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HÍREK

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!

A vízilabda mesteredzőt talán a sportot kevésbé követő 
érdeklődőknek sem kell bemutatni. 
Korszakos teljesítményt ért el csapataival: 2000 és 2008 között 
három olimpiai bajnoki címet nyertek! 
Ars poetica című estjén megtudhatják, hogyan látja 
az életet egy sikeres sportvezető, és miképp lehet 
motiválni a legnagyobb sikereket elérő sportolókat.

 2019.  
február 2.  

16:00
Vigadó Kulturális  
és Civil Központ

Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Ars poetica: 

Dr. Kemény Dénes előadása

Fotó: Tarnavölgyi Zoltán

Belépőjegyek elővételben korlátozott számban (early bird) 3  100;  
teljes áron 3  700 forintért kaphatóak.

További információ a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
a www.vigadokft.hu oldalon,  

és a vigado@vigadokft.hu e-mail címen kérhető.

Februárra a Kolompos zenekar tagjai is 
megelégelik a telet, a szabadba vágynak, 

várják a mindent megújító tavaszt! 

Naphívogató, esőcsalogató dalokat 
hoznak Monorra, így igyekeznek siettetni 

a természet újjászületését. 

Lesz itt minden, ami télvégi móka: 
tavaszköszöntő dalok, Gergely-járás, 

naphívogató, esőcsalogató dalok,  
Kiszézés, Zöldág-járás!

Belépőjegyek:
január 15-ig egységesen 1 400 forint,

január 15-től gyermek 1 400, felnőtt 2 200 
forint

További információ, jegyrendelés:
www.vigadokft.hu, vigado@vigadokft.hu, 

06-29/413-212

2019. február 10. 17:00

Családbarát 

rendezvény! 

Babakocsiban érkező gyerekek  

ingyen jöhetnek a szüleikkel!

Három megváltott gyerekjeggyel  

egy felnőtt ingyen látogathatja a koncertet!

Monor, Kossuth L. u. 65–67.

tavaszváró koncert 
a Vigadóban!

  A Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 
a jelen leg étteremként működő föld-
szinti üzlethelyiség bérle tére. Fontos, 
hogy pályázat ezúttal nem kizárólag 
csak étteremként történő üzemeltetés-
re adható be!
 Amennyiben a pályázó éttermet 
sze retne üzemeltetni az épületben, a 
pá lyázat részeként az étterem terve-
zett üzemeltetésére, a programokra, a 
ren dezvényekre vonatkozó tervet kell 
bemu tatnia. Egyéb hasznosítás esetén 
a hasz nosítás, vállalkozás jellegének, a 
forgalmazni kívánt termékeknek, szol-
gáltatásoknak, to vábbá a bérlő által ter-
vezett eszközöknek és berendezések-
nek (stí lus, minőség, stb.), valamint a 
beruhá zási, fejlesztési elképzeléseknek, 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a monori Vigadó helyi- 
ségének üzemeltetésére 

ötleteknek a részletes bemutatása szük-
séges! A pályázat benyújtásának mód-
ja, helye és ideje: a pályázatot egy eredeti 
példányban cégszerűen aláírva, zárt bo-
rítékban kell benyújtani.
 A pályázatot postai úton a Vigadó Non-
profit Kft. 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 
65–67. címre, személyesen a Vigadó Non-
profit Kft. titkárságán (Kossuth Lajos utca 
65–67. I. emelet) lehet benyújtani.
 A pályázat beérkezésének határideje: 
2019. január 17. 12. óra.
 A pályázat pontszámait Monor Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete, 
illetve annak illetékes bizottsága állapítja 
meg, várhatóan a januári képviselő-tes-
tületi ülésen. A pályázattal kapcsolatban 
további fontos információkat olvashatnak 
a város honlapján. nfo

Ugyan még messze vagyunk a nyártól, 
nem árt, ha már most beírják a naptárba 
azok, akiket érint a bölcsőde és az óvodák 
nyári zárva tartása, melyet a város képvi-
selő-testülete decemberi ülésén határo-
zott meg.
 A testület döntése szerint a Monori Pető-
fi Óvoda június 17-től július 12-ig, a Monori 
Kossuth Lajos Óvoda június 24-től július 19-
ig, a Monori Napsugár Óvoda: június 24-től 
július 19-ig, a Monori Szivárvány Óvoda jú-
lius 22-től augusztus 16-ig, a Monori Tesz-
vesz Óvoda július 22-től augusztus 16-ig 
lesz zárva.
 Monor Város Önkormányzat fenntar-
tásában működő Monori Bölcsőde 2019-
ben a következő időpontokban lesz zár-
va: bölcsődék napja alkalmából április 
23-án (gondozás nélküli munkanap), nyá-
ron július 15. és augusztus 4. között, té-
len pedig december 23. és 2020. január 1. 
között.

Monor Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete megalkotta és kihirdeti decembe-
ri rendeleteit: 
 – Monor Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete 29/2018. (XII. 14.) önkor-
mányzati rendelete a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól valamint ezek meg-
szegésének jogkövetkezményeiről szóló 
2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete mó-
dosításáról.
 – Monor Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete 28/2018. (XII. 14.) önkor-
mányzati rendelete a közszolgálati tisztvise-
lők 2019. évi illetmény alapjáról.
 A kihirdetett rendeletekről bővebben ol-
vashatnak a város honlapján (www.monor.
hu), ha az „Önkormányzat” fül legördü-
lő menüjében a „Hirdetmények” pontra 
kattintanak.

ÓVODÁK  
ÉS BÖLCSŐDE 
NYÁRI ZÁRVA 
TARTÁSA

KIHIRDETETT 
RENDELETEK

  Vízkereszt napja (január 6.) hagyomá-
nyosan a karácsonyi ünnepek végét je-
lenti, ez sok családnál a feldíszített ka-
rácsonyfák leszedésének időpontja is. A 
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. alvállalkozójaként Mono-
ron a Kövál Nonprofit Zrt. látja el a zöld-
hulladék elszállításának feladatát, így a 

Januárban két  
alkalommal is elszállítják  
A FENYŐFÁKAT

fenyőfák ünnepek utáni elszállításáról 
is gondoskodnak.
 A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés 
keretében januárban csak fenyőfákat visz-
nek el! Lapzártánkat követően körzettől 
függően a következő napokon lesz elszál-
lítás: január 21-én, 22-én, 23-án és 24-én.
 nfo
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kom utca csomópontjával együtt új aszfaltréteget kap. A 
Nemzetőr utca Kossuth Lajos utca és Liliom utca közötti 
szakaszán is szélesítik az úttestet, a tartósság érdekében 
ezen a szakaszon is süllyesztett szegélyt helyeznek el és új 
kopóréteget terítenek az útfelületre.  
 Megújul a Bocskai utca 183 méteres szakasza a Kos-
suth Lajos utcától a városi piac épületének végéig. A 
forgalmas útszakasz teljes felületén megerősítik az 
alapszerkezetet, majd a közműfedlapok beszintezé-
sét követően új, 5 centiméter vastag, fokozott igény-
bevételre alkalmas aszfalt kopóréteggel látják el azt.
Szintén tavaly, a Belügyminisztérium egyes települési 
önkormányzatok feladatellátásának támogatására ki-
írt pályázatán nyert a város 29 millió 999 ezer forin-
tot, melyet 5 millió 293 ezer forint önrésszel kiegészít-
ve az Acsádi utca egy szakaszának felújítására fordít 

az önkormányzat. A református temetőhöz 
vezető szakaszon süllyesztett szegéllyel és 
feszültségelvezető réteggel megerősített re-
noválást terveznek, melyet új útpadkával és 
a vízelvezető árkok helyreállításával egészí-
tenek ki. Az útfelújítás várhatóan a 2019. év 
közepére elkészül.

KÜLTERÜLETI UTAK ÚJULNAK 
MEG 104 MILLIÓ FORINTBÓL
A több, mint 78 millió forint tá mogatást 26 mil-
lió forint önerővel egészíti ki az önkormány zat, 
így összesen 104 millió forint áll rendelkezésre 
a külte rületi utak felújítására. A tervek szerint 
a Majori út és a Dr. Csanádi György utca mel-
lett a Csokonai utca külterületi sza kasza, a Be-

Fontos beruházásokat hajthat végre az önkormányzat idén  
és a jövő évben a pályázatokon elnyert forrásokból.

Több mint 1,2 milliárd forintból 
FEJLŐDHET TOVÁBB A VÁROS

A z elmúlt években nagyon jól használta ki az ön-
kormányzat a kínálkozó pályázati lehetőségeket, 
melyek jelentős mértékben hozzájárultak Mo-
nor fejlődéséhez. Tavaly is több fontos beruhá-

zás kivitelezésére nyert forrást a település, két pályázat 
elbírálása pedig még folyamatban van, döntés várhatóan 
két hónapon belül születik. A címben említett 1,2 milliárd 
forintból megvalósuló fejlesztések több területen is jelen-
tős előrelépést hozhatnak a város életében. Összefogla-
ló írásunkban sorba vesszük, hogy pontosan milyen fej-
lesztések valósulhatnak meg az elkövetkező hónapokban.

165 MILLIÓ FORINT ÚTFELÚJÍTÁSRA
Tavaly novemberben derült ki, hogy a kormány Pest 
megye fejlesztését célzó programjának keretében bel-
területi utak fejlesztésére Monor Város 129 millió 988 
ezer 189 forint támogatást nyert, így idén is fontos út-
szakaszok újulhatnak meg. A beruházás keretében 
felújítják a Nemzetőr utca Kossuth Lajos utca és Li-
liom utca közötti 292 méter hosszú szakaszát. A be-
ruházás részeként az útszakasz 1 méterrel szélesebb 
lesz, felülete új kopóréteget kap, valamint az útburko-
lat tartóssága és esztétikussága érdekében süllyesztett 
szegéllyel is stabilizálják. Ahol szükséges, ott az alap-
csere is megtörténik.
 Teljes hosszában megújul a Kistemplom utca burkola-
ta; a 445 méter hosszú, helyenként 7 méter széles közutat 
új kopóréteggel látják el és az utat szegélyező szikkasz-
tóárkok rendbetétele is megtörténik. Szintén az Újtelep 
városrészben található Hegedűs Gyula utca, melyet süly-
lyesztett szegély építését követően szélesítenek, és a Pás-

reki dűlő és a Locsodi utca is megújulhat még az év első 
felében. A beruházás keretében elvégzik a mechani kai 
stabilizációt és a korábbi földutakat zúzottkő burkolattal, 
a két aszfaltos utat pedig új aszfalt kopó réteggel látják el.

MODERN ÓVODA ÉPÜL  
A BAJCSY UTCÁBAN
A skandináv országokban elterjedt – de például Ausztri-
ában is kedvelt – tömörfa-panelek felhasználásával épít 
új óvodát az önkormányzat a Bajcsy-Zsilinszky Endre ut-
cában. A hazánkban új, korszerű építőanyag nem köny-

nyűszerkezetes építési technológia, 
hiszen a felmenő falszerkezet tö-
mör fából kerül legyártásra. Ezál-
tal nem is olcsóbb a hagyományos 
égetett kerámia falazó elemeknél, de 
modern, fiatalos épületet, jól léleg-
ző tereket, kedvező élettani funk-
ciókat biztosító, a tervezett óvodai 
funkciót nagyon jól kiszolgáló fel-
építményt eredményezhet. A speci-
ális építőanyag szigetelő képessége 
is nagyon jó, így energetikai szem-
pontból is megfelel a kor elvárásai-
nak. A beruházással Monor hazánk-
ban az elsők között építhet tömör fa 
szerkezetű középületet.
A három csoportszobás óvoda építé-

sére a Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati 
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésé-
nek támogatása Pest megyében” című pályázata kereté-
ben 300 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, 
melyhez legalább 16 millió forint önrészt biztosít. A beru-
házás – melyre az emelkedő lakosságszám, az örvendete-
sen több gyermek és a szülői igények miatt is nagy szük-
sége van a városnak – 2019. második felében készülhet el.

400 MILLIÓ FORINTRA  
PÁLYÁZOTT A VÁROS
Az elmúlt években Monoron emelkedő születésszám, a 
kétkeresős családmodell elterjedése, a nagyszülők kito-
lódó aktivitása és meghosszabbodott munkaképessége 
nemcsak az óvodai ellátórendszert és intézményhálóza-
tot tette próbára. A bölcsődei férőhelyek is szűkösen áll-
tak rendelkezésre, egyre hosszabbak voltak a várólisták. 
Az önkormányzat számára fontos, hogy segítse a monori 
családok, a gyermeket nevelő, vagy tervező szülők életét, 
ezért úgy határozott, hogy vadonatúj, korszerű bölcső-
dét kíván építeni. Nem szeretnénk, ha a gyermekintéz-
mények helyhiánya, vagy esetleges korszerűtlensége a 
monori gyermekvállalási kedv ellen hatna. Monor csa-
ládbarát település kíván lenni, ahol a gyermeket nevelő 
család érték, a helyi közösség legfontosabb alkotóeleme. 
Ezért kapóra jött önkormányzatunknak az a pályázat, 
melyben új bölcsőde építésére van lehetőség. A hosszas 
előkészítés, a vásártér, mint leendő helyszín kiválasztása, 
majd a gondos tervezés után leadott pályázati dokumen-
táció elbírálása folyamatban van, döntés 1-2 hónapon be-
lül várható. Az elnyerhető összeg 400 millió forint, melyet 
egy további jelentős összeggel várhatóan az önkormány-

zatnak is ki kell egészítenie a megvalósítás érdekében. A 
kivitelezéshez szükséges építési engedély rendelkezés-
re áll, a kiviteli terveket hamarosan elkészítik, így pozi-
tív elbírálás esetén azonnal indulhat a munka. A beru-
házás kivitelezésére – sikeres pályázat esetén – 18 hónap.

MEGÚJUL A JÓKAI UTCAI  
CSAPADÉKVÍZ-CSATORNA
A Jókai utca és a csatlakozó kisebb utcák csapadékvíz-el-
vezető rendszerének felújítása fontos a tele pülés vízelve-
zetési problémájának javítása szempontjából. A felújításra 
a „Települések felszíni csapadékvíz-elveze tés létesítmé-
nyeinek fejlesztése, a települési vízgazdálko dás korsze-
rűsítésének támogatása Pest megye területén” című pá-
lyázat keretében 119 millió 999 ezer 439 forintot nyert az 
önkormányzat, melyet 6 millió 315 ezer 761 fo rinttal egé-
szít ki saját költségvetéséből. A beruházás össz költsége 
így eléri a 125 millió 315 ezer forintot. A kivite lezéssel 
egy helyi vállalkozót bízott meg a városvezetés, a beru-
házás nyár végére készülhet el.

ELBÍRÁLÁS ALATT A PIAC FEL- 
ÚJÍTÁSÁRA BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT
 Pályázati forrás felhasználásával újulhat meg a piac-
csarnok. A benyújtott fejlesztési terv jelenleg elbírálás alatt 
áll, döntés ebben az esetben is 1-2 hónapon belül várha-
tó. Sikeres pályázat esetén 100 millió forint támogatásra 
számíthat a város, melyet legalább 11,5 millió forint ön-
résszel kell kiegészíteni saját költségvetésből. A teljes költ-
ség 70 százalékát a piaccsarnok fa- és fémszerkezetének 
megújítására, a mosdók, a gondnoki- és raktárhelyiségek 
felújítására, az elárusító asztalok és burkolatok cseréjé-
re, illetve energiatakarékos világításrendszer kiépítésé-
re fordítanák. A támogatás fennmaradó 30 százalékából 
a Bocskai és Forrás utcákban bővítené a parkolóhelyeket 
az önkormányzat.
 Mindösszesen mintegy 1 milliárd 222 millió forintot 
fordíthatna a jövőben a városvezetés a felsorolt fejlesz-
tésekre, de természetesen csak abban az esetben, ha a 
még függőben levő pályázatok elbírálása is pozitív lesz. 
A városvezetés bízik a pályázatok sikerében, hiszen szín-
vonalas, megfelelően alátámasztott és dokumentált, va-
lódi problémákra és hiányosságokra reflektáló pályáza-
ti anyagokat nyújtott be, melyek kivétel nélkül az itt élők 
érdekeit szolgálják. V. N.

ÖNKORMÁNYZAT
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A város költségvetésének 
megalkotása az egyik leg-
fontosabb feladata a kép-
viselő-testületnek. Ez 

határozza meg a település, annak 
intézményei és cégei gazdálkodá-
sát, azt, hogy mire mennyi forrás 
jut az új esztendőben. A költség-
vetés összeállítása értékválasztás 
is egyben. Jelzi, hogy a képviselő-
testület és a város vezetése mit tart 
fontosnak, vagy éppen mik a leg-
sürgetőbb feladatok az adott évre. 
Az év utolsó és az új év első hónapjai 
általában mindig a költségvetésről 
szólnak, hosszas egyeztetések, al-
kuk útján jutnak el az „eredmény-
hez”, a költségvetési rendelethez a 
város vezetői, mely ugyanakkor végeredménynek sem 
tekinthető, hiszen év közben több tétel is módosíthatja 
akár pozitív, akár negatív irányban a tárgyévi büdzsét. 
Az elmúlt év költségvetése biztonságos, nyugodt város-
üzemeltetést, a közfeladatok jó színvonalú ellátását és a 
fejlesztések lehetőségét is biztosította. Zsombok László 
polgármester elmondta, az idei évben egy feszes, a vá-
ros érdekeit maximálisan szem előtt tartó, ugyanakkor 
takarékos költségvetés megalkotása a városvezetés célja.
 – Jelenleg 75 millió forint hiány mutatkozik a koncep-
cióban, az előttünk álló hetekben azon dolgozunk, hogy 
a költségvetési rendelet elfogadására ezt legalább nul-
lára hozzuk ki.
 A város gazdálkodása idén is stabil lesz, az adóbevé-
teleink a 2018. év végi befizetések és az előzetes prognó-
zisok szerint várhatóan idén is emelkednek majd. 2018-
ban az eredeti tervhez képest is 67 millió forinttal több 
iparűzési adóbevételt realizáltunk. Ez az erősődő magyar 
gazdaság, a hazai és nemzetközi cégek javuló gazdasági 
teljesítményének eredménye. Zsombok László polgármes-
ter ezúton is gratulál ehhez a monori vállalkozásoknak 
és szeretné megköszönni a monori cégek, egyéni vállal-
kozók befizetett adóit! A városvezető ugyanakkor külön 
kiemelte a kormányzat sikeres gazdaságpolitikájának, az 
állam gazdaságélénkítő intézkedéseinek szerepét is. Hi-

szen Monoron úgy emelkedik ne-
gyedik éve az önkormányzat helyi 
adóbevétele, közte mindenekelőtt 
az iparűzési adó, hogy azt egyelő-
re még csak a már korábban is mo-
nori székhellyel, vagy telephellyel 
működő cégek fizették meg és még 
nem szerepel benne a három, a köz-
elmúltban Monorra települt nemzet-
közi vállalat adója, hiszen ők csak 
később kezdenek el helyben köz-
terheket fizetni. Az önkormányzat 
által kötelezően elvégzendő felada-
tokra saját bevételeiből idén is jelen-
tős összeget kell elkülönítenie az ön-
kormányzatnak. 2019-ben például 
a jelenlegi ismereteink szerint 207 
millió forintot kell a város költség-

vetéséből hozzátenni azokhoz a feladatokhoz, amelyek 
teljesítését elvárja ugyan tőlünk az állam, de elegendő fi-
nanszírozást nem biztosít hozzá. Korábban voltak egyedi 
kormányzati támogatások, kiegészítő központi működé-
si, fejlesztési források de ezekre idén egyelőre nem szá-
míthatunk. Elsősorban a saját adóbevételeinkre kell tá-
maszkodnunk, illetve kisebbrészt az ingatlaneladásokból 
befolyó összegekkel növelhetjük tovább a bevételeinket. 
Az iparűzési-, és kismértékben a gépjármű- és az épít-
ményadó növekedésével számolunk, összesen 55-65 mil-
lió forinttal több adóbevételre számítunk a 2018. évi kon-
cepcióhoz képest. Zsombok László polgármester szerint 
különösen a 2012-es kormányzati adósságkonszolidáció 
után irányváltás kellett a városok, így Monor gazdálko-
dásában. A „fentről jövő”, államtól várt eseti támogatá-
sok, „segélyek”, működési mentőövek helyett különösen 
a jó adottságú, fekvésű, méretű és nagyobb lakosságszá-
mú településeknek kell megtanulniuk saját lábra állniuk. 
Erősíteni kell a helyi gazdaságot. Minél több, lehetőleg 
termelő, nagy hozzáadott értékű terméket előállító céget, 
technológia-intenzív vállalkozást, korszerű szolgáltató-
kat kell Monorra csábítani. Ebben kifejezetten jól állunk, 
másfél év alatt három világcéget sikerült megnyerni, hogy 
több tízmilliárdos nagyságrendben Monoron fejlesszenek. 
Ez a munka Monoron egyelőre sikerekkel kecsegtet. De 

máris további gazdasági területeket jelöltünk ki a képvi-
selő-testülettel és szeretnénk kihasználni a nagy állami 
közlekedésfejlesztési beruházások, az idén átadásra kerü-
lő M4-es gyorsforgalmi út, és esetleg a városunkat érin-
tő vasúti fejlesztések adta lehetőségeket is. Itt is szeret-
ném azonban kiemelni a kormányzat gazdaságélénkítő 
programjainak szerepét. A sikeres állami gazdaságpoli-
tika, az ügyes, proaktív beruházásösztönzés és a közvet-
len pénzügyi támogatások, adókedvezmények sokat se-
gítettek a Monorra települő CEVA-nak, Shinheung-nak 
és az AIRVENT-nek a beruházási döntéseik meghozata-
lakor. Nekünk „csak” a várost kell tudnunk „eladnunk”. 
Szeretnénk további munkahelyeket teremteni helyben. 
Statisztikák bizonyítják, hogy a munkaképes, aktív korú 
monoriak bő kétharmada ingázik. Meggyőződésem, hogy 
ezek az emberek megfelelő feltételek esetén inkább hely-
ben vállalnának munkát. Nekünk ebben segítenünk kell 
őket. A cégek letelepítésén túl bővítenünk kell a bölcső-
dei és az óvodai és férőhelyeket, ezért új bölcsődét és új 
óvodát szeretnénk építeni. És ha mindez megvalósult, 
ki kell használni a hazai és nemzetközi cégek monori je-
lenlétéből eredő szinergiákat, lehetőségeket. Hogy a be-
fizetett adóikon és a helyben foglalkoztatott monoriakon 
túl szerves részévé váljanak a városunknak, bekapcso-
lódjanak a település életébe, más területeken is együtt 
tudjunk működni az ide települő vállalatokkal. Az ön-
kormányzatnak jelentős lekötött pénze is van, a francia 
CEVA-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. részére értékesí-
tett földterületből származó bevétel, 1 milliárd 90 millió 
forint áll államkötvényben rendelkezésre, de ezt az ösz-
szeget fejlesztésekre tettük félre és arra is szeretnénk fel-
használni, nem a működésbe forgatni. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan persze idén is szeretnénk élni a kínálkozó pá-
lyázati lehetőségekkel, amelyek segítségével jelentős for-
rásokat szerezhetünk a város további fejlődésére – mond-
ta Zsombok László polgármester.
 De mire is költi a város az adófizetők pénzét? Mire 
megy el ez bevétel, ami reményeink szerint egyre nő 
majd az elkövetkező években?
 Az alábbiakban erről szeretnék az olvasóknak rövi-
den beszámolni. Ahogy fent utaltunk rá, a kötelező ön-

JELENTŐS ÖSSZEGET 
fordít az önkormányzat önként 

vállalt feladatokra
Összeállította a 2019. év költségvetési tervezetét a képviselő-testület. Amint a nevében is benne 
van, ez még csak egy elképzelés, úgynevezett koncepció a város gazdálkodására vonatkozóan. 

A költségvetés elfogadásáig kell az önkormányzatnak elvégeznie a finomhangolásokat, 
amelyek – többek között – megteremtik az egyensúlyt a bevételek és a kiadások között.  

Államilag nem finanszírozott önkormányzati feladatokra fordított források 2013-tól 2019-ig 

Támogatási terület 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Államilag nem finanszírozott önkormány- 
zati feladatok – Monor (2013–2019) 150 543 132 Ft 169 369 550 Ft 179 406 230 Ft 199 410 969 Ft 242 684 998 Ft 314 247 000 Ft 318 821 000 Ft

Kulturális feladatok – Monor (2013–2019) 33 923 000 Ft 33 923 000 Ft 34 557 000 Ft 45 275 000 Ft 62 365 000 Ft 64 824 000 Ft 74 200 000 Ft

Vigadó NP Zrt. – Monor (2013–2019) 33 923 000 Ft 33 923 000 Ft 34 557 000 Ft 45 275 000 Ft 62 365 000 Ft 64 824 000 Ft 74 200 000 Ft

Sportfeladatok – Monor (2013–2019) 58 912 132 Ft 71 346 550 Ft 70 743 230 Ft 65 395 969 Ft 69 900 998 Ft 129 347 000 Ft 124 598 000 Ft

MSE-támogatás – Monor (2013–2019) 22 082 132 Ft 35 416 550 Ft 35 790 230 Ft 43 257 969 Ft 49 767 998 Ft 67 996 000 Ft 63 247 000 Ft

Uszoda – Monor (2013–2019) 36 830 000 Ft 35 930 000 Ft 34 953 000 Ft 22 138 000 Ft 20 133 000 Ft 27 351 000 Ft 27 351 000 Ft

Sportcsarnok – Monor (2013–2019) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 000 000 Ft 34 000 000 Ft

Tömegközlekedés – Volán – Monor (2013–2019) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 17 998 000 Ft 21 602 000 Ft 21 602 000 Ft

Tájékoztatás – Monor (2013–2019) 4 285 000 Ft 8 570 000 Ft 5 987 000 Ft 16 174 000 Ft 9 084 000 Ft 9 764 000 Ft 9 764 000 Ft

Strázsa újság – Monor (2013–2019) 1 951 000 Ft 3 902 000 Ft 4 153 000 Ft 5 100 000 Ft 6 049 000 Ft 6 081 000 Ft 6 081 000 Ft

Gemini TV – Monor (2013–2019) 2 334 000 Ft 4 668 000 Ft 1 834 000 Ft 11 074 000 Ft 3 035 000 Ft 3 683 000 Ft 3 683 000 Ft

Közbiztonság – Monor (2013–2019) 24 139 000 Ft 23 229 000 Ft 25 032 000 Ft 26 030 000 Ft 29 863 000 Ft 28 971 000 Ft 28 918 000 Ft

ÖNKORMÁNYZAT

kormányzati feladatokhoz 207 millió forintot ezekből a 
bevételekből kell biztosítanunk. Vagyis ennyivel máris 
csökkennek az egyéb feladatokra, fejlesztésekre szán-
ható forrásaink, adóbevételeink.
 Olyan nem kötelező önkormányzati feladatokra, mint 
a kultúra, a sport vagy éppen a tájékoztatás támogatá-
sa, szintén jelentős és évről évre egyre növekvő össze-
get költött az önkormányzat az elmúlt években. Példá-
ul az új városi sportcsarnok üzemeltetéséhez tavaly óta 
34 millió forinttal, az uszoda fenntartásához 26 millió 
forinttal járul hozzá a városvezetés. Utóbbi támogatási 
igénye az elmúlt években legalább csökkent, ez annak 
tudható be, hogy egyre jobb a monori uszoda kihasz-
náltsága, illetve az új vezetővel feszesebb a gazdálko-
dása, azaz a saját bevételei nőttek, kiadásai csökken-
tek ezért kevesebb önkormányzati támogatás is elég a 
zavartalan működéshez – tudtuk meg Zsombok Lász-
lótól.
 A helyi buszjárat üzemeltetéséről több év kihagyás 
után 2017-ben döntött újra a testület, ennek támogatá-
sára évi 21 millió 600 ezer forintot különít el az önkor-
mányzat.
 A helyi kulturális feladatok ellátására is jelentős ösz-
szeget fordít a város: míg öt évvel ezelőtt 33 millió fo-
rint volt erre a célra elkülönítve, addig idén ez az ösz-
szeg több mint a kétszerese, mintegy 74 millió forint. A 
támogatás növekedésével a kulturális programok szá-
ma és minősége is jelentősen javult Monoron, hónapról 
hónapra neves előadók érkeznek a Vigadóba, a Városi 
Sportcsarnokba, nyaranta pedig számos zenés szabad-
téri rendezvény várja a lakosságot.
 Sportfeladatokra öt évvel ezelőtt mintegy 59 millió fo-
rintot áldozott a város, idén pedig várhatóan már 124,6 
millió forint támogatás jut erre a célra.
A koncepcióból kiderül, a városvezetés idén is jelentős 
összeget szeretne fordítani a monoriak életminőségé-
nek javítására.
 Hiszen végső soron minden Önökért van! 
 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete Nevében Boldog, Sikerekben és Egészségben Gaz-
dag Új Évet Kívánok Minden Kedves Monorinak! 
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OKOS VÁROS 
lesz Monor

N égy fő elv mentén fo-
galmazták meg az okos 
városok kialakításának 
célját: szolgáltatások mi-

nőségének javítása, takarékosabb 
energiafelhasználás, lakosok élet-

ÖNKORMÁNYZAT

minőség javítása 
és gazdaságilag 
önfenntartó rend-
szerek kiépítése. A 
mostani döntés ér-
telmében két szín-
téren, párhuzamo-
san állami és helyi 

fejlesztésekkel kezdődhet meg a 
projekt. A központi platformszol-
gáltatás keretében állami intézmé-
nyek biztosítják a jövőben az okos 
városok működésének hátterét. En-
nek részeként készül majd el a tele-

A képen látható mo-
dern köztéri WC a 
Honvéd téren találha-
tó és a monori B&K 
Kft. készítette. Az il-
lemhely ultramodern 
felszereltségű, többek 
között vandalizmus el-
len kamerarendszerrel 
látták el, a beszerelt 
padló és WC-mosó használattól függően képes sa-
ját magát kitakarítani. A rendszer kommunikáci-
ós modulja jelzi a veszélyhelyzetet, értesíti a fenn-
tartót, ha dugulás, vagy áramkimaradás történt, 
de akár arról is, ha valaki hosszú ideig mozdulat-
lanul tartózkodik a helyiségben. A modulba helye-
zett internetes kapcsolatra képes SIM-kártyával 
egy alkalmazáson keresztül az üzemeltető nyomon 
tudja követni a fülkék állapotát és használatának 
gyakoriságát is.

A világ első okos utcáját Londonban ve-
hette birtokba a lakosság. A Bird Street 
közepén egy speciális  burkolólapokkal 
fedett ösvényt alakítottak ki, amely ké-
pes felvenni a rajta közlekedő gyalogo-
sok lépéseiből származó energiát, amiből 
áramot termel. A megtermelt elektro-
mosság működteti az út mentén elhe-

lyezett hangszórókat – amelyekből ma-
dárcsicsergés hallatszik – és a két oldalt 
elhelyezett éjszakai ledes fényjátékokat. 
Az út mellet található pihenőpadok felü-
letét pedig olyan speciális festékkel von-
ták be, amely elnyeli a kipufogógázból 
származó nitrogén-oxid gázt. 
 Hamarosan a szomszédos Romániá-
ban, Kolozsváron is épülhet okos utca. 
Az ottani közterületen lesznek wifivel és 
videokamerával ellátott lámpaoszlopok, 
valamint mobiltelefon feltöltését lehe-
tővé tevő padok is, a fákat pedig ned-
vességérzékelőkkel működő automata 
rendszer öntözi majd. Elektromos rol-
ler- és bicikli-töltőállomásokat és két 
elektromos autóknak szánt töltőoszlo-
pot építenek. Az utca nagyobbik hánya-
dát gyalogosövezetnek alakítják át, és 
emellett létrehoznak kerékpársávot és 
fásítanak is.

INTELLIGENS  
KÖZTÉRI VIZESBLOKK

OKOS UTCA

pülési térinformatikai platform és a 
települési középület kataszter, me-
lyek a helyi fejlesztések alapját ké-
pezik majd. Szintén az állam bizto-
sít egy települési mobilalkalmazást 
és egy városkártyarendszert. Ezek 
segítségével közvetlenebb kapcso-
lat és ügyintézés alakulhat ki a la-
kosság és az önkormányzat között.
  A helyi fejlesztések részeként, sa-
ját városunkra szabható majd a köz-
ponti platformhoz csatlakozó smart 
city rendszer. Jelentős, több mint 2,5 
milliárd forintos támogatással lesz 
fejleszthető több fontos szolgálta-
tás is a városban. Az energiataka-
rékos közvilágítás igazodhat majd 
a közúti és gyalogosfogalomhoz. 
Sor kerülhet a térfigyelő rendszer 
és a parkolási rendszer fejlesztésé-
re. Szerepel a tervek között intelli-
gens épületüzemeltetés, okos utca 
és okos iskola kialakítása; és olyan 
új szolgáltatások is, mint a város-
tárca, az intelligens köztéri vizes-
blokk és kerékpártárolók üzembe 
helyezése. 
 Elsőként lesz lehetősége tehát vá-
rosunknak bemutatnia a XXI. szá-
zadi városok működését! A pro-
jekt a következő egy évben valósul 
majd meg, a jelenlegi tervek szerint 
2020. februárban kell működésbe 
lépnie a teljes rendszernek. Városunk 
szempontjából az kedvező a mosta-
ni döntésben, hogy a helyi fejleszté-
sek fenntartásának költségeit 2025-
ig magára vállalja az állam!    

December végén született meg az a 
kormánydöntés melynek értelmében Monor 

lesz az első csatlakozó város a kiépülő 
központi platformhoz, mely az okos városok 
működését biztosítja majd. Korábbi hírként 
olvashattak már róla, hogy az okos város 

technológia elterjesztése érdekében a kormány 
elvi döntést hozott arról, hogy városunkat a 
smart city programok tesztalanyául jelöli ki.

A z elmúlt évben több jelentős beruházás 
átadása történt meg és újak is bein-
dultak. Átadták a városi sportcsar-
nokot, megújultak a városi intéz-

mények, megindult a termelés a dél-koreai 
Shinheung Sec akkumulátoralkatrész-
gyárában, illetve zajlanak a tárgyalások 
a szakorvosi rendelőintézet felújításá-
ról. Az M4-es gyorsforgalmi út is épül, 
amellyel újabb lehetőségek nyílnak meg a 
város előtt a fejlődésre. Milyen további be-
ruházások várhatók a városban? Ön szerint 
milyen év vár idén Monorra?
 – Természetesen folytatódnak az önkormány-
zati beruházások, új óvoda és bölcsőde épül, az okos vá-
ros fejlesztési program is elindul. Bízom benne, hogy 
a gazdaság fejlődése a magánberuházásokban építke-
zésekben is megjelenik. A város stabilitását hosszú tá-
von a gazdaság ereje biztosíthatja. Ezért szükséges az 
ipari beruházások további ösztönzése.

– Az M4-es gyorsforgalmi út mellett a tömegközlekedés mi-
nőségét javító ferihegyi vasút megépítését is sokan várják a 
térségben. Hogy áll most ez a beruházás, hol tartanak az elő-
készületek?
 – Ahogy az építkezés engedi egyes szakaszok üzem-
be helyezésére már év közben számítani lehet, ahogy 
ez Ceglédbercel és Cegléd között már megtörtént. Ősz-
szel pedig átadásra kerül az út.
 A gyorsvasút tervezése, előkészítése folyik. A meg-
valósítás időpontjáról még nincs döntés. Sajnos a repü-
lőtér üzemeltetése privatizálva lett, így az állam csak 
az üzemeltetővel történő megegyezés után építkezhet 
a repülőtér területén. Ennek a megegyezésnek a feltét-
elei még nincsenek meg.

– 2018-ban jelentős anyagi támogatást kaptak a Belügymi-
nisztériumtól az önkormányzatok, két részletben összesen 8 
milliárd forintra pályázhattak a települések. A monori tér-
ségben milyen fejlesztések valósultak meg ebből a forrásból?
 – A 2018-ban elnyert támogatásokból orvosi rende-
lők, önkormányzati utak, óvodák, intézmények újulhat-
nak meg. Néhány példa a környékből: Monor, Gomba, 
Káva, Péteri, Nyáregyháza útfelújításra kapott forrást. 
Orvosi rendelőt újíthatnak fel Vasadon, Gombán pedig 

korszerűsíthetik és bővíthetik az óvodát. Biz-
tos vagyok benne, hogy 2019-ben is foly-

tatódhatnak a fejlesztések, akik tavaly 
nem voltak sikeresek az idén nyerhet-
nek támogatást.

– Tavaly év végén ünnepélyes keretek kö-
zött ismerték el azoknak az önkormány-
zatoknak a munkáját, amelyek példamu-

tatóan szervezték meg a közfoglalkoztatást. 
Annak idején sokat kritizálták a közmun-

kaprogram miatt a kormányt. Hogyan íté-
li meg az eltelt évek tapasztalatai alapján a köz-

foglalkoztatást?  
 – Természetes igénye a társadalomnak, hogy minden-
ki, aki képes dolgozni az tegyen valamit a saját megél-
hetéséért. A közfoglalkoztatás eszköz arra, hogy azok 
az emberek, akik az elsődleges munkaerőpiacon nem 
tudnak elhelyezkedni, átmeneti időszakra foglalkoztat-
va legyenek, így nem a segélyt várják, hanem dolgoz-
nak a közösségért. A gazdaság erősödése az ország na-
gyobb részén felszívta a munkaerőt, de van ahol ez a 
folyamat lassabb. Szembe kell nézni azzal is, hogy van-
nak emberek, akik csak nagyon hosszú felkészítés után 
képesek piaci körülmények között elhelyezkedni. Ösz-
szességében a közfoglalkoztatás megfelelt a kihívások-
nak, a célját teljesíti.

– Idén önkormányzati választások lesznek Magyarországon. 
Monor sokat fejlődött az elmúlt évek alatt, a tapasztalatok alap-
ján hogyan ítéli meg a városvezetés munkáját?
 – A teljesítményt a mi szakmánkban konkrétan mé-
rik, hiszen négy, illetve öt évenként a választók szava-
zataikkal kifejezik, hogy elégedettek vagy sem mindaz-
zal, amit a választott tisztségviselők végeztek. Így lesz 
ez idén is, ősszel az önkormányzati képviselők és a pol-
gármester személyéről dönthetünk. Miután korábban 
a város vezetésében részt vettem és most is együtt dol-
gozunk, nem gondolom, hogy nekem kellene az ered-
ményeket minősíteni. Együtt dolgozunk, keressük a le-
hetőségeket az előrelépésre.

– Ha egy jó kívánsága teljesülhetne idén, mit kívánna Mo-
nornak a 2019-es esztendőre?
 – Az emberek valósítsák meg céljaikat.

ÖNKORMÁNYZAT

Az új év alkalmából a térség országgyűlési képviselőjével, Pogácsás 
Tibor önkormányzati államtitkárral beszélgettünk a várost és a 

környéket érintő fontosabb beruházásokról, fejlesztésekről.  

A város stabilitását hosszú távon
A GAZDASÁG EREJE 

BIZTOSÍTHATJA
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HÁZUNK TÁJÁN

Gazdag adventi programkínálat született az 
egyházak és az intézmények összefogásából.

Ünnepi fényben A VÁROS

A z elmúlt évekhez hasonlóan a 2018. év adventi 
időszaka is gazdag programkínálattal telt Mo-
noron. Az „Ünnepi fényben” című rendezvény-
sorozat keretében az év utolsó hónapjában egy-

házi közösségek és intézmények összefogásával tucatnyi 
ünnepi esemény várta az érdeklődőket. Az adven-
ti programok sora egy évek óta tartó szép ha-
gyomány folytatásaként az Angyali üd-
vözlet című kiállítás megnyitójával vette 
kezdetét. A kiállítás látogatottsága a ko-
rábbi évek sikerét is felülmúlta, ezernél 
is több érdeklődő tekintette meg a Vi-
gadóban Kruchió László és Anka Margit 
különleges, mesebeli hangulatot árasz-
tó alkotásait.  
 December első vasárnapján, az első ad-
venti gyertyagyújtás alkalmával a két refor-
mátus gyülekezet szolgált. Közreműködött a 
református egyház kórusa, Schaller Tamás és Vladár István lel-

kipásztorok. Az 
első adventi gyer-
tyát dr. Zsombok 
László polgármes-
ter gyújtotta meg, 
és a város nevé-
ben köszöntötte 
a megjelenteket.
 December 
9-én a baptista 
egyház kórusá-
nak énekei emel-
ték ünnepivé a 

hangulatot, a koncerten köszöntőt mondott Matuz József 
lelkipásztor. Ezen a héten több ünnepi programra is sor 
került. A Vigadóban csütörtökön a zeneiskola, pénteken 
az Ady Úti Általános Iskola Forrás kórusa adott adventi 
hangversenyt. Vasárnap a református nagytemplomban 
jótékonysági eseményre látogathattak el az érdeklődők, 
ahol Mocsári Károly és barátainak közös koncertjére került 

sor. Advent harmadik vasárnapján az evangélikus közös-
ség kórusát és lelkipásztorukat, Sánta Józsefet hallhatták.
 Az ünnepi programok zárásaként az utolsó gyertya-
gyújtásra a karácsonyi ünnepséggel együtt került sor 
– az időjárásra tekintettel a katolikus templomban –, 
ahol Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár és Pasz-
ternák Tamás plébániai kormányzó mondott köszöntőt. 
A katolikus egyház közössége misztériumjátékkal, a 
Monori Strázsák Néptáncegyüttes betlehemes előadás-
sal teremtett ünnepi hangulatot. Karácsony napjaiban 
és előestéjén pedig ki-ki a felekezete szerinti templom-
ban élhette át újra a közösségi programokat.
 Az egyházak közreműködésével valóban gazdag prog-
ramkínálattal készülhettek a város lakói a karácsonyra!

Eladó önkormányzati
INGATLANOK

 Monor Város Önkormányzata ingatlanok vételére és 
hasznosítására hirdet pályázatot. Eladó ingatlanok: Lke-
4 építési övezetbe sorolt 594, 595, 666 m2 -es építési telkek 
az Irányi utcában 8 060 Ft/m2 +Áfa vételáron. Lke-3 építési 
övezetbe sorolt 1047, 1063, 1617 m2 -es építési telkek a Rákosi 

Jenő utcában 8 060 Ft/m2 +áfa vételáron. Bajcsy-Zsilinszky 
utca 2. sz. alatti (cipőbolt) ingatlan 40 530 000 Ft vételáron, 
valamint Deák Ferenc utca 9. sz. alatti (volt ideggondozó) 
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 információ a 06-
29/612-314 telefonszámon kérhető.

Külterületi utakat nevezett 
el AZ ÖNKORMÁNYZAT

SZAKORVOSI RENDELŐ 
FELÚJÍTÁSA: januárban  
választják ki a tervezőt

 Az önkormányzatokra vonatkozó jog-
szabályok szerint minden olyan közte-
rületet el kell nevezni, melyhez kapcso-
lódó ingatlanon épület található. Így két 
külterületi út új elnevezéséről döntött a 
képviselő-testület decemberben.
 A Monor külterület, Hegyessy tanya 
0350/135 helyrajzi számú út a közelmúlt-
ban került át a Kossuth MgTSz-től Monor 
Város Önkormányzatának tulajdonába. 
Az önkormányzat hozzájárulásával az 
út nyomvonala megváltozott, ezért kel-

 A Strázsa újságban többször is olvas-
hattak a szakorvosi rendelő felújításáról. 
Az egészségügyi központ fejlesztésére a 
Pest Megyei Területfejlesztési Program 
keretéből 553 millió forintot, az Egészsé-
ges Budapest Program keretéből pedig 
mintegy 817 millió forintot nyert az ön-
kormányzat. A beruházással kapcsolatos 
egyeztetések már egy ideje zajlanak, a 
tervezői programot már elfogadták, me-
lyet követően négyoldalú tárgyalások 
zajlottak az Egészséges Budapest Prog-
ram szervezete, az Állami Egészségügyi 
Központ, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
a város önkormányzata között. 
 – A feleknek konszenzusra kellet jutni-
uk a felújítással kapcsolatos legfontosabb 
kérdésekben. El kellett készíteni és közö-
sen jóvá kellett hagyni egy orvosszakmai 
programot, majd az alapján el kellett ké-
szíteni a felújítás-átépítés programtervét, 
az építészeti-műszaki koncepciót. Meg 
kellett határozni, hogy milyen szakren-
delések hol lesznek a jövőben, illetve mi-
lyen új ellátásokkal és hol bővülhet a he-
lyi járóbeteg gondozás, mi és hogyan lesz 
felújítva a szakrendelőben. A rendelke-
zésre álló források leghatéko nyabb és a 
betegek érdekeit szem előtt tar tó felhasz-
nálására törekedtünk a tárgya lások alatt – 
mondta Zsombok László. A legfontosabb 
célunk az volt, hogy a város, a monori-

lett most elnevezni, a közterületet a jö-
vőben Kertész utcaként kereshetik majd.
 A város egy másik részén található a 
6005 helyrajzi számú, majd a 0385 hely-
rajzi számú külterületi közterülettel foly-
tatódó utcaszakasz, mely a Péteri utat 
és a Jókai utcát köti össze a külterület 
és a belterület határán. Ezt az utat egy 
a köztudatban használt, de eddig nem 
hivatalos névvel illette a városvezetése, 
ezentúl hivatalosan is Szélső útként ne-
vezik.

ak és a betegek igényeit és szempontjait 
képviseljük a program előkészítése és a 
tárgyalások során. A város önkormány-
zata nevében tárgyalva személyes kül-
detésnek éreztem, hogy ez a korábban 
soha nem látott mértékű, 1,37 milliárd 
forint összegű egészségügyi fejlesztés a 
lehető legjobban hasznosuljon. A betegek 
XXI. századi színvonalú egészségügyi 
kiszolgálását lehetővé tévő, a betegte-
rekben, várókban rendelőkben is telje-
sen megújuló, korszerű orvosi műsze-
rekkel, új, modern orvostechnológiával 
felszerelt monori járóbeteg ellátást sze-
retnénk a program eredményeként. Nem-
csak az épület kerül teljesen felújításra, 
de a fenntartóval lecseréljük az egész-
ségügyi berendezések, eszközök nagy 
részét és új szakrendelések beindítására 
is lehetőség lesz. Gasztroenterológia és 
nappali kórház jelleggel működő, kibő-
vített mozgásszervi-rehabilitásiós ellátás 
is szerepel a tervek között. A polgármes-
ter hozzátette, a beruházás kö vetkező lé-
pése a tervező kiválasztása; az ajánlatok 
bekérése már megtörtént. Egészségügyi 
beruházásokban jártas, kórházépítészet-
ben komoly referenciákkal bíró cégeket 
hívtak fel ajánlattételre. A képviselő-tes-
tület a beérkezett ajánlatok alapján a ja-
nuár 24-i testületi ülé sen választhatja ki 
a tervezőt.

A képviselő-testület decemberi soros ülé-
sén tárgyalta a gyepmesteri feladatok ellá-
tásáról szóló napirendi pontot. A képviselő-
testület döntésének megfelelően a tavalyi 
évhez hasonlóan idén is a HDHerczig Kft. 
látja el a városban a gyepmesteri faladato-
kat. A szolgáltató vállalta a 24 órás ügyeletet, 
a kóbor kutyák, valamint a kisállattetemek 
elszállítását a város közterületeiről. A gyep-
mestert a 06-20/964-30-25-ös telefonszá-
mon érhetik el.  nfo

Jelezze a gyepmes-
ternek, ha kóbor 
állatot vagy kis- 
állattetemet lát!

Befejeződött az egykor kisegítő iskolaként 
funkcionáló épület felújítása, az eredeti ál-
lapotába visszaállított patinás épületben a 
Klebelsberg Központ Monori Tankerületé-
nek irodái kapnak helyet.
 – A munkálatok befejeződtek, a kivite-
lező átadta az épületet, melyet a Klebels-
berg Központ vagyonkezelésbe vett az ön-
kormányzattól. A belső terek és a komfort 
kialakítása még folyamatban van, az ebéd-
lőt a saját igényeinkhez szeretnénk igazítani, 
illetve a recepciós helyiségben is szükség 
van további belső munkákra. A belső ud-
var és a parkolók nem készültek el, ezeket a 
kivitelező időjárástól függően a következő 
hónapokban fogja befejezni. A tankerületi 
központ várhatóan tavasszal tudja birtokba 
venni a felújított épületet, az ünnepélyes át-
adásra ezt követően kerülhet sor – mondta 
lapunknak dr. Hrutkáné Molnár Monika tan-
kerületi igazgató.
 Az épület mellett a Petőfi utca Virág utca 
és Széchényi utca közti szakasza is megújul, 
az önkormányzat tervei szerint egy forga-
lomcsillapított, díszkővel és térburkolatokkal 
ellátott parkosított környezetet alakítanak ki 
a közterületen. Az utcaszakasz rehabilitáci-
ójára várhatóan a következő hónapokban 
kerül sor. Az épület és a közterület felújítása 
Belügyminisztériumi forrásból valósul meg, 
az önkormányzat erre a célra két évvel ez-
előtt 450 millió forint támogatást kapott. V.

A Tavasszal  
költözhet a tan- 
kerületi központ

ÖNKORMÁNYZAT
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Hirdetés

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

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

KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

D erűt varázsol arcunkra 
mindig vasútállomásun-
kon az „Átjáró a varázs-
lat birodalmában” falfest-

mény, és feltöltekező élményt nyújt 
– minden év novemberének végén – 
a Vigadóban az adventi (az idén Va-
rázserdő című) kiállítás. Hogy vá-
rosunkban ilyen szép kultusza lett 
ennek, abban nagy szerepe van a 
kiállítást immár tizenegyedik alka-
lommal is nagy sikerrel megrendező, 
a városi koszorút is készítő Kruchió 
Lászlónak, nemzetközileg is elismert 
díszítőművészetének, és – nem utol-
sósorban – elismerésre méltó, köz-
ismert lokálpatriotizmusának. Őt 
és alkotótársát kérdeztük műhely-
titkaikról.

– Hogy tudja elérni, hogy a hagyományt 
várók se csalódjanak, de rendszeresen le-
gyen új motívum is?  
 – Ez mindig a legnehezebb. Hogy 
mindig valami újat mutassunk a 
közönségnek, azon túl, amit vár-
nak, ugyanakkor saját magamnak 
is meg kell felelnem, hogy legyen 
valami érdekessége, minden évben.
 Az ünnep nem a legszebb fenyő 
nappaliba állításával válik széppé. 
A dísztermet visszafoglaló természet 
varázserdejében képzeletünk szüle-
ményei: a kompozíciókban manók 
kis tappancsai, tündérek, angyalok 
vesznek körül hangulatos fények-
kel és zenével. De ez az egész csoda 
a belső otthonunkban, bennünk rej-
lik, ameddig gyermeki szívvel el tud-
juk hinni, hogy ez a csoda létezik.

– Ismét jó társrendezőt tudott választa-
ni, az aluljárót festő Csillagfürt Alapít-
vány vezetőjében. 
 – Anka Margit festményei, kerámi-
ái, szobrai és tanítványainak alkotá-
sai is közel állnak a mi munkáink-
hoz. Már a Templomok Éjszakáján 

is jó barátsággal, egységben tudtunk 
együtt dolgozni.

– Hogyan jöttek össze? – kérdeztük Anka 
Margittól. Kedvenc „csiguszai” hogyan 
találhattak el idáig? 
 – A templomban inkább az alapít-
ványi gyerekeim rajzai voltak. Ne-
kem az egyik legnagyobb álmom 
volt, hogy Lacival itt együtt dolgoz-
hassak. Szeptemberben kért meg, 
hogy legyek a társkiállítója, és cso-
daszámba menőnek éreztem, hogy 
ez teljesülhetett. Nekem már egy-
kori kis itteni virágboltja is a nagy-
apám kertjét idéző csodák palotája 
volt. De annak éltem meg az alko-
tás mindennapi varázslatát megva-
lósítható alapítványom létrejöttét is. 
Ott ismertem meg Laci lányát is, és 
a többi gyereket, akik itt azt rajzol-
ták le, hogy számukra a karácsonyi 
angyal hogy jelenik meg. Művésze-
ti ízlésünk és gondolataink annyi-
ra hasonlítanak egymásra Lacival, 
hogy az isteni csoda. Mert csodák 
márpedig léteznek. Csak hinni kell. 
Szeretettel adjuk át azt a mesevilá-
got, ami a mi szívünkben él. 

– Az aluljáró-festményt nem firkálták 
össze, és már a főtéri gyertyákat, dísze-
ket sem lopják el.
 – Az én munkám egy kicsit stílus-
formáló és nevelő hatású is – vallja 
Kruchió László. A gyermekek mo-
solyáért, az emberek odavonzásáért 
kell, hogy ezt továbbra is csináljuk. 
Ha ezt meg tudjuk tartani, sokkal 
boldogabbak lehetünk. Mielőtt ez 
nem volt, nem tudtunk ilyen szé-
pen, közösen ünnepelni.
 Ezt átérezve jött a kezdetektől és 
most is szívesen énekelni nekünk és 
gyerekeinknek Várnai Andrea.
 És a kiállításra minden nap szü-
net nélkül, folyamatosan érkeztek a 
csoportos és egyéni látogatók.

 Még a fővárosból, Jászberényből, 
Székesfehérvárról és Vácról is.

– Nemzetközi virágkötő versenyen Drez-
dában első helyezést kapott a szakma és a 
közönség zsűrijétől is. Állami megrende-
lései mellett a fővárosban hat szálloda és 
négy étterem díszítéséért felelős. Az or- 
c hi dea kiállítás művészeti vezetője. Emel-
lett megalkotója pl. Bor Ivó és Bor Virág 
figuráinak is. Hogy is fér bele mindez az 
idejébe? Mit szeretne még elérni, mi az, 
amit még fontosnak tartana elmondani?
 – Köszönet minden segítőnknek, 
és kérés, hogy a Jóisten engedje so-
káig csinálni, és adjon mindig ötletet. 
Mert addig fogom csinálni, amed-
dig úgy gondolom én is, hogy van 
mit mutatnom; amíg ezzel adni tu-
dok másoknak is.
  Csak azt kívánhatjuk – egy ki-
csit önzően, a magunk kedvéért is – 
hogy minél tovább sikerüljön! B.G.

Jó érzés egyénileg is, de közösségben még inkább, ha néha – a hétköz- 
napok monotóniájából kiszakadva – ünneplőbe öltözhet a lelkünk.  

És szerencse, hogy e csoda elősegítői köztünk élnek.

Varázserdőnkről, csiguszainkról 
ÉS KÖZÖS ADVENTI KOSZORÚNKRÓL

  December 14-én megalakult a Monori 
Kábítószerügyi Egyeztető Forum (KEF). 
A Nemzeti Drogellenes Stratégia prog-
ramhoz igazodva a KEF megalapításá-
nak célja, hogy összehangolja a közös-
ség és az együttműködés, a megelőzés 
és gyógyítás, a rehabilitáció és kínálat-
csökkentés szervezeteinek és intézmé-
nyeinek munkáját, továbbá irányítja a 
helyi szinten megvalósuló kábítószer-
megelőző és -kezelő tevékenységeket. 
A fórum elsősorban prevenciós célzattal 
működik majd, szemlélete az egészség 
megőrzésére, az egészség-tudatos ma-
gatartás kialakítására a negatív minták 
elutasítására, a már kialakult kábítószer-
fogyasztás ártalmainak csökkentésére, 

  Teszi fel a kérdést önmagának több 
végzős középiskolás. Eldönteni azt, hogy 
mit szeretnél, merre indulj, nehéz válasz-
tás. Középiskolai tanulmányaim elvég-
zése után a Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 
karára mentem Mosonmagyaróvárra. 
Nem ismertem az egyetemet, mert tá-
vol esett a mi régiónktól. Jó szívvel aján-
lom azonban minden az agrárképzés-
ben részt venni szándékozónak, mert 
nekem is megadta azt a magas szintű 
szakmai tudást, amelyet remélem lesz 

további súlyosbodásának megelőzésé-
re irányul. 
 A KEF három fővel kezdi meg működé-
sét, vezetőjének az Emberi Erőforrások Bi-
zottságának mindenkori elnökét – jelenleg 
Sinkovicz László tölti be a tisztséget – vá-
lasztotta a képviselő-testület. A szakmai 
oldalt a szakmai vezető és a koordinátor 
képviseli, a tisztségekre a Monor és Tér-
sége Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat vezetője tett javaslatot. Szakmai 
vezetőnek a CSASE szakterületen dolgozó 
munkatársát, Túróczi Csabát választották, 
a koordinátori feladatokat az Emberi Erő-
források Bizottságának külsős tagja, szin-
tén a CSASE szakterületen dolgozó mun-
katársa, Sajti Zoltánné látja el. 

KÁBÍTÓSZERÜGYI 
Egyeztető Fórum  
alakult Monoron  

MERRE TOVÁBB?

A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Kiállítás a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. alapján pályázatot hirdet Dr. Borzsák 
István Városi Könyvtár és Helytörténeti Ki-
állítás könyvtáros munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazot-
ti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő. A munkavégzés helye: Monor, 
Kossuth Lajos utca 88.
 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: olva-
sószolgálati feladatok ellátása, a könyvtári 
állomány gondozása. Részvétel a könyvtár 
programjainak szervezésében. A könyv-
tári munkához kapcsolódó adminisztratív 
feladatok ellátása.
 Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a "Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 Pályázati feltételek: főiskola, könyvtáros, 
informatikus könyvtáros, magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet, cselekvőké-
pesség. A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent: könyvtári területen – legalább 1–3 év 
szakmai tapasztalat,
 A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. január 21., elbírálás határideje: 2019. 
január 23.  A munkakör legkorábban 2019. 
február 1. napjától tölthető be.
 További információt olvashatnak az ál-
lásajánlatról a www.monor.hu internetes 
oldalon. Bővebb tájékoztatást Szántóné 
Horváth Éva, illetve dr. Uherkovich László 
nyújt a 06-29/412-246 telefonszámon.

KÖNYVTÁROST  
KERESNEK 

még lehetőségem Monor város haszná-
ra fordítani.
 Az egyetem alapképzései: élelmi-
szermérnök, vidékfejlesztési agrármér-
nök, mezőgazdasági- és élelmiszeripari 
gépészmérnök, mezőgazdasági mér-
nök. Az alapképzések részletei meg-
tekinthetők a www.felveteli.sze.hu ol-
dalon.
 Jó továbbtanulást!

Szentirmai Máté Gábor 
 – Környezetgazdálkodási agrár-

mérnök, MSc hallgató
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HELYTÖRTÉNET

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

  

Az akció 

2019. január 14. és február 4. között,  

a készlet erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

Gyűjtse a 

pontokat!
Minden megkezdett 

1000 Ft után egy 

pecsét jár.
  
A 10. pecsét 

összegyűjtése után 

következő vásárlásából 

egyszeri 10% 

kedvezményt  

írunk jóvá a teljes 

vásárlásának 

végösszegéből! 

Ráadásul a 10.  

pecsét összegyűjtése után  

kedvezményes áron 

9  990 Ft helyett,  

7  499 Ft-ért tudja

 megvásárolni  

a Royalty Line  

edénykészletet.

Nincs 103. rész! „Be van fejezve a nagy mű, igen…az alkotó 
pihen.” Végleg megállt a szív s a kéz, melynek köszönhetően 

a Monori Strázsa olvasói tizedik éve várták a sorozat 
folytatását. Nincs folytatás! Születik viszont a megjelent 

írásokból egy könyv, melynek megjelenése az önök segítségén 
múlik. Szerzője még halála napján is ezen dolgozott.

A monoriak viselt dolgai CIII.

D r. Dobos György születésétől, 
1936. február 11-től 1950-ig élt 
Monoron. Édesanyját négy-
éves korában elveszítette. Az 

általános iskolában kitű-
nő eredménnyel végző 
diák a fővárosban szer-
zett szakmát géplakatos-
ként, majd munka mel-
lett tette le a technikusi 
érettségi vizsgát. Ezt köve-
tően Debrecenben tanmű-
helyi szakoktatóként, később 
a szakmunkástanuló iskolában 
műszaki tanárként tevékenykedett. Hosszú 
évekig kollégiumi vezetői teendőket látott el. 
Munka mellett szerezte meg a történelem-
tanári szakot a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetemen, ahol a „Debreceni iparoktatás 
története” című dolgozatának megvédése 
után, 1977-ben egyetemi doktorátust szer-
zett. Erre egész életében – szerényen bár –, 
de nagyon büszke volt. 1981-től 1990-
ig munkahelye a budapesti székhelyű 
SZÖVOSZ volt, ahol tanácsosként az ok-
tatási osztályt vezette. Az országos peda-
gógiai és vezetési tapasztalatait szeretett 
szülővárosában is jól kamatoztatta, aho-
vá 1991-ben tért vissza.
 Nyugdíjazásáig vezette a mai Szterényi 
Szakközépiskola és Szakiskolát. 1996-ban 
vonult nyugdíjba, s addig a helyi és a me-
gyei sajtó 41 cikkben számolt be az intéz-
mény gyors és szép sikereiről. A címze-
tes igazgató a pihenésre szánt időben is 
igen aktív életet élt. Bekapcsolódott a Pest 
Megyei Kézműves, később az Ipari és Ke-
reskedelmi Kamara mesterképzést vég-
ző tevékenységébe. Kilencéves munkás-
ságának köszönhetően 18 szakmában, 64 
csoportban 1300 mesterlevelet adtak ki, 
köztük monori vállalkozóknak is. 
 Dr. Dobos György 2002 és 2006 között 
az önkormányzat képviselőjeként szol-
gálta Újtelep és a város lakóinak érdeke-
it. Számos építő, fejlődést elősegítő javas-
latot terjesztett be, melyek jóval később 
ugyan, de megvalósultak.
 Életének egyik fordulópontja volt, ami-
kor Oláh Gyula elnökletével megalakult a 
Helytörténeti Kör – Közművelődési Egye-
sület, melynek alapító tagja volt. Az 1987-

ben létrejött monori civil szervezet tagsá-
ga 1991-ben választotta meg őt titkárává. 
Hivatástudata, doktori esküje, lokálpat-
riotizmusa arra ösztönözte, hogy lakóhe-
lye múltját felkutassa, s az eredményeket 
minél szélesebb körben bemutassa. Így 
készült azokra a kiállításokra, melyek a 

helyi ipart, a tűzoltók vagy éppen 
a kékfestők életét, munkáját, 

neves képviselőit tárták az 
utókor elé. A tárlatokon – 

a későbbiekben – meg-
jelentek az óvodák, az 
iskolák, a malmok, az 
orvosok, a kereskedők 
és még számtalan terü-

let bemutatása. A közben 
egyesületté vált közösség-

gel összefogva 19 kiállítás va-
lósult meg a 2007 óta elnök Gyu-

ri bácsi vezetésével. 
 Az egyesület és Gyuri bácsi időt, fáradt-
ságot nem kímélve készült a város 600 
éves fennállásának évfordulójára. 1998-
ra elkészült a Monori Krónika, mely 600 
oldalon a város múltjával foglalkozó cik-
keket, írásokat vonultat fel, utolsó lapjain 
olyan fotókkal, melyek ma már helytör-
téneti múlttal bírnak. Folytatódott a sor a 
2001-ben megjelent Monori arcok, sorsok, 
történetek; a 2004-es Monori életképek; a 
2006-os Monori fények és árnyak, majd 
a 2008-ban megjelent A szószék távlata 
című könyvekkel. Szívügyének tekintet-
te, hogy – a Monori Füzetek sorozatban 
– A 100 éves Újtelepről című kiadványt is 
kézbe vehessék az olvasók, hiszen életé-
nek utolsó három évtizedét itt töltötte.
 Dr. Dobos Györgyöt sokoldalú és fárad-
hatatlanul a közösséget szolgáló ember-
ként ismerjük. Belső késztetésre, csend-
ben, szerényen tette a dolgát. Részt vett 
szinte minden városi kulturális és egyéb 
rendezvényen – legyen az zenei, képző-
művészeti, önkormányzati, stb. Ő maga 
is széles körű kulturális tevékenységet 
folytatott.
 1999-től aktívan közreműködött a 
Gemini Televízió műsorainak szerkesz-
tésében. Nevéhez fűződik a Beszéljünk 
róla! a Monori arcok, az Alkotó embe-
rek sorozat, de készített kisfilmeket is 
– történelmi évfordulókhoz kapcsolódó-
an, vagy éppen – a feleségével külföldi 
útjaikon „megismert” – (fő)városokról, s 
azok múzeumairól. 
 Köszönjük a hiánypótló munkáját, Gyu-
ri bácsi! Nyugodjék békében. 

A Monori Strázsában 2008-tól napjainkig 102 cikk 
jelent meg dr. Dobos György kutatásaiból A mo-
noriak viselt dolgai címmel. Az írások a monori 
polgárosodás időszakában történteket mutatják 
be (1867–1918). 
 Az olvasó ízelítőt kap a helyi elit személyisé-
geinek tetteiről, az úri középosztály stílusáról, vi-
selkedéséről, a szolgabírók, a jegyzők, az isko-
laigazgatók, a dzsentrik normáiról. A vállalkozói, 
tulajdonosi réteg, a kisüzemi tulajdonosok világa, 
az értelmiség törekvései, a szellemi élethez kötő-
dő üzletiesedés, az egyházi és állami iskolák taní-
tóinak áldozatos munkája, a tanulók helyzetének 
bemutatása jelenik meg az írásokban. A polgáro-
sodás kezdő lépései, a társadalmi helyzet, érték-
rend, életmód, életstílus, a műveltség elemeinek 
képei villannak fel a sorok között. 
 A sorozatból kötetet készítünk, melynek mél-
tó helye lesz a családi könyvek között. Egyesüle-
tünk megkezdte a könyv nyomdai előkészítését, 
az előfizetők, az anyagi támogatók felkérését. 
 A monori múlt iránt érdeklődők áldozatkészsé-
géből születő támogatás vagy előfizetés az egye-
sület részére gyűjtőíven fizethető be. Az ívek hoz-
záférhetőek az általános iskolák és a gimnázium 
titkárságán, illetve ezen intézmények szülői mun-
kaközösségeinek aktivistáinál. Előfizethetnek to-
vábbá a városi könyvtár könyvkiadó pultjánál, és 
délelőttönként az IPOSZ monori irodájában. 
 Átutalási lehetőség: OTP Bank Nyrt., Monor. 
11742056–29901759  HELYTÖRTÉNETI KÖR. 
 A kötet ára 3000 forint. Az egyesület az össze-
jött pénzt a nyomdai költségre fordítja, s gondos-
kodik arról, hogy a kötetet minden előfizető meg-
kapja annak megjelenése után. 
 Köszönettel: Monor, 2018. december

Dr. Dobos György s. k.,  
a helytörténeti kör elnöke

Könyvajánló D r. Uherkovich László január 1. óta ve-
zeti a városi könyvtárat. Nem is-
meretlenül került a vezetői székbe, 
hiszen már több éve az intézmény 

alkalmazásába áll. A könyvtár szakot Eger-
ben végezte, emellett tibetológus végzettsége 
is van. Albertirsáról jár be nap mint nap, im-
már negyedik éve áll a monori olvasók szol-
gálatában. A könyvek és az olvasás megszál-
lottjának kell lenni, hogy valaki ezt a szakmát 
válassza – szögezi le – hiszen manapság egy-
re nehezebb a könyvtárak helyzete. A digitá-
lis világgal nehéz lépést tartani a nyomtatott 
olvasmányoknak, ezért a könyvtáraknak szá-
mos ötlettel, színes programokkal kell bevon-
zania és megragadnia az olvasókat. 
 Mennyire nehéz ma egy könyvtárat vonzóvá 
tenni az emberek számára? – kérdeztük Uher-
kovich Lászlótól. 
 – Én inkább a régi könyvtáros képet őrzöm 
magamban, az olvasásközpontúságot, az iroda-
lom szeretetét. Napjainkban nehéz a könyvtá-
rosok helyzete, hiszen a legtöbben az internetet 
használják információgyűjtésre. A könyvtár éle-
tét különféle programokkal tudjuk színesebbé, 
pezsgőbbé tenni. Elképzelésem szerint fontos, 
hogy minél több olvasásközpontú foglalkozást 
szervezzünk, például író-olvasó találkozókat, 
amelyek élményt adnak a közönségnek. 

– Milyen tervekkel, elképzelésekkel vágott bele az 
új feladatába? 
 – Fontos kiemelni, hogy a kollégáimmal kö-
zösen tudjuk jól működtetnünk a könyvtárat. 
Szerencsére jól tudunk együtt dolgozni, a haté-
konyabb munkavégzés érdekében felosztottuk 
egymás között a feladatokat. Szeretnénk a jövő-
ben is folytatni azokat a programokat, amelyek 
eddig is jól működtek, egyiket-másikat pedig 
to vábberősítenénk. Például szeretnénk nagyobb 
hangsúlyt fektetni az ifjúsági foglalkozásokra. 
Nagyon jó programok szerveződtek korábban 

is a könyvtárban, köztük olyanok is, amelyek 
a várost is megmozgatták. Ilyen például a vers- 
és prózamondó verseny, ezt is szeretnénk to-
vábbvinni, erősíteni. A rajzpályázatunknak is 
nagy sikere van, ez is nagyobb volumenű ren-
dezvény, legutóbb nagyjából 500 rajz érkezett a 
pályázatra. Folytatjuk a Ringató foglalkozáso-
kat és a horgoló- és a patchworkszakkört, illet-
ve a kézműves-foglalkozásokat, hiszen ezekre 
van igény. Kiállításokat is szeretnénk szervezni 
a jövőben ezért szeretettel várjuk a kiállítókat is. 
Lesznek repüléssel kapcsolatos előadásaink is, 
ezeket Zainkó Géza vezeti. Terveink között sze-
repel, hogy elindítunk egy filmklubot is, van 
egy kollégánk, aki mozigépészetet is végzett és 
elég tájékozott a filmek terén. A helytörténeti 
gyűjtemény is a könyvtár gondozásában van, 
ezért a helytörténeti körökkel is szeretnénk szo-
rosan együttműködni. A Vigadóval is szeret-
nénk jó kapcsolatot ápolni, alkalomadtán akár 
közösen is rendezhetünk programot. Idén ün-
nepeljük Monor várossá avatásának 30. évfor-
dulóját, ebből az alkalomból például el tudok 
képzelni valamilyen együttműködést. Nagyon 
fontos számomra, hogy mindenkivel jó kapcso-
latot ápoljunk, ezért szeretnék újra összebarát-
kozni a helyi szervezetekkel, intézményekkel. 

– A programokon kívül milyen egyéb ötletekkel kí-
vánnak az olvasók kedvében járni? 
 – Most kicsit szétszórt a könyvtár, amin sze-
retnénk változtatni. Tervezzük, hogy tematiku-
san szétválasztjuk a belső tereinket, ezáltal az 
olvasók könnyebben eligazodhatnak a könyvek 
között. Az olvasótermet hiányolom a könyvtár-
ból, ahol jobban el lehet mélyedni a könyvekben. 
Szeretnénk erősíteni az olvasói ajánlásokra tör-
ténő könyvbeszerzéseket is, ezért arra buzdítjuk 
a tagjainkat, hogy bátran álljanak elő a kéréseik-
kel. Szeretnénk szorosabb kapcsolatot kialakíta-
ni az olvasóinkkal, ezért például a Facebookon 
is erősebb és tartalmasabb jelenlétet szeretnénk. 

A könyvek és az olvasás 
MEGSZÁLLOTTJA

Új igazgatója lett a Dr. Borzsák István Városi Könyvtárnak, 
dr. Uherkovich László személyében. A vezetővel a 

könyvtár jövőjét illető terveiről beszélgettünk. 
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EXPERIDANCE 
ELŐADÁS
Január 18. 19 óra
Fergeteges – Sissi legendája.  
Bemutatja az Experidance  
Production és a 100 Tagú  
Cigányzenekar  szólistái. 
Monor Városi Sportcsarnok

DR. KEMÉNY DÉNES  
ELŐADÁSA
Február 2. 16 óra
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ  
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Február 4.
Fekete Anna és Mayer Erzsébet  
kiállításának megnyitója
Vigadó, emeleti galéria 

KOLOMPOS
TAVASZVÁRÓ KONCERT
Február 10. 17 óra
Vigadó, díszterem

PÁL FERI ATYA 
ELŐADÁSA
Február 11. 18 óra 30
Vigadó, díszterem

FARSANGI 
NÓTAEST
Február 24. 
Fellépnek Bokor János, Kátai Zsuzsa,  
Szegedi Csaba és Farkas Mónika. 
Kísér a HAKME cigányzenekara  
Berki László prímás vezetésével. 

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.

PROGRAMOK

A VIGADÓ  
PROGRAMJAI Monori intézmények,  

civil szervezetek, egyházak
PROGRAMAJÁNLÓJA
JÉGVIRÁGTÓL BORVIRÁGIG
2019. január 12. 
Forralt boros kalandozások a Monori  
Borút Egyesület szervezésében. 
További információ: www.monoriborut.hu
Szent Orbán tér és környező pincesorok

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ TÁNCHÁZ
Január 12. 18 óra
Jászai Mari Általános Iskola

KÖZÖS ÚT CUKOR-
BETEGEK EGYESÜLETÉNEK 
TALÁLKOZÓJA
2019. január 19. 14:00  
Művelődési ház

PROGRAMOK

Hirdetés

             

          

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

GALAMB- 
KIÁLLÍTÁS 
2019.  
február 8-10.
Művelődési ház

A programok részleteiért keressék a megadott 
elérhetőségeket vagy az intézmények, egyesü-
letek, klubok vezetőit! A képviselő-testület által 
elfogadott városi programterv alapján szerve-
zett programokat – köztük egyesületek, intéz-
mények, civil szervezetek programjaival; sport-
eseményekkel és a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ eseményeivel – Monor város honlap-
ján, az Eseménynaptárra kattintva is olvas-
hatják! 

  Rendhagyó programra készülünk, hi-
szen egy különleges előadó érkezik feb-
ruár 2-án városunkba. Kemény Dénes 
személyében először köszönthetünk Mo-
noron háromszoros olimpiai bajnokot! A 
Vigadó dísztermébe szervezett előadásra 
érdemes minden korosztálynak jegyet 
váltania, hiszen a sportban elért sikerek 
mellett számtalan apró részlet derül ki 
arról is, hogyan látja az életét és hogyan 
éli mindennapjait egy szakmájában si-
keres vezető.
 A vízilabda-mesteredzőt talán a spor-
tot kevésbé követő érdeklődőknek sem 
kell bemutatni: 2000 és 2008 között há-
rom olimpiai aranyérmet szerzett szö-
vetségi kapitányként. A sportvezetőt 
rendszeresen hívják sikeres vállalatok 
motivációs előadásokra, Ars poetica 
című estje azonban más lesz! A nagy-

közönség közelebbről megismerheti a 
sikerek mögött rejlő embert, aki humo-
rával és intelligenciájával minden hall-
gatóra hatni tud.
 „A kapufa éle mindig igazságos, mert 
annak lövése pattan be, aki a hétközna-

  Február 22-én, az Oscar-díj átadójá-
nak hétvégéjén tér vissza a városba a 
Mozgó Mozi. A 3D-s és hagyományos 
filmkínálatból ezen a napon az arany 
szoborra leginkább esélyes filmek vár-

  Februárban a magyar nótákat kedve-
lő vendégeink figyelmére is számítunk, 
hiszen farsangi nótaestre várjuk az ér-
deklődőket! A művelődési házban fellép 
Bokor János, Kátai Zsuzsa, Szegedi Csaba és 
Farkas Mónika. Kísér a HAKME cigány-
zenekara Berki László prímás vezetésé-
vel. A február 24-i műsorra jegyek már 
kaphatók irodánkban!

Vigadó Kulturális 
és Civil Központ

ISMERJE MEG 
Kemény Dénest!

Farsangi 
NÓTAEST

FEBRUÁRBAN ÚJRA
Mozgó Mozi Monoron!

pokon többet tett a győzelemért” – mond-
ta egy interjúban mesteredző. 
 Nála több világversenyt kevesen nyer-
tek, így érdemes lesz ellátogatni a rend-
kívüli estre február elején!

Vigadó Kulturális és Civil Központ

Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok  mesteredző  
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ják majd az érdeklődőket a Művelődési 
Ház moziteremmé váló nagytermében!
 Éljen a lehetőséggel, jöjjön el 
ön is és legyen részese a valódi 
moziélménynek!

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít

Még a tavalyi árakon!
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2019.  
január 24-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!

Hirdetés

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!

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
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Hirdetés

  November utolsó hétvégéjén országos 
szinten is jegyzett, rangos taekwondo- és 
birkózóversenynek is házigazdája volt vá-
rosunk.
 Az idén átadott városi sportcsarnokban 
szervezte a Monori SE ITF Taekwondo 
szakosztálya a diákok sportági olimpiáját 
gyermek, serdülő, ifjúsági, és felnőtt kor-
osztály részére. A versenyre  szép szám-
mal jelentkeztek diákok, akik küzdelem 
és formagyakorlat kategóriákban korcso-
portok szerint mérték össze tudásukat.
 Másnap, vasárnap Monoron dőlt el 
a birkózók legrangosabb hazai csapat-
versenye, miután a helyi klub birkózó-
szakosztályának közreműködésével 
városunkban rendezték az extraliga csa-
patbajnokság visszavágóit. Az extraligá-
ban az ország hat legjobb birkózócsapata 
két fordulóban, tavasszal és ősszel méri 
össze egymással erejét. A versenyen több 

nemzetközi és magyar bajnok is részt vett, 
többek között a kétszeres világ- és Euró-
pa bajnok Bácsi Péter.
 A hatcsapatos körmérkőzések során 
egészen az utolsó mérkőzésig kérdéses 
volt, hogy melyik csapat nyeri meg az idei 
bajnokságot. A várakozásoknak megfe-
lelően a Pénzügyőr és az ESMTK csapott 
össze az aranyért. A csapattalálkozó 
4-4-el végződött, ám mivel az 
odavágók során a csepeli-
ek 5-3-ra nyertek, így ők 
érdemelték ki a csapat-
bajnoki címet. A dobo-
gó harmadik fokára a 
Ceglédi VSE állhatott 
fel, míg a kieső együt-
tes a Csepeli BC lett.
 A tervezésekor is több-
funkciós épületként meg-
álmodott sportcsarnok lehető-

ségeit jól mutatja, hogy 
sikeresen megszervezett 

sportesemények és népsze-
rű kulturális programok fo-

lyamatosan váltják egymást.

Rangos küzdősport- 
versenyeket rendeztek 

MONORON

SPORT

Prémium 
autók 

Dél-Koreából

1194 BUDAPEST 
HOFHERR ALBERT U. 38/D

+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

Sok száz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez, 
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedően tágas belső kialakítás és csomagtér, 
vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi autógyártójától  
és 4x4 specialistájától!

4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Kombinált  
üzemanyag-fogyasztás: 

5,2–8,4 l/100 km*. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 134–190 g/km*.

A műszaki adatok felszereltségfüggők.  
A képen látható autó illusztráció.

*WLTP szabvány szerint

4  290  000 Ft-tól
A kedvezményekről és 
akciókról érdeklődjön 

márkakereskedésünkben!

Délpest

Az eseményen Zsombok László pol-
gármester a város  sportélete fej-
lesztése érdekében végzett kiemel-
kedő szakmai munkájáért, a városi 
birkózó hagyományokat ápoló ér-
tékes tevékenységéért és a fiatalok 
korszerű egészségnevelésében be-
töltött életmód- és szemléletformá-
ló szerepéért Polgármesteri Elis-
merő Oklevelet adott át Balatoni 
Mátyásnak és Varga Istvánnak.
 Bajkai Lajos, a Monori Sport-
egyesület vezetésétől vehetett át 
elismerést évtizedek óta végzett 
munkaájáért.

POLGÁRMESTERI 
ELISMERÉS

Bácsi Péter kétszeres világ- és Eu-
rópabajnok birkózó Zsombok 

László polgármesterrel 
a monori sportcsarnok- 

ban rendezett extra- 
liga visszavágóján

  Korábbi számainkban olvashatták, 
hogy az elismert táncszínházi produk-
ció, az Experidance társulat két előadás-
sal is Monorra érkezik. A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából januárban bemutatás-
ra kerülő darabra szinte minden jegy el-
kelt, az utolsó néhány belépőért még ke-
reshetik a szervező Vigadó Kulturális és 
Civil Központot. A nagy érdeklődésre 
tekintettel már decemberben megkez-
dődött a márciusi, Ezeregyév című da-
rab jegyértékesítése is, így érdemes mi-
előbb megvásárolni a jegyeket.
 Március elsején – Monor várossá avatá-
sának 30. évfordulóján –, egy történelmi 

NAGY ÉRDEKLŐDÉS ÖVEZI 
az Experidance előadásokat

táncjátékra várják az érdeklődőket a városi 
sportcsarnokba. Az Experidance táncosai 
a Kelet és Nyugat határán egyensúlyozó 
Magyarország páratlanul gazdag múlt-
ját mutatják be a darabban. Nagyívű tör-
ténelmi áttekintés lesz ez, remek táncos 
jelenetekkel: a magyar, cigány és erdélyi 
néptáncok mellett távolabbi szomszédaink, 
a törökök, németek és oroszok táncát is 
élvezhetik a nézők. Magyarország ezzel 
az előadással ünnepelte az ezredfordu-
lót, 2000. március 15-én, a magyar pol-
gári forradalom emléknapján; így méltó 
módon emlékezünk meg városunk szü-
letésnapjáról!

Csomagolókat, gépkezelőket keresünk
2 műszakos (12 órás) munkarendbe a Prologis ipari parkba, valamint

áruösszekészítőket és targoncásokat
kereskedelmi raktárba 2 műszakos munkavégzésre Alsónémedibe.
Pilis, Vecsés, Gyömrő, Maglód, Nyáregyháza, Monor, Üllő irányából 

ingyenes céges busz.

Keresünk még Biatorbágyi logisztikai céghez
operátort, minőségellenőrt.

Céges busz megoldott.

Felvételi interjú: 2019. január 24. csütörtök, 13.00 óra, 
Monor, Bocskai u. 1., Művelődési Ház.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Hirdetés

Hirdetés

A Ceglédi Szakképzési 
Centrum Szterényi József 

Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája  

felvételt  
hirdet 

takarítónői 
munkakörre 

napi 8 órában.

Érdeklődni személyesen önéletrajzzal 
az iskolában lehet 2018. január 29-ig. 

Cím: 2200 Monor, Ipar utca 2.

PROGRAMOK

Ssangyong Rexton G4 2.2 e-XDI 181 LE/420 Nm dízelmotor.
Kapcsolható összkerékhajtás.
3 t vontatási kapacitás.
Mercedes-Benz E-Tronic 7 fokozatú  
automata váltó.
Intelligens vezetéstámogató  
rendszerek.
5 vagy 7 üléses  
kivitel.

Kombinált üzemanyag-fogyasztás:  
7,6–8,4 (AT) l/100 km*.  

CO2 kibocsátás (vegyes): 198–221 g/km*.

A műszaki adatok felszereltségfüggők.  
A képen látható autó illusztráció.

*WLTP szabvány szerint
1194 BUDAPEST 

HOFHERR ALBERT U. 38/D
+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

Prémium autók 
Dél-Koreából

8  320   000 Ft-tól

A kedvezményekről és 
akciókról érdeklődjön 

márkakereskedésünkben!

Délpest
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SPORT SPORT

Interjú dr. Selei Andrással, a BSS 
Monor sportigazgatójával.

A téli felkészülés  
és egy kis vérfrissítés

SEGÍTHET

N em számíthattunk arra, 
hogy NB II-es újoncként 
az élmezőnybe kerülhe-
tünk. De arra sem, hogy 

az NB III volt éllovasaként, nagy le-
szakadással, a kieséssel fenyegető utol-
só helyen találhatjuk majd magunkat 
az őszi szezon végére. Miben látja en-
nek az okait?
 – Az eredmény számunkra is 
csalódás, noha a tabella reális, ha pl. 

azt nézzük, hogy 
hazai pályánk hi-
ányában máshol 
edzünk és játsz-
szuk mérkőzése-
inket. Tőkeerős 
megyeszékhelyek 
csapatai az ellen-
feleink, mi pedig 
semmi támoga-
tást nem kapunk 
felnőtt csapatunk 
számára. Az a kon-
cepciónk nem vált 
be, hogy a tavalyi 
bajnokcsapatunk-

ra alapozva, a kötelező két fiatal 
mellett csak 2-3 rutinosabb játékost 

igazolunk. Mi hetente 7-8 olyan já-
tékossal kezdünk (benne legalább 
5 tavalyi bajnokunkkal), akik-
nek ez az első profi idénye. 
A rutin hiánya így rend-
re hibákkal is jár, amit 
korábbi első- illetve 
másodosztályú játé-
kossal rendelkező el-
lenfeleink azonnal ki 
is használnak. Mindeb-
ből pedig önkritikusan le 
fogjuk vonni a következ-
tetéseket.

– A biztatóan jó kezdés után 
(a Vasastól idegenben, dön-
tetlen félidő után, a 89. percben veszí-
tettünk, 2-1-re; az ugyancsak NB I-es 
múltú Siófokot pedig biztosan vertük 
meg, „hazai” pályán, 2-0-ra, a szerk.) 
hogy következhetett be a váratlanul nagy 
törés? Mi okozhatta, hogy 3 győzelem 
és 3 döntetlen mellett a kitartó munka, 
újabb igazolások és a tapasztalatszer-
zés ellenére is 15 vereség következett?
 – Nehéz volt a sorsolásunk, és 
egy rutintalan csapatnak fontos lett 
volna az első 5-6 fordulóban ponto-

kat szerezni, ami elmaradt, így gyor-
san kieső helyre kerültünk.  Sokszor 
szerencsénk sem volt, amire persze 
egy egész szezonban nem lehet hi-
vatkozni. De az biztos, hogy a fel-
merülő fordulópontokból rosszul 
jöttünk ki. Jól játszunk, sokat bir-
tokoljuk a labdát, de a helyzeteket 
rendre ki is hagyjuk. Hátul pedig 
döntő momentumokban hibázunk. 
Sajnos egyre mélyebbre kerültünk, 
kicsit az önbizalom is odaveszett, 
így jöttek a vereségek. A téli felké-
szülés és egy kis vérfrissítés segít-
het. Feladni nem fogjuk, noha már 
szinte mindenki leír minket.

– Egymás után többször előfordult, hogy  
jó játékunk ellenére az utolsó pillanatok-
ban kaptunk ki egy góllal, illetve 11-es, 
kiállítás vagy öngól sújtotta csapatun-
kat nem egy ízben egyszerre is, miköz-
ben olyan ziccereket hagytunk ki, ami az 
előző szezonban nem volt jellemző. Mit 
tart a szakmai stáb a legfontosabbnak e 
tényezők leghatásosabb korrigálására?
 – A koncentrációt nekünk az 
egész mérkőzésen fenn kell tudni 
tartani ebben az osztályban. Míg ta-
valy ha hibáztunk az büntetlen ma-
radt, most ez nem így van. Az el-
lenfelünk legtöbbször képességbeli 
fölényben van, amit csupán küzdő-
szellemmel nem tudunk kompen-
zálni, ha a koncentráció alábbhagy. 

Még nem vagyunk rutinos 
csapat. Jó játékosaink van-

nak, de nagy részük 
még nem tud tartósan 
ebben az osztályban 
stabil teljesítményt 
nyújtani. Tavaszra 
ez javulni fog, és re-

ményeink szerint elő-
rébb jutunk.

– Szurkolóink természete-
sen bíznak az eredménye-
sebb tavaszi folytatásban, 
hiszen az áldozatos mun-

kának meg kell hoznia gyümölcsét. A 
tavaszi idényre mivel tudnak biztat-
ni bennünket?
 – Dolgozunk tovább és bízunk 
magunkban, a szakmai stábban, 
valamint abban, hogy játékosaink 
folyamatosan fejlődnek. Az anyagi 
lehetőségeink nem alkalmasak arra, 
hogy korlátlanul igazoljunk, sőt. De 
azt megígérhetem, hogy nem adjuk 
fel, mindent megteszünk és küz-
dünk a végsőkig! B.G.

Dr. Selei András,  
a BSS Monor  

sportigazgatója

  December 15–16-án, Hódmezővásárhe-
lyen a JAKED-Hód cikluszáró nemzetkö-
zi úszóversenyen a Monor SE-t 14 lány és 
7 fiú képviselte. A versenyen 36 egyesü-
let 600 versenyzője vett részt, az ezüst- és 
bronzjelvényes szintidők teljesítése mel-
lett Németh Enikő (2009) 200 m vegyesen 
és 400 m gyorson, Mátékovics Anna (2011) 
pedig 100 m háton ért el aranyjelvényes 

  Férfi NB II Közép A kategóriájú csa-
patunk – lapzártánk idején – a 11. fordu-
lóban lejátszott mérkőzésén 84-59-re le-

KOSÁRLABDA

ÚSZÁS

Jó játékosaink 
vannak, de nagy 
részük még nem 

tud tartósan ebben 
az osztályban 

stabil teljesítményt 
nyújtani. Tavaszra 
ez javulni fog, és 

reményeink szerint 
előrébb jutunk.

minősítést. Négyen dobogós helyet is 
szereztek. Bock Luca (2007) 100m mellen 
arany-, 200-on pedig ezüst-; Mátékovics 
Anna 50 mellen és Bock Kamilla (2008) 200 
mellen lett bronzérmes.
 Ugyanitt előtte (november 24-én) a 
VII. NATUREX Kupán 19 versenyzővel 
vett részt az MSE, nagyon szép eredmé-
nyekkel. Például 800 m gyorson a 10 éve-
sek kategóriájában Bock Kamilla győzött. 
100 m pillangón Németh Erika és Balogh 
Bence Zsolt, 1500 m gyorson pedig Szi-
lágyi Mátyás kiemelkedő egyéni csúccsal 
jeleskedett. 100m mellúszásban – a legif-
jabbak közül – Mátékovics Anna, Seres 
Júlia és Szarka Mira szerepelt olyan sike-
resen, hogy az itt név szerint felsoroltak-
kal együtt aranyjelvényes szintidőt ért el.

A Monor SE karateszakosztályának 13 ver-
senyzője vett részt november 18-án a Happy 
Kids Kupa motivációs versenyen. A 18 egye-
sületből nevezett 400 induló között az MSE 
összesen 2 arany, 8 ezüst és 15 bronzérmet 
szerezett a formagyakorlat és küzdelem kate-
góriákban, míg a csapatok pontversenyében 
a 7. helyet szerezte meg.

KARATE

győzte a BKG-Veresegyház csapatát, így 
a tabella 3. helyéről, jó pozícióból folytat-
hatja ez évi szereplését.

  Az elmúlt évek legjobb karácsonyi he-
lyezését érte el a Monor SE férfi felnőtt 
együttese azzal, hogy az NB II Közép A 
csoport harmadik helyén tölthette a kö-
zel háromhetes bajnoki szünetet. Az ed-
dig eltelt 11 fordulóban csak két meccsen 
szenvedtek vereséget, így a bajnokság fél-
idejéhez közeledve egy remek szezon kör-
vonalazódik. 
 Októberben olvashattak legutóbb la-
punk hasábjain a Monor SE kosárlabda-
csapatáról, az együttes azóta nyolc mér-
kőzésen is túl van. Novemberben előbb 
egy könnyű, 40 pontos győzelem született 

hazai pályán, majd idegenben, a hatodik 
fordulóban szenvedte el első vereségét a 
gárda a listavezető Pénzügyőr SE ottho-
nában. A botlást gyorsan sikerült javítani, 
hiszen a következő két hazai mérkőzésen 
két élbolyba tartozó csapatot is legyőztek: 
a MAFC BME és a Közgáz SC is vereség-
gel távozott Monorról. Újabb idegenbeli 
sikert követően rangadóra készültek, hi-
szen az akkori listavezető MAFC Mar-
tos érkezett a városi sportcsarnokba. Pa-
rázs, indulatoktól sem mentes mérkőzésen 
ekkor szenvedte el első hazai vereségét a 
kék-fehér csapat. A közel 400 szurkoló el-

DOBOGÓN TÖLTÖTTE  
AZ ÜNNEPEKET

az NB II-es  
kosárlabda- 

csapat
képesztő hangulatot teremtett a csarnok-
ban, szinte életre kelt a lelátó, zúgó vas-
taps köszöntötte a játékosokat. Ezután 
egy-egy hazai és idegenbeli sikerrel zá-
rult az év, amivel újra felkapaszkodott a 
gárda a dobogóra.
 Januárban egyetlen mérkőzésen szere-
pelnek Monoron, ahol újra szükség lesz a 
szurkolókra! Két idegenbeli összecsapás 
után január 16-án a hozzánk hasonlóan 
jól szereplő ELTE-BEAC érkezik vendégjá-
tékra. A szoros bajnokságban minden ha-
sonló erővel rendelkező csapat elleni siker 
fontos, így ismét várják a szurkolókat! A 
mérkőzéseket ingyen lehet megtekinteni, 
a kulturált környezet és a jó hangulat ga-
rantált. A 19 órakor kezdődő mérkőzésre 
a belépés ingyenes! nfo
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•   Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz akác: 20 000 Ft/m³, 
 tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³, méteres akác : 32 000 Ft/ 
erdei m³. Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Koczó Zsolt, tel.: 06-20/343-1067 EUTR: AA5811522
•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim  
részére, a siker díja 2%-3%. 18 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csalódni!  
Tel.: 06-20/397-4055
•   Termelői mézek 1090 Ft/0,5 kg ártól Monoron és 
környékén 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes 
kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444 
•   Külső homlokzati hőszigetelés korrekt áron,  
garanciával! Akár 15 méteres magasságig!  
Hívjon bizalommal: 06-70/639-97-33
•   Monoron hús- és tejtípusú (Búr – Núbiai vonalú) 
nőstény és bakkecskék széles választékban 600 Ft/
kg-os áron eladók. Érd.: 06-70/607-4444
•   Parkolók, gépkocsibejárók, járdák térkövezése, 
betonozása 25 év tapasztalattal! Ingyenes helyszíni 
felmérés: 06-70/639-9733

APRÓHIRDETÉS IMPRESSZUM

SELECTION 11 490 000 FT-TÓL
 HYBRID

EXECUTIVE 12 290 000 FT-TÓL
 HYBRID

MÁR ELŐRENDELHETŐ AZ

ÚJ  RAV4 MINDEN PORCIKÁJÁBAN 

SZABADIDŐ AUTÓ. 

NINCSENEK

FÉLMEGOLDÁSOK

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)WWW.TOYOTAKOVACS.HU

ÚJ HYBRID HAJTÁSSAL

HYBRID

HYBRID

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

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.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2019. január 22-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

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

Parole
 NYELVISKOLA

Angol, német 
csoportos  

és egyéni órák  
a hosszú esték 

ellen

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

Családi irányítás alatt álló független vállalatcsoport vagyunk. 
A miniatűr és mikro motorok területén a technológiai élvonal-
ba tartozunk, innovatív termékeinkkel új utakat nyitunk. Fel-
adatunknak tekintjük olyan hajtásmegoldások kidolgozását, 
amelyek az alkalmazásaik által támasztott követelményeknek 
optimálisan eleget tesznek. Azon piacok számára kínálunk haj-
tásmegoldásokat, amelyeken a pontosság és a megbízhatóság a 
döntő a legkisebb térrészekben. Hajtásmegoldásaink a világon 
egyedülállóvá tesznek bennünket, biztosítják számunkra a tar-
tós sikert és az egészséges növekedést.
Dinamikusan bővülő csapatunkba keresünk kvalifikált munka-
társakat.
 Csatlakozz te is!

Betanított általános összeszerelő
Amiben számítunk rád:
•   Könnyű, fizikai, betanított munka

Ami számunkra a legfontosabb:
•   Minimum 8 általános iskolai végzettség
•   Orvosi alkalmasság
•   Több műszak vállalása (munkakörönként változóan 2, vagy 3 műszak)
•   Jó kézügyesség
•   Precíz, felelősségteljes munkavégzés

Előnyt jelent:
•   Hasonló területen szerzett tapasztalat (gyártósor, összeszerelés, egyéb 

operátori munka)

Amit nyújtunk:
•   Versenyképes jövedelem  
•   Széles körű juttatások
•   Csatlakozz 2017. év legjobb munkahelyéhez!
•    Ingyenes buszjárat:  Cegléd-Ceglédbercel-Albertirsa, 

valamint  Monor-Monorierdő-Pilis-Albertirsa 
vonalon

•   Hosszú távú együttműködés 

Munkavégzés helye:
2730 Albertirsa, Dózsa György u. 29.
Jelentkezés fényképes önéletrajz megküldésével:
aniko.erdos@faulhaber.hu



HázHoz szállítás 
saját futárral 499 Ft

veddveddwww. .hu Diszkont áron házhoz szállítva

Fabrikett 11 kg
90 Ft/kg

990 Ft

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 

Megnyitottunk!

Kóstolja meg 
különlegességeinket, 

séfünk hazai 
és nemzetközi 

ételkölteményeit, és 
hagyja, hogy elvarázsoljuk 

ízeinkkel, és a hely 
hangulatával!

 2019. január 26-tól  
új étlappal várjuk 

vendégeinket!

Legyen vendégünk 
egy finom lakomára és 
érezze otthon magát 
az étterem tóra néző 

csodás természeti 
panorámája mellett!

Konyhánkat a 
legmodernebb 
technológiával 

szereltük fel, ami 
ételeink ízében is 

tükröződik.

nadaspihenopark.hu
+36-21/233-3032

   2211 Vasad,  
Monori út 100.


