
2018. november 23. 19:00, Vigadó
Angyali üdvözlet  

– adventi kiállítás Kruchió László munkáiból 

2018. december 2.  16:00, Szent István tér
Első adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik a református egyház kórusa
Köszöntőt mond:  

Schaller Tamás és Vladár István, lelkipásztorok
Gyertyát meggyújtja és a város nevében köszönt: 

Dr.  Zsombok László polgármester

2018. december 5.  
Gyerekek találkozhatnak Mikulással  

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

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

Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Matuz József lelkipásztor

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

Tagintézménye tanulóinak évzáró koncertje 

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

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

Köszöntőt mond: Sánta József lelkipásztor

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

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

és városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház közössége  

élő betlehemmel és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes 
gondoskodik.

Köszöntőt mond: Pogácsás Tibor államtitkár  
és Paszternák Tamás plébániai kormányzó

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

Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban

Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban

Gyermekkarácsony a református kistemplomban

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

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

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

„Ünnepi
  fényben” 

ADVENTI 
ÜNNEPSÉGSOROZAT 

Monoron

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

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

Legyen részese ön is! 

XXVII. évfolyam 11. szám • 2018. október 31.  Monor Városi Önkormányzat lapja

Közvilágítás-
fejlesztés 

Interjú az új
iskolaigazgatóval

A mi iskolánk  
a legszebb

Táncra perdült 
az utca népe is

Újévi koncert 
a Vigadóban

A monori  
birkózás új idő-
számítása kez-
dődik

4. oldal

11. oldal

9. oldal

12. oldal

14. oldal

18. oldal

Első alkalom-
mal ítélték oda  
a Köz Szolgá-
latáért-díjat 

Közmeg-
hallgatás

5. oldal

7. oldal
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Ünnepi megemlékezés 
OKTÓBER 23-ÁN
Az 1956-os forradalom 62. évfordulóján ünnepi megemlékezést szerve-
zett Monor Város Önkormányzata az 1956-os emlékműnél. Az esemény 
kezdetén Oberfrank Pál, Jászai Mari-díjas színművész, a Veszprémi Petőfi 
Színház igazgatója prózai műsorát hallhatták, aki ikonikus, forradalom-
hoz kapcsolódó irodalmi művekből állította össze méltó műsorát.

Tervezett napirendünk

1.  Dr. Zsombok László köszöntője, tájékoztatása a városban folyó 
fejlesztésekről

2.   „Egészségfejlesztés és betegségmegelőzes idős korban”  – Dr. Négyesi 
Zsolt PhD  főorvos Bajcsy Zsilinszky Kórház – VI. Belgyógyászati Osztály

3.  Teendők a szén-monoxid-mérgezés megelőzése érdekében, valamint az 
avar és kerti hulladék kezelése napjainkban – Gere Imre tűzoltó ezredes 
– kirendeltségvezető 

4.  Ésszerű gyógynövényhasználat idős korban – Papp János 
gyógynövényalkalmazási szakmérnök 

5.  Kérdések – válaszok

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Dr. Zsombok László
polgármester

Ezúton tisztelettel meghívom önt  
2018. november 21-én 14.00 órára  

a monori Művelődési Házban (Bocskai u. 1.) 
megrendezésre kerülő  

fórumra, melyet a monori szépkorúak 
részére szervezünk,  

az őket talán legjobban érintő témákban.  

Önkormányzatunknak fontos, hogy az idősebb generációt 
is naprakész, őket érdeklő információkkal lássa el, melynek 

legalkalmasabb módja a személyes találkozás.

 Fontos továbbá városunknak, hogy szépkorú polgáraink is 
elmondhassák véleményüket a számukra kiemelt ügyekben! 

Meghívó 
Szépkorúak fórumára

Monor szeretne idősbarát önkormányzat lenni!

AZ EXPERIDANCE
TÁMOGATÓJA:

www.experidance.hu

AZ

EXPERIDANCE PRODUCTION
ÉS A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR SZÓLISTÁI

B E M U T A T J Á K

2019. JANUÁR 18.
PÉNTEK 19.00

MONOR VÁROSI SPORTCSARNOK
2200 MONOR, BALASSI B. U. 25.

JEGYÉRTÉKESÍTÉS:
Vigadó Nonprofit Kft. 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67. vigado@vigadokft.hu; 06/29-413-212

online jegyértékesítés: tixa.hu
A MAGYAR KULTÚRA NAGYKÖVETEI

ZENÉBEN ÉS TÁNCBAN EGY SZÍNPADON!

MONOR 2018. november 17. 17:00
Vigadó Kulturális és Civil Központ

Belépőjegyek kaphatóak a monori Vigadóban és a TIXA hálózatában  
2.990.- (early bird) és 3.990.- forintos áron.

További információ, jegyrendelés: www.vigadokft.hu | vigado@vigadokft.hu | 06-29/413-212

Ő t Zsombok László, Monor 
város polgármestere kö-
vette, aki ünnepi beszé-

dében arra kereste a választ, hogy 
mit üzen a nemzeti emlékezetben 
megőrzött alkalom. Az 1956-os ut-
cai pénzgyűjtést, mintegy jelképet 
mutatta be a több száz fős közön-
ségnek. A kihelyezett, őrizetlen lő-
szeresládák ötlete kockázatos volt, 
hiszen a pénz könnyen eltűnhe-
tett volna. Ehelyett – a betört ki-
rakatokban érintetlenül hagyott 
árukhoz hasonlóan – a forrada-
lom egyik jelképévé vált.
 „1956-ban megvillant valami 
a két világháború közti hazánk-
ból, sőt, még talán a reformko-
ri Magyarországból is. A szabad, 
független és saját lábán megállni 
kívánó és a maga erejéből gyara-
podó Magyarországból. A nagy-
hatalmak játékszerétől független 
szerepben is létezni tudó, erősödő, 
öntudatos, a maga útját járó ma-
gyar polgári világból” – mondta 
el a városvezető. „Hol tarthatna 
ma ez az ország, ha nem olya-
nok szabadítják fel, akik megit-
ták a kölnivizet? És hol tarthatna 
ez az ország, ha tisztességes, va-
lódi rendszerváltás történt volna 
1990-ben?”
 „Egy fiatalember azt mondta 
89 kora nyarán, Nagy Imre és már-
tír társai újratemetésén a Hősök 
terén, hogy ott, akkor nem csak 

az 56-os hősöket temetik. Azok-
ban a koporsókban ott volt az ő, 
az akkori 20-as, 30-asok ifjúsága 
is. Az ellopott, elhazudott rend-
szerváltással egy következő ge-
neráció ifjúságát is elrontották; 
azokét, akik a rendszerváltást 
gyerekként, vagy fiatal felnőtt-
ként élték meg. A konklúziók nél-
küli módszerváltással, a le nem 
vont következtetésekkel, elma-
radt igazságtétellel, a végbe nem 
vitt változtatásokkal, az elszalasz-
tott lehetőségekkel a szocializmus 
után, a rendszerváltást követően 
egy következő nemzedék tagjai 
is be lettek csapva. A 90 után el-
maradt gazdasági talpraállás, a 
sorozatosan, direkt, vagy hoz-

zá nem értés-
ből elrontott 
gazdaságpoli-
tikák, a meg-
maradt, csak 
másfelé orien-
tálódó nagyha-
talmi függőség, 
vagyis összes-
ségében a rend-
szerváltás utá-
ni elszalasztott, 
elhibázott kö-
zel két évtized 
már egy másik 

generáció fiatalságát is beárnyé-
kolta, ha nem is ásta el teljesen. 
Nekem sokszor olyan élményem 
van mostanában, tudom, hogy 
van, aki nem osztja ezt, de mintha 
most menne végre végbe a rend-
szerváltás. Amikor látom, hogy 
végre anyagiakban és kultúrájá-
ban is gyarapodik ez az ország. 
És úgy fejlődik, hogy végre a sa-
ját útját járja és amennyire lehet, 
próbál független lenni nagyha-
talmak befolyásától. Azt látjuk, 
hogy kezdjük megtalálni ma-
gunkat. Kezdjük megtalálni a 
hangunkat. Most áll talpra az or-
szág. Talán most nem lesz nagy-
hatalmak játékszere sem.
 Ehhez helyben is olyan polgá-
rokra, monori lakosokra van szük-
ség, akik bíznak saját tehetségük-
ben, munkájukban, sikerükben; és 
nem segélyben, állami újraelosz-
tásban gondolkodnak! Az ő ér-
tékrendjük a polgári gondolko-
dásra, az egyéni felelősségre, az 
önmagukról és környezetükről 
való gondoskodás fontosságára 
kell, hogy épüljön!” 
 „Monoron is cselekedhetünk 
az ’56, az utcai pénzgyűjtés ön-
zetlenségének szellemében, ha le-
győzzük a kommunizmus rossz 
örökségét! Szükséges, hogy a 

boltban, az üzletekben, hivata-
lokban, a szolgáltatásokban, be-
leértve természetesen a közszol-
gáltatásokat is, előzékenyek és 
figyelmesek legyünk! Kezdjük ezt 
Monoron, legyünk az első olyan 
város, amelyik hivatalosan és nem 
hivatalosan is polgári módra ke-
zeli a vevőt, az ügyfelet, türelmes 
és figyelmes” – zárta ünnepi be-
szédét Zsombok László.
 Az ünnepi esemény részeként, 
Monor Város Önkormányzatának 
legújabb, tavaly alapított kitünteté-
sének átadása következett. A Köz 
Szolgálatáért-díjjal azon személyek 
munkásságát ismeri el az önkor-
mányzat, akik a város lakosságá-
ért, a közösségi élet fejlesztéséért 
hosszú időn át kifejtett, áldoza-
tos munkájukkal, hivatásszerűen, 
mindennapi munkájukat ellátva 
járultak hozzá. Az idén első alka-
lommal Dr. Rados Mária orvosnak 
és Bánné Wágner Katalin bölcsődei 
kisdedgondozónak adta át a díjat 
Zsombok László, Monor város pol-
gármestere.
 Az emlékezés koszorúinak el-
helyezését követően országszer-
te ismert kiállítás megnyitójával 
folytatódott a program. '56-os Arc-
képcsarnok címmel nyílt képző-
művészeti kiállítás. nfo

Ünnepi beszédet mondott Zsombok László polgármester Ünneplők a Szent István téren

Oberfrank Pál Jászai 
Mari-díjas színművész 
prózai műsorával kezdő-
dött a megemlékezés
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Első alkalommal ítélték oda a 
KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT-DÍJAT

MILLIÓKAT FORDÍT az ön- 
kormányzat közvilágítás-fejlesztésre

Az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából rendezett városi em-
lékműsor keretében idén első alkalommal adta át a díjat Zsombok 
Lász ló polgármester dr. Rados Máriának és Bánné Wagner Katalinnak.

Az elmúlt három évben közel 10 millió forintot költött az önkormányzat a közvilágítás bővítésére, fejlesztésé-
re. A közvilágítás állapotát évről évre vizsgálja a képviselő-testület, az így feltárt hiányosságokat összesítik a 
beérkezett lakossági bejelentésekkel, amely alapján megrendeli a hálózatbővítést, fejlesztést a szolgáltatótól. 

Felújítják a gimnáziumi öltözőket

Helyi buszjárat

  Régóta várt fejlesztés valósulhat meg a 
József Attila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnáziumban: az önkormányzat és a 
Monori Tankerületi Központ közösen újít-
ja fel az intézmény sportcsarnokához tarto-
zó öltözőket. 
 Az építési engedélyezési terv és a 
közbeszerzési kiviteli tervdokumentá-
ció elkészítésének költségeit az önkor-
mányzat vállalta, a Monori Tankerületi 
Központ pedig lefolytatta a kivitelezés-
re kiírt közbeszerzési eljárást. 
 A beruházás a tervek szerint két 
ütemben valósul meg. Az első ütem-
ben az új földszinti öltözőhelyiségek 
és vizesblokkok kivitelezése történik, 

  Az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. kö-
zött létrejött megállapodás alapján 2016. má-
jus 2-án indult el a városban a helyi buszjá-
rat. A monori tömegközlekedés elindítását 
hosszas egyeztetések előzték meg, a képvi-
selő-testület a lakossági igényeket szem előtt 
tartva hozta meg döntését a helyi személy-
szállítási szolgáltatás elindításáról. A szolgál-

kiegészülve a funkcionáláshoz szükséges 
emeleti berendezésekkel. A kivitelezés első 
szakasza jövőre készül el. Az emeleti helyi-
ségek egy későbbi időpontban készülnek 
el, a beruházás második ütemében a felső 

szinten egy tanári szobát és vizesblokkot, 
továbbá egy többfunkciós termet is kiala-
kítanak. 
 A beruházás költségeit az önkormányzat és 
a Monori Tankerületi Központ közösen állja. 

A tankerület a Klebelsberg Köz-
pont felhívására kérelmet nyújtott 
be a köznevelési intézmények inf-
rastrukturális javítására kiírt pá-
lyázaton, amely keretében 25 mil-
lió forint támogatást nyert. Monor 
Város Önkormányzata saját költ-
ségvetéséből 25 millió forinttal 
egészíti ezt az összeget, így ösz-
szesen 50 millió forintból valósul 
meg a beruházás első üteme.  V. 

M onor Város Önkormányzata leg-
újabb, tavaly alapított kitüntetésé-
vel azon személyek munkásságát 

ismeri el, akik a város lakosságáért, a közös-
ségi élet fejlesztéséért hosszú időn át kifejtett, 
áldozatos munkájukkal, hivatásszerűen, min-
dennapi munkájukat ellátva járultak hozzá. 
 Dr. Rados Mária háziorvos Summa Cum La-
ude minősítéssel végezte el a Budapesti Or-
vostudományi Egyetemet, melyet követően 
1968-ban Monorierdőn lett körzeti orvos. Rö-
vid idő múlva Monorra költözött, ahol azóta 
is családorvosként dolgozik. A rendszervál-
tás után a város első polgármesterének vá-
lasztották, mely címről politikai csatározá-

sok miatt 11 hónap elteltével lemondott és 
vissza tért eredeti hivatásához. Ezután több 
cikluson keresztül képviselőként küzdött az 
egészségügy jobbá tételéért. Orvos édesap-
ja szerint már kicsi korában látszott, hogy jó 
orvos lesz belőle, mert látta a normálistól el-
térő jeleket. Emberségessége, segítőkészsége 
miatt szeretik páciensei. Kötelességének tar-
totta, hogy a betegeknek nem csak a beteg-
sége tartozik rá; ebben a szellemben fél év-
százada gyógyítja a monoriakat.
 Bánné Wagner Katalin kisgyermekneve-
lő 1979 óta dolgozik a Monori Bölcsődében. 
Munkáját töretlen szakmai alázat és példamu-
tató hivatástudat jellemzi. Kiemelkedő szak-

mai tudását kötelező továbbképzések mellett 
önképzéssel gyarapítja. Magatartása és céltu-
datos munkavégzése példaértékű lehet kollé-
gái számára. Gyermekekkel való bánásmód-
ja következetes, empatikus, szeretetteljes és 
elfogadó. Munkaidőn túl is szerepet vállal a 
közösségi munkákban, kollégái kedvessége 
személyisége és közösségformáló ereje miatt 
szeretik. Munkáját a szülők is dicsérik és el-
ismerik.

Zsombok László polgármester és Rados Mária családorvos

Bánné Wágner Katalin

I dén összesen 1 millió 341 ezer 347 forin-
tot fordított az önkormányzat a közvilá-
gítás bővítésére. Ebből az összegből meg-

valósult a Váczi Mihály közben 1 db lámpatest 
felszerelése, a Rizling dűlőn a Szt. Orbán tér-
től a Locsodi utcáig 5 db lámpatest felszerelé-
se, a Strázsahegy Fesztivál körút elején 1 db 
lámpatest felszerelése, a Mátra utca elején 1 
db lámpatest felszerelése, a Péteri u. 39. szám 
előtt 1 db lámpatest felszerelése, a Kinizsi köz-
ben 1 db lámpatest felszerelése, valamint a Szé-
kely Bertalan köz 10/E szám előtt 1 db lámpa-
test felszerelése. 
 Fontos megjegyezni, hogy az önkormány-
zat minden bejelentést követően azonnal in-
tézkedik, azaz jelzi a meghibásodást a szol-
gáltató felé, ennek ellenére sajnos többször is 
előfordul, hogy csak hosszas várakozást kö-
vetően – egyes esetekben évek múlva – tudja 
csak kijavítani a hibát a szolgáltató. Az októbe-
ri közmeghallgatáson is téma volt a Szent Ist-
ván téri szobor környezetében tapasztalt lám-
patest-meghibásodás, melyet ugyan kijavított 
a szolgáltató,  de másnapra újra jelentkezett a 
probléma. Ilyen esetekben az önkormányzat 
újra jelzi a hibát és próbálja elérni, hogy a lehe-
tő legrövidebb időn belül elhárítsa azt a szol-
gáltató. 

 A közvilágítás a település egyik fontos alap-
szolgáltatása, hiszen a lakóközösség komfort-
érzetét rontja, ha sötét, világítás nélküli útsza-
kaszokon kell közlekedni, ilyen esetben pedig 
növekszik a balesetveszély is.  Nem elhanyagol-

ható szempont, hogy a kivilágítatlan területek 
a rossz szándékkal érkezőket is jobban vonz-
zák. A közvilágítás karbantartása, fejlesztése  
ezért is fontos feladata városunk vezetésének 

– hangsúlyozta Zsombok László.  VN

MEGRENDELT KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉS-BŐVÍTÉS MONOR 2015–2018 ÉV

Sorsz. Az érintett terület megnevezése Lámpatest 
darabszám

Bruttó 
összeg Forrás Elkészült Határozat szám

1   Csokonai u. 3 286 012   EM 2015. 09. 01 330/2014 (VII.17)

2   József Attila u. 12 1 873 971   EM 2015. 09. 01 330/2014 (VII.17)

3   A Mendei út alsó szakaszán a Mendei út–Forrás 
utca elágazástól az "S" kanyarig 7 725 894   EM 2017. 02. 22 671/2015 (XII.10)

4   A Mendei út középső szakasza 
az Irsai Olivér dűlőtől a Mogyoró sorig 5 521 202   EM 2017. 02. 22 671/2015 (XII.10)

5   A Mendi út felső szakasza 
a Mogyoró sortól a Csaba Gyöngye dűlőig 7 725 894   EM 2017. 02. 22 671/2015 (XII.10)

6   A Kisfaludy u. 22. sz. elé 1 db. lámpatest felszerelése 1 126 749   EM 2017. 02. 22 671/2015 (XII.10)

7   Az Irányi utcának a Jósika utcából kezdődő 
szakaszán 2 db. lámpatest felszerelése 2 214 160   EM 2017. 02. 22 671/2015 (XII.10)

8   A Rét utcában 1 db. lámpatest felszerelése 1 126 749   EM 2017. 02. 22 671/2015 (XII.10)

9   A Liszt Ferenc utcában 1 db. lámpatest 
felszerelése a 7. számú ház előtt 1 139 309   EM 2017. 02. 22 253/2016 (IV.14)

10   A Batthyány utca Mikszáth és Dugonics utcák 
közötti szakaszon 1 db. lámpatest felszerelése 1 139 309   EM 2017. 02. 22 253/2016 (IV.14)

11   A Széchenyi utcának az Ady Endre és Hunyadi utcák 
közötti szakaszon  1 db. lámpatest felszerelése 1 139 309   EM 2017. 02. 22 253/2016 (IV.14)

12   Erzsébet királyné útja (Ipar utca után) 6 476 109   EM 2017. 09. 21 25/2017 (I.19)
13   Váczi Mihály köz 1 126 749   EM 2018. 06. 06 671/2015 (XII.10)

14

A Rizling dűlőn a Szt. Orbán tértől a Locsodi utcáig kis-
feszültségű hálózat kiépítése (vezeték létesítési díj). 

5
1 341 120   Önerő

2018. 06. 06 671/2015 (XII.10)
A Rizling dűlőn a Szt. Orbán tértől 
a Locsodi utcáig lámpatestek. 521 202   EM

15   Strázsa-hegy Fesztivál körút eleje közvilágítás-bővítés 1 139 292   EM 2018. 08. 23 253/2016 (IV.14.)
16   Mátra utca eleje közvilágítás-bővítés 1 139 292   EM 2018. 08. 23 253/2016 (IV.14.)
17   Péteri u. 39. előtti közvilágítás-bővítés 1 139 297   EM 2018. 08. 23 253/2016 (IV.14.)
18   Kinizsi köz kzv. kiépítés 1 137 833   EM 2018. 11. 23 253/2016 (IV.14.)
19   Székely Bertalan köz 10/E 1 137 682   EM 2019. 01. 23 253/2016 (IV.14.)
20   Kossuth Lajos utca 224. (szaporítás) 1 208 280   EM 2019. 04. 16 106/2017 (II.16.)
21   Szatmári u. 0,4kV-os hálózatra szál utánhúzása 1 207 899   EM 2019. 07. 16 106/2017 (II.16.)

22   
Pince u. közvilágítás-bővítés

6
623 062   EM

2019. 08. 16 106/2017 (II.16.)Pince u. 0,4kV-os hálózat bővítés 
közvilágítás miatt (vezeték létesítési díj). 548 640   Önerő

Összesen: 66 9 765 013   

tatót pályázat útján választotta ki az önkor-
mányzat – a járat üzemeltetését a Volánbusz 
Közlekedési Zrt. nyerte el. Az önkormány-
zat és a Volánbusz között létrejött megálla-
podás 2019. április 30-ig szól, eddig az idő-
pontig változatlanul üzemel tovább a helyi 
járat. Várhatóan ezt követően sem tapasztal-
nak majd különösebb változást a monoriak, 

de a lejáró szerződés miatt az önkormány-
zatnak új pályázatot kell kiírnia a szolgálta-
tás üzemeltetésére. Az önkormányzat szán-
déka szerint jövő év májusától is változatlan 
formában és tartalommal kívánja fenntartani 
a helyi járatot, ezért a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az új pályázatot a korábbihoz 
hasonló feltételekkel írják ki. Így várhatóan 
az új szerződés megkötésekor sem változik 
a menetrend, illetve a menetjegyek és a bér-
letek ára.  V. 
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ÖNKORMÁNYZAT

December 1-jétől átveszi az önkormányzat a re-
formátus és az evangélikus temetők üzemelteté-
sét. A két temető egy területen található, amely 
a nyilvántartásban két ingatlanként szerepel. Az 
egyházakkal két különálló megállapodást köt az 
önkormányzat, amelyben rögzítik az üzemeltetés 
feltételeit és az ezzel járó ellátandó feladatokat. 
 A képviselő-testület döntése szerint az üzemel-
tetést az önkormányzat cége, a Kövál Zrt. végzi 
majd – tudtuk meg Zsombok László polgármester-
től. Az elvégzendő feladatok miatt a Kövál dolgo-
zói létszámát két fővel bővíteni kell, az üzemel-
tetéssel járó munkákat egy fő temetőgondnok és 
egy fizikai állományú munkatárs látja el.  V. 

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 1 
fő főkönyvi könyvelői munkakör betöltésére. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: 2018. november 15. 
Bővebb tájékoztatás a www.monor.hu oldalon ér-
hető el, vagy Forgách Tamás irodavezetőtől kérhe-
tő a 06-29/612-339-es telefonszámon. 

Hosszú idő után ismét Monorra érkezik az országot 
járó Mozgó Mozi és elhozzák a városba a legújabb 
családi és akciófilmeket. November 9-én délelőtt az 
Apróláb című családi animációs filmre óvodai cso-
portok jelentkezhetnek a Vigadó elérhetőségein, 
de természetesen egyéni érdeklődőket is várnak. 
A nyilvános vetítés programja a tervek szerint iga-
zi sikerfilmeket tartalmaz! Az elmúlt hetek legna-
gyobb mozis slágere a Venom és az egyik legjob-
ban várt életrajzi film, a Freddie Mercury életét 
bemutató Bohém Rapszódia is vetítésre kerül! A 
magyar filmek kedvelői sem csalódnak majd, a ter-
vezett műsor egy új magyar thrillert is tartalmaz: 
X – a rendszerből törölve címmel. A részletes mű-
sort keressék a www.mozgomozi.hu weboldalon, 
ahol lehetőség van a jegyek előrefoglalására is.

Önkormányzati 
üzemeltetésbe  
kerülnek a temetők

Álláshirdetés

November 9-én mozi 
a művelődési házban

Meghosszabbított türelmi  
idő a fúrt kutak bejelentésére? 

Új gyászjelentő táblát  
helyez ki az önkormányzat

Folytatódik a Móricz  
Zsigmond utca felújítása

Köszönet az  
önzetlenségért

Több mint 20 millió forintot költött 
az önkormányzat karbantartásra

  Október közepén monori önkor-
mányzat beruházásában vette kezde-
tét a vasútállomásra vezető, nagy for-
galmú közút első szakaszának – Ady 
Endre utca és Mátyás király utca kö-
zötti – felújítása. A munkálatok kere-
tében sor kerül a vasútállomás előtti 
buszforduló és a buszöblök burkola-
tának javítására is, így hamarosan tel-
jes egészében megújul a Móricz Zsig-
mond utca burkolata
 Mint azt korábban is olvashatták, az 
idei útfelújításokkal kapcsolatban a képvise-
lő-testület egyik legfontosabb döntése volt, 
hogy három szakaszban újul meg a Móricz 
Zsigmond utca és annak folytatása, a Pilisi 
utca eleje. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 
nyár közepén újraaszfaltozta az állomás ut-
cájának Mátyás király utca Kistói út közöt-
ti részét. Ezt követően, szeptember végére a 
Móricz Zsigmond utca végét és a Pilisi utca 
első – Katona József utcáig tartó – szakaszát 
újította fel a Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
 A most érintett szakaszon a munkaterü-
let átadása után a pályázaton nyertes HE-
DO Kft. ütemezése szerint megkezdődött 
az utca legforgalmasabb szakaszának felújí-
tása. Az útfelület tartósságát ezen a részen 

  Manapság már igen ritka kincs az, hogy ösz-
szefogjanak emberek. Az még ritkább, hogy 
sok-sok órát társadalmi munkával töltsenek. 
Ez az önzetlenség, páratlan összefogással jött 
létre a Monori Bölcsődében, és így nyári zárá-
sunk alatt a nyolc csoportszobánk festése mind-
össze két nap alatt megvalósulhatott. Mindez 
nem jöhetett volna létre, ha nincsenek önzetlen 
szülők, és egy nagy csapat, akik szívvel-lélek-
kel dolgoztak. Hála és köszönet a segítségért!
 Köszönjük a Monori Lovasbarátok Egyesü-
letének: Monori-Tönköl Anitának aki összehozta 
a csapatot számunkra. A Monori Lovasbarátok 
Egyesületének tagjai: Bágyi Csaba, Heka Atti-
la, Hornyák János, Monori Gábor, Nagy Krisztián, 
Sinkovicz László Zoltán, Tasi-Maczák Mária. Kö-
szönjük Tönköl Gábornak aki bútoraink szétsze-
relésében segédkezett.
 „Bölcsis szülők csapata”: Gergelyfi János, Tóth 
Mária, Szauer Gábor Péter (aki még eszközöket 
is biztosított számunkra), Kovács József Pál, Czö-
vek Zoltán, Tóth János, és nagyszülő-szülő páro-
sunk Vladárné Mariann és Juhász Ildikó. Köszö-
net jár még Deme Zoltánnak és Rácz Sándornak.
 „Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az 
ember észreveszi, hogy mások is élnek a föl-
dön őkívüle és amit tesz, úgy teszi, hogy nem 
csak magára gondol, hanem másokra is.” (Sza-
bó Magda) Monori Bölcsőde  

  Új fatáblát helyez ki az önkormányzat a Baj-
csy-Zsilinszky utca–Forrás köz sarkán lévő vi-
rágboltnál, melyre a gyászjelentéseket lehet 
majd kifüggeszteni. A régi, elöregedett táb-
la helyére egy kézi faragású új fatábla kerül, 

  A képviselő-testület még a januári ülésén 
döntött a monori intézmények idén elvégzendő 
karbantartási, felújítási munkálatairól. A pol-
gármesteri hivatal Műszaki, Városgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Irodája (MŰVÁK) 
egyeztetett az intézményvezetőkkel az elvég-
zendő feladatokról. Az egyeztetéseket köve-
tően a kivitelezések több ütemben valósultak 
meg – egyes intézmények saját kivitelezésben 
végeztek el kisebb javítási, felújítási és telepí-
tési munkákat, a nagyobb feladatokat pedig 
lehetőség szerint helyi vállalkozókkal végez-
tette el az önkormányzat. 
 A jelentősebb munkák között sor került a 
2017-ben már előkészített és megkezdetett fel-
adatok befejezésére és folytatására, így pél-
dául a Napsugár Óvoda tavaly már elvégzett 
helyszíni vizsgálatai alapján az óvoda nedve-

  A közelmúltban hangos volt a sajtó az il-
legálisan fúrt kutak bírságmentes engedé-
lyeztetési időszakának közelgő határidejéről. 
Mint ismert: még 2016-ban tették lehetővé, 
hogy az engedéllyel nem rendelkező kuta-
kat 2018. december 31-ig vízgazdálkodási 
bírság megfizetése nélkül is jóvá lehet ha-
gyatni a hatóságokkal.  A türelmi időt most 
2020. december 31-ig kitolná a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK) kezdeménye-
zésére a kormány, egy az Országgyűlésnek 
benyújtott javaslattal – közölte az Agrármi-
nisztérium. 
 A kormányjavaslat értelmében mentesül a 
vízgazdálkodási bírság alól, aki 2020. decem-

ber 31-ig kérelmezi az engedély nélkül, vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemel-
tet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi léte-
sítményt. A türelmi idő meghosszabbítása a 
házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági 
öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatko-
zik. A legalizált mezőgazdasági hasznosítá-
sú kutak tulajdonosai uniós vidékfejlesztési 
pályázatokon is indulhatnak.
 A kormány azt szeretné, hogy a jövőben egy-
szerűbb, gyorsabb és olcsóbb legyen az új ku-
tak engedélyezése és az illegális kutak fenn-
maradási eljárása. Ennek a szakmai feltételeit 
a NAK bevonásával a Belügyminisztérium és 
az Agrárminisztérium dolgozza ki.  nfo 

is süllyesztett szegély kiépítésével biztosít-
ják a kivitelezés során. Ennek kialakítását 
követően a meglévő aknafedlapok és más 
szerelvények szintbeemelése és a meglévő 
burkolat felmarása következik. Az új asz-
faltréteg terítését követően sor kerül a szik-
kasztóárkok rendezésére és a padka kiala-
kítására is.
 A több héten át tartó kivitelezés miatt a Vo-
lánbusz egyes buszmegállóit ideiglenesen át-
helyezik, ezzel kapcsolatban a város honlap-
ján tájékozódhatnak.
 Az önkormányzat kéri az érintett tulajdo-
nosok és közlekedők türelmét, a hamarosan 
elkészülő útszakaszon mindenki kényelme-
sebben közlekedhet majd! nfo

D r. Zsombok László polgármester 
részletes tájékoztatást adott a vá-
ros gazdálkodásáról, beszámoló-

ja egyik legfontosabb jó híre volt, hogy új 
adónem kivetése nélkül is évről évre nö-
vekednek a városi költségvetés adóbevé-
telei, sőt, ettől az évtől a képviselő-testü-
let eltörölte a mezőőri járulékot is. A város 
polgármestere ezután bemutatta az elmúlt 
egy év fejlesztéseit, beruházásait, szót ej-
tett a most induló és a döntés előtt álló pro-
jektekről, köztük az egyik legfontosabbról, 
az új bölcsődeberuházásról is.
 A beszámolókat a lakossági kérdések és 
észrevételek követték. Elsőként a temető-
üzemeltetés kérdése merült fel, melynek 
átvételéről a közelmúltban döntött a képvi-
selő-testület. Az ezzel kapcsolatos tudniva-

lókat a Strázsa újság mosta-
ni számában is olvashatják, 
a konkrét felmerülő rongá-
lásról a Kövál Nonprofit Zrt. 
vezetője, Takár Gábor ígért 
részletes kivizsgálást. Ha-
sonlóan népszerű téma volt 
a fúrt kutak bejelentési kö-
telezettségéről szóló kérdé-
sek, melyről szintén olvas-
hatnak lapunkban.
 A pedagógusföldet meg-
vásárló Ceva gyógyszer-

gyár veszélyesanyag-ke ze lési gyakorlatáról 
Zsombok László polgármester úr elmond-
ta, hogy ezügyben is folyamatosan egyeztet 
a leendő beruházóval, akik jelenleg műkö-
dő üzemeikben is maximális hangsúlyt fek-
tetnek a biztonságra. A monori gyáregység 
kapcsán is biztonsági zónák kialakítását ter-
vezik, ennek érdekében további magánterü-
leteket vásároltak már fel.
 A Hegyessy tanya ingadozó áramellátá-
sával kapcsolatban megtudhatták az érdek-
lődők, hogy az NKSZ Áramszolgáltatóval 
javuló kapcsolatban van az önkormányzat, 
a bejelentésekre rendszeren reagálnak. Az 
önkormányzat igény esetén segít ezen be-
jelentések összesítésében, de a lakosságnak 
érdemes közvetlenül a szolgáltatót is érte-
síteni.

KÖZMEGHALLGATÁS 
Monor Város Önkormányzata idén is októberben tartotta 
meg az éves közmeghallgatást. A nyilvános fórum formailag 
képviselő-testületi ülésnek számít, hagyományosan az ön-
kormányzat gazdálkodása; az elmúlt egy évben magvalósult 
és folyamatban lévő fejlesztések; és a lakossági észrevételek 
szerepelnek a napirendi pontok között. Így volt ez idén is.

 A vasútállomás akadálymentes közlekedé-
sének problémája nem először merül fel, a hi-
ányosságot az önkormányzat is megoldandó 
problémaként kezeli. A lakossági észrevételt, 
miszerint a vágányok közötti átjárhatóságot 
biztosítani kellene, a MÁV már egy évekkel 
ezelőtti ügyintézés során nem engedélyezte.
 A város külterületeivel kapcsolatban többen 
felvetették – jellemzően a pincefalu zártkerti 
övezetére utalva – hogy miért nincsenek egyes 
közművek (víz, gáz) bevezetve az adott terü-
letre?0 Polgármester úr válaszában elmondta, 
hogy a városnak még egyes belterületi része-
in sincs minden szükséges infrastruktúra ki-
építve – annak ellenére sem, hogy ez kötelező 
önkormányzati feladat. A városban található, 
hétvégi házakból álló övezetekben az egyik 
legfontosabb közmű, a világítás kiépítésre 
került. Érkezett olyan lakossági észrevétel 
is, hogy egyes területekre szükséges további 
közvilágítás, ezekről eddig mindig pozitívan 
döntött a képviselő-testület, hiszen ez a köz-
biztonság szempontjából is fontos. Nem cél-
ja a városvezetésnek, hogy az életvitelszerű 
lakhatás feltételeit megteremtsék egy olyan 
övezetben, ami nem lakóövezet. 
 További kérdések merültek fel a járda-
építéssel kapcsolatban, a Móricz Zsigmond 
utca és a Péteri út–Kossuth Lajos utca elejé-
nek felújításáról; a tervezett gyorsvasút mi-
atti kisajátításokról, a katolikus templom kö-
rüli világítási és vízelvezetési problémákról, 
valamint az árkok és átereszek tisztántartásá-
ról. Utóbbi témában jó hírrel zárta Zsombok 
László a fórumot: az önkormányzat szeret-
né segíteni azokat a kötelességüket teljesí-
tő lakosokat, akik gondozzák a közterületi 
utcafrontot a portájuk előtt azzal, hogy az 
árokból kikerülő földet és szemetet elszál-
lítják. Ezzel kapcsolatban egyeztet a Kövál 
Zrt. vezetésével.

ÖNKORMÁNYZAT

sedéssel érintett falszakaszain szellőző, pára-
áteresztő anyaggal elvégzett vakolatjavítása 
és festése. Befejeződtek a bölcsődében a redő-
nyök és az árnyékoló szerelési munkái is, to-
vábbá a tavaly beszerzett udvari játékok tele-
pítése is megtörtént.
 Megkezdődött és folyamatosan zajlik a ta-
valy elkészült szakvélemény alapján az óvo-
dák udvari játékeszközeinek a javítása. A fűtési 
rendszerek karbantartását még az ősz beállta 
előtt elvégezték. 
 Az önkormányzat idén összesen több mint 
20,5 millió forintot költött a bölcsőde, a Kossuth 
Lajos Óvoda, a Napsugár Óvoda, a Petőfi Óvo-
da, a Szivárvány Óvoda, a Tesz-Vesz Óvoda, a 
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár, a Gemini 
TV stúdiója, a Gondozási Központ és a város-
háza karbantartási munkálataira. 

amely kinézetében megegyező a város több 
pontján található hirdetőtáblával, melyeket 
egy üllői fafaragó mester készített. Az önkor-
mányzat az új táblát is az üllői vállalkozóval 
készítteti el.  nfo

A Pilis utca elejének felújítása 
a közelmúltban fejeződött be



 MONORI STRÁZSA | 2018. november 98 2018. november | MONORI STRÁZSA 

KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG

A mi iskolánk a legszebb

Életet mentett a monori 
rendőr-polgárőr páros

A Monori Rendőrkapitány-
ság alezredese kapta a Monor 
Közbiztonságáért Díjat

  A Monori Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola Diákönkormány-
zata fotópályázatot hirdetett az 
iskola tanulói számára. 
 Nevezni az iskola épületéről 
készült fényképekkel lehetett, 
hisz méltán büszkék lehetünk 
iskolánk épületének szépségé-
re. (Még ha mostanában egy kis 
felújítás rá is férne!) 
 A pályázat lezárására október 
12-én került sor. Ekkortól az is-
kola folyosóján kiállításra kerül-
tek az elkészült alkotások. 
 Szebbnél szebb, érdekesebbnél 
érdekesebb fényképek érkeztek 
a pályázatra. Volt, aki a valósá-
got mutatta meg saját készítésű 
fényképén úgy, hogy egy órák 

  Monor Város Ön-
kormányzata Kiss Gá-
bor rendőr alezredest, 
a Monori Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osz-
tály vezetőjét tüntette 
ki idén a város köz-
biztonsága érdekében 
tett munkásságáért. A 
Monor Közbiztonsá-
gáért Díjat az a sze-
mély vagy szervezet 
kaphatja meg, aki 
Monor közbiztonsága 
érdekében kimagas-
ló teljesítmény nyújt, 
vagy huzamosabb 
időtartamon át foly-
tat kiemelkedő mun-
kásságot. 
 Kiss Gábor alezre-
des 2000-ben, négy 
évnyi szolgálat után 
került a Monori Rendőrkapitányság köte-
lékébe. Előbb főnyomozóként, majd őrspa-
rancsnok-helyettesként, és őrsparancsnokként 

  A Monori Strázsa egyik olvasója, Kaltenecker 
Andrea értesítette szerkesztőségünket, hogy „30 
jóravaló monori lakos” együttes erővel tisztí-
totta meg a bozóttól a Téglagyári pincék tete-
jét. A szerkesztőségbe eljuttatott írást változ-
tatás nélkül közöljük. 
 „Mire képes több mint 30 jóravaló monori 
lakos? Csodákra! A tavaszi szemétszedés és a 
nyár eleji strázsahegyi bozótirtás sikerén fel-
bátorodva, Herda Tiborral nagyot álmodtunk. 
A szemétszedés mellett Tibiék beszervezték 
az összes szorgos kezű téglagyári pincetulaj-
donost, hogy együttes erővel tisztítsuk meg a 
sok helyen évtizedes bozóttól a pincék tetejét. 
 Szemét most már „csak” 2 teherautónyi 
volt, zöldhulladék viszont annál több, 20 fu-
var után már nem számoltuk.
 Köszönet minden résztvevőnek és támoga-
tónak és a Kövál Zrt.-nek, hogy hozzájárult a 
sikerhez!”
 Mostmár valóban hangulatos séták tehe-
tők a Téglagyári pincéknél is, rendezett kör-
nyezetben, csinos pincék között.  nfo

  Szeptember 29-én a monori polgárőrség 
maroknyi csapata részt vett Dunaharaszti-
ban az idén is megrendezésre kerülő halász-
léfőző-versenyen. Bár az induláskor nem volt 
az időjárás valami biztató, hűvös, esőreálló 
volt, ennek ellenére a csapatunk lelkes és bi-
zakodó maradt.
 A megszokott helyszínen kellemes retró zene 
várta és vidámította a felsorakozott 14 csapatot. 
Szokás szerint szakácsunk, Balogh József irányí-
totta a segédkező monori csapattagokat. Min-
denki igyekezett a legjobb tudása szerint tevé-
kenykedni. A füstölgő fahasábok szúrós szaga, 
a rotyogó halászlé finom illata terjengett a le-
vegőben.  Szerencsére az időjárás is meggon-
dolta magát, és az őszi napfény sugara a kora 
délutáni órákban rámosolygott a résztvevők-
re. Fél kettőkor összeszedte a zsűri az elkészí-
tett, ízlésesen feldíszített mintaételeket. Meg-
kezdődött az igazi izgalom, az értékelés! Az 
eredmény kihirdetésekor nagy öröm érte a 
csapatunkat. Bár a vándorserleget nem sike-
rült megszereznünk – mint három évvel ez-
előtt –, de dobogós, 3. helyezettek lettünk.  MPKE

  Június 16-án Falajtár Tímea polgárőr kö-
zös szolgálatot látott el a Monori Rendőr-
kapitányság hivatásos tagjával. A délutá-
ni órákban egy küldést követően a rendőr 
kollégával közösen újraélesztést kellett vég-
rehajtani a mentők megérkezéséig! Vezetés 
közben lett rosszul egy férfi, akinek az életé-
ért Tímea és társa mindvégig hősiesen küz-
dött, aminek meg is lett az eredménye, sike-
rült őt „visszahozni”. 
 A példás helytállásáért júliusban emlék-
plakettet adományozott dr. Mihály István 
rendőr dandártábornok, megyei rendőrfő-
kapitány Tímeának és társának.
 Dr. Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke közbenjárásával Tímea az 
OPSZ ünnepi megemlékezésén a Stefánia 
Palotában október 17-én Pogácsás Tibor ál-
lamtitkár és dr. Túrós András elnöktől „Élet-
mentő Érdemérmet” vehetett át.
 Falajtár Tímea 2013 óta tagja az egyesüle-
tünknek. Mindvégig nagy munkakedvvel, 
szorgalommal, aktívan vette ki részét az 
egyesület munkájából! Nagy érdem mind 
neki, mind az egyesületnek, hogy ilyen pol-
gárőrök gyarapítják sorainkat!  MPKE

  Az elmúlt hetekben három 
szépkorú monori lakost köszöntött 
otthonában Zsobmok László polgár-
mester. Mindhárman hölgyek és a 
90. évüket töltötték be a napokban. 

közti szünetben kapta le önfe-
ledten játszó társait a fényké-
pezőgépével. De volt olyan pá-

dolgozott. 2012-ben 
a közrendvédelmi 
osztály vezetőjének 
nevezték ki; majd 
2015-ben lett a bűn-
ügyi osztály vezető-
je. Munkáját tartósan 
magas színvonalon 
látja el, határozottsá-
ga és szorgalma miatt 
is jó példa lehet fiata-
labb kollégái számára. 
Remek viszonyt ápol 
feletteseivel és beosz-
tottjaival, kiemelke-
dő hely- és személyis-
merettel rendelkezik. 
Szolgálati évei alatt 
közrendvédelmi és 
bűnügyi területen is 
kiemelkedő munkát 
végzett. Több kiemelt 
bűncselekmény elkö-

vetőinek elfogását koordinálta, ezzel is hoz-
zájárulva a város közbiztonságának folyama-
tos javulásához. nfo

Önkéntes munka

Ismét a dobogón!

Munka közben a bozót-
irtók egy kis csoportja

 Magócsi Károlynét egészen bizto-
san sokan ismerik a városban. Ta-
nári diplomáját 1953-ban szerezte, 
így idén a 65. évforduló alkalmá-
ból átvehette a Szegedi Tudomány-

lyázó is, aki iskolánk gyönyörű 
és különleges épületét örökítet-
te meg. 

Szépkorúak KÖSZÖNTÉSE

 A beérkezett munkákat az 
iskolánk honlapján (www.
monorkossuth.hu) lehet meg-
tekinteni.
 A legjobb fotók készítői dí-
jat is kaptak. Az első helyezett 
Dávidházi Bence lett, a második 
helyezett Sinka Boglárka, a har-
madik pedig Sinka Nóra. 
 Köszönjük a lelkes hozzáállást 
és a csodás fényképeket!
 Diákönkormányzatunk kö-
vetkező megmozdulása a Már-
ton-napi lámpás felvonulás lesz 
november 9-én pénteken, mely-
re minden érdeklődőt sok szere-
tettel várunk!

Molnár Barbara, 
diákönkormányzati elnök

Magócsi Károlyné családi körben ünnepelte születésnapját Bajkai Sándornét otthonában köszöntötte Zsombok László

egyetem Juhász 
Gyula Pedagó-
gusképző Kara 
által kiállított 
jubileumi vas-
oklevelet.  A 
pályáját Csév-
haraszton, Érd-
Ófalun és Tápió-
szecsőn kezdő 
Magó csi Ká-
rolyné 1971-től 
1984-ig, nyugdí-
jazásáig a mo-
nori 1. számú 
Általános Iskola 
igazgatója volt.

 Németh Lászlóné, Erzsike néni 
négygyermekes családban szü-
letett, tősgyökeres monori lakos. 
Hosszú időn keresztül dolgozott 
a Monori Kefegyárban. Erzsike 

néni jó egészségnek örvend, él-
vezi a nyugdíjas éveket, szabad-
idejében szívesen fejt kereszt-
rejtvényt, sok időt tölt vidám 
baráti társaságával, együtt nó-
táznak és járnak a közös klub-
jukba.
 Bajkai Sándorné, Irénke néni 22 
évesen, házasságkötésekor költö-
zött Monorra. Férjével 53 évig él-
tek boldog házasságban. 90. szü-
letésnapja alkalmából 22 unokája 
és dédunokája és két lánya köszön-
tötte. Irénke néni fiatal korában 
szívesen énekelt magyar nótákat, 
manapság a kerti munkákkal töl-
ti idejét, és sok időt tölt olvasással 
– jó látásának köszönhetően szem-
üveg nélkül is.  
 Ezúton is jó egészséget és sok 
boldogságot kívánunk mind-
hármójuknak! 

Németh Lászlóné, Erzsike néni (középen) családja körében és Zsombok László polgármesterrel
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 „Erőt ad a megfáradtnak, 
és az erőtlent NAGYON 
ERŐSSÉ TESZI”

ÁPOLNI KELL  
a gyerekek lelkét, ha 
éppen arra van szükségük

– Lelkipásztori szolgálatomra történő elindulásomnak, a küzdel-
meknek, mélypontoknak a megélése során biztató, bátorító isteni 
igeként Ézsaiás könyvének egy szakasza jött elém (40,27-31; ami -
ből a fenti gondolatot is idéztük). Matuz József vallotta ezt, 
Monor új baptista lelkipásztora, akinek itteni beiktatása 
szeptember 8-án történt meg. Ideérve úgy érezték, 
hogy a 107. zsoltár 30. versének szavai valósulnak 
meg: az Úr „a kívánt kikötőbe vezette őket”.

Az általános iskolák új vezetőit bemutató sorozatunk máso-
dik részében a Monori Ady Úti Általános Iskola igazgatójával, 
Rapcsányné Török Annával beszélgettünk pedagógusi 
pályájáról, az iskola értékeiről és az intézmény jövőjéről. 

M it tart magán- és egyházi életút-
ja eddigi legfontosabb tényező-
inek, hogyan került Monorra?

 – 41 éves, háromgyermekes apa va-
gyok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Nagydoboson éltünk és szolgáltunk 3, 

majd Gyulán 13 éven 
át, ami így meghatá-
rozó volt életemben. A 
márciusi monori ven-
dégszolgálatom, majd az 
itteni gyülekezet meghívá-
sa és áprilisi elfogadása után pe-
dagógus feleségem tanévi munkájának 
befejeztével júliusban tudtunk Monor-
ra költözni.

– Fel tudta már mérni a gyülekezet hely-
zetét, igényeit, működőképes lehetőségeit?
 – Hivatalos taglétszámunk a beme-
rítkezés alapján 59 fő, de a gyerekekkel, 
családtagokkal, barátokkal, érdeklődő 
látogatókkal, a távol maradó idősek, be-
tegek, máshol tanuló diákok ellenére is 
nagyobb létszámú rendszeres igehall-
gatója van a vasárnap délelőtti és dél-
utáni istentiszteletnek. Csütörtökön lá-
togatott a bibliaóra, és hittant tanítok az 
Ady Iskolában.

– Szervezetileg tartozik valahova ez a gyü-
lekezet?
 – Hivatalosan önállóak vagyunk, 
de jó hagyományunk az, hogy az 
albertirsai, illetve a pilisi gyüleke-
zetekkel szoros a kapcsolatunk. Köl-
csönösen eljárunk egymás ünnepsé-
geire, ahogy ez most az őszi hálaadó 
napokon is volt.

– Vannak már tervei a jövőt illetően, mi az, 
amit itt leginkább meg szeretne valósítani?
 – Útkeresésben vagyunk, minél tisz-
tábban szeretném meglátni, felmérni 
azt, hogy mi a gyülekezetünk erőssé-
ge, miben állunk jól. Közismert ének-
karunk lehetőségeit is jó átgondolni, il-
letve hogy mi az, amiben a városnak 

a javára lehetünk, a magunk ereje, lét-
száma, lehetőségei szerint. Az a szán-
dékom, hogy legyenek olyan rétegcso-
portok, kisebb Biblia-közösségek, akár 
felekezeti kötöttségek nélkül is, ame-

lyek közvetlen, interaktív beszél-
getéseihez teret, találkozási 

helyet tudna biztosítani 
imaházunk.

– Van-e olyan irányadó 
bibliai igéje, amit köz-
életi szempontból is a 
legfontosabbnak érez?
 – A címben és a be-

vezetésben idézett ige-
résznek számomra és 

talán olvasóink számá-
ra is az az üzenete, ha Is-

tenről és magunkról jól fogunk 
gondolkodni, akkor embertársainkról 
is; vagyis a kapcsolataink akkor helyre 
fognak állni.

– Monoron ökumenikus szemlélet van. Ki-
alakult már az új lelkipásztorok együttmű-
ködése is?
 – Első találkozásunk Selmeczi Lajos 
tiszteletes úrnak az elköszönésekor volt, 
majd az augusztus 20-i városi rendez-
vényen, a katolikus nagytemplomban. 
Hetenkénti rendszerességgel van közöt-
tünk csütörtök este egy beszélgetés, és 
az azt lezáró imaközösség, amelyet az 
időbeosztásunk, lehetőségeink szerint 
a város lelkipásztorai meg is ragadnak, 
és találkozunk egymással.

– Gyula élénk pezsgésű üdülőváros. Év-
tizedes ottléte után hogy érzi magát most 
Monoron?
 – Tény, hogy a 13 év nem pótolha-
tó néhány hónap alatt. A települések 
lehetőségei különböznek, de elsősor-
ban arra vágyunk, hogy az emberek-
kel való kapcsolatunk erőssége, minő-
sége hasonló legyen, mint ott volt. Egy 
kapcsolatrendszert kellett otthagynunk, 
aminek a megélése, kialakítása, elfoga-
dása és befogadásunk , az emberek felé 
való nyitottságunk folyamatban van itt 
Monoron. A városban pedig keressük 
azokat a megállótereket, beszélgetési 
lehetőségeket, amik ennek az erősíté-
sét szolgálják. B.G.

Ha Istenről és ma-
gunkról jól fogunk gon-
dolkodni, akkor ember-
társainkról is; vagyis a 
kapcsolataink akkor 

helyre fognak  
állni.

M iért éppen a tanári pályára esett a vá-
lasztása? A családjában volt követen-
dő példa? 

 – Mérnök családból származom, így nem 
a szüleim példáját követve lettem tanár. Egy 
fiatal életének alakulásában fontos szerepet 
játszik, ha van előtte egy vonzó példa. Gye-
rekkoromban nagyon sok jó pedagógusom 
volt, ennek köszönhettem, hogy megszeret-
tem ezt a pályát. Annyira, hogy később már 
nem is jutott eszembe mást választani.

– Hogyan kezdődött a pályája?
 – Magyar-angol szakosként diplomáztam, 
az Ady Úti Általános Iskola kapuján 1999-ben 
léptem be először, lassan a 20. évfordulómat 
ünneplem ebben az intézményben. Szaktanár-
ként kezdtem, majd osztályfőnök lettem, ezt 
követően 2005 és 2010 között az iskola igaz-
gatóhelyettese voltam, utána gyesre mentem, 
majd tanárként jöttem vissza az iskolába. Jó 
volt, hogy többször is váltottam, így több min-
dent kipróbálhattam. Csodálatos alapokat kap-
tunk az alapító igazgatónktól, akinek az élete 
az iskola köré szerveződött. Hogy ennyi éven 
keresztül ittmaradtam, az annak köszönhető, 
hogy egy vonzó közeg alakult ki az iskolában. 
Nagyon jó volt a nevelőtestület, úgy éreztem, 
hogy itt ki tudok bontakozni. Mindig megvolt 
bennem a hivatástudat, és itt olyan emberek-
kel találkoztam, akik hozzám hasonlóan élték 
meg a munkájukat. Nem egy vagy két ilyen 
kolléga volt, hanem tömegével láttam a peda-
gógushivatás iránt elkötelezett kollégákat. Kö-
zöttük és tőlük tanultam meg, hogyan kell lé-
teznie egy pedagógusnak a világban.

– Nem könnyű, de szép hivatás a tanári szakma, 
ellenben egy egész iskolát vezetni sokkal nagyobb 
feladat. Egészen másfajta teher nehezedik az intéz-
ményvezető vállára, felelősséggel tartozik a gyere-
kek és a tantestület iránt és igazgatni kell az intéz-
mény ügyes-bajos dolgait. Nem félt a kihívástól?
 – Nem egyik napról a másikra váltottam, 
már legalább 10 éve formálódott bennem ez 
döntés. Tóth Ágnes igazgató asszony már ak-
kor feltette a kérdést, hogy szeretnék-e igazga-
tó lenni, mikor helyettes voltam. Akkor még 

fiatalnak éreztem magam 
egy ekkora feladathoz. 
Közben az évek mú-
lásával annyira el-
köteleződtem az 
iskola iránt, és a 
kollégák támo-
gatását is érez-
tem, ezért úgy 
gondoltam, el-
jött az idő, hogy 
megpróbáljam. 
Ezt a döntést és 
az ezzel járó áldo-
zatot, hogy abba kel-
lett hagynom a tanítást, 
amit annyira szerettem, 
csak ezért az iskoláért vol-
tam hajlandó meghozni. 

– A kollégáiban nem volt kétség a kinevezésével 
kapcsolatban, hiszen kivétel nélkül támogatták.
 – Ez egy hatalmas elismerés, ezzel együtt 
pedig egy óriási szeretetlöketet kaptam tő-
lük a kinevezésemkor. A nehézségek idején 
abból meríthetek majd erőt, ahogyan a kollé-
gák hozzám viszonyulnak. Bennük pillanat-
nyilag hatalmas várakozás van, sokan meg-
kerestek a terveikkel, aminek nagyon örülök, 
hiszen ebből az látszik, hogy mindenki sze-
retne egy kicsit hozzátenni az iskolához. Fon-
tosnak tartom, hogy a kollégáknak legyen le-
hetősége kibontakozni. Mindig nyitott voltam 
az újdonságokra, de emellett a hagyomány-
tisztelet is fontos számomra.

– Vannak olyan dolgok az iskola életében, ame-
lyeken mindenképpen szeretne változtatni? 
 – Az iskola egyik legégetőbb kérdése a 
nevelőtestület volt. Öt olyan kollégám ment 
nyugdíjba, akik alapítótagok voltak. Őket 
mindenképpen pótolni kellett, ez pedig nem 
volt egyszerű feladat. Szerencsére nagyon jók 
az új kollégák, van köztük pályakezdő is, de 
mindenki jól teljesít, ami megnyugtató a mai 
világban. Egyébként a legtöbb problémánk a 
régi iskolaépületből ered, több minden felújí-
tásra szorul. Ebben szerencsére nagy segít-

séget kapunk az önkormányzattól és a tan-
kerületi központtól is.

– Melyek azok az értékek az iskola életében, amelye-
ket mindenképpen szeretne megtartani a jövőben is?

 – Ebben az iskolában minden mun-
katársam lelkiismeretesen végzi 

a feladatát. A nevelőtestület 
szakmailag is magas szín-

vonalú munkát végez, a 
pedagógusaink elköte-

lezettek, érdeklődőek 
és nyitottak az újra. 
Ez az eredménye-
inken is meglátszik, 
hiszen a kompeten-
ciaméréseken na-
gyon sokszor az or-
szágos átlag felett 

teljesítünk. Fontos, 
hogy ez az összetar-

tó közösség megma-
radjon, a szakmai mun-

ka pedig továbbra is magas 
színvonalú legyen. Az intézmé-

nyünkben mindig arra törekedtünk, 
hogy ne csak tanítsuk a gyerekeket, hanem a 
lelküket is ápoljuk, ha éppen arra van szük-
ség. Mikor bemegyek egy órára és látom, hogy 
valakivel nem stimmel valami, akkor először 
a gyermek problémáját kell megoldani. Az új 
kollégáknak is tanácsoltam, hogy szünetben 
is legyenek a gyerekekkel, beszélgessenek ve-
lük, mert az őszinte figyelmet meghálálják. Mi-
kor érzik, hogy szeretjük őket, odafigyelünk 
rájuk, akkor mindenben partnerek és a taní-
tás is sokkal könnyebben megy. Szeretném 
megemlíteni a szülőket is, akik nagyon so-
kat segítenek az iskolának. A segítséget nem 
feltétlenül anyagiakban kell mérni, sokszor a 
kreativitásukat, a segítségüket adják, amiért 
nagyon hálás vagyok nekik. A jövőben felé-
jük is szeretnénk jobban nyitni, például sze-
retnénk segíteni nevelési kérdésekben. Egy 
nagyszerű kollégám találta ki, hogy érdemes 
és hasznos, ha egy-egy aktuális nevelési kér-
dést megvitatunk a szülői értekezlet kereté-
ben. Ilyenkor kialakulhat egy párbeszéd, és a 
szülők is érezhetik, hogy nincsenek egyedül a 
problémájukkal. Ezt is szeretném tovább vin-
ni, esetleg tökéletesíteni a jövőben. Ezek sok 
esetben apróságok, de a szülő számára fontos 
dolgok, olyanok, amelyekből érezhetik, hogy 
ebben az intézményben jó helyen vannak a 
gyerekeik. VN
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KÖZÖSSÉG

Táncra perdült 
AZ UTCA NÉPE IS

Könyvtári napok 
MONORON

A régi hagyomány sikeres felújítá- 
sával – a rendszerváltozás után im- 
már 27. alkalommal – változtatta  
szinte karneváli hangulatú népün- 
nepéllyé Monor legforgalmasabb 
utcáit a Szüreti Menetelő.

KULTÚRA KULTÚRA

O któber 7-én minden körülmény 
adott volt ahhoz, hogy kedve 
legyen a résztvevőknek a fel-

szabadult jókedvhez. A jó termés után 
remek minőségű bor várható, és ragyogó 
napsütés csalogatta a nagyon sok érdek-
lődőt a szívesen várt ünnepi eseményen 
való részvételre. Egyre többen érkez-
nek már más helységekből is, messzire 
eljut a rendezvény jó híre. Pedig most – 
az október 6-i gyásznap miatt – a meg-
szokott szombat helyett vasárnapra csú-
szott át ez a rendezvény, és a felvonulók 
közül ezúttal hiányzott a Lions Club és 
a Monori Strázsák Néptáncegyüttes is. 
A Gazdakör és a Borrend azonban kitett 
magáért, és többek között a vasadi és a 

monori hagyományőrzők, illetve a helyi 
és a környékbeli lovasklubok is jelesked-
tek. Feltűnően megszaporodott most a 
lovas hölgyek száma. Óvodástól nagy-

szülőkig többen öltöztek népi jel-
mezbe is. Hagyományosan sikere 
volt a csőszlegények és csőszleá-
nyok vonulásának, és sokan néz-
ték elismerést tükröző tekintettel 
a bátran vágtató csikósokat és az 
ostorpattogtató betyárokat. Min-
den évben nagy népszerűségnek 
örvend a keretjáték városháza előt-
ti jelenete, a bíró és a bíróné népi-
es cívódása, amelyen belül évről 
évre játékosan szóba kerülnek a 
város orvosolandó gondjai, de el-
ért eredményei is. Az idén szó-
ba került például, hogy szépült a 
bölcsőde, óvodák és utak, de még 
nem bort lövellnek itt a szökőku-

tak; hogy: „Megülte lagziját Bor Ivó, Bor 
Virág,/Tőlük vidámabb lett Monoron a 
világ.” A bíró lánya betyáros, lóhátas 
megszöktetésének és visszarablásának 
kockázatos akciója is balesetmentesen 
sikerült. Így semmi nem szabhatott gá-
tat annak, hogy a jelmezes táncosok – a 
monori-bényei Ötösfogat Zenekar csábí-
tó talpalávalójára – egyre több nézelődőt 
vonzzanak maguk közé. Mind jobban 
ropták is együtt a magával ragadó tán-
cot a főtéren, a Nicolette Étterem majd a 
vasútállomás előtt, a Kistói úton és még 
a piaccsarnokban is – ahova a lovakat, a 
jótékonysági főzés közben a felvonulók 
sajnálatára nem engedték be –, egészen 
a gazdakör székházához való visszaér-
kezésig. A hivatalos Szüreti Bál az idei 
vasárnapra tétel miatt elmaradt ugyan, 
de a menettánc közben aki akarta, ki is 
táncolhatta magát. B.G.
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A bíró játékos beszéde
 a városháza előtt

 Szöktetik 
a bíró lányát

CsőszlegényekTáncra perdült az utca népe: körtánc a főtéren

O któber elsején az 
első napon több lel-
kes támogatót is megnyertünk, így 

egy mesés délutánt tartottunk nyitásként 
Zsombok László polgármester úrral közösen. 
Ezzel a Hunra, a Magyar Olvasástársaság Ol-
vass mindennap! felhívásához is csatlakoz-
tunk a népmese napja alkalmából. Mesét ol-
vastunk a jelenlévő kicsiknek és nagyoknak, 
hallhattunk nagymamát, testnevelő tanárt és 
fiatalt egyaránt. Gyerekkönyvtárosunk is fi-
gyelemfelkeltő vonatos-méhecskés népme-
sét talált, amely lekötötte a gyerekeket. Az 
újdonsült nagymamától ráadásmesét is kap-
tak, mert bármilyen hihetetlen, le lehet kötni 
a gyerekek figyelmét, és bizony nemcsak a rö-
vid, de a hosszú mesék is érdekesek számukra. 
Köszönet a résztvevőknek, Zsombok László-
nak, Horváth Máriának, Jámborné Kécskei Iloná-
nak, Szilágyi Erzsébetnek és Pásztor Viktornak.
 A második napon kiállítást nyitottunk meg 
Boros Odette (kézműves alkotó, a helyi Kéz-

műves Alkotók Klubjának tagja) értő kala-
uzolásával Pásztor Piroska és Rozgonyi Tímea 
munkáiból. A gyöngyékszerek és a patchwork- 

munkák együtt a két rajztanár szárnya-
ló fantáziájának eredményeként a szí-

nek és évszakok rendezőelv szerint 
egy új egységet alkottak, amelyet 
november közepéig bárki megte-
kinthet a könyvtárban.
 Harmadik napon Ringató-fog-
lalkozásunk volt, amely 2011 óta 

vonzza a kisgyermekes családokat, 
Iván-Nagy Szilvia második időszakát 

tölti nálunk. Második gyermeke szüle-
tése után ismét körünkben lehet és énekével, 

zenei játékaival segíti a monori kismamákat.
 Csütörtökön nagy örömünkre Tóth Kriszti-
nával beszélgethettünk. A modern magyar iro-
dalom jeles képviselője verseket hozott aján-
dékba, de prózájában is gyönyörködhetünk 
a könyvtár kötetei által. Az igazán népszerű 
írónő legújabb Párducpompa című kötetéből 
a helyi biblioterápiás csoport tagjaival is több 
írást górcső alá vehettünk az elmúlt időben. A 
helyi ifjak is szép számmal eljöttek a gimná-
ziumból könyvtárunkba, hiszen az érettségi 
tananyag házhoz jött Monorra.
 Egész héten féláron iratkozhattak be olva-
sóink, és a megbocsátás hete keretében töb-
ben visszahozták a késedelmesen kint ma-
radt könyveket.
 Köszönjük a támogatást és a lehetőséget 
mindenkinek, aki segített egy fényben tün-
döklő varázslatos hét lebonyolításában. 

Hajdú Zoltánné, igazgató

Köszönjük a támogatást 
és a lehetőséget minden-

kinek, aki segített egy fény-
ben tündöklő varázsla- 

tos hét lebonyolí- 
tásában.

Boros Odette, Rozgonyi Tímea és Pásztor Piroska

Gyöngyékszerek és patchworkök 
kiállítása a könyvtárban

Mesés délután Zsombok László polgármesterrel

RINGATÓ FOGLALKOZÁS
November 7., 14., 21., 28. 
A foglalkozások 9 óra 30-kor kezdődnek. 
Vezeti: Iván-Nagy Szilvia. 

HORGOLÓ SZAKKÖR
November 10. 10 óra

SZŐNYI JÁNOS 70 ÉVES!
November 20. 17 óra
Könyvbemutató és beszélgetés 
a sportemberrel.

EMBER ÉS ERKÖLCS
November 22. 17 óra 30 
Benkics József előadása. 

ZAINKÓ GÉZA REPÜLÉS-
TÖRTÉNETI ELŐADÁSA
November 27. 16 óra

HELYISMERETI ELŐADÁSOK
November 29. 17 óra

HUNNIA CSIPKE
November 30. 16 óra
Fáyné Tarnóczky Judit előadása. 
17 órától Téli varázs címmel csipke 
és kézműves-kiállítás.

Novemberi programok  
a könyvtárban

2018 őszén is hálás szívvel gondolunk a Nemzeti 
Kulturális Alapra, ahonnan támogatást kaptunk az 
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz.
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PROGRAMOK PROGRAMOK

Hirdetés

Angyali üdvözlet

MOZI A VÁROSBAN 
November 9. 
Részletes műsor  a 7. oldalon.
Művelődési ház

3. MONORI PÁROS BRIDZSVERSENY
November 11. 
Vigadó, díszterem

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

ANGYALI ÜDVÖZLET
November 23. 19 óra
Adventi kiállítás Kruchió László munkáiból. 
A kiállítás december 2-ig látogatható!
Vigadó, díszterem

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

WELLHELLO KONCERT
December 28. 
Belépőjegyek mér kaphatók!
Városi sportcsarnok

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.

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA
November 5. 17 óra
Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK 
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
November 10. 14 óra 
Művelődési ház

MÁRTON-NAPI ÚJBOR ÜNNEP
November 10. 16 óra 
A Monor Környéki Strázsa Borrend hagyományos rendezvé-
nyén mutatkoznak be a 2018-as monori borok. 

MAGYAR SZÓRVÁNY NAPJA 
November 17. 16 óra
Művelődési ház

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 
JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYE
November 18. 
Művelődési ház 

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

Anyagba őrzött hősök – 23 ismert  
és ismeretlen 56-os Monoron 

TÁNCHÁZ
November 24.
Szervező: Monori Strázsák Néptánc Egyesület
Művelődési ház

VÉRADÓ ÜNNEPSÉG
November 30. 17 óra
Művelődési ház

ADVENTI KIÁLLÍTÁS
November 30. 17 óra
A Monori Kézműves Alkotók Klubjának ünnepi kiállítása. 
IPOSZ székház, (Virág u.–Petőfi u. sarok)

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!  

  Egy 56-os mártír közel kerül hozzánk, ha megis-
merjük az arcát – fogalmazta meg dr. Zsombok László 
polgármester úr október 23-án. A Vigadóban ekkor 
nyílt meg a 23 ’56-os arcképcsarnok című vándor-
kiállítás, amelyen a monori kötődésű Kiss Adél rég-
óta hiányolt olajképei mellett férje, Oláh Mátyás Lász-
ló és sógornője, Oláh Katalin Kinga terrakotta illetve 
gipsz portrészobrait láthatjuk. A fiatal művészek az 
1956-os Emlékbizottság pályázatán nyertek lehető-
séget, hogy az általuk kiválasztottak között Nagy 
Imre, Mansfeld Péter, Maléter Pál, Mindszenty József, 

Pongrácz Gergely és Wittner Mária mellett találkoz-
hassunk olyanokkal – főként katonatisztekkel, mint 
Mecséri János, Kleibert László, Rémiás Pál, a Juta-domb 
mártírjai –, akik neve nem ismerős a ma emberé-
nek, pedig jelentős szerepet vittek az eseményekben. 
 A kiállításhoz készült album bevezetőjét (Kinek 
a forradalma?), életrajzait dr. Rácz János, a VERITAS 
munkatársa írta.
 A november 16-áig látható kiállítást Monor vá-
ros, a Vigadó Kulturális és Civil Központ és a KULT-
Pince támogatta. bbp

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

 w

Bankkártyás fizetési lehetőség

20% 

 kedvezmény t 

biztosítunk!

Hozza vissza 

hozzánk 

bármilyen típusú 

használt elemét  

és a  nálunk vásárolt  

új elemekre

Közelednek  

az ünnepek! 

Érdemes már most 

leellenőrizni,  

van-e otthon elegendő 

elem, melyek a világító 

dekorációs díszekhez, 

kiegészítőkhöz, játékokhoz 

szükségesek. 

Tipp:

Bármennyi 

elemet 
hozhat!

Az akció  

2018. november 30-ig ,  

vagy a készlet erejéig tart.

KörnyezeT-

védelmi aKció

   Tóth Krisztina írót-költőt, műfor-
dítót, a kortárs irodalom egyik ki-
emelkedő alkotóját látta vendégül 
október 4-én a dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár. Több oka is volt 
annak, hogy az idei Őszi Könyv-
tári Napok író-olvasó találkozóján 
a szervezőknek Tóth Krisztinára 
esett a választása. Tavaly jelent meg 
az alkotó legutóbbi, Párducpom-
pa című könyve, melyet a monori 
olvasóközönség már régóta meg-
találhat a könyvtárban. Másrészt 
ebben az évben a hetente megren-
dezett úgynevezett biblioterápiás 
foglalkozáson is e kötet novellái-
val ismerkedhettek meg az érdeklődők. 
 Nem csoda, ha az eseményt rendkívül nagy ér-
deklődés kísérte. Diákok, pedagógusok, irodalom-
szerető olvasók töltötték meg a könyvtár nagyter-
mét, hogy személyesen is találkozhassanak a József 
Attila-díjas alkotóval. A rendezvény első felében be-
szélgetést hallhattak Tóth Krisztinával. Ennek so-
rán betekintést nyerhettünk az írással, alkotással 
kapcsolatos gondolataiba, módszereibe. Megtud-
hattuk, hogy hogyan jutott el a szobrászattól az 

irodalomig, az üvegművességen át a – kicsit sem 
hagyományos – meseírásig. Beavatott bennünket 
abba, hogyan találnak rá történetei és hogyan for-
málódnak benne az élmények alkotásokká. A talál-
kozó második részében Tóth Krisztina saját maga 
olvasta fel néhány versét, majd dedikálásra és sze-
mélyes beszélgetésekre is sort került.
 Köszönet a szervezőknek, hogy városunkban is 
lehetőség nyílik találkozni a kortárs magyar iroda-
lom kiválóságaival! Nagy Renáta

Tóth Krisztina író-költő Monoron
Beszélgetés a 
könyvtárban

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

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!
gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

   Angyali üdvözlet címmel idén már 11. al-
kalommal kerül megrendezésre az adventi 
kiállítás Kruchió László munkáiból. A Vigadó 
dísztermét mesevilággá változtató kiállítás 
megnyitóját november 23-án 19 órakor tart-
ják, melyre szeretettel várják az érdeklődőket! 
Társkiállítóként idén Anka Margit angyalká-
it tekinthetik meg. A kiállítást hagyományo-
san advent első vasárnapjáig, az első gyer-
tyagyújtást követően 18 óráig látogathatják.  
Hangolódjunk együtt az adventi időszakra 
az ünnepi kiállítással! nfo

 December 5-én ismét ellátogat hozzánk Mo-
nori Mikulás! Szerdán délelőtt a városi piacon, 
délután pedig Monor terein találkozhatnak 
majd vele! Monori Mikulás szerdán és csü-
törtökön a gyerekek otthonaiba is ellátogat 
majd, kinek-kinek érdemei szerint virgácsot 
és ajándékot hozva. Krampuszai a Vigadó elér-
hetőségein már várják a szülők megkeresését, 
hogy kihez látogasson el: www.vigadokft.hu, 
vigado@vigadokft.hu, 06-29/413-212.

Idén is jön  
Monori Mikulás!

A monori Vigadó Kulturális és Civil Központ Non-
profit Kft. technikus és karbantartó állást hirdet, 
melyek akár részmunkaidőben is betölthetőek. A 
pályázat részleteiről a www.vigadokft.hu honla-
pon tájékozódhatnak. 

Munkatársat 
keres a Vigadó

 Mocsári Károly klasszikus zenei koncertjével 
köszönti az új évet a Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központ. A hagyományos új évi rendez-
vényre ezúttal városunk díszpolgárát kérték 
fel a szervezők, aki meglepetésvendéggel ké-
szül a január 11-i koncertre.
 Belépőjegyek hamarosan kaphatóak a Vi-
gadó irodájában!

Újévi koncert 
a Vigadóban
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E zerkilencszázhuszonhét december 
elején a törvényhatósági közgyűlés 
megemlékezett Kossuth Lajosról és 

Bem József honvéd tábornagyról. A felszó-
lalók sorában dr. Kégl János monori bizottsá-
gi tag merész megállapításokat tett. 
 „Négyszáz esztendőre vissza tekintve a 
nemzet hiába próbálgatott, hogy belső füg-
getlenségét és külpolitikai önállóságát vissza-
szerezze, a hatalmi viszonyok ezt a valóság-
ban lehetetlenné tették. Az udvar az országot, 
mint a töröktől meghódított területet tekin-
tette. Engedett neki ugyan bizonyos önálló-
ságot, de külügy, katonai, pénzügyi és ke-
reskedelmi téren mint gyarmattal bánt vele. 
A lelki vakok miatt állandóan hangoztatni 
kell ezt az igazságot.” Ezt a bátor megállapí-
tást jó, hogy nem tetézte a kiegyezést köve-
tő időszak kormányait érintő kérdéssel: és a 
modern polgári kormányok vajon hányszor 
árulták el saját polgárainak tömegeit?
 A monori képviselő-testület a decemberi 
ülésén nem foglalkozott ilyen nagy politikai 
kérdésekkel. Vármegyei jóváhagyásra csu-
pán a következő közgyűlési határozatokat 
terjesztette fel: mérnöki állást, az önálló ha-
táskörű jegyzők mellé képesített segédjegy-
ző állások szervezését, valamint a vasútállo-
más előtti kertnek a tervezett megvételéhez 
kérte a megyei engedélyt.
  Az egyik híres zászlósértésre – az 1889. 
évi hadgyakorlatok során – Monoron került 
sor. Erről olvashatunk „A délibábok országa” 
című könyvben (Magyar Helikon, 1976). Főhő-
se az a Szenczi Molnár Sándor volt, aki később 
a Monorkerületi Lapok tulajdonosa, főszer-
kesztője lett. Mint fiatal mezőgazdász, a Fel-

vidéken nagyratörő 
tervekkel próbálko-
zott. Ezt az életisko-
lát, a sok tapasztalatot 
hozta haza szülőföld-
jére, Monorra. „Sze-
rencsénkre a kedvelt 
polgártársaira és a 
köz javára gyümöl-
csöztette. Merészen 
felvetette a polgári is-
kola szükségességé-
nek gondolatát. Fa-
natikusan dolgozott, 
agitált ennek meg-
valósításáért. Ezzel 
sok nagyobb köz-
séget megelőztek a 
monoriak. A Felvi-
dékről hozta magá-
val a Szegényház és 
a Kórház létesítésé-
nek eszméjét. Sikere-
sen megnyert a tervé-
nek országos nevű férfiakat is. Szerkesztett 
feliratokat, vezetett küldöttségeket Egerbe, 
a Minisztériumokba, sőt a bécsi Burgban is 
megfordult a király hozzájárulásának kiesz-
közlése végett.”
 „Készített terveket, gazdasági és pénzügyi 
kimutatásokat, melyekkel bebizonyította, hogy 
a Káptalannak előnyösebb, ha az általa kom-
binált előnyös árért és feltételek mellett elad-
ja Monor földéhes népének a 3 000 hold föl-
det, mintha saját tulajdonába házilag kezeli 
vagy bérbeadja. (…) Mikor aztán megérlel-
te a gyümölcsöt és az utóbbi időben nála ha-
talmasabb egyének végezték a lehullt gyü-
mölcs szétosztását, keserűen panaszkodott: 
ilyen a sors, fáradtam és áldoztam érte, és 
most olyan helyzetbe vagyok, hogy saját ré-
szemre egy holdat sem birok szerezni belő-
le. A sors mégis jó lett hozzá, sikerült társat 

szereznie, és ennek segítségével szép kis bir-
tokhoz jutott (Pusztazámorban?). De anyagi 
ereje kevés volt annak intenzív műveléséhez, 
még néhány rossz gazdasági év is hozzájá-
rult, hogy meg kellett válni tőle, s annak a né-
hány évnek, míg tulajdonában volt a birtok, 
munkája is kárba veszett.” Majd így folytat-
ja a „Közérdek” írója a megemlékezést (1928. 
január 8-án): „Ha áldozatos, vasszorgalmú és 
a közre áldozatos munkájáért nem nyújtha-
tunk ennek a nagylelkű közügy munkásnak 
elismerést, adjuk meg emlékének, képmásá-
nak megtisztelő helyre helyezésével.” Íme a 
húszas évek végének monori eseményei dió-
héjban.
 Forrás – Gerő András: Dualizmusok. A Mo-
narchia Magyarországa. Budapest, 2010; Közér-
dek 1927–1932, Monor.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke
Hirdetés

KULTÚRA

Pest vármegye törvényha-
tóságán is történtek Mo-
nort is érintő események. 

A monoriak viselt dolgai  CI. 
Két nagy monori egyéniségről

HELYTÖRTÉNET

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018. november 13-án és 20-án 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

Hirdetés

Opel bontott alkatrészek raktárról  
2000-es évjárattól napjainkig

Opel gyári új és  
utángyártott  
alkatrészek  
beszerzése  
kedvezményes  
áron, rövid  
határidővel

Roncsautó-átvétel  
bontási igazolás  
kiállításával

Nyitvatartás: H–P: 8–16 óráig
Cím: Monor József Attila utca Hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677, +36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu
E-mail: opelmonor@gmail.com
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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.  
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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!

 Az elmúlt évekhez hasonlóan szeret-
nénk segíteni, hogy szebbé tehessük a kará-
csonyt, ezért idén adventkor is jótékonysági 
cipősdoboz-akciót hirdetünk! Kezdeménye-
zésünkkel szeretnénk, ha a rendezvényeket 
látogató közösség együtt tudná szebbé ten-
ni a karácsonyt Monoron. 
 Változás az idei évben, hogy a csomagokat 
kiszállító monori egyházak szeretnék egysé-
ges csomagolással ellátni és apró ajándékok-
kal kiegészíteni a cipősdoboznyi ajándékokat. 
Ezért arra kérjük az olvasókat, hogy csoma-
golás nélkül hozzák be hozzánk a dobozba 
rejtett meglepetéseket, melyek lehetnek játé-
kok, mesekönyvek, tartós élelmiszerek. A do-
bozok gyűjtése november közepétől egészen 
december 16-ig tart, ezt követően monori csa-
ládok részére juttatják majd el a közösség ál-
tal összegyűjtött doboznyi ajándékokat. nfo

 Novemberben és decemberben egy-egy 
vetítéssel készül a KultMozi Klub. Legkö-
zelebb november 8-án várják az érdeklődő-
ket a KultPincében, egy könnyednek éppen 
nem nevezhető témájú vetítéssel: ezen a na-
pon az autizmusról szóló érzékenyítő filmek 
vetítésére vállalkoznak a szervezők. A prog-
ram vendégborászata a Megyeri-Hanti Pin-
ce lesz, a film előtt Megyeri Panni rajzaiból 
láthatnak összeállítást a vendégek. 
 December 13-án, csütörtökön a 90-es évek 
magyar filmjei lesznek a KultMozi Klub teríté-
kén, az est vendégborásza Hidegkúti Tibor lesz. 
 Mindkét eseményt a strázsahegyi Kult-
Pincében rendezik, regisztráció és helyfogla-
lás a www.kultpince.hu oldalon lehetséges.  

nfo

Cipősdoboz-akció
Vár a Kult- 

Mozi Klub!
Melléklet – Dr. Kégl János és neje, Mikola Margit
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Angol, német 
csoportos  

és egyéni órák  
a hosszú esték 

ellen

Adventi készülő-
dés a Kalákával

   A római katolikus templomban ad koncer-
tet a Kaláka együttes december 19-én 18 órától 

„Szabad-e ide bejönni betlehemmel?” címmel.
A koncert ötlete egy monori kislánytól indult, 
aki a nyári diákmunkával keresett pénzét fel-
ajánlotta a megvalósításhoz. 
 A koncerten a részvétel ingyenes, de a 
fellépők tiszteletdíjához a szervezők – elő-
re – további adományokat várnak a katoli-
kus templomban kihelyezett gyűjtőládában 
vagy személyesen Zainkóné Németh Etelkánál, 
tel.: 06-20/423-55-33.
 Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. 

nfo

Wellhello 
koncert a sport-
csarnokban

   Fluor és Diaz közös zenekarát senkinek 
nem kell bemutatni, slágereik önmagukért 
beszélnek. A városi sportcsarnokban szerve-
zett koncertek közül az idei utolsó alkalom-
mal az ország egyik legismertebb zenei for-
mációja érkezik városunkba. A december 28-i 
koncertre jegyek már kaphatók, melyet akár 
karácsonyi ajándékként is adhatnak szeret-
teiknek! A népszerű zenekar koncertjei nem 
véletlenül telt házasak országszerte, érdemes 
mielőbb megvásárolni a belépőjegyeket, hogy 
ne maradjanak le olyan sikerdalokról, mint a 

„Rakpart”, „apuveddmeg”, „Emlékszem, Sop-
ronban” , „Nem olyan lány”?! nfo

   Karácsony közeledtével ajándékozza meg 
munkavállalóit a Vigadó Nonprofit Kft. ál-
tal szervezett programokra vásárolt belé-
pőjeggyel!
 2018. december 28. Wellhello élő koncert, 
2019. január 11. Mocsári Károly újévi koncertje,
2019. január 18. ExperiDance Produkció – Fer-
geteges – Sissi legendája – 100 Tagú Cigányze-
nekar szólistáinak közreműködésével a ma-
gyar kultúra nagykövetei zenében és táncban 
egy színpadon.
 A belépőjegyek vásárlásáról ÁFÁ-s szám-
lát adunk! Információ: 29/413-212; vigado@
vigadokft.hu.

Lepje meg  
dolgozóit adó-
mentes béren  
kívüli juttatással!

Szabadidőben is végezhető, gyors és egyszerű 
pénzkereseti lehetőség, akár munka vagy tanu-
lás mellett is, jutalékos rendszerben. Új partne-
rek felkutatása, közönségszervezés, csoportos 
és egyéni jegyértékesítés. Bővebb információ: 
29/413-212 vagy vigado@vigadokft.hu.

Vigadó Nonprofit Kft. 
közönségszervezők 
jelentkezését várja

Vigadó Nonprofit Kft. adventi vásárt szervez Mo-
noron november 28. és december 24. közötti idő-
szakban. Faházak a karácsonyi vásár ünnepi jelle-
gének fenntartása érdekében kizárólag az adventi 
hangulatot teremtő szolgáltatások, vendéglátá-
sok biztosítására, illetve a karácsonyi ajándéko-
zással kapcsolatos tárgyak kereskedelmi tevé-
kenységére bérelhetők. Mérete: 3x2 m. 
 További információ Vigadó Nonprofit Kft. 06-
29/413-212-es telefonszámán vagy a vigado@
vigadokft.hu email címen. 

Felhívás
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Szeptember 4. és 9. között rendezték meg Bra-
zíliában (Goianiaban) az Egyetemi és Főiskolai 
Birkózó Világbajnokságot, ahol nagy monori 
siker született. A Monor SE szakosztályának 

versenyzője, a Budapesti Műszaki Egyetem 
építőmérnöke, Balatoni Bence a küz-

delmek során csupán utolsó mér-
kőzésén, egy orosz versenyzőtől 
kapott ki – egy vitatható intés-
sel –, így ezüstérmet szerzett, 
a kötöttfogás 67 kg-os súlycso-
portjában. Gratulálunk ehhez 
az újabb, jelentős nemzetközi 

eredményhez! Sikeréhez a csar-
nokavatón Farkas Tibor, Ócsai Ist-

ván és Komáromi Tibor is gratulált.          

Vb-ezüstérem

SPORT

A monori birkózás új idő-
számítása KEZDŐDIK
Így foglalta össze az új monori birkózó-edzőcsarnok jelentőségét 

– annak megálmodója és megvalósításáért legtöbbet tevője – Ba-
latoni Mátyás szakosztályvezető. Az MSE sportpályáján felépült 
létesítmény használatbavételéről már augusztusi számunkban 
megemlékeztünk. Méltó, ünnepélyes felavatására viszont (kama-
razenével, edzésbemutatóval) szeptember 27-én kerülhetett sor.

Nagy nemzetközi verseny volt 
nálunk, jelentős monori sikerekkel

   Újabb rangos, Monor hírne-
vét is növelő  esemény színhelyé-
ül választották szeptember 22-én 
és 23-án a városi sportcsarnokot. 
12 ország közel 500 versenyzőjé-
nek részvételével itt folytak le a 
küzdelmei a VII. „Mightyfirst 

SPORT
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A meghívott neves sport- és önkor-
mányzati vezetők jelenlétében Bala-
toni Mátyás házigazdaként felidézte, 

hogyan jutottak el eddig birkózóink. Az 1906-
ban alakult szakosztály múltjából kiemelte 
a sportág monori fejlődéséért nagyon sokat 
tevő Szőnyi János – sikeres versenyző, FTC-
edző, szövetségi kapitány, majd évtizedekig 
MSE-elnök –  szerepét. A ’70-es évek elejétől 
a Kossuth Iskola tornacsarnokában 
tarthatták rendszeres edzéseiket. An-
nak ellenére, hogy – ott albérlőként – 
az állandó szőnyegterítés és felszedés, 
valamint az időbeli alkalmazkodás 
nehezítette munkájukat, főleg Komáro-
mi Tibor vezetőedzői szerepvállalása 
óta, az évi 30-40 versenyen megsok-
szorozódott érmeik száma. Az egye-
sület 2011-től korosztályos magyar 

válogatottat adott, 2013-ban Eb-
bronzérmet, 2018-ban pedig 
már a főiskolai vn-n ezüstér-
met is tudott szerezni.
 A pályázat elnyerése utá-
ni három és fél évben si-
került a megépítés minden 
nehézségét legyőzni, és már 
több mint három hónapja bol-
dogan használják saját otthonu-
kat. Ezt köszönik mindenkinek, aki 
bármily módon (a területbiztosítástól a mű-
ködtetésig; anyagokkal, eszközökkel, társa-
dalmi munkával) segített ebben.
 Pogácsás Tibor államtitkár gratulációjában 
elégedetten állapította meg, hogy aki ebben a 
városban sportolni akar, megteheti, mert adott 
hozzá most már az intézményhálózat (a bir-
kózóknak pl. a felkészülési és a versenycsar-
nok egyaránt), és a sportvezetők is. Legyen a 
csarnok kicsi, vagyis minél többen használják! 
Balatoni Mátyás hozzáfűzte, hogy november 
25-én vasárnap egyébként a városi sportcsar-
nokban lesz a magyar felnőtt birkózók csapat-
bajnokságának döntője.
 Zsombok László polgármester a megvaló-
sítás fő érdemét a birkózók szakosztályának 
tulajdonította, amiben – a költségvetést tar-
tani tudó Balatoni Mátyás mellett – orosz-
lánrészt vállalt Szőnyi János tiszteletbeli 
MSE-elnök, és Komáromi Tibor, a Magyar 
Birkózó Szövetség – háromszoros világbaj-
nok, olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok – 
szakmai alelnöke, az MSE szakosztályának 
vezetőedzője. Nagyszerűnek tartja, hogy ez 
az egyik legrégebbi szakosztály továbbra is 
meghatározó, mert akik itt sportolnak, ke-
vésbé keverednek rossz társaságba. Azt kí-
vánta, hogy olyanokat neveljenek itt, akik a 
szőnyegen kívül is igazi sportemberként vi-
selkednek.

 Farkas Tibor (a Magyar Birkózó Szövetség 
főtitkára) felolvasta a szövetség elnökének 
üdvözlő levelét. Sportért rajongó nemzetből 
sportoló nemzetté válhatunk – idézte a kor-
mányfőt –, ha ilyen inspiráló környezetet te-
remtünk, mint ez a csarnok. Majd meghívta 
szurkolni birkózóinkat a Papp László Aréná-
ba, az október 20–28. közötti világbajnokságra. 
Örömét fejezte ki, hogy Monoron is megvaló-
sult a kormány, a birkózó szövetség és a város 
közös akarata, a kitartó, elhivatott munkának 
köszönhetően. Kívánta, hogy éljenek ezzel az 
új perspektívákat nyitó lehetőséggel.
 Ajándékként a budapesti vb friss plakátja-
it, és az olimpiai bajnokok gyerekeket moti-
váló arcképcsarnok-sorozatát nyújtotta át.
 Ócsai István (MSE-elnök) nagy előrelépés-
nek nevezte a beruházás sikeres, példás vég-
hezvitelét, ami hozzájárulhat a birkózás mi-
nél több gyerekkel való megszerettetéséhez. 
Jó, hogy így már együtt van a futball-, tenisz- 
és kosárpálya, az uszoda és a sportcsarnok is.
 Komáromi Tibor 11 éve jött ide, ahol csa-
ládtagként fogadták. Akkor kisgyerekként 
kezdte edzeni például a most vb-ezüstér-
mes Balatoni Bencét, akit szívesen üdvözölne 
olimpiai döntő után is. Köszönte Pogácsás 
Tibor államtitkárnak, hogy már polgármes-
terként is támogatta a birkózást, az alpolgár-

mesterrel együtt. A siker titka az volt, 
hogy itt mindenki egyet akart. A veze-
tőedző és a szakosztályvezető – ajándé-
kok átadásával – kölcsönösen gratulált 
egymásnak, a sikeres közös munka al-
kalmából. E jeles dátumot megörökítő 
emléktárgyat kaptak a meghívott ven-
dégek is. Balatoni Mátyás zárszavaival 
szólva: új időszámítás kezdődik most, 
új célokkal. B.G.     

Meghívott vendégek az ünnepélyes átadáson

Balatoni Mátyás és Komáromi Tibor

Bemutató- 
mérkőzést tartottak 

a monori sportolók

Balatoni 
Bence        

Eagles Cup” gyermek, serdülő, 
ifjúsági és felnőtt nemzetközi 
ITF taekwondo-bajnokságnak. 
A sportág legjobb magyar, szom-
széd országokból jött, valamint 
angol, francia, ír, svéd és skót in-
dulói 4 korcsoportban mérhették 

össze ügyességüket és erejüket. 
Küzdelemben, formagyakorlatok-
ban, tradicionális küzdelemben, 
speciális- és erőtörésben; egyéni 
és csapatösszeállításokban egy-
aránt. A kategóriák csoportokra 
bontott versenyzői nem egyenes-

kieséssel, hanem körmérkőzések-
kel döntötték el a végső sorren-
det. A pontozóbírók – akik között 
a monori taekwondo-szakosztály 
két mestere is ott volt – az Eb- és 
vb-ken bevezetett elektronikus 
pontozórendszert használták. A 
hazai pályához méltó, szép ered-
ményeket értek el a Monor SE 
versenyzői.
 Serdülők: Tóth Hanna: küzde-
lem (54 kg) 3. hely, Turjányi Má-
tyás: küzdelem (48 kg) 3. hely. 
 Ifjúságiak – Bihari Boróka: for-
magyakorlat 3. hely, küzdelem 
(65 kg) – 3. hely. Lőwei Panna: küz-
delem (60 kg) 3. hely, Novotarski 
László: küzdelem (75 kg) 3. hely, 
erőtörés 2. hely. 
 Felnőttek – Bokros Tamás: küz-
delem (78 kg) – 1. hely, erőtörés 
1. hely, speciáltechnikai törés 2. 
hely. 
 Bár a szakosztályvezető a csa-
patteljesítmény dicsérete mellett 
nem emelt ki senkit, a legered-
ményesebb férfi versenyző Bok-
ros Tamás lett. A versenykiírás 
a csapatszámokban engedélyez-
te a klubösszevonásokat, így a 
monori szakosztály a sülysápi-
val indulva ezekben is: 1 első, 2 
második és 3 harmadik helye-
zést ért el.  B.G.

Hirdetés

  2018. november 2. péntek:

 19.15.   Mediterrán utazás levendulás peelinggel
 20.15.   Zöldfűszeres őszi este spanyol dallamok szárnyán

  2018. november 16. péntek: 

 19.15.   Francia hangulatban narancsos peelinggel
 20.15.   Olivaolajos hidratálás az Eiffel torony lábainál

Szaunaestek 
a Nádas Tó Park Hotel***

superiorban

nadastoparkhotel.hu  

+36-21/233-3032

   2211 Vasad,  
Monori út 100.

  2018. november 23. péntek: 

 19.15.   Africa calling tengeri sós bőrradírral
 20.15.   Ázsiai mézédes gyömbéres hidratálás 

  2018. november 30. péntek 

 19.15.   Adventi hangulatban
 20.15.   Őszvégi didergés

Szaunaprogram 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.
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SPORTSPORT

 A városi képviselő-testület Emberi Erőforrások Bi-
zottsága e tanévben is meghirdette a Monor Vá-
ros Legsportosabb Iskolája vetélkedősorozatot. En-
nek első rendezvényét, az általános iskolák közötti 
streetballversenyt szeptember 27-én a Kossuth La-
jos Általános Iskola rendezte önkéntesek és a JAG 
diákjai segítségével. A 4 iskolából 276 tanuló 69 
csapatban, 163 mérkőzésen döntötte el a végered-
ményt, amit Sutusné Hack Erzsébet igazgató bocsá-
tott rendelkezésünkre.
 II. korcsoport (3-4. osztályosok) leányok: 1. Ady 
úti, 2. Kossuth Lajos Általános Iskola. Fiúk: 1. Kos-
suth L., 2. Jászai Mari, 3. Kossuth L. Általános Iskola.
 III. korcsoport (5-6. osztályosok) leányok: 1. Já-
szai M., 2. Nemzetőr, 3. Kossuth L. Ált. I. Fiúk: 1. Ady 
úti, 2. Nemzetőr, 3. Nemzetőr Általános Iskola.
 IV. korcsoport (7-8. osztályosok) leányok: 1. Jó-
zsef Attila Gimnázium, 2. Kossuth L., 3. Nemzetőr 
Á.I. Fiúk: 1. Nemzetőr Ált. Isk., 2. József A. Gimnázi-
um, 3. József A. Gimnázium.
 Összesített pontszámok alapján Monor Város Leg-
sportosabb iskolája versenysorozat állása az első for-
duló után: 1. Kossuth Lajos Általános Iskola (37 pont), 
2. Nemzetőr Általános Iskola (27 pont), 3. Jászai Mari 
Általános Iskola (20 pont), 4. Ady úti Általános Iskola 
(19 pont).
 A József Attila Gimnázium tanulói – csak a 4. kor-
csoportban – versenyen kívül indultak. B.G.

Kosárlabdában  
a Kossuth Iskola  
a legsportosabb

Megkezdték  
a bajnokságot 
a kosarasok

A Monori SE tiszteletbeli 
elnökét köszöntötték

  A tavalyi évhez hasonlóan, az NB II Kö-
zép A csoportba sorolták be a Monori SE 
felnőtt férfi kosárlabdacsapatát. A tavalyi 
szezonban a sűrű középmezőny első felé-
ben, a tabella hetedik helyén végeztek, ha-
sonlóan jó szereplés várható idén is az ed-
dig látottak alapján.
 Az október elején kezdődött bajnokság-
ban és a vele párhuzamosan futó második 
számú hazai kupában, a Dr. Hepp Ferenc 
Emlékkupában is győzelmekkel kezdett a 
gárda. A kupa selejtezőjében a Józsefváro-
si KC elleni győzelemmel kezdődött az idei 
szezon. A főtábla első körében idegenben, a 
monoriakkal egy csoportban szereplő Kőbá-
nya Oldboys ellen sikerült az újabb tovább-
jutás. A legjobb 32 között azonban jóval ne-
hezebb feladat vár a kék-fehér együttes, az 
NB I/B-ben szereplő MAFC érkezik majd 
Monorra október utolsó napján. Az 1934-
ben alapított, korábbi hétszeres bajnok és 
ötszörös kupagyőztes csapat hazánk har-
madik legeredményesebb férfi kosárlabda- 
egyesülete, ellenük a tisztes helytállás és a 
remek hangulatú hazai mérkőzés lehet a re-
ális cél.
 A bajnokság október 7-én kezdődött és 
már három forduló is eltelt, mindhárom 

 A BSS Monor szeptember 22-én a Labda-
rúgó Magyar Kupában több alapemberét pi-
hentetve is 6-0 arányú győzelmet aratott ide-
genben, a megyei I. osztályú Fegyvernek VSE 
ellen. Szabó Tamás – ottani mesterhármasá-
val – a Magyar Kupa góllövőlistájának élére 
került. Biztatást adhat ez – a bajnoki szerep-
lés remélhetőleg mulandó hullámvölgyében 
– még a Gyirmót elleni 3-7 után is. Lapzártán-
kat követően (október 31-én, szintén idegen-
ben) az NB III-as Érdi VSE lesz csapatunk kö-
vetkező kupaellenfele.
 Női NB II-es csapatunk már a FÖRCH Női 
Magyar Kupa három fordulóján is sikerrel ju-
tott túl.
 A Szolnoki Fanatic SE-t idegenben 4-2-re, a 
Vác Deákvár SE-t pedig itthon 4-0-ra tudta le-
győzni.
 Október 20-án – hazai pályán – a Kőbányáért 
FINLA ellen is sikerült 3-0-ra nyerniük. Köz-
ben pedig a Női NB II. Keleti csoportjában is 
a bajnokság 2. helyén állnak, az együttes csa-
tára, Bernhardt Bernadett 11 találatával pedig a 
góllövőlista harmadik helyezettje. B.G.

Hirdetés

Monori győze-
lem a Magyar 
Kupában

Ha lépést akar tartani  
a fejlődéssel: 

ektromos fűtési 
rendszer 

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

gazdaságosság, 
megbízhatóság  

dizájn, okos 
eszközökről is 

vezérelhető

5 év garancia

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

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

ingyenes céges busszal a bejárás megoldott.

Keresünk még Biatorbágyi logisztikai céghez
operátort, minőségellenőrt.

Céges busz megoldott.

Felvételi interjú: 2018. november 14. szerda, 13.00 óra, 
Monor, Bocskai u. 1., Művelődési Ház.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

  Szőnyi Jánost, a Monori Sportegyesület örö-
kös tiszteletbeli elnökét köszöntötték sporttár-
sai és barátai 70. születésnapja alkalmából. A 
korábbi kiváló birkózó, edző és szövetségi ka-
pitány 1993-tól több mint 20 éven át volt a vá-
ros legnagyobb egyesületének elnöke.
 Annak az egyesületnek, melynek 1960-tól 
birkózója volt, ahonnan hat évvel később az 
FTC-be igazolt. Felnőtt élsportolóként szá-
mos hazai és nemzetközi sikert aratott, majd  
1984–1992 közt a felnőtt válogatott edzője, ezt 
követően 3 évig szövetségi kapitánya volt.

 Szövetségi kapitányként 
összesen 27 éremmel, klub-
edzőként szintén számta-
lan sikerrel gazdagította a 
magyar sportot. 3 olimpiai 
aranyérem, 1 olimpiai ezüst, 
6 világbajnoki arany, 4 Euró-
pa-bajnoki arany és további 
42 ezüst és bronzérem köthe-
tő szövetségi kapitányi, vá-
logatott- és klubedzői mun-
kásságához.
 A Monori Sportegyesü-
let elnöki székében töltött 
időszaka alatt az egyesü-
let szakosztályainak száma 

hétre, sportolóinak száma több százra emel-
kedett. Szőnyi Jánost helyi sportszervezési 
munkájáért, a helyi közösségért önzetlenül, 
végzett több mint két évtizedes kiemelkedő 
teljesítményéért Monor Város Önkormány-
zata Monorért Emlékplakett kitüntetésben 
részesítette; munkásságát a magyar állam a 
Magyar Köztársasági Arany Érdem Kereszt 
kitüntetetésével ismerte el.
 Születésnapja alkalmából ezúton is gra-
tulálunk, és további sikeres éveket kívá-
nunk! nfo

Szőnyi Jánost (középen), a Monori SE elnökét 70. 
születésnapja alkalmából köszöntötték

a monoriak sikerét hozta! Először idegen-
ben a Zuglói Sasok ellen sikerült győzni, 
majd következett az első hazai mérkőzés, 
a tavalyi bajnok Budapesti Honvéd U23 el-
len. A jelentősen átalakult fővárosi csapat 
nagyon megfiatalodott az elmúlt szezon-
hoz képest, egy-két játékos maradt hírmon-
dónak a tavalyi keretből, így nem okozott 
gondot a második győzelem megszerzése 
sem. Legutóbb a Budafok II elleni idegen-
beli mérkőzést rendezték, amely fordulatos 
végjáték után két pontos Monori SE győze-
lemmel ért véget.
 A folytatás változatos mérkőzéseket ígér, 
a csapatnak több közvetlen riválissal és a 
monorinál erősebb ellenfelekkel mérkőz-
nek majd, így reális képet november végé-
re kaphatunk az erőviszonyokról. 
 Az biztosan elmondható, hogy a tavalyi 
évhez képest előrébb lépett a monori gárda, 
a keret új játékossal is erősödött. A csapat 
egységes képet mutat, a játékosok jó formá-
ban kezdték a szezont, hazai pályán pedig 
idén is számítani lehet a kétszáz fő körüli 
átlag nézőszámra, akik mindig jó hangula-
tot varázsolnak a mérkőzésekre. 
 Hajrá Monor! 

Hirdetés

A mérkőzéseket a városi sportcsarnokban ren-
dezik, minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
A belépés ingyenes! 
November 14.: Monor SE–MAFC BME
November 21.: Monor SE–Közgáz SC és 
DSK/B

Hazai meccsek

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

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

             

          

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

Karbantartó 
és kertész 
kollégát 
keresünk  
a Nádas 

Pihenőparkba! 2211 Vasad,  
Monori út 100. 

www.nadaspihenopark.hu
Jelentkezés: 

+36-70/953-5084

ONLINE PÉNZTÁRGÉPSZERVIZ
Több mint 20 éve a pénztárgéppiacon

Teljes körű ügyintézés
Vásárlás/Eladás/Bérlés

Éves felülvizsgálat
Kellékanyag

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

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



Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Szládik Ferencnét, szül.: 
Aschenbrenner Lídiát utolsó útjára elkí-
sérték és sírjára virágot helyeztek el.   

Búcsúzik tőle szerető lánya és fia 

Köszönet- 
nyilvánítás
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AJÁNLÓ

•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim ré-
szére, a siker díja 2%-3%. 16 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csa-
lódni! Tel.: 06-20/397-4055

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 
20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 EUTR szám: AA5811522

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

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

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.

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
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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

A munkakör betöltéséhez középfokú vagy felsőfokú műszaki végzettség 
szükséges: 
•   Műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés 

(pl.: magasépítő technikus, mélyépítő technikus).
•   Építőmérnök, építészmérnök, településmérnök, környezetmérnök, műszaki menedzser, 

tájrendező és kertépítő mérnök, vidékfejlesztési agrármérnök.
Egyéb követelmény: 
•   Megbízható, önálló, precíz munkavégzés. 
•   Jó kommunikációs készség írásban és szóban.
•   Kreativitás és kezdeményezőkészség.
•   Jó szervezőkészség, pontosság, határidők betartása.
•   Felhasználói szintű számítógép kezelői jártasság (Word, Excel, Power Point, internet, 

levelezőrendszerek).
•   B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű.
•   Előny: ArchiCad vagy AutoCad tervezői programok kezelése, e-napló ismerete.
Főbb feladatok: 
•   Pályázatok műszaki tartalmának kidolgozása, előkészítése, pályázatírásban közreműködés.
•   Tervezett projektek előkészítése és megvalósítása érdekében előzetes bejárásokon való 

részvétel, előzetes felmérések, vázlattervek készítése, műszaki számítások, kalkulációk 
elkészítése.

•   A cég által koordinált projektek, beruházások műszaki bonyolítása.
•   Műszaki adminisztráció elvégzése (szerződések, teljesítésigazolások, kooperációs 

jegyzőkönyvek, fenntartási jelentések előkészítése, dokumentálása, nyilvántartása).
•   Kivitelezőkkel, tervezőkkel, műszaki ellenőrökkel való kapcsolattartás, azok koordinálá-

sa, tervegyeztetéseken való részvétel, helyszíni bejárásokon részvétel.
•   Közműszolgáltatókkal való kapcsolattartás.
•   Projektek fenntartási, garanciális időszakában való műszaki koordináció bonyolítása.
•   Monor Városi Sportcsarnok tulajdonosi hatáskörbe tartozó műszaki feladatainak ellátása.
Bérezés egyedileg, megegyezés szerint.
Végzős hallgatók jelentkezését is várjuk.
A munkakör a kiválasztást követően akár azonnal betölthető!

A jelentkezéshez önéletrajzot kérünk benyújtani a 
monorivarosfejlesztokft@gmail.com e-mail címre vagy személyesen 
a 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. (Városháza épülete) 115. irodába 

(Monori Városfejlesztő Np. Kft).  Jelentkezési határidő: 2018. november 12.

Műszaki ügyintéző munkatársat keresünk, 
pályakezdők jelentkezését is várjuk

A Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. MŰSZAKI MUNKATÁRSAT keres,  
jellemzően irodai munkára.

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 

2018. november 23. 19:00, Vigadó

Angyali üdvözlet  

– adventi kiállítás Kruchió László munkáiból 

2018. december 2.  16:00, Szent István tér

Első adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik a református egyház kórusa

Köszöntőt mond:  

Schaller Tamás és Vladár István, lelkipásztorok

Gyertyát meggyújtja és a város nevében köszönt: 

Dr.  Zsombok László polgármester

2018. december 5.  

Gyerekek találkozhatnak Mikulással  

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

2018. december 9. 16:00, Szent István tér

Második adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik a baptista egyház kórusa

Köszöntőt mond: Matúz József lelkipásztor

2018. december 13. 17:00, Vigadó Díszterem

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori 

Tagintézménye tanulóinak évzáró koncertje 

2018. december 14. 18:00, Vigadó Díszterem 

Forrás kórus karácsonyi hangversenye

2018. december 16. 16:00, Szent István tér

Harmadik adventi gyertya meggyújtása 

Közreműködik az evangélikus egyház kórusa 

Köszöntőt mond: Sánta József lelkipásztor

2018. december 16. 17:00, református nagytemplom

Jótékonysági karácsonyi hangverseny

2018. december 22.  16:00, Szent István tér

Negyedik adventi gyertya meggyújtása  

és városi karácsonyi ünnepség

Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház közössége  

élő betlehemmel és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes 

gondoskodik.

Köszöntőt mond: Paszternák Tamás plébániai kormányzó

2018. december 24. 16:00

Pásztorjáték a római katolikus templomban

Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban

Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban

Gyermekkarácsony a református kistemplomban

2018. december 24. 24:00

Éjféli szentmise a római katolikus templomban

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról a monori egyházak gondoskodnak.

(1 . református egyház, 2.  baptista egyház, 3. evangélikus egyház 4. katolikus egyház)

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

„Ünnepi

  fényben” 

ADVENTI 

ÜNNEPSÉGSOROZAT 

Monoron

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! 

Színes, minden korosztálynak szóló rendezvénysorozattal várjuk a karácsonyt. 

Az adventi hétvégéken, a monori egyházakkal közösen  

várjuk az érdeklődőket Monor főterén közös gyertyagyújtásra!  

Legyen részese ön is! 

XXVII. évfolyam 11. szám • 2018. október 31. 

 
Monor Városi Önkormányzat lapja

Közvilágítás-

fejlesztésre 

xxx

A mi iskolánk  

a legszebb

Táncra perdült 

az utca népe is

Újévi koncert 

a Vigadóban

E lehetőséggel 

új időszámítá-

sunk kezdődik

4. oldal

11. oldal

9. oldal

12. oldal

14. oldal

18. oldal

Első alkalom-

mal ítélték oda  

a Köz Szolgá-

latáért-díjat 

Közmeg-

hallgatás

5. oldal

7. oldal



Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  
és házi vízellátók  

nagy választékban

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

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

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk:
minden, ami víz-, gáz- és  

központifűtés-szereléssel kapcsolatos!

Gázkészülékek, vegyes kazánok, 

radiátorok, szivattyúk, bojlerek, 
puffertárolók

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

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

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

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

THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.

www.patriatakarek.hu

 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 
debütálnak


