
Szépkorúak 
fóruma 

130 millió fo-
rintot nyert 
Monor útépí-
tésre

Közösségi bor  
született az  
összefogásból

Bemutatkozik a 
Kossuth iskola 
új igazgatója

Tegyük  
szebbé együtt  
a karácsonyt!

Újabb monori 
úszósikerek

6. oldal

3. oldal

8. oldal

11. oldal

16. oldal

20. oldal

Messze viszik  
a sportcsarnok 
és a város jó 
hírét 7. oldal

2018. december 5.  
Gyerekek találkozhatnak Mikulással  

10:00-kor a piacon, 16:30-kor a Szent István téren  

2018. december 9. 16:00, Szent István tér
Második adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Matuz József lelkipásztor

2018. december 13. 17:00, Vigadó Díszterem
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola  

Monori Tagintézménye tanulóinak  
évzáró koncertje 

2018. december 14. 18:00, Vigadó Díszterem 
Forrás kórus  

karácsonyi hangversenye

2018. december 16. 16:00, Szent István tér
Harmadik adventi gyertya meggyújtása 
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa 

Köszöntőt mond: Sánta József lelkipásztor

2018. december 16. 17:00, református nagytemplom
Jótékonysági karácsonyi hangverseny

2018. december 22.  16:00, Szent István tér
Negyedik adventi gyertya meggyújtása  

és városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház közössége  

élő betlehemmel és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes 
gondoskodik.

Köszöntőt mond: Pogácsás Tibor államtitkár  
és Paszternák Tamás plébániai kormányzó

2018. december 24. 16:00
Pásztorjáték a római katolikus templomban

Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban

Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban

Gyermekkarácsony a református kistemplomban

2018. december 24. 24:00
Éjféli szentmise a római katolikus templomban

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról a monori egyházak gondoskodnak.
(1. református egyház, 2.  baptista egyház, 3. evangélikus egyház 4. katolikus egyház)

Bővebb információ: 06-29/413-212  •  vigado@vigadokft.hu  •  www.vigadokft.hu

„Ünnepi
  fényben” 

ADVENTI 
ÜNNEPSÉGSOROZAT 

Monoron

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! 
Színes, minden korosztálynak szóló rendezvénysorozattal várjuk a karácsonyt. 

Az adventi hétvégéken a monori egyházakkal közösen  
várjuk az érdeklődőket Monor főterén közös gyertyagyújtásra!  

Legyen részese ön is! 

XXVII. évfolyam 12. szám • 2018. november 28.  Monor Városi Önkormányzat lapja
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1000 pince, ezernyi élmény... 

Legyen Neked is pincéd!

Eladná? Írjon e-mailt: 
monoripincefalu@gmail.com

Vásárolna? 
www.monoripincefalu.eu/eladopincek

Találkozhattok  
vele:
december 5-én  
szerdán
•  10:00 Piac- és Fesztiválcsarnok
•  16:30 Szent István tér

Várjuk együtt 
a Monori Mikulás 

érkezését!
Idén decemberben  
újra városunkba  
látogat a  
Mikulás! 

Monori Mikulás szerdán és csütörtökön  
a gyerekek otthonaiba is ellátogat majd,  

kinek-kinek érdemei szerint virgácsot és ajándékot hozva. 

Krampuszai a Vigadó elérhetőségein  
már várják a szülők megkeresését, hogy kihez látogasson el. 

www.vigadokft.hu  •  vigado@vigadokft.hu  •  06-29/413-212

Pál Feri római katolikus pap, mentálhigiénés szakember, 
a monori Vigadóban évek óta visszatérő előadó. 
Papi pályafutásának kezdetétől tart rendszeresen 
hittanórákat, előadásokat fiataloknak pszichológia, 
teológia és mentálhigiéné témakörben. 

Belépőjegyek elővételben korlátozott számban  
(early bird) 1 600; teljes áron 2 300 forintért kaphatók.

További információ a 06-29/413-212-es telefonszámon,  
a www.vigadokft.hu oldalon és a vigado@vigadokft.hu e-mail címen kérhető.

2019. február 11. 18.30
Vigadó Kulturális és Civil Központ
Monor, Kossuth L. u. 65–67.

Pál Feri  
atya újra  
a monori  
Vigadóban!

Önkormányzati 
tulajdonú  
ingatlanokat  
értékesít a város

  Monor Város Önkormányzata ingatlanok 
hasznosítására hirdet pályázatot.
 Eladó ingatlanok:  Lke-4 építési övezetbe so-
rolt 594, 595, 666 m2-es építési telkek az Irányi 
utcában 8 060 Ft/m2 +Áfa vételáron. Lke-3 épí-
tési övezetbe sorolt 1047, 1063, 1617 m2-es építé-
si telkek a Rákosi Jenő utcában 8 060 Ft/m2 +Áfa 
vételáron. Bajcsy-Zsilinszky utca 2. sz. alatti (ci-
pőbolt) ingatlan 40 530 000 Ft vételáron, vala-
mint Deák Ferenc utca 9. sz. alatti (volt ideg-
gondozó) ingatlan 43 700 000 Ft vételáron. 
 Bérbeadó ingatlan: városi piac 6757/36 hrsz.-ú, 
19 m2-es üzlethelyisége 25 000 Ft/m2/év bérleti 
díjon. 
 A pályázati kiírások teljes szövege a www.
monor.hu weboldalon letölthető, további in-
formáció a 06-29/612-314 telefonszámon kér-
hető.  nfo

Ezúton hívjuk fel a tisztelt lakosság figyelmét az 
afrikai sertéspestis fertőzésének terjedése miat-
ti intézkedésre!
 Jelenleg a Monori Járás a fertőzés terjedését 
tekintve közepes kockázatú besorolású térségbe 
tartozik, azonban magas kockázatú térségbe való 
besorolás esetén azonnali adatokra lesz szükség, 
mivel a regisztrált sertéstartókat azonnal ki kell 
értesíteni a védekezés lehetőségeiről.
 A nyilvántartásban jelenleg nem minden ház-
táji sertéstartó szerepel.
 A rendelkezésünkre álló adatok frissítése azért 
fontos, hogy esetleges közvetlen járványhelyzet 
esetén a hatóság a további intézkedéseit hatéko-
nyan tudja megszervezni, továbbá a nem regiszt-
rált állattartó az esetleges állami kártérítésben 
nem részesül.
 A jogkövetkezmények nélküli regisztrációra 
(mely tartalmazza: név, állattartás helye, tartott 
darabszám) 2018. december 8-ig van lehetőség a 
Monori Polgármesteri Hivatal 109. sz. irodában sze-
mélyesen, vagy elektronikus úton kasa.zoltan@
monor.hu e-mail címen.
 A fertőzéssel kapcsolatban bővebben a NÉBIH 
honlapján található főállatorvosi határozatban 
tájékozódhat  a "Megjelent az afrikai sertéspes-
tis elleni védekezést összefoglaló új főállatorvosi 
határozat" című írásban. 

Monori Polgármesteri Hivatal

Intézkedés  
sertéspestis  
terjedése miatt

HÍREK

Közösségi sütöde 
a Tabánban

  Közösségi alapon működő sütöde alakult 
Monor Tabánnak nevezett városrészén, a Kis-
faludy utca 50 szám alatt. Az Elfogadás Sü-
tőipari Szociális Szövetkezet tagjai között a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat is megtalál-
ható. A közösségi kezdeményezés célja, hogy 
jó minőségű, házi jellegű aprósüteménye-
ket készítsenek természetes alapanyagokból, 
tartósítószer-mentesen, de talán ettől is fon-
tosabb az a cél, hogy a sütödei munkával ér-
tékteremtő tevékenységet biztosítsanak a he-
lyi asszonyoknak. 
 – Hosszú távú célunk, hogy fenntartható és 
a közösséget támogató, annak példát mutató te-
vékenységgel hozzájáruljunk a szegregátum ban 
élők szociális és munkaerőpiaci helyzetének ja-
vulásához. A sütödei munka, mint jövedelem-
kiegészítő tevékenység a telepi nők társadalmi 
beilleszkedését segítő tevékenységként hozzá-
járul a női esélyegyenlőség és foglalkoztatás 
megteremtéséhez – olvasható a szerkesztősé-
günkbe eljuttatott közleményben. 
 A sütödében többek között pogácsák, piték 
és különböző aprósütemények, illetve bejgli 
is készül. Előzetes egyeztetés alapján akár di-
abetikus termékek is rendelhetők. A sütödé-
ben készített termékek szerdánként a monori 
piacon is megvásárolhatók. 
 A sütödével és az ott készített termékekkel 
kapcsolatban további információt is megtud-
hatnak Deákné Juhász Katalintól a 06-30/653-2110 
telefonszámon vagy a juhasz.katalin@maltai.
hu e-mail címen. nfo

A monori piaccsarnokban is találkozhatnak 
a közösségi sütödében készült termékekkel

Teljes hosszában megújult a nagy forgalmú Móricz Zsigmond utca

Újabb forgalmas  
utak újulnak meg jövőre

  Monor Város Önkormányzata további 130 
millió forintból folytathatja a monori utak fel-
újítását, miután sikerrel pályázott a Pest me-
gye fejlesztését szolgáló program aktuális pá-
lyázati felhívására. A felhasználható forrásból 
a város több pontján kerül sor útfelújításra. 
 Teljes hosszában megújul a Kistemplom 
utca burkolata, a 445 méter hosszú, helyen-
ként 7 méter széles közutat új kopóréteggel 
látják el. Szintén az Újtelep városrészben ta-
lálható a Hegedűs Gyula utca, melyet kiszé-
lesítenek és süllyesztett szegéllyel látnak el, 
majd a Páskom utca csomópontjával együtt 
új aszfaltréteget terítenek az útra. Mindkét 
útszakaszon megtörténik a szegélyező szik-
kasztó árkok rendbetétele is.

 A projekt részeként kiszélesítik és süly-
lyesztett szegélykővel erősítik meg a Nem-
zetőr utca Kossuth Lajos utca és Liliom utca 
közötti 292 méter hosszú szakaszát. Felújítás-
ra kerül a városközpont egyik legnagyobb 
terhelést kapó útszakasza is, a Bocskai utca 
első része, a városi piactér épületének vé-
géig. 
 Elkészült a Móricz Zsigmond utca és az 
Ipar utca felújítása. A vasútállomás utcájában 
három részletben készült el az új aszfaltsző-
nyeg. A legutóbb befejezett – Ady Endre utca 
és Mátyás király utca közötti – szakaszon a 
kivitelező még elvégzi a szükséges szerel-
vények szintbeemelését, mielőtt átvenné a 
munkát az önkormányzat.! nfo
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HÍREKÖNKORMÁNYZAT

„ALÁZATTAL tekintek  
a rám váró feladatokra”
Tóthné Szabó Évát nevezték ki 
a Monori Járási Hivatal élére. 

  A Monor Városi Védőnői Szolgálat munka-
társai 15. alkalommal rendezték meg az anya-
tejes világnapot. Az érdeklődőket különböző 
programokkal és szűrővizsgálatokkal várták 
a művelődési házban a szervezők. A részletek-

Október 4-én rendezték meg a 
monori pályaválasztási kiállí-
tást, melyet idén is a Pest Me-
gyei Kormányhivatal szerve-
zett és a Monori Járási Hivatal 
foglalkoztatási osztálya koor-
dinált. Az eseményre 18 tele-
pülésről 657 gyermek érkezett, 
hogy megismerkedjenek a kiál-
lításon részt vevő középiskolák-
kal és munkáltatókkal. Tóthné 
Szabó Éva elmondta, az elmúlt 
négy év eddigi legsikeresebb ki-
állításán vannak túl, ezért köszö-
nettel tartozik a kiállítás szer-
vezésén dolgozó kollégáinak is. 
Többek között nekik köszönhe-
tő, hogy a jó nevű gimnáziu-
mok és szakképzési intézmények 
mellett idén olyan jelentős mun-
káltató is megjelent a kiállításon 
mint a Scania. 

Pályaválasztási 
kiállítás

ről Molnárné Virág Erika, a Monor városi veze-
tő védőnő tájékoztatott. 
 – Az anyatejes világnapnak 15 éves hagyo-
mánya van Monoron. Az idei eseményt Dará-
zsi Kálmán alpolgármester úr nyitotta meg, a 
beszédet követően a monori óvodások műso-
ra következett, a fellépő csoportok a Kossuth, 
a Szivárvány és a Katona óvodából érkeztek 
a programra. A Fashion Dance tánccsoport is 
köszöntötte a rendezvényen megjelent édes-
anyákat, majd emléklapot és virágot adtunk 
át a sokáig szoptató anyukáknak. A babafo-
tó-pályázat eredményét is kihirdettük, az első 
három helyezett díjazásban részesült. Napköz-
ben volt ugrálóvár és arcfestés, ezekben a Mo-
solybirodalom volt a segítségünkre. Vendége-
inket szendviccsel és házi szörppel kínáltuk 
a programok ideje alatt – mondta el Molnár-
né Virág Erika.
 Az egészségügyi szűrővizsgálatok a 
MonorMed segítségével zajlottak, a Máltai 
Szeretetszolgálat pedig mozgó tüdő szűrő-
állo mással volt jelen a rendezvényen.  

  A tervezett határidőre, október utolsó nap-
jára elkészült a szabadtéri sportpark a Péteri 

Elkészült az 
új szabadtéri 
sportpark

Anyatejes világnap

A Monori Járási Hivatal új vezetője előtt 
nem ismeretlen az új feladatkör, 2014. 
október 15. óta a hivatal helyettes ve-

zetőjeként dolgozott és a járási hivatal foglal-
koztatási osztályát is vezette. Tóthné Szabó Éva 
koordinálta a Pest Megyei Kormányhivatal 
szervezésében zajló monori pályaválasztási 
kiállításokat is, amelyek rendszeres részt ve-
vői voltak környékbeli és fővárosi jó nevű kö-
zépiskolák, ismert vállalatok és a környékbe-
li iskolákból érkező pályaválasztás előtt álló 
gyermekek. A magánéletben két civil szerve-
zet alapítója, két gyermek édesanyja és öt uno-
kájának köszönhetően boldog nagyszülő is. 
 – Szolgálatként, alázattal tekintek a rám 
váró feladatokra és ezt szó szerint értem, hi-
szen a hivatalban az ügyfeleket, a helyi és 
a környékbeli lakosokat kell szolgál-
nunk és segítenünk ügyintézé-
seik során – szögezte le a járá-
si hivatal új vezetője.
 Tóthné Szabó Éva az el-
következő időszak egyik 
legfontosabb feladatának 
nevezte a gyömrői okmány-
iroda kormányablakká törté-
nő átalakítását, ami jelentősen 
megkönnyíti a gyömrői lako-
sok ügyintézését, továbbá a mo-
nori kormányablakot is mentesíti némi 
terhelés alól, hiszen azok a gyömrői ügyfe-

lek, akik eddig Monoron in-
tézték az ügyeiket az átadás 
után ezt már helyben is meg-

tehetik. A monori kormányab-
lak jelentős forgalmat bonyolít, 

nem csak a környékből, a főváros 
peremkerületeiből is sokan igénybe ve-

szik a szolgáltatásokat. Például októberben 

összesen 6805 ügyfelet szolgáltak ki, a vára-
kozási idő átlagosan 14 perc 19 másodperc 
volt, az ügyintézési idő pedig nem érte el a 8 
percet. Ez országos viszonylatban is jó ered-
ménynek számít. 
 A gyömrői kormányablakot a legmoder-
nebb elvárásoknak megfelelően alakítják ki, 
úgy is lehetne mondani, hogy a jövőnek épül. 
A modern környezet, a korszerű technoló-
gia és a munkatársak szakmai felkészültsé-
ge az ügyfelek érdekeit szolgálja, egyben le-
hetővé teszi a gyors és pontos ügyintézést. 
A kormányablakban egy baba-mama sarok 
is kialakításra kerül, ezzel is szeretnének 
hozzájárulni a kisgyerekkel érkező ügyfe-
lek nagyobb kényelméhez. A kormányab-
lak átadására várhatóan tavasszal kerül sor. 
 Tóthné a munkakörülményekről is beszélt 
lapunknak. A vezető elmondta, a járási hi-
vatal munkatársai minden nap sokat dol-
goznak, számára egyáltalán nem mindegy, 
hogy ezt milyen hangulatban és környezet-
ben teszik. 
 – Fontosnak tartom, hogy érezzék, ez egy 
olyan munkahely, ahol számíthatnak egy-
másra és a vezetőkre is – hangsúlyozta Tóthné, 
majd hozzátette, az elégedett ügyfelek mellett 
a munkatársak körülményei a legfontosabbak, 
ezért mindent megtesz majd, hogy a Monori 
Járási Hivatalban nyugodt és kiegyensúlyo-
zott légkörben teljenek a munkanapok. VNA Scania is részt vett a pályaválasztási kiállításon 

Óvodások köszöntötték az édesanyákat az anyatejes világnap alkalmából

Tóthné Szabó Éva, a Monori 
Járási Hivatal új vezetőjeSzolgálatként, alá-

zattal tekintek a rám 
váró feladatokra és  

ezt szó szerint  
értem 

úton, a grundpálya melletti területen. A 150 
négyzetméteres parkban telepített 25 esz-
közzel tovább bővültek az ingyenes sporto-
lási lehetőségek a városban.
 A Tavas park mellett így már egy másik vá-
rosrészben is kipróbálhatók a fekvőtámasz-
kodó, függeszkedő, húzódzkodó, tolódzkodó, 
has- és hátizom-erősítő gyakorlatok. A sza-
badtéri mozgást biztosító gépek telepítése a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Program keretében kiírt pályázati támoga-
tásból valósult meg. 

Darázsi Kálmán alpolgármester  
nyitotta meg a rendezvényt

Kihirdetett  
rendeletek 

  Monor Város Önkormányzat képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti októberi és 
novemberi rendeleteit: 
 – Monor Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete 25/2018. (X. 19.) önkormányzati 
rendelete a települési támogatásról, az egyéb 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, va-
lamint a személyes gondoskodást nyújtó el-
látásokról, igénybevétele szabályairól, és a fi-
zetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.
 – Monor Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete 26/2018. (XI. 19.) önkormányzati 
rendelete Monor Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 19.) ön-
kormányzati rendelet 3. számú módosításáról. 
 – Monor Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete 27/2018. (XI. 19.) önkormányzati 
rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 
27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
A kihirdetett rendeletekről bővebben is olvas-
hatnak a város honlapján (www.monor.hu), ha 
az „Önkormányzat” fül legördülő menüjében 
a „Hirdetmények” pontra kattintanak. V. 

Monor Város Önkormányzat képviselő-testülete 
25/2018. (I. 18.) számú határozatával a Monori 
Polgármesteri Hivatalban 2018. december 27., 28. 
napjaira igazgatási szünetet rendelt el.
 Fentiekre tekintettel, valamint figyelemmel a 
2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend-
ről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM rendelet szabályozá-
sára, a Monori Polgármesteri Hivatal év végi ügy-
félfogadási rendje az alábbiak szerint alakul:
 November 30. (péntek) munkanap, munkaidő 
8-16.30, ügyfélfogadás 8-12 és 13-16.30-ig. Dec-
ember 1. (szombat) munkanap, munkaidő 8-12.30, 
ügyfélfogadás 8-12. December 14. (péntek) mun-
kanap, munkaidő 8-16.30, ügyfélfogadás 8-12 és 
13-16.30. December 15. (szombat) munkanap mun-
kaidő 8-12.30, ügyfélfogadás 8-12. 
 December 24., 25. és 26. (hétfő, kedd, szerda) 
pihenőnap és karácsony, a hivatal zárva van. Dec-
ember 27., 28. (csütörtök, péntek) igazgatási szü-
net, a hivatal zárva van, ezeken a napokon sürgős 
anyakönyvi ügyekben (haláleset) munkaidőben, 
a 06-29/612-300-as telefonszám hívható.
 December 31. (hétfő) pihenőnap, a hivatal zár-
va van. Január 1. (kedd) újév, a hivatal zárva van.
 Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gaz-
dag új esztendőt kívánok a polgármesteri hiva-
tal valamennyi munkatársa nevében! 

Dr. Urbán Hajnalka, jegyző

Tájékoztató a 
munkarend  
és ügyfélfogadási 
idő változásáról
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Igaz, hogy még nem telt el 
egy év a városi sportcsarnok 
ünnepélyes megnyitóren- 
dezvénye óta, de az elmúlt  
10 hónap tapasztalatai alap- 
ján elmondható, hogy jól 
alakul a városi sportlétesít-
mény üzemeltetése.

A tavaly első alkalommal rendezett nyugdíjasoknak szóló 
fórum után, idén második alkalommal szervezett szépko-
rúaknak szóló délutáni előadássorozatot Monor Város Ön-
kormányzata. Az esős délutáni időjárás ellenére is szép szám-
mal érkeztek érdeklődők a művelődési ház nagytermébe.

MESSZE VISZIK  
a sportcsarnok  
és a város jó hírétSzépkorúak 

FÓRUMA

ÖNKORMÁNYZAT

A z épület falai között számos 
sportesemény és egyéb közös-
ségi rendezvény zajlott, a ki-

használtság a hétköznapokon és a hét-
végéken is igen jónak mondható – árulta 
el Rajki László, a Monori Sportcsarnok 
Üzemeltető Nonprofit Kft. vezetője. Igaz 
– tette hozzá –, hogy 10-11 hónap tapasz-
talata után még nem célszerű mérleget 
vonni, a csarnok működéséről valós 
képet nagyjából két év leforgása után 
kaphatunk.
 – A sportcsarnok nagyon sokféle 
rendezvénynek adott otthont az eltelt 
hónapok alatt. Koncerteket, szalag-
avatókat, tánc-, ritmikus gimnaszti-
ka-, karate-, taekwondo-, thai boksz- 
és birkózóversenyeket, kosárlabda- és 
kézilabdamérkőzéseket rendeztek az 
elmúlt időszakban. A sportrendezvé-
nyek között például több nemzetközi 
esemény is volt, amelyeken szintén jól 
vizsgázott az épület. Az egyébként ál-

talánosságban elmondható, hogy ér-
demes volt alapos munkát végezni az 
előkészítő szakaszban, hasznos volt, 
hogy több különböző sportcsarnokot 
is meglátogattunk, mert a megszerzett 
tapasztalatainkat kamatoztatni tudtuk 
a tervezés során. Fontos szempont volt, 
hogy az épület megfeleljen a szabvá-
nyoknak, így a nagyobb sportesemé-
nyek szervezése is megoldhatóvá vált. 
Ennek köszönhetjük például, hogy a 
Vecsés SE itt játssza az első osztályú 
kézi labda -mérkő zé seit, hiszen a mono-
ri csarnokon kívül nem találtak olyan 
létesítményt a környéken, amely meg-
felelt volna az NB I-ben támasztott el-
várásoknak – mondta Rajki László.
 A nagyobb rendezvények mellett a 
hétköznapokon is egyre nagyobb ki-
használtság mellett üzemel a sportcsar-
nok. Vannak olyan időpontok, amikor 
az épület mindhárom sportolásra alkal-
mas terme ki van adva. A sportegyesület 
szakosztályai mellett magánszemélyek-
nek, gyerekeknek és baráti társaságok-
nak is jut hely az épületben.
 – Kézilabda- és kosárlabdaedzések 
rendszeresen vannak a csarnokban, 
emellett női torna, óvodásoknak mini-
foci és még sok más egyéb lehetőség 
várja a sportolni vágyókat. A sportoló 
gyerekeket a szülők meg tudják várni 
a csarnok klubtermében, ahol egy gye-
reksarkot is kialakítottunk, így a legki-
sebbek is el tudják foglalni magukat a 
várakozás alatt. Összességében elmond-

ÖNKORMÁNYZAT

ható, hogy pezsgő közösségi élet ala-
kult ki a csarnokban, ami reményeink 
szerint a jövőben még tovább fejlődhet 

– hangsúlyozta Rajki László.
 A sportcsarnokban intézmények és 
cégek is szívesen tartják rendezvényei-
ket, az eddigi tapasztalatok alapján pe-
dig elmondható, hogy a sportrendezvé-
nyek mellett koncertek és más közösségi 
rendezvények lebonyolítására tökélete-
sen alkalmas az épület. A bérlők többsé-
ge jó véleménnyel van a sportcsarnokról, 
elégedettek az üzemeltető munkájával 
és az elérhető szolgáltatásokkal is. Ami 
azért is fontos, mert az elégedett ügyfe-
lek által válik még népszerűbbé és is-
mertté a monori sportcsarnok.
 A jövő évre vonatkozó tervekről egy-
előre nem tudtunk meg pontos informá-
ciókat, Rajki László annyit elárult, hogy 
legalább hat zenés-táncos rendezvény-
nek ad majd otthont a sportcsarnok, lesz 
nemzetközi taekwondoverseny, illetve 
több gyerekeknek szóló rendezvény is.
 A sportcsarnok működését a bérle-
ti díjakból származó saját bevételeken 
túl az önkormányzat idén 34 millió fo-
rinttal támogatja, ez az összeg a tervek 
szerint a jövő évi költségvetésben is a 
sportcsarnok rendelkezésére áll majd.

Varga Norbert

Fontos  
a közbiztonság

  Monor Város Önkormányzata kiemelten 
kezeli a település közbiztonságát. Az egyik 
legfontosabb közügyként és közjóként tekint 
rá és meg kívánja őrizni a város ezen a terü-
leten elért eredményeit, azt, hogy Monor a 
hivatalos statisztikák szerint is a legbizton-
ságosabb magyar települések egyike – hang-
súlyozta Zsombok László polgármester. A vá-
rosvezetés számára fontos, hogy a lakosság 
biztonságban érezze magát. A Monori Rend-
őrkapitánysággal szorosan együttműködik 
az önkormányzat, a rendőrkapitányság mun-
káját különböző támogatásokkal is is segíti 
a városvezetés. A városban szolgálatot telje-
sítő járőrpár bértámogatására bruttó 11 mil-
lió 755 ezer forintot fordított idén az önkor-
mányzat, a közbiztonság javítását szolgáló 
térfigyelő kamerák karbantartására és áram-
díjára további bruttó 3 millió 520 ezer forin-
tot költött a város. Ezek a költségek a terve-
zett rendszeres kiadások között szerepelnek, 
ezen túl további támogatásokat is nyújtott az 
önkormányzat az elmúlt évek alatt. 
 Opel személygépkocsi vásárlására 2015-
ben 1 millió 500 ezer forintot biztosított a 
város költségvetéséből a képviselő-testület. 
Egy évvel később a rendőrkapitányság épü-
letének felújításához járult hozzá a városve-
zetés 1 millió forinttal, majd 2017-ben a mo-
nori rendőrségi szálló felújítására 1,5 millió 
forintot szavaztak meg a képviselők. 
 A népszerű Kék lámpás nap rendezvényt 
minden évben 250 ezer forinttal támogatja a 
város, ez négy év alatt összesen 1 millió fo-
rintot jelentett. 
 A polgárőrséget az elmúlt négy évben je-
lentős összeggel, évente mintegy 1,5 millió 
forinttal támogatta az önkormányzat, azaz 
összesen 6 millió forinttal járult hozzá a mo-
nori polgárőrség működéséhez. 
 Ha a felsorolt összegekhez hozzávesszük 
még a BM szolgálati lakáshoz biztosított évi 
53 ezer forintos térítést – négy év alatt ösz-
szesen 212 ezer forint –, akkor elmondható, 
hogy összességében közel 26,5 millió forint 
támogatást fordított az önkormányzat a rend-
őrség és a polgárőrség támogatásra, ezzel is 
hozzájárulva a város közbiztonságához.  V. 

A program összeállításánál törekedtek 
arra, hogy az időseket leginkább ér-
deklő témák kerüljenek szóba, így az 

egészségmegőrzésről, a gyógynövények ha-
tásairól, valamint a baleset- és tűzmegelőzés-
ről hallhattak előadásokat. A résztvevőket 
Zsombok László, Monor polgármestere rendha-
gyó módon, ezúttal házigazdaként és mode-
rátorként köszöntötte. Rövid bevezetőt köve-
tően elmondta, hogy a nyugdíjasszervezetek 
városunkban is hiánypótló munkát végeznek 
azzal, hogy olyan közösségformáló erőként je-
lennek meg, mely több tucat hasonló érdeklő-
désű, idősebb monorinak nyújt heti programot, 
kirándulási és szórakozási lehetőséget. Ezen 
munka elismeréséül Polgármesteri Elismerő 
Oklevélben részesítette a nyugdíjasklubok ve-
zetőit. Monor város időskorúi körében végzett 
kiemelkedő közösségépítő tevékenységéért, a 
városi civil hagyományokat ápoló és fejlesztő 
értékes munkájáért és a település közéletében 
betöltött szerepéért elismerő oklevelet vehe-
tett át Beke Lajosné, a Vidám Nyugdíjas Klub, 
dr. Dudás Jenőné a Pedagógus Nyugdíjas Klub,  
Kereki Imréné az Idősek Klubja, Kiss Miklósné a 
Városi Nyugdíjas Kör, és Ordasi Károlyné a Vas-
utas Nyugdíjas Klub vezetője. Hasonló elisme-
résben részesültek azon civil szervezetek ve-
zetői, akik egészségfejlesztő munkájuk során, 
főként nyugdíjas tagok életét segítik. Gyenge 
Julianna, a jelenlegi és Sinkovicz Lászlóné, koráb-
bi vezetője a Telepi Vöröskeresztnek, Jámbor 
Miklósné, a Közös Út Cukorbetegek Egyesü-
letének vezetője Monor Város lakossága kö-
rében végzett kiemelkedő egészségfejlesztési 
és közösségépítő tevékenységéért, a korsze-
rű egészségnevelésben és a település közéle-
tében betöltött életmód- és szemléletformáló 
szerepéért részesült elismerésben. 
 Az elismerések átadását követően elsőként 
dr. Négyesi Zsolt, a Bajcsy Zsilinszky Kórház 
Belgyógyászati Osztályának főorvosa tartot-
ta meg előadását. Nyolc pontban mutatta be 

az időskori életszínvonal megtartásának pil-
léreit: többek között a mennyiségi és minősé-
gi folyadékbevitelről, a káros szenvedélyektől 
mentes, mértékletes, derűs életvitel, illetve a a 
mozgás és a társas kapcsolatok fontosságáról 
beszélt a résztvevőknek. Kiemelte a napfény és 
a friss levegő fontosságát ebben az életkorban. 
Hasonlóan fontos volt előadásának az része, 
mely az időskori egyensúlyvesztések, elesé-
sek elkerülésnek módjára hívta fel a figyelmet. 
Őt Gere Imre, a Monori Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség vezetője követte a pulpitus mögött. 
A tűzoltó ezredes előbb bemutatta szervezetü-
ket, majd sorba vette azokat az eseteket, ami-
vel kapcsolatban őket kereshetik ügyintézés 
vagy rossz esetben kármentés ügyében. Máso-
dik pontként az országos Ne Gyújtsa! Gyűjtse! 
kampányhoz kötődően mutatta be a helytelen 
avar- és kerti hulladék égetés káros hatásait. 
 A délutánt Papp János gyógynö vé ny al kal-
mazási szakmérnök-fitoterapeuta előadása 
zárta az ésszerű gyógynövényhasználatról 
és az időskori alkalmazás lehetőségeiről. A 
szakértő amellett, hogy konkrét gyógynö-
vények igazolt hatásairól beszélt, a gyógynö-
vények és a belőlük előállított készítmények 
biztonság, hatásosság és minőség szerint ka-
tegorizált felhasználási módjairól tartott elő-
adást. Szeretettel invitálta az érdeklődőket az 
ország legnagyobb közösségi gyógynövény-
kertjébe, mely Monoron a Balassi utca elején 
felújított parkban található. Az önkormány-
zat által felújított köztéren Papp János veze-
tésével több tucat gyógynövény hasznos tu-
lajdonságait ismerhetik meg az érdeklődők.
 A gyorsan eltelt két órát követően mind a 
résztvevők, mind az előadók egyetértettek ab-
ban, hogy hasznos információkkal gazdagod-
tak. A jól sikerült előadásokat nyomtatásban 
is eljuttatja az önkormányzat a nyugdíjasklu-
bok vezetőinek, hogy azok is értesüljenek az 
érdekes és fontos információkról, akik nem 
tudtak személyesen eljönni a fórumra.

Az év végi ünnepek idején megváltozott nyit-
vatartási rend szerint várja a Monori Vá-
rosi Uszoda a felüdülni, kikapcsolódni vá-
gyó vendégeit.
 Karácsony előtt utoljára december 23-án 
vasárnap falhatják a hosszokat a monori me-
dencében, az uszoda ezen a napon 9 órától 21 
óráig lesz nyitva. December 24-én, 25-én és 
26-án az uszoda zárva lesz.
 December 27-től december 30-ig a meg-
szokott nyitvatartási időben látogathatják 
az uszodát, majd két nap szünet következik, 
december 31-én és január 1-jén is zárva lesz 
az épület.
 Január másodikán az ismert nyitvatartás 
szerint újra élvezhetik az uszoda szolgálta-
tásait.

Uszoda ünnepi 
nyitvatartása



 MONORI STRÁZSA | 2018. december 2018. december | MONORI STRÁZSA 98

A Mo nor Kör nyé-
ki Strázsa Borrend 
hagyományos Már-

ton-napi rendezvényén ta-
lálkozhattak először az ér-
deklődők az immár oltalom 
alatt álló monori újborokkal, 
melyek között a Monori kö-
zösségi bor is „terítékre ke-
rült”. Utóbbi különlegessége, 
hogy nyolc termelő együtt-
működése eredményeként 
került a palackokba, neve-

zetesen az 
Aranyi csa-
lád, Bóka János, 
Czégény Gábor, Kiss 
Attila, Kovács Endre, Kugel 
György, a Megyeri-Hanti 
pince és a Lukácsy Család 
összefogásának köszönhe-
tően született meg az új ter-
mék. Az összefogásra első-
sorban azért volt szükség, 
hogy a közösségben rejlő 
erő segítségével végre kilép-

hessenek a monori borok az 
ismeretlenség árnyékából. 
Az új fehérborral, a termé-
ket támogató új arculattal, 
az egységes minőséggel és 
a legyártásra váró 10 ezer 
palack monori OEM-bor-
ral ez most talán sikerülhet 
is. Hozzá kell tenni, hogy a 
monori borászok ezzel a lé-
péssel csak éppen ráhelyez-
ték a lábukat a sikerhez ve-
zető út első kockakövére, a 
cél eléréséig még nagyon 

hosszú utat kell bejárni. 
 – Komoly sző-

lőter meszté -
si felülettel 

r e nde l ke -
zik Monor 
k ö r n y é -
ke, körül-
belül 300 

hektár kor-
szerű szőlő-

ültetvény ta-
lálható a város 

vonzáskörzetében, 
amit jelentős felületű idő-
sebb ültetvény és potenci-
ális szőlőterület egészít ki. 
A Monori közösségi borra 
azért is van nagy szükség, 
hogy a monori OEM-bo-
rok arculatának ismertsé-
get szerezzünk. Az össze-
fogásnak köszönhetően ez 

könnyebben megtörténhet. 
A termelők 20-20 mázsa sző-
lővel járultak hozzá a bor el-
készítéséhez, amelyből a ter-
vek szerint 10 ezer palackot 
állítanánk elő egységes mi-
nőségben és arculattal, ami-
vel aztán kiléphetnénk a pi-
acra. Ez még csak az út eleje, 
több év kitartó munkára lesz 
szükség, hogy megismertes-
sük az emberekkel a mono-
ri borokat – mondta Lukácsy 
György. 
 A közösségi fehérbor kö-
rüli munkálatok jelenleg is 
zajlanak, az arculat kiala-
kításával és a marketing-
feladatokkal szakembereket 
bíztak meg a monori borá-
szok. A palackozásra még 
idén sor kerülhet, az első 
borral teli üvegek várható-
an februárban kerülhetnek 
az éttermekbe. 
 Lukácsy György elmondta, 
fontos, hogy jól pozicionálják 
a monori bort, ezért egyelő-
re nem a prémium borok-
kal szeretnék felvenni a ver-
senyt, az új terméket inkább 
a középárfekvésű borok kö-
zött képzelik el. Jövőre pedig 
tovább bővítenék a kínálatot, 
az idei fehér mellett vörös- és 
rozébor is megjelenne a Mo-
nori közösségi bor termékpa-
lettáján.  V.

KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG

A Monori Lokálpatrióta Egylet 
elnevezéséhez méltóan sok-
féle módon bizonyította már 
lakóhelye környezetének sze-
retetét, az itt rászoruló egyé-
nek és közösségek segítését. 

Ismét segítettek 
A LOKÁLPATRIÓTÁK  

A Bacchus tér általuk kezdeményezett 
rendbetételének folyamatában pél-
dául az idén is ivókúttal és pergolá-

val gyarapították ennek a helyszínnek a jobb 
kihasználhatóságát. Jelentős támogató tevé-
kenységük során – például koncertszervezés, 
a karácsonyi csomagosztás mellett – évek óta 
nagyon kedvelt és eredményes a jótékonysá-
gi főzésük. Az Egylet elnöke, Balogh Péter 7 
év után adta át most helyét utódjának. Ebből 
az alkalomból kérdezzük őt a főzési akciójuk 
történetének lényegéről.
 – Magánemberként, vállalkozóként kezd-
tem szervezni 2010 tavaszán, az akkori árvíz-
károsult családok segítésére. Azokat kerestem 
fel ehhez, akik korábban a Pincefaluban főző-
versenyen vettek részt. Első alkalommal már 
19 főzőcsapattal sikerült megrendezni a jóté-
konysági programot. A megelőző esős tapasz-
talattok miatt határoztuk el, hogy az eseményt 
inkább elhozzuk a piaccsarnokba, hiszen itt 
fedett helyen rendezhettük meg az eseményt. 
Azóta hagyománnyá vált a rendezvény ezen 

a helyszínen, és a Szüreti Menetelővel 
összekapcsolt időpont is. Ekkor a 310 
ezer forintos bevétel kedvezményezettje 
egy monori belvízkárosult lett. 2011-ben 
is sikeres volt a szervezésem, 2012-től 
pedig már a Lokálpatrióta Egylet civil 
szervezetként lett a rendező. A rendez-
vények bevételével kizárólag monori in-
tézményeket, családokat támogatunk. 
A teljesség igénye nélkül, neveket nem 
említve, egyletünk összegszerűen 3 mil-
lió 532 ezer forintot adományozott ez 
idő alatt 8 magánszemélynek, és 5 in-
tézménynek. Az idei évben dr. Kovács 
András gyógyszerész úr kapta feladatul 
– segítségemmel és tapasztalataim átadásával –  
a főzőcsapatok szervezését.
 A zökkenőmentes „sta fé taváltás”után az új 
elnököt kérdeztük az idei tapasztalatokról. 
 – Az idei a volt a 9. jótékonysági főzés. Most 
15 főzőcsapat vett részt ebben, akik több száz 
adag ételt osztottak ki. A kedvező időjárás 
is hozzájárult a főzés sikeréhez, az elkészült 
ételek nagyjából 2-3 óra alatt elfogytak. Sok 
ember érkezett az eseményre, ahol jó hangu-
lat uralkodott, amit tovább fokozott a szüreti 
felvonulók érkezése a Piaccsarnokba. Az idei 
év – a tavalyihoz hasonlóan – sikeresnek ne-
vezhető, több száz ezer forint gyűlt össze. A 
szokásoknak megfelelően most is egy rászo-
ruló monori családot támogatott az egylet. Az 
idén egy súlyos izomgyengeségben szenvedő 
kislánynak egy speciális ruházatban végzett 

kezelését támogattuk jelentős összeggel. To-
vábbá az egylet által gondozott Bacchus téri 
fák pótlására, a hordókban lévő virágok ülte-
tésére és gondozására, valamint a Kistói úti 
körforgalom egész évi fenntartási költségei-
re is jutott a bevételből. Tervezzük a város to-
vábbi  szépítését, nagy tervünk a közutak és 
terek melletti közösségi faültetés megszerve-
zése. Erre is fordítunk a bevételből. A főzőcsa-
patok részvétele mellett érkeztek adományok 
magánszemélyektől, valamint felajánlások (pl. 
a plakát nyomtatásától, a kimért bor felaján-
lásán át, a Piaccsarnok ingyenes használatba 
vételéig). Ezúton is köszönjük, hogy szponzo-
rok – a Kerbor Kft, a Kiss Optika, a Gemini Te-
levízió, a Régió Lapkiadó Kft., a KÖVÁL Kft. 
és Monor Város Önkormányzata – is támo-
gatták közösségi rendezvényünket. B.G.   

  Új feladatkörrel bővült a Monor és Térsége 
Integrált Család,-és Gyermekjóléti Központ 
és Szolgálat szolgáltatása: az intézmény a jö-
vőben óvodai és iskolai szociális segítő tevé-
kenységet is végez a Monori Járás területén.
 Az óvodai-iskolai szociális célja a közok-
tatási intézményben biztosított preventív és 
korrektív segítő tevékenység, amely a gyer-
mekek és fiatalok képességeinek kibontako-
zását támogatja szociális kapcsolataik, társa-
dalmi integrációjuk javításával.
 Magyarországon az iskolai szociális mun-
ka az új típusú szolgáltatások közé tartozik. 
Szükségszerűsége nem megkérdőjelezhető. 
Napjaink globalizált társadalmában az is-
kola számos társadalmi probléma színtere: 
a problémák között a rendszerhez kapcsoló-
dó elmaradottság, a kiskorúakhoz kapcsoló-
dó erőszak, az integrált oktatás problémái, a 
városi és falusi gyermekek viselkedési problé-
mái, a család átalakulása, a gyermekszegény-
ség, a tanulók mentális egészsége, az iskola 

szerepköre felfogásának megváltozása és az 
identitás alapú tanulói szerepkörök is sokfé-
le problémát jelentenek.
 Felmerül egyfajta igény egy olyan profesz-
szionális segítő rendszeres jelenlétére az is-
kolákban, aki átfogó jogi, szociális és pszi-
chológiai ismeretekkel, illetve készségekkel 
rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számá-
ra, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető 
problémákat korán felismerje, illetve – szük-
ség esetén egyéb segítő intézmény, szakem-
ber révén – kezelje, további segítőket delegál-
jon a gyermek vagy a család életbe.
 A segítő tevékenység célcsoportja: gyerme-
kek, tanulók, szülők, gyámok, törvényes kép-
viselők, pedagógusok, nevelő-oktató munkát 
segítő szakemberek, gyermekekkel kapcso-
latban álló egyéb szakemberek, köznevelési 
intézmények tágabb közösségei.
 Milyen problémával lehet a szociális segí-
tőhöz fordulni? Iskolához köthető problémák 
esetén, például szorongás, tanulási nehézségek, 

motiválatlanság, konfliktus az iskolatársak-
kal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartá-
si problémák. Gyermeknevelési kérdésekben: 
önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni fel-
adatok és leckeírás, vagy ha a szülő-gyermek 
viszonya konfliktusos. Családon belüli prob-
lémák esetén: bántalmazás, szülők közötti ve-
szekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, 
túlzott alkoholfogyasztás, kábítószerhasználat.
 A segítők fontosabb feladatai: beilleszke-
dés elősegítése a nevelési és oktatási intéz-
ményekbe, tankötelezettség teljesítésének 
segítése, kompetenciák fejlesztése, edukáci-
ós csoportmunka, tematikus- és szabadidős 
kortársközösségek támogatása csoportban, 
tanulmányi előmenetel támogatása, pálya-
orientációs tanácsadás. Fontos feladat továb-
bá a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek 
teljesítését akadályozó tényezők észlelése, fel-
tárása, óvodai és iskolai életet érintő kérdé-
sek, családokat érintő nevelési problémák, a 
gyermek és a családja közötti konfliktusok 
feloldása, valamint a gyermek veszélyezte-
tettségének kiszűrése, prevenciós eszközök 
alkalmazása. nfo

Gyermekeknek segítenek

KÖZÖSSÉG

KÖZÖSSÉGI BOR  
született az összefogásból

Ünnepélyes keretek között mutatták be az eredetvéde-
lemmel rendel kező monori újborokat november 10-én.  
A Vigadó dísztermében megrendezett eseményen a  
nyolc monori borász együttműködésében létrejött Mo-
nori közösségi borral is megismerkedhetett a közönség. 

Bemutatkozott a Monori közösségi bor. Egyelőre puritán „csomagolás-
ban”, de ez megváltozik, mire a boltok és az éttermek polcaira kerül

A termelők 20-20 mázsa 
szőlővel járultak hoz-

zá a bor elkészítéséhez, 
amelyből a tervek szerint  

10 ezer palack  
készülhet 
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A város két református gyülekezete a monori Bethlen Gábor 
Erdélyi Körrel közösen második alkalommal rendezte meg no-
ember 17-én a művelődési központban a szórványmagyarság-
gal foglalkozó nagyszabású műsoros tematikus napját. A nagy 
érdeklődéssel kísért rendezvényen megjelent belügyminisz-
tériumi-közigazgatási államtitkárunk, Pogácsás Tibor is.

Sorozatunkban az új iskolaigazgatókat és jövőbeni terveiket mutatjuk be olvasóinknak. Először 
a Jászai Mari Általános Iskola fiatal és lelkes igazgatóját, dr. Faragóné Kisari Annát, majd a 
Monori Ady Úti Általános Iskola igazgatóját, Rapcsányné Török Annát ismerhették meg az ol-
vasók. Mostani számunkban Sutusné Hack Erzsébettel, azaz ahogy sokan ismerik, Hack Zsóka 
nénivel beszélgettünk a Monori Kossuth Lajos Általános Iskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 

MIT TEHETÜNK?

A gyerekeket ne érje sok kudarc,  
ÉLVEZZÉK az iskolát és a tanulást!

N t. Szabó Ferenc református lel-
kész-esperes – fővédnökként – 
a bevezető versben is menedéknek 

nevezett Istennek azt az igéjét idézte, hogy 
felelősséggel „viseljetek gondot magatokra, 
és az egész nyájra!” Rajtunk áll, hogy ün-
nep-, emlék- vagy tematikus nappá tesszük 
a Szórvány Napját. Pánczél Károly, a Magyar 
Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizott-
ságának elnöke azt a Wass Albert gondolatot 
emelte ki beszédében, hogy: „Percre se feledd, 
hogy testvéred minden magyar, bárhol is él”. 
Már láthatjuk a jeleit annak – miniszterelnö-
künk szavaival –, hogy: „A száz év magány 
véget ért”, vagyis hogy megkezdődött a Kár-
pát-medence gazdasági-, oktatási- és kultu-
rális újjáépítése. Hiba lenne majd ezért Tri-
anon évfordulóját gyászévnek minősíteni. 
Következményeire adjunk inkább kellő vá-
laszokat. Mucsi Géza, a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság politikai tanácsadója a „Csak a 
gyökér kitartson” című vers után azt tartot-

ta fontosnak, hogy: „Szüleik nyelvét gyerme-
keik hangján elkopni ne engedjük”. A Petőfi 
Sándor Program szaporodó ösztöndíjasainak 
is köszönhetően, ötvennégyezer magyar gye-
rek tanulhat már magyar nyelven határain-
kon kívüli óvodákban. Legyen ez az alkalom 
– javasolta – a számvetés és a tervezés napja. 
A komoly elemzések után üdítően hatott a je-
lenlévőkre a Monori Strázsák Néptánc Egye-
sületnek a Mezőségben gyűjtött, vastapsot ér-
demlő nagypalatkai produkciója.
 Dr. Somogyi Alfréd (felvidéki református te-
ológia és történelem egyetemi tanár, dékán-
helyettes és tanszékvezető lelkész-esperes) a 
nyelvváltás nyugtalanító tüneteiről beszélt, 
ami a múltváltáshoz, az ősök megtagadásá-
hoz is vezethet. Már szinte csak a templom-
ban van magyar szó. A szlovák iskolákban tu-
datos az átnevelés, és a szociális és regionális 
tényezők, a vegyes házasságok és az egzisz-
tenciális lehetőségek a magyar tömbök szór-
ványosodásához vezetnek. Úgy látja, hogy 

csak a tartást adó hit és a magyar összefogás 
segíthet a belenyugvó tespedtség ellen.
 A szünet szeretetvendégsége után, a „Hi-
tetlenekhez szólok” című vers „csak a gyökér 
kitartson” sora akár a következő fórumbe-
szélgetés – ahol a jelenlévők is kérdezhettek –  
mottója is lehetett volna. Ennek mentora a 
gyakorlott szervező-műsorvezető presbiter, 
Szőnyi Attila volt. Egyetlen kérdése pedig az, 
hogy: „Mit tehetünk?” – az imádságon túl, a 
gyakorlatban.
 Tóth István nyugalmazott beregszászi fő-
konzul az állami támogatás mellett a bevált 
test vértelepülési közvetlen kapcsolatok fej-
lesztését tartotta a legfontosabbnak, ami nél-
kül Kárpátalján egy telet sem tudnának átvé-
szelni.
 Barabás Csaba (az erdélyi, rugonfalvi refor-
mátus lelkész, a Monor-Kistemplomi Refor-
mátus Egyházközség testvérgyülekezetének 
lelkipásztora) elmondta, hogy Románia re-
formátus templomaiban biztos van magyar 
közösség, de ott is nő a vegyes házasság. A 
magyarságtudatot vissza kellene adni az em-
bereknek, a büszkeségüket gyermekeinknek, 
mert tudatos butítása folyik a magyarságnak.
 Dr. Somogyi Alfréd szerint a megfelelő embert 
kell állítani a megfelelő helyre, meg kell tarta-
ni a nemzetben gondolkodó magyar kormányt, 
vonzóvá kell tenni ezt az országot, testvértele-
pülésként összekapaszkodva megkerülhetet-
lenné válunk. Használt ruhák küldése helyett 
inkább elitképzést, ösztöndíjprogramot kell 
megvalósítani, és egymás megismerése mellett 
családonként legyen négy gyerek. Nem erővel 
és hatalommal, hanem erkölcsi tartással, lelki-
ekkel lehetne megoldást találni. Szekeres Sán-
dor az Erdélyi Körök Országos Szövetsége (akik 
előzőleg szintén itt tanácskoztak) monori elnö-
ke úgy látja, hogy semmiben nem vagyunk ki-
sebbek másoknál. Beszéljünk szépen magya-
rul, és hit és gyermek kell a megmaradáshoz.
 A vendégeknek szánt kis monori ajándékok 
átadása után a jótékonykodásáról is ismert Deo 
Volente református kórus elénekelte a „Hűsé-
ged végtelen” című éneket, közösen pedig a 

„Ne csüggedj el kicsi sereg” hangzott el.
 Vladár István (a Monor-Kistemplomi Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztora) azzal zár-
ta a közös imádságot és áldását, hogy „ne cse-
nevész, hanem erdősödő legyen a szórvány”. 
A Szózat és a Székely himnusz után a szere-
tetvendégségben még folytatódott a gondo-
latébresztő tapasztalatcsere.   B.G.

KÖZÖSSÉG

A z igazgatónővel először az is-
kola történetéről beszélgettünk. 
Hack Zsóka elmesélte, hogy Mo-

nor legpatinásabb iskolája a Kossuth, 
ami 451 éves múlttal dicsekedhet. A 
tavaly jubiláló intézményt az idők fo-
lyamán többször átépítették, az egy-
kor református fiúiskolaként működő 
tanodát 1885-ben államosították, majd 
1954-ben a magyar szabadságharc szel-
lemi vezéréről, Kossuth Lajosról nevez-
ték el. Az iskola több száz éves múltját 
1984 óta az épületben múzeum is hir-
deti, melynek anyagai a monori okta-
tás emlékeiből álltak össze. Ezeket az 
ott tanuló diákok honismereti órákon 
közelebbről is megismerhetik.
 Az igazgatónő ezután mesélt 
Marunák Ferencről, aki egy legenda nem 
csupán az iskolában, hanem Monor kul-
turális életében is, aki összeforrt az is-
kolával, hiszen négy cikluson át vezet-
te azt. Arról hogy folytatni szeretné az 
örökséget, Feri bácsi jól bevált módsze-
reit, ami átlagon felüli rendet és nyugal-
mat eredményez náluk, ahol magatar-
tási problémákkal nem kell küszködni 
– roma és nem roma gyerekek abszolút 
egyetértésben, békében nevelődnek és 
tanulnak. 
 A jövőre nézve, azt is elmondta, sze-
retné, hogy a mai kornak megfelelőbb, 
élhetőbb legyen az épület. Erre is ke-
resni fogja a lehetőségeket, mert jelen-
leg az udvari ajtón a szél táncot jár.
 Ezután arra kértük Hack Zsóka intéz-
ményvezetőt, mutassa be nekünk isko-
láját, hogy egy kicsit megismerhessük 
az ő szemén keresztül is.
 – Rendkívül családias a közösség. Ez-
alatt a tanárokat és a diákokat is értem. 
Jelenleg 320 tanulóból áll a létszám eb-
ben a tanévben. Egy időben ez folyama-
tosan csökkent, de szerencsére az utóbbi 
két évben, igaz minimálisan, de elkez-
dett emelkedni. A nevelőtestület kivá-
ló, egymásért és az iskoláért csapatban 
nagyszerűen együttműködnek. Nagyon 
jó a tanári közösség és nagyon büsz-
ke vagyok. Először, hogy a tagja lehet-
tem, azután hogy helyettesként köztük 
dolgozhattam, azt pedig a legnagyobb 
büszkeségként élem meg, hogy abban, 
hogy Monor legpatinásabb iskolájának 

az intézményvezetői feladatait el-
láthassam egyöntetűen támogat-
tak a kollégáim. A gyerekösszeté-
tel miatt nagy tiszteletemet teszem 
mindenki előtt, aki ebben az is-
kolában dolgozik, ugyanis széles 
skálán mozog az itt tanuló ifjúsá-
gunk. A helyi romatelep beisko-
lázás szerint a mi körzetünkhöz 
tartozik, viszont nekünk a többi 
rétegből származó gyerekek szín-
vonalas oktatását is meg kell olda-
nunk. Tesszük is egyre nagyobb 
sikerrel. A diákjaink 90 százaléka 
tovább tanul. Büszkén mondom, 
hogy nálunk az integrált oktatás 
a legmesszebbmenőkig megvaló-
sul minden téren. Az elfogadás és 
befogadás, ami legjobban jelleme-
zi az iskolát.
 Mivel a tanulók közel egyhar-
mada tanulási problémával küzd, 
fontos a differenciált oktatás. Ez a 
Kossuth iskolában nem csupán a 
különórákon folyik, mint fejlesz-
tés, vagy korrepetálás, hanem a 
tanórán belül is differenciált a fel-
adatadás, tehát az osztály összeté-
telének megfelelő feladatokat kapnak a 
diákok. Az oktatást pedagógiai asszisz-
tensek, fejlesztőpedagógus és gyógype-
dagógusok is segítik. 
 – Az osztályokban nagyon nagy a 
szakadék a nagyon jó és a nagyon gyen-
ge képességű tanulók között. Szinte fe-
le-fele. A közepes képességűek vannak 
a legkevesebben, mondhatni kiveszőben. 
Ezért tanítanak tanórán belül is diffe-
renciált oktatással a kollégák. Ezen kí-
vül személyre szabottan alakítottuk ki 
a tantárgyfelosztást is, ki-ki a képes-
sége szerint fejlesztőfoglalkozásokra, 
vagy tehetséggondozásokra jár. Így a 
reményeink szerint mindenki megkap-
ja azt a szintű oktatást, amire szüksé-
ge van. Ez fontos célunk, ezért az idén 
csatlakoztunk a Complex alapprog-
ramhoz, amelyet az Eszterházi Károly 
egyetem dolgozott ki. Ez tulajdonkép-
pen egy élménysuli-program, ami azt 
szeretné elérni, hogy élmény legyen a 
tanulás. A fő hangsúlyt a közös mun-
kára, a csoportokra helyezi, miközben 
olyan technikai eszközökkel dolgoznak 

a tanórákon, amely a gyerekek számá-
ra vonzóvá teszi a tanulást és sok siker-
élménnyel jár. Talán erre nekünk van a 
legnagyobb szükségünk a monori négy 
iskola közül. 
 Hack Zsóka ezzel kapcsolatban azt 
is elmondta, létezik ennek az új mód-
szernek öt alprogramja: a logika, a test-
mozgás, a művészet, a digitális világ, 
valamint az életvezetés. Ezek az alap-
programra szerveződő foglalkozások 
általában a délutáni órákban vannak. 
Ami fontos, ezek olyan délutáni prog-
ramok, amelyek benntartják a gyereke-
ket az iskolában, sokkal kisebb eséllyel 
kezdenek el csavarogni, illetve ezeken a 
foglalkozásokon úgy jutnak a gyerekek 
fontos információkhoz játékosan, hogy 
azt közben észre sem veszik. Tudomása 
szerint a következő tanévtől ez a mód-
szer minden monori iskolában beveze-
tésre kerül. Azt is elárulta az igazgatónő, 
hogy büszke arra is, hogy a Kossuth is-
kolában nyáron az egész nevelőtestület 
elvégezte ehhez a programhoz a kép-
zéseket.  Trnavecz Adrienne

OKTATÁS

Sutusné Hack Erzsébet, a Monori Kossuth Lajos Általános Iskola új igazgatója
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Hirdetés

NEVELÉS

ONLINEPÉNZTÁRGÉP-SZERVIZ
Több mint 20 éve a pénztárgéppiacon

Teljes körű ügyintézés
Vásárlás/Eladás/Bérlés

Éves felülvizsgálat
Kellékanyag

Ügyfeleinknek a hét minden napján segítséget nyújtunk.
Telefon: +36-30/996-8872 vagy +36-30/970-5065

Pest megyében a kiszállás DÍJTALAN!
www.online-penztargep.net

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

T öbbéves hagyománya van 
a családi napok szervezé-
sének a Monori Napsugár 

Óvodában, így idén sem maradha-
tott el a rendezvény, melyet most 
az állatok világnapjához kapcso-
lódva töltött meg tartalommal az 
intézmény. Október 13-án gyerek-
zsivajjal és különféle állatokkal telt 
meg az óvoda udvara és a csoport-
szobák is, a gyerekek állatbemu-
tatók, kézművesprogramok és já-
tékos versenyek keretében olyan 
különleges állatokkal is közeleb-
bi kapcsolatba kerültek, melyekkel 
a hétköznapok során egyáltalán 
nem vagy csak ritkán találkozhat-

nak. A családi nap részleteiről Técsiné Vas Ildi-
kó óvodavezető beszélt lapunknak. 
 – Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy 
nagyobb esemény köré szerveztük a családi 
napot. Tavaly a szüret és a hozzá kapcsolódó 
hagyományok határozták meg a programo-
kat, idén pedig az állatok világnapjára esett 
a választásunk. A nap folyamán vendégünk 
volt Tóth Gábor zoológus, aki az Alkalmazko-
dás mesterei című előadás keretében humo-
ros, ismeretterjesztő, élő állatokat bemutató 
előadást tartott, melynek során a városi élet-
közösséget alkotó fajok (egér, patkány, görény, 
nyest, róka, borz, kutya) sokszínű világába pil-

„AZ ÁLLATOK,  
A MI BARÁTAINK” 
– családi nap a Nap- 
sugár óvodában
Az állatok világnapja alkalmából szervezett családi napot a Monori 
Napsugár Óvoda október 13-án. Változatos programok, állatbemuta-
tók és gyermekkoncert is várta az érdeklődőket az őszi délelőttön. 

lanthattak be a gyerekek és szüleik. Idén elő-
ször járt óvodánkban Kruchió László, aki ter-
ráriumban élő különleges hüllőit is magával 
hozta. A gyerekek számára élmény volt meg-
érinteni, kézbe venni a kígyókat, a gyíkokat 
és a teknősbékákat. A programokat kézmű-
ves-foglalkozással és játékos versenyfelada-
tokkal színesítettük, amelyek szintén az élő-
világhoz kapcsolódtak. A napot a Gézengúz 
gyermekzenekar állatokról szóló koncertje 
zárta – mondta el Técsiné Vas Ildikó.
 A Monori Napsugár Óvoda már második 
alkalommal lett a „Zöld Óvoda” cím birtoko-
sa, ezért az intézmény pedagógiai program-
jában is nagy hangsúlyt kap a környezetvé-
delem. Az állatok világnapja mellett olyan 
jeles zöldünnepek is kiemelt figyelmet kap-
nak, mint a Föld napja, a madarak és fák nap-
ja vagy a víz világnapja – hogy csak néhányat 
említsünk a fontosabbak közül. A programok 
közé a Márton-napot is beillesztették – tudtuk 
meg –, a „libás” napon a gyerekek lampiono-
kat készítenek és a Kistó körül tartanak lám-
pás felvonulást.
 A Napsugár óvodában a hulladékot is sze-
lektíven gyűjtik a gyerekek – mondta Técsiné –, 
a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. és az intézmény közötti megál-
lapodásnak köszönhetően két hulladékgyűjtő 
konténer is helyet kapott az óvoda udvarán.
 A családi napot jövőre is megrendezik az 
óvodában, a program részleteit azonban még 
nem tudni, de elnézve az idei rendezvényt, ta-
lán nem túlzás azt állítani, hogy jövőre is izgal-
mas programok várják majd az óvodásokat.  VN

„Vágyad hajt, elindulsz.  
Szíved hajt, megérkezel.”
Ez volt a találóan megválasztott, 
kifejező mottója a József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági Szak- 
gimnázium – november 17-én, 
sportcsarnokunkban tartott –  
szalagavató ünnepélyének.

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

A humán-, reál- és közgazdasági osztály-
ba járók négy-, a nyelvi tagozatosok 
öt-, a hetedikes koruk óta itt tanulók 

pedig hat év után kaphatták meg a középis-
kolás éveik emlékeit és kötelezettségeit hor-
dozó szalagot. Valamennyien 30 főn felüli 
osztály tagjaként, és mind a 163-an örömmel 
és büszkeséggel.
 A 11. évfolyamosok szép, társaik ekkori ér-
zelmeit leginkább értő lírai műsorral köszön-
tötték a végzősöket: „Ez a ti napotok. Mert ma 
van az a nap, amikor megünnepeljük a pilla-
natokat. Megállunk, hogy érezzük a napfényt, 
és szivárványt építünk.” Balatoniné Sárosi Már-
ta igazgatónő ezt az alkalmat is felhasználta 

arra, hogy tapasztalatai átadásával, útravaló 
gondolatokkal lássa el a középiskolájában for-
málódó ifjakat. Hogy életük szép lesz-e, csak 
rajtuk áll – hangsúlyozta.
 „Senkinek sem kötelessége, hogy nagy em-
ber legyen, már az is nagyon szép, ha valaki 
ember tud lenni” – idézte Camus-től. „Nemes, 

szép élethez nem kellenek 
nagy cselekedetek, csupán 
tiszta szív és sok-sok sze-
retet” – ahogy Pázmány Pé-
ter írta. A magatokba ve-
tett tiszta hit a lehetetlent 
is valóra válthatja, ahogy 
– idézett meséjében – így a 
köddel összekötött homok-
szemcsékből épített oszlop 
is szilárdan állhat. Nem is a 
jelképes szalag, hanem a hit, 
a szeretet, a barátság, a hű-
ség és a tisztelet kell, hogy 
az igazi összekötő kapocs 
és összekötő pont legyen a 
JAG-ban végzettek számára.

 A nap legnagyobb élményei az ünnepel-
tek és szurkolóik számára is – mint mindig –  
minden bizonnyal azok a szalagavató táncok 
maradnak, amit hónapok közös gyakorlása 
után most adhattak elő. A zsúfolásig megtelt 
modern sportcsarnok kiváló körülményei 
között nagyon jól érvényesülhettek gyönyö-
rű nővé serdült leányaink és deli legényeink 
energiákkal teli produkciói.
 A nyitó angolkeringővel, az ír néptánc-
cal, a vidám charlestonnal, a vegyes modern 
show-tánccal, a látványos revüvel és az ele-
gáns záró bécsi keringővel egyaránt elvará-
zsolták a hálás közönséget.
 Ha ezt a bizonyítani akarást átmentik az 
érettségire is, akkor az is szép emlék marad-
hat majd.
 A jól szervezett rendezvény bevált újítása 
lett a praktikus fényképezőhelyek kialakítá-
sa, és a táncok közötti osztálykisfilmek leve-
títése. Utóbbiak egyikében, diákosan frap-
páns módon elhangzott ez is:
 – Mi az Élet értelme?  – Amit adsz neki!

B.G.

OKTATÁS

A hagyományokhoz híven bécsi keringővel zárult a szalagavató

A táncokat – köztük a revüt is – hónapokig gyakorolták a diákok
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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

Ajándékutalványok kaphatók 
5  000, 10  000, 20  000 Ft értékben.

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

Személygépkocsi-vezető „B”
tantermi és távoktatásos e-learning  

tanfolyamok egész évben 
folyamatosan indulnak

2200 Monor,  
Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

ÁldOTT, BÉKÉS 
KARÁcSONyT ÉS 

BOldOg új ÉVET  
minden kedves 

jelenlegi  
és jövőbeli 

ügyfelünknek!
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PROGRAMOKPROGRAMOK

Ajándékozzon belépőjegyet szeretteinek!

Előadások  
a VigadóbanAdvent Monoron

Follow The Flow

  Lepje meg családját, barátait karácsonyra a Vi-
gadó programjaira szóló belépőjeggyel! Helyben, 
kényelmesen, akár OTP Szép-kártyával is megvá-
sárolhatja karácsonyi ajándékait, ha a helyi kultu-

  A Vigadó programkínálatában mindig fontos 
szerepet kaptak az ismeretterjesztő előadások az 
irodalmi és zenei programok mellett. Olyan orszá-
gosan elismert személyek tartottak nyilvános elő-
adást mint például Böjte Csaba atya, Wittner Mária, 
dr. Papp Lajos és sokan mások. Jövő év elején új elő-
adót, az egykori vízilabdázót majd háromszoros 
olimpia bajnok edzőt, dr. Kemény Dénest köszönt-
hetjük a Vigadóban!
 A mesteredzőt talán a sportot kevésbé követő la-
kosoknak sem kell bemutatni. Korszakos teljesít-
ményt ért el a magyar vízilabda-válogatottal: 2000 
és 2008 között három olimpiai bajnoki címet nyer-
tek. A vele együtt háromszor csúcsra érő Benedek, 
Kásás, Biros, Kiss, Molnár, Szécsi mellett 21 másik já-
tékost ötkarikás győzelemig vezető edző előadásá-
ra február 2-án kerül sor. Ars poetica című estjén 
megtudhatják, hogyan látja az életet egy sikeres 
sportvezető, és miképp lehet motiválni a szakmá-
jukban legnagyobb sikereket elérő sportolókat.
 Új előadók mellett az eddig nagy sikert arató sze-
replőket is szívesen hívják újra a szervezők; Pál Feri 
atya több teltházas monori előadás után, február 11-
én érkezik újra a Vigadóba. A római katolikus pap 
pályafutásának kezdetétől tart rendszeresen hit-
tanórákat, előadásokat fiataloknak pszichológia, 
teológia és mentálhigiéné témakörében. Mindkét 
előadásra megkezdődött a jegyértékesítés, akár ka-
rácsonyi ajándékként is remek választás lehet a két 
népszerű közszereplő előadása!

rális programokra vált jegyet. Igazán változatos 
és színvonalas kínálat várja az érdeklődőket az év 
első három hónapjában! Az országszerte népszerű 
ExperiDance két produkcióját is elhozza a városba.
 Előadások: december 28. Follow The Flow és 
Wellhello koncert. Január 11. Mocsári Károly újévi 
koncertje. Január 18. ExperiDance: Fergeteges – Sissi 
legendája. Február 2. Ars poetica: dr. Kemény Dénes 
előadása. Február 11. Pál Feri atya előadása. Márci-
us 1. Experidnace: Ezeregyév.
 További információért keresse a Vigadó Kultu-
rális és Civil Központ elérhetőségeit: 06-29/413-212, 
vigado@vigadokft.hu

Meghitt, békés ünnepeket, 

örömteli új évet kívánunk!

 Jövőre is sok meglepetéssel, 

szeretettel visszavárjuk! 

Nyeremények:

1. 15 000 Ft-os ajándékutalvány

2. 10 000 Ft-os ajándékutalvány

3. 5 000 Ft-os ajándékutalvány

Sorsolás: 2018. 

 december 23-án,

 délben

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

Bankkártyás 
fizetési 

lehetőség

Köszönjük, hogy 

idén is minket 

választottak,  

egész évben 

megtisztel- 

tek bizal-

mukkal! 

 
Szeretnénk 

az ünnepek 

közeledtével mi 

is ajándékozni!

2018. december 1–22. 

között beváltott és 

a gyűjtődobozban 

elhelyezett pontgyűjtők 

sorsoláson vesznek részt!

A világhírű zongorista, Mocsári Károly újévi 
koncerttel örvendezteti meg a Vigadó közönségét

Az ExperiDance két produkciót is elhoz a monori közönségnek

Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok edző 
február 2-án lesz a Vigadó vendége

Pál Feri atyával február 11-én találkozhatnak újra Monoron

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

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!

Hirdetés

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

tel.: 06-70/607-4444

termelői 
mézek és méz -

különlegességek

Félkilós 
gyógynövény ágyon 

érlelt mézek
1490 Ft-ért Megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor,  
Kossuth lajos u. 71/A.

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

kamillás, ánizsos, köményes, 
bazsalikomos

Rendelés már az interneten is: www.apifito.hu

  Idén befutott, sikeres új zene-
karral együtt érkezik a városba 
a Wellhello. A Follow The Flow 
alig egy éve létezik jelenlegi felál-
lásában, máris az egyik leggyor-
sabban növekvő hazai zenekar. 
Nem tudja senki című slágerü-
ket mindenki ismeri, aki idén 
csak egyszer is rádióközelbe ke-
rült, klipje pedig folyamatosan 
rekordokat döntöget több tízmil-
liós nézettségével a magyar top-
listán a YouTube-on!
 A hazai zenei szakma sem 
ment el szó nélkül a jelenség 

  Idén is gazdag programkíná-
lat várja az adventi időszakban 
az érdeklődőket az egyházak és 
intézmények összefogásával. A 
karácsony előtti hetek program-
jait is a Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központ koordinálja, ezek a 
programok azonban nem való-
sulhatnának meg a közreműkö-
dő szervezetek nélkül. 
 Évek óta tartó szép hagyomány, 
hogy az Angyali üdvözlet című 
kiállítás megnyitójával veszi kez-
detét az adventi programok sora. 
A kiállítás megnyitóját lapzártánk 
napján tartották, idén egy mese-
erdő várja a látogatókat a decem-
ber 2-ig látogatható kiállításon. 
Adventi vasárnapokon 16 órától 
várják majd gyertyagyújtásra az 
érdeklődőket a katolikus temp-
lom melletti téren, ahol hetente 
más-más monori egyház közös-
sége ad műsort. 
 Első alkalommal, december 
első szombatján a két református 
gyülekezet ad szolgálatot, decem-
ber 9-én a baptista egyház kóru-
sa, advent harmadik vasárnapján 

pedig az evangélikusok közössé-
ge. Újdonság az idei évben, hogy 
az utolsó gyertyagyújtásra a ka-
rácsonyi ünnepséggel együtt ke-
rül sor, ezt december 22-én tartják 
majd. Ezen a napon a katolikus 
egyház közössége élő betlehem-
mel készül és a Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület is fellép. Dec-
ember 17-én lesz a városi kará-
csony – szintén a katolikus egy-
ház tagjainak élő betlehemével 
– és december 22-én, pénteken 
19 órától gyújtjuk meg az utolsó 
adventi gyertyát. Ezen a héten 
az evangélikus egyház szolgá-
latát hallhatjuk, a Monori Strá-
zsák Néptáncegyüttes műsora 
mellett.
 Karácsony előestéjén 16 órától 
várják az egyházak a látogató-
kat pásztorjátékkal, istentisztelet-
tel, gyermekkarácsonnyal, illet-
ve éjféli misével. Az adventhez 
köthető eseményeket – akárcsak 
a képviselő-testület által elfoga-
dott további városi programokat 
és sporteseményeket – megtalál-
hatják városunk honlapján is. nfo

Az ExperiDance társulat Román Sándor 
koreográfiájával 21 táncképben mutat-
ja be a történelmi Kelet és Nyugat ha-
tárán egyensúlyozó Magyarország pá-
ratlanul gazdag múltját. Magyarország 
2000. március 15-én, a magyar polgá-
ri forradalom emléknapján ünnepelte 
ezzel az előadással az ezredfordulót; 
Monoron a várossá avatás harmincadik 
évfordulóján, március elsején láthat-

ják a darabot.  Karácsony előtt mind-
két előadásra lehet már belépőjegyet 
váltani – mindkettő, hiszen a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából, január 18-
án is ExperiDance előadás lesz a Városi 
Sportcsarnokban! A belépőjegyeket 
megvásárolhatják a Vigadó emele-
tén található irodáinkban, vagy akár 
online is a Tixa rendszerében.  

Vigadó Kulturális és Civil Központ

Experidance-előadással  
köszöntjük a 30 éve  
várossá avatott Monort!

mellett, hiszen a 2018-as Petőfi 
Zenei Díj – Év felfedezettje dí-
jat ők vitték haza. A közelmúlt-
ban pedig az európai MTV sza-
vazásán a legjobb hazai zenekar 
díját nyerték el – többek között 
épp a Wellhello zenekart meg-
előzve. A monori közönség így 
két magyar topzenekar koncert-
jére látogathat el egy jeggyel de-
cember 28-án a városi sportcsar-
nokba! Belépőjegyek a Vigadó 
emeletén található irodákban 
és a tixa.hu weboldalon kapha-
tók!
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MŰVÉSZET

O któber 23-án ugyan – ahogy 
erről előző számunkban is ol-
vashattak híradást – csopor-

tos kiállítás egyik művészeként láthat-
tuk csak festményeit a Vigadóban, de 
annak körülményei is sokatmondóak.
 Az ’56-os Emlékbizottság elnyert, 
elismerést jelentő megbízásából és tá-
mogatásával elkészült ’56-os arckép-
csarnok 16 gipsz- és terrakotta szobor-, 
illetve 7 festményportré. Kiss Adélt a két 
szobrászművészhez – és így az Oláh 
családhoz – különleges kapcsolat fűzi. 
Apósa (néhai Oláh János) József Attila-
díjas író volt, anyósa (Mezey Katalin) pe-
dig szintén József Attila-,  illetve Kos-
suth-díjas prózaíró.
 Férje (Oláh Mátyás László) és sógornője 
(Oláh Katalin Kinga) – akik most kiállító-
társai voltak – szobrászművészek. Férje 
bátyja pedig az az ugyancsak Jószef At-
tila-díjas ifj. Oláh János, akit ma nagyon 
sokan felvett költői nevén, Lackfi János-
ként kedvelnek. E magánéleti vonatko-
zás elsősorban abból a szempontból nem 
elhanyagolható itt sem, mert az egyéb-
ként is nagyon tehetségesen induló Kiss 
Adél festőművészi pályája ennél a kör-

nyezetnél nagyobb, közvetlen szellemi 
ösztönzést valószínűleg nem is kapha-
tott volna. És ez – örvendetesen – meg 
is látszik szakmai fejlődésén. Önkor-
mányzati havilapunkban – terjedelmi 
okok miatt – természetesen pályája ala-
kulásának csupán néhány jellemző vo-
nását villanthatjuk fel most itt, de ez is 
felidézheti sokoldalúságát.
 Már monori gimnazista korától, ép-
pen 20 éve fest. A középiskolában az 
udvari melléképületek homlokzatainak 
(egykori itteni tanárként megvalósított) 
egyedi színtervezése ma is emlékeztet 
rá. Szívesen vett részt performance-ban, 
és az országos média is felfigyelt jóté-
konysági céllal készült, elefántkölyök 
szobrára, aminek tükörcserepeiben a 
valóság különböző nézőpontjai jelen-
tek meg. Egyetemi osztálytársaival sike-
re volt Nürnbergben, és sajátos kollázs-
technikával tudta ábrázolni egy berlini 
pályázaton a tér és az ember viszonyát 
városi környezetben. Számos önálló és 
csoportos kiállítása mellett monori kö-
tődését sem tagadta meg, elköltözése 
után sem. A Vigadóban 2002-ben (egy-
kori festő JAG-os diáktársaival), 2003-
ban (a Nomadea 2003 alkotótáborral), 
2009-ben a Közös nevező kiállítás-soro-
zatban csoporttagként, 2010-ben pedig 
az akkori MonaR Galéria kiállítójaként. 
Közben – 2007-ben – az Ökumenikus 
Általános Iskolában Pethő Anikóéval 
együtt voltak láthatók festményei. A ma 
leginkább rá jellemzően megtalált egyé-
ni módszere, stílusa, technikája a port-
réfestészet megújításában bontakozott 
ki. Már „Léleklenyomatok” című 2007-
ben elkészült diplomamunkájában – 
ami rokonai fotólenyomatokkal vászon-

KISS ADÉL 
portréja és portréi
Mindig nagy öröm számunk-
ra, ha egy Monorról induló 
alkotót újra itt üdvözölhe-
tünk, különösen akkor, ha 
pályája gazdagodását, 
tehetsége kiteljesedését, 
szakmai elismertségét 
is tapasztalhatjuk.

ra vitt, elfelezett arcvonásaiból jött létre 
– festményinstallációt, teljesen újszerű 
családi ősgalériát hozott létre, aminek 
eredetiségét Révész Emese (Kiss Adél 
2014-ben megjelent, és a városi könyv-
tárban is bemutatott) önálló katalógu-
sában is méltatott. Nem véletlenül sze-
repelt jól többször az Arcok és Sorsok 
Országos Portrébiennálén. Az arcrész-
letek kivágásával, tükrözésével és elmo-
sásával az emberábrázolás új lehetősé-
geit találta meg.
 ’56-os képein is a beszélő szemeknek, 
a gúnnyal védekező összeszorított száj-
nak van kifejező szerepe.
 Az egyedüli – nem csupán arcot mu-
tató – Mansfeld Péter ábrázolásán viszont 
éppen a kamasz fiú védtelenül kiszol-
gáltatott meztelenen felsőteste és elszánt 
tekintete ellentéte fejezi ki a lényeget.
 De a portré nála egyben az önvizsgá-
lat eszközeivé, önarcképeivé is válnak. 
Kiss Adél portréja és portréi így is ösz-
szefüggenek.
 Foglalkoztatta például a pára elmú-
lást és a víz megtisztulást szimbolizáló 
motívum, a tükröződés, az érkezés-tá-
vozás és a kint-bent kérdése. Témavá-
lasztásai is érzékeltetik, hogyan jutott 
el a nyugtalan útkereséstől a megtalált 
mai irányig. Egyik (2012-es) kiállításá-
nak címe az volt, hogy: „Engedj be!”
 Elmondhatjuk, hogy – örvendetes 
módon, három kisgyermek anyjaként 
is – Kiss Adél megérkezett. B.G.

PROGRAMOK

Tegyük szebbé együtt a karácsonyt!

  Az adventi időszak közeledtével 
a Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont idén is meghirdette a karácso-
nyi cipősdoboz-akciót. A szervezők 
az elmúlt évekhez hasonlóan most 
is azt szeretnék, hogy a rendezvénye-

ket látogató közösség együtt tegye szebbé a 
karácsonyt Monoron. Ezért várják a doboz-
nyi, gyerekeknek szóló meglepetéseket, me-
lyek lehetnek játékok, mesekönyvek, kisebb 
ruhadarabok és tartós élelmiszerek is. Nem 
új dolgokat várnak, a jó állapotú, használt já-
tékok is okozhatnak másoknak örömöt a sze-
retet ünnepén.
 Változás az idei évben, hogy a csomagokat 
kiszállító monori egyházak szeretnék egysé-
ges csomagolással ellátni és apró ajándékok-

kal kiegészíteni a cipősdoboznyi ajándé-
kokat. Ezért azt kérik, hogy csomagolás 

nélkül adják le a dobozba rejtett meg-
lepetéseket. A dobozok gyűjtése 
november közepétől egészen de-
cember 16-ig tart, ezt követően mo-

nori családok részére juttatják majd 
el a közösség által összegyűjtött do-

boznyi ajándékokat.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK
Adventi vasárnapokon a történelmi egyházakkal 
közösen, részletek a címlapon! 

MONORI MIKULÁS ÉRKEZÉSE
2018. december 5–6. 
Részletek a 2. oldalon.

FILHARMÓNIA IFJÚSÁGI BÉRLET 
I. ELŐADÁS
December 11.
Mesék az arany hangszerek birodalmából:  
In Medias Brass rézfúvós együttes.
Vigadó, díszterem 

WELLHELLO ÉS FOLLOW 
THE FLOW KONCERT
December 28. 
Belépőjegyek még kaphatók!

KÖZÖS NEVEZŐ 
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Január 7. 17 óra
Lencsés R. Julianna és Pocsai Julianna 
kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria 

ÚJÉVI KONCERT
Január. 11. 
Mocsári Károly és meglepetés- 
vendégének klasszikus zenei koncertje.
Vigadó, díszterem 

EXPERIDANCE ELŐADÁS
Január 18. 19 óra
Fergeteges – Sissi legendája.
Monor Városi Sportcsarnok

DR. KEMÉNY DÉNES ELŐADÁSA
Február 2. 16 óra
Jegyek már kaphatók! 
Vigadó, díszterem

KOLOMPOS TAVASZVÁRÓ KONCERT
Február 10.
Vigadó, díszterem

PÁL FERI ATYA ELŐADÁSA
Február 11. 18 óra 30
Jegyek már kaphatók! 
Vigadó, díszterem

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.

MONORI NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET 
MIKULÁS-ÜNNEPSÉGE
December 8. 10 óra
Művelődési ház

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK EGYESÜLE-
TÉNEK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE
December 8. 14 óra 
Művelődési ház

RÉGI ÚJFALU DVD-BEMUTATÓ
December 11. 17 óra
A Monorért Baráti Kör szeretettel várja az 
érdeklődőket Zlinszki Zsolt és Csóka Géza Régi 
Újfalu című DVD-jének bemutatójára!
József Attila Gimnázium könyvtára

VÉRADÁS
December 12.
Művelődési ház

ÉVZÁRÓ HANGVERSENY
December 13. 17 óra
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori Tagintézmé-
nye tanulóinak évzáró koncertje.
Vigadó, díszterem

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

KARÁCSONYI HANGVERSENY
December 14. 18 óra
Forrás kórus karácsonyi hangversenye.
Vigadó, díszterem

JÓTÉKONYSÁGI KARÁCSONYI 
HANGVERSENY
December 16. 17 óra
Református nagytemplom

JÓTÉKONYSÁGI ÉTELOSZTÁS 
2018. december 22. 16 óra
Balogh József és Róth Artúr családja idén is megrendezi a 
jótékonysági ételosztást. Egy tál meleg étellel, palacsintá-
val és csomaggal kedveskednek a rászorulóknak. A szerve-
zők kérik, aki tudja támogassa a kezdeményezést. 
További információ: Balogh József, tel.: 06-70/337-0601 
és Róth Artúr, tel.: 06-30/934-2174. Mindenkit szeretet-
tel várnak.
Szent István tér 

TEMPLOMI ESEMÉNYEK 
2018. december 24. 16 óra
Pásztorjáték a római katolikus templomban
Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban 
Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban 
Gyermekkarácsony a református kistemplomban 
 
ÉJFÉLI SZENTMISE A RÓMAI 
KATOLIKUS TEMPLOMBAN
December 24. 24 óra

A programok részleteiért keressék a megadott elérhetősé-
geket vagy az intézmények, egyesületek, klubok vezetőit! 
A képviselő-testület által elfogadott városi programterv 
alapján szervezett programokat – köztük egyesületek, 
intézmények, civil szervezetek programjaival; sportese-
ményekkel és a Vigadó Kulturális és Civil Központ esemé-
nyeivel – Monor város honlapján az Eseménynaptárra 
kattintva is olvashatják!  

Reméljük, hogy Monoron is szép számmal gyűl-
nek össze az ajándékokat rejtő cipősdobozok
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A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék 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 elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.

www.patriatakarek.hu

Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/AAKCIÓK!

Folyamatos

Kedvező áraK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.

Hirdetés

Elődeink örömmel vették tudomásul 1927 augusztusában, hogy elké-
szült a Monor–Gyömrői út. A helyi sajtó azért is méltányolta ezt az 
eredményt, „mert a vidéknek városunkkal való forgalmát nagyban 
előmozdítja, valamint azért is, mert a Budapest–Szolnoki vasút vonal- 
ággal való összeköttetést elősegíti, és nagy vidékkel hozott minket 
könnyebb és olcsóbb kapcsolatba. Reméljük, még kedvezőbbé fogja 
tenni csakhamar egy élelmes autóbusz vállalkozó”. Nem is késlekedett 
a Pestkörnyéki Autóforgalmi Vállalat. Néhány hónap múlva megindí-
totta a Monor–Gyömrő–Maglód községek között közlekedő járatait.

A monoriak viselt dolgai CII.
Községfejlődés 
90 évvel ezelőtt

Fotó a korabeli Koronáról

So
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HELYTÖRTÉNET

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

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Ha lépést akar tartani  
a fejlődéssel: 

ektromos fűtési 
rendszer 

www.petricsnordart.hu • 06-30/342-7060

gazdaságosság, 
megbízhatóság  

dizájn, okos 
eszközökről is 

vezérelhető

5 év garancia

A közúti közlekedést segítette elő, hogy 
a vármegye az Andrássy utcát a Kis-
tói úttól az állomásig makadám úttá 

építtette ki, „vagyis ez a nagy forgalmú ut-

cavonal is elsőrendű út-vonal lett, nagy elő-
nyére a közönségnek”. Ugyancsak a vasút 
környéki történésekkel függ össze, hogy a 
monoriak kifogásolták: „A vasútállomáson 

nincs telefonállomás, melynek hátrányát az 
üzleti élet és a közhivatalok is érzik”. Ez idő 
tájt renoválták a vasútállomást, ezért indít-
ványozták a sajtó munkatársai, hogy „igen 
fontos volna egy peron építése, mert ilyen 
nagy forgalmú állomása kevés van a MÁV-
nak, és az utasok tömege a várótermekbe 
nem fér be. Helytelen az is, hogy az állomá-
son kút nem áll rendelkezésre a várakozó 
és az átutazó közönségnek”. A megjegyzé-
seiket elsősorban Kopa Károly főszolgabíró-
nak szánták.
 Jelentős építkezések történtek Monoron 
ez év őszén. A lakóházak építését Huppert 
Bernát és Fiai az épület-fakereskedők szá-
mára részletfizetés lehetőségével segítették. 
A vásárterület község felé eső részén épült 
a tisztviselőtelep. A sajtó merészen kijelen-
tette: „El várjuk az építkező pesti tisztvise-
lőktől, akik házat szerezve bekapcsolódnak 
községünk törzspolgári társadalmába, hogy 
az építést monori iparosokkal végeztessék”.  
Ekkor épült „az Apolló mozgó díszes, mo-
numentális épülete, melyet az Iparosok és 
Gazdák Szövetkezeti vállalata épített Szánthó 
György vezetésével. Stirling Gyula jegyzőnek 
csinos kivitelű villaszerű épületet alkotott 
Pokorny Pál kőműves mester. Kiss József épí-
tésvállalkozó a Schmidt-féle vendéglőnek 
impozáns, modern helyiséget épített a Pes-
ti utca 27. sz. alatt. A Korona kávéház 6 szo-
bás és mellékhelyiséggel készülő szálloda 
építésével ugyancsak őt bízták meg”.
 Az Ipartestület és az Iparos Kör közgyű-
lése elhatározta, hogy „testületi és körhelyi-
ség felépítése céljára megveszi a Petőfi utcai 
Borzsák-féle telket, ezzel biztosítani akarják 
(az ipartestület) legszebb helyét városunknak.  
Egyhangú lelkesedéssel emelték véghatáro-
zattá a vezetőségnek a tervét, melynek sikere 
minden egyes iparos társunk korszerű gon-
dolkodását, helyes érzékét fogja dicsérni az 
utódok előtt. Akiknek érdekében kötelesség a 
haladás útján járnunk, mint ahogy a haladás 
terhe is nagyobb részt rájuk száll”. Ez nagyon 
szép üzenet a nagy elődök, iparosok, keres-
kedők részéről. Méltó arra, hogy felidézzük 
e szavakat.
 Forrás: Közérdek. Monor, 1927. Szerkesztette: 
Süveges József.

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke

AKÁR 2 000 000 FT KEDVEZMÉNNYEL ÉRTÉKŐR KONSTRUKCIÓBAN
Bővebb információ:  www.toyotakovacs.hu

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

Hétfő-Péntek 8:00-17:00
Szombat 9:00-13:00 (csak értékesítés)

Szeged
Dorozsmai út 9.
Tel.: 62 200 366

Hétfő-Péntek 8:00-17:00
Szombat 9:00-13:00 (csak értékesítés)

„Toyota Outlet” ajánlatunk 2018. november 5-től visszavonásig megkötött privát szerződésekre érvényes a meghatározott, 
készleten lévő Toyota modellek esetén. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlat tételnek, annak célja a figyelem felkeltés, 

a Toyota Central Europe Kft. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja.  A képeken lévő gépjárművek illusztrációk, a valós megjelenés 
ettől eltérhet. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedésünket.

ÉV VÉGI KIHAGYHATATLAN 
TOYOTA OUTLET AJÁNLAT!

KÉSZLETRŐL AZONNAL
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SPORT

Születésének 70. 
évfordulójára 

 – Szekeres Sán-
dor által írt – 
kö ny v je le nt 
meg b i r kózó -
sportunk mes-
t e r e d z ő j é r ő l , 
nemzeti válo-
gatottunkat vi-
lágbajnoki- és 
olimpiai arany-
é r m e k h e z  i s 
h o z z á s e g í t ő 

egykori szövetségi kapitányról, a Monori Sport-
egyesület örökös tiszteletbeli elnökéről, a jelen-
legi utánpótlás országos felkészítését felügye-
lő elnöki tanácsadóról, Szőnyi Jánosról. A városi 
könyvtárunkban szervezett – Kovács Attila sport-
újságíró által vezetett – könyvbemutató beszél-
getésen megismerhettük pályája örömeit és 
nehézségeit, és azt is, hogy amit Szőnyi János 
versenyzőként szeretett volna még elérni (de 
abban sérülése megakadályozta), miként tud-
ta és tudja megvalósítani  most edzőként a gye-
rekekkel való foglalkozásai során. B.G.

Könyv- 
bemutató

Újabb monori úszósikerek
   Október 7-én uszodánkban rendez-

ték meg a Pest Megyei Csapatbajnokság 
őszi nyitófordulóját a Jövő Bajnokai ré-
giós találkozóval együtt. A 11 egyesület 
187 úszója között 26-an képviselték az 
MSE hazai színeit, mégpedig 10 érmet 
szerezve. Egyéniben 2 aranyérem szü-
letett. Szabó Dóra (2008) 50 és 200 méter 
háton is első lett. Az ezüstérmet Szilágyi 
Csanád (2008) 200 méter háton szerezte. 
Bronzéremből pedig 4 született: Szilágyi 
Csanád 50 mellen és 50 gyorson, Balogh 
Bence Zsolt (2009) 200 háton, Gajdos Maya 
(2008) pedig ezt 50 mellen érte el. Vál-
tóban: négyszer 50 gyorson a 2008–2009-ben 
született monori lányok és fiúk is aranyérme-
sek lettek. Lányok: Németh E., Gajdos M., Sza-
bó D., Bock K. Fiúk: Gál B.R., Mátékovics Á.M., 
Balogh B.Zs., Szilágyi Cs. A négyszer 50 mé-
teren induló lány vegyes váltó pedig bronz-
érmet nyert. Tagjai: Orgován E., Bock L., Kere-
kes D. és Slejszkák B. voltak. 
 A legkisebbek (2010–2011) közül – ahol 4 
egyesület 23 jelöltje vett részt – mind a 8 mo-
nori teljesítette a 3 úszásnemben előírt szak-
mai alapkövetelményeket, így ezután ők is 
indulhatnak a Magyar Úszó Szövetség hiva-
talos versenyein.
 Október 21-22-én a kecskeméti őszi kupán 21 
egyesület 350 indulója között az MSE 10 úszója 
képviselte városunk szakosztályát. Szép idő-

Hirdetés

Esküvők, céges- és 
egyéb rendezvények, 

baráti összejövetelek, 
osztálytalálkozók teljes körű 

lebonyolítása
Szállás • Fallabda • Bowling

www. ilzerrendezvenyhaz.hu

2018.
12. 31.

Asztalfoglalás/információ/jegyvásárlás: 
06-30/631-9382 / 06-30/985-5490

ILZER 
SZILVESZTER

RETRO PARTY

ZOLTÁN ERIKÁVAL
Kapunyitás: 19.00Rezidens DJ: OLD SZAPI

•   Rusztikus csülök hagymás 
törtburgonyával és párolt 
lilakáposztával

•   Pácolt csirkemell quesadilla- 
mártásban burgonya chipsszel

•   Baconbe göngyőlt sertésszűz, 
Illatos gombamártással

•   Wekerle-szelet rizs pilaffal
•   Halnyárs citromfűmártással
•   Zöldséges cukkinihajó
•   Falusi töltött káposzta
Desszert: Somlói galuska
Érkezéskor Welcome drink

Svédasztalos vacsorával (csak elővételben): 9500 Ft
Sétálójegy elővételben: 4000 Ft
 Sétálójegy helyszínen: 5000 Ft

SVéDASZTALOS mENü

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

Parole
 NYELVISKOLA

Angol, német 
csoportos  

és egyéni órák  
a hosszú esték 

ellen

Ha kell egy  
ezermester! 

Információk, árak, referenciák az alábbi elérhetőségeken: 
06-70/228-0927               www.ferfikez-otthonra.hu

https://www.facebook.com/ferfikezotthonra.hu/

FérFikéz 
otthonra

Új szolgáltatás Monoron 
és Monor 30 km-es körzetében

Ha kell egy ügyes kezű férfi, de épp nincs 
a háznál. Aki felszerel, kicserél, felrak, 

megjavít, felfúr vagy bármi más,  
amiért egy mesterember nem menne ki.

 mi megoldjuk – gyorsan, pontosan, szépen!

   Nerges  Hotel 
Termál     Superior



2200 Monor, Hegyessy tanya 3.
www.nyergeshotel.hu 

Tel.: +36-29/410-758 • Fax.: +36-29/414-640
H  U  N  G  A  R  Y

Hagyományos, búbos kemencében 
sült ételek, kedves kiszolgálás, 

hangulatos környezet.

Szállóvendégeink részére 
egész évben üzemelő, 

gyógyító erejű termálvizes 
medence áll rendelkezésre.

Szeretettel várjuk Önt  
egész évben családjával, 

barátaival, céges partnereivel 
a Nyerges Hotel Albion 

éttermében. 

eredmények és pontszerző helyek mellett
aranyérmet és ezüstöt is nyert Szilágyi Csa-
nád, ezüstérmet és bronzérmet szerzett Bock 
Luca, továbbá ezüstéremmel végzett a verse-
nyen Bock Kamilla is.  B.G.

             

          

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

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
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AJÁNLÓ

•   Szürke cirmos teknőcmintás cicák elvihetők. 
Tel.: 06-30/281-4413
•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 20000 Ft/
m³, tölgy-bükk: 20000 Ft/m³. Mérőszalaggal le-
mérheti a mennyiséget! Tel.: 06-20/343-1067 
•   Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól Monoron 
és környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén in-
gyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444 
•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim részé-
re, a siker díja 2-3%.18 éves szakmai tapasztalat, 
értékbecslés. Hívjon, nem fog csalódni!  
Tel.: 06-20/397-4055 EUTR: AA5811522
•   Kőkerítések kőműves kivitelezése.  
Ingyenes árajánlat, garancia. 06-70-6399-733
•   Monoron hús- és tejtípusú (Búr – Núbiai vona-
lú) nőstény és bakkecskék széles választékban 
600 Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06-70-607-4444

Apróhirdetés

Monor belvárosában 
új építésű 3-emeletes, 
liftes társasházban

eladó 
kulcsrakész 
lakások 
és irodák

Tel.: 29/572-782
37–80 m2

Nem csak kereskedők  részére!

Fabrikett
11 kg

399 Ft helyett

299 Ft
199 Ft helyett

159 Ft

129 Ft helyett

109 Ft
549 Ft helyett

469 Ft

1090 Ft helyett

990 Ft

139 Ft helyett

119 Ft

Pincemester  
bor
2 liter

Glória  
szaloncukor
300 g 

Sky Baby  
energiaital
0,25 liter

Abonett
100 g

CBA 
kutyaeledel
415 g

diszkoNt ároN házhoz szállítva 2200 monor, Jókai utca 3–5.   •   tel.: 06-20/402-1198  •  Nyitva: H–P: 6–20, Szo: 7–20, V: zárva  

Várunk mindenkit 
az ország egyik  

legnagyobb és legszebb 

VR termébe
Ha érdekel a jövő, a virtuális valóság, 

vagy csak szeretsz játszani itt a helyed!

10-től 99 éves korig felejthetetlen élmény!

www.vrthemagic.hu  •   info@vrthemagic.hu  •  +36-20/389-8259  •  2200 Monor, Jókai utca 3–5.

Időpontfoglalás 

nyitás 
december 

7-én

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

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

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2019. január 15-én és 27-én 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

Fagyöngy  
ékszerüzlet 

és kávézó   

Cím: 
Monor, Kossuth  L. u.71/A  

Tel.: 06-29/411-130,
06-20/985-4004

E-mail: 
fagyongy@gyemantsziget.hu

: www.facebook.com/
gyemantszigetmonor

Nyitvatartás: 
H–P: 8–17,  Szo: 8–13

  drágaköves ékszerek
  arany, ezüst, acél ékszerek 
széles kínálata

  arany felvásárlása, 
beszámítása

  ékszerjavítás
  egyedi ékszer  
tervezés-készítés

  óraeladás
  óraszíj-, elemcsere, 
órajavítás

  gravírozás
  fülbelövés
  fényképes ajándéktárgy-
készítés: pólók, bögrék, 
hűtőmágnes..., stb.



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, 
puffertárolók

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


