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HÍREK

A képviselő-testület igazgatási szünetet 
rendelt el a Monori Polgármesteri Hivatal-
nál. Ennek megfelelően július 22-től július 
26-ig, augusztus 5-től augusztus 9-ig, illet-
ve december 23., 30. és 31. napján a polgár-
mesteri hivatal zárva lesz, ezeken a napo-
kon az ügyintézés szünetel.  

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot 
hirdet 1 fő műszaki és üzemeltetési ügyin-
tézői munkakör betöltésére. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2019. április 15. Bő-
vebb tájékoztatás: www.monor.hu, vagy 
Kerepeszki Ildikótól (irodavezető) kérhető a 
06-29/612-313-as telefonszámon.

A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonpro-
fit Kft. pályázatot hirdet a Vigadó jelenleg 
étteremként működő egységének üzemel-
tetésére. A Vigadó étterem néven ismert 
(Kossuth L. u. 65-67.) helyiség nem kizáró-
lag csak étteremként üzemeltethető. A pá-
lyázat beérkezésének határideje: 2019. már-
cius 29. 12 óra. 
 A pályázat további részleteit a www.
monor.hu honlapon olvashatják.  

IGAZGATÁSI  
SZÜNET 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

FELHÍVÁS

Monor Város Önkormányzat a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, 
valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) rendelete alapján 
Tiszta udvar, rendes ház cím elnyerésére pályázatot hirdet.

A címre pályázhat Monor közigazgatási területén lévő ingatlan 
tulajdonosa, vagy használója. 

A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak: 
akinek ingatlana, s az azon található épület, kert, udvar megjelenésében har-
monikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe és akinek az ingatlana 
előtti járda, árok, árokpart gyommentesen tisztán tartott. 

Pályázati tudnivalók: 
Pályázni önkéntes alapon lehet a polgármesteri hivatalban átve-
hető, illetve a honlapról (monor.hu) letölthető pályázati adatlap 
kitöltésével. 
A pályázatot postai úton 2019. május 18-ig történő feladással a Mo-
nori Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78–80.
címre címezve, elektronikus úton a titkarsag@monor.hu e-mail 
címre küldve, személyesen a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) titkárságán 2019. május 20. 16 
óráig nyújthatják be.
Pályázni kitöltött, aláírt adatlappal (letölthető a www.monor.hu 
oldalról), csatolt fényképekkel (digitális formában is) lehet. 
Az elismerésekről a képviselő-testület dönt júniusi ülésén.
Az elismerés évente adományozható családi ház, társasház, telep-
hely, valamint utca és utcaszakasz kategóriákban, a díjazottat az 
elismerés 5 évi időtartamra illeti meg. 

A pályázat díjazása: 
A képviselő-testület a címet Tiszta udvar, rendes ház feliratú. 
25 x 15 cm nagyságú, falra szerelhető emléktáblával és oklevéllel 
ismeri el. 

Bővebb információ kérhető: 
A Monori Polgármesteri Hivatal MŰVÁK irodáján, vagy telefonon  
a 06-29/612-317-es számon. 

Tiszta udvar  rendes ház 
pályázati felhívás

Monor Város Önkormányzata pá-
lyázat útján kívánja értékesíteni a 
Kossuth Lajos utca 76. szám alatti 
6663/A-1 számú társasházi albetéten 
nyilvántartott nem lakás céljára szol-
gáló 67,7 m2 alapterületű üzlethelyi-
séget. A részletes pályázati kiírás a 
www.monor.hu oldalon olvasható, az 
ingatlannal kapcsolatban bővebb fel-
világosítást kérhetnek Bokros Ká-
rolyné ügyintézőnél munkaidőben a 
06-29/612-314 telefonszámon.  

ELADÓ  
ÜZLETHELYISÉG

  Monor Város Önkormányzata ingat-
lanok vételére és hasznosítására hir-
det pályázatot. Eladó ingatlanok: Lke4 
építési övezetbe sorolt 595 m2-es épí-
tési telkek az Irányi utcában 8 060 Ft/
m2+áfa vételáron. Lke-3 építési öve-
zetbe sorolt 1047, 1063, 1617 m2-es épí-
tési telkek a Rákosi Jenő utcában 8 060 
Ft/m2+áfa vételáron. Forrás dűlő 10440 
hrsz.-ú ingatlan 3 500 000 Ft vételáron. 
Bajcsy-Zsilinszky utca 2. sz. alatti (ci-
pőbolt) ingatlan 40 530 000 Ft vételáron, 

valamint a Deák Ferenc utca 9. sz. alat-
ti ingatlan (volt ideggondozó épülete) 
43 700 000 Ft vételáron. 
 A pályázati kiírások teljes szövege a 
www.monor.hu weboldalon elolvasha-
tó és letölthető, további információ a Mo-
nori Polgármesteri Hivatal Műszaki Vá-
rosgazdálkodási és Környezetvédelmi 
(MÜVÁK) Irodáján Bokros Károlyné ügy-
intézőnél ügyfélfogadási időben szemé-
lyesen, vagy munkaidőben a 06-29/612-
314 telefonszámon kérhető.

VÁSÁROLJON INGATLANT 
az önkormányzattól!

  Monor Város Önkormányzat képvi-
selő-testülete a 2/2006. (I.31.) számú ren-
delete alapján egy négy komponensből 
álló pályázatot hirdet. A négy kompo-
nens lefedi az Emberi Erőforrások Bi-
zottságának feladatkörébe tartozó tá-
mogatási célokat.
 Az „A” komponensű pályázati elem 
keretében az Emberi Erőforrások Bizott-
sága rendelkezési keretéből támogatja 
azoknak a céloknak a megvalósítását, 
amelyek közművelődési, közgyűjtemé-
nyi, művészeti feladatokat szolgálnak. A 
bizottság keretéből támogathatók azok 
a kezdeményezések, amelyekre a lakos-
sági szükségletek kielégítése érdekében 
kerül sor, vagy értékhordozó, közösség-
teremtő funkcióval bírnak. 

PÁLYÁZATOT ÍRT KI  
az önkormányzat

 A „B” komponensű pályázati forrásból 
a szociális, az egészségügyi és gyermek-
védelmi célok megvalósítását támogat-
ják, a „C” komponensű pályázati kiírás 
keretéből pedig a gyermekek nyári tá-
boroztatását.
 A „D” komponensű pályázatot az ön-
kormányzati fenntartású intézmények-
nek a tartalma alapján a pályázati kiírás 
A vagy B komponense körébe tartozó ké-
relmei, kezdeményezései tartoznak.
 A pályázati űrlap, illetve annak mel-
lékletei kizárólag a Monori Polgármes-
teri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 
78-80.) 129-es számú irodájában szerez-
hető be, vagy letölthető a www.monor.
hu honlapról, ahol a részletes pályázati 
kiírás is olvasható.

ÓVODAI   
beiratkozás

  A következő nevelési évre azokat a 
gyermekeket kell beíratni az óvodába, 
akik augusztus 31-ig betöltik a 3. élet-
évüket és óvodai jogviszonnyal még 
nem rendelkeznek.  
 Az óvodáskorú gyermekek jelentkezé-
se a 2019/2020. nevelési évre a városban 
egységesen a következő időpontokban 

történik: április 23-án 8 órától 18 óráig, 
április 24-én 13 órától 18 óráig, április 
25-én 8 órától 12 óráig.
 A nevelési év első napja 2019. szept-
ember 1., utolsó napja  pedig 2020. au-
gusztus 31.
 A beiratkozáskor vigyék magukkal a 
www.monor.hu oldalról letölthető, vagy 
az óvodában beszerezhető, kitöltött je-
lentkezési lapot!
 Az óvodai beiratkozással kapcsolatban 
további fontos információkat olvashatnak 
a város honlapján (www.monor.hu). 

MS info
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ÖNKORMÁNYZAT

  Hazánkban található I. világháborús 
hadisírok és emlékművek felújítására írt 
ki pályázatot a Honvédelmi Minisztéri-
um Hadtörténeti Intézet és Múzeum még 
2018-ban. Az önkormányzat sikeres pá-
lyázatot nyújtott be, az elnyert támoga-
tásból összesen hét gondozatlan hadisír 
felújítására került sor.
 Az önkormányzat az egyházakkal kö-
zösen kutatta fel a szóban forgó síremlé-
keket, melyeket az elhunyt katonák hoz-
zátartozói láthatóan nem gondoznak. A 
Monori Római Katolikus Temetőben egy, 
a Monori Református Temetőben hat sír 
újulthatott meg a közel hétszázezer fo-
rint támogatásból. A képviselő-testület 

I. világháborús hadisírok újultak meg  
A MONORI TEMETŐKBEN

ezúttal is monori vállalkozót bízott meg a 
feladattal: a városban több mint száz éve, 
negyedik generáció óta családi vállalko-
zásként működő kőfaragó Kampfl-család 
munkáját dicsérik a megszépült sírok.
 A korábban civil kezdeményezéssel 
megújult ’48-as honvédsírok után újabb 
emlékhelyeket alakítottak ki a monori 
sírkertekben. Általános és középiskolás 
osztályok, magánszemélyek és csopor-
tok ezeket a sírokat rendszeresen gon-
dozzák, ezúton is köszönet érte! Remél-
jük, hogy a felújítással, valamint a sírok 
védetté nyilvánításával a hősi halált halt 
monori katonák emléke az utókor számá-
ra minél tovább fennmaradhat! MS info

ÖNKORMÁNYZAT

Egy példa a hét közül: ilyen volt és 
ilyen lett a felújítás után az egykor 
hősi halált halt monori katona sírja 

  A Virág utcai bölcsőde előtt új, biz-
tonságos parkolók kialakításának elő-
készítését kezdte meg az önkormányzat, 
ami sok kisgyermekes család minden-
napjait könnyítheti meg. Mint ismert, 
az intézmény udvarában történő par-
kolás nem megoldható, és a közterüle-

KÖZTERÜLETI PARKOLÓK  
épülhetnek a bölcsődénél

ten jelenleg csak egy mozgássérült par-
koló található. A döntés értelmében az 
épület előtt 11 darab, az úttesttel párhu-
zamos parkolóhely kialakítását kezde-
ményezték, a jelenleg nyitott vízelveze-
tő árok befedésével.

MS info

A bölcsőde előtt az úttesttel párhuza-
mosan kialakított parkolók épülhetnek 

  Karbantartási munkálatok miatt idén 
két alkalommal áll le a városi uszoda. Elő-
ször április 18. és 22. között zárják be az 
épületet munkavégzés miatt. Nyitás áp-
rilis 23-án reggel 6 órakor.

Idén kétszer is BEZÁR AZ USZODA
 Második alkalommal nyár végén kell 
nélkülözni az uszoda szolgáltatásait, ek-
kor két hétre zár be az épület, augusztus 
19-től szeptember 1-jéig. Nyitás szeptem-
ber 2-án reggel 6 órakor.

A Kövál Nonprofit Zrt. értesíti a lakosságot, 
hogy a idén tavasszal a következő időpon-
tokban kerül sor a patkányirtásra: április 6-7., 
április 13-14., április 20-21., április 27-28.  
 Új igényt bejelenteni március 28-ig lehet 
a 06-29/411-309 telefonszám 223 mellékén. 

Kövál Nonprofit Zrt.  

TAVASZI  
PATKÁNYIRTÁS

A téli rezsicsökkentésben korábban nem ré-
szesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől el-
térő fűtőanyagot felhasználó háztartások is 
részesültek támogatásban. A Belügyminisz-
térium kérésére Monoron is felmérték az 
igényeket, a kormányhatározatban foglal-
tak szerint a városban 338 háztartás része-
sült háztartásonkénti bruttó 12 ezer forint 
értékű tüzelőanyag-juttatásban. Városunk-
ban 8 háztartás brikettet, 17 háztartás sze-
net, 27 háztartás palackos gázt, 286 háztar-
tás pedig tűzifát igényelt. A tüzelőanyagok 
beszerzését a Belügyminisztérium finanszí-
rozta, a program keretében a monori ház-
tartások összesen 4 millió 56 ezer forint ér-
tékű tüzelőanyag-juttatásban részesültek. 

TÜZELŐANYAGOT  
KAPTAK A REZSI-
CSÖKKENTÉSBŐL 
KIMARADT LAKÓK

  A monori városvezetés ezen a télen is 
kiemelt figyelmet fordított azokra a helyi 
lakosokra, akiknek nehézséget okozott a 
hideg időjárás elleni védekezés. Az ön-
kormányzat saját költségvetéséből finan-
szírozott szociális tűzifaprogramnak kö-
szönhetően 128 monori háztartásba jutott 
10 mázsányi tüzelő. 
 – Az elmúlt évek gyakorlatát követve 
idén is meghirdetettük a monori szociális 
tűzifaprogramot. Ez a települési létfenn-
tartási támogatás keretében nyújtott ter-
mészetbeni juttatás, amit szociális szem-
pontok alapján biztosít az önkormányzat 
a rászorulóknak. Nagyon sok igénylés ér-
kezett, ezért többek között olyan méltány-

lást igénylő helyzeteket vizsgáltunk, mint 
az igénylők életkora, a jövedelmi helyze-
te, a gyermekeik- és az eltartottak száma. 
Erre azért volt szükség, hogy a tűzifa va-
lóban azokba a monori háztartásokba jus-
son el, ahol a legnagyobb szükség van rá – 
mondta Zsombok László polgármester. Az 
önkormányzat a tüzelő házhoz szállítá-
sáról is gondoskodott, a programra több 
mint 5,6 millió forintot fordított a város. 
 További négy monori háztartásba ju-
tott még öt mázsa tűzifa – összesen húsz 
mázsa –, mely a városüzemeltetés és köz-
terület-fenntartás során kivágott baleset-
veszélyes, öreg fák feldolgozásából kelet-
kezett.  V. 

Tűzifával segített  
AZ ÖNKORMÁNYZAT

  Hamarosan kezdődnek az útfelújítások 
és épülhet az új óvoda.
 Kiírták a külterületi utak felújítására 
szóló közbeszerzési eljárást, várhatóan 
egy hónap múlva a kivitelező kiválasztá-
sa is megtörténik. A munkálatok ezután 
indulhatnak, a felújítást augusztus 31-ig 
kell befejezni – tájékoztatott Rajki Lász-
ló, a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
igazgatója. A beruházás keretében a Ma-
jori út és a Dr. Csanádi György utca mel-
lett a Csokonai utca külterületi szakasza, 
a Bereki dűlő és a Locsodi utca is megújul. 
 A belterületi utak felújítására vonat-
kozóan Rajki László elmondta, hogy fo-
lyamatban van a támogatási szerződés 
megkötése, a közbeszerzési eljárás kiírá-
sáról várhatóan a márciusi testületi ülé-
sen döntenek a képviselők. A belterületi 
útfelújításokat is augusztus 31-ig kell be-

fejeznie a kivitelezést elnyerő vállalkozó-
nak. Emlékeztetőül: a terveknek megfele-
lően a Nemzetőr utca Kossuth Lajos utca 
és Liliom utca közötti 292 méter hosszú 
szakaszát, a Kistemplom utca teljes sza-
kaszát (445 méter), a Hegedűs Gyula utcát, 
a Páskom utca csomópontját, a Nemzetőr 
utca Kossuth Lajos utca és Liliom utca kö-
zötti szakaszát, illetve a Bocskai utca 183 
méteres szakaszát a Kossuth Lajos utcá-
tól a városi piac épületének végéig újítják 
fel a beruházás során.
 Az Acsády utca felújításának kiviteli 
tervei most készülnek, a felújítására kiírt 
közbeszerzési eljárás márciusban indul-
hat – tudtuk meg. A kivitelezőnek ebben 
az esetben is augusztus 31-ig kell befejez-
nie a munkálatokat.
 A képviselő-testület döntött a Bajcsy-Zsi-
linszky Endre utcai óvoda kivitelezőjéről. 

INDULNAK  
az új beruházások

A kiválasztás nyílt eljárás keretében tör-
tént, a kivitelezés iránt 14 cég érdeklődött, 
melyek közül végül négy vállalat adott be 
ajánlatot. A kivitelezést a legjobb ajánlatot 
tevő Diqpib Kft. nyerte el. 
 – A vállalkozónak október 31-ig kell be-
fejeznie az épületet, ezt követően kerül sor 
a használatbavételi eljárásra, amely után 
megkaphatjuk a működési engedélyt. Az új 
óvodát 2020. szeptember 1-jén vehetik bir-
tokba a monori óvodások – mondta lapunk-
nak Rajki László. Amint arról a Strázsa új-
ság januári lapszámában beszámoltunk, az 
új óvoda tömörfa-panelek felhasználásával 
épül, a korszerű építőanyag szigetelő képes-
sége nagyon jó, alkalmazása modern, fiata-
los épületet, jól lélegző tereket, kedvező élet-
tani funkciókat biztosít, a tervezett óvodai 
funkciót nagyon jól kiszolgáló felépítményt 
eredményezhet. V.

  Megalakult a Monori Járásban az 
Egészségfejlesztési Iroda (EFI). 
Az iroda központja Monori-
erdőn van, de a járás vala-
mennyi – összesen 11 – te-
lepülésén szolgáltatást nyújt. 
Az EFI célja a járás lakosai, 
intézményei részére táplál-
kozással, mozgással, mentál-
higiénével kapcsolatos prevenci-
ós tevékenység végzése. Ehhez az iroda 
szakképzett egészségügyi végzettséggel 
rendelkező munkatársakat alkalmaz, pél-
dául dietetikust, gyógytornászt, mentálhi-
giénés szakembert, szociális munkást és 
orvost is. Az iroda alkalmazásában álló 

PREVENCIÓS CÉLLAL  
alakult meg az EFI

szakemberek prevenciós céllal fel-
világosítást, tanácsadást, kon-

zultációs lehetőséget nyújta-
nak a lakosság számára. 
 Az EFI munkatársai te-
vékenységüket a járás óvo-
dáiban, iskoláiban és egyéb 

intézményeiben,  munkahe-
lyeken, egyházaknál és idősek 

otthonában végzik a prevenciós te-
vékenységeket.  
 Az iroda létrehozását a járás egészség-
ügyi-, megbetegedési-, egészségi állapotá-
ra vonatkozó mutatói, valamint az orszá-
gos lefedettségű népegészségügyi hálózat 
kialakítása indokolta.  MS info

 Az uszodát rendszeresen látogató vendé-
geknek érdemes már most bevésni a nap-
tárba ezeket a dátumokat, arra a néhány 
napra pedig egy másik uszodát vagy az 
úszást helyettesítő elfoglaltságot keresni. V.
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A város és intézményei 
takarékos, de stabil működése 

az idei évben is biztosított. 

ÖNKORMÁNYZAT

A z államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény rendelkezik 
arról, hogy a jegyző által előké-
szített költségvetési rendeletter-

vezetet a polgármester nyújtja be február 
15-éig a képviselő-testületnek.
 A monori önkormányzat a február 21-i 
ülésén fogadta el a település tárgyévi 
gazdálkodását alapvetően meghatáro-
zó jogszabályt. A városvezetés harmad-
szor foglalkozott a helyi közszolgáltatások 
szervezésének színvonalát befolyásoló, a 
település intézményei és cégei gazdálko-
dásának kereteit kijelölő pénzügyi tervvel. 
Decemberben előzetes koncepciót alkotott 
róla, januárban pedig egy első fordulós ter-
vezetet fogadott el. Az időközben ismert-
té vált kondíciók, az állami normatíva-
változások, illetve a befolyt adók alapján 
az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló Kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelően most sor került 
Monor Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetési rendeletének elfogadására is.
 Fontos tudni, hogy egy település költ-
ségvetésének bevételi oldala a kötelező-
en ellátandó önkormányzati feladatok 
után nyújtott állami normatívákból, il-
letve az önkormányzat saját bevételeiből 
áll. Utóbbiak között kiemelendők az úgy-
nevezett közhatalmi- vagy adóbevételek, 
illetve esetlegesen ingatlanok értékesíté-
séből származó források. 
 Az állami támogatás mértéke jellemző-
en soha nem elég még a kötelező feladatok 
megfelelő színvonalú, vagy a helyben ko-
rábban megszokott módon történő ellátá-
sára sem. Ezért azt a helyhatóságok többsé-
gének saját bevételeiből ki kell egészítenie. 
2019-ben Monor Város Önkormányzatá-
nak saját adó- és egyéb bevételeiből az ál-
lami normatíván túl 260,9 millió forintot 
kell a kötelező feladatok ellátására fordí-
tania, hogy azt legalább a korábban hely-
ben szokásos színvonalon biztosítani tud-
ja a lakosság számára.
 Kiadási oldalon az egyik legjelentősebb 
változás, mely egyben jelentős kiadásnö-

vekedést is eredményez önkormányza-
tunknak idén, a minimálbér és a garan-
tált bérminimum 2019. évre elfogadott 
8-8 százalékos emelése. A béremelésre 
többletforrást a központi költségvetés kü-
lön nem biztosít - egy pályázat keretében 
lesz lehetőség kizárólag a törzshivatalban 
foglalkoztatottak megemelkedett bérének 
részbeni kompenzálására. Így erre, vala-
mint a több éve a képviselő-testület által 
jóváhagyott évvégi jutalmazásra az ön-
kormányzatnak saját bevételeiből kell a 
forrást kigazdálkodnia.
 További egyensúlyt rontó tényező egyes 
normatív támogatások csökkenése, mely 
egyrészt az adóerőképességünk javulásá-
ból következik, másrészt a szabályozók 
változásának következménye. A szociális 
feladatok ellátására fordítható keret pél-
dául 76,7 millió forintra csökken, vagyis 
37,6 millió forinttal lesz kevesebb ez a köz-
ponti támogatás 2019-ben, mint a megelő-
ző évben. 
 Az előző évekhez viszonyítva jelentős 
többlet kiadást generál a sportcsarnok mű-
ködtetése és a helyi tömegközlekedés biz-
tosítása is.
 A monori vállalkozásokat érintő adók 
mértéke a képviselő-testület döntése alap-
ján a 2019. évben is változatlan marad és 
új adó bevezetésére sem kerül sor. A ma-
gyar gazdasági mutatók javulásából, az 
országos gazdasági fellendülés Mono-
ron is érezhető hatásaiból következően 
ugyanakkor a változatlan adókulcsok 
mellett is nőnek a település adóbevételei. 
(És ahogy korábbi lapszámunkban utal-
tunk rá, a megnövekedett adóbevételek-

ben a közelmúltban betelepült, illetve be-
települő nagy cégek adóbefizetései még 
nem is jelennek meg.) 
 A 2018. évi adóbevételek jelentős túltel-
jesülését figyelembe véve a 2019. évi be-
vételi tervünket építményadó esetében 
9 millió forinttal, iparűzési adónem ese-
tében összességében 65 millió forinttal, 
gépjárműadó bevétel esetében 15 millió 
forinttal megemeltük.
 Fontos, hogy az említett, a költségve-
tést befolyásoló tényezők változásával 
együtt is stabilan gazdálkodik városunk 
és a korábbi évekhez hasonlóan nem ter-
vezünk hitel felvételt, városunkat semmi-
lyen adósság nem terheli. 
 Állampapírban lekötött, jelentős ösz-
szegű, több, mint egymilliárdos tartalé-
kaiból Monor saját forrásként egyrészt 
olyan fontos fejlesztések - mindösszesen 
közel félmilliárdos - önrészét tudja biz-
tosítani, mint az új óvoda, vagy a terve-
zett új bölcsőde. Másrészt új fejlesztések 
indítására is van lehetősége. A képvi-
selő-testület ennek a keretnek a terhére 
döntött arról, hogy 20 millió forint ösz-
szeget biztosít az idei évben is a járda-
program folytatására; valamint 20 mil-
lió forint keretösszegből megtervezteti 
a Kossuth Lajos úton a kerékpárutat; il-
letve 3,5 millió forintot biztosít a Jászai 
téri Napsugár Óvoda udvarán található 
egykori medence elbontására, hogy ez-
zel is növelni tudja a gyerekintézmény 
játszóudvarát. Egyúttal az intézményei 
éves karbantartására, felújítására is el-
különített 20 millió forint összeget a vá-
rosvezetés.  Dr. Zsombok László polgármester

ELFOGADTA 2019. évi költségvetési  
rendeletét a Monori Önkormányzat 

ÖNKORMÁNYZAT

Feladat megnevezése

2018. évi
Eredeti  

előirányzat

2018. évi
Utolsó  

módosított
előirányzat

2018. 
 I - III. név
teljesítés

2019. évi  
terv  

1. forduló

2019. évi 
 TERV

Változás
(2019. évi  

TERV – 2019.  
1. ford.)

Termőföld  
bérbeadása m. SzJA 0 0 0 0 0 0

Építményadó 92 000 000 Ft 92 000 000 Ft 89 308 946 Ft 97 000 000 Ft 97 000 000 Ft 0

Helyi iparűzési adó 395 000 000 Ft 395 000 000 Ft 381 090 039 Ft 460 000 000 Ft 460 000 000 Ft 0

Gépjárműadó 38 000 000 Ft 38 000 000 Ft 26 552 523 Ft 48 000 000 Ft 53 000 000 Ft 5 000 000 Ft

Idegenforgalmi adó 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 754 600 Ft 2 000 000 Ft 2 500 000 Ft 500 000 Ft

Talajterhelési díj 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft 1 199 066 Ft 3 500 000 Ft 1 500 000 Ft -2 000 000 Ft

Egyéb közhat. bevétel 5 201 000 Ft 5 201 000 Ft 2 301 889 Ft 5 201 000 Ft 3 500 000 Ft -1 701 000 Ft

Közhatalmi bevételei össz.: 535 701 000 Ft 535 701 000 Ft 502 207 063 Ft 615 701 000 Ft 617 500 000 Ft 1 799 000 Ft

Az Önkormányzatnál a kiemelt szakfeladatai nélküli fejezeten belül megvalósítandó kiadások fontosabb tételei

2018. évi eredeti  
előirányzat

2019. évi  
1. forduló

2019. évi  
TERV

Folyóirat beszerzés  – Strázsa újság 6 081 000 Ft 6 081 000 Ft 6 081 000 Ft

Városi kábeltelevíziós szolgáltatás 3 683 000 Ft 3 683 000 Ft 3 683 000 Ft

Könyvvizsgálói díj 2 782 000 Ft 2 782 000 Ft 2 782 000 Ft

Biztosítási díjak 2 699 000 Ft 2 699 000 Ft 2 699 000 Ft

Bankköltség, kamatkiadások 4 300 000 Ft 4 300 000 Ft 4 300 000 Ft

Települési hulladékkezelés, ártalmatlanítás 2 250 000 Ft 2 250 000 Ft 2 250 000 Ft

Városüzemeltetési működtetés feladatok (átalány szerződés) – Kövál NP Zrt. 18 980 000 Ft 31 549 000 Ft 31 549 000 Ft

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység      699 000 Ft 699 000 Ft 699 000 Ft

Közvilágítási feladatok 44 379 000 Ft 44 379 000 Ft 44 379 000 Ft

Helyi tömegközlekedés működtetése 21 603 000 Ft 21 603 000 Ft 21 603 000 Ft

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben vásárolt élelmezés 148 702 000 Ft 171 387 000 Ft 171 387 000 Ft

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 13 322 000 Ft 6 062 000 Ft 6 062 000 Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre kiadások csak az Önkormányzatot érinti.  
A fejezeten belül megvalósult működési célú pénzeszköz átadások:

2018. évi eredeti  
előirányzat

2019. évi  
1. forduló

2019. évi  
TERV

MSE támogatás 50 620 000 Ft 50 000 000 Ft 50 000 000 Ft

ebből: – általános működési támogatása 17 366 000 Ft 50 000 000 Ft 50 000 000 Ft

     – Kövál NP Zrt.felé lelátó bérlés 1 200 000 Ft 0 0

     – tornaterem bérlés támogatása 17 585 000 Ft 0 0

     – TAO önrész támogatása 14 469 000 Ft 0 0

Polgárőrségek támogatása 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Bizottsági keretösszegek felhasználása 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft

Máltai Szeretetszolgálat 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Kövál NP Kft. működési támogatása 241 664 000 Ft 280 541 000 Ft 280 541 000 Ft

ebből: – szociális feladatok ellátása 3 716 000 Ft 3 614 000 Ft 3 614 000 Ft

     – utak karbantartása, kátyúzás 30 883 000 Ft 36 378 000 Ft 36 378 000 Ft

     – építményüzemeltetés 7 256 000 Ft 7 682 000 Ft 7 682 000 Ft

     – zöldterület kezelés 34 114 000 Ft 42 539 000 Ft 42 539 000 Ft

     – uszoda üzemeltetés 27 351 000 Ft 33 349 000 Ft 33 349 000 Ft

     – étkeztetés, konyhák működési támogatása 118 368 000 Ft 128 160 000 Ft 128 160 000 Ft

     – köztemető fenntartás, működtetés 6 729 000 Ft 18 505 000 Ft 18 505 000 Ft

     – hulladékkezelés 0 0 0

     – sporttelep fenntartása 13 247 000 Ft 10 314 000 Ft 10 314 000

Vigadó NP Kft. támogatás 64 824 000 Ft 74 200 000 Ft 74 200 000 Ft

ebből: – működési támogatás 47 124 000 Ft 55 000 000 Ft 55 000 000 Ft

     – kiemelt rendezvényekre 17 700 000 Ft 19 200 000 Ft 19 200 000 Ft

     – Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft. műk.támogatás 34 000 000 Ft 34 000 000 Ft 34 000 000 Ft

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre kiadások fejezeten belül az Önkormányzatnál megvalósult kiadások fontosabb tételei

2018. évi eredeti  
előirányzat

2019. évi  
1. forduló

2019. évi  
TERV

Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatellátás – normatíva átadás 76 310 000 Ft 115 220 000 Ft 115 220 000 Ft

Család- és gyermekjóléti központ és szolgálat feladatellátás – működési támogatás 30 894 000 Ft 35 894 000 Ft 35 894 000 Ft

TÖKT Főépítészi tevékenység – működési támogatás 2 574 000 Ft 2 574 000 Ft 2 574 000 Ft

TÖKT igazg.és gazd.fa.ellátás – működési támogatás 1 436 000 Ft 1 436 000 Ft 1 436 000 Ft

Bursa Hungária ösztöndíj 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft

Monori Rendőrkapitányság támogatása 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

ÖNKORMÁNYZAT
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Március 1-jén lesz harminc 
éve annak, hogy a település 

elnyerte a városi rangot. 

Monor
NAGY  
NAPJA

KÖZÖSSÉG

T elepülésünk életének jelentős 
eseménye, hogy a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa 1989. 
március 1-jei hatállyal Monort 

várossá nyilvánította. A városi rang elnye-
rése – bár nem kis erőfeszítést követelt ed-
dig sem – egy tervszerű fejlesztőmunka 
része, egy folyamat eredménye, azonban 
mégsem lehet több, mint kezdet. A városi 
ellátás, az új városi létfeltételek, életfor-
ma megteremtésének alapja. Ahhoz, hogy 
e státusz magasabb követelményeinek is 
megfelelhessünk, további folyamatos 
munkára, hatékonyabb együtt-
működésre, közös gondol-
kodásra és erőfeszítések-
re van szükség – Kovács 
Benő tanácselnök írta 
ezt, a Monori Tanács-
nak alkalomhoz illő, 
a várossá válás útjá-
ról tájékoztató Közér-
dek című kiadványá-
nak bevezetőjében (1989.
február 28.).
 Nyilvánosan és ünnepé-
lyesen március 15-én történt meg 
Monor új státuszának kihirdetése.
 A 9 órakor a művelődési központ-
ban tartott ünnepi tanácsülésen, Kovács 
Benő tanácselnök megnyitója után a be-
szédet mondó Hámori Csaba (a Politikai 
Bizottság tagja, az MSZMP megyei bi-
zottságának első titkára) 
adta át az újbóli várossá 
avatást igazoló oklevelet. 
Négy fiatal vitte végig a 
termen Monor város új 
zászlaját, ami előtt tisz-
telegve adták át a Mo-
norért és Péteriért sokat 
tévőknek az emlékpla-
ketteket. Utána a mono-

ri József Attila Gimná-
zium és Közgazdasági 
Szakközépiskola Iro-
dalmi Színpada adott 
műsort – lírai mono-

ri sétát téve az időben 
– „A várostól a Városon 

át a VÁROS -ig” címmel. 
(A város szó variációival is 

arra utalva, hogy az egykori fa-
lusias mezővárostól, a XIX. század végi 
poros városon át, az igazi, korszerű vá-
rosig még sokat kell tenni.) Mivel a tes-
tületi tagok és a meghívott vendégek 
mellett szűknek bizonyult a zsúfolásig 
megtelt nagyterem, ezért a további érdek-

lődők egyidejűleg a Csokonai Filmszín-
ház közvetlen hatású videó-kivetítőjén 
kísérhették figyelemmel az eseménye-
ket, a műholdas kábelhálózat kiépítésé-
nek köszönhetően. Közben a kisdobosok 
megkoszorúzták a ’48-as emlékoszlopot 
és a szabadságharcosok honvédsírjait. A 
sportpályán pedig 9-től folyt a Március 
15. Kupa kispályás labdarúgó-bajnok-
sága. 10 óra 30-tól kezdődött a főtéren a 
forradalom és szabadságharc emlékün-
nepsége, rekord számú közönség előtt. 
Akkori országgyűlési képviselőnk, dr. 
Varga János beszéde után a gimnazisták 
„Monor nagy napja” címmel, előző mű-
soruk egy részletével – Kossuth mono-
ri szobra egykori országos hírű avatásá-
nak felidézésével – emlékeztek március 
15-re. A Művelődési Központ Galériájá-
ban 14 órától voltak láthatók dr. Bittó Pál 
festményei, 15 órától pedig az előadóte-
remben nyílt meg az „Így láttam Monort” 
című gyermekrajz-kiállítás. Ezt követte 
a vers- és prózamondó verseny, majd – 
18 órától – a zenei vetélkedő fiataloknak 
„diszkó-ritmusban”.
 Ekkor egyébként már országosan érzé-
kelhető volt a rendszerváltozás közeledé-
se. Erre utalt nálunk is például az, hogy a 
Magyar Demokrata Fórum Monor és kör-
nyéke szervezete, reggel 9 órától, a főtéri 
Kossuth-szobornál – a hivatalos ünnep-
ségtől függetlenül – beszéddel, koszorú-
zással, közös énekléssel emlékezett meg 
március 15-ről. 
 1989 óta minden évben kettős ünnep-
nek tekinthető tehát Monoron március 
idusa. Ebben az idei esztendőben külö-
nösen így érezhetjük ezt, amikor az új-

bóli várossá avatás jubileuma egy-
beesik az 1848–1849. évi forradalom 
és szabadságharc 170. évfordulójá-
val. Ráadásul pont 30 éve lett hiva-
talosan munkaszüneti nap is már-
cius 15., amikor nemzeti ünnepként 
– az iskolákon kívül is – mindenki 
újra szabadon emlékezhet nemzeti 
történelmünk e meghatározó idő-
szakára. B.G. 

Képek: 
Várossá avató oklevél (Monor, 1989.márc.1.), alá: 
A várossá avatást igazoló oklevél
Kovács Benő (várossá avatás), alá: 
14 (72), alá: XXX
városavató (1), alá: 

A várossá avatást 
igazoló oklevél

Városavató ünnepség a központban

Kovács Benő tanácselnök március 
15-én jelentette be nyilvá- 

nosan Monor várossá  
avatását

KÖZÖSSÉG

WITTNER MÁRIÁVAL 
emlékeztünk a kommu-

nizmus áldozataira
  Rendhagyó megemlékezésre került 

sor február 25-én, a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapján Monoron. 
A szervezők ezúttal nem a Petőfi ut-
cán található emléktáblához várták az 
érdeklődőket, hanem a Vigadóban ke-
rült sor az eseményre, melyen Wittner 
Mária, egykori 1956-os szabadsághar-
cos is részt vett.
 Magyarországon 2000 óta, városunk-
ban pedig immár tíz éve, hogy e napon 
kerül sor a megemlékezésre. Az emlék-
nap dátuma nem véletlen: 1947-ben feb-

ruár 25-én hurcolták el a kommunisták-
kal szembeni kiállása miatt Kovács Bélát, 
a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Mo-
noron – az egykor monori bajtársakkal 
együtt harcoló – Wittner Mária így em-
lékezett:
 – Évtizedekig hamis eszme nevében 
igyekeztek a kommunizmus zászlaja alatt 
pusztítani jobb sorsra érdemes nemze-
tünket. Akárcsak 1956-ban, amikor napo-
kig a Corvin közben harcoltunk. Engem 
november 4-én vittek kórházba repesz-
találat miatt, majd később, a bíróságon 

láttam újra Tóth Jóskát és Kóté Sörös Jóskát. 
Mindhármunkat halálra ítéltek.
 Az esemény részeként nyílt meg a Cser-
készvezető a Gulagon című vándorkiál-
lítás, mely Kölley György pap-cserkész-
vezetőnek állít emléket, aki a második 
világháború után elsők között igyekezett 
helyreállítani a cserkészetet. A kiállítás 
– előzetes időpont-egyeztetéssel – csopor-
tos és egyéni látogatók részére is megte-
kinthető egészen március végéig. MS info

Wass Albert-est MONORON

  Február 9-én remek hangulatú emlék-
estet rendeztek a Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központban a Panoráma Világklub 
Monor Térségi Társklubja szervezésében. 
 A 2018-ban indult emlékév keretében 
– az írófejedelem születésének 110., el-
hunytának 20. évfordulója alkalmából –, 
már több mint 60 megemlékezést tartot-
tak a Világklub rendezésében.
 A monori Világklub-esten Dr. Zsombok 
László, Monor város polgármestere kö-
szöntötte a jelenlévőket, kihangsúlyoz-
va, hogy immár egyre többen értékelik 
Wass Albert munkásságát, egyúttal elis-
merését kifejezve, hogy a városban is 
megalakult a Panoráma Világklub Társ-
klubja. A Társklub elnöke, Szegedi Csaba 
is üdvözölte a jelenlévőket, megköszönve, 
hogy ilyen nagyszámú közönség jött el 

az első monori rendezvényükre, illetve 
szorgalmazta, hogy a térség valameny-
nyi településéről csatlakozzanak ehhez a 
kapcsolatrendszerhez. A tisztségre törté-
nő felkérést dr. Tanka László, a Panoráma 
Világklub alapító elnöke, a Wass Albert 
Emlékév főszervezője adta át, aki beszélt 
a civilszervezet által indított Emlékév 
eseményeiről, tapasztalatairól is, ame-
lyeket filmvetítések illusztráltak.
 Czuh János műsorvezetésével az est so-
rán Kovács Krisztina erdélyi előadómű-
vész, Wincze B. András Wass Albert Örök-
ség-díjas dalszerző, illetve Tolnai Mari 
és Szabó Rita meghívott vendégek adtak 
élvezetes műsort, térségünkből pedig a 
Monori Strázsák Néptáncegyüttes fer-
geteges előadással, Szegedi Csaba (Gom-
ba) és Ráduly Tímea (Tápióbicske) nem-
zeti dalokkal, Tóth Lajos (Gomba), Hajdú 
Márton (Monor), Lendvay Bianka (Monor) 
és Szalai László (Monor) pedig versekkel 
kápráztatták el a közönséget. A rendez-
vény végén a Tápió-régió Világklub-el-
nöke, Vér János adott fogadást a megje-
lentek részére.
 Az est folyamán bemutatásra került az 
Örökségkönyv, amely Wass Albert szel-
lemi hagyatékát ismerteti a Kárpát-me-
dencében és a nagyvilágban, valamint 
részletet láthattunk Szalay Róbert Wass 
Albert nyomában című filmjéből, amely 
az író életének helyszíneit mutatja be mai 
állapotukban. P.V.

A Monori Strázsa februári lap-
számában olvashatták, hogy 
Monoron marad, de új hely-
színre költözik a Magyar Ga-
lamb és Kisállattenyésztők 
Országos Szövetsége (MGKSZ) 
által szervezett kisállatvásár. Az 
idei első börzét március 10-én rendezik 
meg, a tervek szerint már a napelempark 
mögötti területen tartották volna a rendez-
vényt. Mint megtudtuk, az új helyszín inf-
rastrukturális kialakítása megtörténik erre 
az időpontra, de az esemény megtartásá-
hoz előírt hatósági engedélyek megszerzé-
se és azok jogerőre emelkedése nem törté-
nik meg a börze kezdési időpontjára. Pintér 
József Zsolt, az MGKSZ elnöke arról tájékoz-
tatott, hogy a szövetség kérésére Monor 
önkormányzata hozzájárult, a Monori Járási 
Hivatal pedig engedélyezte, hogy a márci-
us 10-i kisállatvásárt a korábbi helyszínen, a 
Vásártéren rendezzék meg. Az áprilisi vásár 
már az új helyszínen lesz, de márciusban 

– még utoljára – a régi helyen várják az áru-
sítókat és az érdeklődőket. V.

MÁRCIUSBAN  
MÉG A VÁSÁR- 
TÉREN RENDEZIK  
MEG A BÖRZÉT
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KULTÚRA

MÁR SZERVEZIK  
a Borvidékek Hétvégéje  

Ments meg a véreddel 
HÁROM EMBERT!

Alig múlt el az év leghidegebb időszaka, a szervezők máris a 
nyári szabadtéri események előkészítésén dolgoznak, melyek 

közül városunk legismertebb programja a Borvidékek 
Hétvégéje. Idén újra kétnapos eseményre látogathatnak 

majd el az érdeklődők május 31-én és június 1-jén!

Adni jó! Ezzel legtöbben tisztában is vagyunk. Ki ajándékot, 
ki pénzt, ki szabadidőt és munkát áldoz a családjára és 
baráti körére, de legtöbbünknek a tágabb közösségünk 

is fontos, vagyis ismeretlen embertársaink sorsa.

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Az akció 

2019. március 4. és 14. között,  

a készlet erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

Nem csak 

nőnapra!
HELIA-D Tokaji 
aszús/Tokaji bor 
kivonatos hidratáló 
arckrém  
50 ml, többféle 

1490 Ft/db

VOBRO Choco 
Party Mix 
desszert  
75 g

429 Ft

VOBRO Frutti 
di Mare 

desszert  
90 g

549 Ft

MIRABELL 
Mozarttafel táblás 
csokoládé  
100 g 

599 Ft

FERRERO 
Rocher 

desszert, 
 200 g 

1490 Ft
SYOSS hajápolási 
és -formázó 
termékek 
Részletek az üzletben.

879 Ft/db

SYOSS Oleo 
Intense 

ammóniamentes 
hajfesték 

999 Ft/db

BI-ES Eau de 
Parfum,  

100 ml, többféle: 

1750 Ft/db

T alán csak a legrégebbi látogatók em-
lékeznek rá, hogy a kezdeti években 
2012-ben és 2013-ban – a Monor Kör-
nyéki Srázsa Borrend által életre hí-

vott eseményen – kettő, sőt három napon várták 
a Monorra érkező borkóstolókat. Idén újra így 
lesz, péntek délutántól monori borok főszerep-
lésével leshetnek be a másnapi, országos feszti-
vál előkészületeibe; miközben a szórakoztatás-
ról a Bud Spencer és Terence Hill emlékzenekar 
gondoskodik. Szombaton pedig a megszokott, 
egyedi hangulatú eseményen kóstolhatják meg 
az ország 22 borvidékének kínálatát! A rendez-
vényre az utóbbi évek újításai és a visszatérő 
ismert borászatok egyre több érdeklődőt von-
zottak, emellett a város szálláshelyei is maxi-
mális kihasználtsággal működtek. Ezért dön-
töttek úgy a szervezők, hogy idén már péntek 
délután programokkal és monori borokkal ké-
szülnek a látogatók érkezésére. 
 A közreműködő pincetulajdonosok felke-
resése megkezdődött, ha a fesztivál területén 
önök is fogadnának vendégborászt, jelezzék a 
szervező Vigadó Kulturális és Civil Központ 
elérhetőségein. A program több éve tartó sike-
rében kiemelt szerepe van a monori pincetulaj-
donosoknak, ezt ezúton is köszönik a szervezők! 
Nyitott pinceként csak egy napon – június 1-jén, 
szombaton – számítanak a közreműködésükre. 
Az ország több pontjából érkező borászatok kí-
nálatát szintén ezen a napon kóstolhatják majd.
 Szombaton idén is három színpad szórakoz-
tatja a vendégeket és különleges helyszínek vár-
ják a látogatókat! A Gyerekudvar tavalyi sikere 

után, újabb hasonló helyszínre számíthatnak a 
gyerekekkel érkezők, és természetesen Bor Ivó 
is részt vesz az eseményen. A szombati progra-
mot a 15 éves, kétszeres platina- és aranyleme-
zes Ocho Macho zenekar élő koncertje zárja. 

Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, 
tavasz végétől változatos szabadtéri prog-
ramkínálat várja a városban az érdeklő-
dőket. Május 11-én rendezik meg az egyik 
legfontosabb tömegsporteseményt, a Strá-
zsahegyi Tekerőt. Ezen a napon a Bacchus 
tér környékén korosztályonként mérhetik 
össze gyorsaságukat a terepkerékpárosok. 
 Május 17-ére várják újra Monorra a he-
lyi boros események népszerű vendégét, 
Bor Ivót, akit immár hagyományosan kö-
zös koccintással fogadnak majd. 
 A városi gyereknapot ezúttal is május 
utolsó vasárnapján rendezik meg a tavaly 
jól bevált helyszínen, a városi sportcsar-
nokban és annak parkolójában. 
 Nyáron két FröccsSzombat szerepel a 
tervek között, június 22-én és július 13-
án, melyek részleteiről a Strázsa újság kö-
vetkező számában olvashatnak!   

MÁJUSTÓL ÚJRA  
SZABADTÉRI PROG- 
RAMOK MONORON

Borvidékek 
Hétvégéje

Í gy nem csoda, hogy könnyen meg-
szólíthatók vagyunk az egyik leg-
magasztosabb adományozásra, a 
véradásra. Mivel Monoron március 

13-én 9 órától 17 óra 30-ig a művelődési 
házban ismét véradónap lesz, telefonon 
felkerestük Jári Erzsébetet, aki a Magyar 
Vöröskereszt véradásért felelős területi 
munkatársa – 25 környező településen 
szervezi a véradást – és megkértük, me-
séljen olvasóinknak a téma fontosságá-
ról, az egész menetéről, az első véradók 
lehetőségeiről, mert talán a Strázsa olva-
sói közül is toborozhatunk új tagokat e 
nemes ügy mellé. 

– Mesélne Monor és környéke véradó-
múltjáról?
 – Évtizedek óta folyik a véradás szer-
veződése ezen a területen. Régen köny-
nyebb volt, mert az előző rendszerben az 
állami cégek, a nagyvállalatok, a téeszek, 
a honvédség szervezésében mindenki 
részt vett benne. Most nehezebb a helyzet, 
mert a magáncégek nem szívesen enged-
nek be a saját területeikre, így ezért a la-
kossági véradásra helyeződött át a hang-
súly. Ez azt jelenti, hogy évente többször 
is kimegyünk egy-egy településre. A na-
gyobbakra, mint Monor évente 4-szer is, a 
kisebbekre 2-szer, vagy 3-szor, de egy al-
kalommal a legkisebb falukba is eljutunk.

– Nehéz lehet egyenként megszólítani 
az embereket. Miként jut el hozzájuk 
az információ?
 – Aki már legalább egyszer jelentkezett 
véradásra, az bekerül az Országos Vérel-
látó Szolgálat információs rendszerébe. 
Nekik a lakcímükre névre szóló értesí-
tést küldünk. Ezen kívül már jó pár éve 
használjuk az sms-értesítést is. A többi-
ek a plakátok, az újságcikkek, a kábelté-
vé, sőt már a Facebook által is hozzájut-
hatnak az információkhoz a helyszínekről 
és az időpontokról. Igyekszünk minden 
lehetőséget kihasználni, hogy értesítsük 
a lakosságot.

– Mivel tudná motiválni olvasóinkat, 
hogy tavasszal minél többen ottlegyenek 
a véradónapon?
 – Az mellett, hogy a kerek évfordulós 
véradóinkat kitűntetjük, az lehet a leg-
nagyobb motiváció, hogy ez egy szűrő-
vizsgálat is. Így ott kiderülhet a jelent-
kező számára, hogy egészséges-e, vagy 
sem? Először felveszik a személyes ada-
tokat, kap egy kérőívet az adott állapotá-
ra vonatkozó kérdésekkel, utána, ha még 
nem járt véradáson, akkor a helyszínen 
van egy vércsoport-meghatározás, illet-
ve minden esetben megnézik a hemoglo-
binszintet, vagyis azt, hogy vérszegény-e, 
vagy nem? Ezután jön még egy vérnyo-

másmérés. Ezeket ott egy orvos ki-
értékeli és eldönti, hogy adhat-e vért, 
vagy sem? Ezután a véradás során 
egy mintavétel is történik laborkém-
csőbe, és mielőtt a vért feldolgozzák 
szűrik hepatitis B-re és C-re, szifilisz-
re és HIV-vírusra. Így akinek a vérét 
feldolgozzák, az száz százalékig biz-
tos lehet abban, hogy egészséges. Ha 
netán eltérést találnak a vért meg-
semmisítik és a véradót személyisé-
gi jogok betartása mellett két héten 
belül levélben értesítik, hogy fárad-
jon be az Országos Vérellátó Szolgá-
lathoz, ahol a biztonság miatt meg-
ismétlik a vizsgálatokat.

– Az egészségesek közül ki adhat vért 
és igényel-e a véradás valamilyen fel-
készülést?
 – Mindenki aki az 50 kilogramm súlyt 
meghaladja és betöltötte a 18. életévét, de 
még nincs 66 éves, illetve első véradóként 
nem töltötte be a 60. életévet. Két véradás 
között minimum 56 napnak kell eltelnie. 
A nők évente négyszer, a férfiak ötször 
adhatnak vért. Véradás előtt nagyon fon-
tos az étkezés és a bőséges, akár 1,5-2 li-
ter folyadékbevitel, mert ettől az erek tel-
tebbek lesznek, a véna jobban látszódik, 
arról nem is beszélve, hogy a véradásnál 
4,5 deciliter vért vesznek le, így ennek a 
folyamatát is meggyorsítja.

– Ha minden rendben ment, mi lesz a vé-
rünkkel azután?
 – Van erre egy szlogenünk. Adj vért 
és ments meg három életet! Azért három 
élet, mert teljes vért ma már nem adnak 
senkinek. A levett vérmennyiséget há-
romféle vérkészítménynek feldolgozzák. 
Egyrészt vörösvérsejt-koncentrátum, más-
részt plazmakészítmények, harmadrészt 
vérlemezke-koncentrátum készül belőle. 
Más-más betegségeknél különböző vér-
alkotóelemre van szükség, például mű-
téthez vörösvérselyt-koncentrátumra.
    
– Évente mennyi vérre van szüksége a 
vérellátónak és ebből mennyi gyűlik 
össze?
 – Körülbelül 400 ezer egység vérre van 
szükség Magyarországon a biztonságos 
vérellátáshoz. Ehhez napi 1600-1800 vér-
adóra van szükségünk. Szerencsére ez je-
lenleg megvan, talán picit alulról súroljuk 
ezt a határt, ezért szeretnénk ezt 10 szá-
zalékkal növelni a biztonság miatt.

– Monoron mi a tapasztalt, elegen ad-
nak vért rendszeresen?  
 – Az lenne optimális, ha mindenhol a 
lakosság öt százaléka lenne véradó. Mo-
noron akkor az öt véradáson körülbelül 
850 embernek kellene megjelennie. Eh-
hez képest jelenleg úgy 450-500 véradó  
van regisztrálva.

– Remélhetőleg javul ez a helyzet. Talán 
az is segíthet, ha a monoriak megtudhat-
ják előre az idei véradások időpontjait.
 – Öt véradást terveztünk be Monor-
ra, mind a művelődési házban lesz meg-
tartva. A tavaszi március 13-án, a nyári 
június 12-én, az őszi szeptember 11-én és 
a téli december 11-én szerdai, míg az ötö-
dik július 6-án, egy szombati napon lesz 
azoknak, akik nem érnek rá hétközben.

Trnavecz Adrienne

KÖZÖSSÉG
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KÖZÖS NEVEZŐ  
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Március 4.
Szemők György szobrászművész  
kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria 

MEGEMLÉKEZÉS  
AZ 1848–1849-ES FORRA-
DALOM ÉS SZABADSÁG- 
HARC ESEMÉNYEIRŐL
Március 15. 10 óra 30
Városközpont, Kossuth-szobor

DUMASZÍNHÁZ
Március 30.
MINDEN JEGY ELKELT!

SULI SAKK KUPA
Március 29. 
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ  
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Április 1.
Illés Krisztina festőművész  
kiállításának megnyitója.
Vigadó emeleti galéria 

PEST MEGYEI IFJÚSÁGI 
HANGVERSENY-SOROZAT 
ZÁRÓ ELŐADÁSA
2019. április 3. 
Fellép: Jazzation. 
Vigadó, díszterem

DR. DARNÓI TIBOR  
ELŐADÁSA
Április 5. 
Vigadó, díszterem

DUMASZÍNHÁZ
2019. május 18. 
Fellép: Szomszédnéni Produkció. 
Vigadó, díszterem

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

PROGRAMOK

A VIGADÓ  
PROGRAMJAI

JÁSZAI-NAP
Március 8.
Jászai Mari Általános Iskola

JÓTÉKONYSÁGI PARTI  
A NAPSUGÁR ÓVODA JAVÁRA
Március 9. 20 óra
Jászai Mari Általános Iskola

VÉRADÁS
Március 13. 9 óra
Művelődési ház

II. RÁKÓCZI FERENC  
EMLÉKNAPJA
Március 23.
Jászai Mari Általános Iskola

PROGRAMOK

Hirdetés

KÖZÖS ÚT CUKOR-
BETEGEK EGYESÜLETÉNEK 
TALÁLKOZÓJA
Március 23. 14 óra
Művelődési ház

VÁROSI BORVERSENY
Április 6. 
József Attila Gimnázium

PASSIÓ
Április 13.
Városközpont, Szent István tér

A programok részleteiért keressék a megadott 
elérhetőségeket vagy az intézmények, egyesü-
letek, klubok vezetőit! A képviselő-testület által 
elfogadott városi programterv alapján szerve-
zett programokat – köztük egyesületek, intéz-
mények, civil szervezetek programját; sportese-
ményeit és a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
eseményeit – Monor város honlapján az Ese-
ménynaptárra kattintva is olvashatják!

  Márciusban folytatódnak a Ringató 
foglalkozások Iván-Nagy Szilviával, az 
alkalmak szerdánként lesznek, március 
6-án, 13-án, 20-án és 27-én 9 óra 30-tól.
 Bábos Mesekuckó foglalkozások csü-
törtökönként, március 7-én, 14-én, 21-én, 
28-án 10 órától.
 Hordozóklub március 8-án és 22-én 
10 órától. Az alkalmakon kötetlen be-
szélgetésre és tapasztalatcserére várják 
a kisgyermekes anyukákat.
 Szabadság és halál 1848-49 Szem- és 
fültanúk híradásai – ezzel a címmel je-
lent meg Varga Domokos új kötete, me-

  Idén is bemutatják a Szent István téren 
a Passiót a Római Katolikus Egyházköz-
ség fiataljai. Az előadást az elmúlt évekhez 

A GYÓGYULÁS 
kulcsa a változás

  „Ha a lelkedben béke van a 
testedben sem dúl háború” – 
e mottó mentén állította ösz-
sze előadását dr. Darnói Tibor 
holisztikus orvos, akitől tes-
ti, lelki, szellemi törvénysze-
rűségekről hallhatnak április 
elején a Vigadóban.
  A holisztikus szemlélet a tü-
neten, betegségen túl, rend-
szerben igyekszik értelmezni 
az embert, akinek krónikus 
betegségei a testi, lelki, szel-
lemi egyensúlyának elveszté-
se következtében alakulnak 
ki. Mindezek mögött termé-
szeti törvényszerűségek áll-
nak, melyek figyelembevéte-
le elengedhetetlen alapja az 
egyensúly visszaállításának. 
Eszerint a gyógyulás feltéte-
le, hogy ne legyen visszafor-
díthatatlan az adott folyamat, 
a gyógyulás kulcsa pedig a 
változás. A beteg életét min-
den téren meghatározó szokás-
rendszerek, viselkedésminták, 
szokásformáló gondolatok va-
lamennyi életterületet áthatják, 
így a gyógyulás érdekében a 
változtatásokat a vonatkozó 
törvényszerűségek mentén kell 
létrehozni.  

lyet március 13-án 16 órakor a mono-
ri könyvtár vendégeinek is bemutat a 
szerző.
 A magyar repülés történetéből: 1920-
'30-as évek (Apám emlékére) címmel tart 
előadást Krizsán Györgyné és Zainkó Géza 
március 20-án 16 órától.
 Egy nappal később, március 21-én 17 
óra 30-tól Értékrend-értékrendszer cím-
mel Benkics József etikai előadását hall-
gathatják meg az érdeklődők.
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
a programokra a Dr. Borzsák István Vá-
rosi Könyvtárba.

KÖNYVTÁR programjai

PASSIÓ 

Monori intézmények,  
civil szervezetek, egyházak
PROGRAMAJÁNLÓJA

dr. Darnói Tibor holisztikus orvos

  Egyes nézetek szerint az em-
beriség által ismert „ép testben 
ép lélek” szemlélet helyett „ép 
testet ad az ép lélek” a helyes 
fordítása a jól ismert szöveg-
nek. Hogy mi a különbség a 
kettő között, és ez mekkora 
változást eredményezhet, meg-
tudhatja április 5-én a Vigadó 
Kulturális és Civil Központban 
tartandó előadáson! MS info

Monor, Kossuth Lajos u. 95.  4. ajtó, a Kossuth iskolával szemben
Bejelentkezés: 06-70/431-8922

Fekvő inFrabicikli oxigénterápiával
Legújabb generációs 
készülék az egészség 

megőrzéséért és a 
hatékony 

alakformálásért

H–P: 8–20, Szo: 9–13,  
V: zárva

Helyszín: Jászai Mari Általános Iskola
További információkért érdeklődjön a 06-29/413-228-as, vagy 06-20/299-3542-es telefonszámon!

* A Monori Napsugár óvodában (Jászai Mari tér 1.) és a Tavernában (Móricz Zs. u. 39.

hasonlóan idén is a Turner Ferenc Alapít-
vány rendezi és támogatja. Az előadásról 
és az alapítványról további információk-
hoz juthatnak a Facebookon, a Turner Fe-
renc Alapítvány oldalán. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
április 13-án 17 órakor a Szent István téren! 

  Monor Város Ön-
kormányzata, intéz-
ményei, szerveze-
tei – csatlakozva 
a Magyar Ország-
gyűlés felhívásá-
hoz – közösen részt 
kívánnak venni a II. Rá-
kóczi Ferenc emlékév orszá-
gos programjaiban.
 Felhívjuk a Monori járás ön-
kormányzatait és iskoláit, hogy 
a nagy fejedelemre emlékezve 
csatlakozzanak az alábbi ren-
dezvényeinkhez!
 Monoron szervezett első 
félévi események: március 23-
án, szombaton II. Rákóczi Fe-
renc emléknap, melyen a kö-
vetkező programokra kerül 
sor: I. rész: Népfőiskolai, illet-
ve szabadegyetemi előadá-
sok II. Rákóczi Ferencről, a 
kuruc korról, kistérségi és or-
szágos vonatkozásban. Hely-
szín: Jászai Mari Általános Is-
kola aulája (Jászai Mari tér 1.). 
Tervezett időtartam: 13 órá-
tól 15 óra 30-ig. II. rész: Hála-
adó ökumenikus istentisztelet 
és koszorúzás, helyszín: Jézus 
Szíve Római Katolikus Kápolna 
(Ady Endre utca 94., Telepi Ka-
tolikus Kistemplom, Ady End-
re utca – Kistemplom utca 
sarok). Tervezett időtartam 
istentisztelet és koszorúzás 
együttesen 16 órától 17 óra 

20-ig. III. rész: Lomnici 
Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsa 
elnökének, illet-
ve Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövet-

ség elnökének önál-
ló előadásai a 2019-es 

II. Rákóczi Ferenc Emlékévről. 
Helyszín: Jászai Mari Általános 
Iskola. Tervezett időtartam: 18 
órától 20 óráig. A teljes ren-
dezvény fővédnöke: Lomnici 
Zoltán, az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnöke.
 Április 30-án, pénteken 14 
órától rendezik meg a Mono-
ri járási II. Rákóczi Ferenc tör-
ténelmi vetélkedőt. Témája: 
II. Rákóczi Ferenc élete, a Rá-
kóczi-szabadságharc jelentő-
sebb eseményei, a Rákóczi-
szabadságharcnak a Monori 
járás településeihez köthe-
tő eseményei – a résztvevők 
életkori sajátosságaihoz iga-
zodó szinten.
 A vetélkedőt a monori és 
a monori vonzáskörzet álta-
lános és középiskoláiban hir-
detik meg a szervezők. A 
versenyre a monori, illetve 
vonzáskörzet általános és kö-
zépiskoláinak 7-8-9-10. évfo-
lyamos tanulóinak négyfős 
csapatai nevezhetnek. A ve-
télkedő helyszíne: Vigadó Kul-
turális és Civil Központ. MS info

II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉK-
ÉV MONORI PROGRAMJAI
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Hirdetés

KULTÚRA

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít

En
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19
49
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2019.  
március 14-én  
17 órakorMonor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja önt a kommunális (háztartási) szilárd, 
az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lomhulladékok 

gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 
szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző 
(nem fekete) zsákban is kihelyezhető!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve az üveg gyűjtőpont(ok)
on történik! (Hulladékudvar – Bajcsy Zs. út vége, Klapka utca-Pozsonyi utca sarok, Katona József u., Mátyás 
király u. - Kossuth L. u. sarok.).

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan.–dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/alkalom mennyiségben) ház-
hoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási idő-
ben) igényelhető.

DTkH tájékoztatója  
hulladékok gyűjtéséről

körze-
tek

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS   2019

márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

1. 4. 1. 13. 13. 8., 22. 5., 19. 2., 16. 14. 11. 9.

2. 5. 2. 14. 14. 9., 23. 6., 21. 3., 17. 15. 12. 10.

3. 6. 3. 15. 15. 10., 24. 7., 22. 4., 18. 16. 13. 11.

4. 7. 4. 16. 16. 11., 25. 8., 23. 5., 19. 17. 14. 12.

5. 8. 5. 17. 17. 12., 26. 9., 23. 6., 20. 18. 15. 13.

körze-
tek

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉK-GYŰJTÉS   2019

márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

1. 11., 25. 8.,23. 6., 20. 3., 17. 1., 15., 29. 12., 26. 9., 23. 7., 21. 4., 18. 2., 16., 30.

2. 12., 26. 9.,24. 7., 21. 4., 18. 2., 6., 30. 13., 27. 10., 24. 8., 22. 5., 19. 3., 17., 31.

3. 13., 27. 10.,25. 8., 22. 5., 19. 3., 17., 31. 14., 28. 11., 25. 9., 24. 6., 20. 4., 18.

4. 14., 28. 11.,25. 9., 23. 6., 20. 4., 18. 1., 15., 29. 12., 26. 10., 25. 7., 21. 5., 19.

5. 1., 16., 29. 12., 26. 10., 24. 7., 21. 5.,19. 2., 16., 30. 13., 27. 11., 25. 8., 22. 6., 20.

ÜGYfÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁKÉrTÉKESÍTÉS

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

Monor
Kossuth L. u. 147.

H: 8.00–12.00, 13.00–15.00
Sz: 8.00–12.00, 13.00–15.00

P: 8.00–12.00

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

H: 8.00–20.00
K–Cs: 08.00–15.00

53/500-152
53/500-153 ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

2019. 04. 22. (hétfő) helyett 2019. 04. 20. (szombat)
2019. 05. 01. (szerda) helyett 2019. 05. 02. (csütörtök)
2019. 06. 10. (hétfő) helyett 2019. 06. 08. (szombat)

2019. 08. 20. (kedd) helyett 2019. 08. 17. (szombat)
2019. 10. 23. (szerda) helyett 2019. 10. 24. (csütörtök)
2019. 12. 25. (szerda) helyett 2019. 12. 27. (péntek)

Ünnepnapra eső kommunális hulladékszállítás áthelyezések:

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Non-
profit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a 
zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosíta-
nak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyző-
könyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. 
A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális több-
lethulladékos zsák árával megegyező: 338 Ft+áfa/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű 
megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

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

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

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

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

végezzük! Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 12  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 17  000 Ft-tól!

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

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

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G

TERET NYERTEK  
a fiatal alkotók

Február 8-án rendezték meg a József Attila Gimnáziumban 
a Monori Térnyerő címmel meghirdetett alkotói délutánt. A 

találkozó célja, hogy olyan fiataloknak adjon bemutatkozási 
lehetőséget, akik valamely művészeti ágban maguk is alkotnak, 

és műveiket szívesen megosztják a nagyközönséggel.

A z első előadáson összesen 9 je-
lenlegi és volt JAG-os diák lé-
pett színpadra, akik a zene, az 
irodalom és a film különböző 

műfajaiban bontogatják szárnyaikat. Czi-
nege Dorottya két saját szerzeményű, gitár-
ral kísért dallal nyitotta meg a találkozót. 
Borbás Benedek nem mindennapi alkotás-
sal lepte meg a közönséget: a tizedik osz-
tályos diák ugyanis óriási vállalkozásba, 
eposzírásba kezdett, melynek most beve-
zető szakaszaival ismerkedhettünk meg. 
Vass Csanád és Ötvös Benjámin Tiszavirág 
című kisfilmje után Konda Nikolett két lí-
rai alkotását olvasta fel. Ezután ismét a 
zenéé volt a főszerep: Novák Ábris külön-
leges hangulatú elektronikus zenéjével lé-
pett színpadra. Vincze Álmos két kisfilm-

je után Veszelovszki Emese és Zöldi Meliton 
közösen adtak elő egy általuk megzenésí-
tett Radnóti-verset. Végezetül Zöldi Meli-
ton lírai műveivel zárult a találkozó.
 Az oldott hangulatú előadás sikeréhez 
nagyban hozzájárult Zöldi Meliton fiata-
los humorral fűszerezett, frappáns műsor-
vezetése is, aki a fellépőket rövid beszél-
getéssel hozta közelebb a közönséghez. 
 A Monori Térnyerőre nagyon sokan 
kíváncsiak voltak, hiszen az iskola szín-
pados terme a délután folyamán teljesen 
megtelt – nem csak JAG-osokkal. Aki sze-
mélyesen nem tudott jelen lenni, a Gemini 
Televízió műsorán kísérhette figyelemmel 
az esemény összefoglalóját.    
 A Monori Térnyerővel a fiatal alkotók 
teret kaptak arra, hogy az őket foglal-

koztató témákról, érzéseikről a művészet 
eszközeivel, szabadon szóljanak. – Sajnos 
nem ígérhetjük meg, hogy ez volt az utol-
só – hangzott az elköszönésben. És való-
ban: a közeljövőben szeretnék folytatni és 
összművészetivé tágítani azt a teret, ame-
lyet ezúttal sikerült megnyitni a mű-alkotó-
közönség hármasában.     Nagy Renáta

Neked is ott rejlik az asztalfiókodban 
egy mű, melyet még nem mertél vagy 
nem tudtál megmutatni? A Térnye-
rő közösségéhez folyamatosan lehet 
csatlakozni a Monori Térnyerő FB-
oldalán, vagy a József Attila Gimná-
ziumban személyesen. 
 Küldd el, vidd el alkotásaidat a 
szervezőknek, és lehet, hogy a követ-
kező előadáson te is ott állsz majd a 
színpad reflektorfényében!

TE IS CSATLA- 
KOZHATSZ!

A Térnyerő közössége
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SPORT SPORT

 A tanévről tanévre megrendezésre ke-
rülő Monor Város Legsportosabb Isko-
lája játékos verseny folytatódik a tavaszi 
hónapok közeledtével. A monori iskolák 
között zajló vetélkedőn hét számban mé-
rik össze ügyességüket és gyorsaságukat 
a helyi diákok.
 Ősszel már két versenyszámban ren-
deztek fordulót a közreműködő intéz-
mények és szervezetek. Hagyományo-
san az első sportág a sorban a streetball, 
a mérkőzések a Kossuth Lajos Általános 
iskola szervezésében zajlottak. A szep-
tember végén megrendezett szabadtéri 
versenyen 69 csapatban 276 tanuló vett 
részt; összesített eredményeik alapján 
a rendező iskola végzett az első helyen. 

Az év első felnőtt válogatóversenyén Buda-
pesten, január 26-án Balatoni Bence harmadik 
helyezést ért el a kötöttfogású birkózás 67 kg-
os súlycsoportban.
 Az U-23-as Kötöttfogású Országos Ma-
gyar Bajnokságon pedig – február 2-án, Mo-
gyoródon – Bajkai Ábel ötödik lett 77 kg-ban, 
míg Balatoni Bence ugyanott magyar bajnoki 
aranyérmet szerzett a 67 kilogrammosok kö-
zött. Edzőik: Komáromi Tibor, dr. Fodor Tamás 
és Bajkai Lajos. B.G.

ORSZÁGOS BIRKÓ-
ZÓSIKEREK: EGY 
FELNŐTT BRONZ- 
ÉS EGY U-23-AS 
ARANYÉREM

  A Monori SE úszószakosztá-
lya képviseletében kilenc jelen-
legi és két volt úszó vett részt 
január 12-én Százhalombattán, 
a Magyar Diáksport Szövetség 
megyei diákolimpiai döntőjén. 
Az 50 méteres számokban min-
den korcsoportnak a győztese 
juthatott az országos döntőbe. 
 Az első korcsoport 50 mé-
teres mellúszását Barta Nóra 
(2011) nyerte meg, így ő kép-

  A BSS Monor csapata nehéz 
helyzetben zárta első NB II-
es idényének őszi szezonját. A 
21. forduló után 12 ponttal, az 
utolsó helyen állva, az előtte 
lévőtől is hét ponttal lemarad-
va, három győzelem és három 
döntetlen mellett 15 vereség-
gel. Ráadásul az akkori utolsó 
6 meccsünk vereséggel végző-
dött. Lapzártánk idején a feb-
ruár 17-én lejátszott 24. fordu-
ló után azonban már biztató 
jelekről is be tudunk számol-
ni. Az addigi három mérkő-
zésből a két hazai 2-2-es dön-
tetlennel végződött. Az ellen 
a Csákvár ellen, amelyik a 6. 
helyről folytatta most, illet-
ve az ellen a 4. helyről starto-
ló Békéscsaba ellen, amelyik 

FOLYTATÓDIK  
a Város Legsportosabb  
Iskolája vetélkedő

Úszónk bekerült az Országos 
Diákolimpia DÖNTŐJÉBE

A diákolimpia monori résztvevői  

a Ceglédet – saját pályáján –  
4-0-ra verte! De a Győr ellen 
is idegenben úgy veszítettünk 
2-1-re a 0-0-ás félidő után, hogy 
Tóth Barna közeli fejesét a kapu-
fa mentette. Sajnos, megint ki-
felé pattant a meccslabda. 
 Ugyanígy nagyon kevés hi-
ányzott a Csákvár ellen is a há-
rom ponthoz. Biztató, hogy az 

erősítésként igazolt új játéko-
sok gólokat szereztek. Farkas 
Norbert például bődületes ve-
zető gólt lőtt a Győrnek – szin-
te az alapvonalról –, a rövid 
felsőbe. Hamar Ádám pedig 
a Békéscsaba elleni egyenlítő 
találatát gyönyörű ollózással 
szerezte. (Ezeknek a videóját 
a Monori Sportegyesület ol-

Vannak biztató JELEK

viselheti iskoláját és Monort az 
országos döntőn. Nóra a har-
madik helyen végzett az 50 mé-
teres gyorsúszásban is. 
 Feltétlenül elismerést érde-
mel dobogós teljesítményéért 
Szilágyi Csanád (2008), aki a má-
sodik, és Gajdos Maja (2008), aki 
a harmadik helyet szerezte meg, 
a második korcsoport 50 mé-
teres mellúszásában.

B.G. 

Októberben a József 
Attila Gimnázium 
szervezte a váltófu-
tó bajnokságot, ezt a 
versenyszámot az 
Ady Úti Általános 
Iskola csapata nyer-
te meg.
 Márciusban két 
újabb sportág ver-
senyeit rendezik 
meg: előbb az úszó-
versenyre kerül sor, 
majd a sakkverseny 
következik. A Mo-
nori SE úszószak-
osztálya, a Mono-
ri Úszóiskola és a 
Kövál Zrt. közös 

szervezésében március 5-én mérik ösz-
sze gyorsaságukat a diákok a városi 
uszodában. A hónap végén pedig a Vi-
gadó Kulturális és Civil Központ bo-
nyolítja le a Suli Sakk Kupát. A március 
29-i versenyre 10 fős csapatok nevezését 
várják az általános iskolákból, kilenc 
diák mellett 1-1 felnőtt is képviselheti 
az adott iskolát. A tanév végéig pedig 
további három szám kerül sorra: síkfu-
tás, labdarúgás és terepkerékpár-verse-
nyek várják majd a helyi általános- és 
középiskolásokat.
 A mindig jó hangulatú, játékos vetélke-
dők összesített eredményei alapján má-
jusban derül ki, hogy melyik iskola leg-
sportosabb a városban. MS info

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

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

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

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

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

Tápok, takarmányok

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

Hirdetés

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2019. március 6-án és 11-én 17 Órakor
Választható tantermi vagy távoktatás • Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
30 éve Monoron

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

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

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

dalán is láthatták az érdek-
lődők.) 
 Tudjuk persze, hogy – sajnos – 
egy döntetlen csak egy pon-
tot ér, a győzelem pedig hár-
mat. Ezért kell nagyon szur-
kolnunk, hogy minél több 
győzelmünk szülessen, mert 
jelenlegi helyünkről csak úgy 
tudunk előbbre elmozdulni. 
Nem utolsósorban azonban 
abban reménykedhetünk leg-
inkább, amit Horváth Dávid ve-
zetőedző a Békéscsaba elleni 
találkozó után megfogalma-
zott: „Amikor már kockáztat-
tunk a győzelemért, hátrányba 
kerültünk, de jött a szenvedély, 
és a végén tíz emberrel meg is 
nyerhettük volna a mérkőzést”. 
 Ha ezt a szenvedélyt sike-
rülne fenntartani, az a labda – 
mivel kerek – befelé is pattan-
hat.  B.G.



Alapító laptulajdonos: Monor Városi Önkor-
mányzat • Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. Cím: 
2200 Monor, Németh Ágoston u. 5., Szerkesz-
tő: Varga Norbert  •  Felelős kiadó: Papp János 
Szerkesztőség: Kossuth Lajos u. 71./A, I. em 1.  
(a K&H bank felett) Tel.: 06-29/412-587, e-mail: 
info@regiolapok.hu • Nyomda: Oláh Nyomda-
ipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.)  
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető 
igazgatója • Készült: 6300 példányban ISSN: 
1216-8106 • Terjesztés: Magyar Posta Zrt.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmá-
ért felelősséget nem vállalunk. Kéziratot nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Címlap: Gergely Margit

MONORI STRÁZSA  
XXVIII. évfolyam, 3. szám 
2019. március 4. 

•   Eladó lakást, házat keresek Budapesten és 
Pest megyében. Érd.: 06-30/333-3661 

•   Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz akác: 
20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³, mé-
teres akác : 32 000 Ft/ erdei m³. Mérőszalag-
gal lemérheti a mennyiséget! Koczó Zsolt, 
tel.: 06-20/343-1067 EUTR: AA5811522

•   Külső homlokzati hőszigetelés korrekt 
áron, garanciával! Akár 15 méteres magassá-
gig! Hívjon bizalommal: 06-70/639-97-33

•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim 
részére, a siker díja 2%-3%.18 éves szakmai 
tapasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06-20/397-4055

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

•   Parkolók, gépkocsibejárók, járdák 
térkövezése, betonozása 25 év tapasz-
talattal! Ingyenes helyszíni felmérés: 
06-70/639-9733

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

•   Petrovai Pince vállalja családi-baráti, céges 
összejövetelek, keresztelők, ballagások, lány- 
és legénybúcsúk teljes körű lebonyolítását. 
Érd.: Petrovai Tamásné Anikónál 06-70/434-
3254. petrovaipince.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokona-
inknak, barátainknak, ismerőseinknek és 
mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjá-
ra Marton Gábort, sírjára elhelyezték a ke-
gyelet virágait, ezzel is osztozva mély gyá-
szunkban. A gyászoló család

APRÓHIRDETÉS
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Monor
4-es főút 35. km    Tel.: 29 413 381

Szeged
Dorozsmai út 9.   Tel.: 62 200 366

Már rendelhető 
Active, Comfort,
Selection, Executive 
felszereltséggel!*

*egyes modellek esetén
   benzines motorral is.

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

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

Parole
 NYELVISKOLA

Legyen neked is 
nyelvvizsgád!

Májustól újra  
TELC nyelvvizsga  

Monoron!
Érdeklődni a nyelviskolában lehet. 

             

          

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

Az Alberti Evangélikus 
Egyházközség 
Presbitériuma 

pályázatot hirdet  
az Alberti 

Evangélikus 
Egyházközség  

Óvodájának
ÓVODAVEZETŐI

(magasabb vezető)
munkakör 

betöltésére
Bővebb információt  

a www.evangelikus.hu/
palyazati-felhivas-nevelesi-
oktatasi-intezmeny-vezetoi-

allashelyenek-betoltesere 
vagy a 

www. albertievangelikus.hu 
oldalon talál.

Az Alberti Evangélikus 
Egyházközség 
Presbitériuma 

pályázatot hirdet  
a Roszik Mihály 

Evangélikus 
Általános Iskola
INTÉZMÉNY

VEZETŐI
(magasabb vezető)

munkakör 
betöltésére

Bővebb információt a 
www.evangelikus.hu/

palyazatifelhivas20190121 
vagy a 

www. albertievangelikus.hu 
oldalon talál.

Sikeresen megvalósult a „Csúcstechnológiai gyártó 
gépsorok beszerzése a Paning Kft.-nél” című projekt

A Paning Kft. a Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak 
támogatása Pest megye területén című pályázat keretében 54,36 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből a vállalkozás 
termelési kapacitásának növelését és a gyártási folyamatok korszerű-
sítését célzó berendezések beszerzése valósult meg. A modern, magas 
hatásfokkal működő gépsorok (automata lisztkezelőrendszer, nyújtógép, 
tésztafeldolgozó- és vágógép) az automatikus beállításoknak köszönhe-
tően gyorsabb megmunkálási időt, rövidebb vállalási határidőket tesznek 
lehetővé, minőség terén pedig eddig kapacitáshiány miatt nem gyártható 
termékkörök gyártására is lehetőség nyílik.

Megvalósítás helye: a Paning Kft. Monor, Ady Endre út 19. sz. alatt 
működő termelőüzeme

A támogatás forrása: a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 
2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megva-
lósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás

Támogató: Pénzügyminisztérium

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. június 15.  és 2018. augusztus 22.

A beszerzések a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlatte-
vővel, a Kogép Kft.-vel valósult meg a szerződésben rögzített határidőre, 
megfelelő minőségben.

Összességében mind kapacitás, mind minőség terén akkora ugráshoz segí-
tenek hozzá a berendezések, hogy a társaság közel félszáz munkavállalójá-
nak a továbbiakban is biztos megélhetést, kiszámítható jövőt, partnere-
inek pedig még inkább személyre szabott kiszolgálást, szélesebb termék 
portfóliót, minden szempontból magasabb minőséget tud nyújtani.

TAKARÉK FIX 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

KAMAT:
ÉVI 6,99%-TÓL¹

THM: 
8,06-19,51%*

Takarék Fix Személyi Kölcsön,
kamat évi 6,99%-tól¹

THM: 8,06-19,51%
*A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabá-
lyok a 2019. február 1. napjától hatályos kondíciók alapján történt.A feltételek változása esetén a THM módosulhat.  A  Takarék Fix Személyi 
Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon 
találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Fix 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 eléré-
sének feltétele legalább 3 000 000 Ft hitelösszeg és havi nettó 200 000 Ft összeg átutalásának a vállalása és a Kölcsön teljes futamideje 
alatti fenntartása az ügyfél Hitelintézeténél vezetett bankszámláján. Reprezentatív példa: Hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, Hitel futamideje: 
5 év, Hitelkamat: évi 6,99%, Hitelkamat típusa: rögzített a teljes futamidő alatt fix, A teljes hiteldíj mutató (THM): 8,06%, A törlesztő részlet 
összege: 59 519 Ft, Visszafizetendő teljes összeg: 3 623 938 Ft, A hitel teljes díja: 623 938 Ft.

www.patriatakarek.hu



Elérhetőség: +36-20/389-8259

Tartsd 
nálunk 

szülinapod, ballagásod, 
családi vagy céges 

összejöveteleid!

Bérlehető 
rendezvény-

terem  
különleges 

hang- és 
fénytechnikával 

Monor 
központjában.

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

Most 
ingyen 

kipróbálhatod
VR-termünket!

Siess, nehogy 
lemaradj!

Csak küldd el a neved 
a lenti elérhetőségek 

valamelyikére, 
 és 2019. március 30-án

szombaton 
kipróbálhatod (szabad 

helyek függvényében) 
a virtuális valóságot  

egy 20 perces játékban  
nyílt napunkon.

Az üzenetben szerepeljen 
a Nyílt nap és hogy hányan 

szeretnétek kipróbálni!

Telefon/sms : +36-20/389-8259 • info@vrthemagic.hu  • www.vrthemagic.hu  • Monor, Jókai utca 3–5.

 Az alábbi helyszínen és időpontokon várunk Téged:

12:00-13:00 között 
Monor, Művelődési Ház (Bocskai út 1. – bejárat a Dobó István u. felől).

A megadott dátumok közül bármikor 
jöhetsz, az időpont mindig azonos lesz.

2019. 03. 12. vagy  2019. 04. 02.  
vagy 2019. 04. 23.


