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A Monori  
Kossuth Lajos 

ÓvodA
(2200 Monor, Kossuth L. u. 39.)
a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján 

páLyázAtot  
hirdet

2 fő  
ÓvodA- 

pedAgÓgus
munkakör  

betöltésére

pályázati feltételek:
•  felsőfokú iskolai végzettség  

(óvodapedagógus),
•  büntetlen előélet,
•  magyar állampolgárság,
•  cselekvőképesség.
A pályázathoz csatolandó:
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget  
igazoló dokumentumok másolata.
Bérezés: 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idő 2018. 08. 01-től előreláthatólag 2021. 07. 31-ig (próbaidő 4 hónap).
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 39.)
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 06. 12.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 06. 15.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. 08. 01.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot zárt borítékban, „óvodapedagógusi pályázat, azonosító szám: 59/2018” 
megjelöléssel a Monori Kossuth Lajos Óvoda intézményvezetőjének címezve,  
(2200 Monor, Kossuth L. u. 39.) kell benyújtani.
Bővebb felvilágosítás a 06-29-410-739 a telefonszámon kérhető.

Szeretettel meghívjuk önt 
és kedves családját a 

VIII. Monori  
Fogathajtóversenyre

Meghívó

2018.  
június 30.

Monor,  
Bacchus tér

Jó szórakozást és sikeres 
versenyzést kívánunk!

Elérhetőségek:
Bágyi Csaba: 06-30/276-9389

Kéri Gergő: 06-70/530-2141

Polgármesterek hajtása
12:30-tól

Egész napos program  
a gyerekek számára:

pónilovaglás, arcfestés

Felnőtteknek főzőverseny, 
sétakocsikázás

 7.00  Érkezés, nevezés, 
reggeli

 8.00  Pályabejárás
 9.00  Ünnepélyes megnyitó
 9.30  Akadályhajtás 1. 

forduló
 12.00  Ebédszünet  

Tini Line Dance
 12.30  Polgármesterek 

hajtása
 13.00  Akadályhajtás 2. 

forduló
 15.30  Akadályhajtás  

összevetés
 16.30 Pontgyűjtő
 18.00  Ünnepélyes eredmény-

hirdetés, díjkiosztás

Programok
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  Újabb jó nevű cég létesít gyáregysé-
get a városban. 
 Tavaly májusban egy dél-koreai tu-
lajdonú vállalat monori megtelepedé-
séről adhattunk hírt – a Shinheung 
gyáregységét idén márciusban adták át –, 
most, egy évvel később pedig egy újabb 
külföldi beruházásról szóló hírt osztha-
tunk meg az olvasókkal: Monoron valósít-
ja meg a legújabb és egyben legmodernebb 
gyógyszeripari beruházását a francia tulaj-
donú Ce va-Phylaxia Oltó anyagtermelő Zrt. A 
fejlesztésre a pedagógusföldként ismert 43,9 
hektáros területen kerül sor, melyet a cég 
megvásárolt a várostól. Az adásvétel szer-
ződését június 16-án írta alá Zsombok Lász-
ló polgármester és Thierry Marie Le Flohic, a 
CEVA-Phylaxia Oltó anyagtermelő Zrt. ve-
zérigazgatója. 
 – A beruházás keretében új gyáregységet 
épít a városban a Ceva-Phylaxia Oltó anyag-
termelő Zrt., ahol többek között vak cina-
gyártás, minőség-ellenőrzés, kutatás-fejlesztés 

  Egy évvel meghosszabbította az önkor-
mányzat a Volánbusz Zrt.-vel kötött szer-
ződését, amely szerint 2019. április 30-ig to-
vábbra is közlekedik a város közigazgatási 
határain belül a menetrend szerinti helyi 
buszjárat. A szolgáltatást 2016. május 2-án 
indította a Volánbusz, egy évvel később la-

Felívelőben a monori  
gazdaság

Továbbra is közlekedik a helyi buszjárat

és az ezzel kapcsolatos feladatok valósulnak 
meg. A szerződés aláírásával egy olyan is-
mert nagyvállalat lépett be a városba, mely-
nek 5000 alkalmazottja a világ 44 országában 
dolgozik; 13 kutató-fejlesztő központtal és 23 
gyártórészleggel rendelkeznek – mondta el 
Zsombok László polgármester.
 Az adásvételből 1 milliárd 98 millió forint 
folyik be a város költségvetésébe, a beruhá-
zás következtében pedig új munkahelyek lé-
tesülnek, továbbá jelentős helyi adóbevétel-
re is számíthat a város. A francia cég magas 
hozzáadott értékű, innovatív termékeivel a 
térség fejlesztéséhez is hozzájárul. 
 Zsombok László a szerződés aláírásakor 
hangsúlyozta, a beruházó helyi vállalkozók 
közreműködésére is számít majd a gyáregy-
ség megvalósítása során.  

kossági észrevételeken alapuló önkormány-
zati kérésre némileg átalakult a menetrend, 
amely azóta is érvényben van.
 Az elmúlt évben viszonylag nagy utas-
forgalmat bonyolított a helyi buszjárat: a 
statisztikai adatok szerint összesen 19 ezer 
utas vette igénybe a szolgáltatást és utazott 

74 ezer kilométert 2017-ben. A legtöbben a 
buszvezetőnél vásárolt menetjeggyel utaz-
tak, a bérletesek száma alacsonyabb volt. Di-
ákok szép számmal vették igénybe a szolgál-
tatást, továbbá a nyugdíjasok is rendszeres 
utasai voltak a helyi járatnak. A menetjegyek 
és bérletek ára nem változik. V.

Arculati tervpályázatot hir-
det a monori Lions Club a 

város legnagyobb bel-
városi épülethomlok-
zatának megújítására. 

A pályázat célja, hogy a 
Kossuth Lajos utca 88. alat-

ti társasház leromlott állapotú 
homlokzata megújuljon, ezáltal az épület belesi-
muljon a belváros megszépült, minőségi képébe. 
 Az önkormányzattal és a Kossuth utcai társas-
ház együttműködésével kiírt pályázatra február 
28-ig lehetett jelentkezni. A benyújtási határidő-
ig összesen 5 alkotótól 8 pályamunka érkezett be. 
A beérkezett pályaművek alapján a bírálóbizott-
ság egyhangú határozattal arra a döntésre jutott, 
hogy június 30-ig meghosszabbítja a benyújtási 
határidőt. A módosított pályázati felhívás és az 
adatlap elérhető a www.monor.hu internetes ol-
dalon.  nfo

Meghosszabbí-
tották az arculati  
tervpályázatot

Vasútállomás – Egészségház – Mátra u.  – Kistói út – Óvoda – Vasútállomás – Jászai Mari tér – Vasútállomás
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A városi bölcsőde az idei évben is rész vesz a Játék 
egy zöldebb jövőért elnevezésű nyereményjáté-
kon. Egyes tisztítószerek kiürült csomagolásával 
értékes nyereményekkel lehetnek gazdagabbak 
az intézmények. Tavaly második helyen végzett 
a monori bölcsőde, idén mindent megtesznek, 
hogy a kétmillió forintos fődíjat kaphassák meg.
 A www.monor.hu oldalon megtalálják a nye-
reményjátékban résztvevő termékek felsorolását, 
amelyek csomagolását leadhatják a Monori Böl-
csödében (Virág utca 33.). Segítsük együtt érté-
kes nyereményhez az intézményt! A nyeremény-
játék június közepéig tart. További információt 
kérhetnek a 06-29/413-294-es számon.  

Nyereményjátékkal 
a bölcsődéért 

Idén is lehet pályázni a Monor Város  
Jó Tanulója – Jó Sportolója címre

Városi ösztöndíjpályázat  
monori középiskolásoknak

Uszodamestert 
keresnek

  Monor Város Önkormányzata 2018. év-
ben immár tizenegyedik alkalommal ír ki 
pályázatot a Monor Város Jó Tanulója – Jó 
Sportolója cím elnyerésére. A pályázat célja 
az értékteremtés azáltal, hogy a kimagasló 
teljesítményt, annak mindenkori elismerését 
megmutassuk a fiataloknak, illetve szeret-
nénk ezen teljesítményeket tovább motivál-
ni az újabb magas célok, további eléréséért.
 A címre felterjesztett diákok közül az 
általános iskolai tanulók esetében 3 fő ré-
szére; a középiskolai tanulók esetében 1 fő 
részére adható ki a díj. A cím elnyerésé-
re azok a tanulók terjeszthetők fel, akik a 
2017/2018. tanévben a félévi és év végi érté-

  A Monor Városi Uszoda uszodamesteri 
végzettséggel rendelkező munkatársat keres 
rész-, illetve teljes munkaidőben.
 Feladatok: a medencében, a medencetér-
ben és a szaunában tartózkodók életének, tes-
ti épségének védelme, a házirend betartatása, 
az úszómedence, tanmedence és környezete 
tisztaságának, valamint előírt vízminőségé-
nek biztosítása, a szauna előírás szerinti mű-
ködtetése és a munkakörhöz tartozó ellenőr-
zési és adminisztratív feladatok teljes körű 
ellátása.
 Elvárások: uszodamesteri végzettség, ha-
sonló munkakörben szerzett tapasztalat, pon-
tos, felelősségteljes munkavégzés, büntetlen 
előélet, több műszakos munkarend vállalása.
Kérjük, hogy önéletrajzát a jakab.laszlo@
kovalzrt.hu e-mail címre küldje el!

Kövál Nonprofit Zrt.   

  Monor Város Ön-
kormányzat képvi-
selő-testületének 
13/1999. (IV.23.) szá-
mú rendelete alapján 
a 2018/2019. tanévben 
is lehetőség nyílik a 
monori középfokú 
intézményekben ta-
nulók részére létesí-
tett városi ösztöndíj 
megpályázására.
 Az ösztöndíj el-
nyerésének alapvető feltételei, hogy a ta-
nuló állandó monori lakos legyen; év végi 
tanulmányi átlaga alapfokú szakoktatás-
ban részt vevő tanulók esetében legalább 
4,0; gimnáziumban vagy szakközépisko-
lában tanulók esetében legalább 4,5; ma-
gatartás: példás vagy jó; család egy főre 

kelésnél egyaránt 4,50 vagy annál magasabb 
tanulmányi átlagot produkáltak. Emellett 
feltétel, hogy 2017. július 1. és 2018. június 
30. között az adott sportági szakszövetsé-
gek hivatalos megyei, területi vagy orszá-
gos bajnokságán, illetve minősítő versenyén, 
vagy nemzetközi versenyen eredményesen 
szerepeltek és monori lakosok legyenek.
  Felterjesztést tehet a pályázó szülője, 
gondviselője, testnevelője, edzője illetve 
annak az oktatási intézményének a veze-
tője, legkésőbb 2018. június 29. 12 óráig. Az 
értékelési szempontrendszert is tartalma-
zó pályázati kiírást letölthetik Monor város 
honlapjáról!

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 1 
fő közterület-felügyelői munkakör betöltésére. A 
pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 
15. Bővebb tájékoztatás a www.monor.hu olda-
lon érhető el, vagy Kerepeszki Ildikó (irodaveze-
tőtől) kérhető a 06-29/612-313-as telefonszámon.

Közterület- 
felügyelőt keres  
az önkormányzat

jutó (nettó) jövedel-
me a mindenkori mi-
nimálbér másfélsze-
rese alatt legyen.
 A tanuló 2018. jú-
nius 20-ig saját is-
kolája igazgatójá-
hoz nyújthatja be 
a pályázatot, a ren-
delet 4. §-ban előírt 
feltételeket igazo-
ló okmányokkal.  A 
középiskolai ösztön-

díjpályázat tájékoztatója és adatlapja letölt-
hető honlapunkról, valamint személyesen 
igényelhető a polgármesteri hivatal 129-es 
irodájában Burján Sándor ügyintézőtől. To-
vábbi információ kérhető a 06-29/612-305-
ös telefonszámon, vagy olvasható a www.
monor.hu oldalon.

  A monori József Attila Gimnázium és Szak-
gimnázium tanulója, Somogyvári Attila a bécsi 
36. nemzetközi ifjúsági gépíróversenyen (ahol 
Ausztria, Csehország és Németország fiatal in-
dulóival vetélkedtek a magyarok) több kategó-
riában is kiemelkedő eredményt ért el. Egyéni 
versenyben, anyanyelvi másolásban harmadik 
helyen végzett. Ugyanitt az angol nyelvű má-
solásban a második helyen zárt. A csapatver-
senyben – aminek ő is tevékeny résztvevője 
volt – anyanyelvű másolásban a második he-

Monori siker  
a nemzetközi 
gépíróversenyen 

lyet szerezték meg, az angol nyelviben pedig, 
az aranyérmet elhozva elsők lettek! 
 A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos 
Szövetségének elnöke ezekért az eredményekért 

– amivel növelték az iskola, a szakma és hazánk 
jó hírnevét – elismerését fejezte ki a gimnázium 
igazgató asszonyának, és áldozatos munkájáért 
Szlabonyi Gáborné felkészítő tanárnőnek.   G. 
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RAJTUNK IS MÚLIK,  
milyenek a város közterületei
Az elmúlt 10 évben sokat alakultak, fejlődtek a monori közterületek. A vá-
rosközpont felújításával vagy a sétálóutca kialakításával mennyiségében 
és minőségében egyaránt nőtt a folyamatos gondozást igénylő terület. 

A vasútállomás előtti téren újra színes virá-
gokban gyönyörködhetnek az arra járók. A 
4000 tő egynyári növényt Koczka Zsuzsan-
na és Nagy Imre irányításával egy nap alatt 
ültették el a közmunkások.

Virágokat ültettek

Ú j játszóterek és parkok létesültek, meg-
újult a Kistó környéke, ami szintén 
újabb feladatokat rótt a Kövál Zrt. vá-

rosüzemeltetési üzletágára, emellett pedig ott 
vannak azok az önkormányzati tulajdonú te-
rületek, amelyek egy része most még haszná-
laton kívül van, ettől függetlenül gondozást, 
törődést igényelnek. 
 A közterületek gondozását, karbantartá-
sát nagyjából egy évtizede közmunkások 
bevonásával végzi az önkormányzat. A kez-
deti években kialakult csapat jelentős részét 
felszippantotta a versenyszféra, napjainkban 
az állomány folyamatosan fogyatkozó létszá-
ma kevésnek bizonyul az ellátandó feladatok 
mennyiségéhez – közel 90 hektár terület tart 
rendben a városüzemeletetés a közmunká-
sok bevonásával. Ennek ellenére a közterüle-
tek, a parkok továbbra is rendezettek, a Kövál 
Zrt. munkatársai, a közterületi műszakveze-
tők mindent megtesznek, hogy a munka jól 
szervezett legyen és minden területre eljus-
sanak a közmunkások. 
 A lakosság egy részéről azonban sajnos nem 
mondható el, hogy mindent megtenne a köz-
területek rendben tartásáért. A kihelyezett sze-
meteskukák sok esetben háztartási szeméttel, 
és egyéb, oda nem való hulladékkal telnek 
meg. A járdákon, parkokban eldobált üdítős 

flakonok, zacskók, cigarettacsikkek hevernek 
és sorolhatnánk még a sok feleslegesen szét-
szórt szemetet, amit az emberek maguk után 
hagynak. A városüzemeltetés munkatársai 
nap mint nap több zsáknyi szemetet gyűjte-
nek össze a városban, annak ellenére, hogy a 
szemetet minden háztartásból elszállítják, a 
városban pedig – a forgalmasabb helyeken 
legalábbis – egymást érik a köztéri kukák. 
 Április 25. óta a monori vasútállomás rend-
ben tartása is a Kövál feladata. A takarítást 
itt is közmunkások bevonásával végzik, az 
utasok egyre nagyobb megelégedésére. Az 
elmúlt időszakkal ellentétben ma már anél-
kül is be lehet menni a váróterembe, hogy be 
kellene fogni az orrunkat. 
 Az állomáson az egyik legnagyobb kihívást 
a mosdók tisztán tartása jelenti – tudtuk meg. 
Nem meglepő egyáltalán, hiszen ott történnek 
igazán furcsa dolgok manapság. Előfordult 
már, hogy az egész illemhelyiség emberi ürü-
lékkel volt összekenve – nemrég a város egy 
távolabbi pontján, a strázsahegyi kilátó tete-
jén is emberi végtermékre leltek a közmunká-
sok, hogy kinek jut eszébe felcaplatni a lépcső-
kön, miközben feszíti a szükség, nem tudni –, 
amit, valljuk meg őszintén, nem a legfeleme-
lőbb feladat lesikálni a csempéről. De a pero-
nok és a vasúti átereszek tisztán tartása sem 

az egyszerű feladatok közé sorolható. 
 Összességében elmondható, hogy a nehéz-
ségek ellenére is rend van a városban. Abban 
van igazság, hogy ez a rend nem maradék-
talan, de a felvázolt körülmények tükrében 
ez a teljesítmény is megsüvegelendő. Sok-
kal jobb lenne a helyzet, ha a lakosság azon 
része is sajátjaként kezelné a közterületeket, 
akik előszeretettel nézik egy nagy nyilvános 
szemétlerakónak a monori utcákat és tereket. 
Mert az nem a közmunkások, a Kövál vagy az 
önkormányzat hibája, hogy ilyen emberek is 
szép számmal élnek a városban.  Varga Norbert

Pályázat útján támogatja az  
önkormányzat a helyi közösségeket

  Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is pá-
lyázatot hirdetett az önkormányzat a monori 
civil szervezetek és a városi intézmények tá-
mogatására. A rendelkezésre álló forrás idén 
ötmillió forint volt, a támogatási kérelmek kö-
zött most is kiemelten kezelték a gyermekek 
nyári táboroztatását. 
 A nyári táborok elsősorban azoknak a csa-
ládoknak jelentenek segítséget, ahol nem tud-
ják megoldani a gyermekek nyári elhelyezé-
sét. Az önkormányzat számára is fontos, hogy 
minél kevesebb legyen a csellengő gyerek. A 
táborok tartalmas programokat kínálnak a fi-
atalabb korosztályoknak, a családok számára 
megfizethető áron – hangsúlyozta Sinkovicz 
László, az Emberi Erőforrások Bizottság elnö-
ke. A nyári táborok szervezését összesen két-
millió forinttal támogatta az önkormányzat.

 A civil szervezetek közösség érdekében ki-
fejtett tevékenységét kétmillió forinttal segíti a 
városvezetés. Például olyan programok nyer-
tek támogatást, mint a nagycsaládosok által 
szervezett Sport és biztonság hete a gyerme-
kekért vagy a Borzsák Endre Hagyományőr-
ző Egyesület által megrendezett népzenei és 
néptánctalálkozó, de ide sorolhatóak a Mo-
nori Roma Nemzetiségi Önkormányzat ál-
tal gyermekek részére szervezett kirándulá-
sok is, hogy csak néhányat említsünk. 
 A pályázati keretből fennmaradó egymil-
lió forinttal a monori intézmények kéréseit 
támogatta az önkormányzat. Többek között 
például a Monori Bölcsőde mozgásfejlesz-
tő eszközeinek beszerzését vagy a Monori 
Gondozási Központ Idősek Klubjának ki-
rándulásait. 

 A támogatások felhasználásáról minden 
esetben megállapodást köt a szervezetekkel 
az önkormányzat. A felhasznált összegek-
kel meghatározott időben el kell számolni, a 
határidőket azonban rugalmasan kezeli az 
önkormányzat, abban az esetben módosul-
hatnak, ha valamilyen oknál fogva az adott 
időpontra nem lehet megvalósítani pályázat-
ban foglaltakat. 
 Az ötmillió forinton felül további ötszáz-
ezer forint tartalékot különített el az önkor-
mányzat, az összeg egy részét a Monor Város 
Legsportosabb Iskolája sportvetélkedőre for-
dítják, továbbá ebből oldják meg a nem várt 
események támogatását is. 
 Sinkovicz László kiemelte, hogy továb-
bi egyedi támogatásokkal is igyekszik se-
gíteni az önkormányzat a helyi civil szer-
vezetek működését. A képviselő-testület 
számos esetben egyedi döntés alapján 

– olykor közvetett formában, például te-
rembérleti díjak elengedésével – nyújt to-
vábbi segítséget a monori szervezetek szá-
mára.  V. N. 
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  Monor belterületi közúthálózatát szinte 
teljes egészében szilárd burkolat borítja. Az 
utak karbantartását minden tavasszal a Kövál 
Nonprofit Zrt. végzi, az idei évi kátyúzáso-
kat az úthálózat állapotfelmérését követően 
az elmúlt napokban kezdték el.
 Az egyes városrészeket sorrendbe állítva, 
a Kossuth Lajos utcától északra eső terüle-
ten – a József Attila utca vonaláig – kezd-
ték meg a munkát, majd haladnak végig az 
egész városon. A helyreállítás meleg asz-

  Az elmúlt években az egyik legkritikusabb 
helyszíne volt a monori közlekedésnek a Vi-
rág utca és a Mátyás király utca keresztező-
dése. Több baleset is történt már itt, jórészt a 
főúton közlekedők elsőbbségének meg nem 
adása miatt. Az önkormányzat régóta keres-
te a megfelelő ár-érték arányú megoldást a 
helyzet kezelésére, míg végül forgalomlassí-
tó párnák kihelyezése mellett döntött, melyek 
költsége nettó 590 ezer forint volt. Az eszközö-
ket a közelmúltban helyezték ki, így a Mátyás 

HÍREK

falttal történik: előbb körbevágják az úthi-
bákat, majd aszfalttal töltik fel, végül pedig 
hengerelik a területet. Egyes szakaszokon, 
ahol szükséges, a padkarendezés is sorra 
kerül. 
 A képviselő-testület által megszavazott 
és a költségvetési tervben beállított nettó  tíz 
millió forint összegből városszerte 72 utcá-
ban, előzetes számítások szerint több mint 
500 négyzetméternyi felület javítása készül 
el a közeljövőben.  nfo

  A június 9-i Borvidékek Hétvégéje miatt, 
biztonsági és szervezési okokból több, a Strá-
zsahegyre és a pincefaluba vezető útszakaszt 
is elzárnak a gépjárműforgalom elől. A szer-
vezők ezzel a Monorra érkező több ezer láto-
gató biztonságos gyalogos közlekedését, va-
lamint a rendezvényen fontos kisvonatjárat 
menetrendjét biztosítják.
 A rendezvény napján 10 órától 23 óráig nem 
közlekedhetnek gépjárművel a Strázsahegyi 
dűlőn a Csokonai utca–Strázsahegyi dűlő 
kereszteződésétől, a Mendei úton az Acsádi 
utca–Mendei út kereszteződésétől, valamint 
a Rizling dűlőn a Locsodi utca–Rizling dűlő 
kereszteződésétől. 
 A rendezvény központi tere, a Szent Orbán 
tér megközelíthető gyalogosan, kerékpárral 
vagy a Vigadó–Szent Orbán tér útvonalon 11 
és 22 óra 30 között közlekedő kisvonattal.
 A pincetulajdonosok és a rendezvény szerve-
zésében érintettek behajtási engedélyt kérhetnek 
a Vigadó Kulturális és Civil Központ irodáiban. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az esti Bikini kon-
cert miatt, 19 óra után behajtási engedéllyel is 
csak a Leányka dűlőig („háromház”) közleked-
hetnek! Kérjük a 19 és 23 óra között gépjármű-
vel távozókat, hogy a Mendei út vagy a Locsodi 
út irányában hagyják el a rendezvény területét! 
 A gépkocsival érkezőknek ingyenes parkoló 
áll rendelkezésükre közvetlenül a vendégváró 
pincéknél végződő Locsodi úton. Emellett ja-
vasoljuk a városközpontban található parko-
lók használatát, ahonnan a kisvonatjárat segí-
ti a közlekedést. Vigadó Kulturális és Civil Központ

Korlátozott gép-
járműforgalom 
a Borvidékek 
Hétvégéjén

Megkezdődtek  
a kátyúzási munkálatok

Forgalomlassító párnák segítik  
a biztonságosabb közlekedést

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 1 
fő építéshatósági ügyintézői munkakör betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 
15. Bővebb tájékoztatás a www.monor.hu oldalon 
érhető el, vagy Orosházi Tamás (irodavezetőtől) kér-
hető a 06-20/914-5664-es telefonszámon.

Álláspályázat

Útjavítás a Kistói  
út–Móricz Zsigmond 
utca torkolatánál

király úton haladók alacsonyabb sebességgel 
érkeznek majd a kereszteződéshez. 
 Az eszközök használata során szerzett ta-
pasztalatokat és visszajelzéseket várja a vá-
ros vezetése, hiszen ez alapján dönthetnek a 
jövőben, akár más helyszíneken történő te-
lepítésről. Remélhetőleg ezzel az intézkedés-
sel javul a közlekedők biztonsága és elősegí-
ti a kötelező elsőbbség megadását is!
 További biztonságot fokozó intézkedés, hogy 
a tavaly év végén átadott gyalogátkelőhelyek 
végleges felfestése is megtörtént. A decembe-
ri átadáskor, a hideg időjárás miatt a zebrák 
festését csak egy ideiglenes vízbázisú festék-
kel tudták megoldani. A tavaszi hőmérséklet 
mellett most a végleges festés is megtörtént. 
Kiegészítésként sárga figyelmeztető csíkokat 
is festettek az útburkolatra, hogy ezzel is fel-
keltsék a gyalogátkelőhelyhez közelítő autó-
sok figyelmét.
 Vigyázzunk városszerte egymásra, a balese-
tek elkerülése mindannyiunk érdeke!    G. 

Koblencz Zsuzsanna május 3-án bekövetkezett haláláig 
közel 10 éven át volt a Régió Lapkiadó munkatársa. Írá-
sai rendszeresen megjelentek a kiadónál készülő lapok-
ban. A Monori Strázsa újság állandó szerzője volt, egyedi 
hangvételű portréi, interjúi, tudósításai hónapról hó-
napra színesítették az önkormányzat lapját. Nevéhez fű-
ződött a havonta jelentkező Körkérdés rovat, melyben a 

Koblencz Zsuzsanna 1948–2018
helyi lakosok mondhatták el a véleményüket. Hosszú 
éveken át írt a Pest Megyei Hírlap monori mutációjába, 
dolgozott a Népszabadságnál, írásait rendszeresen kö-
zölték országos lapok. 
 Halálával nem csak egyedülálló írásait veszítettük 
el, hanem egy tiszta szívű embert és kiváló munkatár-
sat. Emlékét megőrizzük. Régió Lapkiadó munkatársai
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A Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Monor KvK) 
 – a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közvetlen alárendelt- 
ségébe tartozó, önálló feladatkörrel felruházott – önálló jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező, illetékességgel működő rendvédelmi szerv. 

KÖZÖSSÉG

Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2017. ÉVES TEVÉKENYSÉGE

Összehasonlító táblázat összesített tűzoltói beavatkozásról

Káresemények 2015. 01. 01.–2015. 12. 31. 2016. 01. 01.–2016. 12. 31. 2017. 01. 01.–2017. 12. 31.

Tűzeset 453 564 656

Műszaki mentés 488 363 529

A Monor KvK illetékességi terüle-
téhez 31 település tartozik: Al-
sónémedi, Bénye, Bugyi, Csév-

haraszt, Dabas, Ecser, Felsőpakony, 
Gomba, Gyál, Gyömrő, Hernád, Inárcs, 
Kakucs, Káva, Maglód, Monor, Monori-
erdő, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény, Pánd, 
Péteri, Pilis, Pusztavacs, Táborfalva, Ta-
társzentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, 
Üllő, Vasad, Vecsés. Ezen települések-
ből 11 városi rangot, a többi községi, vagy 
nagyközségi státuszt visel, lakosság száma 
meghaladja a 200 ezer főt.
 Monor KvK illetékességi területén azono-
sítható kockázatokat figyelembe véve megál-
lapítható, hogy elsősorban a tájegységi sajá-
tosságokból adódó szabad területi tűzesetek 
előfordulása jellemző. Tárgy időszakban az 
időjárási körülmények vonatkozásában megfi-
gyelhető volt a szabad területeken bekövetke-
zett tűzesetek számának növekedése az előző 
évhez viszonyítva. Mindezen adatok figyelem-
mel kísérése oda vezetett, hogy a megelőzés 
terén újabb, hatékonyabb eszközöket kellett 
keresni. Ennek érdekében egyéb civil szerve-
zeteket vontunk be a szabad területi tűzesetek 
kezelésének hatékonysági mutatóinak növe-
lése érdekében. Így kerültek megkeresésre a 
helyi vadásztársaságok, erdészetek és az er-
dők egyéb kezelői. A közös, összehangolt fellé-
pésnek köszönhetően a márciusi kiugró érté-
keket április hónapra sikerült visszaszorítani. 
Április és május hónapra hozzávetőlegesen az 
előző év hasonló időszakának 51 százalékára 
szorult vissza az ilyen jellegű tűzesetek szá-
ma. A szabad téri tűzesetek vonatkozásában 
bekövetkezett eseményeket alaposabban meg-
vizsgálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
2016/17. év téli időszakának csapadékszegény-
ségét, továbbá a hosszan tartó extrém száraz 
hideg időjárást sem. Ezek a tényezők egyene-
sen vezettek a vegetáció törvényszerű kiszá-
radásához, a sejtszerkezet roncsolódásához. 
Ennek is tudható be, hogy a tavaszi időszak-
ban lényegesen könnyebben keletkeztek sza-
bad területen tüzek. A vízhiányos, viszonylag 
nagy kiterjedésű mező- és erdőgazdálkodá-
si területeken folyamatos az erdőgazdálko-
dással és a hozzá kapcsolódó feldolgozás-
sal kapcsolatos kockázati tényezők állandó 
jelenléte. Ezeken az erdős területeken a vá-
gástéri hulladék égetése a technológiai folya-
mat része, így az ilyen jellegű tűzesetekhez 
történt riasztás során minden esetben vizs-
gálnunk kellett a beavatkozás szükségessé-
gét, valamint az alkalomszerű tűzveszélyes 

tevékenység végzéséhez szükséges engedé-
lyek és feltételek rendelkezésre állását. A fel-
soroltakból adódóan a szabadtéri tűz kocká-
zati helyszínek ellenőrzése során a lakosság 
folyamatosan tájékoztatást kapott a szabad-
téri tűzgyújtás szabályairól.
 Mezőgazdaság szempontjából jellemzően 
a szőlőtermelés, illetve borászati technológi-
ából adódó veszélyeztetettséggel kell idősza-
kosan számolni (szeptember közepe–október 
vége), mivel ilyenkor az előzetes lakossági tájé-
koztatások ellenére megnőhet a borospincék-
ben bekövetkezett mustgázmérgezések száma. 
Ilyen jellegű beavatkozás a vizsgált időszak-
ban nem volt, így sikeresnek tekinthetjük az 
e téren végzett preventív kampányunkat.
 2017. évben a fűtési szezon kockázati ténye-
zőinek figyelemmel kísérésével hatékonyan 
kezeltük a kéménytüzek és a szén-monoxid- 
mérgezéssel járó káreseményeket. Ez egye-
nesen visszavezethető az utóbbi évek ilyen 
irányú kampánytevékenységének, melynek 
köszönhetően egyre több háztartás rendel-
kezik megfelelő eszközökkel a mérgezések 
veszélyes szintet elérő mértéke előtti korai 
jelzésére. (A tűzesetek és műszaki mentések 
számának megoszlását az összehasonlító táb-
lázat tartalmazza.)
 A különböző tárolási és logisztikai köz-
pontok tevékenységéből adódó veszélyeztető 
hatások vonatkozásában a működési terüle-
ten található csarnok jellegű épületek, magas 
raktárak, logisztikai központok, az ezekben 
tárolt anyagok mennyisége, tárolási módja, 
valamint a megfelelő tárolási hőmérséklet 
biztosítása érdekében felhasznált veszélyes 
anyagok (ammónia, és egyéb hűtőközeg) je-
lenthetnek veszélyt a környezetre. Ezeknél a 

létesítményeknél rendszeresen tart gyakorla-
tokat mindkét hivatásos tűzoltó-parancsnok-
ság, melyek során a tapasztalt tűzvédelmi hi-
ányosságok folyamatosan jelentésre kerülnek 
Monor KvK felé.
 Az agglomeráció veszélyeztetettségből adó-
dóan jellemző a nagy forgalmú közúti forga-
lom miatti leterheltség úgy, mint közúton az 
M5 autópálya szakasza, M0 autóút szakaszai, 
4-es főút, 31-es főút és a 405-ös út személy- és 
teherforgalmából adódóan bekövetkező ki-
zárólag közúti káreseményekkel kapcsola-
tos feladatok végrehajtása, melynek esemény 
száma a 2017. évben 216 volt. Ezen esemény-
számok 2016. évhez viszonyítva mintegy 15%-
os emelkedést mutatnak. Ezeken az utakon a 
balesetek miatt kialakuló forgalmi dugók is 
kockázatot jelentenek, mivel a viszonylag kis 
jelentőségű műszaki mentések alkalmával is 
lehetnek több kilométeres torlódások, melyek 
különösen a szélsőségesen meleg, valamint a 
szélsőségesen hideg időszakokban jelenthet-
nek problémát. Ilyen esetekben a helyi önkor-
mányzatok, karitatív szervezetek, valamint a 
területen található bevásárlóközpontok segít-
ségét vesszük igénybe. A hatékony felszámo-
lás növelése érdekében a készenléti állomány 
részére célorientált gyakorlatokat szerveztünk, 
valamint Monor KvK hatóságának bevonásá-
val felmérésre kerültek a közúti kockázati hely-
színek, azokat az illetékes közúti közlekedési 
hatósággal leegyeztettük, a várható téli idő-
járás kezeléséhez szükséges gépek szemléjét 
elvégeztük. 
 Bár a vizsgált időszakban jelentős számú 
vasutat érintő esemény nem következett be 
a Budapest–Cegléd–Szolnok, Budapest–Jász-
berény–Szolnok, Budapest–Lajosmizse–Kecs-
kemét vasútvonalak személy és teherfor-
galmában, ugyanakkor kiemelt kockázati 
tényezőként kell figyelembe venni annak le-
terheltségét, a működést biztosító felső légve-
zetékek állapotát. Ezeken a vasútvonalakon 
ingajáratban jelentős személy- és áruforga-
lom bonyolódik, melyeken egy forgalom-
korlátozó esemény, jelentős károkat okozhat, 
a helyszíntől függően több lakosságvédelmi 
intézkedésre lehet szükség. A hatékony la-
kosságvédelmi intézkedés érdekében Monor 
KvK a működési területen található befogadó- 
és melegedőhelyeket felmérte. Az elmúlt év-
ben összesen 6 vasútvonalat érintő beavatko-
zást hajtottunk végre ezeken a vonalakon.

Gere Imre, tűzoltó ezredes, 
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
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KÖZÖSSÉG

  Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy 
büszkeséggel számolunk be arról, hogy Da-
bason, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség me-
gyei közgyűlésén Bock János Aranyfokú elisme-
résben részesült. Szeretném kicsit bemutatni 
őt és azt a tevékenységet, aminek okán meg-
kaphatta ezt a kitüntetést.
 Bock János 20 éve tagja az egyesületnek. 
Magabiztosságával, tiszteletet parancsoló sze-
mélyiségével igazi vezető egyéniség a csapat-
ban, emiatt már több ciklus óta benne van az 
egyesület vezetőségében is. Higgadt, megfon-
tolt tanácsai nagy segítséget jelentenek a fon-
tos döntések előtt.  A tagok tisztelik, szeretik 
őt, felnéznek rá. 
 A vezetőségben betöltött szerepe mellett 
aktívan részt vállal különböző szolgálati for-
mákban is. Rendszeresen találkozhatunk vele 

Ismét  
kitüntettek  
egy monori 
polgárőrt

Véradás és ingyenes prosztata  
specifikus antigén szűrés Monoron

Bock Jánost aranyfokú elismerésben 
részesítette a Pest Megyei Polgárőr Szövetség

a reggeli órákban az Ady úti Általános Iskola 
előtti gyalogátkelőhelynél, ahol nap mint nap 
segíti az iskolásokat a biztonságos átkelésben. 
Jelzőőri feladatait télen, hidegben, esőben is 
rendületlenül ellátja. Vállal éjszakai szolgála-
tokat is, és rendezvénybiztosítási feladatokból 
is kiveszi a részét. A Monori SE programjain, 
focimeccseken is mindig vállalt szolgálato-
kat.  Munkája elismeréseképpen az idei köz-
gyűlésünkön Pogácsás Tibor, államtitkár úrtól 
vehette át az MPKE kitüntetését, melyet az-
tán követett a megyei kitüntetés. 
 Az egész egyesület nevében gratulálok Ja-
nónak a neves kitüntetéshez és kívánunk neki 
még sok év polgárőrlétet egészségben! 

Oberst Marietta 

  A véradással mások életét, a prosztatavizs-
gálattal a sajátját mentheti meg. 
 Az ország biztonságos vérellátása érdeké-
ben naponta kétezer ember véradományára 
van szükség. Monoron június 13-án lesz lehe-
tőség legközelebb vért adni, erre várunk bár-
kit, aki betöltötte a 18. életévét, de még nincs 
66 éves, súlya több mint 50 kilogramm, egész-
ségesnek érzi magát és kész arra, hogy véré-
vel életeket mentsen.
 Sokan nem tudják, de a véradás során min-
den alkalommal elvégzik a következő szűrő-
vizsgálatokat: HIV, hepatitisz B, hepatitisz C, 
szifilisz teszteket.
 Ezen a monori véradáson, ami a művelődé-
si házban lesz megtartva 9-18 óra között, most 
egy speciális szűrővizsgálaton is részt vehet 
bárki, nem csak a véradók. 
 A Movember Hungary egyesület az ország 
legnagyobb férfiegészséggel foglalkozó szer-
vezete, amely az ország egész területén végez 
prosztata-szűrővizsgálatokat. Erre azért van 
szükség, mert annak valószínűsége, hogy egy 

férfi túléli a 65. életévét Magyarországon ma 
csupán 64 százalék. Minden ötödik megszűrt 
személy magas PSA-értékkel rendelkezett. Ez 
is bizonyítja, hogy a megfelelő tájékoztatás, az 
egészséges életvitel és a szűrővizsgálatok fon-
tosságának hirdetésére kiemelt szükség van.
 A PSA-szűrés során tájékoztatják az oda-
látogató férfiakat az egészséges életvitelről, a 
férfibetegségekről és az ujjbegyből pár csepp 
vér formájában nyert PSA-t vizsgálják, ami egy 
előzetes eredményt ad, amivel növelni lehet 
a férfiak egészségtudatosságát, illetve pozitív 
eredmény esetén további vizsgálatok elvég-
zését javasolják. 
 A PSA (prosztata specifikus antigén) egy 
olyan fehérje, mely kizárólag a prosztatában 
termelődik. A vérből történő PSA meghatá-
rozása segítséget nyújthat a prosztatarák di-
agnózisának megállapításához. A prosztata 
megbetegedéseinél a PSA-szint a normál ér-
ték többszöröse is lehet. Amennyiben a PSA- 
vizsgálat eredményei emelkedett szintet mu-
tatnak, vagyis a prosztata megbetegedésére 
utalnak, úgy szakembereink felvilágosítást 
adnak a következő lépésekről. A PSA-mérés 
tehát nem egyenlő a diagnózis megállapításá-
val, azonban annak nagyon hasznos első lép-
csője! Június 13-án tehát várjuk mind a vért 
adni szándékozókat, mind azokat a negyven 
évet betöltött férfiakat, akik rászánnak tíz per-
cet arra, hogy elvégeztessék ezt az ingyenes 
prosztataszűrést.

2016 őszén két újságírónk tollából is kikerült hír-
adás Leé József verseskötetének megjelenéséről. 
Az egyikük már nincs közöttünk, ahogyan Leé Jó-
zsef sem érte meg, hogy verseit a Menhely Alapít-
vány megjelentette.
 Leé József Karinthy-receptje szerint mindenki-
nek mondja el azt, amit egyébként senkinek sem 
merne elmondani. S mindezt kiküzdött eszköztár-
ral, kiforrott stílusban, világosan és modernkedő 
hókuszpókuszok nélkül – olvashattuk Baranyi Fe-
renc előszavában, és a kötetet lapozva erről győz 
meg minket versei és prózai írásai által a hajlék-
talan monori költő. 
 Koblencz Zsuzsa írásában olvashattuk, hogy 
nincs egy hely, ahol egy szál virágot elhelyez-
hetnénk, egy gyertyát, vagy mécsest meggyújt-
hatnánk, ha emlékezni szeretnénk rá. Igen, ez 
indította Mihályi Sándort, hogy egy emléktáblát 
helyezzünk el valahol. Igen, de hol? A temető-
ben, a szülei sírjánál megtalálta a helyet az egy-
kori gyerekkori iskolatárs, és addig intézkedett, 
amíg az emléktábla elkészült és a környezete is 
megújulhatott.
 A könyvtár is elköteleződött a versek, az írások 
irodalmi értéke, az azokból áradó béke, nyugalom 
és derű világa okán. Bajkai Tamara, György-Kampfl 
Dóra és Takács Géza, a Pesti Magyar Színház tagja 
egy-egy vers és egy meghatóan mély, személyes 
vallomás tolmácsolóiként közibünk idézték Leé 
Józsefet. Mindezt tették a költészet napja tiszte-
letére rendezett vers-és prózamondó versenyünk 
után a monori temetőben, ahol egy emléktábla 
mellett elhelyezhettük az emlékezés virágait, és 
megtehettük, ettől könnyebb lett a lelkünk. 

Hajdú Zoltánné

Bánom is én…
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A patinás hagyomány szépen ismétlődő 
példájaként idézte fel, hogy az első itt 
végzett gimnazisták éppen 60 évvel 

ezelőtt élhettek át hasonló érzést. Akkor 37-
en, most (4, 5 illetve 6 év után) 149-en. Balato-
niné Sárosi Márta jólesően tehette hozzá, hogy 
– a legutóbbi statisztikák szerint is – a felső-
fokú felvételi eredményeket tekintve a mo-
nori gimnázium az ország első harmadában 
van. Megnyugtató volt hallani, hogy ehhez 
a most búcsúzók is jelentősen hozzájárultak. 
Megyei, országos és nemzetközi versenyeken 
is. Számos értékes helyezés mellett országos 
1-3. helyen végeztek például történelem-, ké-
mia-, biológia-, magyar nyelv tantárgyból, de 
nemzetközi gépíróversenyen is. Mindemel-
lett a sport területén is sok sikert értek el. Di-
ákolimpiai bajnok lett innen taekwondos, ka-
ratés és birkózó. Országos bajnoki dobogóra 

léphetett itteni ökölvívó, több vívó és lábtoll-
labdás is. Ez a sportegyesületekkel közös ér-
dem. A ballagási számvetés során szokott sor 
kerülni – az eredményes, szépszámú diáktel-
jesítmények osztályokon belüli, jutalmazott el-
ismerése mellett – a nevelőtestület legnagyobb 
kitüntetésének átadására. A Signum Laudis-
díjat (dicséret jele díj) azok a végig kiemel-
kedő tanulmányi eredményt elérő végzősök 
kaphatják, akik példamutató viselkedésük és 
szorgalmuk mellett a közjóért is eredménye-
sen tevékenykedtek. Ezúttal Bárány Tamást, Ka-
szás Nikolettet, Lehota Vilmost, Pete Andreát, Szilos 
Cintiát és Vladár Évát érte ez a megtiszteltetés.
 Természetesen most is virágdíszbe öltözött 
intézmény fogadta a környékről is szokásosan 
nagy számban érkező érdeklődőket. A szer-
tartás hagyományos – de az ünnepelteknek 
egyszeri és megismételhetetlen – részletei (a 
11. évfolyamosok műsora, a végzős osztályok 
jellemzőinek hangulatos felidézése osztály-
főnökük munkájának megköszönésével) is 
jól szervezetten követték egymást. A jelké-
pes zászlóátadás és a végzősök búcsúbeszé-
de előtt az igazgatónő Hamvas Béla gondola-
taival bocsátotta útjára az iskoláját – érettségi 
után – elhagyókat:
 „A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. 
Felelős vagy minden emberért, aki veled él, s 
el kell számolnod minden fillérrel, amit ma-
gadra költesz, minden örömmel, amit magad-
ba zártál, és minden boldog pillanattal, amit 
magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert 
a világ a tiéd!” B.G.

Az új generáció útnak indulása talán az iskolai élet legszebb ünnepe 
– kezdte köszöntőjét Balatoniné Sárosi Mártaigazgatónő, a József Attila 
Gimnázium és Szakgimnázium ballagása alkalmából, május 5-én. 

ELBALLAGTAK

  Minden évben több táborozási lehetősé-
get kínálnak a monori egyházak, civil szer-
vezetek. Az önkormányzat pályázati úton 

Nyári táborok Monoron

Hét Tábor időpontja Tábor jellege Tábor helye Tábor felelős  
szervezője Elérhetőség Maximális  

gyermeklétszám
Közreműködők  

létszáma Tábor költsége/fő Étkezés jellege Ételkészítés helye

június 18–22.

Református egyházi  
(nyitott, óvodás-alsós)

Monor, Kálvin tér 1. Schaller Tamás 06-30/637-3197 100 fő

25. hét
Katolikus napközis  

tábor (nyitott)
Vasad Katolikus  

Egyház
Urbán Lászlóné 06-20/940-7272 100 fő 15-20 fő 4 500 Ft napi 3-szor Vasadi Iskola

Családsegítő napközis  
tábor (nyitott)

Monor, Bocskai u.1. Szekeres Szabolcs 06-20/233-4339

26. hét június 25–29.

Katolikus napközis  
tábor (nyitott)

Monor Katolikus 
Egyház

Urbán Lászlóné 06-20/940-7272 190 fő 30 fő 4 500 Ft napi 3-szor Monor Kossuth Iskola

Nagycsaládos (nyitott) Monor, Táncsics u. Keresztes Hajnalka 06-70/360-3390 100 fő Beiratkozás: Táncsics u.

27. hét július 2–6.
Katolikus hittanos tábor 

Monor Katolikus 
Egyház

Urbán Lászlóné 06-20/940-7272

Baptista Gyülekezet egyházi 
(nyitott, 1-8. osztályos)

Monor, 
Bajcsy-Zs. u. 12. 

28. hét július 9–13.
Nagycsaládos (nyitott) Monor, Táncsics u. Keresztes Hajnalka 06-70/360-3390 100 fő

Művészeti Napközis Tábor
Művelődési Ház,                    

Monor Bocskai u 1.
Vigadó Nonprofit Kft.       

  Gálné Mészáros Andrea
06-29/413-212 30 5

részvételi díja: 19 000 Ft, 
testvérnek 15 000 Ft

napi 3-szor Vigadó Étterem

30. hét július 23–27.
Református Kistemplom 

egyházi
Monor, Kistemplom Vladár István 06-29/414-525 150 fő

31. hét júl. 30–aug. 3.
Katolikus napközis tábor 

(nyitott)
Monorierdő Katolikus 

Egyház
Urbán Lászlóné 06-20/940-7272 100 fő 20 fő 4 500 Ft napi 3-szor Monorierdő Óvoda

34. hét
augusztus

21–24.
Nagycsaládos (nyitott) Monor, Táncsics u. Keresztes Hajnalka 06-70/360-3390 100 fő

Nyári napközis táborok 2018.      

is támogatja ezeket a táborokat, külön pá-
lyázati komponenst hozott létre évekkel ez-
előtt erre a célra. Az önkormányzathoz el-

juttatott adatok szerint tesszük közzé a már 
ismert nyári táborok időpontjait, az árakat 
és a szervezők elérhetőségét.  

KÖZÖSSÉG
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BORVERSENY

„Óh, te jó bor,  
jó monori termék…!”

A 24. alkalommal – április 
28-án – megrendezett városi-
körzeti borverseny szép számú 
résztvevőjét már hagyományos 
házgazdaként köszöntötte 
a József Attila Gimnázium és 
Szakgimnázium igazgatónője.

K iss Attila tanár úr – Hamvas Béla 
szellemében – hitünk és ma-
gyarságunk őrzőjeként üdvö-

zölte a szőlőművelőt és bortermelőt, azt 
kívánva, hogy ez alkalommal is őriz-
hessük meg azt a szakralitást, ami a 
borban lakozik. 
 Zsombok László polgármester példát 
idézett arra, hogy a jó bor a gyógyítás-
nak és a mediterrán diétának is eszkö-
ze lehet, a borverseny pedig a hasznos 
tapasztalatcseréé. Elmondta, hogy az 

önkormányzat idén pár kül-
területi út felújításával tud 
hozzájárulni borkultúránk 
fejlesztéséhez.  
 Jó alaphangulatot terem-
tett az a műsor és fotósoro-
zat, ami Magócsi Lajosnak, a 
Strázsahegy legendás nóta-
fájának, és Bodor Jánosnak, a 
Borrend alapító nagymes-
terének emlékét idézte fel. 
Bukai Tibor tanár úr számos 
borról szóló találó megfo-
galmazást ismertetett – pél-
dául „cseppfolyós tűz”, „spi-
rituális olaj”, „vízben oldott napfény” –; 
miután öt (köztük a címben is idézett) 
strázsahegyi bordalt hallhattunk. A Mo-
noron közismert Petrik Sándor zenésítette 
meg és adta itt most elő apósa, Magócsi 
Lajos borverseit, aki azokat a Dankó Rá-
dióban is regisztráltatni tudta. A Pin-
cecsárdás után meglepetésként két volt 
gimnazista fergeteges páros tánca ara-
tott nagy sikert.

Oltalom alatt
Maga a borverseny, az előző napi elő-
zsűrizéssel és a nyolc borszakemberből 
álló hivatásos zsűri fehér-rozé, illetve 
vörösbor csoportjának értékelésével 
már a délutáni megnyitó előtt meg-
kezdődött.
 Mivel az európai bizottság – örö-
münkre – kora tavasszal oltalom alatt 
álló eredetmegjelölést hagyott jóvá a ki-
sebb borvidéknyi szőlőterületű mono-
ri régióban termelt borokra, meghívott 
előadóként Sztanev Bertalan (a Földmű-
velésügyi Minisztérium illetékes osz-
tályvezetője) tartott tájékoztatót erről. A 
kistermelők számára ez az adminiszt-
ráció csökkentését és a megjelenési le-
hetőség növekedését jelentheti, őszre 

törvénnyel is szentesítve.  Június 24-ét 
pedig a Magyar Bor Napjává tették.

Borverseny
Mindezek után kezdődhetett el (a ne-
vezési számok alapján): a 45 fehér-, 18 
rozé- és 25 vörösbor közönség általi pon-
tozása. A jó előkészítés után az ügyes, 
fürge és kifogástalanul csinos diáklá-
nyok fáradhatatlanul, és kedves mo-
sollyal hordozták asztaltól-asztalig a 
88 versenybor palackjait, illetve a szó-
dát, és a szükséges alma-, kifli- és sajtfa-
latokat. Az ízletes vacsora utánra meg-
lett az eredmény is.
 A zsűri nevében a mátrai Babiczki 
Wine tulajdonos-borásza összegzően 
azt emelte ki, hogy a fehér sor szebb volt, 
mint a korrekt alapanyagú vörös, ami-
nek beérését érdemes jobban bevárni. A 
rozé színvonala pedig nagyon megosz-
lott. Megfelelőnek nevezte a borok be-
sorolását. A 8 arany minősítésből 4 fe-
hér, 1 rozé és 3 vörös; a 31 ezüstből 21 
fehér, 5 rozé és 5 vörös; a 21 bronzból 14 
fehér, 1 rozé és 6 vörös lett; a 28 jó kate-
góriába soroltból pedig: 6 a fehér, 11 a 
rozé és 11 a vörös is.
 A szakzsűri és a közönségszavaza-
tok – megnyugtató módon – több eset-
ben is közelítettek egymáshoz.
 Például a Megyeri-Hanti Pincészet fe-
hér-, a Kerbor Kft. rozé-, valamint Jermi 
Ferenc rozé- és vörösborait egyaránt do-
bogóra méltónak ítélték.
 E verseny jól sikerült megrendezé-
sében példás összefogással dolgoztak 
együtt a szervezők: a Monori Környéki 
Strázsa Borrend, a Monor-Szárazhegyi 
Hegyközség, a Monori Gazdakör, a Mo-
nori Borút Egyesület és a József Attila 
Gimnázium vezetői, aktivistái. Köszö-
net illet minden egyes támogatót és se-
gítőt. B.G.

Az Év Bora Monoron címet 2003-ban hozta 
létre a képviselő-testület, mellyel a régi hagyo-
mányok újjáélesztésén túl az is cél volt, hogy 
hozzájáruljanak a város bortermelő helyei-
nek, borainak és borkultúrájának fejlesztésé-
hez, népszerűsítéséhez. A címet az a monori 
illetékességű bortermelő által készített, mono-
ri vagy Monor környéki alapanyagból szár-
mazó bor kaphatja meg, amely a Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend és Monor-Szárazhegyi 
Hegyközség által szervezett hivatalos éves mo-
nori borversenyen indulási kategóriától füg-
getlenül a legmagasabb összpontszámot éri el.
 Idén a Megyeri-Hanti Pince Mon-
dandó nevű cserszegi fűszerese bizo-
nyult a legjobbnak, elnyerve ezzel az 
Év Bora Monoron címet. Úgy tűnik, 
hogy a Megyeri-Hanti Pincében na-
gyon értenek a borkészítéshez, az el-
múlt években rendre begyűjtötték az 
elismerést. Ezt támasztja alá, hogy 
országos versenyeken is a legjobbak 
közé emelkedtek: az Országos Cser-
szegi versenyen ezüstérmet szereztek 
ezzel a borral, a Soós István Borá-
szati Iskola által szervezett Gazdag 
László Emlékverseny igen erős me-
zőnyében pedig aranyérmes minő-
sítéssel került a top 10-be. 

Cserszegi fűszeres  
lett az év monori bora

A Borverseny 
díjazottjai

Az év monori bora: Mondandó 
(a képen a 2015-ös évjárat palackja látahtó)

Jermi Ferenc 
(kupáival)
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OKTATÁS

A József Attila Gimnázum ballagáskor a Jagfalva Díszpolgára kitüntetéssel 
azoknak a volt diákjainak is kifejezi köszönetét, „akik kiemelkedő tudásukkal és 
munkájukkal, példaértékű életükkel évtizedekig szolgálták a közjót”; valamint: 

„mindenkor jó szívvel vállalták iskolájukat, és ezzel jó hírünket, hitelünket emelték”. 
A JAG közössége az idén ezt a címet két egykori tanítványának adományozta.

Egykori diákjaink 
PÉLDAKÉPEI  
lehetnek a maiaknak is

K útvölgyi Mihályt – egészségi álla-
pota miatt – utólag, otthonában 
köszönthették személyesen. Az 

1963-ban, dr. Borsányi János osztályában 
érettségizett, üllői születésű újságíró-
fotós-nyomdásznak, aki tanári diplomát 
is szerzett, több mint kétezer riportja je-
lent meg a Monor és Vidéke mellett me-
gyei és országos lapokban. Rendszere-
sen vett részt fotókiállításokon, számos 
szakmai díj és oklevél birtokosa. Nép-
rajzi könyvei az 1980-as évektől, színes 
fotóalbumai – a Kárpát-medence nép-
rajzi és gasztronómiai értékeiről – 2000-
től évente jelentek meg. Eddig megjelent 
57 könyvében, illetve fotóalbumaiban, a 
fény segítségével mond igaz mesét a ma-
gyarságról, abban bízva, hogy vele együtt 

„lélekben minden magyar 
felnőtt és gyerek ott érezhe-
ti magát” hitelesen  megörö-
kített világában. 
 A monori dr. Gucsik Ar-
nold 1990-ben érettségizett, 
Veres László tanár úr osztá-
lyában. Már itt bekerült az or-
szág legjobb diákversenyzői 
közé földrajzból. Nagy túrá-
zó is volt. Tanárképző főis-
kolai, illetve az egyetemen 
középiskolai földrajztanári, 
majd természetvédelmi szak-
mérnök képesítést szerzett. 
PhD tudományos fokozatát 
2003-ban szerezte, a Bécsi Tu-
dományegyetem Kozmo- 
és Geokémiai Intézeté-
ben. A Lipari-szigetek 
vulkánjait kutató ta-
nulmányútja (1992) 
után nemzetközi 
aszt roásványtan ku-
tatási programokban 
vesz részt. Nagy hatás-
sal volt rá a japán űrköz-
pont szigorú biztonságú 
laboratóriumába való meghí-
vás. Első NASA-ösztöndíját japán 
témavezető professzora ajánlásának kö-
szönheti. 48 tudományos közleménye je-
lent meg, egyetemi jegyzetet írt, külföldi 
szakkönyvek, fejezetek szerzője. 270 elő-
adást tartott a világ számos egyetemén 
– 2017 májusában, a NASA Űrközpontjá-
ban az űrből származó porszemek vizs-
gálatáról; ami egyben beiktatása is volt 
a NASA legkiválóbb kutatói közé. Je-
lenleg az Eszterházy Károly Egyetem 
docense és az MTA Wigner Fizikai Ku-
tatóközpont tudományos munkatársa. 

Most három havonta jár ki az 
USA-ba, a NASA kutatócso-

portjába. E program évi 
zárultával jobban sze-
retne családjára kon-
centrálni, itthon ma-
gyar kutatócsoportot 
alakítani kozmoké-
miából – a japánokkal 

együttműködve.
 – Eljutott az itteni ter-

mészetjárástól a világűrku-
tatásig. Mit üzenne a monori 

diákoknak? – kérdeztük.
 – Mindig nyitott szívvel lépek be a 
monori gimnázium falai közé. Tudo-
mányos álmaim itt kezdtek el csírái-
ból gondolattá nőni. A kedves emléke-
ket, motivációkat elő szoktam halászni, 
bennük az élet kihívásaira kapaszkodó-
kat találni. Azt üzenem, hogy azokat az 
álmokat, amiket diákként próbáltak fel-
építeni, próbálják meg véghezvinni. A 
szakmai vagy magánéleti kudarcokat 
ezek megvalósításával sikerülhet majd 
leküzdeni. B.G. 

Mindig nyitott szívvel lé-
pek be a monori gimná- 

zium falai közé. Tudomá-
nyos álmaim itt kezd-
tek el csíráiból gon-

dolattá nőni. 

Kútvölgyi Mihály (jobb oldalon)
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SZABADTÉRRE  
KÖLTÖZNEK  
nyárra a koncertek

Az elmúlt években a monoriak megszokhatták, hogy 
országosan is mert zenekarok tartanak élő koncerteket 
a városban. Eddig ezek a programok a szabadtéri ren-
dezvényszezonra korlátozódtak, a városi sportcsarnok 
átadásával azonban egész évben magas színvonalú 
zenei eseményeket szervezhet a Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központ Monoron. Az Edda pünkösd hétfői fellépését 
követően szabadtéren szervezik majd a koncerteket; 
nézzük, kiket várhatunk Monorra a nyári hónapokban?

A z  utóbbi években főként két 
nagy koncert várta az érdek-
lődőket – a Borvidékek Hétvé-

géjén és az Államalapítás Ünnepén –, 
az idei nyáron azonban több élő kon-
cert lesz városunkban.  A tavaly életre 
hívott FröcssSzombat programot min-
den nyári hónapban megrendezik élő-
zenei programokkal, ezek részleteit la-
punk 13. oldalán olvashatják.
 Városunk egyik leglátogatottabb prog-
ramjára, az augusztus 20-i nemzeti ün-
nepre ismét fesztiválhelyszínné változik 
Monor központja! Az első igazán nagy 
– több ezres – közönséget vonzó koncer-
tet 2015-ben az Irie Maffia adta, ami új 
lehetőségeket teremtett a koncertszer-
vezés terén. Az akkori rendezvény jó 
tapasztalatainak és zenei körökben el-
terjedt pozitív visszajelzéseinek köszön-
hető, hogy ma már az ország vezető ze-
nekaraival tárgyalnak a szervezők. Az 

Június 9-én rendezik meg a térség legnagyobb 
boros eseményét Monoron. Immár harma-
dik éve országosan ismert zenekar zárja a 
délutáni programokat, ezúttal a Bikini ze-
nél a Szent Orbán téren. A 22 borvidék kí-
nálata csábító lehet a kóstolni érkezőknek, a 
rendezvényen emellett kifejezetten változatos 
programkínálattal várják az érdeklődőket! A 
lankás pincegádorok között kisebb színpadok 
és különleges helyszínek bújnak meg: gye-
rekudvar, pinceszínpad, szörpudvar várja 
a családokat. A pincesorok között hat zene-
kar muzsikájára szórakozhatnak a színpadi 
programok mellett! További részletek a www.
borvidekekhetvegeje.hu oldalon. 

Borvidékek Hétvégéje

idei évben augusztus 20-án a hazai ze-
nei élet egyik legszínesebb zenekara, a 
Budapest Bár érkezik Monorra! A 2007-
ben induló zenekar a kávéházi cigányze-
ne népszerűsítésére alakult, népszerűsé-
gük töretlenül ível felfelé. Az eredetileg 
egyetlen lemezre összeállt csapat a ma-
gyar rockzene jelentős alakjait is meg-
nyerte, így vendégénekesüknek mond-
hatják Mező Misit, Kiss Tibort és Lovasi 
Andrást is!
 Élőzenében és szabadtéri progra-
mokban minden eddiginél gazdagabb 
kínálattal várja a nyár a monoriakat és 
a város iránt érdeklődőket! Augusz-
tus végével pedig újra elkezdődik a 
sportcsarnokban az élőzenés estek sora! 
Nyárzáró koncertre érkezik a Karthago 
zenekar Monorra; majd az év hátralé-
vő részében Caramel, Szekeres Adrien és 
WellHello koncert garantálja a szóra-
kozást!     

Budapest BárBikini

Edda
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AJÁNLÓ

A kkor egy kifejezetten színvonalas, belváro-
si nyári fesztivál részesei lehettek a látoga-
tók, melyet az idei évre továbbgondoltak a 

szervezők. Immár minden nyári hónapban készül-
hetnek a monori borokat felvonultató eseményre. A 
minél jobb borkínálat érdekében minimum ezüst-
érmes eredményt kellett hogy elérjenek a résztve-
vők a városi borversenyen. 
 Június 23-án kerül megrendezésre az idei első 
FröccsSzombat. A Szent Orbán téren tartandó ese-
mény zenei főszereplői monori kötődésű zenekarok 
lesznek: előbb a blues műfajban jártas Huckleber-
ry Guys muzsikál, majd a Radio Live zenekar kon-
certje következik. A dátum egybeesik Szent Iván 
éjszakájával, így az ekkor szokásos hagyományok 
is szerepelnek a programban: az estét tűzgyújtás, 
majd közös tűzugrás zárja a Monori Strázsák Nép-
tánc Egyesület közreműködésével.

 Július közepén, 14-én a városközpontban foly-
tatódik a rendezvénysorozat. Ebből az alkalom-
ból városunk évek óta visszatérő látogatói Bor Ivó 
és Bor Virág készülnek ünnepelni – ekkor tartják 
lakodalmukat a katolikus templom melletti Szent 
István téren! A mulatsághoz népzene illik, ezért 
a Fölszállott a páva tehetségkutató egyik felfede-
zettje, a Zsikó zenekar húzza majd a talpalávalót. 
A nyolc tagú bandában Junior Príma díjas zenészek 
is érkeznek, minőségi szórakozás várja a kilátoga-
tókat. A könnyűzenei műfaj kedvelőire is gondol-
tak a szervezők, A Dal 2014 döntőse, Dallos Bogi is 
fellép ezen a napon. 
 A tavalyi tapasztalatok alapján idén is Fröccc-
Szom batot szerveznek az Államalapítás Ün-
nepe előtti hétvégén.  Augusztus 18-án lesz az 
idei nyár harmadik, monori borról szóló esemé-

nye, ezúttal is a város köz-
pontjában. A színpadon 
a magyar jazzélet egyik 
legismertebb szereplőjét 
Micheller Myrtillt és a te-
hetséges zenészekből álló 
Swinguistique zenekart 
köszönthetjük majd.

FRÖCCSSZOMBAT  
minden nyári hónapban 
Tavaly fogalmazódott meg a gondolat, hogy a monori borok nép-
szerűsítésére önálló rendezvényt hozzanak létre a szakemberek. A Vi-
ga dó Kulturális és Civil Központ és az ötletadó Monori Borút Egyesület 
közös munkájából egy új városi program, a FröccsSzombat kerekedett. 

A sokasodó monori szabadtéri programok bo-
hém vendége 2016-ban látogatott el első alka-
lommal Monorra, ahol a helyiek gyorsan ösz-
szebarátkoztak vele. Ivó tavaly nem egyedül 
érkezett, párja Bor Virág is elkísérte, így isme-
rős látogatóként köszöntötték őket idén május 
18-án a városközpontban! A fiatal pár nagy 
eseményre készül, az idei 
második FröccsSzombaton 
tartják majd esküvőjüket! 
Előtte azonban még komoly 
bulira készülnek, a Borvidé-
kek Hétvégéjén tartják Bor 
Ivó legénybúcsúját! 

Bor Ivót és Bor Virágot 
köszöntötték

Zsikó 
zenekar

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Bankkártyás fizetési lehetőség

Készüljön 

velünk  
a nyárra! 

Minden kelléket, 

kiegészítőt meg-

talál nálunk egy 

jó kis fürdőzéshez!

Az akciós ár  

csak a hirdetés 

felmutatásával érvényes!

W

INTEX   
családi  

medence
229 cm x 229 cm x 66 cm

15 990  Ft

Dezalga: 1490 Ft/db
Aquasav: 999 Ft/db
Algaöl: 1090 Ft/db
Tartaklór: 2190 Ft/db
Gyorsaklór: 1990 Ft/db
Tisztaklór: 2590 Ft/db
Aquapak: 990 Ft/db
Minuszaph: 1190 Ft/db 
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Városi vers- és próza- 
mondó verseny

  A több évtizedes múlttal rendelkező ver-
senyre az iskolai forduló után 6 iskolából ösz-
szesen 32 diák jelentkezett, amelynek a helyet 
a Vigadó Kulturális és Civil Központ biztosí-
totta, ezzel is rangot adva a rendezvénynek. 
 A tanulók egyéni produkcióját megelőz-
te a Kossuth Lajos Általános Iskola két ta-
nárának: Leé Péternek és Kun Pálnak a tol-
mácsolásában József Attila Rejtelmek című 
versének zenés színpadi produkciója. A két 
pedagógus a néhai Leé József, hajléktalan 
monori költő unokatestvérei kezdték 
rendhagyó módon versenyen kívül a 
versengést. Sőt keretes szerkezetben 
zárásként Takács Géza Leé József Mant-
ra című versét adta elő, azok kedvé-
ért, akik nem tudtak velünk tartani 
az emléktábla avatására a katolikus 
temetőbe. 
 A versenyen helyezést értek el az ál-
talános iskolás alsó tagozatosok kate-
góriában:
 1. Baranyi Kriszta Kata (3. osztály, Kos-
suth Lajos Általános Iskola). A közön-

ségdíjat is ő kapta meg. 2. Szekeres Dalma (1. 
osztály, Kossuth Lajos Általános Iskola), 3. 
Ponicsán Flóra (3. osztály, Nemzetőr Általános 
Iskola) és Lukácsi Szabolcs (4. osztály, Kossuth 
Lajos Általános Iskola).
 Az általános iskolás felső tagozatosok ka-
tegóriában: 1. Seres Dóra (6. osztály, Kossuth 
Lajos Általános Iskola), 2. Ruszó Olivér (8. osz-
tály, Jászai Mari Általános Iskola), a közön-
ségdíjas is ő lett, 3. Kiss Hanna (6. osztály, Ady 
Úti Általános Iskola).  Egy különdíj is kiosztásra került, amelyet 

Nyáregyházi Áron (7. osztály, Kossuth Lajos 
Általános Iskola) kapott.
 A középiskolások kategóriában: 1. Ötvös 
Benjámin (9. osztály, József Attila Gimnázium 
és Közgazdasági Szakgimnázium), 2. Ajtai La-
ura (10. osztály, József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakgimnázium), 3. Gazsó Pé-
ter (13. osztály, Szterényi József Szakközépis-
kola és Szakiskola).
 Gratulálunk a versenyzőknek és a felké-
szítő tanároknak. Reméljük a továbbiakban 
is sokan vesznek majd részt ezen a rendez-
vényen.  Kalina Nikolett

Baranyi Kriszta Kata 
közönségdíjas
és első helyezett 

Leé Péter  
és Kun Pál

A z L2-Róma repülőgéphez összesen 
három világrekord kötődik, ezek kö-
zül kettő (1927-ben és 1930-ban) a 

Má  tyásföld–Monor–
Má tyásföld közötti le-
szállás nélküli többkö-
rös távrepülési rekord. 
A vetélkedőn mellék-
témaként érintve volt 
a magyar repüléstör-
ténet korai szakasza 
a kezdetektől az 1930-
as évek elejéig. A ver-
seny előtt Zainkó Géza 
repüléstörténet-kuta-
tó vetített képes elő-
adását hallgathattuk 
meg könyvtárunk-
ban a téma kapcsán, 
azzal a nem is titkolt 
céllal, hogy a vetél-
kedőre készülő 7. és 8. 
osztályos diákok lé-

nyegi segítséget kaphassanak az induláshoz. 
A versenyzőket bátor részvételükért, az okle-
vélen és kisebb ajándékon kívül egy kirándu-

láson való részvétellel 
is megajándékoztuk, a 
Liszt Ferenc Repülő-
téri Aeroparkba vit-
tük el őket. A vetélke-
dő témája érdekes, de 
igen nehéz volt. Tech-
nikai, történeti, föld-
rajzi ismereteket pró-
bára tevő. Éppen ezért 
nagy örömünkre szol-
gált, hogy öt lelkes csa-
pat (Ady Úti-, Nemzet-
őr-, Kossuth Lajos- és 
Bénye-Káva Általános 
Iskola) vállalkozott a 
nevezésre. Ők a beug-
rótesztet mindannyi-
an sikeresen megol-
dották.

Helytörténeti  
vetélkedő 2018
Könyvtárunk éves programjában iktatott és rendszerint tavasszal meg-
rendezett helytörténeti vetélkedők sorában az idei ismét egy érdekes 
témát érintett: „Monor és a repülés – az L2-Róma repülőgép rekordjai”. 

 Nagyon köszönjük nekik a részvételt és ta-
náraiknak a felkészítést!
 Első helyezett: Rubik csapat (Ady Úti Álta-
lános Iskola): Gáspár Levente, Tatár Olivér, Ko-
vács Ninetta, Szilágyi Kristóf – felkészítő tanár: 
Tóth Ágnes igazgató. Második helyezett: Nem-
zetőr 1 (Nemzetőr Általános Iskola): Vitéz Flóra, 
Vitéz Dorina, Koltai Regina, Pál Bence – felkészí-
tő tanár: Paczolay Pálné. Harmadik helyezett: 
Nemzetőr 2 (Nemzetőr Általános Iskola): Sza-
bó Eszter, Biczó Tímea, Abdai Benjámin – felké-
szítő tanár: Paczolay Pálné. Uherkovich László

A helytörténeti vetélkedő témája a repülés ko-
rai szakasza, amelyben Monor neve is szere-
pel a repülés világtörténetében a L2 Róma 
rekordjainak köszönhetően. A világrekordok 
által híresebbek lettünk, büszkék vagyunk 
elődeinkre, akik Monor nevét kitörölhetetle-
nül beírták a repülés történetébe. Őrizzük a 
rekordok emlékét, igyekszünk figyelni múl-
tunk értékeire, így választottuk a repülőtér 
és a támogatónk, az Aeropark meglátogatását.

Monor szerepel  
a világtörténelemben
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A Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár idén is meghir-
dette rajzpályázatát, mely-

re közel 400 pályamű érkezett. A 
beadott műveket 3 fős szakmai 
zsűri (Pásztor Piroska, Rozgonyi Tí-
mea és Tímár Irén) értékelte. Pásztor 
Piroska emlékei szerint huszon-
nyolc éve vesz részt először fel-
készítőként, majd most zsűritag-
ként a rajzpályázatban itt Monoron. 
 Az ünnepélyes eredményhir-
detést május 2-án 14 órakor tar-

tották a könyvtárban, ahol az 
ítészek hangsúlyozták, roppant 
nehéz dolguk volt, ugyanis ren-
geteg, szebbnél-szebb alkotás ér-
kezett. Öt korcsoportban hirdet-
tek eredményeket: óvodások, 1-2. 
osztályosok, 3-4. osztályosok, 5-6. 
osztályosok, 7-8. osztályosok. 
 Aranyoklevelet kaptak: óvo-
dások: Eöllős Emese (Napsugár 
Óvoda), Hörömpő Noémi (Kos-
suth Lajos Óvoda). 1-2. osztályo-
sok: Bartha Nóra (Nemzetőr Álta-
lános Iskola), Bodó Bálint (Bóbita 
Tanoda), Kövesi László (Csillag-
fürt Alapítvány). 3-4. osztályosok: 
Árki Veronika (Nemzetőr Általá-
nos Iskola), Zöldi Laura (Nemzet-
őr Általános Iskola), Divinyi Ádám 
(Csillagfürt Alapítvány. 5-6. osztá-
lyosok: Mocsári Júlia (Ady Úti Álta-
lános Iskola), Árvai Maja (Csillag-
fürt Alapítvány). 7-8. osztályosok: 
Lelkes-Takács Rebeka (Kossuth 
Lajos Általános Iskola).
 Ezüstoklevelet kaptak: óvodá-
sok: Kurucz Krisztián (Kossuth La-
jos Óvoda), Háry Veronika (Kossuth 
Lajos Óvoda). 1-2. osztályosok: Ba-
zsó Bianka (Bóbita Tanoda), Kerekes 
Laura (Nemzetőr Általános Isko-
la), Csordás Fruzsina (Kossuth La-
jos Általános Iskola). 3-4. osztályo-
sok: Gencsi Olivér (Bóbita Tanoda), 
Csontos Júlia (Nemzetőr Általános 
Iskola). 5-6. osztályosok: Mocsári 
Anna (Ady Úti Általános Iskola), 
Biczó Tímea (Csillagfürt Alapít-
vány), Bokros Izabella (Csillagfürt 
Alapítvány). 7-8. osztályosok: Lé-
nárt Éva (Csillagfürt Alapítvány), 
Kulima Csilla (Csillagfürt Alapít-
vány), Hercegfalvi-Hercegh Réka 
(Csillagfürt Alapítvány).
 Az oklevelekhez természetesen 
tárgyi ajándékok is társultak, a fel-
sős korosztályokban a nyertesek 
meghívót kaptak az Aeroparkba, 
a május 23-ára szervezett juta-
lomkirándulásra. Akik oklevelet 
nem kaptak, azoknak sincs okuk 
a csalódottságra, hiszen a rajzok 
túlnyomó többségéből kiállítást 
rendeztünk, így bárki megcso-
dálhatja őket, aki betér a könyv-
tárba.   

Pásztor Viktor gyermekkönyvtáros  
és Szalai Cintia szemével a rajzpályázat

Oklevél és kirán-
dulás járt a szép 
RAJZOKÉRT

Óvodások és általános 
iskolások számára hir-
detett rajzpályázatot 
a városi könyvtár. 

A legszebb rajzokat arany-
oklevéllel díjazták

A legkisebbeknek is termett ba-
bér a rajzpályázaton
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Amatőr szívvel,  
de PROFI MÉRCÉVEL
A cím eddig is jellemző volt a Monori Színház Patkós József által rendezett 
előadásaira. Jól megcsinált, de eleve sikergyanús, sok monori amatőr 
mellett ismert hivatásos művészt is szerep eltető, fergeteges humorú ko - 
médiák voltak. Méltán lett telt házas, vastapsos fogadtatású minden pro-
dukciójuk. Amikor most – április-májusban – egy olyan bemutatójukról 
kaptunk hírt, ami kétszemélyes kamaradarab, gyömrői szereplőkkel  
és a tra gikomédia műfajában; kockázatosan nagy váltásnak tűnhetett. 

A címét hallva – Mrozek: Emigránsok – 
pedig sokaknak úgy is tűnhetett, hogy 
a nap mint nap annyiszor hallott mig-

ráns témáról talán már nem is nagyon lehet 
újat mondani. 
 Ennek az előadásnak a legnagyobb dicsé-
rete az a tény, hogy a kétkedőket mindenben 
maximálisan megcáfolhatta a látottak magas 
színvonala. A közfelfogással ellentétben ko-
médiát sem könnyű jól színre vinni, csak az 
esetleg könnyebben befogadható. Egy tra-
gikomédia differenciáltabb árnyalatait hi-

telesen bemutatni, két sze-
replőnek a nézők figyelmét 
végig fenntartani, bizony 
komoly szellemi-fizikai tel-
jesítmény. És a két amatőr 
gyömrői színjátszó ezt rit-
ka profi módon teljesítette.
 „Az Emigránsok remek 
előadás volt, folyamatos drá-
mai feszültséggel”– írta a 
rendezőnek az előadás után 
egy néző. És ezzel ott több hi-
vatásos színész is egyetértett. 
Igaz, hogy a külföldön ma-
gát csak megszedni akaró vi-
déki vendégmunkás alakját 
játszó Takács Gábor (mérnök-
informatikus) egy évtizede 
már a Gyömrő Színház ala-

pító tagja. A bonviván szerep után régóta vá-
gyott egy komolyabb darabra, és most kiválóan 
mutatta be az ösztönlény kisember idegenbe-
li kiszolgáltatottságát és lelki traumáit. Hogy 
el lehet menni, de nem is olyan könnyű a vá-
gyott módon hazajönni. A Monoron már sok-
szor megtapsolt Takács Gábor hatodszor sze-
repelt sikeresen Patkós József rendezésben. Az 
ugyancsak gyömrői Hörcsik Tamás viszont – 
akit először láttunk városunk színpadán – is-
mét igazolta, hogy a már több helyen színhá-
zat alapító rendező mindig jó érzékkel találja 

meg azt, aki irányításával tökéletesen meg tud-
ja formálni az elképzelt figurát. Jelen esetben 
a politikai okból emigrált filozofikus hajlamú 
értelmiségit játszott a polgári életben helyét 
kereső nagybetűs amatőr. Játszott már a Mis-
kolci Nemzeti Színházban és látszik, hogy ta-
nult a Színművészeti Egyetem tanárának ma-
gániskolájában is. 
 Patkós József – örömünkre – nyugdíjba vo-
nulása után is a tőle megszokott tartalmi és 
formai igényességgel állította színpadra ezt 
a darabot. Az emigráns lét hátulütőit egykor 
maga is megtapasztaló lengyel szerző 45 éve 
született művének ma is aktuális, felkava-
ró gondolatisága képes az arra érzékenyeket 
napokon át foglalkoztatni. Rendezőnk erede-
ti ötleteivel – a korhű zenével és a sötét pin-
cehelyiségre tett kis ablakkal – nem zárta ki 
a megoldás reménysugarának beszüremke-
dését. A hat monori előadás során először ke-
vesebben, majd egyre többen nézték meg az 
előadást. Gyömrő polgármestere azt mond-
ta, hogy ősszel Gyömrőn telt házak előtt kell 
játszani ezt a darabot. Több illetékes is támo-
gatja, hogy különösen elgondolkodtató lenne 
a külföldre készülő fiataloknak is látni. En-
nek a profi színvonalú amatőr előadásnak a 
sikeréről Patkós József főpróba utáni szavait 
idézzük: – Van természetesen reális minősé-
gi különbség a professzionista és az amatőr 
színjátszás között. De mi lehetőségeink kere-
tein belül a legprofibban dolgozzuk ki a pro-
dukció valamennyi szegmensét, a tervezéstől, 
a látványtól, az installációtól kezdve a zenei 
vagy zajeffektekig bezárólag. Szeretnénk sa-
ját magunkhoz, és a szerző darabjában meg-
fogalmazott esztétikai értékhez képest, egy 
olyan színházat teremteni, amire kijelent-
hetjük azt, hogy ez színház, és ez a mi szín-
házunk. Mi itt hárman, hónapokon keresztül, 
töretlen bizalommal, egymásért tűzbe men-
tünk volna.  B.G.

Hirdetés

SZÍNHÁZ

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

Parole
 NYELVISKOLA

Nyári  
intenzív nyelv-
tanfolyamok

július 2. és   
augusztus 19. között,

egyhetes turnusokban.   

Van 
egy heted?

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Függönyök, lakástextilek tisztítása

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás

szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1080 Ft/m2 -től.

    Magócsi Ruhatisztító
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PROGRAMOK

Hirdetés

Programok a könyvtárban
   A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár júni-

usban is várja az érdeklődőket horgoló szak-
körre, ringató foglalkozásokra és patchwork 
(foltvarró) tanfolyamokra. 
 Horgoló szakkör június 2-án, szombaton 
10 órakor kezdődik. 
 Ringató foglalkozásokra – Szántó Dóra Vi-
ola vezetésével – június 4-én, 11-én és 18-án 

(hétfőnként) 11 órától várják a legkisebbeket 
és szüleiket. 
 Patchwork, azaz foltvarró tanfolyamok 
Pásztorné Borus Piroskával június 6-án, 13-án 
és 20-án (szerdánként) 16 órától. 
 Réti László legújabb, Budapest Boulevard 
című kötetének bemutatója június 29-én, 17 
órakor kezdődik. 

SZIKLAI MAGÁN ZENEISKOLA 
ÉVZÁRÓ HANGVERSENYE
Június 5. 17 óra
Vigadó, díszterem

HANGOLÓRA 2.0
Június 6-7.
Az idei évben is megrendezésre kerül a HangolÓra a monori 
zeneiskolában! Interaktív hangszerkiállítással és zenei be-
mutatókkal várják az érdeklődőket két napon keresztül!
Zeneiskola

BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR 
ZENEVÁR MESÉS KONCERTJE
2018. június 8.
Részletek a Monor Hegyessy Lions Club oldalán.
Vigadó, díszterem

VÉRADÁS
Június 13.
Művelődési láz

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

ÉVZÁRÓ 
HANGVERSENY
Június 14.
Rendezi: Monori Budai Imre Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. 
Vigadó, díszterem

20 ÉVES A KÖZÖS ÚT 
CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
Június 16. 14 óra
Művelődési ház

8. MONORI FOGATHAJTÓ- 
VERSENY
Június 30.
A Monori Lovasbarátok Egyesület szeretettel vár  
minden kedves látogatót, versenyzőt, lószerető embert!
Bacchus tér

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

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI DÖNTÉS 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Június 3. 17 óra
Vigadó, díszterem és Gera kert

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Június 4. 17 óra
Gera Béla Miklós festőművész kiállításának megnyitója. 
Vigadó, emeleti galéria 

BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE
Június 9. 
Városközpont, Strázsahegy

FRÖCCSSZOMBAT 
SZENT IVÁN ÉJJELÉN
Június 23.
Részletek a 13. oldalon.
Szent Orbán tér

MŰVÉSZETI NAPKÖZIS TÁBOR
Július 9–13.
Művelődési ház

A Vigadó programjai

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

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2018.  
Június 14-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!
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Hirdetés

Jazz–Band  Monoron.  Magyarországon, Európa-szerte és Ameriká-
ban is nagyhírű zeneművész földink, Kőszegi Sándor fia és társai 

– istenadta tehetségű ifjú zongoraművészek – szórakoztatták a 
közönséget a Koronában (1927 októberében, szombatonként). 

A monoriak viselt dolgai  XCVII.
Épülnek a tudás- 
fejlesztés templomai

Korabeli képeslap – A Vigadó melletti Adóhivatal földszintje a tűzoltószertár

HELYTÖRTÉNET

K őszegi Tibor és névrokona, 
Kőszegi Lajos, valamint a 
zenekonzervatóriumot je-

les eredménnyel elvégzett Remgei 
Miklós igen nagy sikerrel koncer-
teztek. A Koronában hozzájuk 
csatlakozott Deutsch Laci, a helyi 
cukrász gyermeke, aki a későbbi-

ekben is sok gyönyörűséget oko-
zott a monori zenekedvelő közön-
ségnek és iskolájának.
 Tisztelete és együttérzése jeléül 
látogatott Monorra (1927 októberé-
ben) Madarász Elemér országgyűlé-
si képviselő, volt monori főszolga-
bíró, hogy kifejezze együttérzését 

Lehotzky Antal doktornál, és részt 
vegyen a korán elhunyt, 28 évet 
élt gyógyszerész fia temetésén. 
E napokban felkereste az Iparos 
kört is, ahol élénken érdeklődött 
az ipartestületi székház építési 
ügye iránt. A későbbi hónapok-
ban az ő „közbenjárására, a kor-
mány kilátásba helyezte a mono-
ri Iparos Otthon fölépítése céljára 
nagyobb állami segély kiutalását”.
 Ugyancsak ebben az évben (1927) 
„egymásutánban épülnek a tudás-
fejlesztés templomai. Monoron két 
iskola épült állami hozzájárulás-
sal, az alsótanyai (Monorierdő) és 
a rávágypusztai. Az év végén Tete 
pusztán rakják le az iskola funda-
mentumait Gomba község közelé-
ben, Farkasd pusztát is segítve – a 
gombai ref. pap, Benedek Antal, va-
lamint jegyzője, Bekker Gyula és Lo-
vas Jenő, a tetei földbirtokos utána 
járása jóvoltából. Tatára új tanítók 
is költöznek, mivel itt tanítói laká-
sok is készülnek. Remélve, hogy a 
felnőttek közt, a társadalmi érint-
kezéssel fejlődik a kultúra, és bás-
tyája lesz a távlatnak.”
 Az elmúlt évhez hasonlóan 
folytatódtak az ingyenes kultúr-

előadások az iskolán kívüli nép-
művelési bizottság jóvoltából, a 
községháza földszinti termében. 
Az első előadást dr. Kégl János tar-
totta (1927. nov. 27-én). „Már ez is 
biztosította a zsúfolt termet, mert 
Kégl János ilyetén szereplése nagy 
esemény számba megy, s nincs 
Monornak olyan lakója, ki ne ér-
deklődne az illusztris előadónak 
bármely tárgyról választott elő-
adása iránt. Mostani szereplésekor 
a környezet láttakor választott té-
mát fejtegette. Kívüle még Kellner 
Jenő polg. isk. tanár ült az előadói 
asztalhoz, aki szintén elsőrendű 
csemege a hallgatóságnak, vala-
mint az Ébredj dalkör közremű-
ködése is hozzájárult az érdek-
lődés felkeltéséhez, a nyerendő 
tudományos és szépség élvezet 
sikeréhez.”
 Járási tűzoltó verseny is szí-
nesítette a korabeli monori ese-
ményeket. A helyi sajtó kellő fi-
gyelemmel méltatja az eseményt. 

„Községünk ma a legszebb embe-
ri hivatás, az élet és vagyon biz-
tonság feletti őrködés önkéntes 
bajnokait üdvözölheti falai kö-
zött járásunk egész területéről… 
Méltóak arra, hogy polgárságunk 
a legnagyobb szeretettel fogadja 
őket. A verseny programja: 9 óra-
kor gyülekezés a monori tűzoltó-
szertár előtt (ma a Vigadó épülete 
melletti patika), fél tíz órakor a sa-
ját felekezeti templomukba men-
nek misét hallgatni. Fél tizenegy 
órakor kezdődik a verseny tűzi-
fecskendővel. Lesz 5-ös és 9-es 
gyorsszerelés és támadási gya-
korlat. A legjobb versenyzők és 
vezénylők díjakat kapnak.” 
 Forrás: Közérdek. Monor, 
1912–1932.

Dr. Dobos György,  
a Helytörténeti Kör elnöke
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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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018.  június 6-án 17 Órakor

30 éve Monoron
Részletfizetési lehetőség

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

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

A Vigadó májusi kiál-
lításának fenti címe 
tragikusan, ugyanak-
kor emelkedetten 
sajátos hangsúlyt 
kapott a megnyitón. 

Öröklét FÉMBEN

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! Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 11  000 Ft-tól!

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

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

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G

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

E zt a fém kisplasztikákból 
álló bemutatót ugyanis 
még alkotójuk – Kovács 

Géza szobrászművész – ké-
szítette elő, de a tárlaton 
már maga nem tudott 
megjelenni. Mulan-
dó földi léte után 
gondolatait már 
valóban fémszob-
rai őrzik, felidézve 
a közismert latin 
közmondás igazsá-
gát, miszerint: az élet 
rövidségével szemben a 
művészet örök. Művei már 
126 egyéni és 487 csoportos, 
köztük több mint 50 nemzetközi 
kiállításon, 19 országban tették is-
mertté nevét. A magyar és román 
állami kitüntetéseket is elnyert er-
délyi származású művész Maros-
vásárhelyen született és halt meg.
 Itt is az a Muravidék Baráti 
Kör Kulturális Egyesület segített 

bemutatkozása 
megszervezésé-

ben – elnöke, a jelen lévő 
Ruda Gábor vezetésével –, akik 
ezt évtizedünk elejétől már 
többször, több helyen megtették, 
könyvet is kiadva munkásságá-
ról. Sztrákos Eszter művészettörté-
nész a kortárs képzőművészettel 
kapcsolatos disszertációja révén 

figyelt fel Kovács Géza alkotása-
ira, azok motiváló, fantáziát el-
szabadító címadásaira. A Leta-
posva című – fogaskerekekből 
fekvő emberalakot formázó –   
alkotás e sorok írójában egy legen-
dás dal sorát idézi fel: „És ha egy-
szer rajtam lánckerék taposna…” 
 Sokat megtudhattunk e kü-
lönleges vas- és acélkollázsokról. 

A fém műtárgyként való felhasz-
nálása megjelent már az avant-
gárd jegyében is. Itt az iparos-
mérnöki funkcionalizmus olyan 
átlényegülését láthattuk, ami a 
vidéki hagyományos munkaesz-
közök felhasználásával, beépí-
tésével is új jelentést tudott adni 
a kompozíciónak. Például pat-
kók, kerekek, ásók, kapák, gyű-
rűk, csapágyak, láncok különle-
ges kombinációja egy síkba képes 
hozni a múltat, a jelent és a jövőt. 
Ahogy egyik szakértője fogalmaz-
ta, ezek az első látásra rozsdás 
vaskupacnak látszó tárgyak: „a 
jelen múlttá foszlásának idő rág-
ta anyagba foglalt felmutatásai”. 
Mert – ahogy Weöres Sándort idéz-
te Sztrákos Eszter – ami egyszer 
végbement,/azon nem másít sem-
mi rend,/se Isten, se az ördögök:/ 
múlónak látszik és örök”. B.G.

Sztrákos Eszter

Letaposva

Kovács 
Géza

Fejlődés  
+ Szerencse zárja

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET KERESÜNK
2 műszakos (12 órás) munkarendbe a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐKET ÉS TARGONCÁSOKAT
kereskedelmi raktárba, 2 műszakos munkavégzésre 

Alsónémedibe. Pilis, Nyáregyháza, Monor, Üllő irányából ingyenes 
céges busszal a bejárás megoldott.

Keresünk továbbá biatorbágyi logisztikai céghez

OPERÁTORT, MINŐSÉGELLENŐRT
Céges busz megoldott.

Felvételi interjú: 2018. június 14. csütörtök, 13.00 óra, 
Monor, Bocskai u. 1., Művelődési Ház

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653

A mézeket minden esetben  
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület mézes üvegeibe töltjük!

5000 Ft feletti rendelésnél  ingyenes házhoz szállítás 
Monor 30 km-es körzetében! • telefonos rendelés: 06-70/607-4444

Az APiFito termelői mézek és  
mézkülönlegességek megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében:

 2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

natura 2000 
területen 

termelt mézek! 

gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

rozmaringos, 
zsályás, kamillás,

ánizsos, köményes,  
bazsalikomos

500 g:  

1490 
Ft

Mézrendelés  
már az 

interneten is:  
www.apifito.hu



 MONORI STRÁZSA | 2018. június20

SPORT

Az ország legjobb harmadosztályú 
csapata: MONOR SE

Ugyan még nem ért véget a labdarúgóbajnokság 2017/2018-as 
idénye, a Monor SE csapata fordulókkal a vége előtt bebi ztosítot-
ta bajnoki címét. A kék-fehér gárda lapzártánkkor veretlenül  
áll a tabella élén – 23 ponttal megelőzve a második helyezettet.  
Az elmúlt időszakot dr. Selei András sportigazgató írásban 
értékelte, melyet tartalmi változtatás nélkül közlünk. 

K ét éve kerültem a sportigazga-
tói pozícióba, miután aktív já-
tékosi karrieremet befejeztem. 

Összesen hat éve tartozom szorosan a 
Monor SE családjához, amikor idekerül-
tem, akkor álmodtunk egy merészet Gá-
bor Attila barátommal és édesapámmal, 
amely álom most megvalósult: a Mono-
ri SE megnyerte az NBIII-as labdarúgó 
bajnokságot, ráadásul két fordulóval a 
vége előtt még országos szinten is egye-
dülállóan veretlen, és az ország maga-
san legjobb harmadosztályú csapata lett. 
Hihetetlen szezon, valószínűleg megis-
mételhetetlen, az eredmény nagyságát 
pedig tovább növeli, hogy a mai profivá 
közelítő harmadosztályú labdarúgás-
ban olyan nagyvárosok, megyeszékhe-
lyek küzdenek hasonló célok eléréséért 
– nálunk kevesebb eredménnyel –, mint 
Pécs, Kaposvár, Dunaújváros, Szeged, 
hogy csak néhányat említsünk. 
 Sokan kérdezték tőlem is, hogy mi 
kellett a sikerhez?  
 Először is szeretnénk megköszönni a 
BSS 2000 Kft.-nek és édesapámnak, Selei 
Ernőnek a biztos hátteret és a töretlen 
bizalmat, amely nélkülözhetetlen volt, 
hogy hitelesek tudjunk maradni, illet-

ve Monor városának, 
az önkormányzatnak 
és a monori szurko-
lóknak a segítségét 
a napi működéshez. 
A mai sportéletben 
elengedhetetlen egy 
stabil háttér az alkotó 
közeg megteremtéséhez, 
mi pedig ezt megkaptuk. 
 Bajári Tamás személyét is ki kell 
emelnem a minőségi háttérmunká-
latok egyik kulcsaként, hiszen mo-
noriként, civil karrierje mellett időt 
és energiát áldozva napi szinten ki-
emelkedőt tesz a monori labdarúgás 
felemelkedéséért. 
 A siker további fontos receptje, mi-
szerint „vegyél egy jó edzőt”, mi ezt 
megtettük, sőt ennél többet is kaptunk. 
Horváth Dávid személyében az ország 
egyik legtehetségesebb edzőjét tudhat-
juk a Monor szakmai felelőseként, aki 
stábjával kiegészülve hihetetlen mun-
kát végzett ahhoz, hogy 22 győzelem-
mel, és mindössze 4 döntetlennel to-
ronymagasan nyerjünk bajnoki címet. 
 És persze a csapat. Ezek a fiúk csodát 
tettek, ezt nem csak a bajnoki cím meg-

nyerésére értem, hanem arra, hogy ki-
törtek korlátaik közül, amelyek közé ko-
rábban szorították őket a körülmények, 
és hétről hétre magas szinten adták ki 
magukból a maximumot. Ezek a fiúk 
jobbára elfeledett, vagy még „be nem 

futott” óriási tehetségek egytől-
egyik. Mi megkerestük őket, 

segítőkezet nyújtottunk 
nekik a bizonyításhoz, 
ők cserébe legázolták 
a mezőnyt, beiga-
zolva, amit meglát-
tunk bennük. Alsóbb 
osztályból vagy kieső 
csapatokból összevá-

logatott, motivált spor-
tolók, akik a monori cí-

merért és sikerért szinte 
meghaltak a pályán. Jövőre 

cserébe pedig már profi labdarú-
gók lehetnek, és jó néhányuknak bizto-
san nem Monor lesz a végállomás. Ez a 
motiváltság is a siker egyik fontos alap-
pillére volt.
 Sajnos az örömünk nem lehet felhőt-
len, hiszen ezt a sikert beárnyékolja a 
tény, hogy Monoron nincs megfelelő lé-
tesítmény a másodosztályhoz, de még a 
harmadosztályhoz sem igazán, így al-
bérletbe kényszerülünk. Annyit ígérhe-
tek, hogy tesszük tovább a dolgunkat 
a pályán és azon kívül is, és töretlenül 
hiszünk abban, hogy maximum egy év 
múlva újra Monoron játszhatunk bajno-
ki mérkőzéseket, immáron nem a Tály-
lya, vagy a DVTK II., hanem például a 
Vasas vagy a Nyíregyháza ellen. 
 Zengjen-zúgjon: Hajrá Monor!

Alsóbb osztályból vagy 
kieső csapatokból össze-
válogatott, motivált spor-
tolók, akik a monori cí- 

merért és sikerért  
szinte meghaltak  

a pályán.
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Hirdetés

AKCIÓS FIX TAKARÉK 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

FIX 7,99%-OS ÉVES 
KAMATTÓL¹

THM: 
9,16-17,13%*

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Akciós THM: 9,16%-17,13%

*Az akció 2018. április 3. és 2018. június 30. között befogadott Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az 
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, ame-
lyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön 
részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetmény-
ben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹Az akciós kamat 
elérésének feltétele a havi nettó 240 000 Ft, illetve a havi nettó 110 000 Ft havi jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az 
ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi Kölcsön havi nettó 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalá-
sával: hitelösszeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; a hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; havi törlesztőrészlet: 60 994 
Ft; a hitel teljes díja: 712 631 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 3 712 631 Ft, THM: 9,16%.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 

Már 110 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával is igényelhető, a futamidő alatti változatlan törlesztőrészlettel.

www.patriatakarek.hu

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Mi újság 
úszóinknál?

Taekwondo

   A Hód Úszó SE által szervezett VI. Gyar-
mat Kupa felmérő-szintidő versenyen, má-
jus 12-én öt monori úszó vett részt. A Mo-

   A Monor SE taekwondo szakosztálya fia-
tal de tehetséges sportolókkal vett részt a ran-
gos ITF taekwondo nemzetközi versenyeken, 
ahol a szomszédos országokon kívül többek 
között Anglia, Svájc, Németország sportolói 
is megmérettek. A fiatal monori sportolók re-
mek versenyzéssel a dobogó mind három fo-
káról begyűjtöttek elismeréseket.

nori SE (MSE) versenyezői 28 egyesület 384 
induló között valamennyien egyéni csúcsot 
úsztak. Az OB szintidőt mindemellett ezút-
tal – sokszor csak hajszálnyi különbség mi-
att – nem sikerült teljesíteniük. Orgován Esz-
ter például csak néhány századdal maradt el 
ettől hátúszásban. 
 A székesfehérvári kétnapos versenyen az 
MSE 13 úszója indult, 44 egyesület versengé-
sében. Az egyéni csúcsok és jelvényes minősí-
tések mellett itt – az előzőek után – 7 úszóval 
sikerült növelni azok számát, akik indulhat-
nak majd nyáron korosztályuk legrangosabb 
viadalán. Az országos bajnokság szintidejét 
teljesítők: Szilágyi Csanád (2008) 50 m hát, mell, 
pillangó, gyors; 100 m mell, hát; 200 m  vegyes; 
400 m gyors. Gajdos Maja (2008) 100 mell. Bock 
Luca (2007) 50 gyors. Hevesi Tóth Attila (2007) 
50 gyors. Szilágyi Mátyás (2006) 50 gyors. Or-
gován Eszter (2005) 50 gyors. Stejszkál Blanka 
(2005) 50 gyors. B.G.

Monori úszók a Gyarmat Kupán

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Vecsési és Budapest, XVIII. kerületi  
építőanyagtelepre keresünk 

árukiadó 
kollégákat 

targoncavezetői gyakorlattal.
Teljes munkaidőben alkalmazva.  

Bérezés megegyezés szerint.

Önéletrajzokat a  
farkas.imre@krila.hu e-mail címre kérjük,  

vagy telefonon a 06-30/410-9352-es számon.

 A budapesti 7. Spirit Open-Nyílt Taekwon-
do Nemzetközi versenyen Tóth Hanna (serdülő 
leány), Lővei Panna (ifjúsági leány), Novotarski 
László (ifjúsági fiú) és Bokros Tamás (felnőtt 
férfi) állhatott fel a dobogóra.  
 A 16. gyermek, serdülő és ifjúsági nem-
zetek kupáján Tóth Hanna (serdülő leány), 
Turjányi Mátyás (serdülő fiú), Bihari Boróka 
(ifjúsági leány), Lővei Panna (ifjúsági leány), 
Novotarski Csenge (ifjúsági leány) ért el do-
bogós helyezést.  nfo

Köszönetet mondunk dr. Zsédely Ferenc főorvos úrnak, a 
monori katasztrófavédelem munkatársainak és a mentő-
szolgálatnak a gyors kivonulásért.
 Stekovics Miklós és családja

Köszönetnyilvánítás
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AJÁNLÓ

A B&K Kft. 
Gyakorlattal rendelkező  – rozsdamentes  

és alumíniumlemezek hegesztésében jártas 

AWI hegesztő  
munkatársat keres

Elvárásaink:
•  önálló munkavégzés 
• problémamegoldó-képesség
• terhelhetőség
• alumíniumlemezek hegesztésében  való jártasság

Amit kínálunk:
• változatos feladatok
• önálló és csapatban való munkavégzés

Munkavégzés helye: 
Monor, Jókai u. 9–11.

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:  
hr@bandk.hu

www.bandk.hu

A B&K Kft. 
karbantartói 

munkára 
munkatársat keres

Feladata:
•  belső és külső terek takarítása, rendrakás 
• kertészeti munkák elvégzése
• épületek karbantartása
Munkavégzés helye: monori telephelyeken
Elvárásunk: önálló munkavégzés
Bérezés: megegyezés szerint
Munkábajárás költségtérítés
Előny: monori lakóhely
Jelentkezését várjuk 
Monor, Mátyás király u. 13. vagy Monor, Jókai utca 9-11. szám 
alatti irodánkban, illetve a hr@bandk.hu email-címre.

www.bandk.hu
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  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

•   10 éves mozgékony, kedves személyiségű, 
autista kisfiam mellé keresek a nyári szünet-
ben mosolygós, pozitív beállítottságú sze-
mélyt Monorra. Tel.: +36-30/683-9644

•   Kisebb lakatos munkákat vállalok: fémke-
retes kapuk és kerítések javítása, helyreállító 
munkálatok végzése, igény esetén új elemek 
gyártása és beépítése. Tel.: 06-70/213-5835 

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

•   Utánfutóbérlés olcsón Monoron, 
Batthyány utca 22. Tel.: 06-70/214-3760 
www.monorifuto.hu 

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

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

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 20 000 
Ft/m³, tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³. 8 m³ felet-
ti rendelésnél 19 000 Ft/m³. Mérőszalaggal le-
mérheti a mennyiséget! Tel.: 06-20/343-1067 

•   Monoron eladó két darab Materasso  
matrac (Biolux 1. osztályú, 85x195 cm). 
28 000 Ft/db Érd.: 06-20/915-9953

•   Ingatlanába költöztek a méhek? Ingyenes 
rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti  
tapasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444 

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

•   Redőny, reluxa, harmónikaajtó szerelése  
és javítása! Gurtnicsere. Érd.: Nagy Sándor 
06-20/321-0601 

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

•   Monori szállodába gondnok-
karbantartó munkatársat keresünk. 
Érdeklődni: 06-30/9-868-988

Apróhirdetés



JELENTKEZNI LEHET:
a raktar@rossmann.hu email címre küldött 

önéletrajzzal, vagy a rossmann.hu karrier oldalon

ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ

FŐBB FELADATOK

ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ:
●  bolti rendelések összeállítása roll kocsikba
●  áruk mozgatása gyalogosan vagy
  targoncával is lehetséges
●  kézi terminállal, vagy hangvezérelt
  eszközökkel dolgozunk

AMIT KÍNÁLUNK
●  saját állományban való foglalkoztatás
●  ingyenes céges buszjárat, vagy saját
  bejárás esetén költségtérítési hozzájárulás
●  minőségi munkaruha és munkacipő 
●  hideg és meleg helyszíni büfé,
  jól felszerelt konyha 
●  két műszakos munkarend/heti váltásban, 
  hétfőtől péntekig (6:00-14:15; 13:45-22:00) 
●  központi karrier lehetőség
●  szabadságok rugalmas kezelése 
●  jó hangulatú csapat

Megújult a karrieroldalunk!
Jelentkezz álláshirdetésünkre 
egyszerűen és gyorsan!

– ÜLLŐI MUNKAVÉGZÉS – CÉGES BUSZT BIZTOSÍTUNK BUDAPESTRŐL

HázHoz szállítás 
saját futárral 
az alábbi településekre

499 Ft

veddveddwww. .hu
Diszkont áron

házhoz szállítva

Monor • Monorierdő • Péteri
Csévharaszt • Vasad • Gomba 
Pilis • Albertirsa • Nyáregyháza 
Ceglédbercel • Cegléd • Bénye

Ingatlanába költöztek a méhek?

Ingyenes 
rajbefogást 
vállalok!
40 éves 
méhészeti 
tapasztalattal.

Hívjon a 06-70/607-4444-es számon!

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595

Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 3900 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2200 Ft/20 kg

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők .
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók, 
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika . KERTÉPÍTÉS.

Tápok, takarmányok



Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  
és házi vízellátók  

nagy választékban

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk:
minden, ami víz-, gáz- és  

központifűtés-szereléssel kapcsolatos!

Gázkészülékek, vegyes kazánok, 

radiátorok, szivattyúk, bojlerek, 
puffer tárolók

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

Nyitvatartás:  
H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.00, V: zárva
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