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Ünnepi 
megemlékezés 
az 1956-os 

forradalom 
eseményeiről

2018. 
október 23. 

10:30

Monor, 1956-os emlékszobor
Kossuth Lajos utca

Közreműködik 
Oberfrank Pál 

Jászai Mari-díjas színművész, 
a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója

Ünnepi beszédet mond 
Zsombok László, 

Monor város polgármestere

A Köz Szolgálatáért-díj  
ünnepélyes átadása

Koszorúzás

A megemlékezést követően 
Oláh-Katalin Kinga, Kiss Adél  

és Oláh Mátyás László  
„'56-os arcképcsarnok” című  

kiállításának megnyitója  
a Vigadó emeleti galériájában

XXVII. évfolyam 10. szám • 2018. október 3.  Monor Városi Önkormányzat lapja

Járdákat  
újítottak fel  
a városban

Megújult  
óvoda

Csapadék- 
víz-elvezetés

Tanulásban  
és sportban jók

Közel tízezren 
ünnepeltek

Van felmutatni 
valója

Koncertbérlet

Biztató a  
birkózó-után-
pótlás is

3. oldal

5. oldal

4. oldal

8. oldal

9. oldal

13. oldal

15. oldal

19. oldal
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HÍREK

Elhangzik majd a Bóbita, a Kutya-tár  
és sok más jól ismert mű, melyeket 
rajzfilm részletek egészítenek ki. 

2018. 
október 26. 17:00

Vigadó Díszterem
Monor, 

Kossuth L. u. 65-67.
Gyermekkoncert 
Weöres Sándor műveivel 
és rajzfilm részletekkel

Családbarát rendezvény: nem kell jegyet váltani a babakocsiban érkező gyerekeknek.  
Nagycsaládos kedvezmény: 3 megváltott gyerekjeggyel 1 szülő ingyen látogathatja a koncertet.

Gyerekek (16 éves korig) 1200, felnőttek 1700 forintért válthatnak jegyet.
További információ: www.vigadokft.hu, 06-29/413-212, vigado@vigadokft.hu

Az előadás szereplői mindvégig a 
gyerekek, akikkel a színpadon együtt 
játszik, énekel az együttes. 

Közreműködik  

a Holló együttes

VARÁZSÉNEK

Programok:
16.00 órától Monori és vendég borászok  
újborainak kóstolása

18.00 Polgármesteri köszöntő

18.15 Dr. Lukácsy György előadása  
a „Monori” eredetmegjelölésű  
borok készítésének  
követelmény rendszeréről

18.40 Monor Környéki  
Strázsa Borrend vincellér avatás

Borkóstolás folytatódik

Belépőjegyek a helyszínen válthatók, a jegy ára 2000 Ft,  
amely magában foglalja a kóstoló poharat és az újborok kóstolását. 

Zene: Bor-Óka zenekar
Libavacsora a Vigadó Étteremben, helyfoglalás és ételrendelés 

a 06-70/424-3422 telefonszámon vagy személyesen az étteremben.

Ideje: 
2018 november 10. 

szombat
Helye: 

Monori Vigadó  
Kulturális és Civilközpont 

díszterme

Márton-napi Újbor Ünnep  
és a  „Monori” eredetmegjelölésű  
újborok bemutatkozása

Közmeghallgatás 
Monor Város Önkormányzatának  

képviselő-testülete 
2018. október 15-én hétfőn,  

18:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart  
a Vigadó dísztermében 

(Monor, Kossuth Lajos u. 65–67.) 

Program:
Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról, 

és a Monor városát érintő megvalósult és folyamatban lévő 
2018. évi beruházásokról, pályázatokról

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Lakossági kérdések fóruma
Kérdéseiket előre elküldhetik  

a titkarsag@monor.hu e-mail címre

Mindenkit tisztelettel várnak  
a város képviselői!

Októberre elkészülhet  
a sportpark

Tíz kilométernyi járda kapott 
új burkolatot a városban

  Az elmúlt három évhez hasonlóan 
idén is folytatódik a rossz állapotú jár-
dák felújítása. A program keretében 
eddig több mint 11 ezer négyzetmé-
ter járdafelület újult meg a városban, 
idén pedig még több forrást különített 
el a városvezetés a kivitelezésre, mint 
a korábbi években.
 – A kivitelező augusztus utolsó nap-
jaiban kezdte meg a munkát, az őszi 
hónapokban több mint két kilométer 
hosszú járdaszakasz készülhet el, így 
az évek alatt összesen közel tíz kilo-
méternyi szakasz felújítására került 
sor –  tudtuk meg Zsombok László pol-
gármestertől.
 A képviselő-testület döntésének megfe-
lelően bruttó 28 millió forintból a követke-
ző gyalogutak készülhetnek el 2018-ban: Já-
szai Mari tér 1., Kistemplom u. 13–15., József 
Attila u. (Traktory–Zöldmező u. között), Lili-
om u. 55. és 59., Batthyány u. (Alkotmány–Jó-
zsef Attila u. között), Pósa Lajos u. 50., Mun-
kácsy Mihály u. (Liliomy–Eötvös u. között), 
Mátyás kir. u. (Virágy–Móricz Zsigmond u. 
között), Balassi Bálint u., Kossuth Lajos u. 50. 
és 59–61.
 Halas u. (Blaha Lujzay–Ybl Miklós u. között), 
Liliom u. (József Attilay–Mikszáth Kálmán u. 
között), Nemzetőr u. (Liliomy–Csokonai u. kö-
zött), Aradi u. 2–6., Ady Endre u.y–Széchenyi 
u. sarok, Péteri u. 013/13.

  A tervek szerint még októberben elkészül 
a szabadtéri sportpark a Péteri úton, ezzel a 
2015-ben átadott grundpálya melletti terüle-
ten tovább bővülnek a sportolni vágyók le-
hetőségei. A 150 négyzetméteres parkban 26 
eszközt telepítenek a következő hetekben.
 Először a felújított Tavas parkban jelentek 
meg Monoron a kültéri testedző eszközök. A 

Monor Város Önkormányzat képviselő-testülete 
október 15-én, hétfőn közmeghallgatást tart. A 
18 órakor kezdődő nyilvános fórumon első napi-
rendi pontként az önkormányzat idei gazdálko-
dásáról hallgathatnak meg tájékoztatót az ér-
deklődők, majd a megvalósult és folyamatban 
lévő beruházásokról számol be Zsombok László 
polgármester. A formailag képviselő-testületi 
ülésnek számító nyilvános fórumon a lakossági 
kérdések mindig kiemelt szerepet kapnak, ezért 
a helyben, szóban feltett kérdések mellett lehe-
tőségük van akár előre elküldeni kérdéseiket a 
titkarsag@monor.hu e-mail címre. 
 Minden érdeklődőt tisztelettel várnak a város 
képviselői! nfo

Közmeghallgatást 
tart a testület

Forgalmas útsza-
kaszt újít fel az 
önkormányzat

  Közel 30 millió forint támogatást nyert el 
Monor Város Önkormányzata, melyet fel-
használva megújul az Acsádi utca egy sza-
kasza. A református temetőhöz vezető for-
galmas utcában süllyesztett szegéllyel és 
feszültségelvezető réteggel megerősített re-
noválást terveznek, melyet új útpadkával és 
a vízelvezető árkok helyreállításával egé-
szítenek ki.
 Az idei év elején jelent meg a Belügymi-
nisztérium felhívása az egyes települési ön-
kormányzatok feladatellátásának támoga-
tására. Az önkormányzat nevében a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. készítette el a 
pályázati anyagot. A cél már akkor is en-
nek a rossz állapotú útszakasznak a felújítá-
sa volt, a nyertes pályázatnak köszönhetően 
29 999 305 forint támogatásból és 5 293 995 fo-
rint önrészből készülhet el az Acsádi utca Li-
liom utca és református temető közötti sza-
kasza.
 A munkálatok során előbb a meglévő bur-
kolat lokális javítása, kiegyenlítő réteg készí-
tése szerepel a tervekben, majd a tartósság 
növeléséért a teljes felületen feszültségelnye-
lő réteget (aszfalthálót) terítenek és új kopó-
réteget készítenek. A 425 méteres szakaszon 
az út szélének megerősítése érdekében süly-
lyesztett szegély készül, valamint új padka 
kialakítására is sor kerül. A csapadékvíz el-
vezetésre is gondoltak: a meglévő árkok ren-
dezése, profilozása, a hiányzó szakaszokon 
árkok kialakítása is része a projektnek.
 A felújítás eredményeként egy újabb nagy 
forgalmú és régóta felújításra váró utca köz-
lekedése lesz biztonságosabb Monoron. A 
felújítás ütemezéséről a Strázsa újság követ-
kező számában és városunk honlapján is be-
számolunk majd.

szabadtéri mozgást biztosító ingyenes gépek 
átadásuk óta népszerűek, a jó tapasztalatokra 
építve a város vezetői folyamatosan keresték 
a lehetőséget, hogy újabb helyszínen is biz-
tosítottak legyenek a sportolás feltételei. Erre 
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Program keretében kiírt pályázat nyújtott ki-
váló lehetőséget. A pozitív döntésről tavasz-
szal érkezett az értesítés, mely alapján meg-
kezdődhet a kivitelezés.
 Az új sportparkban 26 eszközön lesz lehető-
ség saját testsúllyal végezhető izomerősítésre. 
Ezek a gyakorlatok több okból is praktikusak, 
például bárhol végezhetők, ahol rendelkezés-
re állnak hozzá az eszközök – azaz kondite-
rem helyett egy kondiparkban is –, ezáltal pe-
dig megspórolható a konditermi bérlet ára.  
A sportparkban lehetőség lesz fekvőtámasz, 
függeszkedő, húzódzkodó, tolódzkodó, has- 
és hátizomerősítő gyakorlatok elvégzésére is.
 A kivitelezés várhatóan október közepén 
fejeződik be, így már a tél beállta előtt birtok-
ba vehetik a monoriak az új szabadtéri sport-
parkot.

MONORI JÁRDAFELÚJÍTÁSOK

év épített járda felülete költség

2015 2619 m2 18 999 200 Ft

2016 3021,1 m2 19 020 571 Ft

2017 2990,38 m2 25 531 915 Ft

2018 2949,82 m2 28 090 368 Ft

Összesen 11 580 m2 91 600 000 Ft

 A járdát a saját portáik előtt elkészítő la-
kosok részére ezúton is jár a köszönet, az ő 
segítségükkel és ezekkel a munkálatokkal 
egyre több helyen válik biztonságosabbá a 
gyalogosok közlekedése.

Hasonló lesz a monori sportpark 
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Tartós minőségben  
készült el az útszakasz

  Mint arról már korábban beszámoltunk, 
idén teljes hosszában felújítják a Móricz Zsig-
mond utca és a Pilisi utca első szakaszát. A há-
rom ütemben megvalósuló felújítás most érin-
tett szakasza – a Kistói úttól a Katona József 
utcáig – szeptember utolsó napjaiban kapta 
meg az új aszfaltborítást. Az önkormányzat 
szándéka, hogy a hasonló útfelújítási mun-
kákat minél időtálóbb minőségben végeztes-
se el, ezért ebben az esetben is süllyesztett 
szegéllyel készült el az 510 méteres szakasz.
A munkát pályázati úton nyerte el a PUHI-
TÁRNOK Kft., amely augusztus végén kezd-
te meg a kivitelezést. Előbb a szegélyt alakí-

Monor Város Önkormányzata az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával együttműködve „A”, illetve 

„B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot hirdet a 2019. évre.
 Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a tele-
pülési önkormányzat illetékességi területén la-
kóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappa-
li tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a tele-
pülési önkormányzat illetékességi területén lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2018/2019. tan-
évben utolsó éves, érettségi előtt álló középisko-
lások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek; és a 2019/2020. tanévtől kez-
dődően felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzés-
ben kívánnak részt venni.
 A pályázatok benyújtási határideje 2018. nov-
ember 6.
 Bővebb tájékoztató a www.emet.gov.hu címen 
a „Bursa Hungarica” menüpontban, vagy Monor 
város honlapján érhető el.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Megyei Bal-
eset-megelőzési Bizottsága augusztus 2-án ren-
dezte meg a Balesethelyszínelő Szakmai Ver-
seny megyei döntőjét Gödöllőn, ahol a Monori 
Rendőrkapitányság munkatársa kiválóan szere-
pelt! A verseny célja a baleseti helyszínelést vég-
ző rendőrök szakmai tudásának elmélyítése volt. 
A rendezvényt dr. Fekete Csaba rendőr dandár-
tábornok, rendészeti rendőrfőkapitány-helyet-
tes nyitotta meg.
 A megyei döntőn valamennyi városi rendőr-
kapitányságról, valamint a Gödöllői, a Dunake-
szi, a Szigetszentmiklósi és a Dabasi Autópálya 
Alosztályról összesen 17 egyenruhás vett részt, 
akik KRESZ elméleti és szakmai elméleti feladat-
lapokat töltöttek ki, majd öt helyszínen különbö-
ző gyakorlati feladatokat oldottak meg.
 A versenyen az alábbi eredmény született:
 I. hely: Szabó Zsolt r. zászlós (Dunakeszi Rend-
őrkapitányság)
 II. hely: Szatmári András r. főtörzsőrmester 
(Nagykőrösi Rendőrkapitányság)
 III. hely: Matyó Csaba r. törzszászlós (Monori 
Rendőrkapitányság).
 Az első két helyezett fogja képviselni Pest me-
gyét a 2018. szeptemberi országos döntőn, Nóg-
rád megyében.

Tanulmányi  
ösztöndíjpályázat 

Monori rendőr  
a megye legjobb 
helyszínelői között

tották ki az útfelület mindkét oldalán, ezt 
követte az aknafedlapok és közműszerelvé-
nyek szintbehelyezése és a régi útburkolat 
felmarása. A 25 millió forint értékű útépí-
tés során a felület újraaszfaltozását a padka 
rendezése követi.
 Ezzel az útfelújítással újabb szakasza lesz 
biztonságosabban járható a nagy forgalmú, 
városi szinten is fontos közútnak. Mint ismert, 
az állomás utcájának Mátyás király utca–Kis-
tói út közötti szakaszát a nyár közepén már 
újraaszfaltozta a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt., hamarosan pedig megkezdődik a Mó-
ricz Zsigmond utca elejének felújítása is.

Új óvoda várta a gyerekeket  
az első nevelési napon

Megújul a csapadék- 
víz-elvezető hálózat  
fontos szakasza 

Két ingatlanát értékesíti az önkormányzat

  A nevelési év kezdetére befe-
jeződött a Monori Kossuth La-
jos Óvoda felújítása. A munká-
latok tavaly kezdődtek el – az 
elmúlt évben két csoportszoba 
melegburkolatának cseréje tör-
tén meg, majd a régi épületrész 
utólagos födémszigetelésére is sor 
került – és több ütemben valósul-
tak meg.
 Idén nyáron folytatódott a 
melegburkolatok cseréje, ezáltal 
valamennyi csoportszobában új 
burkolat várta az óvodásokat a 
nevelési év kezdetén. A régi épü-
letrészben elvégzett munkálatok 
során felújították a gyermekmosdókat – új 
padló és falburkolatok, víz- és szennyvízve-
zetékek cseréje, gyermek kézmosók és wc-k 
beszerelése történt meg. A mosdókhoz tar-
tozó előtér, a főfolyosó és a gyermeköltözők 
festése megtörtén, valamint több belső ajtót is 

  A Jókai utcai csapadékvíz-csatorna felújí-
tásával jelentős mértékben csökkenhet a te-
rületen kialakuló belvíz, a felújítás eredmé-
nyeként a település vízelvezetési problémái is 
javulnak. A beruházásról Rajki László, a Mo-
nori Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyveze-
tője tájékoztatta lapunkat. 
 A beruházás a „Települések felszíni csapa-
dékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, 
a települési vízgazdálkodás korszerűsítésé-
nek támogatása Pest megye területén” című 
pályázat keretében valósul meg a Jókai utca 
és környékének csapadékvíz rendezése. A fel-
újításra 119 millió 999 ezer 439 forintot nyert 
az önkormányzat, melyet 6 millió 315 ezer 
761 forinttal egészít ki saját költségvetéséből. 
A beruházás összköltsége 123 millió 315 ezer 
200 forint. A Jókai–Ady utca csomóponttól 
kezdődően a Kölcsey utcáig egy új folyóka 
kialakítása és a csomópontban lévő meglé-
vő rácsos folyóka Omega típusú résfolyóká-
ra történő cseréje valósul meg. A Jókai utcai 
csapadékvízelvezető rendszer felújítása során 
a lejtésviszonyok és az átereszek is rendezve 
lesznek. A jelenleg földmedrű árkok perforált 
kialakítású burkolattal lesznek ellátva, amely 
nagy mennyiségű csapadék esetén képes lesz 
a vizet a befogadóba bevezetni. Kisebb meny-
nyiség esetén a kis lejtés miatt lassan tud ha-
ladni a víz, amely a perforációnak köszönhető-
en a visszaszivároghat a talajba. Ez a műszaki 
megoldás szárazabb időszakban, amikor a 
talaj nem telített, biztosítja a vizek helyben 
tartását, a vízvisszatartást, a késleltetett le-

  Monor Város Önkormányzata pályázat út-
ján kívánja értékesíteni tulajdonát képező, ki-
vett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlanait. 
 Ingatlan I. címe: Monor, Deák Ferenc u. 9. 
(hrsz: 6669), területe 753 m2. Az ingatlan leg-
alacsonyabb nettó vételárát az önkormányzat 
43 700 000 forintban határozta meg. Az ingat-
lan összközműves, övezeti besorolása Lk-2. 
 Ingatlan II. címe: Monor, Bajcsy-Zs. utca 
2. (hrsz: 6706), területe: 399 m2. Az ingatlan 
legalacsonyabb nettó vételi árát 40 530 000 fo-
rintban határozta meg az önkormányzat,  
 Az ingatlanok összközművesek, övezeti be-
sorolásuk: Vt-2. Az ingatlanokat megtekinte-
ni egyeztetett időpontban lehet. 
 Fizetési feltételek: a vételár összegét szer-
ződéskötéskor egy összegben kell kiegyen-
líteni.
 Egyéb feltételek: vevő vállalja, hogy Monor 
Város Önkormányzatával településrendezési 
szerződést köt, az ingatlant településképi kö-
vetelményeknek megfelelő – a tervtanáccsal, 

újra cseréltek. Fontos volt a komplett elektro-
mos hálózat felújítása, az épület régi lámpáit 
korszerű energiatakarékos LED-lámpatestek 
váltották.
 Az új épületrészben műanyag nyílászáró-
kat építettek a régiek helyére, ezzel pedig az 

épület egészén megtörtént a külső nyí-
lászáró cseréje. A 17 éve működő gázka-
zánt korszerű kondenzációs gázkazánra 
cserélték. A fűtési rendszer szabályozá-
sa érdekében a radiátorokon termoszta-
tikus szelepek lettek elhelyezve, melyek 
jobb komfortérzetet biztosítanak, vala-
mint energiamegtakarítást is eredmé-
nyeznek.
 A pályázat a régóta várt felújítás 
mellett eszközbeszerzést is tartalma-
zott, erre a következő hónapokban szá-
míthatnak a gyerekek. A pályázati for-
ráson felül az önkormányzat az óvoda 
felújítási keretéből kifestette a régi épü-
letrész négy csoportszobáját is.

 A város vezetése az elmúlt időszak jó gya-
korlatát követve ezúttal is minden munkafo-
lyamatra kért monori vállalkozóktól ajánlatot, 
aminek eredményeképpen a közreműködő 
hat kivitelező – egy kivételével – mind helyi 
kisvállalkozás volt.

Komplett felújítás történt a gyermekmosdókban 

vezetést. A te-
rületen érintett 
kapubeállók 
természetesen 
rendezésre ke-
rülnek – mondta 
Rajki László. 
 Az ügyvezető hozzá-
tette, a rendszer a belterületen 
a Lőcsei utcai átereszig kap burkolatot, a kül-
területi részen a földmedrű árok megmarad, 
ami a megfelelő lejtésviszonyok kialakítása 
után a Gyáli I. csatornába vezeti a csapadék-
vizet. 
 A pályázat keretében a Jókai utcát keresz-
tező Klapka és Babits Mihály utca Pozsonyi-
Czuczor utca közötti 2-2 vízelvezető szakasz 
is megújul. A két utca szűk keresztmetsze-
te és a nagyon rossz lejtési viszonyok miatt 
nincs lehetőség a Jókai utcához hasonló meg-
oldásra, ezért ezekben az utcákban a vízelve-
zetés részben betonelemes, részben út menti 
folyókás módszerrel, illetve a meglévő és fel-
újítandó szikkasztókba történő bevezetéssel, 
valamint a Jókai utca felé történő kivezetés-
sel valósul meg. Ezek alapján az út széle men-
tén előre gyártott betonelemekből alakítják ki 
a fő vízelvezető rendszert, amely közúti ter-
heléssel rendelkező vízbeeresztős fedlappal 
rendelkezik. 
 A kivitelező egyelőre még nem ismert, a ki-
választására kiírt közbeszerzési eljárás most 
indul. A beruházás várhatóan jövő október-
ben készül el. 

a főépítésszel és az önkormányzattal egyez-
tetett – épülettel építi be, az ingatlant a Deák 
F. utca fronton építi be, a hátsó részt a 6667/2 
hrsz.-ú közterülettel egybenyitja, a beruhá-
zást az adásvételtől számított két éven belül 
megvalósítja.
 Monor Város Önkormányzata a számára 
elfogadható építési koncepció esetén vállalja 
az esetlegesen szükséges HÉSZ-módosítást,
A képviselő-testület a feltételek nem-, vagy hi-
ányos teljesítése esetén a pályázatot érvény-
telennek nyilvánítja.
 A pályázati ajánlatokat zárt borítékban, fo-
lyamatosan lehet leadni a polgármesteri hi-
vatal központi iktatójában „Bajcsy 2. PÁLYÁ-
ZAT” megjelöléssel. A pályázati ajánlatnak 
minimálisan tartalmaznia kell a pályázó sze-
mélyi/cég adatait, elérhetőségét, milyen célra 
kívánja megvásárolni az ingatlant, a terve-
zett beruházást mikorra kívánja megvalósí-
tani, az általa ajánlott vételár összegét és a 
pályázati biztosíték befizetésének igazolá-

sát, a Nemzeti vagyonról szóló tv. 11. § (11) 
bekezdésében foglaltak teljesítésére vonat-
kozó nyilatkozatát. 
 A városfejlesztési és pénzügyi bizottság 
ülését megelőző hétfő 12 óráig beérkezett pá-
lyázatokat a polgármesteri hivatal értékeli, 
véleményezi és az illetékes bizottságok elő-
minősítését követően a képviselő-testület a 
soron következő ülésén határozattal dönt a 
benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy el-
utasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, 
vagy több pályázat esetén árverést kell tar-
tani. 
 A képviselő-testület döntéséről a polgár-
mesteri hivatal a pályázót a határozat meg-
küldésével értesíti.
 Az ingatlanokról és a pályázatról további 
tájékoztatást kérhetnek a Monori Polgármeste-
ri Hivatal Műszaki Irodájának 108-as irodájá-
ban, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfoga-
dási időben személyesen, vagy munkaidőben 
telefonon a 06-29/612-314-es melléken.
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A 2018–2019-es tanévet akár a megújulás tanévének is nevezhetjük, ha abból indulunk  
ki, hogy három monori általános iskolában is új vezető állt az intézmény élére. Soroza-
tunkban őket mutatjuk be olvasóinknak, először a Jászai Mari Általános Iskola fiatal és 
lelkes igazgatóját, dr. Faragóné Kisari Annát ismerhetik meg egy kicsit közelebbről.

B. Szabó László írta ezt a lényegkiemelő, jellemző mondatot dr. Ra- 
vasz László (1882–1975) református püspök kiemelkedő életművéről, 
amiről az igényes vándorkiállítást – augusztus 9-21-ig – mi is láthat-
tuk a Monor-Nagytemplomi Egyházközség gyülekezeti házában.

OKTATÁS

A LEGFONTOSABB, hogy  
jól érezzék magukat a gyerekek

Élete összefonódik a magyar 
történelemmel, annak minden 
dicsőségével és tragédiájával

Jövőre lesz 20 éve, hogy felvette az álta-
lános iskola a Jászai Mari nevet. A kerek 
évforduló megünneplésére színdarabbal 
készül az iskola. A darabot Patkós József 
rendezi Hans Christian Andersen  A kis-
kondás című művéből. A színdarabban az 
iskola diákjai mellett várhatóan Pelsőczy 
László színművész is szerepet kap. 

20 éves évforduló

 

Szeptember 1-jétől új tanácsadási rend szerint várják 
a monori védőnők a szülőket és gyermekeiket. Mo-
nor Város Önkormányzat Védőnői Szolgálatának új 
tanácsadási rendjét a jogszabályok figyelembe vé-
telével, a gyermekorvosokkal és a vezető védőnővel 
történt egyeztetés alapján alakították ki. 

1. körzet
Sebestyén Magdolna, fogadóóra szerdán 14-15 óra. 
 Várandós és nővédelmi tanácsadás: hétfő 14-16 
óra. 
 Önálló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: szer-
da 12-14 óra, dr. Pálfi Zsuzsannával közösen: szerda 
8-10 óra. 

2. körzet
Gyárfásné Orbán Margit (jelenleg helyettesítéssel el-
látva), fogadóóra: kedd 14-15 óra.
 Várandós és nővédelmi tanácsadás: péntek 12-14 
óra.
 Önálló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: kedd 
10-12 óra, dr. Egyed Erikával közösen kedden 8 órától 
10 óráig.

3. körzet
Molnárné Virág Erika, fogadóóra csütörtök 14-15 óra.
Várandós és nővédelmi tanácsadás: hétfő 8-10 óra.
 Önálló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: csü-
törtök 10-12 óra, dr. Bükki Veronikával közösen tartott: 
csütörtök fél 8-10 óra.

4. körzet
Botos Anikó, fogadóóra: szerda 14-15 óra.
 Várandós és nővédelmi tanácsadás: hétfő 12-14 
óra.
 Önálló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: szer-
da 10-12 óra, dr. Pálfi Zsuzsannával közösen tartott: 
szerda 8-10 óra.

5. körzet
Fodor Csilla, fogadóóra: kedd 14-15 óra.
 Várandós és nővédelmi tanácsadás: péntek 8-10 óra.
 Önálló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: kedd 
12-14 óra, dr. Egyed Erikával közösen tartott: kedd 
8-10 óra.

6. körzet
Kampflné Thámm Veronika, fogadóóra: csütörtök 
14-15 óra.
 Várandós és nővédelmi tanácsadás: hétfő 10-12 óra.
 Önálló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: csü-
törtök 12-14 óra, dr. Bükki Veronikával közösen tar-
tott: csütörtök fél 8-10 óra.

Dr. Külüs Ilona csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás-
péntekenként 11-12 óra között.

Változott a védőnői 
 szolgálat tanács- 
adási rendje

KÖZÖSSÉG

A kiállítást – a Református Közéleti és 
Kulturális Központi Alapítvány, a 
Nemzeti Kulturális Alap, valamint 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatásával – létrehozó leszármazottak el-
sősorban olyanoknak kívánták nagyapjukat, 
dédapjukat bemutatni, akik talán még nem 
is hallottak róla. Nem azért, mintha saját éle-
te során nem lett volna széles körben tisztelt, 
becsült és elismert; hanem a XX. századi 
diktatúrák idején való elhallgatta-
tása és elhallgatása miatt. A ko-
lozsvári teológus és profesz-
szor, a budapesti Kálvin téri 
egyházközség lelkipászto-
ra, a Dunamellék őrállója 
(aki 27 év alatt 300 temp-
lomát meglátogatta), aki 
Arany János-i veretes nyel-
ven prédikált Udvarhelytől 
az óceánon túlig; szónokla-
taival, írásaival és rádióbe-
szédeivel Trianon és 1956 után 
is ébren tudta tartani a hitet egész 
nemzetében. 
 „A magyar közösség felekezeti különbség 
nélkül úgy tekint reá – írták róla 1925-ben az 
MTA tiszteletbeli tagjává ajánlói –, mint a ne-
héz megpróbáltatások terhe alatt roskadozó 
magyarság egyik erős oszlopára.”  „Így kellett 
nekem állanom az ellentmondások századá-
ban, világnézetek pergőtüzében, egy ország 
érdeklődése és kritikája mellett, majdnem öt-
ven esztendeig” – vallott önmagáról. „A leg-
jobb emlékmű, ha valakinek az életművéről 
vitatkoznak”. – mondta Hatos Pál a püspökről, 
2016-ban írt könyve kapcsán, kora egyik leg-
műveltebb magyarjának nevezve Ravasz Lász-
lót. Szőnyi Attila presbiter – a kiállítás monori 
megvalósulásának szervezője – az esemény-
re szóló meghívójában sokak nevében írhatta 
azt, hogy: „Hibái és tévedései ellenére is olyan 
szereplője a közelmúlt történelmének, akire 
érdemes odafigyelnünk”. Voltak olyan felső-
házi szavazatai, melyek későbbi káros követ-
kezményeinek felismerésekor képes volt min-
dent megtenni azok megvalósulása ellen. Így 
például a deportálások megindulásakor szá-
mos püspöki körlevelet fogalmazott meg az 
üldözések ellen, és hozzájárult a Jó Pásztor Bi-
zottság megalakításához. Az egyházak közös 
körlevélben való tiltakozását viszont, sajnos, 
nem sikerült elérnie. Pont 70 éve, Rákosi nyo-
mására, minden tisztségéről lemondott, 1953-

ban pedig lelkészként is 
nyugdíjba ment. Azt val-

lotta – Reményik Sándor neki 
ajánlott versének szavaival –, 

„Hogy van még hatalom/A föl-
di élet gőzkörén felül”. 

 1956 végén mégis hallgatott 
a visszahívó szóra és a református megúju-

lási mozgalom élére állt, ami miatt – még le-
ányfalui száműzetésében is – az 1960-as évekig 
érvényben tartotta ellene az Állambiztonsági 
Hivatal a koncepciós pert. Abban a legnehe-
zebb, legelszigeteltebb időszakában a mono-
ri születésű Borzsák Sándor (világhírű klasszi-
ka-filológusunk, könyvtárunk névadójának, 
Borzsák Istvánnak a testvére), pócsmegyeri 
lelkész tartotta vele a rendszeres kapcsolatot. 
Erről a templomban és utána a kiállítás meg-
nyitóján dr. Szacsvay Éva (néprajzkutató, Ra-
vasz László unokája) is beszélt, a püspök Boris-
ka lányával (Bibó István feleségével) és Tegzes 
Orsolyával (a dédunokával), akik szintén a ki-
állítás létrehozóiként tiszteltek meg bennün-
ket jelenlétükkel.
 Leányfalu gyülekezetének legöregebb (93 
éves) férfitagja temetésén – a végrendelet és 
a család kívánságára – Borzsák Sándort kér-
ték fel az igehirdetésre.
 Jó, hogy a kiállítást sok diákcsoport is látta. 
Hogy mennyi ma is aktuális, a jövő hordozói 
számára különösen ajánlható Ravasz László – 
gondolat lehet megfontolásra érdemes is, arra 
álljon itt egy példa: „Minden nemzet csak ad-
dig él a földön, amíg sajátos feladata, értékes 
jellemvonása van. Találja meg önmagát a ma-
gyar, és megtalálta, megmentette – jövendő-
jét.” B.G.

A vándorkiállítás megnyitója a 
Monor-Nagytemplomi Egyház-

község gyülekezeti házában

dr. Ravasz László  
református püspök

A Monori Jászai Mari Álta-
lános Iskola népszerűsé-
gét jól mutatja, hogy az 

intézmény falai között 434 tanu-
ló kezdte meg az új tanévet, ez 
pedig a legmagasabb tanulói lét-
szám a monori iskolák között. Eny-
nyi diákért vállal felelősséget az 
új igazgató, Faragóné Kisari Anna. 
Ez már önmagában is nagy kihí-
vás, ha pedig azt is hozzá vesszük, 
hogy egy olyan előd után ülhetett 
be az igazgatói székbe, mint Patkós 
József, láthatjuk, hogy igen magas-
ra került az a képzeltbeli léc, amit 
az új intézményvezetőnek „meg 
kell ugrania” az elkövetkező évek-
ben. Faragóné Kisari Anna szen-
vedélyes beszédét hallva azonban szemernyi 
kétségünk sincs a felől, hogy sikerre viszi az 
elképzeléseit. Pontosabban a tantestület elkép-
zeléseit, hiszen mint mondta, fontos, hogy a 
tanári kar egy szereket húzzon.
 – A pályafutásomat 2003-ban kezdtem 
Monorierdőn. A nagylányom születése után, 
2009-ben jöttem át Monorra a Jászai Mari Ál-
talános Iskolába. Monorierdőn helytörténeti 
szakkört is vezettem, akkoriban kezdtem egy-
re többet foglalkozni Monor múltjával, ezáltal 
pedig egyre inkább megkedveltem a várost. 
Tetszett, hogy Monor egy innovatív, fejlődőké-
pes település, ugyanakkor fontos a múlt ápo-
lása, a lokálpatriotizmus. Innen ered Monor 
iránti szenvedélyem, és egy nagy vágyam tel-
jesült, amikor ide jöhettem tanítani – idézte fel 
a kezdeteket Faragóné Kisari Anna. 
 Az intézményt 2011-től vezette dr. Patkós 
József, vagyis a „nagy előd”, ahogy Faragóné 
nevezi. A monoriak többsége talán tudja is, 
hogy nincs ebben semmi túlzás, hiszen Pat-
kós tanár úr amellett, hogy kiváló vezetője volt 
az intézménynek, a Monor Színház megala-
pításával az ország határain túl is elismerést 
szerzett a városnak. Faragónétól megtudtuk, 
az is neki köszönhető, hogy az elmúlt évek 
alatt 100 fővel gyarapodott az iskola tanulói 
létszáma, ugyanis a szülők köreiben gyorsan 
terjedt az iskola jó híre.
 – Patkós József nem csak tapasztalt vezető 
és rendkívüli szaktekintély, hanem nagyon jó 
ember is. Igazi egységgé kovácsolta a tantestü-
letet, a színjátszással pedig egy olyan arcula-
tot teremtett az iskolának, ami az intézményt 
népszerűbbé tette. A tanárokat és gyerekeket 

is úgy tudta inspirálni, hogy mindenki a leg-
jobb teljesítményre törekedett. Stabil alapokat 
rakott le az intézményben, amelyre építkezve 
szeretnénk továbbhaladni a jövőben – hang-
súlyozta az új igazgató.
 Faragóné Kisari Anna hosszas gondolko-
dást követően döntött úgy, hogy megpályáz-
za az igazgatói tisztséget. Fontolóra vette a 
korát, hogy egyáltalán méltó lesz-e az igaz-
gatói székre, de a tantestület támogatásával 
a háta mögött végül nagy biztonsággal hoz-
hatta meg döntését. 
 – Hívő ember lévén azt gondoltam, ha az úr-
isten feladatot ad, akkor erőt is ad hozzá, hogy 
teljesíteni tudjam. Ezért is mertem belevágni, 
és persze jó volt érezni a nevelőtestület támo-
gatását is. A választáson 92 százalék fölött tá-
mogattak, amire nem volt korábban példa az 
iskola történetében. A pályázatomban nem 
véletlenül választottam Gárdonyi Géza idéze-
tét: „A falak ereje nem a kőben vagyon, ha-
nem a védők lelkében”. Úgy gondolom, hogy 
jó iskolát csak jó tanárokkal lehet csinálni, és 

a Jászainak jó tanárai vannak, akik nem 
csak jó szakemberek, hanem nagyon jó 
emberek is. Erre a nevelőtestületre és a 
megkezdett alapra építkezve tudunk ha-
ladni tovább a céljaink felé.
 Faragóné a jövőt illetően elmondta, 
olyan intézményben hisz, amely egy-
szerre innovatív és lokálpatrióta, emel-
lett pedig gyermekközpontú és családi-
as iskola. A mai világban nagyon fontos, 
hogy tudjanak élni a kínálkozó pályáza-
ti lehetőségekkel, hiszen ez biztosítja a 
fejlődést. Emellett fontos, hogy a gyere-
kek minél jobban megismerjék a város 
múltját, ezáltal pedig büszkék legyenek 
arra a helyre, ahol élnek. Elengedhetet-
len, hogy az intézményben rend és fegye-
lem legyen, de ezzel együtt a gyerekek-

nek is jól kell magukat érezniük az iskolában. 
Régi módszerekkel, frontális osztálymunká-
val nem lehet tanítani a mai diákokat. A mai 
gyerekek annyira mások, hogy új módsze-
rekre van szükség. Ebben nyújt segítséget a 
komplex alapprogram, melyre az iskola is je-
lentkezett, a továbbképzések pedig már el is 
kezdődtek. A gyerekeket egészen más inge-
rek érik napjainkban, mint akár öt vagy tíz 
évvel ezelőtt, így a figyelmük fenntartását is 
más módon kell elérni. Egyre hangsúlyosabb 
szerepük van a kooperatív csoportfoglalkozá-
soknak, amelyek például a szociális érzékeny-
séget is fejlesztik. A pedagógusoknak is fejlő-
dőképesnek, az új módszerek iránt nyitottnak 
kell lenniük.
 – A huszonegyedik század iskolájának nem 
csak innovatívnak, hanem családias hangulatú, 
biztonságot nyújtó intézménynek is kell len-
nie. Olyannak, ahol jól érzik magukat a gye-
rekek, mert ez a legfontosabb – hangsúlyozta 
Faragóné Kisari Anna. – Fontos, hogy milyen 
szakköreink vannak és mennyi tanulmányi 
versenyt nyertünk, de az intézményünk meg-
ítélését nem csak ez határozza meg. Legalább 
annyira fontos a szülők véleménye, hiszen a 
legféltettebb kincsüket bízzák ránk, a gyerme-
küket. Több mint 400 tanuló jár a Jászai isko-
lába, ez pedig azt jelenti, hogy nagy az isko-
lánkba vetett bizalma a szülőknek. Amit csak 
úgy tudunk meghálálni, ha szeretettel foglal-
kozunk a gyermekekkel és a tudásunk legja-
vát adjuk át nekik. Jó élményeket kell adnunk 
számukra, hiszen hosszú távon ezekből fog-
nak táplálkozni. Ezért fogunk dolgozni az el-
következő öt évben.  Varga Norbert

Dr. Faragóné Kisari Anna
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Az államalapítás ünnepén, au gusz - 
tus 20-án Monoron is ün nepi prog-
ramok várták az érdeklődőket. 

KÖZEL TÍZEZREN ünnepeltek  
a városban augusztus 20-án  

 Gólyalábasok előadása a városközpontban Négy családi ház és négy társasház érdemelte ki a Tiszta udvar, rendes ház városi elismerést

A 45 éves Dinoszaurusz Band Színpadon a Budapest Bár, a mikrofon mögött: Behumi Dóri

Idén is látványos volt a tűzijáték

A városi programok a római katolikus 
templomban rendezett ökumenikus 
megemlékezéssel és az új ke-

nyér megáldásával kezdődtek. Az egy-
házi közös szertartást követően Zsombok 
László polgármester mondta el ünne-
pi beszédét.
 A délutáni események a fesztivál-
helyszínné változó városközpontban 

folytatódtak. Interaktív koncert és gólyalá-
bas, óriásbábos előadás várta a gyerekeket 
és családokat mielőtt a nagyszínpad prog-
ramjai megkezdődtek. Hét órától a vecsési 
Dinoszaurusz Band koncertje szórakoztat-
ta a látogatókat – a 45 éve alapított zenekar 
koncertjére szép számmal érkeztek érdeklő-
dők. Ezután következett a Tiszta udvar, ren-
des ház pályázat eredményhirdetése. A há-
rom éve minden esztendőben meghirdetett 
önkéntes városszépítő mozgalom részeként 
idén négy családi ház és négy társasház kap-
ta meg az elismerést.   
 A 21 órakor kezdődő tűzijátékra már tel-
jesen megtelt a lezárt Kossuth Lajos utca, a 
látványos pirotechnikai előadást  több ezren 
nézték meg a helyszínen. A méltán népszerű 
Budapest Bár zenekar koncertje pedig külön-
leges egyedi hangulatot varázsolt a monori 
nyárestén! Az országszerte népszerű zene-
kar a monori koncertre öt énekessel érkezett, 
a közel kétórás változatos előadás remek szó-
rakozást nyújtott a látogatóknak.

 Igazán színes, és minden korosztály részére 
szóló programot állított össze a szervező Vi-

gadó Kulturális és Civil Központ. A vá-
ros tisztaságáért felelős Kövál Nonprofit 
Zrt. munkatársai is jól végezték munká-
jukat, hiszen az ünnep utáni reggelen 
nyoma sem volt, annak, hogy Monoron 
közel tízezer ember ünnepelte közösen 
az államalapítás ünnepét. 

Zsombok László polgármester a katolikus 
templomban mondott ünnepi beszédet

A Budapest Bár koncertjére zsúfolásig 
megtelt a Kossuth Lajos utca

TANULÁSBAN  
és sportban jók

Öt monori diák vehette át a tanév-
kezdést követő első képviselő-tes-
tületi ülésen a Monor Város Jó Ta-
nulója – Jó Sportolója elismerést. 

A z immár hagyománnyá vált ün-
nepi eseményt először tizenegy 
évvel ezelőtt rendezték meg a vá-

rosban, az önkormányzat pedig azóta 
is minden évben meghirdeti pályázatát, 
melyre egyre több felterjesztés érkezik. 
A tanulmányi- és sportteljesítményt el-
ismerő okleveleket azok a városban élő 
és tanuló általános- és középiskolás di-
ákok kaphatják, akik kiemelkedő sport-
tevékenységük mellett a tanulmányaik-
ban is jeleskednek. 
 A pályázat célja az értékteremtés az 
által, hogy a kimagasló teljesítményt, 
annak mindenkori elismerését meg-
mutassuk a fiataloknak, illetve szeret-
nénk ezen teljesítményekkel a diákokat  
tovább motiválni az újabb magasabb cé-
lok, további sikerek elérésére – hangsú-
lyozta Zsombok László polgármester. 
 A diákokat szüleik, gondviselőik, 
testnevelő tanáraik, edzőik illetve az 
iskolák vezetői terjeszthetik fel. Idén 
13 diák közül választott ki öt díjazottat 
az önkormányzat emberi erőforrások 
bizottsága. 

Szabó Dóra úszás
Dóra az elmúlt 3 évben kitűnő tanulmá-
nyi eredményt ért el iskolájában, emellett 

kiemelkedő teljesít-
ményt nyújt úszás-
ban és egyéb iskolai 
versenyeken is (sza-
valóverseny, helyes-
író verseny, rajzverseny, 
futóverseny).  8 hónapos 
kora óta jár uszodába,  4 éve-
sen már a 8-10 éves korosztály között 
úszott. Bartáné Tóth Bea vezetésével az-
óta egy rendkívül lelkes és tehetséges  
csapatban edz. Országos szinten is na-
gyon erős mezőnyben versenyez és ki-
magasló eredményeket ér el. Fontosabb 
eredményei: Pest Megyei Csapatbaj-
nokság (1., 2. helyezés), Swimmeringer 
Dolphincup Nemzetközi Úszóverseny 
(3., 6. helyezés), Óvodától az Olimpiáig 
Nemzetközi Úszóverseny (2., 3. helye-
zés), Pest Megyei Csapatbajnokság (1., 
3. helyezés), Parafa Kupa Nemzetközi 
Úszóverseny (1., 2. helyezés).

Bátorfi Júlia Anna 
ritmikus gimnasztika
Júlia hatodik osztályos tanuló, 5 éves 
kora óta sportol a Monor SE ritmikus 
gimnasztika szakosztályában. Rend-
szeresen részt vesz egyéni, duó és csa-
patszámokban a BSEV-versenyeken és 
különböző kupákon. Januártól az MTK 
Ritmikus Gimnasztika szakosztályá-
nak a tagja. Versenysport II. osztályban 
megnyerte az idei országos bajnokságot. 
Sportsikerei mellett tanulmányi ered-
ménye minden tanévben kitűnő, zene-
iskolában zongorázni is tanul. Fonto-

sabb eredményei: országos bajnokság 
III. osztály (4., 5., 6. helyezés), Viktó-
ria Kupa (1., 2. helyezés), Komárom 
Kupa (1. helyezés), Budapest-bajnok-
ság II. osztály (2., 6. helyezés), Ritmi-
kus Gimnasztika Országos Bajnokság 
II. osztály (1. helyezés).

Lovas Rebeka Anna kosárlabda
Rebeka közel 10 éve meghatározó tag-
ja a Monor SE korosztályos kosárlabda-
csapatainak, ahol végigjárta az adott 
korosztályos lépcsőfokokat, sőt min-
den egyes korosztályban pest megyei 
bajnok lett. Hozzáállása, lelkesedése, 
munkabírása példaértékű. Dobókész-
sége válogatott szintű, rendkívül jól 
lát a pályán, nagy jövő áll előtte. Fonto-
sabb eredményei: Pest Megyei Kosár-
labda-bajnokság Női Felnőtt Döntő (1. 
helyezés), Pest Megyei Kosárlabda-baj-
nokság Női Junior Döntő (1. helyezés), 

Nemzeti Junior Bajnokság Regionális 
Bajnokok Döntője (2. helyezés), 

Adidas Streetball Challenge 
országos döntő (1. helye-

zés), PMKSZ Bajnokság 
Kadett (1. helyezés).

Kolompár Imre 
birkózás

Imre szerény körülmé-
nyek között élő család-

ból származik, három 
kiskorú testvére van. Első 

osztályos kora óta rendszere-
sen részt vesz heti négy edzésen. 

Tanulmányi eredménye, magatartása 
példaértékű, segítőkész, társai, pedagó-
gusai szeretik. Fontosabb eredményei: 
területi rangsorversenyek (2., 5. helye-
zések), országos bajnokságok (3. helye-
zések), meghívásos versenyek (1., 2., 3. 
helyezések).

Gáncs Botond tenisz
Botond a József Attila Gimnázium ki-
lencedik G osztályos tanulója, tanul-
mányai eredménye a gimnáziumban 
két éve kitűnő. 7 évesen kezdett el te-
niszezni, 4 év kitartó edzés után elkez-
dett versenyezni. Heti 4-5 edzés mellett 
hétvégeken rendszeresen indul korosz-
tályos versenyeken,  2015. óta a TC Mo-
nor felnőtt férfi csapatát is erősíti. Az 
évek során a felnőttcsapat legfiatalabb 
tagjaként a legeredményesebb játékosa 
lett a csapatnak. Az országos korosztá-
lyos ranglistán tavaly a 88. helyen zár-
ta az évet. Jelenleg a TC Monor legered-
ményesebb utánpótláskorú versenyzője. 
A teniszhez való hozzáállása példamu-
tató, játékintelligenciája kimagasló. Fon-
tosabb eredményei: Pest Megyei Bajnok-
ság (1. helyezés), régiós versenyek (2., 5., 
7. helyezés).

Lovas Rebeka Anna, Kolompár Imre, 
Bátorfi Júlia Anna, Zsombok László, 
Szabó Dóra, Gáncs Botond

A diákokat szüleik, 
gondviselőik, testneve-
lő tanáraik, edzőik illet-

ve az iskolák veze- 
tői terjeszthe- 

tik fel. 
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Hiánypótló, sőt pótol- 
hatatlan – MÁR 30 ÉVE

A „KINCSKERESÉST”  
szeretné segíteni, monori  
evangélikus lelkészként is

Városunk polgármestere értékelte így  
a Nagycsaládosok Monori Egyesüle-
tének tevékenységét, augusztus 25-i 
jubileumi rendezvényük alkalmából.

Augusztus 5-én olyan istentisztelet volt evangélikus templomunkban, 
amelyen az Úrvacsorát közösen osztotta két lelkész. A majd két évtizedes 
itteni szolgálata után gyülekezetétől búcsúzó Selmeczi Lajos Péter és a 
prédikációjával ugyanakkor itt most bemutatkozó utódja, Sánta József.

Halloween-partira és felvonulásra 
hív a Nagycsaládos egyesület! 

 Tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén 
is megrendezésre kerül a Monori Nagycsa-
ládos Egyesület Ifjúsági tagozatának szerve-
zésében a II. Monori Halloween Party 
és városi felvonulás. 
 A rendezvény nyilvános, találkozzunk 
a Táncsics utcai épületben október 27-én! 
Programok: 14 órától tökfaragás, lámpás-
készítés és ingyenes arcfestés. (Tököt; fara-
gó eszközt, mécsest befőttes üveget min-
denki hozzon magának.) 

 17 órától Hulla jó játékok (csapatverseny), 
aki jelmezben jön az a csapatának plusz pon-
tot szerez!  

 18 óra 45-től közös boszorkánytánc a tábor-
tűz mellett. 
 19 órától jelmezes-zenés fáklyás felvonulás 
– fáklyát mindenki hozzon magával. 
 A felvonulás után kezdődik a buli. A belé-
pés díjtalan, de a regisztráció ajánlott. Belépő 
helyett szendvicsfelajánlást szívesen fogadnak 
a szervezők. További információ kérhető Mol-
nár Krisztinától a 06-30/752-5314 telefonszámon 
vagy a nagycs.mon.egy@gmail.com e-mail cí-
men. 
 A Monori Nagycsaládos Egyesület ifjúsá-
gi tagozata mindenkit szeretettel vár a ren-
dezvényre. Ne tartsa vissza, hogy nem ismer 
senkit, hívja el barátját, ismerősét, szomszéd-
ját és érezze jól magát október 27-én!  nfo 

Z sombok László köszöntőjében úgy 
fejtette ki ezt a véleményét, hogy 
ez a civil szervezet, melyet – fon-

tosságát felismerve – bátor emberek akkor 
alapítottak, mikor az még alternatívnak 
számítva nem is volt tanácsos, olyan fel-
adatot lát el, amit egyébként az úgyneve-
zett hivatalos szervek (sem Monor Város 
Önkormányzata, sem az állami szervek) 
nem lennének képesek helyettük elvégez-
ni. Nem vagyunk berendezkedve arra a 
fajta szervezeti munkára, arra az érdek-
képviseletre, amit a nagycsaládosok egye-
sülete itt helyben végez hétről hétre, nap-
ról napra. Nagy igény van például arra, 
hogy olyan időszakban szerveznek óvo-
dás-iskolás gyerekeknek tartalmas, ér-
tékes programokat, táborokat, amikor a 
szülőknek, nagyszülőknek gondot okoz 
a gyerekfelügyelet. Jól végzett munkájuk 
egész városunk hasznára válik – össze-
gezte, köszönetét kifejezve, még sok év-
tizedes eredményes munkát kívánva –, 
mert ha jó szellemű családokat nevelünk, 
akkor ezekből az építőkockákból egész-

séges helyi közösségek, civil szervezetek 
születnek; végső soron egészséges orszá-
gunk, nemzetünk lesz majd. Mindezt már 
az Egyesület segítéséért frissen tisztelet-
beli taggá avatottan mondta el, hozzáté-
ve, maga is nagycsaládosként, hogy ez a 
rendes tagságát sem zárja ki. Az oklevél 
mellett a mesekönyvnek is örült, ami a 
gyerekeknek soha nem elég.
 A jó hangulatú rendezvény házigaz-
da-műsorvezetőjeként Bukai Tibor tanár 
úr közös éneklést is szervezett, demonst-
rálva, hogy minden család életében kü-
lönleges, a múltat, jelent és jövőt magá-
ban egyesítő pillanat az együtt ünneplés. 
Hitelesen szólt a Tavaszi szél dallamára 
írt nagycsaládos himnusz.
 Nagy szeretettel köszöntötték a sok-
sok próbatétel után itt is megjelenő ala-
pító elnöküket, Ordasiné Éva nénit, aki az 
országos elnökséggel való jó kapcsola-
tot is megalapozta, és akinek szeretettel, 
kedvesen, határozottan és fáradhatatla-
nul végzett munkájának sok eredményét 
később Zainkóné Németh Etelka – aki el-
nök és titkár is volt utána – idézte fel el-
ismerően. Éva néni sem tagadta, hogy 
sokan bizony megbélyegzésként, szi-
tokszóként is használták a „nagycsalá-
dos” kifejezést. Németh Etelka viszont 
azt vallotta, hogy emelt fejjel kell kiáll-
nunk az életről szóló vállalásunk mel-

lett, becsülettel, tiszteletre nevelve gyer-
mekeinket.
 Bukai Tibor saját tapasztalatából állít-
hatta, hogy az nem élhette meg azt a lelki 
gazdagságot, azt a mérhetetlen örömöt, 
akinek ilyen családja nincs. A gondja-
ink is többek, de minél több a gyermek, 
a gondjaink feleződnek, annál több le-
het az örömforrás, a boldogság.
 A Nagycsaládosok Országos Egye-
sületének köszöntését Fekete László el-
nökségi tag hozta el Monorra. Ő úgy 
látja, hogy mivel a mostanában egyre 
jellemzőbb kapzsiság és önzés világá-
ban a nagycsaládos gyerekeknek meg 
kell osztaniuk mindent egymással, ez 
jó példa lehet mások számára is, hogy 
egymást segítő szeretetben lehet élni. 
Azt kívánta, hogy a monoriak történel-
mi időszaka után ez továbbra is így ma-
radjon.
 A jelenlévők tisztelettel emlékeztek 
a 13 alapító családra (emléklappal és 
könyvvel is köszöntve azokat, akik el 
tudtak jönni) és az időközben elhunyt 
egyesületi munkatársakra. Szőnyiné Gá-
bor Mária például több mint 3 évig volt 
titkár, utána 8 évig elnök. Jólesően idéz-
te fel a közös sikeres pályázatírások, a 
börzsönyi táborok és a szentendrei ha-
jókirándulásuk élményeit. A mostani el-
nököt – Keresztes Hajnalkát – a NOE elis-
merő oklevelének átvétele után Rendek 
Ildikó (jelenlegi régiós titkár) is köszön-
tötte; a Táborfalváról, Erzsébetről, Kecs-
kemétről jött régiós egyesületi vendé-
gekkel és a monori civil szervezetek 
képviselőivel együtt.
 Az ünnepélyes megnyitó után sok 
megjelent ottmaradt múltidéző, nosz-
talgikus beszélgetésre. Ez olyan jól si-
került, hogy a közben kimaradt régi 
tagok közül többen elhatározták, hogy 
visszatérnek az egyesületbe. A gyere-
kek a már délelőtt birtokba vett kaland-
park, mászófal, trambulin használata és 
a kézműves-foglalkozásokba való be-
kapcsolódás után, délután teljesen el-
foglalhatták a játékterepet. Izgulhattak 
a tombolahúzáskor, és a vattacukor után 
a három óriási tortából is jutott minden-
kinek. Mindezt látva a Nagycsaládos 
Himnusz közösen énekelt sorai juthat-
tak eszünkbe: „Áldott napfény süss le 
rájuk,/virágom, virágom./ Csillagtenger 
őrizd álmuk,/virágom, virágom”.  Vé-
gül pedig mi sem kívánhatunk többet 
együttes utolsó daluktól: „Boldog szü-
letésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még 
sok ilyen szép napod!” B.G.

Zsombok László polgármestert tiszteletbeli taggá avatták

Közösen a színpadon

Éva néni köszöntése

Sánta József a monori evangélikus közösség új lelkésze

A z ízig-vérig mai, modern megjelenésű 
fiatalember magát tulajdonképpen már 
„idős” pályakezdőnek számítja. Csoda-

bogárnak is tarthatnák indulását – vélte –, mi-
vel református és katolikus gyökerekkel ren-
delkezve evangélikusnak keresztelték meg 
Csömörön. Maglódra költöztek, ahol már álta-
lános iskolásként fellépett amatőr színdarabok-
ban, Poór Mária vezetésével. Bejáróként a mo-
nori gimnáziumba kerülve ő is sikeres tagja lett 
az irodalmi színpadnak. Érettségi után Szege-
den gépészmérnöknek tanult, mialatt egy ot-
tani lelkész, valamint egy evangélikus ifjúsági 
kör hatására egyre erősödött benne az elhívás a 
hit, a Biblia, a teológia tanulmányozására.  Egy 
évet Józsefvárosban dolgozott spirituális fele-
lősként, ahol egy zenekart alapítottak, néhány 
ottani diákkal, és akikkel meghívások útján 
családi istentiszteleten zenélnek; így már Mo-
noron is bemutatkoztak, a szeptemberi évnyi-
tó istentiszteleten. Az egyetemi évei során egy 
szép ösztöndíjas évet tölthetett Helsinki híres 
evangélikus teológiai fakultásán, az egyik nyár 
alkalmával pedig kedvenc nyári foglalkozását, 
gyermektáboroztatását próbálhatta ki Észak-
Dakotában. Gyakornokként négy évig dolgo-
zott dr. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangé-
likus Egyház mai elnök-püspökénél.
 Az egyetem hatodéve alatt a hévízgyörki 
evangélikus gyülekezetben mentora mellett 
tanulta meg a gyakorlati munka csínját-bínját. 
Bár sokat költözött, Maglódot tartja otthonának, 
ahol a helyi evangélikus gyülekezet és lelké-

sze sokat támogatták a tanulmányi évek so-
rán. „Sokat kell még tanulnom, de nem vagyok 
teljesen kezdő – összegezte –, ugyan később 
leszek teljesen önálló lelkész, de már három 
másik közösségben szolgáltam az egyetemi 
évek alatt is, mialatt megismerkedhettem a 
gyülekezeti munkával”.

– Június 24-i maglódi – emlékezetesen szép – 
lelkésszé avatása után hogyan kerülhetett ide?   
 – A végzett lelkészek kihelyezéséről, akik 
beosztott, nem parókus lelkésznek számíta-
nak két évig a püspök dönt. Elődömtől, Sel-
meczi Lajostól vettem át a stafétabotot a gyüle-

kezetben. Irányító felelős felettesem jelenleg a 
Szolnokon szolgáló Győri Péter Benjámin espe-
res.

– Gimnáziumi évei után milyennek látja 
most Monort, illetve az itteni gyülekezetet?  
 – Nagyon városiasodott. Más a lükteté-
se most e városnak, mint előző lakhelyeim-
nek, amit most meg kell szokni. De nagyot 
szépült, öröm volt idejönni. Jó egyet sétálni 
a belvárosban is. Szép a templomunk, és na-
gyon kedves a közössége, nagy szeretettel és 
segítőkészséggel fogadtak. A más felekezetek 
lelkészei is megkerestek már, úgy gondolom, 
hogy egy jó kis csapatot fogunk alkotni.

– Vannak-e konkrét tervei, célkitűzései, ami-
ket Monoron feltétlenül meg szeretne való-
sítani?
 – A legelején az ember még ismerkedik. 
Egyrészt bele kell tanulnom most a nagyobb 
önállóságba. Elsősorban folyamatosan szeret-
ném keresni annak lehetőségét, hogyan tud-
nám megszólítani a városban élő evangéliku-
sokat; láttatva, hogy itt egy élettel teli közösség 
működik.

– Van olyan választott igéje a Bibliából, amit 
útmutatónak, irányadónak érez egész éle-
tében?
 – Avatásomkor olyan példázatot válasz-
tottam, (Péld 2,4-5) amelyben az Isten keresé-
séről úgy beszél az író, mint a kincskeresés-
ről. Olyan izgalommal és elszántsággal kell 
keresni. Luther 62. tételében az egyház kin-
csének Jézus Krisztus evangéliumát nevezte, 
azaz az örömhír a mi igazi kincsünk. Az igaz-
ság és bölcsesség isteni forrását ott kell keres-
nünk. Azért nem választottam kizárólagosan 
egy idézetet, mert számomra mindaz fontos, 
amit Isten igéje üzen. B.G.
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KÖZÖSSÉGKULTÚRA

H anzelik Andrea, aki intézménye veze-
tőjeként ezúttal a kiállító bemutatását 
is vállalta a megnyitón, méltán mond-

ta azt, hogy mindazok, akik már Monoron is 
megismerhették e művész majd három évti-
zedes alkotói életútját; szobraiban, kisplasz-
tikáiban, érmeiben, festményeiben és gra-
fikáiban érzékelhették eme erkölcsi elvek 
megvalósulását. Hogy minden lexikai 
adatánál fontosabbak és jellemzőbbek 
a belőle sugárzó emberi tulajdonsá-
gai: a szeretet, szerénység, egysze-
rűség, hit, hazaszeretet és az ősök 
tisztelete. Műveiben benne van a 
tökéletességre törekvő precizitás, a 
szépség tisztelete, a romantika kedve-
lése, a harmóniára vágyakozás, valamint 
a megvalósításhoz szükséges mérhetet-
len kitartás is. Már képzőművészeti főis-

kolás korától – ahol a Nemzet Művésze, a Kos-
suth-díjas Kő Pál volt a mestere – sorolhatnánk 
(pl. a Szent István-, a Baudelaire-, vagy a Nagy 

Lajos-pályázaton, illetve a Vásárhelyi Őszi 
Tárlaton) elnyert díjait. Köztéri szobrai 
állnak lakhelye – Káva – valamint Gom-
ba, Bénye mellett többek között pl. Bu-

dapest, Nyíregyháza, Mezőkeresztes, 
Szerencs és Erdély közterein is. A mai, 
úgynevezett modern művészet leg-
főbb jellemzőiről viszont az a véle-
ménye, hogy leginkább mellbevá-
gó antiművészet, ami nyomokban 
sem tartalmaz szépséget, csupán 

a tömegek tobzódása. Tulajdonkép-
pen az extra haszon kedvéért bármit 
képesek eladni a mai világban. Ő ez-
zel szemben az időtálló klasszikus 
értékek és formák képviselője kíván 

lenni, még ha korszerűtlennek is tartják emi-
att. „Semmiféle csoportba nem tartozom, így 
kénytelen voltam teljesen önmagammá válni” 
– vallja, Hamvas Bélához hasonlóan. A megnyi-
tón fiai (Zoltán: Ábrányi Emil versének szavaival – 
„A lelkem tiszta, ha kelek, fekszem,/ S nem ha-
talomra: – jóságra törekszem!” –; Levente pedig: 
a Zöld erdőben de magos a juharfa c. népdal-
lal) hangsúlyozták hatásosan apjuk hitvallását.
 A mai élet sokszor zűrzavaros hétközna-
pi zajában barátjának érzi a jótékony csendet, 
amelyben alkotásai érzékeltethetik az elvont 
csodát. Eredeti módon ültette ezért bárcasági 
csángó bútortervező barátja művészi komód-
tékájára klasszikus stílusú töprengő figurá-
ját, vagy idézte fel a régi falusi kutak emlékét. 
Kultikus tisztelettel ábrázolja történelmünk, 
szabadságküzdelmeink, kereszténységünk 
nagyjait, eseményeit. Festményeiben és grafi-
káiban is visszatérő téma az érzéki szerelem. 
Vénusz születését – rá jellemző módon – hol a 
Gyimesfelsőlokról hozott kőzetre, hol egy Ti-
sza-tavi kagylóra ültetve öntette bronzba.
 Hasonló értékszemléletű, friss Munkácsy-
díjas festőművészünk – Balogh Gyula – a meg-
nyitón személyesen gratulált Simorka Sán-
dornak. Az elismerő vélemény valószínűleg 
valamennyi kiállítás-látogatóban megfogal-
mazódhatott. B.G.

Van FELMUTATNI valója
A hamisság lelketlen lágereiben emigránsként is az a győztes, 
akinek van lélekkel, hittel, tisztességgel, küldetéssel, szeretettel, 
önzetlenséggel megtalált felmutatni valója. Mert a tiszta szándékú 
vállalást nem szedhetik szét emberi dögkeselyűk. Ezt az erdélyi 
László György költőtől rokonnak érzett gondolatmenetet idézte 
szeptemberi Vigadó-beli kiállításának meghívóján Simorka Sándor.

A rendezvényt megnyitja Kissné Szabó Katalin, Üllő város 
polgármestere, köszöntő beszédet mond  

Skultéti Ildikó a Civil Érték Egyesület elnöke.

Helyszín: Üllő Város Sportcsarnok (Üllő, Árpád fejedelem u. 1.)

Adományjegyek megvásárolhatók elővételben 3  000 Ft
a Civil Központban 2225 Üllő, Pesti út 124.,

a helyszínen 4  000 Ft

Tel.: 06-29/321-876, e-mail: molnar.orsolya@civilkozpont.hu

A rendezvény bevételét a klub működésére fordítjuk.
Asztalnál ülőhelyet korlátozott számban tudunk biztosítani.

A CIVIL ÉRTÉK EGYESÜLET
2018. OKTÓBER 27-én
16.00 órai kezdettel tartja

IV. SZERETETGOMBÓC-
 KLUB VIGADALOM

nevű 
jótékonysági  
rendezvényét

Sztárvendég: 

Bereczki Zoltán 

 akusztikus koncert

19.00 órától

  Az ExperiDance produkció célja a 
legmagasabb szintű művészi szóra-
koztatás és a forradalmasított magyar 
tánckultúra népszerűsítése az egész vi-
lágon. A 2000 óta sikeres társulat ereje, 
hogy a tüzes magyar táncokat népsze-
rű nemzetközi és modern irányzatok-
kal szelídíti meg, vagy épp a végletekig 
fokozza. Az ExperiDance által így telje-
sen új, összetéveszthetetlen táncstílus 
született. Az Experidance Produkcion 
bemutatja Román Sándor koreográfiáját. 
 2019. január 18. Fergeteges – Sissi legen-
dája. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
ezúttal ez első monori ExperiDance elő-
adásra várjuk vendégeinket! A Sissiként 
ismert Erzsébet királyné és Gróf András-
sy Gyula legendás szerelem ihlette az 
ExperiDance táncosainak és a 100 Tagú Ci-
gányzenekar szólistáinak közös produkcióját.
 2019. március 1.: Ezeregyév. Monor vá-
rossá avatásának 30. évfordulóján mutatja 

 

2018 nyarán minden eddiginél több hétvégén – öt 
alkalommal is – ingyenes zenei programok szóra-
koztatták a lelkes monori közönséget. A Bikini és 
a Budapest Bár koncertjei több ezer nézőt vonzot-
tak; az idei nyáron szervezett három FröccsSzombat 
látogatottsága alkalmanként megközelítette az 
ezer főt. A szervezők minden zenei stílus rajongó-
ira gondoltak: volt rockkoncert, francia sanzonest, 
népzenés lakodalmas mulatság, könnyűzenei kon-
cert és kávéházi cigányzene is. A szabadtéri zenei 
programok véget értek, de Caramel és a WellHello 
koncertje még hátravan az idei évből a városi 
sportcsarnokban!

Micsoda nyár volt

Hirdetés

Hirdetés

Autóvillamossági szerelő, autószerelő,  
karosszérialakatos és kazánfűtő pozícióba

várjuk jelentkezését Monor térségébe

Biztos vállalati háttér, juttatás a Kollektív Szerződés szerint,  
vonzó cafetériacsomag, egészség-, baleset- és életbiztosítás,  
ingyenes utazási lehetőség közösségi közlekedési járatokon.

További információ: http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/allasajanlatok/muszak   
A munkavégzés helye: Monori Járműfenntartó Üzem,  2200 Monor, Dr. Csanádi György u. 2–4.

Jelentkezési határidő: 2018. október 15.

Kérdéseire válaszol: 
Rendek Sándor, üzemvezető  •  Tel.: +36-20/972-4948

 Dolgozzon a  Zrt-nél 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

be az ExperiDance városunkban a történel-
mi Kelet és Nyugat határán egyensúlyozó 
Magyarország páratlanul gazdag múltját 
21 táncképben!

  Pincét szeretne venni, esetleg eladni? Az 
első Monori Pincebörze ebben nyújt segítséget. 
 Még ma is tartja magát a mondás, mely 
szerint: nem igazi monori az, akinek nincs 
pincéje a Strázsa-hegyen. Monoriak, figye-
lem, legyen neked is pincéd! – olvashatjuk a 
szervezők felhívását az első Monori Pince-

AJÁNLÓ

Első monori pincebörze

Monorra érkezik az ExperiDance!

börzére, melyet októ-
ber 14-én 10 órától tar-
tanak a KulPincében. 
 Természetesen nem 
csak a monoriakat lát-
ják szívesen a pince-
tulajdonosok között, 
hiszen pincetulajdo-
nosnak lenni jó, és 
ettől az érzéstől sen-
kit nem szeretnének 
megfosztani. 
 Azoknak is érde-
mes ellátogatni a bör-
zére, akik nem venni, 

hanem eladni szeretnének, ugyanis a szer-
vezők professzionális hátteret biztosítanak 
a pincék értékesítéséhez, így az eladni szán-
dékozók is nyugodtak lehetnek afelől, hogy a 
családi örökségük a legjobb kezekbe kerül. Az 
októberi börzén felkészült, tapasztalt szakér-
tők segítenek az eladásban, a szolgáltatás díj-

mentes, csupán annyit kérnek cserébe, hogy 
részletes információkat biztosítson az eladás-
ra váró ingatlanról. Az eladással és a börzé-
vel kapcsolatban felmerülő kérdéseit felteheti 
a 06-30/934-1000 telefonszámon, és elküldhe-
ti elektronikus levélben a monoripincefalu@
gmail.com e-mail címre. 

Október 14-én, vasárnap, 10 órától gyüleke-
ző a Kult Pin cében, ahol meleg teával, forralt 
borral, zsíros deszkával és számos eladásra 
kínált pincével, szőlővel és tulajdonosaival 
várják az érdeklődőket. A vendégvárást kö-
vetően köszöntésképp bemutatják a Monori 
Pincefalut, illetve az eladásra szánt pincéket, 
szőlőket. Innentől nincs más teendő, mint 
felvenni egy térképet, amelyen jelölik az in-
gatlanokat és elindulni a szemlére. A pincék 
megtekintésén túl találkozhatnak a tulajdo-
nosokkal is és akár együtt szemlélhetik meg 
az eladó ingatlant.

A pincebörze programja
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PROGRAMOK PROGRAMOK

NAPRAFORGÓCSKA NÉPTÁNCCSO-
PORT SZEZONKEZDŐ FOGLALKOZÁS
Október 4. 17 óra
A néptánc iránt érdeklődő gyerekeket október elejétől  
ismét heti rendszerességgel várja Bukai Tiborné veze- 
tésével a Napraforgócska Gyermek Néptánccsoport!
Művelődési ház

CARAMEL KONCERT
Október 13. 20 óra
Belépőjegyek még kaphatóak!
Városi sportcsarnok

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS 
FORRADALOM ESEMÉNYEIRŐL
Október 23. 10 óra 30
Részletek a címlapon.
 
VARÁZSÉNEK 
Október 26. 17 óra
Gyermekkoncert Weöres Sándor műveivel  
és rajzfilmrészletekkel.
Vigadó, díszterem

MOZI A VÁROSBAN 
November 9. 
A művelődési ház nagyterme időszakosan  
ismét moziteremmé alakul a Mozgó Mozi közreműkö-
désével. Részletek a www.mozgomozi.hu oldalon.
Művelődési ház

3. MONORI PÁROS BRIDZSVERSENY
November 11. 
A versenyről további információt a 06-30/606-1744 telefon- 
számon vagy a tatardora@gmail.com e-mail címen kérhetnek.
Vigadó, díszterem

SZEKERES ADRIEN  
AKUSZTIKUS KONCERTJE
November 17. 
Belépőjegyek már kaphatók! 
Vigadó, díszterem

A Vigadó programjai

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

MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI 
GYÁSZNAP TISZTELETÉRE 
Október 5. 18 óra
Ökumenikus imaórára az Aradi Vértanúk tiszteletére 
rendezendő és az azt követő gyertyás-fáklyás felvonulás 
a Kossuth szoborhoz.
Ady Úti Általános Iskola

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK 
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Szeptember 6. 14 óra 
Művelődési ház

SZÜRETI FELVONULÁS
Október 7. 14 óra

DR. SZÉCSÉNYI ISTVÁN RÖVIDCSŐRŰ 
GALAMBTENYÉSZTŐK FAJTAKLUBJA 
FIATALGALAMB-BEMUTATÓ
Október 13-14.
Információ: Gyura Ferenc titkár, +36-20/420-3519
Művelődési ház

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

 Jótékonysági koncert egy  
monori kislány megsegítésére

Mozi a városban

Készül a város jövő évi programterve

Klubok, szakkörök és csoportok
Tisztújítás a helytörténeti körben

MONORI KISÁLLATBÖRZE 
2018. október 14.
További információ a szervező honlapján: www.mgksz.hu. 
Vásártér

ELSŐ MONORI PINCEBÖRZE 
Október 14. 
Részletek a www.monoripincefalu.hu honlapon.

MÁRTON-NAPI ÚJBOR-ÜNNEP
November 10. 
A Monor Környéki Strázsa Borrend hagyományos 
rendezvényén mutatkoznak be a 2018-as monori borok. 

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

  A Helytörténeti Kör – Közművelődési Egye-
sület, mint már annyiszor, idén szeptember 10-
én is a Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban 
tartotta aktuális, tisztújító közgyűlését. Az el-
nök dr. Dobos György beszámolt az eddigi, 30 
éves munkáról.
 Az 1987-ben szakkörből egyesületté vált 
közösség a mai napig közel 100 000 munka-
óráját áldozta Monor lakosságának szolgála-
táért – helytörténeti múltjának feltárásáért –  
könyvek kiadásával, kiállításokkal, kulturá-
lis rendezvényekkel.
 Vladár István, a jelölőbizottság elnöke – dr. 
Dudás Jenőné és Magócsi Károlyné tagokkal vég-
zett körültekintő tájékozódás alapján – tett ja-
vaslatot az elnökség és a felügyelőbizottság 
tagjaira. A vélemények meghallgatása után 
a leköszönő tisztségviselők egyhangú sza-
vazással ismét bizalmat kaptak. Az elnökség 
tagjai: dr. Dobos György elnök mellett dr. Do-
bosné Pecznyik Ibolya és Zsirosné Kéri Éva; a fe-
lügyelőbizottság tagjai: Vladár István elnök-
letével Kovács Éva és Zainkó Géza. 

  Jótékonysági koncertet ad Monoron a Kaláka 
együttes. A népszerű zenekar Szabad-e ide bejön-
ni betlehemmel? című előadása december 19-én 
18 órakor kezdődik a római katolikus nagytemp-
lomban. A részvétel ingyenes, de a szervezők ado-
mányokat fogadnak a helyszínen és a kihelyezett 
gyűjtőpontokon. A koncerten összegyűlt adomá-
nyokkal egy monori beteg kislány karácsonyát 
szeretnék szebbé tenni a szervezők. 
 További információ Zainkóné Németh Etelkától 
kérhető a 06-20/423-55-33 telefonszámon. 

  Újra városközponti moziba látogathatnak 
az érdeklődők az országot járó Mozgó Mozi 
közreműködésével! A művelődési ház nagy-
terme időszakosan ismét moziteremmé ala-
kul, ahol a legújabb premierfilmeket tekint-
hetik meg a látogatók. 
 Első alkalommal november 9-én érkezik 
Monorra a Mozgó Mozi. Délelőtt szervezett 
óvodai és iskolai csoportok részére ismeretter-
jesztő- és mesefilmek szerepelnek a program-

  Monor Város Önkormányzata minden évben 
a novemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalja 
a következő évre tervezett városi programtervet. 
A 2019-re vonatkozó adatok begyűjtése megkez-
dődött, október végéig várják az egyesületek, in-
tézmények, egyházak programjait! Az ingyenes 
programok megjelennek a város Minőségi díjjal 
elismert honlapján és bekerülnek a Strázsa újság 
aktuális számába is. A szervezők ezzel is segítik a 

  Az iskolakezdéssel egyidőben újraindulnak 
heti rendszeres foglalkozásaink a művelődé-
si házban és a Vigadóban. A már működő klu-
bok és szakkörök folyamatosan várják az érdek-
lődőket, emellett új foglalkozások indítására is 
van lehetőség.
 A néptánc iránt érdeklődő gyerekeket október ele-
jétől várja Bukai Tiborné vezetésével a Napraforgócs-
ka Gyermek Néptánccsoport. A foglalkozások a jól 
megszokott beosztás szerint csütörtökönként lesz-
nek a művelődési házban. A Vigadó emeleti terme-
iben a kisebb gyermekek részére kedden délelőtt 
babás hastánc indul, csütörtökön délelőtt bábos me-
sekuckó és mesés torna várja a gyermekeket, pén-
teken pedig baba-mama klubba látogathatnak el. A 
felnőttek keddenként a Borzsák Endre Hagyomány-

 A régi-új tagok köszönettel elvállalták a hely-
történeti körben végzett további tevékenysé-
get, s a gyűlés résztvevői megfogalmazták a 
legfontosabb feladatokat. Köztük elsőként új 
tagok toborzását. Szeretettel várják az érdek-
lődő patriótákat, főleg fiatalokat!
 A tisztújító közgyűlésen megjelent Fekete 
Géza, akit – kérésére – a tagság örömmel fo-
gadott soraiba.
 A könyvtár részéről Uherkovich László kö-
szöntötte a helytörténeti kör megjelent tagjait. 
Egyúttal kérte a további együttműködést az 
intézmény rendezvényeihez, kiemelve a mo-
nori eseményekről tervezett kronológia szer-
kesztéséhez. Melynek első állomásaként két 
gimnazista diák nyertes OKTV-dolgozatát 
hallgatnák meg. A monori József Attila Gim-
názium végzős tanulója, Szász Bernadett har-
madik helyezettnek járó díjjal kitüntetett dol-
gozatának címe: Szent István kultusza Mária 
Terézia korában. A fővárosi Görög Álmos ne-
gyedik helyezést ért el a Budapest árnyéká-
ban, Monor 1918–20 című munkájával. nfo
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ban, délután pedig a legfrissebb – multiplex 
mozikban is látható –  családi és akciófilmek 
lesznek műsoron. A részletes műsort keres-
sék a Vigadó Kulturális és Civil Központ elér-
hetőségein! 

civil szervezetek, egyházak, intézmények program-
jainak összehangolását és népszerűsítését. 
 Amennyiben kérdése van, illetve egy adott dá-
tumról szeretne érdeklődni, hogy terveztek-e más 
szervezet részéről programot, érdeklődjenek a kö-
vetkező elérhetőségeken: 06-29/413-212, vigado@
vigadokft.hu. A szükséges adatlap letölthető a www.
monor.hu honlapról és személyesen kérhető a Vi-
gadó épületének első emeletén található irodáiban. 

Váltsanak bérletet az általunk 
szervezett élő koncertekre, így 
kedvezményes áron élvezhetik az 
ország legismertebb zenészeinek 
monori előadását! Első alkalom-
mal az október 13-i Caramel kon-
certre és a decemberi Wellhello 
bulira vásárolhatnak így belé-
pőjegyeket. 
 Mindkét népszerű előadó esetében gyorsan el-
keltek az olcsóbb, kedvezménnyel árusított jegyek, 
a bérlettel azonban újra jelentős kedvezményre te-
hetnek szert. A két koncertre együtt megvásárolt 

állójegyeket 6980 forintért válthat-
ják meg, mely több mint ezer forint 
megtakarítást jelent. Érdemes azon-
ban sietni, mert a bérlet csak kor-
látozott számban áll rendelkezés-
re és csak elővételben vásárolható 
meg! A koncertekre a jegyeket sze-
mélyesen tudják megvenni a Vigadó 
épületének első emeletén található 
irodánkban. További információt 
a 06-29/413-212-es telefonszámon 

vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen kérhet-
nek. Várjuk önöket szeretettel elismert zenészek 
élő koncertjeivel!

Vigadó Kulturális és Civil Központ

Koncertbérlet

őrző Egyesület zenés-táncos összejövetelein vehet-
nek részt, szintén kedden tartják az angol társalgá-
si klubot. Az asztali játékok kedvelőit a bridzsklub 
és a sakk-klub várja szerdánként.
  Folyamatosan működő csoportjaink mellett lehe-
tőség van a művelődési ház színháztermében aero-
bic, hip-hop és egyéb táncos, kézműves-foglalko-
zások megtartására, ha valaki oktatóként helyszínt 
keres az óráihoz. Ha hasonló heti rendszeres foglal-
kozást tervez, keressen fel minket a 06-29/413-212-es 
telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail 
címen, ahol a csoportok pontos beosztásáról is tájé-
koztatást kaphat.
 Várjuk az érdeklődőket heti rendszeres program-
jainkra és hétvégi előadásainkra, koncertjeinkre!

Vigadó Kulturális és Civil Központ
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Az úri középosztály nélkül nincs helyi elit, s nincs helyi közélet – fo- 
galmazzák meg a tudósok. „Az úri középosztály stílust, ethoszt, 
viselkedést jelentett. Sajátja volt a virtuskodás, a kaszinóhoz tar-
tozás, az adósságcsinálás. Monoron a szolgabírók, a jegyzők, az is-
kolaigazgatók, a katonatisztek jelentek meg követőként. Úgy vélték, 
hogy ők a magyarság, s ők minden érték hordozói. Történelminek 
hitték saját létüket, nemzetfenntartónak gondolták magukat”.   

Október végén lesz száz éve, hogy Budapesten és a nagyvárosokban forradalommá érlelődött 
a háború elvesztése és a súlyosbodó nélkülözések miatt tarthatatlanná vált a helyzet. Hogy ez 
akkor Monoron is éreztette hatását, azt pl. a Tűzpróba (1949) című önéletrajzi jellegű regény-
ben is olvashatjuk. Szerzője az a Rideg Sándor (1903–1966), aki a cselédsors nyomorúságos 
körülményei között tizenévesként Monoron élte át a világháború és a forradalmak időszakát. 

A monoriak viselt dolgai C. 1918 MONORON, az irodalomban

Bővül a VÉDELEM SZAKÜZLET

Polgárosodás – az úri középosztály 
és a helyi elit a XIX. sz. fordulóján

HELYTÖRTÉNET

U gyanakkor a középosztály részét ké-
pezte az a vállalkozói, tulajdonosi 
réteg is, amely nem nemesi háttere, 

hanem vagyona alapján számítható ide. Új 
egysége az értelmiség. Az utóbbiak jóléte sa-
ját teljesítményüktől, s nem a privilégiumok 
erejétől függött. „Egyre inkább előtérbe került 
az értékrend; az életmód, életstílus; a képzett-
ség, műveltség eleme. A polgárosodás civili-
zációs átalakulás. Közönségesen modernitás-
nak is hívhatjuk”. 
 Említsünk meg néhány kiemelkedő mo-
nori személyiséget, akik – Monoron, illetve 
Pest megyei és országos szinten is – a közélet-
ben aktív szerepet vállaltak. Dr. Förster Aurél 
orsz. gy.-i képviselő, ügyvéd, kávai földbirto-
kos, az Országos Hitelszövetkezet elnöke; dr. 
Rabár Endre orsz. gy.-i képviselő, járási bíró, 
monori virilis képviselő, a gazdakör elnöke, 
földbirtokos; dr. Kégl János államtitkár, orszá-
gos hírű jogbölcsész, a monori takarékpénz-
tár ügyésze, az Úri Kaszinó elnöke, földbir-
tokos; Gera József, a tak.pénztár első elnöke, 
az Úri Kaszinó elnöke (utóda Fromm Antal); 
Lukácsovits Alajos asztalos, az Országos Ön-
segélyző Szövetkezet elnöke, királyi kitünte-
tett, az ipartestület díszelnöke, községi kép-
viselő; Bobory János kat. kántortanító, a járás 

tanítóegyletének vezéralakja, a 
tanonciskola első igazgatója, ki-
rályi kitüntetett; Molnár Pál ref. 
lelkész, az Úri Kaszinó létreho-
zója, helyi képviselő; Sír Lajos, az 
egri káptalan tiszttartója, községi 
képviselő; Bekker Ádám gazdálko-
dó, uradalmi megbízott, községi 
képviselő; Beleki Gábor gazdálko-
dó, a birtokos parasztság szószóló-
ja, községi képviselő; Szenczi Mol-
nár Sándor, a Monorkerületi Lapok 
tulajdonosa, a monori fejlődés ví-
zióinak nagy alkotója, megyebi-
zottsági tag, helyi képviselő; Balla 
Lajos ref. lelkész, a nagytemplom 
renováltatója, az Úri Kaszinó el-

nöke, helyi képviselő, a Pest megyei bizottság 
tagja; Molnár János ref. lelkész, községi képvi-
selő; dr. Sandula Imre apátplébános, szentszéki 
ülnök, több alkalommal megyebizottsági tag, 
virilis képviselő; dr. Huppert Jakab ügyvéd, az 
izr. hitközség elnöke, több alkalommal me-
gyebizottsági tag; dr. Dabasi Ödön járási, majd 
megyei tb. főorvos, virilis képviselő, MÁV-ta-
nácsadó, a tűzoltók önkéntes egyesületének 
parancsnoka, a járvány-, illetve hadikórház 
létrehozója, az Ébredj dalkör elnöke, Szent-
rendre tűzrendészeti parancsnoka; dr. Fuchs 
Jenő községi orvos, községi képviselő; Kohn 
Mihály izr. főrabbi (utódja: Schlesinger Sámuel 
főrabbi); Rosemberg Márton, az izr. hitközség 
elnöke, községi képviselő. 
 Úri Kaszinó elnökök és községi képvise-
lők: dr. Halász Orbán kir. közjegyző; dr. Koós 
Emil kir. közjegyző, dr. Lehotzky Antal kir. köz-
jegyző, virilis községi képviselő, az evangéli-
kus egyház gondnoka, földbirtokos; dr. Hirkó 
László Pest megyei tiszti főorvos, virilis köz-
ségi képviselő; dr. Szappanos Sándor kir. járás-
bíró. 
 Községi bírók: Széll János, Németh Ágoston, 
Juhász Mihály, Rohr Károly, Palcsik János, G. Bok-
ros Sándor. Iparos köri elnökök és községi kép-
viselők: Kakas Gáspár mézes-bábos, Retter Mi-
hály asztalos. Ipartestületi elnökök és községi 
képviselők: Újváry János szabómester, Bekker 

Mihály asztalos, Gottmayer János kalapos, Csiz-
madia István csizmadia, Szűcs Zsigmond szíj-
gyártó, Sipos László szabó, Pokorny Sándor kő-
műves, Rendek Sándor kovács. 
 Főszolgabírók: Ladányi László, Sárközi Pál 
nagykátai földbirtokosok; Földváry Bertalan 
földbirtokos, ref. presbiter. Szolgabírók: Né-
methy Jenő; Ney Géza; Meskó Rudolf; Burján Béla, 
a kereskedő egylet elnöke, községi képviselő; 
Ócsai Mihály molnár (szélmalom); Appelshoffer 
Ferenc és Horn Mór gőzmalom-tulajdonosok, 
Vantulek Pál malomtulajdonos; Fried Béla ma-
lomigazgató; Huppert Bernáth tőzsér, kereskedő, 
gőzmalom-építtető, községi képviselő (társai: 
Tihanyi Jakab és Glancz Sándor); Herodek István 
műszaki bolti kereskedő; Balla Jenő, a Korona 
vendéglőse; Gyarmathai Derera József, a Magyar 
Magtenyésztő Vállalat főintézője. Iskolaigaz-
gatók és községi képviselők: Somogyi László, 
Nagy György (a Gazdakör megalakítója), Mes-
kó István, Borzsák Benő, Makay László; valamint 
Oláh Dezső és Kocsis Mihály (polgári iskola).
 A fenti, hiányosan felsorolt közéleti sze-
mélyiségek – mint az úri középosztály, a gaz-
dasági elit, valamint az értelmiség – méltó 
szimbiózisban sikerre vitték a monori pol-
gárosodás kezdetét. Monor község az 1900-
as években figyelemre érdemes változásokat 
élt át. Pénzintézetek születtek. Fejlődött a ma-
lomipara. Renoválták a templomokat. Létre-
jöttek az óvodák. Megszületett az Újtelep és a 
Maggyár. Megépült a főszolgabírói hivatal, az 
Őr utcai és az újtelepi elemi iskola, a polgári 
iskola. Felépült az Igazságügyi palota. Eme-
letes épületet kapott a központi elemi iskola. 
A város büszkesége lett a Vigadó új épülete. 
Elkészült a járványkórház, az adóhivatal. A 
monori kisgazdák a káptalani föld megvásár-
lásával növelték és piacra vitték termékeiket. 
Fejlesztették az állattenyésztést, a gyümölcs-
termelést. Artézi kutak születtek. Makadám-
mal borított utcák, téglával szilárdított járdák 
épültek.
 E fejlődés mögött ott található a civilizálódó 
ember, az alkotó közösségben élő személyiség: 
a hitközségek tagjai, az esküdtek, a virilis, il-
letve választott községi képviselők és bizott-
sági tagok, a civil közösségek. Velük együtt a 
pénzintézeti vezetők, jogászok, tanítók; a ki-
emelkedő ipari cégek tulajdonosai, irányítói; 
az iparosok, kereskedők tehetséges polgárai.
 Forrás: Gerő András: Dualizmusok, A Monarchia 
Magyarországa. Budapest, 2010; Molnár Sándor: 
Monorkerületi Lapok. Monor, 1901–1914; Süveges 
József: Közérdek. Monor, 1912–1932; Pest Megyei 
Levéltár; Statisztikai Hivatal Levéltára, Budapest; 
Szabó Ervin Könyvtár Levéltára, Budapest. 

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke
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R ideg Sándor műveletlensége mellett is 
született írói tehetséggel tudta a va-
lóság komor színeit iróniával és hu-

morral vegyíteni, ahogy azt Indul a bakter-
ház (1939) című, híressé vált művében is tette. 
Irodalmi kvalitását Kossuth- és József Atti-
la-díjjal is elismerték. Jó tíz évig élt az általa 

„M” városnak, illetve „falu-városnak” neve-
zett Monoron. Ezúttal az őszirózsás forrada-
lom itt érzékelhető hangulatából idézünk tőle.
 „Magam tizennégy éves múltam ekkor.”„A 
falu-város kikövezett utcáin és terein szokatlan 
sürgés-forgás volt: katonák jöttek és mentek, 
civilek csoportosultak mindenfelé. Legfeltű-
nőbb volt a vörös szalaggal díszített katona-
sapka. Az emeletes házak falán nemzetiszínű 
plakátok virítottak, ilyen fölírással: A Nem-
zeti Tanács Védelme Alatt… A kocsmáros a 
cégér hordóján vigadó Szent János fejére ra-
gasztotta a védelmező plakátot. A város vas-
tagabb karói szintén nemzetiszínű védelem 
alatt álltak. Az utcákat fiatal legénykék járták, 
vállra emelt fegyverrel. Az ingadozó közhata-

lom őket vélte felhasználni a dühödten haza-
vonuló katonák ellen. Egy púpos péklegény 
volt a vezérük, s naponta hatvanszor gyüle-
keztek a cigánysoron, ahol a morék kisebbet 
nevettek rajtuk, mint a katonákkal teli utcá-
kon. A városháza kapujában fegyveres ka-
tona állt, vörös szalaggal a sapkáján és vö-
rös nyakkendővel. Kezdett vörösbe fordulni 
a világ. A főtéren egy nagyhasú, kövér em-
ber ácsorgott. A hasára néztem, hogy rajta 
van-e a Nemzeti Tanács Védelme? Már gya-
nakodtam, hogy ők találták ki az egész védel-
met, mert a vályogházak és sárfalak oldalán 
semmi védelmező nyomtatványt nem lát-
tam.” „Az Igazsághoz címzett kocsmán kívül 
még egy jobb hely volt a városban, a Korona 
Szálló Kávéház.” „Apám árnyékában királyi 
önérzettel léptem be a vendéglő nagytermé-
be, ahol az őszirózsás forradalom és az elkö-
vetkezendő események viharmadarai gyü-
lekeztek.” „Az éjjel itt is kitört a forradalom, 
hallom, hogy néhány embert agyonvertek. A 
káptalan borát kieresztették. Térdig jártak a 

borban, akik ott voltak. Úgy látom, kutyavi-
lág következik most az urakra. Maguk akar-
ták így, teljék kedvük benne, de a tolvajlásokat 
meg a borivást nem helyeslem. Ilyesmi nem 
embernek való...” „Én meg az apám földpár-
tiak vagyunk. Nekünk föld kell, bársonyta-
pintású, álombeli fekete föld… Egyetlen do-
log ez, amiért meghalni tudunk. Különben 
mindenki halottjelölt itt valamilyen formá-
ban, azok is, akik távol vannak. Az ő vérük-
kel lesz megírva az elkövetkező év története, 
akár tetszik az írástudóknak, akár nem.” B.G.

Monori Strázsa: Két éve működik Monoron a 
Védelem Szaküzlet, most pedig további 125 m2-rel 
bővül. Ennek apropóján beszélgetek Békési Zsolt-
tal, a Békési Security ügyvezető igazgatójával. 
Ezek szerint van létjogosultsága egy ilyen szak-
üzletnek Monoron.
 Békési Zsolt: 2016-ban a CIB Bank helyén 
nyitottunk, de ezt a helyet gyorsan kinőttük, 
most az Erste helyén terjeszkedünk, egy kö-
zel 300 m2-es üzletet alakítunk ki. Ez lesz az 
ország egyik legnagyobb eladóterű munka-
védelmi-munkaruházati szaküzlete.

M.S.: Ekkora a kereslet?
 B.Zs.: Egyre nagyobb, és nem csak hely-
ben. Azt tapasztaljuk, hogy mára komoly von-
záskörzete van üzletünknek. Annak ellenére, 
hogy webáruházat is működtetünk, ahol éj-
jel-nappal vásárolhatnak, Budapesttől Kecs-
kemétig érkeznek hozzánk személyesen is a 
vásárlók.

M.S.: Ön szerint ez minek köszönhető?
 B.Zs.: Hozzáértés, vevőközpontúság, kor-
rektség. Üzletünkben nem „csak” eladók van-
nak, hanem munkavédelmi szakemberek, 
akik minden esetben próbálják felmérni az 
érdeklődő valós igényeit, azt, hogy mire van 
valóban szüksége. A mellett, hogy munkavé-
delmi technikusok is várják az érdeklődőket, 

rendszeresen részt vesznek továbbképzése-
ken, gyártói oktatásokon.

M.S.: Van valamilyen trend? Mi a divat a mun-
karuházatban, ha van egyáltalán ilyen?
 B.Zs.: A minőség lett a divat. Egyre többen 
vásárolják azokat a termékeket, melyek mö-
gött komoly fejlesztés, innováció van, magas 
színvonalú gyártással egybekötve. Nagy ará-
nyú a prémium termékek forgalma, mint pél-
dául a Puma, Uvex, Helly Hansen. Ezek a ter-
mékek messziről idevonzzák az embereket.

M.S.: Ők egyéni vásárlók, vagy cégek?
 B.Zs.: Eleinte főként az egyéni vásárlók 
keresték saját részre a prémium termékeket. 
Nekik nem volt mindegy miben dolgoznak 
napi 8-10 órát, vagy esetleg még többet. Ma 
már egyre több cég keresi a felső kategóriás 
termékeket, ezzel is kifejezve a dolgozó irán-
ti megbecsülésüket. Egy minden igényt ki-
elégítő, sportos védőcipő nagyban növeli a 
munkatársak elégedettségét, ezáltal elősegí-
ti a munkaerő megtartását.

M.S.: Úgy tudom, a Puma eladásaikra különö-
sen büszke.
 B.Zs.: Monoron nyitottuk meg az ország 
első és máig legnagyobb Puma Safety szak-
kereskedését. Messze nálunk találják a legna-

gyobb kínálatot, ami közel 50 típust és több 
mint 500 darabos saját készletet jelent.

M.S.: A nagyobb hely további kínálatbővülést 
jelent?
 B.Zs.: Célkitűzésünk az, hogy az eddigi-
eknél is nagyobb kínálattal, még nagyobb 
színvonalon elégítsük ki a vásárlói igénye-
ket, ezért növeljük az azonnal elérhető ter-
mékek körét is.

M.S.: Végezetül, aki esetleg nem tudná, hol lehet 
önöket megtalálni?
 B.Zs.: Monoron, a Kossuth L. u. 88/b. szám 
alatt, az OTP mellett, webáruházunkat a tel-
jes forgalmazott kínálattal a bekesisecuryt.
hu címen találják. Szaküzletünk munkana-
pokon 8 és 18 óra között, szombaton 7 és 12 
óra között várja vásárlóit.  (x)

Hirdetés

Dr. Dabasi Ödön és családja



 MONORI STRÁZSA | 2018. október 19

Hirdetés

Hirdetés

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

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

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

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

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

végezzük!

Hirdetés

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 11  000 Ft-tól!

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

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

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

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

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

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

  A televíziós közvetítésben is láthattuk-
hallhattuk, hogy a legutóbbi Ferencváros–
Mol Vidi labdarúgó-mérkőzés kezdőrúgását 
egy monori Fradi-szurkoló végezte el. Mo-
noron sokan vannak, akik – több generáci-
ón át – rajongói a futballnak, a helyinek is. 
Az itt nagyon gyakori Bokros név viselői 
közül is. Nagy örömmel értesülhettünk pél-
dául arról, hogy a Haladás elleni, augusz-
tus 11-i szombathelyi találkozón a Puskás 
Akadémia felnőtt csapatában először lépett 
pályára NBI-es meccsen a 18 éves monori 

Bokros Szilárd. Rá jogosan 
büszke nagyapja, Bokros 
István pedig – aki annak 
idején a régi monori pá-
lyán is játszott, és utána 
sokáig az újon – 70. szüle-
tésnapjára kapott ajándék-
ként elvégezhette a kezdő-
rúgást a BSS Monor–Duna 
Aszfalt TVSE mérkőzésen 
az óbudai ideiglenesen ha-
zai stadionunkban. Szi-
lárdnak volt kitől örököl-
ni e hagyományt, aminek 
gratuláló társai szerint 
– ha így dolgozik tovább – 
méltó folytatója, sőt kitel-
jesítője is lehet. B.G.

Bokros Szilárd augusztus 11-én játszotta élete első NBI-
es labdarúgó-mérkőzését a Szombathelyi Haladás ellen

Bokros István 70. születésnapjára kapott ajándékként végezhette 
el a kezdőrúgást a BSS Monor–Duna Aszfalt TVSE mérkőzésen

ELSŐ OSZTÁLYÚ  
mérkőzések Monoron
Két sportágban is monori helyszínt választottak hazai pályának az NBI-ben 
szereplő sportklubok: szeptember óta élvonalbeli férfi kézilabda és női 
labdarúgó-mérkőzéseket láthatnak a sportszerető érdeklődők Monoron. 

A Vecsés SE ÉL-TEAM kézi-
labdacsapat a városi sport-
csarnokban fogadja – töb-

bek között – a MOL-Pick Szeged 
(november 6.) és a Telekom Vesz-
prém (április 2.) csapatát; míg a 
magyar bajnok MTK Hungária FC 
női labdarúgócsapata a Balassi úti 
sporttelepen játssza a bajnoki sze-
zon hazai mérkőzéseit.
 A Vecsés SE kézilabdacsapata 
fennállása legnagyobb sikerét érte 
el, amikor tavaly megnyerte az NB 
I/B nyugati csoportját. A csapat az 
elmúlt idényben az üllői sportcsar-
nokban játszotta hazai mérkőzé-
seit, de a helyszín nem felelt meg 
az első osztályú bajnoki mérkőzé-
sek megrendezésére, így a mono-
ri sportcsarnokot választották az 
idei szezonra. Az abszolút újonc 
az élvonalban szokatlan csapat-
modellel játssza első NBI-es sze-
zonját: profi státuszú játékosok és 

munkájukat megtartó civilek ve-
gyesen alkotják a csapatot.
 Nagy Károly edző bízik benne, 
hogy a tapasztalt profik, és a he-
lyi fiatalok alkotta csapat kihar-
colhatja az élvonalban maradást. 

„Az első sorunk már az NB I/B-
ben is kiválóan muzsikált, ennek 
a gerincét próbáltuk megtartani. 
Igyekeztünk rutinos játékosokkal 
erősíteni, hiszen az elitben egy jó 

sornál többre lesz szükség, hogy 
versenyben lehessünk a sokkal te-
hetősebb vetélytársakkal” – mond-
ta el korábban a Nemzeti Sportnak. 
A nyilatkozat óta elrajtolt az első 
osztályú pontvadászat, lapzártán-
kig három mérkőzést játszott le a 
Vecsés SE, az eredmények azon-
ban még nem jöttek, egyelőre nulla 
ponttal a tabella utolsó helyén sze-
rénykedik a gárda. A legnagyobb 
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arányú vereséget pont a monori 
sportcsarnokban szenvedték el a 
vecsésiek, igaz, még 11 gólos kü-
lönbséggel sem szégyen kikap-
ni Csurgótól az újoncnak, hiszen 
az ellenfél a hazai mezőny egyik 
erős csapata. (Eredmények: Vecsés 
SE–Dabasi KC VSE 20-24, Ceglédi 
KKSE–Vecsés SE 24-22, Vecsés SE–
Csurgó KK 20-31.)  
 A címvédő magyar bajnok, az 
MTK női labdarúgócsapatának 
monori mérkőzéseiről a Hajrá Mo-
nor szurkolói közösség honlapján 
olvashattak először a sportszere-
tő érdeklődők. A női NBI kiírásá-
nak megfelel a monori Balassi úti 
sporttelep; így fordulhat elő, hogy 
a monori másodosztályú férficsa-
pat nem játszhat itt mérkőzéseket, 
de a női élvonal csapatai igen. Az 
MTK lapzártánkig lejátszott mér-
kőzésein a következő eredmények 
születtek: MLE–MTK 0-14, MTK–
Astra 3-1, MTK–Szent Mihály 3-0, 
Haladás Viktória–MTK 1-0, MTK–
Ferencváros 1-2. Az MTK a tabella 
második helyét foglalja el a nyolc-
csapatos bajnokságban.  
 A sportot kedvelő monori la-
kosoknak egyre több lehetőségük 
lesz színvonalas mérkőzéseket lát-
ni! A csapatok hazai mérkőzései-
nek időpontját keressék városunk 
Minőségi díjjal elismert honlapjá-
nak rendezvénynaptárában; ahol 
sok más szabadidős programot is 
találnak.

A Vecsés SE kézilabdázói edzenek a városi sportcsarnokban

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

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

Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

18 birkózó képviselte a Monor SE szakosztályát Abony-
ban, szeptember 15-én, a diákolimpia kötöttfogású 
területi fordulójában. A Diák I. kategóriában 54 kg-
ban Bódi Attila első, Balázs Levente pedig második he-
lyen végzett. A Diák II-ben Békési Vendel (35kg), Feke-
te Dávid (38kg) és Nagy Máté (63kg) első helyezett lett, 
míg Kolompár Imre (35kg), Kolompár Tibor (38kg) és 
Deme Zoltán (50kg) a második helyen végzett. Nagy 
Renátó (29kg) pedig harmadik lett. 
 A gyermekkorosztály szabadfogású meghívásos 
versenyén Gencsi Olivér (54 kg) és Balázs Péter (35 kg) 
első; Lászlói János (32kg), Fekete Szilas (28kg) második; 
Klein Dániel (35 kg), Sintár Marcell (32kg), Gaál Kristóf 
(30kg), Leé Levente (30kg) és Kosztán Tamás (23kg) pe-
dig harmadik helyet ért el. Szép eredménylista! B.G. 

Biztató a birkózó-
utánpótlás is
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TAPASZTALATSZERZÉS  
és jobb helyzetkihasználás
Ez a két tényező hiányzik 
elsősorban még ahhoz, hogy 
a BSS Monor csapata előbbre 
kerülhessen a tabellán. 

Hirdetés

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018. október 2-án és 9-én 17 órakor
Választható tantermi vagy távoktatás • Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
30 éve Monoron

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

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu Monor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Parole
 NYELVISKOLA

Ingyenes részvétel  
az óráInkon  

egy teljes héten át!
A részvétel regisztrációhoz kötött.

A NYELVISKOLÁBAN
október 15-től 20-ig!

NYITOTT TANTERMEK HETE

TAKARÉK
OTTHON HITEL

THM: 
2,50-8,74%

Igényelje Takarék Otthon Hitel konstrukciónkat  
ingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, felújítására!

www.patriatakarek.hu

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén 
a THM mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra 
bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A tájékoztatás nem 
teljes körű és nem minsősül ajánlattételnek. A Pátria Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. A Takarék Lakáshitelekre vonatkozó 
további információk és feltételek a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben, vala-
mint a hitelhez kapcsolódó Hirdetményben találhatóak, amelyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló fiókjaiban és a  
www.patriatakarek.hu weboldalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Pátria Takarékszövetkezet munkatársaihoz!

2018. 08. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Lakáshitelek: Takarék Otthon Hitel Fix 10 – THM: 5,50 % -  
8,74 %;  Takarék Otthon Hitel Fix 5 – THM: 4,81 % - 8,02 %; Takarék Otthon Hitel Referencia – THM 2,50 % -  
5,64 %. 2018. december 31-ig befogadott, és 2019. március 31-ig szerződött ügyletekre.

Főbb feladatok, munkák: 
•  szennyvízcsatorna-rendszer karbantartása,  

hibák elhárítása
Az álláshoz tartozó elvárások: 
•  műszaki végzettség (előny, de nem feltétel)
•  megbízhatóság
•  pontos, precíz munkavégzés
•  „B” kategóriás jogosítvány
Előny: 
•  villanyszerelői végzettség
•  „C” kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye:
Monor és térsége.

DAKÖV KFT. 
MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁGA 

Monori telephelyére 
Csatornahálózat-

karbantartó
munkakörbe 

szakembert keres.

Jelentkezés: Tel.: 06-29/412-372   
E-mail: huszar.zsolt@dakov.hu

 Márton- 
napi újbor- 

kóstoló 
november 9.

19.00

Vigadó ÉtteremNézze meg havi ebédajánlatunkat!

Nálunk megvalósítható 
egy komolyabb meeting 
vagy egy lazább csajos 
délután is.

KERBOR 
Kft.

Monor, Kossuth L. u. 
65–67.

Asztalfoglalás:
+36-70/218-1889 

Rendezvényszervezés: 
+36-70/424-3422

Nyitvatartás: 
H–P: 10–20, Szo: 11–23, 

V: 11–17
•  születésnap, osztálytalálkozó
•  esküvő, keresztelő
•  üzleti megbeszélések
•  baráti, családi  

összejövetelek,  
céges rendezvények 

LEBONYOLÍTÁSÁT 
VÁLLALJUK!

Hidegkuti 
Tibor borai 
debütálnakM indenki előre tudhatta, hogy az 

NBII-be kerülve hozzá kell majd 
szokni a magasabb osztály emeltebb 

szintű követelményeihez, és a hazai pálya hi-
ányának vagy az esti mérkőzések számunk-
ra új hangulatának körülményeihez. Igyeke-
zett is mindenre jól felkészülni csapatunk. De 
a jelenlegi helyezésünkkel, a jobb lehetőségek-
kel rendelkező nagyvárosi csapatok ellenére 
sem lehetünk elégedettek, mert mérkőzéseink 
java részében egészen jól játszottunk. Értéke-
lések: nemzetisport.hu: Az előző szezonban 
még NBI-ben szereplő Vasas kiszenvedett si-
kerrel (2-1) kezdett a Monor ellen. A Nemzeti 
Sportban a Vasas edzője jól felkészített csapat-
nak nevezte Monort.  Ritkán látni NBII-ben két 
ekkora szépségdíjas bombagólt, írták, amiből 
az egyiket a mi Tóth Barnánk lőtte.
 Sonline (Somogy megye hírportálja): A sió-
fokiak 38 perc alatt elbuktak az újonc ideigle-
nes otthonában. A monoriak ezzel a győze-
lemmel (2-0) történelmet írtak, hiszen ez volt 
az első másodosztályú sikerük. És ez nem volt 
érdemtelen. 
A Csákvár FC honlapja újoncnak, de nem ru-
tintalannak nevezte a BSS Monort, akit ottho-
nukban (egy 11-essel) sikerült 2-1-re legyőzniük.
 Az első osztályba visszatörekvő WKW ETO 
FC Győr – aminek keretében 13 NBI-et meg-
járt játékos volt – őrült csatának nevezte azt a 
drámai végjátékot, amiben Monor a 92. perc-
ben 11-essel kiegyenlített, de a 93.-ban még-
is Mészöly Géza 10 emberre olvadt csapata, a 
Győr vonult le győztesen (3-2-vel).
 A Békéscsaba edzője, Boér Gábor 2-1-es győ-
zelmük után nyilatkozta: – Nagyon nehéz mér-

kőzésen vagyunk túl. Szeretném kiemelni az 
ellenfelet, hiszen egy nagyon szimpatikus csa-
patot ismerhettünk meg, és nagyon jól fociztak. 
A 6 volt NBI-es játékossal felálló Nyíregyhá-
za 1-0-ra vezetett, amikor a 92-93. percben az 
oldalvonalukon kiguruló labdát Bozsik József 
edzőjük – az időhúzás reményében – odább 
rúgta. A hajrászpari.hu oldalon egyik szurko-
lójuk is azt írta, hogy a sors ezt a sportszerűt-
lenséget büntette, amikor a 94. percben még-
is sikerült egyenlítenünk (1-1)! Kaposváron 
szerencsétlen napunk volt, mivel öngólunk-
kal vezetett az ellenfél – a szerzőjét ráadásul 
később ki is állították. Egyenlítettünk ugyan, 
de hiába szerzett 2 gólt Tóth Barna (a másodi-
kat a 92. percben), végül 3-2-re kikaptunk. A 
Monor nem rossz csapat, sokan megszenved-
tek ellenük, itt sem adták fel, 3-1-nél sem – nyi-
latkozta edzőjük, Waltner Róbert. 
 A Tiszakécske elleni meddő hazai me-
zőnyfölényünket nem sikerült gólra váltani, 
a mérkőzés majd kétharmadát emberelőny-
ben játszva sem. A lapzártánkkor idegenben, 
a tavaly még NBI-es Balmazújváros elleni esti 
meccsen pedig a félidei döntetlen után ismét 
rutntalanul, a 89. percben kaptuk a veresé-

günket jelentő gólt. Így 1 győzelem, 2 dön-
tetlen és 6 vereség a mérlegünk.
 Mindezzel a 9. forduló után – a BSS Monor 
a tabella utolsó előtti, 19. helyén áll.
 Igaz, hogy a sorsolás rögtön az elején több 
bajnokesélyessel hozott össze minket, de az 
utolsó pillanatokban nem lenne szabad gólt 
kapni. Pozitívumnak számíthat viszont, hogy 
egynél több góllal soha nem kaptunk ki, 7 mecs-
csen lőttünk is, még hátrányból is. Van olyan 
csatárunk – Tóth Barna –, aki szinte minden 
meccsen betalált, így holtversenyben veze-
ti az NBII-es góllövőlistát. És érezhető még a 
csapatban a potenciál, az akarat a javuló ered-
ményességre, ami hosszútávon kamatozhat.
 Horváth Dávid vezetőedzőnknek a Vasas 
meccs utáni véleményét most is reálisnak te-
kinthetjük:
 – Újonc csapatként a tanulási folyamat 
kezdetén járunk. Átesett több játékosunk is 
a profi labdarúgás tűzkeresztségén. Rossz ér-
zés a hajrában kapott góllal veszíteni, játéko-
saim teljesítménye azonban biztató a jövőre 
nézve. Meccsről meccsre jön a rutin és a hig-
gadtság, és így minimalizálni tudjuk majd 
az elkövetett hibákat is. B.G.  
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AJÁNLÓ

•   Zárcserét és kisebb lakatos munkákat vállalok: 
fémkeretes kapuk és kerítések javítása, helyreállító 
munkálatok végzése, igény esetén új elemek gyár-
tása és beépítése. Tel.: 06-70/213-5835

•   Szeretnél megismerkedni az olajfestészettel? 
Festő szakkör a JAG-ban, jelentkezni lehet 14-101 
éves korig! +36-70/379-1007, facebook/agardigabi. 
Várlak szeretettel, Agárdi Gabi festőművész

•   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

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

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

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

•   Monoron központhoz közel berendezett lakrész 
kiadó. Leinformálható 40-55 év közötti nem do-
hányzó hölgy részére, maximum egy gyerekkel kizá-
rólagos használatra. Érdeklődni:+36-30/472-0532

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

•   Szobafestés, mázolás, tapétázás minősé-
gi munka, tiszta környezet megbízható, tapasz-
talt szakemberek. Árajánlat, időpont-egyeztetés: 
Gerstenbrein István - 06-20/260-3768

ApróhirdetésSzerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/AAKCIÓK!

Folyamatos

Kedvező áraK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.
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Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás

szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1190 Ft/m2 -től.

    Magócsi Ruhatisztító

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.  
október 18-án  
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!

www.bandk.hu

A B&K Kft. 
gyakorlattal rendelkező  

AWI-hegesztő  
és élhajlító gépkezelésben jártas  

lemezlakatos
munkatársat keres

Elvárásaink:
•  önálló munkavégzés 
• problémamegoldó-képesség
• terhelhetőség

Feladat:
rozsdamentes acélból készülő termékek előállítása.

Munkavégzés helye: 
Monor, Jókai u. 9–11.
Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:  
2200 Monor, Mátyás K. u. 11. • hr@bandk.hu

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

Fabrikett 11 kg
90 Ft/kg

990 Ft

Nem kapott
Strázsát?

Kérjük jelezze 
ha nem kapott 

Monori Strázsa újságot, 
vagy egyéb problémát 

tapasztal a terjesztéssel! 
E-mail: terjesztes@

regiolapok.hu 

Tel.: 06-29/412-587 



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

  2018. október 5. péntek:

 19.15.   Belső harmónia: citrusos stresszoldás
 20.15.   Édes élet: mézes kényeztetés balkáni dallamokkal

  2018. október 12. péntek: 

 19.15.   Tengerparti lazulás sós-olivás peelinggel
 20.15.   Hűsítő kényeztetés mentával és teafával

Szaunaestek 
a Nádas Tó Park Hotel***

superiorban

nadastoparkhotel.hu  

+36-21/233-3032

   2211 Vasad,  
Monori út 100.

  2018. október 19. péntek: 

 19.15.   Radler: citromos sörös felfrissülés
 20.15.   Melange: mézes kávés bőrszépítés

  2018. október 26. péntek 

 19.15.   Toszkán tájakon illatos füvek nyomában
 20.15.   Holdfényséta: jeges cirógatás, 

levendulával és zöldteával

Szauna program hossza: 12–15 perc.   •   A program ára külsős, nem szállóvendégeink számára: 1 500 Ft (+ wellness belépő).
Előzetes bejelentkezés szükséges legkésőbb a szaunázást megelőző napon 18 óráig.


