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A város gondnokA
Nélkülük nem működne!

Szabadtéri programlehetőségek:
Irány a szabad levegő!
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VároSi hirdetéSek

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 Városi 
Sportcsarnok, 

2019.  
május 26. 

14.00 – 18.00 óráig
•   Népi játékok
•   Ugrálóvár
•  Ügyességi játékok
•   Mentős és rendőrségi bemutatók
•   Tesztek, játékok rendőrök segítségével
•  Arcfestés
•  Kirakodóvásár

Színpadi program:
15.00  Helyi csoportok fellépései
16.00  „Irány a cirkusz”  

interaktív gyerekműsor
17.00  „Óriáscirkusz”  

Gólyalábas óriásbábos előadás

18.30 Városközpont
•   Gyereknapi afterparty  

Bor Ivóval és Bor Virággal.
•   Villámcsődület a BOR-óka Zenekarral.

További információ: 
www.vigadokft.hu honlapon,  

a 06-29/413-212-es telefonszámon. 

MICSODA CIRKUSZ!

VÁROSI GYEREKNAP
Hirdetmény

A köztársAsági elnök kitűzte
Az európAi pArlAment tAgjAinAk 2019. évi válAsztását

A szavazás napja: 2019. mÁJUS 26.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart

Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok névjegyzékbe történt felvételükről,  

valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalba) tekinthető meg.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel 
rendelkezik – 2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda 

vezetőjétől (jegyző).

Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár  

2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát.
A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat 

az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,  

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő  
helyi választási irodához, vagy látogassa meg  

a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda
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 továbbrA is mArAd A helyi járAt 

nyert A volánbusz
A Volánbusz nyerte a helyi buszjárat üze-
meltetésére kiírt közbeszerzési pályázatot. 
Ez alapján Monor város képviselő-testülete 
felhatalmazta a polgármestert, hogy szer-
ződést kössön a Volánbusszal. A szerződés 
szerint a szolgáltató kizárólagos joggal vé-
gezhet autóbuszos személyszállítási tevé-
kenységet a városban. A Volánbusz a tevé-
kenység ellátáshoz kilométerenként nettó 
502,6 forintos önkormányzati támogatást 
kapott. A társaság a pályázatában vállal-
ta, hogy tevékenységét olyan gépjárművel 
végzi, amely alkalmas mozgásukban korlá-
tozott személyek szállítására, illetve azt is, 
hogy helyi autóbusz-vezetőket alkalmaz. 
 A szolgáltatásra enyhén, de folyamato-
san növekvő igény mutatkozik, idén már-
ciusban 3243 utast regisztráltak a monori 
helyi járaton.
 A helyi járat menetrendje és útvonala 
nem változott, továbbra is kétszer érinti a 
vasútállomást. A díjszabás is változatlan 
marad: az egy utazásra szóló vonaljegy 
ára 150 forint, a havi bérlet pedig 3500 fo-
rintba kerül. Ezen kívül lehetőség van fél-
havi és tanuló-nyugdíjas bérlet vásárlására 
is egyaránt 2000 forintért.  Pj

 borvidékek hétvégéje, június 1. 

forgalomkorlátozás!
A június 1-jei Borvidékek Hétvégéje 
biztonságos megszervezése érdeké-
ben lezárásra kerül a gépjárműforga-
lom elől több, a Strázsahegyre veze-
tő útszakasz. A gépjárműforgalom elől 
10-től 23 óráig lezárásra kerül:

 y A Strázsahegyi dűlő.
 y A Csokonai utca-Strázsahegyi dűlő 

kereszteződésétől.
 y A Mendei út az Acsádi utca–Men-

dei út kereszteződésétől.
 y A Rizling dűlő a Locsodi utca–Riz-

ling dűlő kereszteződésétől.
Ezen a napon a rendezvény közpon-
ti tere, a Szent Orbán tér megközelíthe-
tő gyalogosan, kerékpárral vagy a Vi-
gadó–Szent Orbán tér útvonalon 11 és 
22 óra között közlekedő kisvonattal. 
A pincetulajdonosok és a rendezvény 
szervezésében érintettek behajtási en-
gedélyt kérhetnek a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ irodáiban. 
 Felhívjuk figyelmüket, hogy az esti 
Ocho Macho koncert miatt, 19 óra 
után behajtási engedéllyel is csak a 
Leányka dűlőig („háromház”) közle-
kedhetnek! 

Már több mint egy év eltelt azóta, hogy 
Pogácsás Tibor és Ónodi-Szűcs Zoltán állam-
titkárok bejelentették a Monori Szakren-
delő felújítását. Az 1,37 milliárd forintból 
megvalósuló fejlesztésnek azonban egye-
lőre nem látjuk nyomát. Újságunk Monor 
polgármesteréhez fordult tájékoztatásért.
 – Mindannyian láttuk, látjuk, hogy a 
szakorvosi rendelő felújítása, korszerűsí-
tése elengedhetetlen és halaszthatatlan 
– hangsúlyozta Zsombok László. – Szük-
ségessé vált az építészeti felújítás, a gé-
pészeti korszerűsítés, leamortizálódtak 
a diagnosztikus, orvostechnikai és in-
formatikai eszközök. Ez egyaránt rossz  
hatással van a betegek és az ott dolgo-
zók közérzetére is. Egy ekkora beruhá-
zás azonban alapos előkészítést igényel. 
Ez viszont azért sem egyszerű, mivel 
a szakorvosi rendelőnek a Magyar Ál-
lam a tulajdonosa, a tulajdonosi jogokat 
az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
(ÁEEK) gyakorolja, az intézmény fenn-
tartója pedig a Bajcsy-Zsilinszky Kórház. 
A környező közterület pedig, ahol vég-
re megfelelő számú, szabályos parkoló-
kat lehetne kialakítani, az önkormányzat 
és az Országos Mentőszolgálat tulajdo-

 miért nem indult még el A 2018 elején bejelentett felújítás? 

hogy áll a szakrendelő?
nában, illetve kezelésében van. Termé-
szetesen mindannyian a betegek érde-
keit nézzük, de mindenkinek mások a 
prioritásai. Ráadásul a megítélt 1,37 milli-
árd forint két forrásból áll össze. 553 mil-
lió forint érkezik a Pest Megyei Területfej-
lesztési Programból és 817 millió forint az 
Egészséges Budapest Programból. Emiatt 
az összetettség miatt a szokásosnál is ala-
posabb előkészítést igényelt a beruházás. 
Szerencsére az első tárgyalássorozaton 
már túl vagyunk, a felújítással kapcso-
latos előzetes koncepcióterveket minden 
érintett elfogadta és ennek eredménye-
ként április 7-én kiírtuk a rendelőintézet 
és környezete felújításához és átalakítá-
sához szükséges engedélyezési és kivi-
telezési tervdokumentációk elkészítésre 
vonatkozó ajánlattételi felhívást. Ez alap-
ján, ha minden a terv szerint halad, akkor 
a nyár végére elkészülhetnek a végleges 
felújítási tervek. Ezután már elindíthatók 
a kivitelezésekre és eszközbeszerzések-
re szóló közbeszerzési eljárások. A ren-
delőintézet így várhatóan 2020-ban újul 
majd meg, hogy végre 21. századi körül-
mények közt, és a városhoz méltó módon 
tudja fogadni a betegeket. ppp

Mint korábban beszámoltunk róla, a 
Jókai utca és környékének csapadék-
víz-rendezése a „Települések felszíni 
csapa dékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésé nek támogatása Pest me-
gye területén” című pályázat keretében 
valósul meg. A fel újításra 120 millió fo-
rintot nyert az önkormányzat, melyet 
6,3 millió forinttal egészít ki saját költ-
ségvetéséből. 
 A beruházás kivitelezési munkála-
tai elkezdődtek. A Jókai utcai csapadék-
víz-elvezető rendszer felújítása során a 
lejtésviszonyok és az átereszek is rendez-
ve lesznek. A jelenleg földmedrű árkok 
perforált kialakítású burkolattal lesznek 

ellátva, amely nagy mennyiségű csapa-
dék esetén képes lesz a vizet a befogadó-
ba bevezetni. Kisebb men nyiség esetén a 
kis lejtés miatt lassan tud ha ladni a víz, 
amely a perforációnak köszönhető en a 
visszaszivároghat a talajba. Ez a műszaki 
megoldás szárazabb időszakban, amikor 
a talaj nem telített, biztosítja a vizek hely-
ben tartását, a vízvisszatartást, a késlel-
tetett levezetést. A Jókai utcát keresz tező 
Klapka és Babits Mihály utcák Pozso-
nyi-Czuczor utca közötti 2-2 vízelvezető 
szakasza is megújul. Az érintett területen 
lehulló csapadékvíz végül a Gyáli I. csa-
tornába kerül. 
 A kivitelezési munkák októberre feje-
ződhetnek be.  - papp -

 Idén rendeződIk a jókaI utca és környékének csapadékvíz-elvezetése  

folyik Az árokrendezés
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 önkormányzatI Ingatlanok 

eladó telkek, épületek
Monor Város Önkormányzata ingatlanok 
vételére és hasznosítására hirdet pályá-
zatot.  
 Lke-4 építési övezetbe sorolt, 595 m2-
es építési telek az Irányi utcában 8060 Ft/
m2+áfa vételáron, Lke-3 építési övezetbe 
sorolt, 1047, 1063, 1617 m2-es építési tel-
kek a Rákosi Jenő utcában 8060 Ft/m2+á-
fa vételáron, Forrás dűlő 10440 hrsz.-ú, 
4054 m2 területű ingatlan 3 500 000 Ft vé-
teláron, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. sz. alat-
ti (cipőbolt) ingatlan 40 530 000 Ft vétel-
áron. Deák Ferenc utca 9. sz. alatti (volt 
ideggondozó) ingatlan 43 700 000 Ft vé-
teláron, Kossuth Lajos utca 76. sz. alat-
ti (volt Intellektűr) ingatlan 12 000 000 Ft 
vételáron. 
 A pályázati kiírások teljes szövege 
a www.monor.hu weboldalon elolvas-
ható és letölthető, további információ a  
MÜVÁK Irodáján Bokros Károlyné ügyin-
tézőnél ügyfélfogadási időben személye-
sen, vagy munkaidőben a 06-29/612-314 
telefonszámon kérhető.

Monor város képviselő-testülete ta-
valy döntött arról, hogy a régebbi típu-
sú nyomós közkutakat új, esztétikus és 
takarékos ivókutakra cserélik. A döntés 
alapján Monor Város Önkormányzata 
saját költségvetése terhére megrendelte 
az ivóvíz-szolgáltatást biztosító DAKÖV 
Kft.-től a közkutak cseréjét, mely lehető-
vé tette, hogy idén tavaszra felszerelésre 
kerüljenek az új típusú ivókutak.
 Az első kilenc ivókút főként az in-
tézmények és a forgalmasabb gyalog-
utak környékén jelent meg Monoron; 
ugyanakkor a város vezetői tervezik 
további helyszíneken is a régi közku-
tak cseréjét. A DAKÖV Kft. kivitelezé-
sében a következő helyszíneken üze-

A 2019/2020. tanévben is lehetőség nyí-
lik a monori középfokú intézmények-
ben tanulók részére ösztöndíjra pályáz-
ni. Az ösztöndíj elnyerésének alapvető 
feltételei, hogy a tanuló legyen: 

 y állandó monori lakos; 
 y év végi tanulmányi átlaga alapfokú 
oktatásban részesülő tanulók eseté-
ben legalább 4,0; 

 y gimnáziumban vagy szakközépisko-
lában tanulók esetében legalább 4,5; 

 y magatartása példás vagy jó; 
 y a család egy főre jutó jövedelme a 
mindenkori minimálbér másfélsze-
rese alatt van.

 A tanuló 2019. június 20-ig saját is-
kolája igazgatójához nyújtja be a pályá-
zatát. Az elbírálását követően az ösz-
töndíjat havonta folyósítják 10 hónapon 
keresztül 
 Az ösztöndíj havi összege, ha az 
ösztöndíjas tanulmányi eredménye 4,5 
vagy az felett van 6850 Ft/hó, ha 4,0–
4,5 között van, akkor  6100 Ft/hó.
 A pályázati adatlapok letölthetők a 
város honlapjáról vagy az iskolák tit-
kárságán kérhetők. A kitöltött, mellékle-
tekkel ellátott pályázati adatlapokat az 
iskolák titkárságán kell leadni 2019. jú-
nius 25-ig.  jA

a szomszédos országok területéhez csa-
tolták. Ebből az alkalomból  Tőkés Lász-
ló református lelkész, európai parlamen-
ti képviselő részvételével szerveznek 
megemlékezést Monoron. Június 4-én, 
a Nemzeti Összetartozás Napján 17 
órától a Vigadó dísztermében tart előa-
dást Tőkés László, aki több más tiszt-
sége mellett 1996 óta a Magyarok Világ-
szövetség tiszteletbeli elnöke. Ebből az 
alkalomból emlékbeszédet mond Pogá-
csás Tibor országgyűlési képviselő. Ezu-
tán a közös emlékmenet a Gera kertben 
ér véget. Itt helyezhetik el a résztvevők 
az emlékezés koszorúit az 1935-ben át-
adott, majd 2000-ben újraavatott Tria-
non-emlékműnél.    zol

 a város több pontján Is Új Ivókutakat szereltetett fel az önokormányzat 

idén nyáron nem mArAdunk szomjAsAk

 havonta akár 6850 ft juttatásban Is részesülhetnek a középIskolások 

ösztöndíjPályázAt

 kIlencvenkIlenc éve írták alá a trIanonI békeszerződést 

tőkés lászló monoron

melnek az új kutak: Petőfi óvoda mellett; 
Gondozási Központ előtt;  Kossuth óvo-
dánál; Tesz-Vesz óvodánál; Ady úti is-
kola közelében; Városi piac mellett a 
Bocskai utcában; Napsugár óvodánál; a 
vasútállomásnál található Gera kert szé-
lén és a József Attila gimnázium előtt.
 Két típusú ivókút került felszerelésre, 
egy illetve két két vízköpős. Utóbbiakat 

Kilencvenkilenc éve írták alá az első vi-
lágháborút lezáró trianoni békeszer-
ződést, melynek következtében  az or-
szág területének több mint kétharmadát 

a gyermekintézmények közelébe helyez-
tette el a város, hogy a kicsik is könnyen 
elérjék. A telepítésénél figyelembe kel-
lett venni az egyéb földfelszín alatti köz-
műveket is, így fordulhatott elő, hogy 
egyes ivókutak nem pontosan a régi ku-
tak helyén kerültek felállításra. 
 Az önkormányzat feladata a lakos-
ság jó minőségű ivóvízzel való ellátása. 
Ezt a klímaváltozás miatt is egyre me-
legebb napok beköszöntével a város-
vezetés a közterületeken is biztosítani 
szeretné a lakosság számára. A nyár kö-
zeledtével hamarosan kiderül, hogy az 
új, takarékos ivókutak megfelelnek-e a 
várakozásoknak és elnyerik-e a monori-
ak tetszését?  gAzo

 Pár nAPig zárvA tArtAnAk 

verseny Az uszodábAn
Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy 
a Monori Uszoda nyitvatartása a Nem-
zetközi szinkronúszóverseny (XV. 
DELFIN CUP) megrendezése miatt az 
alábbiak szerint módosul: május 24-én 
(pénteken) 6-tól 13 óráig nyitva, utána 
zárva; 25-én (szombaton) és 26-án (va-
sárnap) egész nap zárva.
 Az éjszakai fürdőzésre május 24-én  
(21-től 23 óráig) és 25-én szintén nem 
lesz lehetőség.  jl
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 több pozícIót Is hIrdettek 

munka a köválnál
A Kövál NZrt. a következő állásokra 
várja a jelentkezéseket: 

 y Hulladékos tehergépkocsi-vezető. 
Elvárás: C kategóriás jogosítvány 
és GKI-kártya. Előny: könnyűgép-
kezelői vizsga és hulladékszállítási 
tapasztalat.

 y Gépkezelő (traktoros munkák, gépi 
fűkaszálás, szállítás stb.). Elvárás:       
8 általános, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, egészségügyi 
alkalmasság. Előny: gépkezelői ké-
pesítés, C kategóriás jogosítvány.

 y Karbantartó. Elvárás: 8 általános, 
kőműves, festő, burkolói, asztalos 
tapasztalat, egészségügyi alkal-
masság. Előny: a megjelölteken fe-
lüli egyéb szakipari képesítés vagy 
tapasztalat.

A jelentkezéshez küldje el önéletrajzát 
a betölteni kívánt munkakör megjelö-
lésével a titkarsag@kovalzrt.hu e-mail 
címre, vagy személyesen adja le a Kos-
suth Lajos u.147. szám alatti irodaépü-
let 2. emeleti titkárságán.

 pedagógusokat keresnek 

óvónőI állások
A Monori Kossuth Lajos Óvoda pályá-
zatot hirdet 3 fő óvodapedagógus ha-
tározott idejű munkakör betöltésére.
  A pályázatok benyújtásának határ-
idejéről, illetve a részletes pályázati fel-
hívásokról a www.monor.hu, illetve a  
www.kossuthovoda.hu oldalon tájéko-
zódhatnak. 
 Bővebb felvilágosítást Trincsiné 
Márton Zsuzsanna intézményvezető 
nyújt a 06-29/410-739 telefonszámon.

A város még ősszel nyújtott be pályáza-
tot a Pest megyei kompenzációs program 
keretében megjelent „Helyi piacok fej-
lesztése” című felhívásra. Március végén 
érkezett a hír: a monori piac és környeze-
te a legnagyobb elérhető támogatást, 100 
millió forintot kap. 
 – Sok mindent szeretnénk megva-
lósítani a rendelkezésre álló összegből 
– mondta el lapunknak Rajki László, 
a projekt lebonyolításáért felelős Mo-
nori Városfejlesztő Kft. ügyvezető-
je. – Reméljük minden belefér majd a 
költségvetésbe. Szeretnénk felújítani a 
120 elárusítóasztalt, emellett 50 új mo-
bil fedéssel rendelkező asztalt is szeret-
nénk megvásárolni, hogy valamennyi 
árusítóhely esővédett legyen. Minden-
képp szükséges a vizesb  lokk felújítása, 
kezdve a falakban lévő vezetékek cse-
réjével, az új burkolatig és szaniterekig. 
Szinén szükséges a piacfelügyelői iroda 
és a tárolók felújítása. A térkőburkolat 
a nem megfelelő alap miatt a célforgal-
mi helyeken sok területen megsüllyedt, 
a süllyedésekben megáll a csapadékvíz, 
az egyenetlen felület pedig balesetve-
szélyes, ezért a gépjárműforgalom szá-

mára fenntartott területeken a térkövet 
fel kell szedni az altalajt ki kell termel-
ni és megfelelő alapozás után helyre 
kell állítani. Szükségessé vált a főbejá-
rati kapu cseréje, a meglévő fém, oldal-
só kapuk mintájára elkészítve. Az ol-
dalsó négy kaput is fel kell újítani. A 
felülvilágítók cseréjére is szükség van, 
amelyeket nagy szilárdságú UV álló, 
korszerű polikarbonát felülvilágítókkal 
tervezünk helyettesíteni. A tetőszerke-
zet lambériaborításának teljes felüle-
tét le kell csiszolni, majd el kell végezni 
rajta a szükséges felületkezelést. Az el-
árusítóhelyek felett a tetőszerkezet egé-
szén a rácsos tartók alsó öve alatt egy 
drótháló rendszer felszerelésével tud-
juk távol tartani majd a madarakat. A 
21. század kihívásainak megfelelve az 
elárusítóhelyek megvilágítására szol-
gáló meglévő 16 lámpatestet lecseréljük 
nagyobb számú, ledes lámpákra, emel-
lett szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 
is felállítunk. Bővítjük a piac környeze-
tében a parkolóhelyek számát. A Bocs-
kai utcában 21, a Forrás utcában pedig 6  
új párhuzamos parkoló lesz kialakítva a 
piac és a Liliom utca között. jAP

 100 mIllIó forIntból Újul meg a város népszerű pIaca 

Új parkolók, AsztAlok

Ahogy újságunk februári számában be-
számoltunk róla, a városvezetés jogsza-
bály-módosítással szeretné megakadá-
lyozni, hogy a strázsahegyi pincéket a 
későbbiekben ne lehessen lakás céljára 
használni. Az ügy előzménye, hogy hét 
szervezet és 329 lakó írt alá egy petíciót, 
amiben az egyre inkább áldatlan hely-
zet megoldására kérték az önkormány-
zatot. A pincék teljesen alkalmatlanok 
a lakhatásra: a közművekből általában 
csak a villany áll rendelkezésre, így az 
alapvető higiéniai feltételek nincsenek 
biztosítva. Az ott lakók egy része ráadá-
sul gyakran igénytelenül bánik környe-
zetével, nem tiszteli a pincesorok erede-
ti funkcióját.

 hivAtAlosAn is jogszAbály-változást kezdeményezett A városvezetés  

levelet küldtünk Pintér sándornAk
 A képviselő-testület ezért az ápri-
lisi ülésén felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy hivatalosan is Pintér Sándor 
belügyminiszterhez forduljon. Zsom-
bok László polgármester levelében arra 
kérte a belügyminisztert, hogy vizsgál-
ja felül a vonatkozó jogszabályokat, így 
tegye lehetővé, hogy meghatározott te-
lepülésrészeken (jelen esetben a Strá-
zsahegy kiemelt, helyi védelemben ré-
szesített pincesorain), valamely speciális 
övezeti szabály alkalmazásával megtilt-
hassák az életvitelszerű beköltözést. A 
jogszabálynak elő kellene írnia, hogy 
a szőlőtermesztés, borturizmus és a 
vendéglátás érdekében, illetve más 
fontos önkormányzati érdek esetében 

az önkormányzatok – valamely terü-
letet, városrészt kiemelt védett terület-
té nyilvánítva – szankcionálási joggal 
élhessenek a jogszabály megszegőivel 
szemben. A korlátozás természetesen 
nem érintené a turisztikai és városké-
pi szempontból kevésbé értékes zártker-
ti részeket, illetve a külterületet, hanem 
kizárólag a hagyományos pincesorokra 
szeretné azt az önkormányzat alkalmaz-
ni.  Amennyiben nem sikerül hamaro-
san megoldást találni a problémára, úgy 
fennáll a veszélye, hogy a Strázsahegy 
nagy része visszafordíthatatlanul meg-
változik: borászati és turisztikai szem-
pontból értékes területből a város sze-
génynegyedévé válhat.  jAP
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 jó tanuló, jó sportoló-pályázat 

keresik A legjobbAkAt
Monor Város Önkormányzata 2019. év-
ben tizenkettedik alkalommal ír ki pá-
lyázatot a „Monor Város jó tanulója, jó 
sportolója” cím elnyerésére. A pályá-
zat célja, hogy díjazza a fiatalok kima-
gasló teljesítményét, ezzel is motivál-
va őket újabb magasabb célok, további 
sikerek eléréséért. A cím három általá-
nos iskolai tanulónak és egy középis-
kolásnak ítélhető oda. 
 A cím elnyerésére felterjeszthetők 
azok a tanulók, akik a 2018/2019. tan-
évben: a félévi és év végi értékelésnél 
egyaránt 4,50, vagy annál magasabb 
tanulmányi átlagot értek el, emellett 
2018. július 1. és 2019. június 30. kö-
zött az adott sportági szakszövetsé-
gek hivatalos megyei, területi vagy or-
szágos bajnokságán, illetve minősítő 
versenyén, vagy nemzetközi versenyen 
eredményesen szerepeltek; és mono-
ri lakosok. A felterjesztés határideje: 
2019. június 28. 12 óra.
 A felterjesztést Monor Város Ön-
kormányzat képviselő-testületének 
emberi erőforrások bizottságához kell 
személyesen, vagy postai úton eljuttat-
ni. Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 
78–80.; 129-es iroda, ügyintéző: Burján 
Sándor, telefonszám: 06-29-612-305.
 A díjátadó ünnepségre Monor Vá-
ros Önkormányzat képviselő-testüle-
tének 2018. szeptemberi soros ülésén 
kerül sor.
 A cím elnyerése 29 000 Ft pénzju-
talommal vagy ugyanilyen értékű aján-
dékutalvánnyal jár. 
 A részletes pályázati kiírás letölthe-
tő Monor város honlapjáról (www.mo-
nor.hu) jAn

Amikor 2017-ben Monor Város Önkor-
mányzata átadta az állami Klebelsberg 
Központnak az általános iskolák fenn-
tartását, akkor úgy döntött, hogy a Já-
szai Mari Általános Iskola udvarán lévő 
teljesen lepusztult úszómedence tulaj-
donjogát továbbra is megtartja. Azért 
született akkor ez a döntés, mivel az is-
kola mellett elhelyezkedő Monori Nap-
sugár Óvoda rendkívül kis udvarral 
rendelkezik. Már akkor is az volt a cél, 
hogy a medence elbontásával elég tér 
álljon rendelkezésére az óvódásoknak. 
 A medence jelenlegi területe domb-
szerűen emelkedik ki a környezetből, a 
terület 90 százalékát elfoglalja, az alatta 
lévő pincében helyezkedik el a teljesen 
tönkrement vízgépészeti és elektromos 

A város gyönyörű templomai közül ki-
emelkedik sajátos építészeti stílusával 
az evangélikus templom téglaépülete. A 
gyülekezet nagy becsben tartja az idén 
80 éve felszentelt templomát, folyama-
tosan törekszik a felújítására. Az épü-
letben lévő orgona az elmúlt évek alatt 
sokat vesztett értékéből, ráadásul elhe-
lyezkedése miatt zavarja az oltár előt-
ti teret. Sikerült azonban találni egy, a 
templom arányaihoz és környezetéhez 
illő, kiváló minőségű hangszert. A ke-
rek évforduló alkalmából ezért a gyü-
lekezet gyűjtést szervez, amelyre vár-

A nyári sporttáborokról újságunk 16. oldalán olvashat összefoglalót. Ha olyan nyári táborról 
hallott vagy szervez, amely nem szerepel a táblázatokban, küldje el a papp.janos@regiolapok.hu 
e-mail címre. Újságunk júniusi számában a táborozási lehetőségeket ismét közzétesszük!

 idén 80 éves Az evAngélikus temPlom 

orgonárA gyűjtenek

 tucatnyI napközIs tábor Indul a nyárI szünetben 

monori nyári táborok

 800 négyzetméterrel nő a napsugár óvoda udvara 

többet játszhAtnAk
rendszer. Mivel a medence felújítására 
semmi esély nem volt, ezért a testület 
a februári ülésén úgy döntött, hogy pá-
lyázatot ír ki az elbontására. Az előzetes 
kalkulációk szerint ez 3,5 millió forint-
ból megvalósítható lett volna. Az ön-
kormányzat hat céget kért fel ajánlatté-
telre, amelyekből kettő lett érvényes. 
 A legjobb ajánlatot a monori Sin-
tár Bt. adta, azonban ez is 6,6 millió 
forinttal haladta meg a tervezett költ-
ségeket. A testület végül úgy döntött, 
hogy a jelentős költségtúllépés ellené-
re elfogadja az ajánlatot.
 A medence elbontása még az idén 
megtörténik, így jövőre már birtokba 
vehetik az óvodások a 800 négyzetmé-
teres területet.  Papp jános

ják a felajánlásokat. A szép orgonaszó 
ugyanis nélkülözhetetlen eleme bár-
mely templomi eseménynek, legyen szó 
istentiszteletről, esküvőről, ünnepségről 
vagy koncertről. A felajánlások szemé-
lyesen átadhatók a lelkészi hivatalban, 
de akár a következő bankszámlára is 
elutalhatók: OTP 11742056-20051754 
(közleményként feltüntetve: „orgo-
na”). A gyülekezet nagyon szeretné, ha 
szeptember 15-én, amikor Fabiny Tamás 
püspök érkezik megáldani a gyülekezet 
templomát és a közösséget, már új orgo-
na szólhatna  a templomban.  Pj

Táborszervező Tervezett időtartam
1. 842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat július 28–augusztus 5.
2. Monori Baptista Gyülekezet július 1–július 5.
3. Monori Család és GYEJO Központ június 24–június 28.
4. Monori Evangélikus Egyházközség június 17–június 21.
5. Római Katolikus Egyházközség június 24–június 28.
6. Monor-Kistemplomi Református Egyházközség július utolsó hete
7. Nagycsaládosok Monori Egyesülete június, július, augusztus (1-1 hét)
8. Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség június 17–június 21.
9. Nemzetőr Általános Iskola július utolsó hete

10. Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület június 24–június 27.
11. Monori Ady Úti Általános Iskola június 24–június 27.
12. Monor Városi Sport és Rekreációs Tábor június vagy július utolsó hete

Hamarosan óvodások vehetik birtokba az évtize-
dek óta növényekkel benőtt medence területét
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Baki Lajost 100. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte Zsombok László polgár-
mester. 
 Lajos bácsi 1949 óta a Monor-Nagy-
templomi Református Egyház presbi-
tere. A második világháborúban 1940. 
decemberében kezdte meg szolgálatát, 
majd 1943-ig szolgált. A Magyar Kirá-
lyi 3. Gépkocsizó Lövész Zászlóalj lö-
vészeként vett részt a Délvidék vissza-
hódításáét folyó hadműveletekben. Ezt 
követően, mint tapasztalt honvéd, a Ke-

Április 14-én pincetulajdonosok és lo-
kálpatrióták gyűltek össze a Bacchus té-
ren, hogy összeszedjék az elmúlt évben 
eldobált és illegálisan kirakott szeme-
tet a város legnagyobb településrészé-
ről, a Strázsahegyről. Nagy szükség volt 
a munkájukra, hiszen a Borvidékek Hét-
végéjének helyszínétől alig 10 méterre is 
olyan elhanyagolt területet tettek rend-
be, amelyhez 15 önkéntes munkájára 
volt szükség. Sajnos sok az elhanyagolt 
terület, amelyet nem gondoz senki, amit 
nem csak a szeméttől, hanem gyakran a 
túlburjánzott növényzettől is meg kell 
szabadítani.
 – Annyi matracot szedtünk össze, 
hogy szinte mindenki leheveredhetett 
volna egyre – mesélt a munka nagyságá-
ról Kaltenecker Andrea szervező. – Hálá-
sak vagyunk az önkénteseknek, hogy a 
szabadnapjukat feláldozva hozzájárul-
tak a Strázsahegy megszépítéséhez. Kö-
szönjük továbbá a Köválnak, hogy ezen 
a napon térítésmentesen adhattuk le az 
összegyűjtött kommunális és zöldhulla-
dékokat. Nem utolsó sorban köszönjük a 
helyi vállalkozásoknak is, akik többféle 
módon járultak hozzá a sikerez!  Paja

 az utolsó élő monorI, akI a II. vIlágháborÚban szolgált 

100 éves lett lajos bácsI

 közel hatvanan vettek részt a strázsahegyI szemétszedésben 

megszépült A strázsAhegy

leti-frontra került, ahol 1942-ben egy lé-
gitámadás során megsebesült, ám a 
harctérről nem vonták vissza. 
 A Doni-áttörést túlélve, 1943 tava-
szán került újra Magyarországra, ahol 
tartalékos állományba helyezték. Két 
és fél év szolgálati idejéről Délvidéki 
Emlékérem és Tűzkereszt I. fokozat el-
ismerések tanúskodnak.
 Baki Lajos bácsinak két gyermeke, 
két unokája és egy dédunokája szüle-
tett.  gz-pj

 hulladékgyűjtő akcIó 

Az egész város szedte
Április elején újra közösségi hulladék-
gyűjtő akciót szerveztek Monoron a 
polgármesteri hivatal munkatársai. A 
lelkes önkénteseket április 4-én, csü-
törtökön várták a hivatal elé, ahonnan 
a város bevezető útjainak megtisztítá-
sára indultak kisebb csapatok. A részt-
vevők a Vasadi úton, a Csévharaszti 
úton, a Kossuth Lajos utca végén és a 
József Attila úton is elvégezték a hulla-
dékgyűjtést a város határáig.

 A felhívásra, az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, a város intézményei is csat-
lakoztak, akik saját székhelyük kör-
nyezetében segítettek a gyűjtésben. A 
Vasutas Nyugdíjas Klub például az ál-
lomás környékének megtisztítását vál-
lalta, míg a Máltai Szeretetszolgálat a 
Kisfaludy utca környékén szedte össze 
a hulladékot.
 Köszönjük minden résztvevő mun-
káját!  kása zoltán

 kIadók a vIgadó alsó helyIségeI 

Indítson éttermet!
A Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az épü-
let földszintjén található helyiségek 
bérletére. A pályázat nem kizárólag ét-
teremként történő üzemeltetésére ad-
ható be, így lehetőség van egyéb vállal-
kozási tevékenységről szóló pályázati 
anyag benyújtására is.
 A pályázat beérkezésének határ-
ideje: 2019. május 9. 12 óra. A pályázat 
pontszámait Monor Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete, illetve an-
nak illetékes bizottsága állapítja meg.
 A  részletes pályázati kiírásról és az 
elbírálás szempontjairól Monor hon-
lapjának (www.monor.hu) „Pályázatok” 
menüpontjából letölthető felhívásból 
tájékozódhatnak az érdeklődők  Pj
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Ha egy háztartás jól működik, jól 
érzi benne magát a család. Ha 
a várost üzemeltető cég jól tel-

jesíti feladatit, jól érezzük magunkat a 
településen.
 Monoron a KÖVÁL NZrt. végzi a vá-
rosi konyhák üzemeltetését, a szemét-
szállítást, a közterületek tisztán tartását, 
az uszoda, a sporttelep, a MÁV-állo-
más üzemeltetését és még számos 
olyan feladatot, amellyel működőké-
pessé, élhetővé, szerethetővé teszi vá-

A város gondnokA
Ha városunk egy háztartás lenne, akkor a Kövál Nonprofit Zrt. testesítené meg benne 

a szakácsot, a takarítót, a kertészt, a medencetakarítót és a gondnokot is. 

rosunkat. Többek között ilyen a közte-
rületek jó állapotban tartása is, amely 
magában foglalja többek között a met-
széseket, növényállomány-gyérítése-
ket, árokrendezéseket, ároktisztításo-
kat, közlekedést szabályozó táblák és 
utcatáblák kihelyezését, faültetéseket. A 
cég munkatársai csak az idei évben több 
mint ötven ilyen kisebb-nagyobb felada-
tot láttak el lakossági és önkormányzati 
bejelentések alapján. Ezekből mutatunk 
be néhányat képekkel illusztrálva.  ms

 hársfákat ültettek 
A Kistói úton a Tavas park vonalá-
ban 26 hársfát ültettek el a Kövál 
munkatársai. 
 A több mint két tucatnyi fa te-
lepítési helyénél figyelembe kellett 
venni a talajszint feletti és az alatti 
közművesítettséget; többek között 
ezért esett a választás a Pósa Lajos 
utca és a Puskin utca közötti útsza-
kaszra. A csemetéket szakszerűen, 
trágyázva, öntözési lehetőség biz-
tosításával ültették el. A jellegze-
tes illatú hársfák jól bírják a váro-
si környezetet, hosszú életűek és jól 
gondozva kellően gyorsan nőhet-
nek majd; így évtizedeken keresz-
tül lehetnek díszei az egyik legfor-
galmasabb monori útszakasznak.     
 Mint ismert, Monoron csak ab-
ban az esetben engedélyezik a faki-
vágásokat, ha annak kötelező pót-
lását vállalja a kérelmező. A most 
kiültetett fák egy része így az előírt 
lakossági fakivágások pótlásaként 
került kiültetésre – abban az eset-
ben kerülhet erre sor, ha az érintett 

ingatlan közterülete előtt nincs mód 
új facsemete ültetésére. Reméljük, 
hogy sikeres lesz a kezdeményezés, 
és hamarosan az összes csemete nö-
vekedésnek indul majd!  gz

A Liliom és a Munkácsy utca sarkán szalagkorlát 
és táblák lettek kihelyezve

A Lőcsei utcai ároknál kétoldalt szalagkorlát lett 
felszerelve

A Tavas park játszótérnél  korlát készült a kerék-
párút és játszótér között, szemben a „zebrával”

Malomhegy utca végén megszabadították a 
cserjéktől a teljes önkormányzati terület

Kazinczy és Ady E. utca sarkán áteresz feltárása 
és javítása (folyamatban)

Árokrendezés, takarítás, fűkaszálás 4-es főúti
körforgalomtól az Ybl utca sarkáig

Holdsugár utca árok (övcsatorna) takarítása
500 méter hosszan
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A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a Dél-koreai SHINEUNg ENErgY 
& ElEcTrONIcS cO. lTD-nek amely cég már az 1980-as évektől kezdve 
kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, és most 
Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 

TErméKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei    
      
Elektromos autók akkumulátor celláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

Újhullám az autóiparban csatlakozz mOST!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését  
lépjen kapcsolatba velünk e-mailen a  

shinheungallas@gmail.com címen bármikor, 
vagy telefonon hétköznap 8:00 és 16:00 között 

a +36-70/3259091 telefonszámon!

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

Amit kínálunk: 
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparágában
•   Teljes körű betanítás 
•   Tiszta munkakörnyezet
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   min. 200 000 Ft bruttó kezdőfizetés 
•   3 műszakos munkarend
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
•   Koreai kiküldetés alatt fizetés + napidíj
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Főbb feladatok

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

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

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

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

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

•   Számítógépes alapismeretek
•   Táblázatkezelés

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Nyitottság és tanulékonyság
•   Rugalmasság
•   Szükség esetén 3 műszakos 

munkarend vállalása

•   Szakmai tapasztalat
•  Targoncajogosítvány

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

Alkatrész- 
előkészítés

raktáros

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

minőség- 
ellenőrzés

minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:
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irány A szabad levegő!
Május beköszöntével ismét számos szabadtéri programot szervezhetünk 

családunkkal, barátainkkal ismerőseinkkel a város kül- és belterületén. Legyen 
szó sportolásról, természetjárásról, ismeretszerzésről, bográcsozásról, játékról 

vagy egy jó fagyizásról, mindenre több lehetőséget találunk Monoron!

 csapatsportok a telepen 

2. jászaI focIpálya
A Jászai Mari téren aszfaltos pálya 
várja a labdajátékok szerelmeseit.  
A pályán lehetőség nyílik baráti csapa-
tok közötti futball-, kézi- és kosárlab-
da-mérkőzések rendezésére, de akár 
ezek gyakorlására is.
cím: jászaI marI tér 5.
nyItva: napkeltétől napnyugtáIg

 lehetőségek tárháza 

1. tAvAs PArk
A város legnagyobb egybefüggő sza-
badidős parkja 2014-ben újult meg. A 
játszótéren ekkor újították fel a régi já-
tékokat, illetve új játszóeszközök is te-
lepítésre kerültek. A gyerekek nagy 
kedvence a játszótereken csak ritkán 
megtalálható drótkötélpálya. A terve-
zők a nagyobbakra is gondoltak, így a 
park kültéri fitneszeszközökkel is bő-
vült. Ezzel együtt a közvilágítást is ki-
építették napelemes kandeláberekkel, 
így a parkban éjszaka sem kell a sötét-
ben botorkálni.
 A játszóteret a park többi részével 
több erdős, ligetes részen kanyargó, pa-
takon átívelő hidakon átvezető ösvény 
is összeköti. Így juthatunk el az szánkó-
zódombok tövében elhelyezett extrém 
sportpályához, ahol a gördeszkások és 
BMX-esek csiszolhatják tudásukat. 

 A Kis-tó vízfelületét folyamatosan 
levegővel látja el a 10 méter magas-
ra fellövellő szökőkút. A tó körüli sé-
tányon számos stég és pad kínál lehe-
tőséget a megpihenésre. Itt azok sem 
unatkoznak majd, akik nemcsak a tes-
tüket, hanem az elméjüket is szeretnék 
megmozgatni. Ők az egy óra alatt be-
járható Kis-tó tanösvényen megismer-
hetik a tó élővilágát, a tóban és környé-
kén élő állatokat, valamint az egykor itt 
élt emberek hétköznapjait.
cím: kIstóI Út–puskIn u.–páskom u. 
–veres pálné u. közöttI terület
nyItva: napkeltétől napnyugtáIg

 játék a könyvtár mellett 

3. belvárosI játszótér
A könyvtár kertjében kialakított játszóté-
ren hinták, mászókák, csúszda és homo-
kozó várja a kisgyerekeket és szüleiket. 
cím: kossuth lajos u. 88.
nyItva: májusban 8-tól 20 óráIg

 negyven természetes gyógyszer 

4. gyógynövénypark
Hazánk legnagyobb gyógynövénypark-
jában olyan növények kerülnek bemu-
tatásra, amelyekből akár egy teljes 
házi patika is összeállítható. A május 
közepétől teljes pompájukban meg-
csodálható növények szerepelnek a 
hatályos magyar gyógyszerkönyv-
ben is, így hivatalosan is gyógyítás-
ra használhatók. Legalább 10 fős cso-
portok jelentkezése esetén ingyenes 
szakértői vezetés is kérhető a 06-70-
220-8848-as telefonszámon. 
cím: balassI b.–ady e. utca sarok
továbbI Infó: www.fItofarm.hu
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 játszótér a balassI utcán 

8. kresz-PArk
Ha szeretnénk, hogy a gyerekeink mi-
nél hamarabb önállóan járhassanak 
gyalog vagy kerékpárral iskolába, ér-
demes gyakran ellátogatni az uszoda 
melletti KRESZ-parkba. Itt könnyen el-
sajátíthatják a közlekedési szabályokat, 
a jelzőlámpákkal, útjelző táblákkal és 
gyalogátkelőhelyekkel ellátott pályán. 
A tanulás után jól esik a játék:  a 2-12 
éveseket és szüleiket a park mellett ha-
gyományos játszótér is várja homoko-
zóval, csúszdával, hintával, mászókával.
cím: balassI b. u. 14.
(Az uszodA mellett) 
nyItva: napkeltétől napnyugtáIg

 a strázsa borrend bemutatja: 

11. ezer pInce tanösvény
Az ösvény két szakaszból áll: a Szent 
Orbán téren kezdődő szakasz a ha-
zai szőlészetet és borászatot ismer-
teti meg a látogatókkal (2 km), míg 
a Bacchus téren induló rész (2 km) a 
Strázsahegy természeti, épített és kul-
túrtörténeti értékeit mutatja be. A túrát 
érdemes összekötni a vendégváró pin-
cék látogatásával!

 jelentkezz be előre! 

10. vendégváró pIncék
Ha még nincs pincénk a Strázsahegyen, 
akár ki is próbálhatjuk, milyen lenne. Ve-
gyük igénybe a hat vendégváró pin-
ce szolgáltatásait, amelyek mindegyike 
más és más kínálattal várja az előre be-
jelentkező vendégeket.
továbbI Infó: strazsaborrend.hu

 helyi természetvédelem AlAtt 

9. forrás
Ha az Acsádi utca végén az Y-elága-
zásban nem balra, a Mendei útra for-
dulunk, hanem jobbra, akkor a lakott 
részek elhagyása után a Forrás nevű 
helyi természetvédelmi jelentőségű te-
rületre jutunk. Bár az eredeti vizes élő-
hely mára megszűnt, érdemes egy sé-
tát tenni, az erdős, ligetes tájban.
cím: gps 47.37224, 19.46021

 a strázsahegyI pIncék kapuja 

7. szent orbán tér
Nem csak a monori boros rendezvények 
egyik fő helyszíne, de fontos találkozó-
pontként és vendégváró helyként is szol-
gál. Kiválóan alkalmas kisebb-nagyobb 
családi rendezvények megtartására is, hi-
szen sütő-főző hely, asztalok és padok is 
várják az ide érkezőket.
cím: gps 47.37358, 19.44627

 Ahol megdobbAn A kék-fehér szív 

5. monori sPortPályA
A város legnagyobb szabadtéri létesít-
ménye a Monor SE igazolt sportolóit és a 
nagyközönséget is várja nyitvatartási idő-
ben. A focipályákat csak a Monor SE tag-
jai használhatják, a teniszpályákat pe-
dig óránként 2000 Ft-ért lehet kibérelni, 
de kedvezményes bérlet is vásárolható. A 
futópálya havi 1000 Ft-os pártoló tagsá-
gi díjért használható, de megéri a ráfor-

dítást, hiszen kiváló minőségű salakon 
futható le a kitűzött táv. A három kosár-
labdapálya térítésmentesen használható.
cím: balassI bálInt utca
nyItva: 6-tól 21 óráIg (október 31-Ig)

 sport a péterI utcaI háromszögben         

13. grund
A város egyik legújabb szabadtéri fejlesz-
tése, ahol a kosárlabdázás és a focizás 
mellett egy országos szinten is nagy mé-
retű saját testsúlyos sportpark is épült. 
Itt 17 jó minőségű eszközön van lehető-

ség tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- 
és hátizom-erősítésre, fekvőtámasz-gya-
korlatokra, lépcsőzésre, létramászásra, 
párhuzamos korláton végezhető és füg-
geszkedő gyakorlatokra. 
cím: péterI utca eleje
nyItva: napkeltétől napnyugtáIg

 korzózás & fInom ételek 

12. monor belvárosA
Monor megújult belvárosa kitűnő lehe-
tőséget kínál a korzózásra. Szép váro-
si környezetben, templomok, szökő-
kutak, parkok, virágágyások között 
vezethet utunk, közben kedves ismerő-
sökkel találkozhatunk. Ha pedig meg-
éhezünk, megszomjazunk, fagyizók, 
cukrászdák, éttermek, bárok látnak 
bennünket vendégül.

 a téglagyárI pIncék előtt 

14. bacchus tér
A Bacchus tér megújulása nagyrészt 
a Monori Lokálpatrióta Egyletnek kö-
szönhető. A terület kiválóan alkal-
massá vált nagyobb rendezvények 
megtartására, de kisebb családi ösz-
szejövetelekre is, hiszen folyóvíz és 
főző-sütő hely  is rendelkezésre áll. 
Külön is érdemes megcsodálni a Ma-
gócsi Lajos emlékére állított „Nótafát” 
cím: bajcsy-zsIlInszky utca vége

 a szőlőhegy koronája 

6. kIlátó
A strázsahegyi kilátóról nemcsak a  
város, de több környező település, sőt  
a budai hegyvidék is látható. A kilátó 
mellett sütésre-főzésre alkalmas he-
lyet is találunk. 
cím: gps 47.37358, 19.44627

összeállította: papp jános
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Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2019. május 21-én és 28-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

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

izgAlmAs városi nyár

 ha jó a hajó 
Készíts te is papírhajót 
a Margaret Island zene-
karnak! 
 Lábas Viki egyedi 
hangját és a Margaret Is-
land fülbemászó zenéjét 
mindenki ismeri, aki a 
hallgatja a magyar köny-
nyűzenét játszó rádiókat. 
Azt talán nem minden-
ki tudja, hogy a többek 
között Nem voltál jó, Eső 
és Engedd, hogy sza-
bad legyek című slágere-
ket előadó banda jelké-
pe a papírhajó. Különös 
kérése volt ezzel kapcso-
latban a zenekarnak a 
monoriak felé: több tu-
cat hajtogatott papírha-
jót szeretnének kérni a 
színpadra.
 Készítsétek el ti is sa-
ját papírhajótokat, ír-
játok rá neveteket és a 
zenekarnak szánt üze-
neteket a papírhajókra, 
majd adjátok le azt a Vi-
gadó Kulturális és Civil 
Központba (Kossuth La-
jos u. 65–67, első eme-
let). A legtöbb papírha-
jó készítőjét meghívjuk a 
koncertet követően egy 
közös fotózásra Lábas 
Vikivel és a zenekar töb-
bi tagjával!
 

A nyár közeledtével a 
városban szervezett 
programok egy ré-

sze szabadtérre költözik. Az 
ősz beköszöntéig – külön-
böző helyszíneken, minden 
hónapban legalább egy in-
gyenesen látogatható nagy-
szabású rendezvényt szervez 
a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ.

május
Az e havi eseményekről la-
punkban is részletesen olvas-
hatnak. Májusban kerül meg-
rendezésre a Strázsahegyi 
Tekerő, a Városi Gyereknap; 
valamint május utolsó és jú-
nius első napján a Borvidé-
kek Hétvégéje. 

Májustól augusztusig minden hónapban legalább egy ingyenes 
nagy rendezvényt szerveznek a Vigadó munkatársai

június
Alig három hét telik el a Bor-
vidékek Hétvégéje után, már-
is érkezik az első Fröccs- 
Szombat. Ráadásul rögtön új 
helyszínen, a Tavas Parkban 
tartjuk június 22-én. Hogy mi-
ért jó, hogy az esemény  az év 
legrövidebb és Szent Iván éj-
szakája közötti estére esik? 
Mert az este folyamán ismét 
megrendezhetjük a 2018-ban 
életre hívott tűzgyújtást is. 
 Ez a FröccsSzombat azon-
ban nem csak ezért lesz izgal-
mas, hiszen a kicsiket Kőhal-
mi Ferenc Fütyülök a világgal 
című zenés bűvészműsora is 
a színpad elé vonzza majd. Őt 
követi a monori tagokkal fel-
álló Happy Five zenekar. Az 
estét tűzugrás zárja a Monori 
Strázsák Néptáncegyüttes tag-
jaival. Lévén FröccsSzombat, 
természetesen a monori borok 
sem maradnak el, ezúttal is sok 
jó helyi nedűt kóstolhatunk. 

július
Júliusban ismét FröccsSzom-
battal várjuk a borra és kul-
túrára szomjazókat. Ezúttal, a 
tavalyi évhez hasonlóan, a le-
zárt városközpontban kerül 
majd sor a második Fröccs- 
Szombatra. A színpadon élő-
koncertek szórakoztatják a 
közönséget. Gondoltunk ki-
csikre is, így a nagy sikernek 
örvendő légvárakon ismét ki-
fulladásig ugrálhatnak majd. 

Érdemes beírni július 13-i dá-
tumot a naptárba, és szólni a 
család ismerőseinek is, hiszen 
baráti hangulatú, és eddig ki-
vétel nélkül nagy látogatottsá-
gú programok lettek a hasonló 
eseményekből. 

Augusztus
Az államalapítás ünnepe ha-
gyományosan a legnagyobb 
belvárosi programja váro-
sunknak. Augusztus 20-án 
évek óta más-más műfaj or-
szágosan ismert zenekarai ér-
keznek Monorra; idén a Peet 
Project és a Margaret Island 
zenekar koncertjétől lesz han-
gos a városközpont.
 Reméljük, hogy az idei 
nyáron is tartalmasan telik 
majd a szabadidő Monoron, 
az ezer pince városában!
 vigadó kulturális és civil központ
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Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

     Az akció 

           2019. május 2-től 31-ig, vagy  

            a készlet erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

TCHIBO Family  
őrölt kávé, 
250 g

450 Ft/db

NESCAFÉ 
2in1/3in1 

490 Ft/db

DOMESTOS 
fertőtlenítő

többféle  
750 ml 

450 Ft/db

PERWOLL 
mosógél, 
többféle 

900 ml

750 Ft/db

OMNIA Classic 
őrölt kávé
250 g

590 Ft/db

JAR  
mosogatószer 
többféle 
 450 ml

320 Ft/db

Sztár ár! 
katalógus
Keresse termékeinket

folyamatosan sztár áron!

 tIzenegy művész mutatta be alkotásaIt a monorI vIgadóban 

new world in Art

 városI vers- és prózamondó verseny 

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!

„Egy alkotóközösség válto-
zatos palettáját láthattuk” – 
Gönczy Rozália jellemezte így 
bevezetőjében azt a 11 kép-
zőművészt, aki április elsején 
állította ki festményeit a Viga-
dó Galériában.
 A New World in Art néven 
szerveződött csoport tagjai  kü-
lönböző helységekben élnek és 
alkotnak, különbözőképpen. 

Könyvtárunk idén is (április 
17-én) megrendezte hagyo-
mányos Városi vers- és pró-
zamondó versenyét, a Viga-
dó dísztermében. Takács Géza 
színművész, a zsűri elnöke 
– a sokszínűen választott mű-
vek meghallgatása után – há-
rom kategóriában hirdette ki 
az izgalommal várt eredmé-
nyeket.
 Az alsó tagozatos kate-
góriában az I. helyezést (és 
a közönségszavazás díját 

Van közöttük sárbogárdi, ka-
locsai, tiszaújvárosi, tiszakécs-
kei, Kárpátaljáról Gyömrőre te-
lepült, de még olyan is, aki 58 
éve Olaszországban él. 
 Mi az, ami közös, baráti 
hangulatú  kiállításaikra még-
is összehozza őket? Az önki-
fejezés esztétikai öröme, az 
egymástól is tanulás lehe-
tősége és az ebből fakadó, a 

hétköznapok világából értel-
mileg és érzelmileg kiemelő 
katarzis.
 Bartók Éva, Bolla Márta, Fent 
Győző, Kohanicz Mária, Hadar 
Tímea, Illés Krisztina, Nagy-Kó-
ré Mária, Kovácsné Szőllős Éva, 
Pocsai Emma, Somlyai Péter, Szi-
tár Éva alkotásai április végéig 
voltak láthatók a Vigadó galé-
riában. b.g.

is) a Kossuth iskolás: Bara-
nyi Krisztina Kata (4. o.) nyer-
te el, II. lett: Bodó Bálint (3. o., 
Jászai), III. pedig: Novatars-
ki Noémi (3. o., a Nemzetőr-
ből). A felsősöknél az I. Édes 
Flóra lett (6. o., Jászai), II. Szu-
rok Emese (8. o., Ady), és a III. 
Pirvuta Krisztián (6. o., Nem-
zetőr). 
 A középiskolások verse-
nyében csak megosztott he-
lyezésekkel tudott dönteni a 
zsűri. I.: Hegyi Fanni (11. g.), 

széPen szólt szavuk

A szerző felvétele

A szerző felvétele

II.: Mocsári Levente István (9. 
o.) és Ajtai Laura (11. g), mind-
annyian a József Attila Gim-
náziumból, III-ok pedig: Rad-
nai Anita (KK12, Szterényi) és 
Ötvös Benjámin (10. g, JAG). 
Az elnöki különdíjat: Guth Ist-
ván (KK12, Szterényi) kapta. 
 Köszönet illeti az alapos 
felkészítésért a tanárokat, a 
gondos szervezésért könyv-
tárunkat, a méltó körülmé-
nyekért pedig a Vigadót.
 bolcsó gusztáv

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

 nálunk mIndIg történIk valamI! 

a vIgadó  
ProgrAmjAi

 Itt nem csak olvasnI lehet! 

könyvtárI  
ProgrAmok
rIngató-foglalkozás
Iván-Nagy Szilviával
május 8., 15., 22. és 29 
(szerdánként) 9.30-tól

bábos mesekuckó és mesés 
tornA gyermekeknek
Nagy-Pap Krisztinával
május 2., 9., 16., 23. és 30.,
(csütörtökönként) 10 óra

horgoló-kör
május 4., szombat 10 óra

hordozóklub
Kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere 
kisgyermekes anyukáknak
május 3., 17. és 31., péntek 10 óra

Az én monorom
Gyermekrajz-pályázat eredményhirdetése
május 22. 14 óra
 
kapcsolat az erkölcs és 
a szaktudományok között
Benkics József katolikus hittanár etikai 
előadása
május 23. 17.30

kárpát erődítés  
– árpád-vonal
Dr. Szabó József hadtörténész előadása
május 24., 17 óra

közös nevező  
kiállítás-sorozAt
Godó Hajnalka festőművész
kiállításának megnyitója
május 6..
vIgadó, emeletI galérIa

dr. csernus Imre
előadása
Az utolsó jegyek még kaphatóak  
a Vigadó pénztárában
május 16.
vIgadó, emeletI galérIa 

bor Ivó és bor vIrág kö-
szöntése
2019. május 17. 
szent istván tér

dumAszínház
szomszédnénI produkcIó

Belépőjegyek már kaphatók!
május 18.
vIgadó, díszterem

mIcsoda cIrkusz!
Monor Városi Gyereknap
2019. május 26. 
monor városI sportcsarnok

borvidékek hétvégéje
2019. május 31. & jÚnIus 1. 

közös nevező
kiállítás-sorozAt
Agárdi Gabi festőművész kiállítása
2019. jÚnIus 3. 17:00
vIgadó emeletI galérIa 

triAnoni megemlékezés
A döntés évfordulóján Tőkés Lászlóval
2019. június 4. 
vIgadó díszterem és gera kert

Először 2016-ba látogatott Monorra Bor 
Ivó, aki annyira megkedvelte városunkat, 
hogy azóta minden évben találkozha-
tunk vele a főtéren. Tavaly már lakodal-
mat is tartott a városban Bor Virággal, aki-
vel nálunk ismerkedett meg három éve. 
 Május közepén ismét ellátogat váro-
sunkba a szabadtéri programok két nép-
szerű vendég. Bor Ivó és Bor Virág ér-
kezésére idén is közös koccintással 

készülünk a katolikus templom mel-
letti Szent István téren. Az ifjú pár jó 
hírrel várja a vendégeket május 17-én 17 
órától, érdemes őket személyesen is fel-
keresni! gz

 hát megInt eljöttek! 

bor Ivó és 
bor virág

 továbbI programok: monor.hu 

cIvIl és  
egyházi
események
érdi tAmás 
zongoraművész
jótékonyságI koncertje

A Monor Hegyessy Lions Club
szervezésében
május 4.
vIgadó, díszterem

közös Út cukorbetegek 
egyesületI találkozó
május 11. 14:00  
kIs-tó

anyák napI ünnepség
A Vöröskereszt Telepi Szervezetének 
szervezésében
május 12. 
művelődésI ház

hősök napja
2019. május 26. 9:30
kAtolikus és ref. nAgytemPlom, i. és ii. 
vIlágháborÚs emlékművek

szIvárvány óvoda évzáró
2019. május 30.
művelődésI ház

prograMok

A programok részleteiért keressék az  
intézm1ények, egyesületek, klubok vezetőit!  
A városi programterv alapján szervezett 
programokat  Monor város honlapján az 
Eseménynaptárra kattintva is olvashatják!
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kultúra

IGÉNYELJE TAKARÉK OTTHON LAKÁSHITEL 
KONSTRUKCIÓNKAT INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRA, ÉPÍTÉSÉRE, 
BŐVÍTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA!

www.patriatakarek.hu

2019. 04. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Otthon Lakáshitelek: Takarék Referencia Otthon 
Lakáshitel – THM: 3,88 %. Takarék Ötös Otthon Lakáshitel - THM: 4,76%. Takarék Otthon Lakáshitel - 
THM: 5,83 %. A kedvezmények és az akciók 2019. április 01. napjától visszavonásig érvényesek.

TAKARÉK OTTHON 
LAKÁSHITEL 

KISZÁMÍTHATÓ MEGOLDÁS 
FÉSZEKRAKÁSHOZ

THM

5,83%¹

¹ A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok a 
2019. április 01. napjától hatályos kondíciók alapján történt. A feltételek változása esetén a THM módosulhat.  A  Takarék Otthon Lakáshitel kizá-
rólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövet-
kezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Otthon Lakáshitel 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. Reprezentatív példa: Takarék Tizes Otthon Lakáshitel: Hitelcél: 
vásárlás, Hitelkamat típusa: változó kamatozás, Hitel teljes összege: 5 000 000 Ft, Hitel futamideje: 20 év, Hitel futamideje: 20 év, Törlesztő-
részletek száma: 240, Vállalt havi rendszeres jóváírás összege: 150 000 Ft-tól, Hitelkamatláb mértéke: 5,40% Hitelkamat: évi 6,99%, A teljes 
hiteldíj mutató (THM): 5,83%, A törlesztő részlet összege: 34 338 Ft, Visszafizetendő teljes összeg: 8 352 436 Ft, A hitel teljes díja: 3 352 436 Ft.

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 300   000 – 400   000 Ft/hó 
órabér bruttó: 1215–1640 Ft

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12  000 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

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.

Márciusban is megrendezés-
re került a Vigadó szervezésé-
ben, a már hagyománnyá váló 
sakkverseny a monori általá-
nos iskolák között ezúttal az V. 
Suli Sakk Kupáért.
 A háromfordulós verse-
nyen a gyerekek igazán szín-
vonalasan és sportszerűen 
játszottak. 
 A végeredmény idén is 
meglepetésekben bővelkedett. 
Az első helyen a Jászai Mari Ál-
talános Iskola végzett 20 pont-
tal. A második helyet a tavaly 
utolsó helyen végzett Nem-

Idén sem maradhat el a Mono-
ri Művelődési Házban a nap-
közis tábor! Immár tizenegye-
dik alkalommal szervezik a 
művészetek iránt érdeklődő 
gyerekeknek a napközis tá-
bort Monoron a Vigadó mun-
katársai. Minden nap 8-tól 
16.30-ig más és más progra-
mokkal várják a jelentkezőket. 
A résztvevők számára tízórait 
és meleg ebédet biztosítanak.
 Foglalkozások szakem-
berek vezetésével: néptánc, 

 városi gyereknAP 

v. suli sAkk kuPA

 Idén Is megszervezI napközIs táborát a vIgadó 

művészet kIcsIknek

zetőr Általános Iskola szerezte 
meg magának 16,5 ponttal.
 A dobogó alsó fokán a Kos-
suth Lajos Általános Iskola 13 
ponttal, a negyedik helyen az 
Ady Úti Általános Iskola vég-
zett 10,5 ponttal. 
 Reméljük, hogy a dobogó 
alján végzettek sem csügged-
nek és jövőre ugyanilyen, ha 
nem nagyobb lelkesedéssel in-
dulnak a versenyen.
 Gratulálunk minden részt-
vevőnek, köszönjük a gyere-
kek és a felkészítők munkáját! 
 vkck

modern tánc, kézműves-fog-
lalkozások, sportnap, autó-
buszos kirándulás.
 A táborba jelentkezni hét és 
tizenhat éves kor között lehet 
A tábor részvételi díja 19 000 Ft 
(testvérnek 15 000 Ft/fő), amely 
magában foglalja naponta a 
kétszeri étkezést, uszodabelé-
pőt, a kirándulást és a foglalko-
zások eszközeinek árát. Jelent-
kezni a Vigadó Nonprofit Kft. 
irodájában személyesen lehet-
séges június 14-ig. vigazo
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Sport

             

          

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 Ruhatisztítóceglédi  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

József Attila Gimnázium és Közgazda-
sági Szakgimnázium (JAG) tornacsarno-
ka az elmúlt években csak részben tudta 
betölteni feladatát. Vagyis azt, hogy meg-
felelő körülményeket biztosítson a JAG 
tanulóinak (762 diák) a mindennapos test-
neveléshez és a Monori Sportegyesület 
szakosztályainak az edzésekhez. Ennek 
megoldására Monor képviselő-testülete 
már korábban is hozzájárult a tetőszerke-
zet felújításához és a hiányzó öltöző és vi-
zesblokk megépítéséhez. Az intézmény 
szülői munkaközösségének köszönhető-
en pedig megújult a 840 négyzetméteres 
parkettafelület. Tavaly TAO-támogatás-
ból korszerűsítették a csarnok világítá-
sát is.
 Az utóbbi időben viszont a fűtés-
rendszer rendszeres meghibásodása mi-
att sokszor 10-12 fokban kellett edzéseket 
tartani.  Két hétig 5 fok alá is lement a hő-
mérő higanyszála, így a testnevelésórák is 
elmaradtak. A fűtésrendszer elégtelensé-

ge miatt a Magyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetsége idén már kosárlabda-mér-
kőzések lebonyolítására alkalmatlannak 
minősítette a csarnokot. 
 A felmérés alapján fűtésrendszer mo-
dernizálása összesen 8,6 millió forintba 
kerül. Ebből az MSE már rendelkezett 6 
millió forintos TAO-támogató partnerrel, 
amely a beruházás 70 százalékát fedezi. 
A képviselő-testületnek az április ülésen 
arról kellett döntenie, hogy a fennma-
radó 30 százaléknyi résszel, vagyis 2,6 
millió forinttal hozzájárul-e a felújítás-
hoz? Bár az intézmény fenntartója nem 
az önkormányzat, a testület mégis úgy 
döntött, hogy nagyban szolgálja város 
lakosságát, ha megoldódik a tornacsar-
nok fűtése, így anyagilag is támogatta a 
beruházást. 
 A hozzájárulásnak köszönhetően a 
következő téli szezont már ismét meleg-
ben tornázhatják és edzhetik végig a ta-
nulók és a sportolók.   - papp -

 önkormányzatI támogatással Újul meg a jag tornacsarnokának fűtése 

nem fognAk fázni

 monoriAk Az u-12 válogAtottbAn              

hét év után újrA
Két monori fiatal – Szabó Tamás és 
Torzsai Ádám is bekerült az U12-es ko-
sárlabda-válogatottba. 
 Az MSE U-12-es és U-14-es csa-
patainak edzője – Bürgés Gábor, aki-
nek sikeres U-12-es csapata az orszá-
gos regionális bajnokság 4. helyén áll 

– egyúttal a megyei válogatott edzője 
is lett (a szigetszentmiklósi Laczkó Ist-
vánnal együtt). 
 A fiatalok Szolnokon, április 7-én, 
jól szerepeltek. A Megye Válogatottak 
Tornáján Békés megye elleni mérkő-
zésüket dicséretes játékkal megnyer-
ték. Ezután már nem sikerült a bravúr, 
a későbbi győztes Bács-Kiskun csa-
patától sajnos kikaptak. A 3. helyért 
nagy akarással játszottak, Hajdú-Bihar 
megye együttese ellen is, de ők is erő-
sebbnek bizonyultak. Szívüket-lelkü-
ket kitevő helytállásuknak köszönhető 
végül – Jász-Nagykun-Szolnok és Bé-
kés megyét megelőzve – a 4. helyezé-
sük. A torna „all star” csapatába válo-
gatottunkból beválasztották Gyergyai 
Mátét is. bg

 legyen mozgalmas a kIcsIk nyárI szünete! 

nyári sPorttáborok

 kerékPárverseny A strázsán 

tekerj bele!
Vigadó május 11-én újra megrendezi a 
helyi kerékpáros tömegsport legfonto-
sabb eseményét, a Tekerőt. 
 Május második szombatján 9 órá-
tól több kategóriában indulnak a verse-
nyek a Bacchus térről. Korosztályon-
ként az első három helyezett értékes 
ajándékokra számíthat. A verseny ide-
je alatt vetélkedők, ugrálóvár és kéz-
műves-foglalkozások várják az érdek-
lődőket. Az előzetes nevezésre április 
végéig van lehetőség, melyet az isko-
lákban a testnevelő tanároknál vagy a 
Vigadó honlapjáról letölthető nevezési 
lapon tehetnek meg.  zol

Sportág Időpont Elérhetőség Helyszín
Tenisz Június 17–21., június 24–28. 0630-251-1370 Sportpálya
Foci (ovis, alsós) Július 1–5. 0630-887-9747 Ady iskola
Foci MSE 
utánpótlás

Július 1–5., további időpontok-
ról érdeklődni telefonon

0620-298-8224 
0620-946-5526

Sportpálya

Birkózás Június 8.–július 12. 0620-922-8267 Sportpálya
Úszás Jún. 17-től aug. 16-ig hetente 0620-222-8884 Monori Uszoda
Karate edzőtábor Június 29–július 5. 0670-414-9482 Szilvásvárad
Kosár szervezés alatt 0670-941-5756 Jászai iskola
Taekwondo Július vége, augusztus eleje 0630-856-3202 Balaton
Muay Thai (thai 
vendégedzővel)

Augusztus 11–18. 0620-260-4842 Szentendre

Kapustábor Szervezés alatt Sportpálya
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talpmasszázs – reflexológia 
SvédmaSSzázS, arcmaSSzázS

Holló Krisztina  •  monor, ady Endre u. 43. 

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

Nyitási 
akció!

30 perc: 2700 Ft
60 perc: 4500 Ft

Miért jó a Masszázs?
•   testi-lelki  

felfrissülés
•   a napi stressz 

levezetése
•   izmaink ellazítása
•   egészségünk 

megőrzése

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Monori József Attila Gimnázium tanulói 
2012 óta már rengeteg sikert értek el a Ma-
gyar Diáksport Szövetség által kiírt szel-
lemi diákolimpián. Most viszont először 
fordult elő, hogy a március 23-24-én, Ta-
tán megrendezett országos döntőben 
mindkét csapatuk dobogós helyezést 
ért el. Nagyon hosz-
szú, komoly felké-
szülés kellett ahhoz, 
hogy az 5 internetes 
forduló után a leg-
jobb pontszámú 24 
csapat közé, majd 
mindketten az or-
szágos elődöntőbe, végül pedig a döntő-
be, és ott is a kategóriánkénti 8 csapat kö-
zül a III. helyre kerülhessenek. Mind az 
5-8. osztályos kisebbeknek, mind a 9-12-
es nagyobbaknak a legapróbb részletekig 
ismernie kellett a 177 magyar olimpiai 
aranyérem történetét és 302 bajnokának 
teljes életrajzát. Az ifjabbaknak ezen kí-
vül a magyar kajak-kenu sportról, illet-
ve az 1956-os melbournei olimpia első hat 

helyén végzetteink pályafutásáról; az idő-
sebbeknek pedig a XXIII. téli olimpia ha-
zai résztvevőiről, valamint az 1948-as lon-
doni olimpián induló pontszerzőinkről 
kellett mindent ismernie
 Szinte kis dr. Mező Ferenccé kellett vál-
niuk, akit az Olimpiai játékok történe-

te című művéért, 
1928-ban Amszter-
damban olimpiai 
aranyéremmel tün-
tettek ki. Köszönet 
illeti munkájukért 
a felkészítő tanáro-
kat: Jámborné Kécs-

kei Ilonát (őt az egyik monori elődöntő 
szervezéséért is) és Kiss Attilát. Természe-
tesen nagy dicséretet érdemelnek a szor-
galmas csapattagok: Gosztola Kata és Lan-
tos Zsófia (7. G), Benkő Réka és Tóth Tamara 
(8. G); valamint Köves Áron Manassé, Kiss 
Ádám és Tóth Richárd (9. G) illetve Tóth At-
tila (10.G). Mindannyian Martinek János és 
Gedó György olimpiai bajnokoktól vehet-
ték át bronzérmüket. blcs
                                                                                                                                                                          

 sikeres monori szellemi diákolimPikonok  

két csapat Is a dobogón

Csoportképén a jobb szélen: Martinek János,  
kétszeres olimpiai bajnok öttusázó

Csoportkép bal oldalán Michl József, Tata polgár-
mestere és Gedó György, ökölvívó olimpiai bajnok

„a legapróbb réSzle-
tekig iSMernie kellett 
a 177 Magyar oliMpiai 

aranyéreM történetét”

VAN EGY HETED?
EGYHETES 

NAGYON INTENZÍV 
ANGOL és NÉMET 

NYELVTANFOLYAMOK
júliusban és 

augusztusban

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

Sportág Időpont Elérhetőség Helyszín
Tenisz Június 17–21., június 24–28. 0630-251-1370 Sportpálya
Foci (ovis, alsós) Július 1–5. 0630-887-9747 Ady iskola
Foci MSE 
utánpótlás

Július 1–5., további időpontok-
ról érdeklődni telefonon

0620-298-8224 
0620-946-5526

Sportpálya

Birkózás Június 8.–július 12. 0620-922-8267 Sportpálya
Úszás Jún. 17-től aug. 16-ig hetente 0620-222-8884 Monori Uszoda
Karate edzőtábor Június 29–július 5. 0670-414-9482 Szilvásvárad
Kosár szervezés alatt 0670-941-5756 Jászai iskola
Taekwondo Július vége, augusztus eleje 0630-856-3202 Balaton
Muay Thai (thai 
vendégedzővel)

Augusztus 11–18. 0620-260-4842 Szentendre

Kapustábor Szervezés alatt Sportpálya
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Épületek
energetikai
tanúsítása

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

G

nek 902 versenyzője 1765 gyakorlatot 
mutatott be, miközben a vendégek lét-
száma elérte a 7600 főt. Szerda-csütör-
tökön itt folyt e sportágon belül: a buda-
pesti diákolimpia selejtezője (302 fővel); 
pénteken: a kelet-magyarországi diáko-
limpiáé (290 egyéni versenyzővel, és 19 
csapattal). Szombaton: a kelet-magyaror-
szági Berczik Sára Emlékverseny selejte-
zője (145), majd vasárnap: ugyanennek a 
budapesti fordulója is (165 leánnyal).
 Mind a diákolimpia, mind a 
Berczik-emlékverseny selejtezőiről az or-
szágos versenyre való bejutás volt a tét. 
A Monor SE versenyzői sikeresen képvi-
selték RG-szakosztályunkat. A diákolim-
pia mind a 6 indulója dobogós helyezés-
sel jutott tovább. Barta Bianka, Szabó Eszter 
és Balázs Barbara (Üllő, Árpád Fejedelem), 
Vitéz Tamara és Pál Zsófia (Monor, Nem-
zetőr) illetve Molnár Lotti (Péteri, Pittner) 
képviselhetik magasabb szinten is általá-
nos iskolájukat. A Bereczki Sára Emlék-

 monoron volt az eddIgI legátfogóbb rg-versenysorozat  

telt ház előtt
Monor Városi Sportcsarnokunk öt napon 
keresztül (március 20–24.) a ritmikus 
gimnasztika csinos lányainak fellegvá-
rává válhatott. A monstre rendezvény-

2. hely: Herendi Anna (MSE), 3. hely: Vezekényi 
Virág (MSE), 4. hely: Kékes Virág (MSE)

2. hely: Fábián Renáta (MSE), 3. hely: Kuss Bernadett (MSE). Elől 
„Arany minősítettek”: Magócsi Eszter, Kuss Boglárka, Sándor Sára

2. helyen: Sándor Sára, Kiss Bernadett, Kiss Boglárka, Maruzsi Noémi;
3. helyen: Béki Timea, Magócsi Eszter, Szabo Edina, Kovács Erzsébet, Szántó Niémi

Szitár Orsolya, Bisztriczki Lilien, Szafián 
Hanna, Zsombók Gréta, Schmelcz Villő , 
Kókai-Mag Anna, Battyányi Tünde, Erdei Szabina

verseny kelet-magyarországi selejtezőjén 
41 főt indított a Monor SE, akik közül 38-
an(!) kerültek be – egyéniben vagy csa-
patban – az országos döntőbe. 
 – A szülők, Monor város, az MSE 
és a Városi Sportcsarnok dolgozóinak 
támogatása nélkül mindezt nem tud-
tuk volna megvalósítani – mondta el la-
punknak Ilgné Kasa Éva, az RG-szakosz-
tály vezetője. – Külön köszönjük Zsombok 
László polgármesternek, hogy minden 
nap ünnepélyes megnyitóval köszöntöt-
te a résztvevő együtteseket! b.g.

 hIrdetésfelvétel: ozsvárt orsolya • 06/70-945-2444 • ozsvart.orsolya@regIolapok.hu  

 apróhIrdetések
Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim részére, a si-
ker díja 2–3%. 18 éves szakmai tapasztalat, értékbecs-
lés. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06-20/397-4055

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

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, be-
tonozása 25 év tapasztalattal!  Ingyenes helyszíni 
felmérés: 06-70/639-9733

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

REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ (mobil és fix), NAPEL-
LENZŐ AKCIÓ MONORON! 25 éves tapasztalat! In-
gyenes felmérés! Nyugdíjaskedvezmény! Pál re-
dőny: 06-30/401-1029 

Monoron hús- és tejtípusú (Búr–Núbiai  vonalú) 
nőstény és bakkecskék széles  választékban 600 
Ft/kg-os áron eladók. Érd.: 06-70/607-4444
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Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél, vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2019.  
május 16-án  
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!

TOYOTAKOVACS.HU

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

Szeged
Dorozsmai út 9.   Tel.: 62 200 366

Már kipróbálható és rendelhető 
Active, Comfort, Selection és Executive felszereltséggel!

ÚJ TOYOTA

 
 

 

1 ÉV
7 ÚJDONSÁG

TOURING SPORT, HATCHBACK, SEDAN

Nyílt napok:
május 6-11.

Külső homlokzati hőszigetelés 
korrekt áron, garanciával!

Hívjon
bizalommal:  06-70-639-97-33

Akár 15
méteres
magasságig!

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:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2600 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4000 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 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



Nem csak kereskedők  részére!

diszkoNt ároN házhoz szállítva 2200 monor, Jókai utca 3–5.   •   tel.: 06-20/402-1198  •  Nyitva: H–P: 6–20, Szo: 7–20, V: zárva  

189 Ft 85 Ft 185 Ft 249 Ft 125 Ft

199 Ft 205 Ft 239 Ft 245 Ft

Borsodi  
sör  
dobozos
0,5 liter

Borsodi  
Mester,  
Tüzes, Jeges  
0,5 liter,  
dobozos

soproni Óvatos 
Duhaj IPA dob.,  
APA dob.
0,5 liter
255 Ft helyett:

dreher  
Red Ale,  
Dreher Pale Ale 
dobozos, 0,5 liter
259 Ft helyett:         

Queen Cola,  
Zéro, Cherry 
Narancs, Gyömbér 
2,5 liter
209 Ft helyett:         

mizse  
ásványvíz  
dús, mentes
2 liter
99 Ft helyett:         

apenta 
Focus, Fitt, 
Antiox
0,75 liter
209 Ft helyett:       

cafetero  
3in1
10x18 g
299 Ft  
helyett:         

cat menü 
macskaeledel 
halas, marha
415 g
139 Ft helyett:         

5 doboz  
vásárlása  

esetén 
1 pohár  

  ajándék

HázHoz szállítás 
saját futárral 

veddveddwww. .hu Diszkont áron házhoz szállítva

10 000 Ft 
rendelés felett  
a szállítás
ingyenes!

Riesenbrau  
sör

dobozos, 0,5 l
179 Ft helyett:

149 Ft
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