
megtelt élettel
A sportcsarnok elmúlt másfél éve 

Válaszolt a MÁV a késésekre
menetrendszertelenül

XXVIII. évfolyam 8. szám • 2019. augusztus. 1. Monor Város Önkormányzata lapja

 15:30  Új kenyér megáldása és ökumenikus  
megemlékezés a Római Katolikus Templomban

 16:30  Mikola Péter koncertje gyerekeknek
 17:30  PTE Brass fúvósegyüttes térzenéje
 18:30  Peet Project koncert
 20:00  Tiszta udvar rendes ház címek átadása
Köszöntőt mond Darázsi Kálmán alpolgármester
 21:00  Tűzijáték
 21:15  Margaret Island

Monori termékek 
vására és helyi 
borok kóstolója 
a főtéren

 2019. augusztus 20., városközpont 



Programok

Hiába volt kissé szeszélyes a 
július 13-i időjárás, minden 
korosztály megtalálhatta a 
maga szórakozását a mono-
ri borok buliján. A második 
FröccsSzombaton legkiseb-
beket ingyenes arcfestés és 
légvárak várták, a színpadon 
élő zenei koncertek zajlottak, 

 Az idei második FröccsszombAt is változAtos progrAmokkAl vártA A vendégeket 

megint jó boros buli volt!

 Augusztus 20-án több ingyenes koncerttel is várják A monoriAkAt 

ünnep sok jó zenével 

miközben a monoriak finom  
ételeket és italokat kóstolhat-
tak. Nagy sikert aratott a Mo-
noron elsőként kipróbálható 
ledpadló, az érdekes minták 
és izgalmas játékok kicsiket 
és nagyokat is sok mozgás-
ra és nevetésre biztattak. El-
sőként ezen a napon talál-

kozhattak a monoriak a Szent 
István SE felnőtt női kézilab-
dacsapatával, akik ősztől vá-
rosunkban játsszák NBI-es 
bajnoki mérkőzéseiket. Mo-
nor város önkormányzatának 
támogatásával ismét nagy-
szerű szórakozásban lehetett 
része az érdeklődőknek!  vig
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 Az augusztus 20-i programok kap-
csán szervezett esti koncert és az azt 
megelőző tűzijáték hagyományosan a 
legnagyobb belvárosi programja váro-
sunknak. Az idei évben délutántól a 
késő esti órákig élő koncertek, kirako-
dóvásár és helyben készült ételek-ita-
lok gondoskodnak a vendégek szóra-
koztatásáról.
 Délután fél négykor a Római Katoli-
kus Nagytemplomban az új kenyér meg-
áldásával veszi kezdetét a program. A 
lezárt városközpontban ezt követően el-

sőként Mikola Péter koncertje várja a csa-
ládokat. A korábban – többek között – 
Rátonyi Róberttel együtt dolgozó zenész 
stílusával műfajt teremtett a 80-as évek 
végétől. Így több újságcikk is „Zenés ját-
szótárs”-nak nevezte, mivel dalainak 
nagy része nem csak énekelhető, de el is 
játszható.  
 17 óra 30 perctől hangulatos tér-
zene mellett fedezhetik fel a helyi íze-
ket a kilátogatók. A szabad téren min-
dig jól hangzó fúvószenekar ezúttal a 
PTE Brass lesz, akik olyan nagy hazai 

fesztiválokat is megjártak már, mint az 
EFOTT, Sziget vagy a Fishing on Orfű.
 A nagyszínpad programja pop-funk-
jazz kombinációval kezdődik, a Peet 
Project zenekarnak köszönhetően. A 
huszonéves fiatalok alkotta zenekart im-
már nemzetközileg is elismerik. Hang-
zásuk különlegessége, hogy abban 
hagyományos szólóhangszerek – sza-
xofon, billentyűk – mellett a hegedű 
is főszerepet kap. 2013-ban „Év felfe-
dezettje”, 2017-ben „Év albuma” díjat 
nyertek az USA legnagyobb dzsessz-
fesztiválján (Catalina Island JazzTrax).
 Este nyolc órától kerül sor az idei 
Tiszta udvar rendes ház elismerések át-
adására, majd kilenc órától az eddigiek-
hez képest hosszabb tűzijátékot láthat-
nak majd az érdeklődők. Az estére több 
ezresre duzzadó tömeg a Margaret Is-
land koncertjére szórakozhat az este to-
vábbi részében.   vkck
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 A Monori Vigadó felvételei
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 közvetlenül Az önkormányzAttól 

elAdó ingAtlAnok
Monor Város Önkormányzata a következő 
ingatlanok megvételére hirdet pályázatot.  
 Lke-1 építési övezetbe sorolt, hatla-
kásos társasház építésére alkalmas 600 
m2-es építési telek a Nyitrai utcában 15 
millió forint+áfa áron, Lke-3 építési öve-
zetbe sorolt, 1047, 1063, 1617 m2-es épí-
tési telkek a Rákosi Jenő utcában 8060 
Ft/m2 +áfa vételáron, Bajcsy-Zsilinszky 
utca 2. sz. alatti (cipőbolt) ingatlan 40,53 
millió forint vételáron. Deák Ferenc utca 
9. sz. alatti (volt ideggondozó) ingatlan 
43,7 millió forint vételáron.
 A pályázati kiírások teljes szövege 
a www.monor.hu weboldalon elolvas-
ható és letölthető, további információ a  
MÜVÁK Irodáján Bokros Károlyné ügyin-
tézőnél ügyfélfogadási időben személye-
sen, vagy munkaidőben a 06-29/612-314 
telefonszámon kérhető.  nFo

 jAvítják A kistói utAt 

útFelújítás
A Kistói úton az aluljáró és a Puskin 
utca között burkolatfelújítási munká-
latokat végeznek a Magyar Közút Non-
profit Zrt. monori mérnökségének 
szakemberei. A felújítás keretein be-
lül, a csökkent teherbírású részek pá-
lyaszerkezet-erősítést is elvégezik. A 
munkálatok várhatóan 2019. augusz-
tus közepéig tartanak majd.
 A munkálatok ideje alatt forgalom-
korlátozásra kell számítani az arra köz-
lekedőknek, útszűkület, sebesség-
korlátozás és időszakosan jelzőőrös 
forgalomirányítás lesz érvényben.
 A karbantartási munka pontos be-
fejezésének időpontjáról a www.utin-
form.hu honlapon is tájékozódhatnak. 
 A közútkezelő a közlekedők türel-
mét és megértését kéri. kú

 tAnárokAt, tAkArítókAt keresnek 

állások A szterényiben
A monori CSZC Szterényi Miklós 
Szakgimnázium és Szakiskola teljes 
állású tanárokat keres a következő te-
rületekre: magyar-történelem, mate-
matika, angol nyelv, informatika, test-
nevelés, közgazdásztanár és faipari 
mérnöktanár. Keresünk továbbá ta-
karító munkatársakat is. Érdeklőd-
ni a 29/413-822 számon lehet. Email: 
szterenyi@szterenyi.hu

 idén már biztosAn nem költözik új helyre A monori kisállAtbörze 

továbbrA is A vásártéren
 Több okból is meghiúsult a terv, hogy 

a Monori Kisállatbörze az új helyé-
re költözzön. Az eredeti tervek szerint 
már márciusban a 4-es főút közvetlen 
közelében elhelyezkedő napelempark 
melletti területen tartották volna a ren-
dezvényt. Azóta többször kért halasz-
tást a szervező, a Magyar Galamb- és 
Kisállattenyésztők Országos Szövet-
sége az átköltözésre, sokáig úgy tűnt 
csak ideiglenes jelleggel. Mostanra ki-
derült, hogy a hatályos jogszabályok 
nem teszik lehetővé a rendezvény 
megtartását az új helyszínen, ezért a 
szervező arra kérte az önkormányza-
tot, hogy továbbra is a korábbi helyen 
tarthassák meg a kisállatbörzét.
 A képviselő-testület végül hozzájá-
rult ahhoz, hogy az idei évben továb-
bi négy kisállatbörzét tarthassanak a 
vásártéren. A képviselők viszont úgy 
döntöttek: jelentősen megemelik a bér-
leti díjat, így a rendezőnek ezentúl min-
den börze után 1,5 millió forintot kell 
fizetnie a terület használatáért. Az így 
befolyt összeget a tervek szerint a vá-
sártér könyékének korszerűsítésére for-
dítja majd az önkormányzat.

 Az idei börzéket augusztus 11-én, 
szeptember 8-án, október 6-án és ok-
tóber 27-én rendezik meg, így ezeken 
a napokon a jelentős forgalomnöveke-
désre számíthatnak a városban, főképp 
a vásártér környékén élők.  jap

 1992 óta Semmelweis Ignác születésé-
nek évfordulóján, július elsején ünne-
peljük a magyar egészségügy napját. 
Ebből az alkalomból köszöntötte Mo-
nor Város Önkormányzata az orvo-
sokat, gondozókat, asszisztenseket, 
ápolókat, bölcsődei dolgozókat, vé-
dőnőket és szociális területen dolgo-
zókat, valamint az érintett civil szer-
vezeteket. A július 4-i ünnepi műsor 
Darázsi Kálmán alpolgármester köszön-

tőjével kezdődött, aki külön köszön-
tötte a Vöröskereszt megyei szerveze-
tének vezetőit. Dr. Fodor Antalné elnök 
és Dienes Rita Anikó megyei igazgató a 
közelmúltban kihirdetett Humanitári-
us Település díj apropóján érkeztek az 
ünnepségre, melyet a területen dolgo-
zó kollégák előtt, ünnepélyesen átadtak 
a város képviselői részére. A program a 
Brassdance fúvós együttes vidám kon-
certjével ért véget. gz

 Az egészségügyi dolgozókAt köszöntötte A város 

semmelweis-nAp
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 védekezés a parlagfű ellen 

kötelező irtani!
 A parlagfű-mentesítési türelmi idő júni-
us 30-án lejárt. Ezt követően belterületen 
a jegyző, külterületen a növény- és talaj-
védelmi hatóság köteles hatósági eljárást 
indítani azokkal szemben, akik elmulasz-
tották a parlagfű elleni védekezést. Ilyen 
esetben közérdekű védekezést is el kell el-
rendelni, amit a jegyző által kiválasztott 
vállalkozó végez el. A közérdekű védeke-
zéssel kapcsolatban felmerült költségeket 
az ügyfélnek kell megfizetnie. A növényvé-
delmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött 
terület nagysága. A bírság mértéke belte-
rületen és külterületen is egyaránt 15 ezer 
forinttól 5 millió forintig terjed. A terüle-
tet a vegetációs időszak végéig parlag-
fű-mentes állapotban kell tartani. ppp

 végre elfolyik az esővíz 

kitisztított csAtornA
Ahogy előző számunkban beszámol-
tunk róla, a Németh Ágoston utca vízel-
vezetése már régóta problémát okozott 
az utca társasházában élőknek. A meg-
felelő vízelvezetés érdekében a Kövál és 
a Daköv munkatársai  július 12-én ma-
gas nyomású vízsugárral mosták ki az 
érintett csatornaszakaszt. 
 – A mosással rendkívül sok iszap tá-
vozott a rendszerből, de a megnyugta-
tó eredményre még várni kell – mond-
ta Darázsi Kálmán alpolgármester. – A 
tisztítás utáni másnap ugyan megérke-
zett a vihar, amely jelentős csapadékot 
is magával hozott, de több ilyen esőzés-
nek is jönnie kell még, hogy teljes bizto-
sak legyünk a vízelvezető rendszer hi-
bátlan működésében.  papp

 idén két szomorú monori eseménynek is kerek évFordulójA vAn 

Az AgyAgbányánk titkAi
 75 évvel ezelőtt a környékbeli zsidó-

kat – embertelen körülmények között – 
akkori téglagyárunk agyagbányájában 
gyűjtötték össze, és a monori bevago-
nírozási központból Auschwitzba szál-
lították. 1944. július 7-én és 9-én – 3 sze-
relvénybe zsúfolva – 9693 főt indítottak 
így vasútállomásunkról a haláltáborba.  
A 60. évfordulón ott emléktábla örökí-
tette meg ezt a tragikus eseményt, a 70.-
en, illetve most – július 8-án – is, a Kos-
suth Iskola udvarán (a Monorért Baráti 
Kör szervezésében) volt méltó, tisztelet-
teljes megemlékezés. 

 A 45 – a fővárosi Szabadság teret is 
megjárt – táblán felsorolt helység- és 
számadatok egyedül is magukért be-
szélhettek a megdöbbentő, pótolhatatlan 
veszteségekről, de a Genezáret Gyüleke-
zet dalai, egykori áldozatul esett tudós 
rabbink versének színművészi előadá-
sa, az új helyi kutatási eredmények és 
a szemtanú beszámolója még hiteleseb-
bé tették, ahogy a temetői és a téglagyá-
ri séta emlékezései is.

 döntött a képviselő-testület 

kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti 
rendeleteit: 

 y 9/2019. (V. 30.) önkormányzati ren-
delete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének végrehajtásáról.

 y 10/2019. (VI. 24.) önkormányzati 
rendelet Monor Város Önkormány-
zat 2019. évi költségvetéséről szó-
ló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet 1. számú módosításáról.

 y 11/2019. (VII. 15.) önkormányzati 
rendelet Monor Város Önkormány-
zat 2019. évi költségvetéséről szó-
ló 3/2019. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet 2. számú módosításáról.

A rendeletekről bővebben olvashatnak 
a város honlapján (monor.hu), az Ön-
kormányzat fül menüjében található 
Hirdetmények pontra kattintva  ms

100 évvel ezelőtt, 1919. augusztus 2.-
án, a városunkat megszálló román ka-
tonák rálőttek egy Pest felé visszavo-
nuló vörös páncélvonatra. Az onnan 
viszonzott tűzben egy román katona 
meghalt és egy megsebesült. Megtorlá-
sul a románok vasútállomásunk környé-
kén 53 személyt (katonaruhás mellett ci-
vilt is) elfogtak, és agyagbányánkban 
– egy sebesülten elmenekülőn kívül va-
lamennyit – kivégezték.
 A katolikus temető közös sírjának 
emléktábláján az MSZMP Nagyközségi 
Bizottsága „a dicsőséges proletárdiktatú-
ra” védelmében hősi halált halt mártírok-
nak nevezi az 52 (37 ismeretlen) személyt. 
Az agyagbánya (ma: Bacchus tér) sar-
kán lévő emlékkeresztet Hoffmann Miklós 
– 1936-ban – az 1919-ben ott „ártatlanul 
kivégzett magyar testvéreink” lelki üd-
véért állította. 2017-ben pedig Hoffmann 
József – nagyapja hagyományának ápolá-
saként, Paszternák Tamás atya felszentelé-
sével – újította fel.  - bolcsó -

A Zsidó Temetőben lévő Mártíremlékmű koszo-
rúzása július 8-án

Hoffmann-emlékkereszt az egykori agyagbánya 
(ma Bacchus tér) sarkán.
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A monori vasútállomás anno
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 jó minőségű burkolatot kap 

megújul A klApkA utcA
A Jókai utca és környékének csapadékvíz 
rendezése jelenleg is zajlik. Az eredeti ter-
vek szerint a Jókai és a Klapka utca keresz-
teződésében a csatorna lefektetéséhez sá-
vosan vágták volna át a burkolatot, majd 
ezt ugyanígy állították volna helyre. A Klap-
ka utca útszerkezete azonban túl gyengé-
nek bizonyult mindehhez. Az átvágások, 
valamint az út szélén történt munkálatok 
következtében annyira megsérült az útpá-
lya burkolata, hogy azt sávosan nem lehet 
helyreállítani. Ezért a műszaki ellenőr ja-
vaslatára a Klapka utca teljes helyreállítá-
sa mellett döntött a képviselő-testület. A 
meglévő rossz burkolat felhasználásával 
egy homogén új útalap készül, erre kerül 
egy emulzió réteg, amit végül egy 5 cm-es 
aszfalt kopóréteg zár le. A felújítás 8,8 mil-
lió forintból valósul meg. ppp

 tolóhAjómodell-versenyt rendeznek monoron 

hAjók A kis-tAvon
 zárvA A polgármesteri hivAtAl 

igAzgAtási szünet
Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt ügyfele-
inket, hogy Monor Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete igazgatási szü-
netet rendelt el augusztus 12-től 16-ig.
 Sürgős anyakönyvi ügyekben (ha-
láleset) munkaidőben a 06-29/612-300 
telefonszám hívható.

 nyArAlnAk A pArkolóórák 

egy hónApig ingyenes
Üzemeltetőváltás miatt 2019. augusz-
tus hónapban a fizetőparkolás szüne-
tel Monoron. Várhatóan 2019. szep-
tember 1-től a fizetőparkolás a korábbi 
szabályok és eljárásrend szerint lép is-
mételten életbe. A parkolóórák az ön-
kormányzat tulajdonába kerültek. A fi-
zetőparkolás üzemeltetésével a város 
a saját tulajdonában lévő KÖVÁL  Köz-
üzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt.-t 
bízta meg. nFo

 A Vitéz Kaszala Károly Modellező 
Kör szeptember 14-én (szombaton) reg-
gel nyolc órától tolóhajómodell-ver-
senyt rendez a monori Kis-tónál. Az 
eseményre 25 hajóst várnak, akik több 
versenyszámban is összemérik hajóik 
tudását és képességeiket.  A rendezvé-

nyen modellbörze is várja az érdeklődé-
ket, amelynek fő célja a régi, elsősorban 
monori modellezőemlékek összegyűjté-
se, tapasztalatcsere és újabb érdeklődők 
figyelmének felkeltés. A rendezvény lá-
togatása ingyenes, a rendezők szeretet-
tel várnak minden érdeklődőt. nfo
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 kiAdók A vigAdó Alsó helyiségei 

indítson éttermet!
A Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az 
épület földszintjén található helyisé-
gek bérletére. A pályázat nem kizáró-
lag étteremként történő üzemeltetésé-
re adható be, így lehetőség van egyéb 
vállalkozási tevékenységről szóló pá-
lyázati anyag benyújtására is. A pályá-
zattal kapcsolatban további tájékozta-
tás kérhető Hanzelik Andrea ügyvezető 
igazgatótól a 06-29/410-409-es tele-
fonszámon vagy a hanzelik.andrea@vi-
gadokft.hu e-mail címen.  nFo

Csomagolókat, gépkezelőket
keresünk 2 műszakos (12 órás) munkarendbe 

a Prologis ipari parkba, valamint
áru-összekészítőket és targoncásokat

kereskedelmi raktárba, 2 műszakos munkavégzésre, 
Alsónémedibe. Keresünk továbbá Biatorbágyra

operátort, minőségellenőrt, 
targoncavezetőt.

Pilis, Vecsés, Gyömrő, Maglód, Nyáregyháza, Monor, Üllő 
irányából ingyenes céges busz.

Felvételi interjú: 2019. augusztus 13. kedd,
13.00 óra, Monor, Bocskai u. 1., Művelődési Ház.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 12  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 17  000 Ft-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G

 Felgyülemlett A hordAlék A mederben, tisztítják A bAlAssi utcAi árkot 

kipucolják Az árkot
 A Balassi Bálint utcában, a Városi Sport-

csarnok környezetében, a közút melletti, 
burkolt medrű nyílt csapadékvíz-elveze-
tő csatorna medertisztítását nem lehetett 
tovább halogatni. A mederben felgyü-
lemlett a hordalék és a gyorsan növek-
vő növényzet már akadályozzák a víz 
zavartalan elfolyását a Gyáli 1-es csa-

torna felé. Ezért az önkormányzat pályá-
zatot írt ki a meder tisztítására, amelyet 
a legjobb ajánlatot tévő, monori székhe-
lyű Sintár Bt. nyert el. Mivel ugyanez a 
cég végzi a Jókai utca csapadék-elvezetési 
munkálatait, ezért a medertisztításra en-
nek befejezése után, várhatóan szeptem-
berben tudják elkezdeni.  jap
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önkormányzat

Az egységár a szállítási díjat nem tartalmazza! 
Ár érvényesség 2019. augusztus 31.

Vásárolja  
meg 
téli tűzifáját a 

Monori  
Erdészetétől!

Akác tűzifa:  
25  200 Ft/erdei m3 * 
tő mellett vágásterületen

Akác tűzifa:  
31  000 Ft/erdei m3 * 

csévharaszti rakodón tavaszi termelésű tűzifa

Érdeklődni a 06-29/610-310-es  
telefonszámon vagy személyesen  

a 2200 Monor, Petőfi S. u. 17. sz. alatt lehet.  

Technikai azonosító szám: AA 0149262 
* Erdei m3: 1m x 1m x 1,7 m

TŰZIFA ELADÓ!

Amiben számítunk rád:
•   Napi 4 órás munkavégzés
•   Folyosók, munkaterületek, irodák, étkező- és mellékhelyiségek 

takarítása
•   Beltéri üvegfelületek, ablakok tisztítása
•   Munkahelyeken keletkezett hulladékok összegyűjtése, gyűjtőhelyre 
Ami számunkra a legfontosabb:
•   Megváltozott munkaképesség igazolása
•   Precíz, önálló munkavégzésre és csapatmunkára való képesség 
Előnyt jelent:
•   Takarítói munkakörben szerzett tapasztalat
•   lakóhely Albertirsán
Amit nyújtunk:
•   Betanulási rendszer személyes  

mentor támogatásával
•   Stabil, hosszú távú együttműködés
•   Modern, széleskörű cafeteria-rendszer
•   Utazási támogatás

Részmunkaidős takarító (megváltozott munkaképességű)

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

 Történelmünk egyetlen győztes ma-
gyar – szabadságharccá szélesülő – fel-
kelését Bocskai István vezette. Az álta-
la elért Bécsi béke (1606) egyházi és 
nemzeti szempontból egyaránt ki-
emelkedő jelentőségű volt. Mozgal-
ma kezdete (1604) évfordulóján (2004-
ben) kopjafás emlékhelyet, az azt lezáró 
béke tiszteletére pedig (2006-ban) két fa-
ragott kőtáblát avattak ugyanott a mono-
ri hagyományőrzők. A békekötés napján 
(június 23-án) hagyományos megemlé-
kezés történt most is, Református Kis-
templomunkban. Az egyházi szertartás, 
a beszédek, a koszorúzás és a szeretet- 

vendégség mellett a különlegesség ezút-
tal a nyugati határszélről érkezett Kátai 
Zoltán énekmondó közreműködése volt. 
Idén Kossuth-díjat kapott művészünk 
korhű, kobzos, énekes-prózás előadása 
meggyőzően igazolta számunkra magas 
kitüntetése indoklásának minden sza-
vát. A díjat „A Kárpát-medence magyar-
ságának összetartozás-érzését, nemzet-
tudatát a régi magyar zene és irodalom 
népszerűsítésével, valamint a régi ma-
gyar krónikás énekek élményszerű meg-
jelenítésével erősítő, több évtizedes, pél-
daértékű és hiteles történeti énekmondó 
pályafutása elismeréseként” kapta. bg

  bocskAi istvánrA emlékeztek monoron 

„A hAzáért és A hitért”

 kormányhivAtAli inFormáció 

módosult A nyitvAtArtás
A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Já-
rási Hivatala ezúton is tájékoztatja a tisz-
telt ügyfeleket, hogy a Kormányablak osz-
tály nyitvatartási rendje az alábbiak szerint 
alakul: 

 y Hétfő: 7-től 17 óráig.
 y Kedd: 9-től 17 óráig.
 y Szerda: 10-től 20 óráig.
 y Csütörtök: 9-től 17 óráig.
 y Péntek: 9-től 13 óráig.

 Sorszám kiadására legkésőbb az ügy-
félfogadási idő vége előtt 30 perccel van 
lehetőség.  nfo

 mondjA el véleményét! 

közmeghAllgAtás
Monor Város Önkormányzatának kép-
viselő-testülete az idei közmeghall-
gatást szeptember 23-án 18 órai kez-
dettel tartja. Az önkormányzat 2019. 
évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 
után a városban megvalósult és folya-
matban lévő fejlesztésekről kaphatnak 
tájékoztatást a jelen lévők, majd kérdé-
seket tehetnek fel a polgármesternek 
és a képviselőknek a várost érintő kér-
désekkel kapcsolatban. paja
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menetrendszertelenül
A vasúti tömegközlekedés minőségének javítása érdekében május végén megváltoztatta 

menetrendjét a MÁV. A minőség viszont sajnos nemhogy nőtt volna, inkább tovább romlott.

Mára talán egy kivétellel nincs 
olyan közszolgáltató Magyar-
országon, amely kifogásolha-

tó minőségben végezné feladatát. Amíg 
harminc-negyven évvel ezelőtt gyakori 
volt az áramszünet és az időszakos víz-
hiány, mára gyakorlatilag megszűnt. A 
régi rendszerből azonban itt maradt ne-
künk a MÁV, amely az átlagember szá-
mára megmagyarázhatatlan, rejtélyes 
okból nem tudott élni a 21. század lehe-
tőségeivel, és továbbra sem tudja tarta-
ni a menetrendet. Pedig mennyi ígéretet 
hallottunk az elmúlt évtizedekben a cég 
különféle vezetőitől a szolgáltatások mi-
nőségének javítására! Szinte nem telik 
el úgy év, hogy ne ígérnének kisebb na-
gyobb reformokat, amelyek megoldást 
kínálnának a minőség javítására! Így 
történt ez májusban is, amikor a távol-
sági vonatok megállási helyeinek módo-
sításával, a menetidők csökkentésével 
ígérték a menetrend javulását, amely-
hez ráadásul még több vonatot állítot-
tak forgalomba. Hogy mi lett a reform 
eredménye? Arról nem csak a helyi, de 
az országos médiumok is beszámoltak: 
pusztában hagyott utasok és a korábbi-
aknál is több késés. Pedig azt hittük, azt 
már nehéz felülmúlni! A városvezetés 
ezért több más érintett önkormányzat 
vezetőivel közösen kereste meg MÁV 
vezérigazgatóját a tarthatatlan helyzet 
megoldását sürgetve. Kerékgyártó József 
válaszlevelét módosítások nélkül tesz-
szük közzé. Akinek jobb dolga is akad 
egy hivatalos levél olvasásánál, előre el-
áruljuk, hogy ígéretekből ezúttal sincs 
hiány, egy dolog viszont most sem derül 
ki: mikorra és milyen feltételekkel tudja 
garantálni a MÁV, hogy menetrend sze-
rint közlekedjenek a vonatok Monorra.

 „Tisztelt Polgármester Úr! Engedje meg, 
hogy röviden tájékoztassam a vasúti sze-
mélyszállítási közszolgáltatások elmúlt idő-
szakban bevezetett – az Ön által irányított 
önkormányzatot érintő – módosításainak ta-
pasztalatairól. A közlekedéspolitikai célki-
tűzéseinek megfelelően Társaságunk felada-
ta a közösségi közlekedés, ezen belül a vasúti 
személyszállítás szerepének erősítése, szol-
gáltatási színvonalának emelése. Mindezek 
figyelembevételével, a személyszállítási köz-
szolgáltatások hatékonyabb ellátására töre-
kedve 2019. május 27-tól a 100a számú vo-
nalon, Budapest-Nyugati–Cegléd–Szolnok/
Kecskemét viszony-
latban a reggeli me-
netrendi struktúrát 
módosítottuk. En-
nek célja a vasút-
vonal mentén fekvő 
települések kiszolgá-
lásának javítása, ez-
által a zsúfolt 4. számú autóút, illetve repü-
lőtéri gyorsforgalmi út tehermentesítése. Az 
új struktúrabevezetésével a vasút verseny-
képessége az utasok kiszolgálása a jelenlegi-
nél kedvezőbbé vált. A fejlesztés részeként 
az elővárosi struktúrába integrált távolsági 
vonatok megállási rendjét módosítottuk, és a 
reggeli időszakban is az egész napi közleke-
dési rendhez hasonló, de több vonatot tar-
talmazó menetrendi szerkezetet vezettünk 
be. Az utasok az utazási távolságuknak leg-
inkább megfelelő vonatot vehetik igénybe, 
ami egyenletesebb utaseloszlást és jobb uta-
zási komfortérzést biztosít. Az új szerkezet 
előnye, hogy a távolsági és a zónázó vonato-
kon jelentősen, a személyvonatokon valame-
lyest csökkent a zsúfoltság, így távolabbról 
utazók komfortérzete javult.
 A bevezetés utáni első két hétben a me-
netrendszerűség sajnos romlott, ennek oka 

azonban tapasztalataink szerint nem az új 
menetrendben, hanem a rossz állapotú inf-
rastruktúrán sajnálatosan bekövetkező za-
varokban keresendő. A módosítást követően 
folyamatosan menetrendszerűségi és tech-
nológiai vizsgálatokat végzünk a műsza-
ki meghibásodások csökkentése és a menet-
rendszerű közlekedés javítása érdekében. A 
szükséges személykocsi darabszámok meg-
határozásához az érintett vonatokon ezen 
felül utasszámlálást végzünk. A vizsgála-
tok eredményei alapján 2019. június 30-ig 
a MÁV Zrt. és a VPE Kft. közreműködé-
sével a nagyobb zavartatások kezelésére el-

járásrend kerül ki-
dolgozásra, illetve 
felülvizsgálatra ke-
rülnek a csatlakozá-
sokra és a vonatok 
közlekedési sorrend-
jére vonatkozó sza-
bályozások is. 2019. 

szeptember 30-ig a tapasztalatok, vizsgála-
tok eredményeiről részletes értékelést készí-
tünk az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium részére.
 2020 év első negyedévétől várható az 
KISS emeletes motorvonatok forgalomba ál-
lása, amelyek egyik közlekedési célterülete a 
100a vasútvonal. A vonatok közlekedésével 
a szolgáltatási színvonal javulása mellett a 
kedvező menetdinamikai tulajdonságának 
köszönhetően a menetrendszerűség javulá-
sa is várható. A menetrendszerűséget javító 
intézkedéseinket folyamatosan vezetjük be, 
az ezzel kapcsolatos, vagy a vasúti kiszol-
gálásra vonatkozó javaslataik megvitatására 
készséggel állok rendelkezésre egy személyes 
egyeztetés formájában. Utasaink elégedett-
sége legfontosabb közös célunk, melynek ér-
dekében számítok az Ön szíves együttműkö-
désére is.” papp jános

„a bevezetéS utáni 
első két hétben  

a menetrendszerűség 
SajnoS romlott”

A szerző felvétele
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közöSSég

Megérkezett a Belügyminisztérium válasza arra a polgármesteri levélre, amelyben 
Zsombok László arra kérte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy jogszabályalkotással 

tegye lehetetlenné a Strázsahegyi pincefaluba való beköltözést.

Ahogy az újságunkban többször 
beszámoltunk róla, hét szerve-
zet és 329 lakó írt alá egy petíci-

ót, amiben a Strázsahegy egyre inkább 
áldatlan helyzet megoldására kérték az 
önkormányzatot. Kifogásolták, hogy 
egyre többen költöznek be lakhatásra 
alkalmatlan pincékbe, amelyekben ál-
talában csak a villany van bekötve, más 
közművel nem rendelkeznek, így az 
alapvető higiéniai feltételek nem bizto-
sítottak. Az ott lakók egy része ráadásul 
gyakran igénytelenül bánik környeze-
tével, nem tiszteli a pincesorok eredeti 
funkcióját.
 A képviselő-testület ezért az ápri-
lisi ülésén felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy hivatalosan is Pintér Sándor 
belügyminiszterhez forduljon. Zsombok 
László polgármester levelében arra kér-
te a minisztérium vezetőjét, hogy vizs-
gálja felül a vonatkozó jogszabályokat, 
így tegye lehetővé, hogy meghatározott 
településrészeken (jelen esetben a Strá-
zsahegy kiemelt, helyi védelemben ré-
szesített pincesorain), valamely speciális 
övezeti szabály alkalmazásával, meg-
tilthassák az életvitelszerű lakhatást.
  A belügyminisztérium részéről dr. 
Dukai Miklós önkormányzati helyet-
tes államtitkár válaszolt a városveze-
tés megkeresésére. Levelében kifejtette, 
hogy a Belügyminisztérium hatásköré-
be tartozó jogalkotási lehetőségek nem 

teszik lehetővé a pincefalut veszélyez-
tető problémák megoldását, mivel az el-
lentétes lenne az Alaptörvényben meg-
fogalmazottakkal. Az államtitkár a 
levelében kiemelte, hogy Monor Város 
Önkormányzata a pincefalu értékeinek 
megőrzése érdekében sok elismerésre 
méltó intézkedést tett az elmúlt években, 
így külön szerepel 
a Településfejlesz-
tési Koncepcióban 
és a Helyi Építé-
si Szabályzatban, 
felvételre került a 
megfelelő értéktá-
rakba. Emellett rendszeres kapcsolatot 
tart azokkal a civil szervezetekkel, me-
lyek szívükön viselik a pincefalu sorsát.
 – Bár a Belügyminisztérium levele 
alapján sajnos nem számíthatunk arra, 
hogy felsőbb szintű jogszabályok segít-
ségével rendezzük a strázsahegyi prob-
lémát, számos helyi szintű szabályozási 
eszközünk maradt, amellyel még élhe-
tünk – monodta Zsombok László pol-
gármester. – A következő hónapokban 
megvizsgáljuk rendelkezésre álló le-
hetőségeket és kísérletet teszünk arra, 
hogy úgy változtassuk meg a helyi ren-
deleteket, hogy azok ne ütköznek fel-
sőbb szintű jogszabályokba, de egyúttal 
rendezzék a Strázsahegyi beköltözé-
sek kérdését is. Valószínűleg ismét fe-
lül kell majd vizsgálnunk a közössé-

gi együttélés szabályairól, valamint 
ennek elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló rendeletünket. Szük-
ségessé válhat az ellenőrzések gyako-
riságának és mélységének növelése is, 
a feltárt szabálytalanságok után pedig 
eljárások kezdeményezése azoknál az 
államigazgatási szerveknél, melyek a 

közegészségügyi 
szabályok betar-
tásáért felelősek. 
Az így kialakított 
jogszabályok be-
tartását pedig az 
eddigieknél szigo-

rúbban tervezzük betartatni a Strázsa-
hegyen élőkkel szemben.
 – Megértjük ugyanakkor, hogy a be-
költözőket is a szükség viszi arra, hogy 
lakhatás céljára használjanak egy 21. 
századi mércével erre alkalmatlan in-
gatlant – hangsúlyozta a polgármester. 
– Velük is szeretnék eredményes párbe-
szédet kialakítani és a lehetőségekhez 
képest részt venni azokon a pályáza-
tokon, amelyeket a jövőben a leszaka-
dó rétegek felzárkóztatására írnak ki. 
Mindenképpen szükséges megoldást 
találnunk a problémára, mert nem sze-
retnénk, ha a Strázsahegy arculata visz-
szafordíthatatlanul megváltozna és egy 
borászati és turisztikai szempontból ér-
tékes területből a város szegénynegyed-
évé válna. papp jános

„szükségessé válhat az 
ellenőrzések gyakori-
Ságának éS mélySégé-

nek növeléSe iS.”

mi lesz veled strázsAhegy?
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textilbe zárt jó szándék
„Monori Városszépítők” néven működik egy csoport, amelyben olyan emberek gyűltek össze, 

akik védik a környezetüket és hadat üzennek a műanyag zacskóknak és a szemétnek.

Tavaly májusában hoztam létre a 
Monori városszépítők csoportot, 
amelynek célja, hogy összegyűjt-

se és teret adjon mindazon mono-
ri lakosoknak, akik szeretnék 
környezetüket szebbé, él-
hetőbbé tenni – mesél-
te Kaltenecker Andrea, a 
csoport alapítója és az 
események fő szerve-
zője. – Ennek első lé-
péseként tavaly részt 
vettünk a strázsahegyi 
szemétszedésekben. 
Októberben a nemkell-
zacsko.hu projektjéhez 
csatlakozva néhány anyuká-
val elkészítettük az első textil-
zacskóinkat egy műhelydélután kereté-
ben, majd egy kis csend következett. Pár 
hónapja aztán a Facebookon megosz-
tottam egy gyömrői kezdeményezést, 
amely városi szinten a műanyaghulla-
dék csökkentésére irányult. A csoport 
tagjait arról kérdeztem, hogy vajon ná-
lunk is lesz-e hasonló ötlet? Eleinte sok 
negatív komment érkezett, de pár óra 
múlva előbújtak a pozitív, tenni aka-

ró, fenntartható fejlődés mellett elkö-
telezett monoriak. Ekkor ismertem fel, 
hogy egyáltalán nem csak engem érde-

kelnek a környezet- és természet-
védelmi témájú kezdeménye-

zések, így mindenkit arra 
buzdítottam, hogy csat-

lakozzon a Monori Vá-
rosszépítők csoportjá-
hoz, ahol e témában 
együtt fejlődhetünk 
tovább és tehetünk 
aktívan a céljaink 
megvalósításáért.

 – A célom az volt, 
hogy felhívjam az em-

berek figyelmét az egyszer 
használatos műanyag zacskók 

elhagyására – hangsúlyozta Andrea.  
– Annyira természetesen tépkedjük le 
a nejlontasakokat az áruházakban gyü-
mölcs és zöldség vásárlásakor, illetve 
a piacon is ez a bevett rutin, hogy úgy 
éreztem tennem kell valamit. Az első 
meghirdetett eseményen 15 fő vett részt, 
és elsősorban saját magunknak varrtuk 
a zacskókat, használt függönyből. Ami-
kor kiposztoltuk az elkészült csinos da-

rabokat, olyan pozitív fogadtatása volt, 
és akkora igény merült fel mások ré-
széről is a zacskók iránt, hogy a rá kö-
vetkező héten ismét varrnunk kellett. 
A lelkesedés pedig töretlen, újabb var-
rós alkalmakra és textilzacskókra van 
igény.
 – Bár még kezdeti szakaszban va-
gyunk, de az újrahasznosított textil-
zacskók sikere már most elvitathatat-
lan – tette hozzá az Andrea. – Amikor 
a szombati piacon a kofa jókedvűen az-
zal fogadja az egyik önkéntesünket, 
hogy „ön ma a második, aki ilyen zacs-
kóval vásárol!”, akkor úgy érzem, hogy 
jó irányba indultunk el, van esélyünk 
monori szinten csökkenteni az egyszer 
használatos zacskók mennyiségét. Ter-
veink túlmutatnak a textilzacskókon.
Őszi faültetést, méhecskehotelek telepí-
tését és számos kisebb környezetszépítő 
projektet tervezünk.
 A Monori városszépítők minden lét-
rehozott Facebook-eseménye nyilvá-
nos, így minden olyan helybélit, aki-
nek tetszik a tevékenységük, szeretettel 
várnak a Facebook-csoportjukban és a 
programjaikon egyaránt. zöldi meliton

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

közöSSég

Kőműves szakmunkás: 
2500–3500 Ft/óra

Kőműves segéd- vagy 
betanított munkás:  

1500–2000 Ft/óra
Munkavégzés helye:  

főképp Monoron  
és 20 km-es körzetében

Építőipari 
munkatársakat 

keresünk
jó hangulatú családias 

csapatunkba.

 További információért 
keressen bizalommal: 

06-70/639-9733
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Egy nagy lelátótérrel rendelkező, 
ezer-ezerötszáz főt befogadni ké-
pes csarnok felépítése régi álma 

volt a városnak. Korábban ugyanis nem 
volt lehetőség nagyobb szabású fedett 
sport- és kulturális rendezvények meg-
tartására Monoron, de például egy sza-
lagavató megrendezése is csak komoly 
kompromisszumok árán valósulhatott 
meg. Az 1,4 milliárd forintból megvaló-
sult beruházás beteljesítette a régi álmot, 
de vajon tényleg azt kaptuk az új épület-
től, amit vártunk? Erről kérdeztük Rajki 
Lászlót, az üzemeltető cég ügyvezetőjét.

– Kik és mire használják folyamatosan a csar-
nokot?
– Az elmúlt másfél évben kisebb rész-
ben néhány általános iskolai osztálynak 
voltak testnevelés órái, nagyobb rész-
ben edzések, különfoglalkozások vol-
tak. Délelőttönként és délutánonként egy 
évig a Vecsés SE kézilabda-szakosztálya 
tartott edzéseket összesen heti hat órá-
ban. Délutánonként, a küzdőtéren ko-
sáredzéseket és ritmikusgimnasztika- 
edzéseket, a bemelegítő teremben és az 
emeletei teremben pedig karate- és ritmi-
kusgimnasztika-edzéseket tartottak az 
MSE szakosztályai. Ezeken kívül vannak 
rendszeres magán bérlők is, a küzdőteret 
heti egy illetve másfél órában teremfocira, 
az emeleti termet heti kétszer egy órában 
női tornára használják, a bemelegítőte-
remben pedig heti másfél órában cage-
ballórákat tartanak. Az esti időszakokban 
kosárlabda- és kézilabda-mérkőzéseknek 
adott otthont a csarnok. Márciustól tíz hé-
ten át tartott egy esti teremfoci-bajnokság 
magánbérlők által szervezve. 

– Milyen nagyobb rendezvények voltak a 
csarnokban az elmúlt fél évben?
– Minden hónapra jutott legalább két-há-
rom nagyobb érdeklődésre számot tartó 
esemény. A sportesemények közül pél-
dául teremlabdarúgó-torna, NBI-es ké-
zilabda-mérkőzés, Takewondo Magyar 

Tavaly februárjában adták át a Monor Városi Sportcsarnokot. Az elmúlt másfél 
év üzemeltetési tapasztalatairól beszélgettünk Rajki Lászlóval, a fenntartásért 

felelős Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjével.

Bajnokság, Ritmikus Gimnasztika Diá-
kolimpia, Muay Thai Gála is volt az el-
múlt időszakban. Januárban Experidan-
ce előadás, márciusban Neoton koncert, 
áprilisban Retro party volt a csarnok-
ban. Ősztől újra folyamatosan NBI-es ké-
zilabda-mérkőzéseknek ad majd otthont 
a csarnok, hiszen a Szent István Sporte-
gyesület női kézilabda-szakosztálya itt 
játssza majd hazai mérkőzéseit.

– Az építésre elköltött közel másfél milliárd 
forint hatalmas pénz egy Monor méretű vá-
rosnak. Ezt az összeget azonban nagyrészt az 
állam állta, Monornak csupán körülbelül 65 
millió forintot kellett előteremtenie. Az üze-
meltetési költségeket viszont már saját forrá-
sokból kell biztosítani. Mennyibe kerül évente 
a sportcsarnok a városnak?
– A tervek szerint az idei évben közel 69 
millió forintra lesz szükség az üzemelte-
téshez, amiből a városi önkormányzat-
nak 38 millió forintot kell biztosítania, 
a többit saját forrásból, koncertbevéte-
lekből, teremhasználati díjakból teremt-
jük elő. A tényleges működéshez szük-
séges önkormányzati támogatás ennél 
lényegesen kevesebb, mert 24 millió fo-
rintot bérleti díjként fizetünk a szintén 
önkormányzati tulajdonú Monori Város-
fejlesztő Np. Kft-nek, amely a sportcsar-
nok tulajdonosa. A tulajdonos ebből az 
összegből biztosítja a kötelező karban-
tartáshoz, éves felújításokhoz (gépésze-
ti és elektromos berendezések szabvány 
szerinti felülvizsgálata, tisztasági festés, 
stb.) és kisebb fejlesztésekhez, korszerű-
sítésekhez szükséges forrást. A tulajdo-
nos ezen felül több mint 4 millió forint 
helyi adót fizet be az önkormányzatnak, 
melynek jelentős része építményadó. 

– Egy ilyen hatalmas komplexum fenntartá-
sához hány emberre van szükség?
– A cégnek jelenleg nyolc alkalmazottja 
van, egy létesítménytechnikus, egy szer-
vező, egy adminisztrátor, egy karbantar-
tó és négy takarító. 

– Az épület átadása után tavaly áprilisban vi-
zesedni kezdtek a sportcsarnok falai. Először 
csak az épületben maradt nedvességről szól-
tak a hírek, később kiderült, hogy nagyobb a 
probléma. Sikerült-e orvosolni a hibát?
– Tavaly szeptemberre már egyértel-
művé vált, hogy nem átmeneti vizese-
désről van szó, ezért megbíztuk az ÉMI 
Építésügyi Minőség-ellenőrző Innová-
ciós Nonprofit Kft.-t, hogy tárja fel a vi-
zesedés okát. A vizsgálat megállapítot-
ta, hogy a nedvesedés nagyobb részt a 
nem megfelelően megtervezett szigete-
lés következménye. A tervezők ugyan-
is nem számoltak az extrém magas ta-
lajvízszinttel, ezért csupán egyszerű 
talajnedvesség-elleni szigetelést terveze-
tek az épület alá, amely nem volt képes 
ellenállni az időszakosan megemelkedő 
talajvíz nyomásának. Erre a problémára 
született egy műszaki javaslat, mely sze-
rint az épület körül, a talajba mélyebb-
re hatolva egy utólagos vízszigetelés ke-
rült, valamint egy dréncsőrendszer lett 
kiépítve, melyek részben megakadályoz-
zák az eső- és talajvíz közvetlen behato-
lását az épület alá, részben pedig elveze-
tik az épület közvetlen környezetéből a 
vizet. Ez kilencven százalékban meg is 
oldotta a problémát, csupán a gépészeti 
udvarnál maradt még megoldandó fel-
adat, mert ott a nagyméretű szellőzőgé-
pek miatt fizikailag nem lehetett beépíte-
ni a szigetelést és a dréncsöveket. Ennek 
a megoldásán jelenleg is dolgoznak a ter-
vezők. Maga az épület egyébként elég jól 
kiszáradt, mivel nem kapott jelentős víz-
utánpótlást az elmúlt félévben a megva-
lósult utólagos műszaki megoldásoknak 
köszönhetően.  A tervezőkkel és a kivi-
telezőkkel folyamatosan egyeztetünk a 
lehetséges megoldásokról, egyelőre az 
tűnik a legjobbnak, ha lefedjük a gépé-
szeti udvart, és így akadályozzuk meg a 
további nedvesség eljutását az épület fa-
laihoz. Egy biztos: mindenképpen meg-
találjuk a megoldást a vizesedés tartós 
megszüntetésére.  papp jános
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A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a Dél-koreai SHINEUNg ENErgY 
& ElEcTrONIcS cO. lTD-nek amely cég már az 1980-as évektől kezdve 
kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, és most 
Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 

TErméKEINK: CAP ASS’Y Module és alkatrészei    

Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz mOST!

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

Főbb feladatok

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

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

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

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

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

•   Számítógépes alapismeretek
•   Táblázatkezelés

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Nyitottság és tanulékonyság
•   Rugalmasság
•   Szükség esetén 3 műszakos 

munkarend vállalása

•   Szakmai tapasztalat
•  Targoncajogosítvány

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

Alkatrész- 
előkészítés

raktáros

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

minőség- 
ellenőrzés

minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszútávú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Min. 200 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség  

vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás) 
•   3 műszakos munkarend
•   +80% éjszakai pótlék
•   Jelenlegi buszjárat: Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
•   Tervezett buszjárat: Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápióság
•   Jelenléti bónusz
•   Toborzási bónusz
•   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük érdeklődését  
lépjen kapcsolatba velünk e-mailen a  

shinheungallas@gmail.com címen bármikor, 
vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 

a +36-70/3259091 telefonszámon!
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 nálunk mindig történik vAlAmi! 

A vigAdó  
progrAmjAi

Programok

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

monori kisállAtbörze 
További információ a szervező honlapján: 
www.mgksz.hu. 
Augusztus 11.
vásártér

közös út cukorbetegek 
egyesületének
összejövetele
szeptember 7. 14 órA 
művelődési Ház

vendégváró nyílt nAp
A Monor Nagytemplomi Református
Gyülekezet családi programja. 
szeptember 7.
kálvin tér és A reFormátus  
nAgytemplom kertje

monori kisállAtbörze 
szeptember 8.
További információ a szervező honlapján: 
www.mgksz.hu. 
vásártér

bemutatója. Láthatják az eseményen 
a Készenléti Rendőrség zenekarát, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tonfa 
Szakosztályát, valamint idén első al-
kalommal a Büntetésvégrehajtási Inté-
zet kollégáit is. Emellett lehetőség lesz 
air-soft fegyverek, füstsátor, kosaras 
tűzoltóeszköz kipróbálására; tálcatűz 
oltására és a kék lámpás járművek meg-
tekintésére.
 Az Autómentes napon – mely szin-
tén ingyenesen látogatható – fiatalokat 
és időseket, fejtörőkre és mozgásra vá-
gyókat egyaránt várnak a szervezők a 
Monor Városi Uszoda mellett. Ügyessé-
gi vetélkedőkön, zenei programokon ve-
hetnek részt az érdeklődők és idén első 
alkalommal kisvonat is várja a látogató-
kat. Az uszoda elől induló járattal egy 
városnéző körre indulhatnak a mindig 
népszerű közlekedési eszközzel. emh

Az állAmAlApítás ünnepe
Részletes program a címlapon, ajánló a 
XX oldalon.
Augusztus 20.
városközpont

közös nevező 
kiállítás-sorozAt
Miklosovits László képzőművész kiállí-
tásának megnyitója.
2019. szeptember 9. 17:00
vigAdó emeleti gAlériA 

dr. darnói tibor előadása
2019. szeptember 20. 
vigAdó díszterem

kéklámpás  
és Autómentes nAp 
Két népszerű szeptemberi program egy 
időben! Családi nap a mentőszolgálat, 
a rendőrség és a tűzoltóság munkatár-
saival az Európai mobilitási hét alkal-
mából szervezett Autómentes napon.
2019. szeptember 21.
mse sporttelep, bAlAssi utcAi  
játszótér és városi uszodA pArkoló

közmeghAllgAtás
2019. szeptember 23. 17:00
vigAdó díszterem

idősek világnapja
2019. szeptember 29.
művelődési Ház 

dr. hevesi krisztinA 
előadása
október 11.
vigAdó díszterem
Belépőjegyek már kaphatók.

hAlász judit koncertje
október 12.
Belépőjegyek már kaphatók.
városi sportcsArnok

dr. pApp lAjos proFesszor 
előadása 
október 26. 
Belépőjegyek augusztus végétől kap-
hatók.
vigAdó díszterem

 Az elmúlt években sokszor előfordult, 
hogy szeptemberben több programot is 
egy időben szerveztek, így az érdeklődő 
lakosoknak választaniuk kellett, hogy 
melyik eseményt látogassák meg.
 A Kéklámpás nap szervezői és a Vi-
gadó Kulturális és Civil Központ ezért 
úgy döntöttek, hogy két népszerű, szep-
temberi programot együtt valósítják 
meg az idei évben a Monori SE sportte-
lepén, mellette a Városi Uszoda parko-
lójában. Szeptember 21-én az Európai 
mobilitási hét keretén belül szervezett 
Autómentes napon kerül sor a kataszt-
rófavédelem, a mentőszolgálat, és a ren-
dőrség közös Kéklámpás napjára.
 Az egyenruhások életét és eszköze-
it bemutató családi napon a társszervek  
is részt vesznek. Minden évben nagy 
siker a Terrorelhárítási Központ BTR 
páncélautója és a rendőrségi motorok 

vérAdás
szeptember 11. 
művelődési Ház

tolóhAjó-modellek  
bárkAmozgAtó versenye
szeptember 14.
kis-tó

25 éves A városi  
nyugdíjAsklub
szeptember 14.
művelődési Ház

AnyAtejes világnAp 
szeptember 27. 9 órA
művelődési Ház

gAlAmbbemutAtó
Dr. Szécsényi István Rövidcsőrű Galamb 
Tenyésztők Fajtaklubja fiatal galamb 
bemutatója. Információ: +36 20 420 3519
október 4-5-6.
művelődési Ház

  egy nApon lesz A kéklámpás nAp és Az Autómentes nAp 

kettő az egyben
Fo
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 további progrAmok: monor.hu 

progrAmAjánló
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2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű használatával. 
Kínált feltöltési sebesség 1000 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.

AKÁR

2000
MBIT/S

SEBESSÉG

MONOR, 
A TETTEK HÁLÓZATÁVAL
KEZEDBEN A LEHETŐSÉG!
TELEKOM EXTRAGYORS INTERNET. 
TELE TUDÁSSAL, TELE ÉLMÉNNYEL.

További információ: telekom.hu/fejlesztes

Keresd Telekom üzletünket a Belvárosi sétányon!

NGA_AW_Alt_sajto_Dron_183x263_2019aug_Monor.indd   1 2019. 07. 18.   10:14
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KRESZ tanfolyam indul  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában

En
g.

sz
ám
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19
49

/2
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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.  
augusztus 14-én  
17 órakorMonor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

             

          

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

 sebestyén kAtAlin kiállításA A városi könyvtárbAn 

rejtélyes univerzum
A címben nem csupán legutóbbi, könyv-
tári festménykiállításának címét idéz-
tük, hanem a megnyitón is úgy érez-
hettük: a művek alkotója maga is  egy 
„rejtélyes univerzum”. 
 A Vigadóban, a könyvtárban és az 
iparosok székházában többször láthat-
tuk már Sebestyén Katalin 
festményeit önálló kiál-
lítóként, vagy Kézműves 
Klubunk tagjainak mun-
káival együtt. Megismer-
hettük szervező, meg-
nyitókat tartó, versíró 
oldaláról is. Most mégis 
sokoldalúságának annyi 
újabb elismerésre mél-
tó eredményéről értesülhettünk, amivel 
– monorierdőiként – városunk hírnevét 
is növelte; országosan, sőt nemzetközi 
szinten is. Hitték volna, hogy levelezés-
ben állt Alan Beannel, a 
Holdon járt – ottani él-
ményeit lefestő – ame-
rikai űrhajóssal, aki-
nek köszönhetően máig 
rendszeresen űrfotókat 
kap a NASA-tól? Vagy 
azt, hogy dr. Horváth Gá-
bor akadémikus, az ELTE 
biofizikus-csillagász pro-
fesszora az ő szemléltető alkotásai mellett 
tartotta szakelőadásait és ajánlotta inter-
júra – A tudomány és a művészet együtt 
témában – a Fizikai Szemlébe és az Élet 
és Tudományba? Tudták, hogy tavaly két 

nemzetközi művészeti Premio-díjat is 
nyert, a világűr csodáit ábrázoló festmé-
nyeivel? (Júniusban és szeptemberben, a 
szicíliai Palermo illetve Ragusa megyé-
ben.) Vagy azt, hogy az idén 7 fővárosi, 
6 vidéki és két külföldi – Szicília mellett 
még párizsi – kiállítás meghívása is volt, 

illetve van? Sikerének tit-
ka: a tudomány objekti-
vitásának és szubjektív 
lelkületű fantáziájának 
harmóniája lehet. Mind-
ehhez csak gratulálha-
tunk, és mi is büszkék le-
hetünk rá. Ahogy arra is, 
hogy olyan társaságok (a 
Krúdy- és Gyóni Géza Iro-

dalmi, a Batsányi-Cserhát Művész Kör, 
az Alföldi Szabad Szalon és a jótékony-
kodással aktívan foglalkozó Történelmi 
Szent Lázár Ispotályos Lovagrend) tag-

ja, amelyeknek képviselői 
ide is eljöttek, verses-éne-
kes közreműködésükkel 
élményszerűvé téve ki-
állítása megnyitóját. „Az 
opera nagykövete” Pánti 
Anna nem először kápráz-
tatott el minket hangjával 
Monoron, most többek 
között (stílszerűen) Bellini 

Normájának a Hold istennőhöz könyör-
gő imájával. A dabasi Hermann Marikának 
pedig (saját és társai költeményeivel) értő 
és hangulatos műsorvezetést köszönhet-
tünk. b.g.

 kiállítás nyílik A vigAdóbAn 

újrAtöltve
Miklosovits László képzőművész neve 
nem ismeretlen a monori kiállításláto-
gatók körében. 
 Egykor a Nimród vadászati folyó-
irat munkatársaként természeti/vadá-
szati témájú kiállítását láthatta a kö-
zönség. A könyvtár adott helyet Márai 
Sándor ihlette grafikai sorozatának be-
mutatásához, majd legutóbb, 2017-ben 
a Vigadóban, az Illusztrátor címmel 
nyílt tárlata.

 Megtudhattuk tőle, hogy legfris-
sebb munkái – amint a cím is utal rá – 
eltérnek ez eddigiektől. Ezeken több-
féle technikai megoldást ötvöz, képei 
derűsebbek, érdekesek, színesek. De 
mindez legyen meglepetés!
 A kiállítás szeptember 9-én, 17 óra-
kor nyílik a monori Vigadóban. Meg-
nyitja Pogácsás Tibor önkormányzati 
államtitkár, és dr. Feledy Balázs művé-
szettörténész. Mindnyájukat – időse-
ket, fiatalokat, férfiakat, nőket, diákokat, 
a művészet iránt érdeklődőket – szere-
tettel várjuk!    bogu
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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 árak a készlet erejéig  

           érvényesek.

Bankkártyás fizetési lehetőség

OOOPS! Excellence  
Flower Essence  toalettpapír  

3 réteg, 8 tekercs, illatos 

759 Ft

OOOPS!  Excellence  
papírtörlő
3 réteg, 2 tekercs

435 Ft

BARILLA
száraztészta 
500 g, többféle

399 Ft

BELLA  
doboz
2 l-es, több színben

479 Ft

RIvAL  
reggeliződeszka
26x15x1cm, több színben

399 Ft

 A szeptemberben véget 
érő szabadtéri rendezvények 
időszakát követően, október-
től újra a Vigadóban és a Mű-
velődési Házban lesznek a 
város nagyobb érdeklődésre 
számot tartó rendezvényei. 
 Dr. Darnói Tiborral – az 
elismert holisztikus orvos-

sal – tavaly találkozhattunk 
első ízben a Vigadóban. Idén 
szeptember 20-án a táplál-
kozás és az egészség össze-
függéseiről hallhatunk előa-
dást tőle.  
 Október második hét-
végéjén két különböző kor-
csoportnak is megtalálhat-
ja a maga programját. 11-én 

dr. Hevesi Krisztina egészség-
fejlesztő szakpszichológus 
első előadására kerül sor 
Monoron. Szó lesz többek 
között a nemek közötti pár-
bajokról; szakembertől hall-
hatják, hogy mitől lángol fel 
vagy alszik ki a tűz és ho-
gyan lesz fenntartható hosz-
szú távon a másik iránt ér-
zett szenvedély.
 Október 12-én, szom-
baton délelőtt Halász Ju-
dit Csiribiri című koncertje 

várja a kicsiket és nagyokat 
a Városi Sportcsarnokban. 
A színészként és énekes-
ként is elismert Kossuth-dí-
jas művésznőt senkinek 
sem kell bemutatni! Gene-
rációk nevelkedtek fel le-
mezeinek hallgatása köz-
ben, melyekkel új műfajt 
teremtett. Több alkalom-
mal járt már Monoron, min-
dig nagy sikert aratott a telt-
házas koncerteken! Októberi 
újabb monori fellépésére be-
lépőjegyek már kaphatók a 

 tótH éva és leblanc győző műsorával várják az időseket 

szépkorúAk köszöntése

 dr. dArnói tibor, dr. hevesi krisztinA, dr. pApp lAjos és hAlász judit is monorrA jön 

gazdag őszi progrAmkínálAt
Vigadó első emeletén talál-
ható pénztárban és online a 
Tixa.hu oldalon.
 Október második felében 
újra a Vigadó dísztermében 
ad koncertet városunk dísz-
polgára, a márciusban Liszt 
Ferenc-díjjal kitüntetett Mo-
csári Károly. Rendhagyó ma-
tiné koncertjének célja ezút-
tal az ifjúság zenei nevelése.  
A koncert programja hat- és 
tizennégy éves korú iskolá-
sok részére szól, de termé-
szetesen más érdeklődőket 
is szeretettel várnak a szer-
vezők.
 Október végén Dr. Papp La-
jos szívsebész professzor de-

dikálással egybekötött előa-
dására várják a látogatókat. 
 Az említett rendezvé-
nyeken kívül szeptembertől 
szinte minden hétvégén ci-
vil szervezetek és intézmé-
nyek tartanak programokat 
a Vigadóban és Művelődé-
si Házban, ezekről a város és 
a Vigadó Nonprofit Kft. hon-
lapján olvasható a későbbiek-
ben részletes tájékoztató.  vig

 Városunk idén is zenés mű-
sorral várja a monori szépko-
rúakat. Monor Város Önkor-
mányzatának megbízásából 
a Vigadó Nonprofit Kft. által 
szervezett ünnepség szep-
tember 29-én 15 órakor kez-
dődik a Monori Művelődé-
si Házban (Bocskai u. 1.). Dr. 
Zsombok László polgármes-
ter köszöntője után Tóth Éva 

és Leblanc Győző Hol van az 
a nyár címmel ad nosztal-
gia műsort. Az ünnepségen 
való részvétel előzetes re-
gisztrációhoz kötött, ame-
lyet a Vigadó portáján sze-
mélyesen vagy telefonon a 
06-29/413-212-es telefonszá-
mon lehet megtenni. A mű-
sor napján már nincs lehető-
ség regisztrációra!  vigAdó
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 Jezsó Ákosnak három hónapon belül há-
rom könyve jelent meg és került az Ün-
nepi Könyvhét fővárosi pultjára. Már 
második kiadásban: Megyek túlra című 
családregénye (amiről 2017 augusztusá-
ban írtunk), és a Mátyás király égig érő 
fája, ami egy kismanós, mesés történe-
lemkönyv, kibővítve. A harmadik pedig 
– aminek monori bemutatójára június 
20-án került sor, városi könyvtárunk-
ban – április 17-én jelent meg. Címe: Vö-
rös Mágus. Ez utóbbi művét korántsem 
olyan egyszerű hagyományos kategóri-
ába sorolni. Ő történelmi kalandregény-
ként jellemezte, de misztikusnak, krimi-
nek, romantikus szerelmi történetnek, 

vagy ezoterikusnak is jellemezhetnénk. 
És műfajánál még izgalmasabb világun-
kat mindig is foglalkoztató tartalma. 
Főhőse – Wolf Messing – ugyanis egy 
Lengyelország orosz területén szüle-
tett, valóban létezett, ünnepelt zsidó il-
luzionista volt, aki  szuggesztív 
energiájával akaratát rá tudta 
kényszeríteni másokra, illet-
ve meg tudta jósolni például 
Hitler tündöklését és buká-
sát. Emiatt kellett onnan el-
menekülnie, de Moszkvá-
ban is tárt karokkal várták, 
hiszen akinek befolyásoló 
hatása van a tömegekre, azt 
Sztálin szolgálatába kell 
állítaniuk, vagy ki kell 
végezni. Paranormális, te-
lepatikus képességei miatt 
nevezték a 20. század Nostradámusá-
nak is. Valóságosan kalandos életútja so-
rán, látnokukként, megismerkedik Hit-
ler, Sztálin és Hruscsov titkos világával, 
amiről írónk dokumentumszerű rész-
letességgel lebbenti fel a fátylat. A szer-
ző szerint is hihetetlenül izgalmas írói 

játék volt ez, a történelmi valóság és a 
szárnyaló írói fantázia határán. Rácso-
dálkozhatunk, hogy Hitler – okkultis-
ta nagymesterként – mennyire hitt a vér 
mágiájában, annak rítusaiban, és hogy 
Sztálin mennyit költött a paranormális 
jelenségek politikai alkalmazhatóságá-

nak vizsgálatára, álcázott 
agykutató intézetében. És 
hogy egy történelmi idő-
szak nyilvánossá vált té-
nyei mögött micsoda harc 
folyt bizonyos jelképek (pl. 
Yggdrasil kőrisfája, vagy 
Longinus Lándzsája) meg-
szerzéséért. Ha pedig vala-
ki azt is meg szeretné tudni, 
hogyan kapcsolódik össze a 
történetben Patton (a II. világ-
háború győztes amerikai tá-
bornokának) halála a főhőssel, 

a Jelenések Könyvével, András apostol-
lal és Szent Koronánkkal, annak el kell 
olvasnia ezt az ideológiák küzdelmét 
két cselekményszálon ábrázoló, mind-
végig rendkívül érdekfeszítően megírt 
művet.  b.g. 

 három hónApon belül három könyve jelent meg jezsó ákosnAk 

monori írónk sikerei

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

TAKARÉKUNKNÁL 
IGÉNYBE VEHETŐ 

SZOLGÁLTATÁSOK 
LAKOSSÁGI ÉS 

VÁLLALATI 
ÜGYFELEKNEK:

www.patriatakarek.hu

www.facebook.com/
patriatakarek/

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁG

SZÉFSZOLGÁLTATÁS

BETÉTELHELYEZÉS

LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI FORNIT- ÉS DEVIZA SZÁMLAVEZETÉS

LAKOSSÁGI HITELEK - FOLYÓSZÁMLA HITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN, LAKÁSCÉLÚ 
ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG HITELEK, STB.

VÁLLALKOZÓI HITELEK - FOLYÓSZÁMLA HITEL, BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ 
HITEL, AGRÁR HITELEK, TÁRSASHÁZI HITEL, STB.

LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI BIZTOSÍTÁSOK - LAKÁS-, ÉLET-, HITELFEDEZETI-, 
GÉPJÁRMŰ-, UTAS BIZTOSÍTÁS

MEGTAKARÍTÁS, BEFEKTETÉS

VALUTA VÁLTÁS
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Mivel fogathajtó versenyen a C 
(pontszerző) kategória mellett 
a szabadidős D-ben nem köte-

lező az előzetes regisztráció, a vártnál is 
többen, az utolsó pillanatban határozták 
el monori indulásukat. Városunk büsz-
ke lehet erre a növekvően nagy érdeklő-
désre – a mostani 56(!) 
induló fogatot is öröm-
mel üdvözölték –, de 
a kétfordulós rendez-
vényen a lelkes szer-
vezőgárdának (az elő-
készítésben és a kora 
reggeltől estig tar-
tó folyamatos munká-
ban) bizony alaposan 
meg kellett izzadnia. Viszont a gyönyö-
rű lovak, a szép fogatok, a verseny izgal-
ma és az ideálisan biztosított körülmé-
nyek mindenkinek tetszettek, most is. 
A megnyitón polgármesterünk köszö-
netet is mondott a Monori Lovasbarátok 
Egyesülete civil szervezetnek, lovas ha-
gyományaink építő ápolásáért, hogy (az 
örvendetes kisebb-nagyobb szponzorá-
ciók mellett is) szinte teljesen önállóan 

lovAsünnep A bAcchus-téren
 Évek óta egyre többen és egyre messzebbről jönnek a Monori Fogathajtó 

Versenyre, amit idén már kilencedszerre rendeztek meg. 

szervezte meg ezt a nagy rendezvényt. 
Jogosan adóztak tiszteletadással a részt-
vevők Tóth László – e verseny ötletgazda 
létrehozója, a Magyar Fogathajtó Baráti 
Kör alapítója – emlékének.
 Ha csupán a kategóriákat és a győz-
teseiket adó helységeket soroljuk most 

fel, már abból 
is képet kapha-
tunk e program 
sokszínűségé-
ről.  A C-2-es 
kategória ösz-
szetett győzte-
se és egyben a 
vándorkupa el-
nyerője, hibát-

lan hajtásával a sárbogárdi Taligás Meny-
hért lett. A C-4-et a Kincsem Egyesület 
(Galbács Ferenc), a C-1-et Vecsés (Halász 
Gábor), a Póni C-2-t pedig Tápiószent-
márton (Kosztolányi Zoltán) nyerte. A 
D-2-nek abonyi (Némedi György), a D-1-
nek tápiószelei (Gáspár János), a Póni D-2-
nek gyáli (Marosi Zoltán), a Póni D-1-nek 
pedig monori (Sándor Ferenc) győztese 
lett. A polgármesterek hobbi futamában 

– Monor, Bénye és Pánd mellett – a kü-
löndíjat kapott Vasad és a leggyorsabb 
Pilis képviselője hibapont nélkül hajtott. 
Senki nem térhetett haza teljesen üres 
kézzel. 
 – Egy nagyon szép versenyen va-
gyunk túl – mondta Fülöpné Mátyus 
Zsuzsanna, a zsűri elnöke, aki a fogat-
hajtó szakágon kívül sokáig a lovas ha-
gyományőrzés, lovas fesztiválok, nem-
zeti- és világtalálkozók szervezésében 
is részt vett. – Nagyon népes mezőny 
jött össze itt Monoron. Póni 1-es fogattól, 
póni 2-esen keresztül nagy ló 1-es, 2-es, 
sőt 4-es fogataink is voltak több kategó-
riában. Úgy gondolom, hogy a 111 start, 
ami a mai napon lebonyolításra került, 
önmagáért beszél. Csak dicséret illeti a 
versenyzőket, mert nagyon korrekten 
és a szabályoknak megfelelően vették 
az akadályokat. Az időjárás is hozzájá-
rult ehhez, hisz az elmúlt napok káni-
kulájához képes kifejezetten alkalmas 
időjárásban versenyezhettünk. És kivá-
ló versenyrendezői helyszínen. Nagyon 
családias, baráti, becsületes versenyzés 
volt. blcs

„CSak diCSéret illeti
a versenyzőket, mert 
nagyon korrekten, és 
a Szabályoknak meg- 
felelően vették az 

akadályokat.”

talpmasszázs – reflexológia 
SvédmaSSzázS, arcmaSSzázS

Holló Krisztina  •  monor, ady Endre u. 43. 

Bejelentkezés: 06-30/377-7492   •    : masszázs szalon monoron

Nyitási 
akció!

30 perc: 2700 Ft
60 perc: 4500 Ft

Miért jó a Masszázs?
•   testi-lelki  

felfrissülés
•   a napi stressz 

levezetése
•   izmaink ellazítása
•   egészségünk 

megőrzése

 

Autós-Motoros IskolA kft.

Választható tantermi vagy távoktatás • Rutinpálya Monoron
Részletfizetési lehetőség

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

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

Gépjárművezető képzés
Több, mint 30 éve Monoron

A szerző felvétele
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 eddig jól sikerültek a felkészülési mérkőzések  

újrA Az nbiii-bAn

  Hirdetésfelvétel: ozsvárt orsolya • 06-70/945-2444  

 Apróhirdetések
30 darab első osztályú kis bálás lucer-
naszéna eladó Maglódon.  
Érd.: 06-30/152-0388

50 mázsa idei zab termelőtől 100 Ft/
kg-os áron eladó Maglódon. Érd.: 06-
30/152-0388

Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz akác: 
20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20 000 Ft/
m³,  8 m³ feletti rendelésnél 19 000 Ft/
m³. Mérőszalaggal lemérheti a mennyi-
séget! Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067 
EUTR: AA5811522

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

14 darab 25 kg-os süldő húsmalac (piet-
rain vérvonalú) 20 000 Ft/db áron eladó 
Maglódon. Érd.: 06-30/152-0388

REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ /mobil-fix/, 
NAPELLENZŐ AKCIÓ MONORON! 25 
éves tapasztalat! Ingyenes felmérés! 
Nyugdíjaskedvezmény! Pál redőny:  
06-30/401-1029

 eredményes FiAtAl úszóink 

debreceni sikerek
79 egyesület 500 indulója között az 
MSE 6 versenyzője bizonyította helyt-
állását a Debreceni Sportuszoda 4 na-
pos viadalán a IV. Országos Cápa Baj-
nokságon, július 10. és 13. között.
 A 10-11 éves lányok (Németh 
Enikő, Gajdos Maja, Bock Kamilla, Sza-
bó Dóra) és a 11-12 éves fiúk (Szil-
ágyi Csanád és Hevesi Tóth Attila) kö-
zül Gajdos Maja végzett a legjobb (10.) 
helyen a 200m-es mellúszásban. Fel-
tétlenül dicséretet érdemelnek viszont 
mindannyian, mert ebben a rendkívül 
erős mezőnyben – egyéni vagy váltó 
számokban (voltak, akik többen is) – 
kivétel nélkül valamennyien tudtak ja-
vítani valamennyit eddigi legjobb ered-
ményükön. b.g.

 – Az átigazolási időszak jú-
lius 20-án zárult. Ezután au-
gusztus 31-ig csak az átadó 
egyesület engedélyével lehet 
átszerződtetni. 20 fős keret-
tel tervezve még 1-2 új játékos 
várható, de nem szeretnénk 
kapkodni, lehet, hogy csak he-
tek múlva lesz olyan szabad 
játékos, aki minden szempont-
ból megfelelő nekünk – mond-
ta el nekünk Horváth Dávid ve-
zetőedző.
 A csapatban maradtak: 
Bozsó, Paulovicz, Barthel, Tóth F., 
Pintér, Hunya, Ficsor és Haragos.
 Érkezett: Tóth Ádám Sándor 
(volt gólkirályunk, kölcsönből 
vissza), Sznopka János és Szegedi 
Richárd (az U-19-ből „kiöreged-
ve”), Pellei Bendegúz és Krizsán 
Máté (az U-19-ből); illetve új-
ként: Fisli András (27 éves, kö-
zéppályás, középhátvéd Cse-
pelről) és Szabó Zsombor (19 
éves, jobbhátvéd Csepelről), to-
vábbá Nagy Bendegúz (22 éves, 
a Pénzügyőrtől), Farkas Ádám 
(31 éves középpályás, Sárvár-

ról) és Adamcsek Máté (21 éves, 
gólerős center, Paksról).
 Az MLSZ most az NBIII 
Közép csoportjába sorsol-
ta csapatunkat. Ennek alap-
ján vetélytársaink: Bp-Hon-
véd-MFA II., Dabas-Gyón FC, 
Dunaharaszti MTK, Dunaúj-
város, FC Dabas, Iváncsa KSE, 
Kecskeméti TE, Kelen SC, Ko-
zármisleny FC, PMFC, Rákos-
mente KSK, Szekszárdi UFC, 
Szentlőrinc SE, Taksony SE, 

Horváth Dávid vezetőedző

THSE-Szabadkikötő. A har-
madosztályba visszatérve 
előny, hogy kevesebbet kell 
majd messzire utaznunk, 
ahogy az is, hogy saját pá-
lyánkon játszhatjuk újra ha-
zai meccseinket.
 A bajnokság őszi idénye 
augusztus 4-én kezdődik (itt-
hon, a Rákosmente ellen), a 
naptári év utolsó (17.) forduló-
ja december 1-jén lesz. 

A BSS Monor 2019 évi. NB III-as mérkőzései
Ford. Dátum Kezdés Hazai Vendég

1. aug. 4. 17 óra Monor RKSK
2. aug. 11. 17 óra Iváncsa Monor
3. aug. 18. 17 óra Kecskemét Monor
4. aug. 25. 16 óra Monor Honvéd II
5. szept. 1. 16 óra Szabadkikötő Monor
6. szept. 8. 16 óra Monor Pécs
7. szept. 15. 16 óra Dunaharaszti Monor
8. szept. 29 16 óra Monor Dabas
9. okt. 6. 14.30 Dunaújváros Monor

10. okt. 12. 14.30 Monor Kelen
11. okt. 20. 14 óra Szentlőrinc Monor
12. okt. 27. 13.30 Monor Szekszárd
13. nov. 3. 13.30 Kozármisleny Monor
14. nov. 10. 13.30 Monor Taksony
15. nov. 17. 13 óra Dabas-Gyón Monor
16. nov 24. 13 óra RKSK Monor
17. dec 1. 13 óra Monor Iváncsa

 Felkészülési mérkőzé-
seink (lapzártánkig) bizta-
tó képet mutattak. Először az 
MTK-tól 3-0-ra kikaptunk, de 
utána idegenben (mivel itthon 
a kapuk előtti gyepszőnyeg-
nek erősödnie kellett): a Da-
bast 3-1-re, az ESMTK-t 4-1-re, 
a Hatvant, majd pedig – már 
itthon – a Ménfőcsanakot 
szintén 3-1-re sikerült legyőz-
nünk.  b.g.

 

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

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!
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KiemelKedő bérrel
jó hangulattal 

várjuk új összeszerelő  
operátor kollégánkat 

maglódra!

Hosszú távú, könnyű  
fizikai munka!

Alapbéren felüli 
bónuszrendszer

Munkavállaló-barát vezetőség

INGYENES  
céges buszjáratok  

Autó esetén 15 Ft/km térítés

06-30/523-5115
jelentkezes@delego.hu

TOYOTAKOVACS.HU

Monor  4-es főút 35. km    Tel.: 29 413 381
Szeged  Dorozsmai út 9.   Tel.: 62 200 366

További 7-9 üléses dízel és benzines modellek, állami támogatással

PROACE Verso PROACE City Land Cruiser

PRIUS+ a nagycsaládos HYBRID autó
a Toyota Kovácstól, állami támogatással

MINDEN NAGYCSALÁDOS
MODELLHEZ AJÁNDÉK
TÉLI SZERELTKERÉK SZETTET ADUNK!

hirdetések



•   mert környezetbarát
•  mert utolsó cseppjéig 

szénsavas
•  mert a fröccs és a 

szörp is csak vele az 
igazi

•   mert helyben készül 
50 éve

•  mert ellenőrzött 
minőség

•  mert akár házhoz is 
szállítjuk

miért ajtai?

ajtai szikvízüzem monor, Dózsa György u. 35. 
+36-20/994-7866

miért szóDa?

2200 Monor, Jókai utca 3–5.  
Tel.: 06-20/402-1198  

Nyitva: H–P: 6–20, Szo: 7–20, V: zárva  

2200 Monor, Dózsa Gy. u. 37.
Tel.: 06-20/994-7876  

Nyitva: H–Szo: 6–21, V: 6–20

AjtAi Diszkont

189 Ft 239 Ft 75 Ft 279 Ft 1149 Ft

149 Ft 479 Ft 199 Ft 199 Ft

Riesenbrau 
sör  
dobozos
0,5 liter
189 Ft helyett: 

Rákóczi sör
PET-palack
2 liter
549 Ft  
helyett:

Gösser sör  
dobozos
0,5 liter
249 Ft  
helyett: 

Gösser Natur 
Zitrone 
alkoholmentes  
PET-palack,  
0,5 liter
149 Ft helyett:         

Hamé harcsa- 
pástétom
100 g
219 Ft  
helyett:         

Márka Fruitica 
üdítőital 
1,5 liter  
259 Ft  
helyett:         

Theodora 
ásványvíz
1,5 liter
89 Ft  
helyett:       

Happy  
kutyaeledel
1240 g
309 Ft  
helyett:         

Coccolino 
öblítő
1,68 liter
1399 Ft  
helyett:         

NeM Csak keReskeDők  RésZéRe! DisZkoNT áRoN HáZHoZ sZállíTva

209 Ft

Beck’s sör 
dobozos
0,5 liter
249 Ft  
helyett: 


