnak meg. Az egyesületek közremű-
ködésével, ötleteivel, a monori híres emberek 
segítségével. Utóbbira jó példa Mocsári Károly 
vagy az Irie Maffia énekese, Kéri András, akik 
többször is közreműködtek, mikor ismert, jó 
nevű eladókat hívott a Vigadó a városba. Eb-
ből is látszik, hogy jó ha vannak kapcsolatok, 
de önmagában ez még kevés lenne a siker-
hez. Arra is szükség van, hogy mindenki jól 
végezze a feladatát, hiszen egy nagyobb ren-
dezvény szervezése és lebonyolítása általá-
ban igen emberpróbáló munka. Az elmúlt 10 
év alatt egyre pezsgőbbé váló kulturális élet 
a bizonyíték arra, hogy Monoron ez a feltétel 
is teljesült.  V. N. 

A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. tavaly ünnepelte 
fennállásának 10. évfordulóját. A monori kulturális életet szervező 
cég igazgatójával, Hanzelik Andreával beszélgettünk a Vigadó 
indulásáról, az első évtizedről és az idén várható programokról.

Tíz éve formálják  
A MONORI KULTÚRÁT
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KÖZÖSSÉGOKTATÁS

A Monori Tankerületi Központ 
Magyarország középső régió-
jában, Pest megye déli részén, 

négy járásban (Dabas, Gyál, Monor, Ve-
csés) található. A szervezet 29 települé-
sen 47 köznevelési intézmény – 32 általá-
nos iskola, 5 általános iskola és alapfokú 
művészeti iskola, 3 gimnázium és 1 Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény (EGYMI) – fenntartói és működ-
tetői feladatait látja el.
 Az évértékelő sajtóbeszélgetésen részt 
vett Baranya Tiborné, a Gyáli Bartók Béla 
Általános Iskola; Krizsánné Turcsányi Ma-
rianna, a pilisi Gubányi Károly Általános 
Iskola; Spaitsné Rónaszéki Mária, a Gyöm-
rői Weöres Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola; Hosszú Ti-
bor, a Maglódi Vermesy Péter Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és 
Tamás Roland, a Dabasi Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola intézményvezetője.
 Elöljáróban dr. Hrutkáné Molnár Monika 
elmondta, hogy a Monori Tankerületi 
Központ által fenntartott intézmények-
ben csaknem tizennyolcezer gyermek 
tanul. Az 1963 munkatársból 1588 peda-
gógus, 148 nevelő-oktató munkát segítő 
dolgozó és 227 technikai munkatárs. A 
közalkalmazotti létszám 1922, míg kor-
mánytisztviselőként 32-en dolgoznak.
 Az igazgató asszony kiemelte, az idén 
9,1 milliárd forintos költségvetéssel gaz-
dálkodó szervezet diákjai számára a ta-
nulásukat, fejlődésüket segítő feltételek 
rendelkezésre állnak, mindenki számá-
ra biztosított a képessége szerinti elő-
rehaladás lehetősége. Emlékeztetett rá, 
hogy a Monori Tankerületi Központ je-
lenlegi szervezeti struktúrájában tavaly 
november 30-tól működik. A pozitív 
irányú elmozdulás hamar érezhetővé 
vált. Szorosabb lett az intézményekkel 
való együttműködés, az intézményve-
zetőkkel való kommunikáció napi szin-
tű konstruktív, problémamegoldó mun-
kában teljesedett ki, mely szinte kivétel 
nélkül jó hangulatban, közvetlenül zaj-
lott és zajlik ma is.

 dr. Hrutkáné Mol-
nár Monika aláhúz-
ta, már 2016 őszén 
látszott, hogy a de-
centralizáció jó irány, 
az ügyeket a tankerüle-
ti központ gyorsan meg 
tudja oldani. Sok esetben 
a gyors és hatékony együtt-
működés kulcsa a partneri viszony 
kialakítása. A tankerületi központ nem 
elsősorban döntéshozó és irányító szere-
pet lát el, sokkal inkább segítő partner-
ként áll az iskolák önálló munkája mö-
gött és támogatja működésüket. Jelezte, 
az iskolák igazgatói ma már gazdálko-
dási jogkörökkel is rendelkeznek. Min-
den intézmény költségvetési keretét az 
intézményvezetők bevonásával tervezte 
meg a fenntartó, így a vezetők tisztában 
vannak a gazdálkodást érintő keretszá-
mokkal, amelyekről folyamatos vissza-
csatolást kapnak. Az intézményvezetők 
érdekeltté váltak a bevételeik optimalizá-
lásában. Minél több egy intézmény saját 
bevétele, annál nagyobb mértékben van 
lehetősége a saját bevételi forrásból tör-
ténő fejlesztésre.
 A Monori Tankerületi Központ intéz-
ményvezetője tényként állapította meg, 
hogy a gazdálkodást a stabilitás jellem-
zi. Kiemelte, hogy az új szervezet felállí-
tásakor, a szervezeti struktúra összeállí-
tásakor, a munkatársak kiválasztásánál 
a szakmai tudáson túl a legfontosabb el-
várás az volt, hogy a tankerületi központ 
által elképzelt irányítói rendszerbe ho-
gyan tud valaki beilleszkedni.
 A sajtóbeszélgetésen már fejlesztési 
eredményekről is be tudott számolni dr. 
Hrutkáné Molnár Monika. Ecseren, a Laky 
Ilonka Általános Iskolában például új is-
kolaszárny készült el, magában foglalva 
négy tantermet és kiszolgáló-helyiségeket. 
A Vecsési Halmi Telepi Általános Isko-

Évértékelő sajtóbeszélge-
tésre hívta több intézmény 
vezetőjét dr. Hrutkáné 
Mol nár Monika, a Monori 
Tankerületi Központ igaz-
gatója november 21-én.

A Monori Tankerületi 
Központ ELSŐ ÉVE

lában hasonló léptékű 
fejlesztés van folya-
matban. Bővül a jövő-
ben Dabason a Gyóni 
Géza Általános Iskola 

is. Egy novemberi kor-
mányhatározat alapján 

pedig egy új, 10 tantermes, 
tornateremmel rendelkező is-

kolaépülettel bővülhet a Maglódi 
Vermesy Péter Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola a közeljövőben.
 Az elmúlt időszakban a tankerületi 
központ intézményeiben, a legrosszabb 
állapotban a mosdók, a vizesblokkok he-
lyiségei voltak. Volt olyan iskola, ahon-
nan a gyerekek inkább hazajártak, ha 
mosdóba kellett menniük. A tankerületi 
központ – a tulajdonos önkormányzatok 
energetikai és épület felújítási projektjei 
támogatása mellett – legelőször e terüle-
ten lépett egy nagyot. A nyár folyamán 
és jelenleg is 15 intézményben végezte 
el, illetve végzi a XXI. századi kívánal-
maknak megfelelő felújításokat.
 Dr. Hrutkáné Molnár Monika kiemelte, 
a sajtóbeszélgetésen résztvevő valameny-
nyi intézmény kiváló kapcsolatokat ápol 
a helyi önkormányzatokkal, s minden-
ki arra törekszik, hogy ez a jó kapcsolat 
a jövőben is megmaradjon.
 A résztvevők közösen keresték a vá-
laszt arra a kérdésre is, hogyan lehet 
vonzóbbá tenni, menedzselni az iskolát 
a XXI. századi eszközökkel.
 A jelen lévő intézményvezetők na-
gyon hasznosnak ítélték a tankerületi 
központ azon kezdeményezését, hogy 
az intézményvezetői értekezleteket min-
dig más településen, más intézményben 
rendezik meg.
 Dr. Hrutkáné Molnár Monika végeze-
tül jelezte, hogy az ilyen jellegű beszél-
getéseket a jövőben is rendszeressé kí-
vánják tenni.     

 
A tankerületi köz-
pont segítőként áll 
az iskolák önálló 
munkája mögött
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PROGRAMOK

Monorra is ellátogat az Arany-busz
   Arany János születésének bicentenáriu-

mát ünnepeltük 2017-ben, ebből az alkalmá-
ból kezdett országjárásba az Arany-busz. A 
Petőfi Irodalmi Múzeum mozgókiállítása ja-
nuár 25-én érkezik városunkba.
 A kiállítás Arany János életművét, költé-
szetének máig ható erejét mutatja be versek, 
képek, relikviamásolatok, hang- és filmfel-
vételek segítségével. Az egyedi installációs 
elemek nem csupán különleges látványvilá-
got teremtenek, de segítik a szövegértelme-
zés, a befogadás folyamatát is. A busz mel-

letti pihenőben a látogatóknak alkalma lesz 
Arany-köteteket lapozgatni, kvízeket kitöl-
teni, szójátékokat játszani és kipróbálhatják 
erejüket egy petrencés rúddal vagy egy ma-
lomkővel is.
 A szervező Vigadó Kulturális és Civil 
Központ a leginkább méltó helyre, a Városi 
Könyvtár mellé várja az érdeklődőket janu-
ár 25-én reggeltől délután 16 óráig. A kiállí-
tás ingyenesen látogatható; napközben szer-
vezett iskolai csoportok jelentkezését várják 
a 06-29/413-212-es telefonszámon.

ÚJÉVI KONCERT A VIGADÓBAN 
– ZENEI UTAZÁS A MAYA TRIÓVAL
Január 12. 18 óra
Induljunk,van egy hely… – 90 perces zenei utazás  
világslágerekkel. Belépőjegyek még kaphatók!
Vigadó, díszterem

ÜNNEPI MŰSOR A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA ALKALMÁBÓL
Január 21. 15 óra
Lukács Sándor Kossuth-díjas színművész   
Az elűzött álom című estje 
Vigadó, díszterem

MONORRA ÉRKEZIK AZ ARANY-BUSZ
Január 25.
Pontos helyszínt keressék a www.monor.hu oldalon!

DUMASZÍNHÁZ
Január 27.
Kiss Ádám estjére minden jegy elkelt!
Vigadó, díszterem

JÉGDISZKÓ 
Január 28. 18 óra
Fergeteges záróbulival búcsúztatjuk  
a Balassi utcai sporttelepen működő jégpályát!
Monori SE, sporttelep

IRIE MAFFIA KONCERT
Február 3.
Monor Városi Sportcsarnok

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Február 5.
Magyar Természetvédők Szövetsége,  
Őrzők: Közösen a természet védelméért című kiállítás.
Vigadó, díszterem

NEOTON KONCERT
Március 2.
Jegyek már kaphatók!
Monor 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.

JÉGVIRÁGTÓL BORVIRÁGIG 
FORRALTBOROS KALANDOZÁSOK
Január 13.
További információ a szervező honlapján: 
www.monoriborut.hu
Strázsahegy

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK TALÁLKOZÓJA
Január 20. 
Monori Művelődési Ház

ZENÉS IRODALMI EST ÉS KONCERT  
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
ALKALMÁBÓL A ZENEISKOLÁBAN
Január 22. 17 óra

EGYHÁZI FARSANG
Január 27.
Monori Művelődési Ház

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA
Február 5. 17 óra 30
Koncertsorozat a Monori Budai Imre  
Alapfokú Művészeti Iskolában

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

Monor Város Önkormányzat képviselő-testülete pá-
lyázatot hirdet a Monori Tesz-vesz Óvoda, a Monori 
Petőfi Óvoda, a Monori Napsugár Óvoda és a Mono-
ri Szivárvány Óvoda intézményvezetői beosztásai-
nak betöltésére.
 A pályázatok benyújtásának határideje 2018. április 
20. A beosztások 2018. augusztus 1-jétől tölthetők be.
 Bővebb tájékoztatás Monor város honlapján érhe-
tő el, illetve Burján Sándor közoktatási ügyintézőtől 
kérhető a 06-29/612-305-ös telefonszámon.

Óvodavezetőt keres 
az önkormányzat
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249 Ft 
helyet t

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Tipp:

A tisztasághoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!

Az akciós ár  

csak a hirdetés 

felmutatásával 

érvényes!

150  Ft

Az akció 
2018. 01. 31-ig, 
vagy a készlet  

erejéig tart.

PAmex 

mikrószálas 

bolyhos 

törlőkendő

Bankkártyás fizetési lehetőség

   A Monor Városi Sportcsarnok sportcélú hasz-
nosítás mellett rendezvények szervezésére is új le-
hetőségeket teremt a városban. Már a tervezéskor 

   Nem telhet el Monoron a 
január strázsahegyi forralt 
boros kalandozás nélkül, 
így természetesen idén is 
megrendezésre kerül a Mo-
nori Borút Egyesület szer-
vezésében a Jégvirágtól bor-
virágig gasztrokulturális 
rendezvény. Az esemény 
idén is igazi ínyencségeket 
kínál azoknak, akik jegyet 
váltanak a térség egyik leg-
kedveltebb januári rendez-
vényére, ahol most is olyan 
ételeket kóstolhatnak kor-
látlanul a vendégek, ame-
lyeket otthon biztosan nem 
készítenének el. 
 A baráti születésnapnak indult, napjainkra pe-
dig közel 1000 főt megmozgató rendezvényen 14 
helyszín várja az érdeklődőket, ahol a belépőjegy-
gyel rendelkezők az ízletes ételek mellett forraltbor- 
különlegességeket is fogyaszthatnak. 
 – A Jégvirágtól borvirágig célja, hogy jól érez-
zék magukat, akik január 13-án 11 és 18 óra kö-
zött ellátogatnak a Strázsahegyre. Amint az elmúlt 
években, idén is olyan ételekkel készülnek a ven-
déglátók, amelyeket általában otthon nem készíte-

Kulturális rendezvényeknek  
is otthont ad a sportcsarnok

Hív és vár a Strázsahegy, kalandra fel! 

arra törekedett a Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft., hogy az épület több mindenre is hasznosít-
ható legyen. A sportrendezvények szervezése az 

üzemeltető Monori Sportcsarnok Nonprofit 
Kft. feladata lesz majd.  
 A városban egyes beltéri programokat 
évek óta telt házzal szervező Vigadó Kulturá-
lis és Civil Központ a sportcsarnok kulturális 
célú szervezésének is részese lesz. A febru-
ár 3-i nyitókoncertre a – monori kötődésű – 
Irie Maffia zenekart kérték fel, az első nyil-
vános eseményre kedvezményes áron vált-
hatók belépőjegyek!
 Az idősebb korosztályra is gondoltak a 
szervezők, március elején a Neoton Família 
sztárjai adnak élő koncertet a csarnokban. 
Az első néhány hónap programjait a Viga-
dóban mindig telt házat vonzó Pál Feri atya 
előadása egészíti majd ki..  nfo

nek el az emberek, így igazi 
különlegességeket is meg-
ízlelhetnek a résztvevők. 
Nem az volt a célunk, hogy 
húzóneveket hívjunk a ren-
dezvényre, inkább a helyi 
termelők termékeit, ételeit, 
italait szeretnénk népsze-
rűbbé tenni. Az esemény 
egyik üzenete is az, hogy 
a helyiek lehetőleg hely-
ben költsék el a pénzüket, 
hiszen a monori vendég-
látósok, borászok is tud-
nak jó minőséget nyújtani 
a monoriaknak – mondta 
Szabó Gyula, a rendezvény 
egyik szervezője.

 A Jégvirágtól borvirágig egyik legnagyobb hi-
ányosságát az időjárás szokta okozni, a rendez-
vény ugyanis akkor lehetne tökéletes, ha nagy 
pelyhekben hullana a hó. Ha havazást nem is 
hoz az időjárás – reméljük, hogy az esőfelhők 
messzire elkerülik január 13-án a Strázsahe-
gyet – az ízletes ételek és a testet-lelket melen-
gető forralt borok is megteszik a hatásukat, hogy 
minden vendég jó szájízzel távozzon az év első 
gasztrokalandjáról. 
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A tudomány szerint a kispolgár – részben szolgáltató, részben 
kistermelő helyzeténél fogva – számottevő tőkefelhalmozásra 
ugyan nem képes, de szerény mértékben meg tudja teremteni a 
polgári életkereteket. Monoron a kiegyezés táján 214 iparos, 52 
kereskedő, 11 vendéglős tevékenykedett. Az ipartestület 339 taggal 
alakult meg 1885-ben, s az első világháború után a tagok száma 
meghaladta a 400 főt. Tehát a monori lakosság majd 4 százalékára 
tehető azok száma, akik kisipari, kiskereskedelmi, vendéglátó-
ipari egzisztenciára alapították létüket. Kutatómunkánk során arra 
is kíváncsiak voltunk, terhelték-e a kispolgárokat anyagi gondok?

A monoriak viselt    
dolgai  XCII.
Iparosok, keres-
kedők gondjai

HELYTÖRTÉNET

A Pest Megyei Levéltárban talál-
tunk egy olyan levelet (93/1926. 
szám alatt), amelyet dr. Sandula 

Imre esperes, apátplébános írt a Mo-
nor községi elöljáróságnak: „Miután 
az aug. havi vásár összeesik ez évben 
a kath. egyház nagy ünnepével, Nagy-
boldogasszony napjával, ami a mono-
ri kath. templomnak búcsú ünnepe is, 
szíveskedjenek intézkedni, hogy a vá-
sár az utána való vasárnapra, vagy-
is augusztus 22-ik napjára tetessék át”. 

A levél másolatát Piry 
Endre főjegyző átküld-
te az ipartestület elnök-
ségének, majd egyeztetés 
után megválaszolta az es-
peres úrnak. Idézünk belőle: 

„A községi elöljáróság az országos 
vásárnak augusztus 22-ére való áthelye-
zését nem tartja sem a maga, sem pedig 
az érdekelt iparosság részéről elfogad-
hatónak, mivel a pesti vásár is augusz-
tus 22-én lévén, a monori vásárt telje-

sen tönkre tenné. (…) Szerény nézetem 
szerint az iparosságnak most minden 
vásári alkalmat meg kell ragadni, hogy 
egyik vásárról a másikra jutva, a meg-
élhetést sokszor ráfizetéssel is biztosí-
tani tudja”.
 Az ipartestületek az országban állan-
dó kapcsolatban voltak. Gondjaikat leve-
lezéssel osztották meg egymással. Pél-
dául Debrecenből az iparos nagygyűlés 
véleményéről írt a monori iparosoknak 
Varjassy Imre elnök (1926. február 7-én 
keltezve): „A mai rettenetes gazdasági 
helyzetben, amikor nincs munkaalka-
lom, nincs meg a megélhetés lehetősége, 
amikor ezer gonddal terhelten áll az ipa-
rosság magára hagyatottan, akkor az Or-
szágos Takarékossági Bizottság azt ter-
vezi, hogy olyan központi intézményt 
állít fel, amely az összes állami beszer-
zéseket elvégzi. Vagyis az anyagszük-
séglet beszerzését és kiosztását az egyes 
hivatalok és intézmények esetében saját 
hatáskörébe rendeli. Ebben az esetben az 
iparosság és a kereskedői érdekeltség ki 
fog esni minden állami munkából, ami-
kor magán munka, vevő, és megrendelő 
nincs. A debreceni iparosok leghatáro-
zottabban tiltakoznak a központosítás 
ellen. A nagygyűlésük tiltakozását el-
küldik a Kereskedelmi Minisztériumba 
és Báró Szterényi József Őméltóságának.” 
E levéllel a monoriakat is tiltakozásra 
ösztönzik.
 A monori iparos, kereskedő és ven-
déglős társadalomnak nagy sérelme volt 
a forgalmi adó, melyet „az érdekeltség 
megfizetni képtelen, mert a kirótt áta-
lányösszeg többszörösen felülmúlja a 
forgalom után járó összeget (kesereg 
egy panaszos – 134/I. 1926.). A rendelő 
és vevőközönség nem hajlandó a forgal-
mi adót megfizetni. … A 2 %-os forgal-
mi adó csupán papíron van meg, ellen-
ben a valóságban 3–5-szöröse fizetendő, 
amit az érdekeltség minden törekvése 
és utánjárása után sem tud mérsékeltet-
ni”. A Monori Általános Ipartestület 1926. 
febr. 14-én tartott közgyűlése (a jegyző-
könyve szerint) is „tiltakozását fejezte ki 
a még mindig fennálló súlyos forgalmi 
adórendszer ellen, és elhatározta, hogy 

felír a pénzügyminiszterhez”.
 A tiltakozások valamelyest 

meghal lgatásra ta lá l-
tak 1926 decemberében. 

Megszületik egy pénz-
ügyminiszteri rende-
let amely „az általá-
nos forgalmi adózás 
alól mentesíti a közcé-
lú kulturális, hazafias, 

jótékonysági egyesüle-
tek által időszakonként tar-

tott rendezvényekből szárma-
zó bevételeket”. Röviden ennyit 

tudtunk megemlíteni a gazdasági élet 
gondjaiból.
 Forrás: Pest Megyei Levéltár, Ipartestü-
leti iratok 1898–1932; Közérdek 1914–1932.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke 

 Vásári jelenet 

A s
ze

rző
 gy

űjt
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e

A monori iparos,  
kereskedő és vendég-

lős társadalomnak  
nagy sérelme volt  

a forgalmi  
adó 
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KULTÚRA

RINGATÓ-FOGLALKOZÁS 
Január 15., 22., 29. 11 órától
A programot vezeti: Szántó Dóra Viola

BIBLIOTERÁPIÁS BESZÉLGETÉS  
KISGYERMEKES ANYUKÁKNAK
Január 18. és 25. 11 óra

MIÉRT SZERETJÜK? 
Január 19. 16 óra
Beszélgetés Rejtő Jenőről Pavlyás István vezetésével. 

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS BESZÉLGETÉS
Január 30. 16 óra
Dante: Isteni színjáték – Purgatórium 
Baranyi Ferenc és Simon Gyula fordításában. 

Dr. Borzsák István Városi  
Könyvtár és Helytörténeti  
Gyűjtemény programjai

„AZ IGAZ EMBER HITBŐL ÉL”
Január 31. 14 óra 30
Luther Márton és a Szentírás – filmvetítés  
és beszélgetés a reformátor küzdelmeiről és 95 tételéről.

BÁTORSÁG VAGY FANATIZMUS? 
Február 1. 14 óra 30
Luther életművének értékelése,  
a könyvtár vendége, Vigh Ágnes.

Szeretettel várunk minden  
kedves érdeklődőt!
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 
88. Tel.: 06-29/412-246
www.monorkonyvtar.hu

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

*Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, maximum 2018. február 9-ig, a hirdetés felmutatásával.
  A hallókészülékkel kapcsolatos részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségeken.

   Vegyen részt ingyenes hallásvizsgálaton 2018. február 9-ig
és vegye át GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

    Válasszon MAGYAR szakértelemmel
 gyártott, okos hallókészüléket!

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
  vagy kérdezze meg kezelőorvosát.w

w
w

.victofon.hu

Bejelentkezés: 06-30/337-12942200 Monor, Balassa u. 1.

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

Parole
 NYELVISKOLA

Vizsgázz nálunk 
sikeresen 

az ingyenes 
nyelvvizsgáért!

ÁLLAMILAG 
ELISMERT 

NYELVVIZSGA 
MONORON

Részleteket honlapunkon  
vagy nyelviskolánkban találsz.

  Az új évben is folytatódik a Kult Moziklub 
a KultPincében. Az első vetítés január 18-án 
18 óra 30 perckor kezdődik, majd a következő 
február 9-én 18 óra 30-kor. A moziklubokban 
vetített filmeket a közönség választhatja ki, 
általában három megajánlott film közül. A 
szavazás a Kult Moziklub Facebook-oldalán 
zajlik. A részvétel regisztrációhoz kötött, me-
lyet a KultPince weboldalán lehet megtenni. 
 A vetítések alkalmával borkóstoló és finom 
harapnivalók várják a vendégeket, amely ben-
ne van a belépő árában (2 190 Ft). 

Idén is lesz 
moziklub a 
KultPincében
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Téli szüneten  
a labdarúgók
Ugyan most még szünetel a labdarúgó-bajnokság, a tavaszi sze-
zonra való felkészülés a napokban elkezdődik, ilyenkor sem telnek 
tétlenül a napok az egyesületek háza táján. Ilyenkor több idő jut 
elemezni az eltelt időszak eredményeit és némi változás is történ-
het a keretben, játékosok jöhetnek vagy mehetnek a szünetben. 

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

1080 Ft/m2 -től, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító Szerelvény – Sarok
Kazánok, cirkók, 

radiátorok, 
acél-, műanyag- 

és rézcsövek. 
Minden ami a víz-, 

gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/A

Kedvező áraK
Minden, ami 
kémény!

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

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

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

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

E-mail : csinosk@freemail.hu

A z NBIII foci kezdeményezésére történt 
internetes szurkolói szavazás alapján 
a Keleti csoportban az ősz legjobb já-

tékosa Bozsó Antal, a Monori SE kapusa lett.
 A Foci a köbön közölte a Horváth Dávid 
vezetőedző által készített házi értékelést, 
a Monori SE NBIII-as csapata tagjairól. A 
legjobb ennek alapján Hunya Krisztián lett 
6,63 pontos átlaggal, de mellette még ha-
tan kaptak a 16 meccs alapján 6,50 körüli 
értékelést. 
 Selei András sportigazgató beszélt az elkép-
zelésekről: – Sok játékost figyelünk, de csak 
olyat fogunk szerződtetni, aki biztosan segí-
teni tud abban, hogy megtartsuk előnyün-

ket, és megnyerjük a bajnokságot. A bajnoki 
címmel tartozunk Gábor Attila emlékének. A 
tavalyi edzői kör ősszel kiegészült Varró Zol-
tánnal, januártól pedig – az NBII-re készül-
ve, a szakmaiságot a profizmushoz közelít- 
ve – Kovács Zoltán lesz az új technikai veze-
tőnk, aki már több helyen is bizonyította rá-
termettségét, sportszeretetét.  
 A téli szünet után január 9-én indul a 
konkrét felkészülés, a tavaszi szezon márci-
us 3-án kezdődik és a Balassagyarmat elleni 
március 3-i rajtig tíz alkalommal lép pályá-
ra gyakorlómérkőzésen. Edzőmeccs keretein 
belül az élvonalbeli Vasassal, a minden bi-
zonnyal nyártól szintén NBI-es MTK-val, a 
másodosztályú Siófokkal és több erős NBIII-
as alakulattal is összecsap a monori gárda. 
A várható felkészülési menetrend: január 
24. (szerda) MTK (NBII)–Monor /pontos idő-
pont és helyszín később/, január 27. (szom-
bat) 11:00 Monor–Vecsés (NBIII), január 31. 
(szerda) 15:00 Siófok (NBII)–Monor, február 
3. (szombat) Dabas (NBIII)–Monor (pontos 
időpont később), február 7. (szerda) 14:30 Ti-
szakécske (NBIII)–Monor, február 10. (szom-
bat) 11:00 Monor–Iváncsa (NBIII), február 
14. (szerda) 15:00 Vasas (NBI)–Monor (Bu-
dapest, Fáy u.), február 17. (szombat) 11:00 
Pénzügyőr (NBIII)–Monor (Budapest, Pasa-
réti út 11–13), február 21. (szerda) Honvéd 
II (NBIII)–Monor (pontos időpont és hely-
szín későb), február 24. (szombat) Veszprém 
(NBIII)–Monor (pontos időpont és helyszín 
később).
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Támogassa a monori kosárlabdasportot!
   A Monori Sportegyesület kosárlabda-szak-

osztálya ezúton is keresi azokat a támogató-
kat, akiknek lehetősége van saját cégeikben, 
munkahelyükön a társasági adóról (TAO) 
szóló törvény látvány-csapatsport támoga-
tásáról döntéseket hozni, illetve a döntés-
hozók felé a támogatás lehetőségét felvetni.
 Fontos tudni, hogy az erre jogosult vál-
lalkozások számára ez a támogatási forma 
semmilyen pluszköltséggel nem jár, hiszen 
a TAO-törvény vonatkozó rendeletei szerint 
az ilyen támogatások csökkentik a fizetendő 
társasági adót.
 A monori kosárlabda jövője szempont-
jából kiemelkedő fontosságú, hogy ezt a 
támogatási formát a lehető legjobban ki-
használják, mert ezekből a támogatásokból 
tudják fizetni a kosárlabdasportot válasz-

SPORT

Felvételre keresünk
monori forgácsoló üzemünkbe
betanított munkásokat  
és CNC esztergagépekhez
gépkezelő munkatársakat!

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

Szereted a divat világát?
Otthonosan mozogsz benne?

Ha felkeltettük érdeklődésed, küldd el fényképes önéletrajzod és rövid motivációs 
leveled fizetési igényed megjelölésével az info@regiolapok.hu e-mail címünkre.

Akkor most álmaid állását kínáljuk Neked
a régió legnagyobb reklám- és médiavállalkozásánál!
•  Naprakészen ismered a divattrendeket.
• Jól és közvetlen stílusban kommunikálsz.
• Élvezed a változatos munkát.
• Szereted az embereket – és magad is.
•  Laza vagy, de a munkádat felelősségteljesen,  

lelkiismeretesen végzed.
•  Lételemed a csapatmunka, másokkal segítőkész vagy.
•  A számítógép a haverod, az alapvető programok  

a kisujjadban vannak.
•  Van B-kategóriás jogosítványod és szívesen vezetsz autót.

Hogy 
milyennek 
képzelünk 

el?

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

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

tó gyerekek edzéséhez, versenyeztetésé-
hez szükséges felszereléseket, költségeket. 
Sporttámogatással kapcsolatos kérdéseivel 
keresse Mészáros Győzőt, a szakosztály el-
nökét a  06-30/380-85-96-os telefonszámon 
vagy a meszaros.gyozo@t-email.hu e-mail 
címen.
 Az MSE kosárlabda idén 45 éves, a szak-
osztály ma 150 fős tagsággal rendelkezik, 
ezzel Monor sportéletében az egyik legna-
gyobb utánpótlásbázissal és hagyomány-
nyal rendelkező szakosztály, amely sporto-
lási lehetőséget biztosít a kisgyermekkortól 
az öregfiúk-korosztályig. Komoly terveik 
vannak a jövőre nézve a kosárlabda mint 
tömegsport lehetőség elterjesztésében, va-
lamint az egyre magasabban jegyzett baj-
nokságokban való szereplésben.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018. január 16-án és 23-án 17 Órakor

30 éve Monoron
Részletfizetési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

 A sporttámogatási rendszer lehetővé te-
szi, hogy korszerű sportfelszerelések kerül-
hessen az egyesület birtokába, hogy fejlődő 
infrastruktúra és bővülő szakemberállo-
mány segítse a monori gyerekek fejlődését 
a jövőben!   nfo
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AJÁNLÓ

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198

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

V: zárva 

Akció: 
2018. január 10–31.
illetve a készletünk 

erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

Csíki sör
palack,
0,5 liter

Miller sör
palack,
0,33 liter

Szivárvány  
Aqua Lúgos  
víz 1,5 liter

BB Arany  
Cuveé pezsgő
0,75 liter

CBA Kutyaszalámi
1 kg

Tchibo Family 
kávé
250 g

Ajax  
általános  
lemosó
1 liter

Perfex eü.  
papír 8+2  tekercs

HB Hofbrau  
sör
doboz,
0,5 liter

Pincemester 
fehér  
félédes bor 
2 liter

Jager-
meister 
1 liter

Mars szelet
47 g

Lay’s sós chips
77 g 

Arany  
Ászok sör
doboz, 
0,5 liter

289 Ft  
helyett

279 Ft

249 Ft 
helyett

215 Ft

109 Ft 
helyett

79 Ft

1099 Ft 
helyett

939 Ft

179 Ft 
helyett

159 Ft

499 Ft 
helyett

469 Ft

499 Ft 
helyett

459 Ft

349 Ft 
helyett

319 Ft

185 Ft 
helyett

165 Ft

445 Ft 
helyett

409 Ft

5550 Ft 
helyett

5299 Ft

129 Ft 
helyett

105 Ft

239 Ft 
helyett

199 Ft

209 Ft 
helyett

189 Ft

5 +1 
Krémes 

ajándék

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Győzelem-
mel zárták 
az évet

  Karácsonyi ajándékként megtudhatták a 
monori kosarasok, hogy a felnőtt és az orszá-
gos korosztályos bajnokságokban szereplő 
csapataik februártól az új városi sportcsar-
nokban játszhatnak majd.
 Eddigi eredményeikkel ezért sokat is tet-
tek. Erre csak az utóbbi időszakból is idéz-
hetünk jó példákat.
 NBII-es felnőtt férficsapatunk a főváros-
ban 100 pont szerzésével (75 ellenében) tudta 
legyőzni a Bikák KK együttesét, és a MAFC 
BME is csak egy ponttal tudott győzni elle-
ne otthonában.
 A Monori SE két női csapata az elmúlt két 
év összevont junior-felnőtt Pest megyei baj-
noka.
 Monori SE-Szedd ki!– MSE 74-49, Nagy-
kőrösi Sólymok–MSE 61-78, PITYKE KSE–
MSE 49-61, MSE–Miklósi Kék Rókák 55-41. 
A Nemzeti Junior Bajnokságban játszó lá-
nyaink Szolnokon 66-31-re győztek. A me-
gyei bajnokságban címvédőként megőrizték 
veretlenségüket és a DMTK Haraszti Sasok 
ellen Dunaharasztin is 80-48-as győzelem-
mel zárták az évet. B. G. 

   Miután a megyei úszó csapatbajnokság ok-
tóberben megrendezett monori fordulóján a 
Monori SE szakosztálya egyéniben 9 arany, 6 
ezüst és 8 bronz, csapatban pedig 1 arany il-
letve 1 bronz érmet szerzett, november 11-én 
Bécsben, a Simmeringer Delfin Kupán kép-
viselte városunkat.
 Az ottani rövidpályás sprintszámokban 
a 2005–2009-es születésű osztrák és szlovák 
kortársaikkal  versenyezve – 18 éremmel – 
8 arany, 4 ezüst és 6 bronzzal gazdagították 
eredménylistájukat.
 December 9-én és 10-én a Nyíregyháza 
Spartacus – Bozsik Akadémia rangos nem-

Úszó és labdarúgó nemzet- 
közi utánpótlássikerek

A CSZC Szterényi József Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája

INGYENES képzéseket indít  
MONORON felnőttoktatásban, 

esti munkarend szerint 
a következő szakmákban:

•  Ács  (OKJ 34 582 01)

•  Eladó  (OKJ 34 341 01)

•  Mechatronikus karbantartó  
(OKJ 34 523 01)

•  Irodai titkár  (OKJ 54 346 03)

•  Pénzügyi-számviteli ügyintéző  
(OKJ 54 344 01)

A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
Részletes információk és a jelentkezési lap letölthető a 

www.szterenyi.hu oldalról.

Jelentkezési határidő 2018. január 20. 

Új 
képZéS!

•  autóbusz-vEzEtő 
(OKJ 35 841 01) 

Strázsahegy legédesebb részén a Mézes soron, 
barátságos környezetben programok 
megrendezésére kiválóan alkalmas  

igazi bulizós pince vár hogy megünnepelj:

Érdeklődj Petrovai Tamásné Anikónál!
2200 Monor, Köztársaság u. 5.

06-70/434-3254

Ha szeretnél egy vidám, felhőtlen estét 
átmulatozni, akkor keresd a

•   névnapot, szülinapot
•  lány- és legénybúcsút
•  családi összejövetelt, keresztelőt
•  céges rendezvényt
•   és bármit, ami eszedbe jut!

Petrovai Pincét!

zetközi kupatornáján – ahol 
fővárosi és erdélyi akadémi-
ák is részt vettek – az MSE 
U13-as csapata ezüstérmet 
nyert. Ezzel a Vasas Kubala 
Akadémia csapatát is meg-
előzte. Nyíregyháza II. ellen 
1-0-ra, Újpesttel szemben 
pedig 2-1-re tudtak győzni. 
Csak a döntőben kaptak ki 
3-0-ra a Nyíregyháza I-től.
 A második helyezés 
mellett a torna legjobb játékosává a mono-
ri Tomasek Gergőt választották. 

Tomasek Ger-
gő lett a nemzet-
közi torna leg-
jobb játékosa

A monori úszócsapat 



Köszönetet mondunk mindazoknak akik drá-
ga szerettünk, Hégely Gábor temetésén részt 
vettek, részvétükkel, virágaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek!   A gyászoló család 
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AJÁNLÓ

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

•   Monoron két nőstény kecskegida, 9 hónapo-
sak, núbiai-búr szülőktől 15 000 Ft/db áron  
ELADÓ! Érd.: 06-70/607-4444

•   Szeretnél megismerkedni az olajfestészettel? 
Festő szakkör indul februártól a JAG-ban! Diá-
kok és felnőttek részére is! Érd.: 06-70/3791-007, 
facebook/agardigabi. Várlak szeretettel! Agárdi 
Gabi festőművész 

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 
20 000 Ft/m³, tölgy-bükk 25-33 cm 19 500 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067

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

•   Monori húsboltba eladóhölgyeket, illetve hen-
test keresünk, kiemelt bérezéssel, jó munkakö-
rülmények közé. Pályakezdő nem akadály. Érd.: 
06-20/204-8448 vagy 06-20/58-43-238.

•   Eladó ingatlant keresek Budapesten, és Pest 
megyében. Érd.: 06-30/612-4371 

Apróhirdetés

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

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

kollégákat keresünk, Pécelre, 
több műszakos munkarendbe

KIVÁLÓ KÖRNYEZET ÉS CSAPAT, JÓ HANGULAT, 
TÁMOGATÓ VEZETÉS!

INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK!

BETANÍTOTT ÖSSZESZERELŐ

Hölgyek, urak és pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
+36 30/ 570 - 6454 • jelentkezes@delego.hu

Hogy megteremtsd 
az alapot, kell egy 

STABIL, JÓ MUNKAHELY

• Garantáltan bejelentett, hosszú távú lehetőség
• Teljesítmény bónusz (20 000 Ft/hó)

• Cafeteria (22 000Ft/hó) 
• Hónap dolgozója jutalom (20 000Ft/hó)

• Azonnali kezdési lehetőség

Bruttó 230    000 – 300    000 Ft
átlagosan megkereshető havi juttatási csomagSzemélygépkocsi-vezető  
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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. január
18-án  és 22-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!

Monor és környékére 
keresünk  

Ingatlanértékesítő 
kollégát  

kiemelt bérezéssel!
Fényképes önéletrajzokat  

a zsagi@hotmail.com e-mail címre várjuk.

(nyugdíjasok jelentkezését is várjuk)

Kérjük jelezze ha nem kapott 
Monori Strázsa újságot,  

vagy egyéb problémát tapasztal  
a terjesztéssel!

 E-mail: terjesztes@regiolapok.hu 
Tel.: 06-29/412-587 

Nem kapott Strázsát?



Akciós árak január 15-től 27-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Erzsébet-
utalványt is  
elfogadunk

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

MINTABOLT

ATLAsz Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

Keresse
 webshopunkat 

a neten!
www.husifutar.hu

990  Ft/kg

899 Ft/kg

599 Ft/kg

1150  Ft/kg

799  Ft/kg

1990  Ft/kg

1100  Ft/kg

1250 Ft/kg

399 Ft/kg

1290  Ft/kg

1190  Ft/kg
850 Ft/kg

699  Ft/kg
1150 Ft/kg

149  Ft/kg

799  Ft/kg

Bőrös comb

Hajdú kolbász

Pulykanyak

Sütni való kolbász
csípős, csemege

Bőrös császár

Főtt császár

Sertés hátsó csülök

Pacal
gyorsfagyasztott

Faros csirkecomb

Csirkemellfilé

Hosszúkaraj

Kakas

Csirkefarhát

Csirkecombfilé

Sertés darált hús

Sertéscsülök
kockázva



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

Különlegességek: Érlelt marhahúsok kibővített választékban,  
olasz felvágottak és sajtkülönlegességek, ibériai sertés-húsok, rákfélék,  

krokodil, tonhal-steak, tenger gyümölcsei stb.

Január 12-től várjuk!

Monor

Országút 11.

06-20/435-3499

Hagyományos székely 
eljárással készült 

E-mentes termékek 
100%-ban természetes 

alapanyagokból.

Kínálatunkból:
Szalámik  •  Füstölt felvágottak

Házi füstölt kolbászok  •  Füstölt házi májas 
Disznófősajt  •  Májas- és véres hurka, 

kolbász   •  Zsírjában sült hús vagy kolbász 
borcanban  •  Kemencében sült sonka 

Székely sertésvirsli  •  Füstölt húsos oldalas  
Vadfelvágottak

                -es számú főút  
34,5 kilométerénél,

a La Via étterem mellett

4

SZENDVICS-
KÜLÖNLEGESSÉGEK

490 Ft-ért

Nyitvatartás keddtől szombatig:  
8-tól 19-ig


