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Jól halad
az M4-es út építése

Új esetkocsit kaptak 
a monori mentők

Ingyen is leadhatja
a hulladékudvarban!

szolgálni önzetlenül
Monor Hegyessy Lions Club 

Új vezetőséggel folytatják
tisztújítás az mse-ben

Már épül
az új óvoda
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 Monor fejlődése szempont-
jából is kiemelten fontos ál-
lami beruházás – az M4-es 
út Üllő-Cegléd szakaszának 
kivitelezése – hamarosan 
az eddigieknél is látványo-
sabb szakaszához érkezik. A 
nyomvonal aszfaltcsíkja a kö-
zeljövőben szinte teljesen el-
készül, ezzel párhuzamosan 
az eddigi ideiglenes terelőu-
tak útvonala is megváltozik.
 Mint ismert, Monort két 
lehajtón keresztül is meg lehet 
majd közelíteni az új nyom-
vonalú gyorsforgalmi útról. A 
város határát Péteri és Gom-
ba felé elhagyva hónapok óta 
nyomon követhető a beruhá-
zás előrehaladása. A kialakí-
tásra kerülő csomópontok kö-
zül előbb az M4-3112 számú 
út (Monor és Gomba között) 
keresztezésénél épített köz-
úti felüljárót vehetik birtokba 
a közlekedők, várhatóan már 
újságunk megjelenésekor. 

 A Monort Péterivel ös�-
szekötő út jelenlegi nyom-
vonala megváltozik a beru-
házás nyomán, így ezen az 
útszakaszon előbb május vé-
gétől egy sávon jelzőlámpás 
irányítás mellett közleked-
hetnek. A csomópontban ki-
alakított közúti felüljárót 
várhatóan július közepétől 
adják át a forgalomnak. 
 Az M4-es Üllő és Ceg-
léd közötti szakaszát két év-
vel ezelőtt kezdték el építe-
ni, a 44 kilométeres szakaszon 
belül a városunkat is elkerü-
lő Üllő-Albertirsa közötti 30 
kilométeres szakaszt a Duna 
Aszfalt Kft. és az EuroAsz-
falt Kft. konzorciuma kivitele-
zi. A Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. honlapján meg-
jelent tájékoztatás szerint az 
Üllő és Ceglédbercel közötti 
szakasz forgalomba helyezé-
sére 2019. év végén lehet szá-
mítani.  gazo

 év végén adhatják át a monori elkerülőt 

Jól halad az M4-es
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 Jó tanuló, Jó sportoló 

jelentkezz!
Monor Város Önkormány-
zata 2019. évben tizenket-
tedik alkalommal ír ki pá-
lyázatot a „Monor Város 
jó tanulója, jó sportolója” 
cím elnyerésére. A pályá-
zat célja, hogy díjazza a fi-
atalok kimagasló teljesít-
ményét, ezzel is motiválva 
őket újabb magasabb cé-
lok, további sikerek eléré-
séért. A cím három általá-
nos iskolai tanulónak és 
egy középiskolásnak ítél-
hető oda. 
 A cím elnyerésére fel-
terjeszthetők azok a tanu-
lók, akik a 2018/2019. tan-
évben: a félévi és év végi 
értékelésnél egyaránt 4,50, 
vagy annál magasabb ta-
nulmányi átlagot értek el, 
emellett 2018. július 1. és 
2019. június 30. között az 
adott sportági szakszövet-
ségek hivatalos megyei, te-
rületi vagy országos baj-
nokságán, illetve minősítő 
versenyén, vagy nemzetkö-
zi versenyen eredménye-
sen szerepeltek; és monori 
lakosok. A felterjesztés ha-
tárideje: 2019. június 28. 12 
óra.
 A felterjesztést Monor 
Város Önkormányzat kép-
viselő-testületének embe-
ri erőforrások bizottságá-
hoz kell személyesen, vagy 
postai úton eljuttatni.  
Cím: 2200 Monor, Kossuth 
Lajos u. 78–80.; 129-es iro-
da, ügyintéző: Burján Sán-
dor, telefonszám: 06-29-
612-305.
 A díjátadó ünnepségre 
Monor Város Önkormány-
zat képviselő-testületének 
2018. szeptemberi soros 
ülésén kerül sor.
 A cím elnyerése 29 ezer 
forint pénzjutalommal vagy 
ugyanilyen értékű ajándé-
kutalvánnyal jár. 
 A részletes pályázati ki-
írás letölthető Monor város 
honlapjáról (www.monor.
hu) a „Pályázatok” menü-
pont alatt. Jan

 tucatnyi napközis tábor indul a nyári szünetben 

Monori nyári táborok
Táborszervező Időpontja Kapcsolat Telefon

842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat július 28–aug. 5. Nagy László 20/954-9536

Monori Baptista Gyülekezet július 1–július 5. Bíró Zsuzsa 20/886-2702

Monori Család és GYEJO Központ június 24–június 28. Turóczi Csaba 29/411-037

Monori Evangélikus Egyházközség június 17–június 21. Sánta József 20/383-5824

Római Katolikus Egyházközség június 24–június 28. Urbán Lászlóné 20/940-7272
Monor-Kistemplomi Református 
Egyházközség július utolsó hete monor.kistemplom@gmail.com

Nagycsaládosok Monori Egyesülete június, július,  
augusztus (1-1 hét)

Keresztes
Hajnalka 70/360-3390

Monor-Nagytemplomi Református 
Egyházközség június 17–június 21. Schaller Tamás 30/637-3197

Nemzetőr Általános Iskola július utolsó hete Szentirmay Cecília 30/459 2675

Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület június 24–június 27. Nagy Zoltán 70/339-9511

Monori Ady Úti Általános Iskola június 24–június 27. Bazsik Hortenzia 29/613-671

A városi sporttáborokról újságunk Sport rovatában, a 18. oldalon olvashat!

 Idén sem maradhat el a Mo-
nori Művelődési Házban a 
napközis tábor! 
 Immár tizenegyedik al-
kalommal szervezik a művé-
szetek iránt érdeklődő gye-
rekeknek a napközis tábort 
Monoron a Vigadó munkatár-
sai. Minden nap 8-tól 16.30-
ig más és más programok-

 idén is megszervezi művészeti napközis táborát a vigadó 

kreatív napközi
kal várják a jelentkezőket. A 
résztvevők számára tízórait 
és meleg ebédet biztosítanak.
 Foglalkozások szakem-
berek vezetésével: néptánc, 
modern tánc, kézműves-fog-
lalkozások, sportnap, autó-
buszos kirándulás.
 A táborba jelentkezni 
hét és tizenhat éves kor kö-

 havonta akár 6850 ft juttatásban is részesülhetnek a középiskolások 

városi ösztöndíj pályázat
 A 2019/2020. tanévben is le-

hetőség nyílik a monori kö-
zépfokú intézményekben 
tanulók részére ösztöndíj-
ra pályázni. Az ösztöndíj el-
nyerésének alapvető feltételei, 
hogy a tanuló legyen: 

 y állandó monori lakos; 
 y év végi tanulmányi átla-
ga alapfokú oktatásban ré-
szesülő tanulók esetében 
legalább 4,0; 

 y gimnáziumban vagy szak -

középiskolában tanulók ese-
tében legalább 4,5; 

 y magatartása példás vagy 
jó; 

 y a család egy főre jutó jöve-
delme a mindenkori mini-
málbér másfélszerese alatt 
van.

 Az ösztöndíj havi összege, 
ha az ösztöndíjas tanulmá-
nyi eredménye 4,5 vagy az fe-
lett van 6850 Ft/hó, ha 4,0–4,5 
között van, akkor  6100 Ft/hó.

 A tanuló 2019. június 20-
ig saját iskolája igazgatójához 
nyújtja be a pályázatát. Az el-
bírálását követően az ösztön-
díjat havonta folyósítják 10 hó-
napon keresztül 
 A pályázati adatlapok le-
tölthetők a város honlapjáról 
vagy az iskolák titkárságán 
kérhetők. A kitöltött, mellékle-
tekkel ellátott pályázati adat-
lapokat az iskolák titkárságán 
kell leadni június 25-ig.  Ja

zött lehet A tábor részvéte-
li díja 19 000 Ft (testvérnek 
15 000 Ft/fő), amely magában 
foglalja naponta a kétszeri ét-
kezést, uszodabelépőt, a ki-
rándulást és a foglalkozások 
eszközeinek árát. Jelentkezni 
a Vigadó Nonprofit Kft. iro-
dájában személyesen lehet-
séges június 14-ig. vigazo
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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, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. sz. 
alatti (cipőbolt) ingatlan 40 530 000 Ft vé-
teláron. Deák Ferenc utca 9. sz. alatti (volt 
ideggondozó) ingatlan 43 700 000 Ft vé-
teláron.
 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.  nfo

 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.

 medencebontás 

helyreigazítás
Újságunk májusi számában tévesen ír-
tuk, hogy Monori Napsugár Óvoda me-
dencéjének elbontására kiírt pályáza-
tot a Sintár Bt. nyerte. A valóság ezzel 
szemben az, hogy a nyertes pályázó a 
LACZKÓ TEAM Kft. lett. A tévedésért 
az érintettek elnézését kérjük! pJ

 A város egy új korszerű, háromcso-
portos óvodával gazdagodik hamaro-
san. Monor a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium „Önkormányzati tulajdonú 
óvodai ellátást nyújtó intézmények fej-
lesztésének támogatása Pest megyében” 
című projekt keretében nyert 300 millió 
forintot a megvalósításra, amelyet csu-
pán 16 millió forinttal kellett kiegészíte-
nie a városnak. 
 Szüksége is van a városnak erre az 
úgy gyermekintézményre, hiszen fo-
lyamatosan növekszik a lakosságszám 

 300 millió forint támogatással épül fel a város új óvodája 

Már épül a bajcsy óvoda
és ezen belül a kisgyermekek aránya is.  
Az elmúlt években tapasztalható növe-
kedés ráadásul még nagyobb ütemű le-
het, amikor átadják az M4-es Monort 
elkerülő szakaszát és ezzel új vállal-
kozások érkezhetnek a városba. A  te-
lepülésen növekvő munkahelyek száma 
ugyanis elkerülhetetlenül növeli a la-
kosság számának növekedését is.
 Az új városközponti óvoda  kivitele-
zése november 7-ére fejeződik be, hasz-
nálatbavételi engedélyét jövő év elején 
kaphatja meg.  pJ

 Új, korszerű mentőgépjárművet vásá-
rolt az Országos Mentőszolgálat a Mo-
nori Mentőállomásnak. A 2200 köbcen-
timéteres, 165 lóerős motorral szerelt 
esetkocsit kormányról vezérelhető au-
tomata sebességváltóval és beépített na-
vigációval is felszerelték, így biztosítva 
a gyors és pontos célba érkezést. A be-
tegek komfortos szállítását légrugók se-
gítik; emellett a betegtérben is több apró, 
de praktikus újítás található. Kívül le-
des megkülönböztető jelzések kerültek 
felszerelésre, melyek jobban látszanak 

 A testület áprilisi ülésén számoltak be 
a mezőőrök 2018 évi munkájukról. Veres 
András és Kaári András általában egyesé-
vel látják el szolgálatukat, változó időbe-
osztásban, nappal és éjszaka a hétvégék 
érintésével. A 19 éve működő szolgálat 
munkatársai jó kapcsolatot ápolnak a gaz-
dákkal, sokukkal napi szinten beszélnek. 
 Ahogy a mezőőrök beszámoltak róla, 
falopások a Forrás környékén és a Monor 

 új esetkocsit állított szolgálatba az országos mentőszolglat monoron 

165 lóval a betegekért

 továbbra sem kell fizetniük a gazdáknak a mezőőri szolgálatért 

a mezőőrök tavaly sem tétlenkedtek

napos időben is. Reméljük, hogy kevés 
alkalommal, de akkor hatékonyan hasz-
nálhatják majd az új esetkocsit a monori 
mentősök! gz

Gomba közigazgatási határán voltak leg-
inkább. Két esetben a tetteseket is sikerült 
megfogniuk, az ügyekből rendőrségi ügy 
lett. Sikerült szőlőlopást is felderíteniük, 
amelynek azonban nem várt elkövetői vol-
tak. A kihelyezett kamerák felvételei alap-
ján ugyanis kóbor kutyák ettek a fürtből. 
 Hat pincefeltörést és hat lopást rög-
zítettek a Strázsahegyen. Kiderült, hogy 
az év eleji betöréseket egy gombai brigád 

követte el, akiket pár napon belül elfog-
tak. Sok gondot okoznak a pincefaluba 
költözők, akik közül sokan jelentősen 
rombolják a pincefalu turisztikai von-
zerejét, valamint a karbantartott pin-
cék gazdasági értékét. Továbbra is sok 
feladatot ad az illegális szemétlerakás. 
Egy-két esetben azonban sikerült ered-
ményeket elérniük az általuk kihelyezett 
vadkamerák segítségével.  Jan
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 A képviselő-testület áprilisi ülésén szá-
molt be a Monori Rendőrkapitányság ve-
zetője, Zahorecz Sándor alezredes a 2018. 
évi bűnügyi és rendészeti tevékenységé-
ről. A rendőrkapitány elmondta, hogy ta-
valy a regisztrált bűncselekmények szá-
ma az egy évvel korábbi 350-el szemben 
334-re mérséklődött. Örvendetes, hogy 
a közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek kivételével, minden bűncselekmény 
kategóriában nagyobb mértékű csökken-
tést tapasztaltak. A közterületi esetszám 
94-ről 118-ra emelkedett, amely egyértel-
műen az ittas járművezetőkkel szembeni 
rendőri fellépés hatékonyságát mutatja.
 A tipikusan közterületen elkövetett 
bűncselekmények közül a testi sértés 12-
ről 10-re, a garázdaság 9-ről 8-ra, a gép-
járműlopások száma 2-ről 0-ra csökkent, 
míg a kifosztások száma 4-ről 5-re, a zárt 
gépjárműfeltörések száma 0-ról 3-ra, a 
rablások száma 0-ról 3-ra, a rongálások 
száma 11-ről 18-ra emelkedett a városban.
 A Monori Rendőrkapitányság tel-
jes területén a nyomozás eredményessé-
gi mutatója 63,7%, amely a tavalyi 54,5% 
után jelentős javulást mutat.
 A rendőrkapitány hozzátette, hogy az 

 beszámolt a rendőrkapitány a monori kapitányság 2018. évi munkájáról 

tovább javult a közbiztonság

 A Monori Polgárőr Közhasznú egyesü-
let március elején tartotta közgyűlését. A 
jegyzőkönyv alapján a képviselő-testü-
let áprilisi ülésén egyhangúan elfogadta 
a beszámolójukat 2018 évi munkájukról.

 Tavaly a polgárőrség tagjai 6545 óra 
szolgálatot adtak a 14 éven felüli ifjú pol-
gárőrökkel együtt. A felnőttek összesen 
3220 óra önálló szolgálatot, 542 óra jel-
zőőrszolgálatot, 1083 óra rendezvénybiz-
tosítást és 1700 óra rendőrséggel közös 
szolgálatot adtak. 
 Immár nyolcadik éve, hogy minden 
reggel találkozhatnak az egyesület tag-
jaival azok, akik 7 és 8 óra között az Ady 
úti gyalogátkelőhelyen haladnak el. A 
jelenlétük nagyban javítja a gyerekek 
biztonságos áthaladását az úttesten.
 – Az egyesület fennállása óta még 
soha nem volt olyan jó a kapcsolat a ren-
dőrséggel, mint az elmúlt évben – hang-
súlyozta Naszvadi László elnökségi tag.  
– Tavaly 169 jelzésadás, 1 életmentés, 16 
segítségnyújtás és 137 egyéb eset tör-
tént. Az egyesület valamivel több mint 
5 millió forint bevételből gazdálkodott, 

 a város önkormányzata 27 éve támogatja a mononori polgárőr közhasznú egyesület munkáját 

önkéntes munkával a város rendjéért

ittas gépjárművezetők, valamint a dur-
va, agresszív közlekedési szabálysérté-
sek elkövetői kiszűrése érdekében a múlt 
évben is fokozott ellenőrzést tartottak a 
Monori Rendőrkapitányság illetékességi 
területén, így Monor városban is. Folytat-
ták az ún. „finn módszeres” ellenőrzése-
ket, amelyek során a megállított és kiterelt 
gépjárművek vezetőit csak az ittasság el-
lenőrzése céljából vonta intézkedés alá.
 A veszélyeztetett kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyeknél iskolai időszak-
ban, a reggeli és a 
kora délutáni órák-
ban is folyama-
tos rendőri jelen-
létet biztosítanak 
a gyermekbalese-
tek megelőzése ér-
dekében. A feladat 
végrehajtásában értékes segítséget kap-
nak a Monori Polgárőr Közhasznú Egye-
sület polgárőreitől.
 A korábbi évekhez hasonlóan foly-
tatódott az „iskola rendőre” program, 
amelyhez valamennyi oktatási intézmény 
csatlakozott. Az aktív bűnmegelőzési te-
vékenység részét képezte a területen 

lévő oktatási intézmények rendezvénye-
in (egészségnap, iskolanap, nyári táborok, 
autómentes nap), továbbá önkormány-
zatok által szervezett programokon (fa-
lunap, gyereknap különböző szabadté-
ri rendezvények) való részvétel. A tanév 
folyamán összesen 27 tanintézményben, 
14 fő végzett bűn- és baleset-megelőzé-
si tevékenységet. 315 órában, 278 osztály 
7600 gyermekének tartottak bűn- és bal-
eset-megelőzési előadásokat.
 Zahorecz Sándor hangsúlyozta, hogy 

a települési önkor-
mányzatok 2018. évi 
felmérésének ered-
ménye alapján a 
rendőri tevékeny-
séggel kapcsolato-
san az elégedettség 
Monor városban 

4,63 pont lett az 1-5-ig terjedő pontozási 
rendszerben.
 A kapitányság idei célkitűzései kö-
zött elsődleges a vagyon elleni bűncse-
lekmények, elsősorban a lopások, betöré-
ses lopások megelőzése, a már megtörtént 
bűneseteknél pedig a felderítési eredmé-
nyesség növelése. A korábbi évekhez ha-
sonlóan továbbra is törekednek a bal-
eset-megelőzési tevékenység számszerű 
és minőségi javítására, a folyamatos köz-
területi jelenlétre, valamint ellenőrzések 
útján a személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési balesetek számának mérsék-
lésére.  papp János

A regisztrált bűncselekmények 10 000 lakosra vetített aránya, változása

Év 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bűnesetek száma 716 622 632 468 358 347 350 334

10 000 lakosra vetített aránya 401 349 354 262 200 193 193 185

„a nyoMozáS eredMé-
nyeSSégi Mutatója 63,7%, 

aMely a tavalyi 54,5% 
után jelentős javulást 

Mutat”

 tudta?  
A Monori Polgárőrség tagjai a felada-
tukat teljesen ingyen látják el, így a 
város legnagyobb adakozói közé tar-
toznak. Ha csak a garantált bérmini-
mum órára lebontott összegét, az 1121 
Ft-ot szorozzuk meg a tavaly szolgá-
latban töltött idejükkel, akkor is több 
mint 7 millió 300 ezer forintnyi ön-
kéntes munkát végeztek, amellyel 
nagyban hozzájárultak a város köz-
biztonságához. Munkájukért minden 
elismerés megilleti a tagokat!

amiből 1,6 millió forint volt az önkor-
mányzati támogatás. Nagyon büszkék 
vagyunk ifjúsági tagozatunkra, akik tö-
retlenül dolgoznak velünk, emellett kü-
lönböző képzéseken is részt vesznek. 
Büszkék vagyunk kollégáinkra is. Így kü-
lönösen Bock Jánosra, akit Arany fokozat-
ban részesített a  Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség és Falajtár Tímeára, akinek Élet-
mentő kitüntetést adományozott az Or-
szágos Polgárőr Szövetség.
 – A város valamennyi lakója nevében 
köszönöm a polgárőrök és családtagja-
ik munkáját – mondta dr. Zsombok Lász-
ló a közgyűlésen. – Az önkormányzat 
továbbra is próbál jó partnere lenne az 
egyesületnek. A közbiztonság folyama-
tos javulása rendkívül fontos a városnak, 
mivel jelentősen hozzájárul az itt lakók 
jó közérzetéhez és a település versenyké-
pességéhez.  ppp
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 A város gyönyörű templomai közül 
kiemelkedik sajátos építészeti stílusával 
az evangélikus templom téglaépülete. A 
gyülekezet nagy becsben tartja az idén 
80 éve felszentelt templomát, folyamato-
san törekszik a felújítására. A templom-
ban jelenleg egy szintetizátor és a hozzá 
tartozó hangfalrendszer szólaltatja meg 
a liturgiát kísérő dallamokat. A rend-
szerhez tartozó kábeleket csak részlege-
sen lehet elrejteni, azok szem előtt van-
nak, az oltár előtti részen elhelyezkedő 
szintetizátor pedig sokszor zavarja a 
mozgást egy-egy ünnepségen és nagy-
ban rontja a gyönyörű templom össz-
képét. A gyülekezetnek azonban sike-
rült találni egy, a templom arányaihoz 
és környezetéhez illő, kiváló minőségű 
hangszert. Az ára azonban még a gyár-
tói kedvezménnyel is meglehetősen bor-
sos: 2 790 000 Ft. A kerek évforduló al-

 a testület 500 000 forinttal támogatta az evangélikusok gyűjtését 

úJ orgonára gyűjtenek

 a város egy éven keresztül viselheti a humanitárius település címet 

elismerték Monort

kalmából ezért a gyülekezet gyűjtést 
szervez, amelyre várják a felajánláso-
kat. A szép orgonaszó ugyanis nélkülöz-
hetetlen eleme bármely templomi ese-
ménynek, legyen szó istentiszteletről, 
esküvőről, ünnepségről vagy koncertről.
 A gyűjtés híre a képviselő-testület 
elé is eljutott, akik úgy döntöttek, hogy a 

„jól hangzó” cél elérését 500  ezer forint-
tal támogatják.
 Ez a gyülekezetnek nagy segítség, de 
további adományokat is várnak, hogy 
szeptember 15-én, amikor Fabiny Tamás 
püspök érkezik megáldani a gyülekezet 
templomát és a közösséget, már új orgo-
na szólhasson  a templomban.
 A felajánlások személyesen átadha-
tók a lelkészi hivatalban, de akár a kö-
vetkező bankszámlára is elutalhatók: 
OTP 11742056-20051754 (közlemény-
ként feltüntetve: „orgona”).   -papp-

 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 határide-
je: 2019. június 11. 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.  nfo

 döntött a képviselő-testület 

kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti 
rendeleteit: 

 y 7/2019. (V. 20.) önkormányzati ren-
delet az önkormányzat tulajdo-
nában álló lakások és helyiségek 
bérletére, cseréjére valamint elide-
genítésére vonatkozó szabályok-
ról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

 y 8/2019. (V. 20.) önkormányzati ren-
delet Monor város vagyonáról, és 
a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 24/1999. (IX. 27.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.

A rendeletekről bővebben olvashatnak 
a város honlapján (monor.hu), az Ön-
kormányzat fül menüjében található 
Hirdetmények pontra kattintva  Ms

 A Magyar Vöröskereszt Humanitárius 
Település címet adományozott Monor 
városának. Ezzel többek között elis-
merte, hogy a település lakossága ak-
tívan vesz részt a Magyar Vöröskereszt 
tevékenységében; a településen  élők 
rendszeresen, évente legalább két al-
kalommal vért adnak; a helyi vöröske-
resztes szervezet munkáját önkéntesek 
segítik. Díjazták azt is, hogy a települé-
sen működő intézmények, üzemek, szol-
gáltatások kiképzett elsősegélynyújtó fe-
lelőssel rendelkeznek, az önkormányzat 
pedig bevonja, tájékoztatja a lakosságot 
az őket érintő döntésekről.

 Az oklevelet a Magyar Vöröskereszt 
országos vezetőségétől május 23-án ve-
hette át Darázsi Kálmán alpolgármester 
és Sinkovicz László, a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke.  pJ
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 az önkormányzat idén is jelentős összeggel támogatta a város civil szervezeteit 

ötmillió forint támogatás civileknek
 A város költségvetésének elfogadá-

sakor minden évben jelentős tételt kü-
lönítenek el a helyi civil szervezetek 
támogatására, melyről az illetékes Em-
beri Erőforrások Bizottsága rendelkezik. 
Idén, az eddigi éveknél egy hónappal 
korábban, az áprilisi bizottsági ülésen 
került sor a benyújtott pályázatok elbí-
rálására.

 Négy altéma szerint nyújthattak be 
egyesületek, intézmények pályázatokat, 
melyekre összesen ötmillió forint támo-
gatást ítéltek meg. Ezek közül a legjelen-
tősebb a gyerekek nyári táboroztatása 
volt, amit kétmillió forinttal támogattak. 
 Az érdeklődő szervezetek pályáz-
hattak többek között közösségi, kulturá-
lis hagyományok és értékek ápolására; 

„A” komponens: közművelődési, közgyűjteményi, művészeti célú pályázatok

Pályázó neve Pályázat tárgya Támoga-
tás (Ft)

1. Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Cinka Panna utcai közösségi fürdő környezetének rehabilitációja 90 000
2. Monorért Baráti Kör Kiadványok megjelentetése 80 000
3. Monor Környéki Strázsa Borrend Borvidékek Hétvégéje 100 000
4. Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület Népzenei és Néptánc Találkozó 100 000
5. Egy Falu - Egy Város Egyesület Kötő és pólófestő napok; Hagyományőrző őszi napfordulós ünnepség 50 000
6. Monori Evangélikus Egyházközség Közösségépítő eszközök beszerzése 80 000
7. Monori Gazdakör Hagyományőrző szüreti felvonulás 150 000
8. Gyermekláncfű Egyesület Fogyatékosok, sérültek, tartósan betegek életét segítő tevékenység 120 000
9. Helytörténeti Kör - Közművelődési Egyesület Helytörténeti könyvek eladása-vétele ajándékozás céljából 80 000

10. Idősek Klubja Monor Idősek tartalmas időtöltése 80 000
11. Monori Lokálpatrióta Egylet Kistó „Tavaspark” fásítása 150 000
12. MMSZ Egyesület Sportnap fogyatékkal élőknek 50 000
13. Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség Vendégváró Református Nyílt Nap 150 000
14. Monori Vasutas Nyugdíjas Klub Idősek tartalmas időtöltése a programtervezetnek megfelelően 80 000
15. Magyar Vöröskereszt Monori Telepi Szervezete Anyák napja ünnepség 90 000
16. Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskola) Párásítókészülék beszerzése 100 000
17. Monori Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete 100 éves jubileumi kiállítás előkészületeinek finanszírozása 100 000

„B” komponens: szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi célok

1. Monori Városi Nyugdíjas Kör Egészségállapot megtartása (gyógyfürdő),  
Szentes város megismerése 80 000

2. Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete Véradók napja ünnepség 80 000
3. Közös út Cukorbetegek Egyesülete Cukorbetegség megelőzése, ismeretterjesztés, szűrések, oktatás 100 000
4. Monor Hegyessy Lions Club Karácsonyi ajándékcsomagok a rászoruló monori családoknak 90 000

„C” komponens: nyári táborozás
1. 842. sz. Benedek Elek cserkészcsapat Nyári tábor 140 000
2. Monori Baptista Gyülekezet Nyári tábor 150 000

3. Monor és Térsége Integrált Család  
és GYEJO Központ és Szolgálat Nyári tábor 100 000

4. Monori Evangélikus Egyházközség Nyári tábor 150 000
5. Római Katolikus Egyházközség Nyári tábor 300 000
6. Monor-Kistemplomi Református Egyházközség Nyári tábor 300 000
7. Nagycsaládosok Monori Egyesülete Nyári tábor 300 000
8. Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyári tábor 300 000
9. Nemzetőr Általános Iskola Nyári tábor 80 000

10. Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület Nyári tábor 100 000
11. Monori Ady Úti Általános Iskola Nyári tábor 80 000

„D” komponens: önkormányzati fenntartású intézmények „A” és „B” komponensbe tartozó pályázatai
1. Monori Petőfi Óvoda Biztonság-projekt a Petőfi óvodában 120 000
2. Monori Gondozási Központ Idősek klubjának kirándulása 100 000
3. Monori Kossuth Lajos Óvoda Egyhetes projekt a népmese jegyében 120 000
4. Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Helyi rendezvények, a hagyomány és az értékőrzés szolgálatában 100 000
5. Monori Bölcsőde Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése 100 000
6. Monori Szivárvány Óvoda Családi nap 120 000
7. Monori Napsugár Óvoda Családi nap 120 000

8. Védőnői Szolgálat Lakossági szűrővizsgálatok végzése, 
egészséges életmód népszerűsítése 100 000

9. Monori Tesz-Vesz Óvoda Egészségmegőrző nap 120 000

ÖsszeseN 5 000 000

a lakosság életmódjának javítását szol-
gáló célok megvalósítására; a művésze-
ti alkotómunka feltételeinek javításá-
ra; művészeti értékek létrehozásának és 
megőrzésének elősegítésére; szociális, 
egészségügyi és gyermekvédelmi célok 
megvalósítására is. A nyertes szerveze-
tek részére megítélt támogatást az alábbi 
táblázat tartalmazza.  gz
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 A monori belterületi utak jelentős ré-
sze szilárd burkolattal rendelkezik, me-
lyek karbantartására minden tavasszal 
sor kerül, a városüzemeltető KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. koordinálásában. A 
kátyúmentesítési és padkarendezési fel-
adatokkal megbízott alvállalkozó – idő-
járástól függően – azt vállalta, hogy már 
júniusban befejeződnek a kátyúzási 
munkálatok. 
 A felmérések alapján 400 négyzet-
méternyi kátyú javítása és 2500 méter-
nyi padka rendezése történhet meg a 
közeljövőben. A kátyúmentesítés során 
a kátyúk széleinek kivágása, a felület ki-

 az elmúlt tél sem múlt el nyomtalanul az utakon 

elkezdődött a kátyúzás
takarítása, majd a teljes felület bitume-
nes emulzióval való kikenése után AC-
11 jelű hengerelt aszfalttal történik meg 
a kátyú újraaszfaltozása.
 Az elmúlt évek gyakorlata szerint 
egyes városrészeket sorrendbe állítva, 
elsőként a Kossuth Lajos utcától északra 
eső területen; a város északnyugati ré-
szén kezdik meg a munkát. A KÖVÁL 
NZrt. kéri a lakosság türelmét, és elő-
re is köszönik, hogy a munkálatok ideje 
alatt figyelmesen közlekednek!  Remél-
jük, hogy közutak karbantartását köve-
tően ismét komfortosabban közlekedhe-
tünk a város útjain! gzpJ

 újabb utak újulhatnak meg 

bizakodva pályázunk
A város képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be egy olyan állami kiírásra, amely 
többek között a belterületi közlekedési 
infrastruktúra-fejlesztések megvalósí-
tását célozza. Nyertes pályázat esetén 
megújulhat a Deák Ferenc utca Liliom 
és Csokonai utcák közötti, valamint a 
Csokonai utca Deák és Acsádi utcák 
közötti szakasza is. A felújítás a leg-
utóbb megvalósult és folyamatban lévő 
belterületi útfelújításokhoz hasonlóan 
magasabb műszaki tartalommal való-
sulhatna meg. Így az út az új aszfalt ko-
póréteg mellett süllyesztett szegély-
kővel kerülne megépítésre, melyet új 
útpadkával és a vízelvezető árkok hely-
reállításával is kiegészítenének. Sikeres 
pályázat esetén a korábbi és a jelenle-
gi fejlesztések eredményeképpen a te-
mető több irányból is jó minőségű úton 
lesz megközelíthető.  pJ

 130 millió forint 

készülnek az új utak
Átadták a kivitelezőnek azokat az útsza-
kaszokat, amelyekre a  város az „Önkor-
mányzati tulajdonú belterületi utak szi-
lárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének tá-
mogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén” című pályázatban 
nyert 130 millió forintot. A beruházás-
ban megújul a Nemzetőr utca Kossuth 
Lajos utca és Liliom utca közötti 292 
méter hosszú szakasza, a Kistemplom 
utca teljes szakasza (445 méter), a He-
gedűs Gyula utca, a Páskom utca cso-
mópontja, illetve a Bocskai utca 183 mé-
teres szakasza a Kossuth Lajos utcától 
a városi piac épületének végéig. A kivite-
lezés augusztus végén fejeződik be. ppp

 átadták a kivitelezőnek 

MegúJul az acsádi
Átadták a kivitelezőnek az Acsádi utca 
felújításra kerülő szakaszát. Mint ko-
rábban beszámoltunk róla, a város 30 
millió forintot nyert pályázaton az Acsá-
di utca Liliom utca és a Református Te-
mető közötti szakaszának felújítására. 
Az önkormányzat a pályázati forrást to-
vábbi 5,3 millió forinttal egészítette ki. 
A forgalmas utcában süllyesztett sze-
géllyel és feszültségelvezető réteggel 
megerősített útfelújítást végeznek, me-
lyet új útpadkával és a vízelvezető árkok 
helyreállításával egészítenek ki.
 A felújítás eredményeként augusz-
tus végére egy újabb nagy forgalmú és 
régóta felújításra váró utca közlekedé-
se lesz biztonságosabb Monoron. Jan

 y A Krúdy Gyula utca és a Vörösmar-
ty utca sarkán.

 y A Kossuth Lajos utca és a Kistói út 
sarkán.

 y Az Attila utca és az Ady Endre utca 
páratlan oldali sarkán.

 y Az Attila utca 3-5. és 13-15. szám előtt.
 y Az Ady Endre úton az általános isko-
lával szembeni oldalon.

 y A Maggyár előtt területen.
 y A Péteri utca 013/3 hrsz.-ú ingatlan 
előtt.

 y A Móricz Zsigmond utca elején.
 y A Hernád közben.
 yA Szőlőhegy utcában.  Jap

 az idei évben is folytatódik a város járdafelújítási programja 

23 Millió új járdákra
 Idén több, mint 2000 négyzetméternyi 

járda felújításának munkálatait rendelte 
meg az önkormányzat. A 23,2 millió fo-
rint értékű kivitelezői munkát a mono-
ri SURA 2004 Kft. nyerte el, aki legked-
vezőbb ajánlatot adta a közbeszerzési 
eljárásban. A járdák a korábbi felújítá-
sokhoz hasonlóan monolit betonból ké-
szülnek majd.
 A járdaszakaszok a következő terü-
leteken újulnak meg:

 y A Móricz Zsigmond utca Kistói út és 
Mártírok útja közötti szakaszán.

 y A Pósa Lajos utca Páskom utca és 
Kistói út közötti szakaszán.

 Ahogy előző számunkban beszámol-
tunk róla a Monori Szakorvosi Rende-
lő felújítása ingen hosszú egyeztetési 
szakaszon van túl. Április 7-én végül 
a város önkormányzata kiírta a rende-
lőintézet és környezete felújításához és 
átalakításához szükséges engedélyezé-
si és kivitelezési tervdokumentációk el-
készítésre vonatkozó ajánlattételi felhí-
vást. A tervezésre hat építészirodát kért 
fel a város. Mivel speciális szakterület-
ről van szó, ezért olyan cégeket kere-
sett, akiknek komoly tapasztalata van 

 2020-ban fejeződhet be a monori szakorvosi rendelő felújítása 

tervezés alatt a rendelő
az egészségügyi intézmények tervezé-
sében. A megadott határidőig egyetlen 
pályázat érkezett, a 4D Építész Stúdió 
Kft.-től, akik nettó 22 millió forintért 
vállalták a felújításhoz szükséges építési 
tervek elkészítését, amelyek nyár végé-
re készülhetnek el. Ezután írhatják ki a 
kivitelezésekre és eszközbeszerzésekre 
a közbeszerzési eljárásokat. Ha minden 
a tervek szerint halad, akkor a járóbe-
teg szakellátást Monoron és vonzáskör-
zetében biztosító rendelőintézet 2020-ra 
újulhat meg.  papp
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szolgálni önzetlenül

 a tagság 
A Monor Hegyessy 
Lions Club történetének 
negyed évszázadában 
közel ötven fő vett részt 
a jótékonysági munká-
ban. A jelenlegi tagok 
között is több, egyébként 
is köztiszteletben álló 
személyt találunk: Ba-
latoni Mátyás, dr. Burzuk 
Valéria, Bódi Ferenc, Gál 
Valéria, Hégely Péter, Já-
vorszkyné Izmán Margit, 
Kafka István, Kafka Nán-
dor, Kecskés Péter, Kovács 
Béla, Kriskó András, Ku-
gel György, Laza István, 
Mihályi Sándor, Nagy 
László, dr. Páczi Antal, 
Rácz Gyuláné, Rágyánsz-
ky Pál, Tóth Gábor, Tóthné 
Fiel Mariann, Túroczy Já-
nos, Tóth Mihály, Monori 
Sándor, Muharos Éva, Ba-
logh Péter, Mile Ferenc.

A Lions egy olyan ön-
kéntes alapon szerve-
ződő közösség, amely 

20-30 fős klubok összességé-
ből áll.  Alapjait Melvin Jones 
rakta le 1917-ben az Egyesült 
Államokban. A közösségnek 
ma a világon összesen 1,35 
millió tagja van. Magyaror-
szágon és további 205 ország-
ban elsősorban a látás megőr-
zése, a látássérültek segítése, 
a környezetvédelem, az éhség 
elleni küzdelem, a cukorbe-
tegség megelőzése és a gyer-
mekrákban szenvedők érde-
kében tevékenykednek. 
 – A monoriak az elsők kö-
zött alakítottak Lions-klubot 
Magyarországon. Kezdetben 
kecskemétiekkel közösen mű-
ködtették, majd 26 évvel ez-
előtt önállósodtak és létrehoz-
ták a Monor Hegyessy Lions 
Clubot.
 – Segítői programunk ál-
landó és évenként változó ele-
mekből áll össze – mondta Hé-

A másokon való segítés belső igénye mindannyiunkban megvan. Mégis kevesen vannak azok, 
akik hónapról hónapra áldozatokat hoznak idegen emberekért. Van azonban a városunkban 

egy civil szervezet, amelynek tagjai lassan immár 30 éve minden hónapban azért találkoznak, 
hogy új és új célokat megfogalmazva segítsenek másokon. Ők Monor Hegyessy Lions Club tagjai.

gely Péter, a Monor Hegyessy 
Lions Club elnöke, aki immá-
ron negyedik éve tölti be ezt a 
tisztséget. – Így például min-
den évben 40 ajándékcsoma-
got állítunk össze, amelyet a 
monori iskolák 10-10 legin-
kább rászoruló gyermekének, 
családjának adunk át. Ösz-
töndíjprogramunk keretében 
évente két gimnáziumi tanu-
lót segítünk összesen 50 ezer 
forinttal. Az immár hagyo-
mányos Falánk Fánkfalók ta-
lálkozó bevételéből monori 
hátrányos helyzetű gyerme-
kek táborozását támogatjuk. 
A Borvidékek Hétvégéjén is 
találkozhatnak velünk az ér-
deklődők a két pincét összekö-
tő Lions utcában. A tavaly itt 
összegyűjt 192 ezer forintból 
egy négyéves beteg kislány, 
Várszegi Vivien gyógykezelését 
támogattuk. Az előzetes meg-
állapodásunknak megfelelő-
en támogatásunkat a Földfém 
Kft. ugyanennyivel egészítette 
ki, így a kislány szülei össze-
sen 384 ezer forint támogatás-
hoz juthattak.
 – Vivien támogatása is 
olyan cél volt, amelyről a 
hónapról hónapra megren-
dezett üléseinken közösen 
döntünk – hangsúlyozta Hé-
gely Péter. – Tagjaink való-
di közösséget, baráti társasá-

got alkotnak, új tagot is csak 
egyhangú szavazás alapján, 
féléves ismerkedési időszak 
után veszünk fel. Az ilyen 
havonkénti üléseken dön-
tünk például olyan jótékony-
sági rendezvények megszer-
vezéséről is, mint a májusi 
Érdi Tamás-koncert, amely-
nek 200 ezer forintos bevé-
telével a hátrányos helyzetű 
gyerekek színház- és kon-
certjegyvásárlását támogat-
juk. Ezzel remélhetőleg olyan 
életre szóló élményekhez jut-
tathatjuk őket, amelyet enél-
kül egyébként soha nem él-
hetnének át. Ugyanez volt a 
célunk a világhírű Budapes-
ti Fesztiválzenekar tavalyi 
koncertjének megszervezé-
sével is. Nagyvonalúságuk-

nak köszönhetően teljesen 
ingyenesen vállalták az előa-
dást, amelyen 200 monori ze-
nekedvelő és hátrányos hely-
zetű gyerek vehetett részt. 
A gyerekeket azonban nem 
csak élményekkel segítjük 
egy jobb élethez, hanem pél-
dául szemüvegvásárlással is. 
Monor Város Önkormányza-
tával közös programunkban 
180 ezer forintot utaltunk át a 
Máltai Szeretetszolgálat Mo-
nori Csoportjának, hogy 15 
rászoruló gyermek új szem-
üveget kaphasson.
 – Két éve nemzetközi kap-
csolatokat is ápolunk – tette 
hozzá az elnök. – A szerbiai 
Nagybecskereken is működik 
egy Lions-klub, akikkel már 
több közös jótékonysági prog-
ramot is szerveztünk. Idén 
októberben például Mocsári 
Károly, világhírű monori zon-
gorista ad majd jótékony-
sági koncertet Újvidéken és 
Nagybecskereken is. Ahogy 
a Lions-klubok jelmondata 
is hangzik: we serve, vagyis 
szolgálunk. Jó lenne ha egy-
re többen így gondolkodnánk, 
ezért szívesen látjuk a segíte-
ni akaró embereket tagjaink 
között. Azonban még jobban 
örülnénk, ha egy másik Lions-
klub is alakulna a városban, 
a környező településeken élő-
ket még inkább bevonva a jó-
tékonysági munkába. 
 papp János

A Monor Hegyessy Lions Club néhány tagja és 
segítője a karácsonyi ajándékcsomagokkal

Hégely Péter elnök idén tavasszal adta át Monor Város Önkormányzatának 
és a Lions Club tagjaink közös adományát gyermekek szemüvegvásárlására
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ingyen is leadható!
Vajon miért dobják ki a szemetet az út szélére, ha ingyen is leadhatnák a hulladékudvarban?

összeállította: papp János

Idén tavasszal több szervezet is sze-
métgyűjtési akciót hirdetett: a Magyar 
Közút, a városi önkormányzat és a pin-

cetulajdonosok is saját közösséget szer-
veztek az illegálisan lerakott szemét ösz-
szegyűjtésére. A gyűjtés közben azonban 
kiderült, a szemét nagy részét akár ingye-
nesen is leadhatták volna a szemetelők a 
monori hulladékudvarban. Erre bárki jo-
gosult, ha rendelkezik monori lakcímkár-
tyával és az adott hónapot megelőz hulla-
dékszállítási számlát igazoló befizetéssel. 
 A monori hulladékudvarban a követ-
kező hulladékok adhatók le ingyenesen.  A 
megadott mennyiségek egy személy által 
leadható éves mennyiségre vonatkoznak:

 y  Beton-, tégla-, cserép- és kerámia-
hulladék keveréke: legfeljebb 1 köb-
méter mennyiségben, maximum 40 
cm-es befoglaló méretben, amely 
egyéb anyagokat és szennyeződése-
ket nem tartalmazhat.

 y Italos karton: például a tejes- vagy 
gyümölcsleves doboz, amelyeket ki-
öblítve vesznek át korlátlanul.

 y Műanyag és fémhulladékok:  mo-
sószeres és öblítős palackok, PET-pa-
lack és kupakja, tiszta fóliazacskó, 
reklámszatyor, üdítős, sörös, kon-
zerves doboz. Fontos, hogy ezek is 
legyenek kimosva. Korlátlan meny-
nyiségben leadhatók.

 y Gumiabroncs: bármely személya-
utó-gumiabroncsból átvesznek egy 
garnitúrányi mennyiséget. Viszont 
teherautó- vagy traktorgumit nem 
lehet leadni.

 y Lom: az elhasznált bútorokból, 

szőnyegekből, matracokból, textil-
ruhákból egy-egy szobányi beren-
dezést lehet leadni térítésmentesen. 
Fontos, hogy az ablaküveg, a bontott 
nyílászáró és a veszélyes hulladékok 
ingyenes elhelyezésére nincs mód!

 y Fáradt olaj: és csomagolása 20 literig.
 y Használt sütőzsiradék, olaj: legfel-
jebb 20 kg-os menyiségig.

 y Növényvédő szerek és festékek cso-
magolásai: legfeljebb 10 kg-ig (kizá-
rólag a csomagolás adható le!).

 y Szárazelem: 10 kg-ig.
 y Üvegcsomagolási hulladék: pl.: bo-
ros-, sörös-, befőttesüveg korlátozás 
nélküli mennyiségben adható le.

 y Akkumulátor: legfeljebb 20 kg adha-
tó le ép, összeszerelt állapotban.

 y Elektronikai hulladék: például tele-
vízió, mosógép, hűtő. Évente legfel-
jebb 200 kg mennyiségben, ép, össze-
szerelt állapotban.

 Merre találoM? 
A monori hulladékudvar a Baj-
csy-Zsilinszky utca végén találha-
tó. Keddtől péntekig 8-tól 16 óráig, 
szombaton 8-tól 14 óráig tart nyitva. 
Hétfőn és varsárnap zárva tart.

 ingyen elviszik! 
A házhoz menő lomtalanítást ingat-
lanonként évente két alkalommal 
lehet megrendelni. Alkalmanként  
3 köbméter hulladékot visznek el 
ingyenesen. A lomtalanítás meg-
rendeléséhez hívja a 06-53-500-152-
es telefonszámot és válassza a 2. 
menüpontot!

 ünnepi szállítások  
Ne feledje időben kirakni kukáját! 
Az ünnepnapokra eső szállítások az 
év hátralévő részében a következő-
képp alakulnak:

 y Június 10. (hétfő) helyett  
júni us 8. (szombat).

 y augusztus 20. (kedd) helyett  
augusztus 17. (szombat).

 y Október 23. (szerda) helyett  
október 24. (csütörtök).

 y December 25. (szerda) helyett 
december 27. (péntek).

 ide vigye az üveget! 
Az üveg (színes, színtelen öblös, 
üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése a 
többi hulladéktól elkülönítve törté-
nik. A kiöblített üvegeket a követ-
kező gyűjtőpontokon lehet lerakni:

 y Hulladékudvar (Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca vége).

 y A Klapka utca és a Pozsonyi 
utca sarka.

 y Katona József utca.
 y A Mátyás király és a Kossuth 
Lajos utca sarka.

 Több helyen is hibásan je-
lent meg a monori házhoz 
menő zöldzsákos hulladékok 
elszállításának rendje. Ezért 
az idei év hátralévő részének 
pontos szállítási időpontjait 
itt közöljük. 

 szeptember végéig havonta kétszer szállítják el kertgondozás során keletkező növényi hulladékot 

a sárga- és zöldzsákos gyűjtésről
bi zsákok is vásárolhatók 430 
forintért, amelyeket DTkH al-
vállalkozója, a KÖVÁL Zrt.  
irodájában lehet kérni a Kos-
suth L. u. 147. szám alatt.  
A szolgáltató legfeljebb 70 
cm hosszú kötegelt gallyakat 
is elszállítja alkalmanként 
0,5 köbméter mennyiségben.
  A házhoz menő csoma-
golási hulladékot (sárga) to-
vábbra is kéthetenként szál-
lítják el. A 1. körzetben hétfőn, 
a 2.-ban kedden, a 3.-ban szer-
dán, a 4.-ben csütörtökön, míg 
az 5.-ben pénteken. Ebben 

az esetben a szolgáltató min-
dig annyi csere zsákot bizto-
sít, amennyi kihelyezésre ke-
rült. A csomagolási hulladék 
egyébként bármely áttetsző 
(nem fekete zsákban is kihe-
lyezhető. 
 Fontos, hogy a csomago-
lási hulladékba nem kerülhet 
semmilyen üveg! A különféle 
üvegedények leadására a mo-
nori hulladékudvarban, illet-
ve az üveg gyűjtőpontokon 
van lehetőség.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés időpontjai
Körzet Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
1 8., 24. 8., 22. 5., 19., 2., 16. 14. 11. 9.
2 11., 25. 9., 23. 6., 21. 3., 17. 15. 12. 10.
3 12., 26. 10., 24. 7., 22. 4., 18. 16. 13. 11.
4 13., 27. 11., 25. 8., 23. 5., 19. 17. 14. 12.
5 14., 28, 12., 26. 9., 23. 6., 20. 18. 15. 13.

A térítésmentesen rendelke-
zésre bocsátott zöld zsákokba 
a levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket lehet bele-
rakni. A begyűjtéssel együtt 
a szolgálató 2 csere zsákot biz-
tosít. Szükség esetén továb-
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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 
•   12 órás váltott 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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díszpolgárokat avattak

 elballagtak a józsef attila gimnázium végzősei 

ünnep, kezdet, nem vég

Dr. Baksa Brigitta jelenleg 
a váci Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskola docen-

se, annak Társadalomtudomá-
nyi és Romológiai Tanszékén. 
1976-tól '80-ig volt Gyömrő-
ről bejáró tanuló. Már ak-
kor érdeklődött pl. a bukovi-
nai székelyek, illetve Sárköz 
népi kultúrája iránt. A kókai 
kendertermesztésről és fel-
dolgozásról tanulmányt írt a 
Néprajzi Múzeum pályázatá-
ra. Az esztergomi tanítókép-
zőt elvégezve – mendei taní-
tása mellett, párhuzamosan 
– elvégezte az ELTE néprajz 
szakát is. Eközben – országo-
san elsőként – dolgozta ki a 
néprajzoktatás helyi tanter-
vét, annak hon- és népismere-
ti tankönyveivel és munkafü-
zeteivel, CD-ivel. Több mint 50 
publikációja jelent meg, töb-
bek között a gyömrői öregfa-
lu szerkezetéről, a népi építé-
szetről, és a jeles napokról. A 
mendei evangélikus gyüle-

 Május 4-én a szűnni nem akaró esőzés-
ben ezúttal a felvirágozott tantermekbe és 
folyosókra kényszerültek összezsúfolód-
ni az József Attila Gimnázium ballagásá-
ra érkezők. Az 5 végzős osztály 157 – 15 
jeles, 7 kitűnő, eddig 49 közép- és 6 fel-
sőfokú nyelvvizsgás – tanulója búcsúzott 
iskolájától. Nagy többségükben felsőfo-
kú intézményben szándékoznak tovább-
tanulni. Nekik esélyük is lehet erre, 
hiszen a JAG, a felvételi eredmények 
alapján eddig a középiskolák első har-
madába tartozott. És a most elköszönők 
sem gyarapították elődeiknél kevésbé 
intézményük jó hírnevét. Példa lehet 
erre az is, ha ezúttal csupán a nevelőtes-
tület legnagyobb kitüntetésének – a Sig-
num Laudis (a dicséret jele) Díjnak – négy 
idei nyerteséről szólunk. Kiemelkedő ta-
nulmányi- és versenyeredmény, példás 
magatartás és közösségi munka jellem-
ző rájuk. Csókási Barbara Zoé (12.g) orszá-
gos tánctrófeáival és irodalmi különdíjá-
val; Lehota Eszter (12.g) országos szellemi 

diákolimpiai, matematikai, anyanyelvi, 
katasztrófavédelmi és tánchelyezésével 
ért el sok pluszt. Nem véletlen, hogy – a 
történelem, matematika, filozófia terüle-
teken, valamint a diákbizottságban és a 
tudományos diákkörben is kiemelkedő-
en dolgozó, két felsőfokú nyelvvizsgát 
szerző – szavaló- és szónokversenyben is 
jeleskedő Ignácz Máté (12.c) tartotta a bú-
csúbeszédet. Szász Bernadett (12.b) pedig 
azzal, hogy az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyen tavaly történelem-
ből: III., az idén pedig irodalomból: I. lett, 
iskolatörténeti jelentőségű sikert ért el. A 
Jó tanuló – Jó sportoló címet az a Szántay 
Anna (12.a) kapta, aki a junior női tőrcsa-
pat Eb-bronzérmese, de párbajtőr egyéni-
ben is ob-dobogós. (A birkózó, íjász, ka-
rate, kempo és taekwon-do sikerekről itt 
csak helyhiány miatt nem számolhatunk 
be.) Az ünnepség búcsúdalának szavai 
valamennyi ballagó érzelmeit kifejezhet-
ték: „Segíts elhinnem, hogy Rám vár a 
végtelen”. blcs

József Attila Gimnáziumunk 19. alkalommal adta át – az idei ballagáson – a 2001-ben alapított 
díszpolgári kitüntetését, amit olyan egykori diákjaiknak adományoznak, akik pályájukon 

széleskörű elismertséget szereztek, ezzel pedig középiskolájuk jó hírnevét is növelték.

kezet hagyományőrző pün-
kösdi templomdíszítése kez-
deményezésére lett (2011 óta) 
hungarikumként a Szellemi 
Világörökség része. Módszer-
tani segítséget nyújtott a mo-
nori Helytörténeti Kiállítás 
megvalósításához is. 2010-ben 
doktori fokozatot szerzett, tag-
ja az MTA köztestületének, a 
Néprajztudományi Bizottság-
nak és a Magyar Néprajzi Tár-
saságnak. Térségünket is gaz-
dagító tevékenységét 2018-ban 
– az oktatás kategóriában – 
Prima Regionális Díjjal ismer-
ték el.  b.g

Dr. Huszthy Péter a Bu-
dapesti Műszaki Egye-
tem Szerves Kémiai 

és Technológiai Tanszékének 
egyetemi tanára, tanszékve-
zető-helyettes, kutatócsoport- 
és témavezető. Nyáregyházán 
született, 1964-68-ig volt ké-
miaszakkörös gimnazistánk. 
Utána az ELTE TTK-n okleve-
les vegyészként végzett, majd 
5 évig az USA-ban volt egye-
temi oktató és vendégkutató. 
Főleg a szupramolekuláris ké-
mia szakterületével foglalko-
zott, de komoly eredményei 
vannak pl. az étercsoportok 
szintézise, az enantiomer fel-
ismerése és alkalmazása te-
rén, és az áramlásos kémiában 
is.  A természet- és a kémi-
ai tudományok doktora, több 
mint 20 tudományos-szakmai 
szervezet tagja, illetve elnö-
ke. Csak MTA levelező tagsá-
ga (2013) óta is 41 publikáció-
ja, 84 előadása, illetve posztere 
született, jelentős nemzetközi 

visszhangot is kiváltva. Ered-
ményei a gyógyszer-, növény-
védőszer-, az élelmiszer- és az 
illatszeripar számára voltak 
hasznosíthatóan fontosak. Ku-
tatási és oktatási munkássá-
gát 2016-ban Apáczai Csere Já-
nos-díjjal ismerték el, legutóbb 
pedig (március 13-án) Jedlik 
Ányos-díjat kapott, kimagas-
lóan sikeres feltalálói, illetve 
kiemelkedő színvonalú és ha-
tékonyságú iparjogvédelmi 
tevékenységéért. 2019. május 
7-én, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává vá-
lasztották.  blcs
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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. 06. 13-ig, vagy  

            a készlet erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

BOMBA!
energiaital
250 ml
tutti-frutti ízű
149 Ft helyett

129 Ft

SOPRONI
Óvatos Duhaj sör
0,5 liter
Ipa, Apa, Démon, 
Meggy ale, 
269 Ft helyett

249 Ft

Kristály- 
cukor
1 kg
239 Ft helyett

189 Ft

BRAVOS Classic
őrölt kávé
250 g
499 Ft helyett

399 Ft

 jól vizsgáztak diákjaink a rákóczi-vetélkedőn 

rákóczi-totó és -rejtvény

 a vigadóban májusban szokatlan festmények várták a látogatókat 

Mátra, állatok és sör

 Gondosan előkészített, sok-
színű versengésben mérhet-
ték össze felkészültségüket és 
ügyességüket (április 30-án) 
Monor és környékének általá-
nos iskolás korosztályú csapa-
tai. Arról kellett meggyőzniük 
a zsűrit, hogy a Rákóczi-sza-
badságharc e térséghez kötő-
dő eseményeit – megjelölt for-
rásanyagok és fantáziájuk 
segítségével is – hogyan sike-
rült megismerniük. A diáko-
kon és felkészítő tanáraikon 
kívül ötletgazdaként az emlé-
kezetes (március 23-i) monori 
Rákóczi Emléknap házigazdá-
ja; a szervezésben és a felada-
tok elkészítésében a Városi 
Könyvtár és a Kossuth Iskola; 
a rendezésben pedig a Viga-
dó tette a legtöbbet azért, hogy 
ez a rendezvény jól sikerülhes-
sen. De szükséges volt mind-
ehhez a Rákóczi Szövetség, 
Monor Város Önkormányzata 
és a Monori Tankerületi Köz-

                         
 Az Esztergomban született 

és Recsken élő Godó Hajnalka 
azt vallja, hogy a címünkben 
említettek mérhetetlen sze-
retete határozza meg műve-
it. Főleg a macskák ábrázolá-
sa gyakori képein, „akiknek 
tekintetébe lelke egy darab-
káját” mindig igyekszik el-
rejteni. Pedig egyébként nem 
tűnik olyan hölgynek, akit 
„cicás”-nak szokott jellemezni 
a közbeszéd. Egykor országos 
erőemelő magyar bajnok, vá-
logatott kerettag is volt. A tig-
ris, a dobermann, a vaddisz-
nók, a versenymotorosok és 
a lovak lefestése jobban utal-

pont és a Rábai Pékség támo-
gatására is, így a versenyzők-
nek nem kellett éhezniük és 
szomjazniuk sem. Az előzetes 
fényképtablók készítésében a 
helyi Kossuth, a kuruc katona 
bemutatásában Bugyi, a Csí-
nom Palkó zenés előadásában 
pedig Jászai Iskolánk produk-
ciója volt a leghangulatosabb. 
Az írásbeli feladatok közül a 
totó és a keresztrejtvény a Já-
szainak, a „mikor, hol, mi tör-
tént?” a JAG tizedikeseinek, a 
„ki mondta, hol mondta, mikor 
mondta?” pedig – hibátlanul 
– a Nemzetőrnek sikerült leg-
jobban. Végül a 15 jelentkező-
ből induló 11 csapat közül – a 
Rákóczi Szövetségnek köszön-
hetően – az első 7 kaphatott ér-
tékes könyvjutalmat, illetve az 
első 3 jutalomkirándulást is 
nyert, Borsi és Sárospatak Rá-
kóczi-emlékhelyeire. Büszkék 
lehetünk arra, hogy a 4 mono-
ri általános és a 2 középisko-

hat erre. Igaz, hogy gyengéd 
vonalakkal tudja ábrázolni a 
védtelen gyermeket is. Tájké-
pein valóban ki tudja fejezni 
természetszeretetét, és látha-
tó rajtuk mesterségbeli tudá-
sa. Azt viszont, hogy meg-
lepően erős sörszeretete túl 
konkrétan, még a „szemek-
be zárva” a macskáknál is 
megjelenik, a szép tájban 
álló elegáns szarvas pedig 
agancsai között tartja a teli 
söröspoharat, egyesek ér-
tékcsökkentő túlzásnak ér-
�ékelhetik. A valóság hű le-
festése mellett persze helye 
van a fantáziának, ha az nem 

la három csapata közül 5 ke-
rülhetett a díjazottak közé. I. 
Nemzetőr, II. Jászai, III. JAG 10. 
o.. IV. Monorierdő, V. Kossuth, 
VI. Bugyi, VII. Ady. De nem 
csak ők, hanem a JAG 9. o., Va-
sad, Gomba és a Szterényi di-
ákjai is csak nyerhettek isme-
reteket ezzel a vetélkedővel. 
A zsűri elnöke – Szende Már-
ta, az Országos Rákóczi Szö-
vetség gyömrői szervezetének 
vezetője – így összegezte érté-
kelését: „Gratulálok a monori-
aknak, hogy ilyen tartalmas 
vetélkedőt szerveztek a diák-
ság számára. A mai világban, 
amely a globalizmust tartja 
fontosnak, nagy szükség van 
arra, hogy a mai tizenévesek 
is foglalkozzanak többet a 
magyarság múltjával, legyen 
példaképük egy-egy történel-
mi nagyság”.  Ahogy az egyik 
csapat megfogalmazta: „Hogy 
a szép szabadság mindenki re-
ménye legyen”.  bolcsó gusztáv

vezet a kép harmóniája meg-
bontásához. Személyiségéhez 
illő, hogy a fegyelmezettséget 
igénylő akrillal szemben az 
olajjal festésben a határtalan 
szabadságot érzi.  -bolcsó-

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
június 5., 12. 
(szerdánként) 09.30-tól
(záróalkalom nyári szünet előtt)

bábos mesekuckó
és Mesés torna
Nagy-Papp Krisztinával
június 6., 13.
(csütörtökönként) 10 órától

hordozóklub 
kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere 
kisgyermekes anyukáknak
június 14. 10 órától
(záróalkalom nyári szünet előtt)

rejtélyes univerzum
N. Sebestyén Katalin festőművész
kiállításának megnyitója
június 19. 16 óra

Monor a Magyar
irodalomban
Jezsó Ákos monori író legújabb
kötetének bemutatója.
június 20. 18 órától

fröccsszombat 
június 22. 17 óra
tavas park

művészeti napközis 
tábor
Jelentkezni június 14-ig lehet!
július 8-12.
művelődési ház

fröccsszombat
július 13.
városközpont

dr. hevesi krisztina  
előadása
Belépőjegyek már kaphatók!
október 11.
vigadó díszterem

Müller péter est
Belépőjegyek már kaphatók!
október 23.
vigadó díszterem

 további programok: monor.hu 

civil és  
egyházi
események
hangolóra
Mindig is szeretted volna kipróbálni  
milyen a különféle hangszereken játszani? 
Most itt a lehetőség! 
június 5–6. 9 óra
budai imre ami (zeneiskola)

családi nap
június 8. 9 óra
További információ kérhető  
a 06-29/410-885-ös telefonszámon. 
szivárvány óvoda

véradás
június 12. 
művelődési ház

a monori zeneiskola 
tanévzáró hangversenye
június 13. 17 óra
vigadó kulturális és civil központ

közös út cukorbetegek
egyesületének találkozója
június 15. 14 óra
művelődési ház

9. monori 
fogathajtó verseny
június 29. 9 óra
bacchus tér

véradás
július 6. 
művelődési ház

prograMok

A programok részleteiért keressék a mega-
dott elérhetőségeket vagy az intézmények, 
egyesületek, klubok vezetőit! 

A képviselő-testület által elfogadott városi 
programterv alapján szervezett programo-
kat – köztük egyesületek, intézmények, civil 
szervezetek programjaival; sportesemények-
kel és a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
eseményeivel – Monor város honlapján, az 
Eseménynaptárra kattintva is olvashatják!
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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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2019. június 25-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

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.
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kultúra

 Magyar Jazz Szövetség, Monor Város 
Önkormányzata és a Vigadó Nonprofit 
Kft. Pleszkán Frigyes emlékére versenyt 
hirdet fiatal jazz-zongoristák számára.

 versenyt hirdettek pleszkán frigyes emlékére, fiatal jazz-zongoristáknak 

Jazz – emlék – verseny
Idén lenne 60 éves a monori csodagyerek, 
Pleszkán Frigyes, aki fájdalmasan korán 
és drámai módon hagyta el ezt a világot. 
Ötéves korától járt Mária néni magán ze-
neiskolájába, ahol magába itta a klasszi-
kus zenét és ahol megszerette a komoly 
technikai tudást igénylő darabokat. Ezzel 
párhuzamosan édesapja (id. Pleszkán Fri-
gyes, maga is kiváló jazz-zongorista) a jazz 
világát ismertette meg vele. Őstehetség 
volt, virtuóz tudású, szorgalmas és aláza-
tos művész.
 A Ki mit tud? versenyt 16 évesen úgy 
nyerte meg, hogy azonnal koncertezni 
hívták szerte az országban, és a Pori Jaz-
zfesztiválon ünnepelték. A gimnáziumi 
tanulmányaival együtt tanult az akkori-
ban felfejlődő Gonda tanszéken. 
  Külföldön ismertebb volt, mint itthon. 
Remek hangulatot tudott teremteni nagy 
koncerttermekben és kis klubokban egy-
aránt. Szórakoztató előadó és szellemes 
„showman” volt, a derű és a nevetés min-
dig ott bujkált az arcán. Akik hallhatták 
őt zenélni, máig fölemlegetik izzó hangu-

 így jelentkezhetsz! 
 y A jelentkezéseket a Vigadó Non-
profit Kft. honlapján lehet leadni: 
www.vigadokft.hu. 

 y A regisztráció visszaigazolását 
követően a jelentkezőknek videós 
formátumban, egyénileg rögzíte-
niük kell a következőket: egy jazz 
standard és egy improvizáció az 

„Érik a szőlő” népdal motívumára, 
valamint egy rövid bemutatkozás.

 y Videó feltöltése a regisztráció so-
rán kapott tárhelyre 2019. július 15. 
és 2019. augusztus 30. között.

 y Regisztráció határideje: 2019. júli-
us 15., videó feltöltésének határ-
ideje: 2019. augusztus 30. 

latú koncertjeit, kedves, közvetlen embe-
ri hangját. Több filmzenét is szerzett, egy 
egész estés portréfilm is készült róla, Jaz-
zember címmel.
 Emlékére rendezik meg a szervezők 
háromévente Monoron a 26 életévüket 
még be nem töltött ifjú zongoristák verse-
nyét, melynek nyerteseit ösztöndíjjal jutal-
mazzák.
 A verseny fővédnöke Gonda János Kos-
suth- és Erkel díjas előadóművész, zene-
szerző, a Magyar Jazz Szövetség alapítója. 
Védnökök: Pogácsás Tibor államtitkár és dr. 
Bajkai István országgyűlési képviselő.
 A verseny időpontja: 2019. október 4. 
és 5.. Helye: a monori Vigadó díszterme, 
Monor, Kossuth L. u. 65–67 I. emelet.
 Az esemény szakmai felügyeletét a 
Magyar Jazz Szövetség elnöksége, Bágyi 
Balázs és Gayer Ferenc látja el.
  - vigadó - 

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

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.
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 Az NBI-ből kiesett Vasas el-
len – a Szusza Ferenc Stadion 
villanyfényes mérkőzésén – 
az I. félidőben Tóth Barna szép-
ségdíjas bombagóljával egyen-
lítettünk, és csak a 90. percben 

 Május 21-én megtartotta éves 
közgyűlését a Monori Sporte-
gyesület. A döntésekről a dr. 
Selei Andrástól kapott informá-
ciók alapján tájékoztatjuk olva-
sóinkat.
 Rendhagyó küldöttgyű-
lés volt, hiszen a tisztségvi-
selők mandátuma egységesen 
2019. május 21-én lejárt, így tel-
jes tisztújítás történt. A rendez-
vényen dr. Zsombok László pol-
gármester és Darázsi Kálmán 
alpolgármester is személye-
sen vett részt. Ismert tény volt, 
hogy Ócsai István elnök és Ba-
jári Tamás egyesületi igazgató 
– a Gábor Attilát ért tragédiát 

sikerült ellenfelünknek a má-
sodikat begyötörnie. Amikor 
utána a szintén NBI-et járt Sió-
fokot legyőztük 2-0-ra, úgy 
tűnhetett, hogy az NBIII-at 
utcahosszal megnyert csapa-

követően – átmeneti időszak-
ra vállalta csak az egyesület 
irányítását, így senkit nem ért 
váratlanul, hogy lejáró man-
dátumuk után nem indultak a 
tisztségekért.
 A küldöttgyűlés és a vá-
rosvezetés külön köszönetet 
mondott Ócsai Istvánnak, aki 
rendkívül nehéz helyzetben 
vállalta és látta el sikeresen az 
elmúlt időszakban a megtisz-
telő elnöki feladatot.
 A Monori Sportegyesület 
elnöksége és tagjai teljes egyet-
értésben, egyhangúlag meg-
választották az új tisztségvi-
selőket, akiknek személye nem 

 egy év elteltével búcsúzott a bss monor az nbii-től  

pedig jól kezdődött a szezon

 május 21-én tisztújító közgyűlést tartott a monori sportegyesület  

új vezetőséggel folytatják

Balról jobbra: dr. Selei András spor-
tigazgató, Horváth Dávid vezető-
edző, Bajári Tamás szakosztályve-
zető (egyesületi igazgató).

Zátrok Tamás, az egyesület új elnöke megköszöni Ócsai István leköszönő 
elnök eddigi munkáját.

ismeretlen, hiszen évek óta az 
egyesületért dolgoznak, remek 
eredményekkel. A Monori 
Sportegyesület új elnöke Zát-
rok Tamás lett, aki korábban 
az úszószakosztály irányí-
tását látta el, míg egyesületi 
igazgatónak a karateszakosz-
tály vezetőjét, Kovács Bálin-
tot választották a küldöttek. 
Az elnökség pedig a jövőben 
az alábbi tagokból áll majd:
 1. Baranyi György elnökségi 
tag, a labdarúgó-szakosztály 
elnöke
 2. Ilgné Kasa Éva elnöksé-
gi tag, a ritmikus gimnasztika 
szakosztály elnöke
 3. Kovács Bálint elnökségi 
tag, a, karateszakosztály elnöke.
 4. Lódi István elnökségi tag, 
a taekwon-do-szakosztály el-
nöke.
 5. Nagy András elnökségi 
tag, az úszószakosztály elnöke.
 6. Takács Péter elnökségi 
tag, a kosárlabda-szakosztály 
elnöke.
 7. Balatoni Mátyás elnöksé-
gi tag, a birkózószakosztály el-
nöke.
 Az új tisztségviselőknek 
mind az egyesület, mind a vá-
rosvezetés sok sikert kíván a jö-
vőbeli munkához. Hajrá Monor!
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 Ócsai Istvántól – az MSE 
eddigi elnökétől – megtud-
hattuk, hogy Bajári Tamás 
a labdarúgó kft. ügyvezető 
tisztségét megtartotta. A fel-
ügyelőbizottság elnöke Zsom-
bók Viktória, tagja pedig Gáncs 
Viktor és Kispál Gábor lett.
 Az MSE egy mozgalmas, 
és sikeres évet tudhat maga 
mögött – összegezte Ócsai Ist-
ván –, mind sportszakmailag, 
mind gazdaságilag. Az egye-
sület 600 taggal büszkélked-
het, és büszkék vagyunk arra, 
hogy minden szakosztálynál 
magasan szakképzett edzők 
tudják segíteni a gyerekek fej-
lődését. Büszkék vagyunk a 
2018-ban határidőre elkészült 
és használatba vett új birkó-
zócsarnokra, amely teljes egé-
szében MSE-beruházás volt, 
pályázaton nyert pénzből. Vé-
gül az új tisztségviselőknek 
sok sikert kívánt a jövőbeli 
munkájukhoz.
 Úgy értesültünk, hogy a 
felnőtt labdarúgócsapat sorsa 
még nagyon képlékeny, inté-
zés alatt áll, keresik a lehetsé-
ges támogatási lehetőségeket. 
2019. június 19-ig kell leadni az 
NBIII-as nevezést. A licencünk 
megvan hozzá.  bg

tunkat bent tarthatja a Mer-
kantil Bank Ligában előzőleg 
megszokott lendülete. Saj-
nos, nem így történt. 7 győ-
zelmünk mellett 9 döntetlent 
értünk el; sokkal nagyobb 
anyagi támogatáshoz jutó 
nagyvárosokkal (pl. a Nyír-
egyháza, a Békéscsaba, a so-
káig élen álló Gyirmót-Győr, 
és a végül NBI-be visszake-
rült Kaposvárral) is. De utána 
a 38 fordulóból –  főszponzo-
runk, a stáb és a csapat nagy 
erőfeszítései ellenére is – 22-
ben veszítettünk! És ebben 

az sem vigasztalhat – sőt in-
kább bosszanthat –, hogy 16 
alkalommal egygólos vere-
séget szenvedtünk el, több-
ször az utolsó percekben… 
A záró –  Budafok ellen 2 –1-
re megnyert – „hazai” mérkő-
zés előtt sportigazgatónk és 
szakosztályvezetőnk megkö-
szönte vezetőedzőnk munká-
ját. Horváth Dávid több mint 
100 alkalommal vezette a Mo-
nor csapatát. Első évben be-
ugró játékos-edzőként egyből 
bajnoki ezüstérmet ünnepel-
hetett, tavaly pedig irányítá-
sával veretlenül nyerte meg a 
csapat az NBIII Keleti csopor-
tot. Ezzel – legfiatalabb edző-
ként – juttatta a BSS Monort az 
NBII-be.  - bolcsó -Fo
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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

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

 új ledes lámpákat szerelnek fel az uszodában  

fényárban úsznak

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

 A Monori Sportegyesület 
aláírta a Magyar Úszó Szövet-
ség által kiírt 2018. évi sportlé-
tesítmény-fejlesztési pá lyázat 
támogatási szer  ződését.
 Az elnyert bruttó 8 millió 
150 ezer forintból megújulhat 
a Monor Városi Uszoda me-
dencetéri világítása. Ezáltal 
lehetőség nyílik a jelenlegi 
elavult, hagyományos izzók 
teljes cseréjére. A korszerű 
ledes fényforrások nem csak 
fényerejükben múlják felül a 
régieket, hanem jelentős költ-
ségmegtakarítást (50-60 szá-
zalék) is eredményeznek. 
Ezzel jelentősen hozzájárul-
hatnak az uszoda közüzemi 
díjának mérsékléséhez.
 Az új világításon kívül az 
uszoda versenymedencéjé-
nek egyik oldali, hagyomá-
nyos rajtköveinek, versenycé-
lú startkészülékekre történő 
cseréje is a fejlesztés részét 
képezi. Az új versenyrajtkö-
vek nem csak az uszodában 

megrendezésre kerülő me-
gyei, illetve országos verse-
nyek alkalmával, de a Monori 
Sportegyesület úszószakosz-
tályának napi edzésmunkájá-
ban is minőségi változásokat 
hozhatnak.  
 A sávelválasztó bóják és a 
teljes kötélzet, illetve a hátú-
szó-jelzőzászlók cseréjérére, 
a tizenöt éves elhasználódás 
miatt van szükség, amely-
nek elsődleges célja a létesít-
mény állagának megóvása, 
javítása.
 A beruházás megvalósí-
tására várhatóan a 2019. au-
gusztus végén, az uszoda 
rendes éves karbantartási 
munkálatai idején kerül sor.
 A pályázat nagy előnye 
volt, hogy nem kellett ön-
résszel kiegészíteni, ráadá-
sul a pályázattal megvalósu-
ló fejlesztések teljes összegét 
előfinanszírozza a Magyar 
Úszó Szövetség.

zátrok tamás

             

          

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

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás 

cognacot és whiskyt
szeretne, akkor

nézzen be hozzánk!
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

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
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 gyászJelentés 

 egész nyáron mozoghatnak a gyerekek  

Monori sporttáborok

 aranyérmes lett női felnőtt junior kosárcsapatunk  

megvédték címüket

  hirdetésfelvétel: ozsvárt orsolya • 06-70/945-2444 • ozsvart.orsolya@regiolapok.hu

 apróhirdetések
REDŐNY, SZÚNYOGHÁLÓ (mobil és fix), NAPEL-
LENZŐ AKCIÓ MONORON! 25 éves tapasztalat!  
Ingyenes felmérés! Nyugdíjaskedvezmény! Pál  
redőny: 06-30/401-1029

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

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

A Szücs Magyarország Kft. monori bemutatókertjé-
be keresünk érettségivel rendelkező kereskedelmi 
ügyintéző hölgyet. Kereskedelemben szerzett ta-
pasztalat nem feltétel, várjuk pályakezdők jelentke-
zését is! Fényképes önéletrajzát küldje a szucsgra-
nit@gmail.com e-mail címre.

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

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

Sportág Időpont Helyszín Elérhetőség
Tenisz Június 17–21., június 24–28. Sportpálya 30/251-1370
Foci (ovis, alsós) Június 24–28. és július 1–5. Ady iskola 30/887-9747
Foci MSE 
utánpótlás

Július 1–5., további időpontok-
ról érdeklődni telefonon Sportpálya 20/298-8224 

20/946-5526
Birkózás Június 8.–július 12. Sportpálya 20/922-8267

Úszás Június 17-től  
augusztus 16-ig hetente Monori Uszoda 20/222-8884

20/388-1706
Karate Június 29–július 5. Szilvásvárad 70/414-9482
Kosár Július 8–12., augusztus 12–16. Jászai iskola 30/645-8313
Taekwondo Július vége, augusztus eleje Balaton 30/856-3202
Muay Thai (thai  
vendégedzővel) Augusztus 11–18. Szentendre 20/260-4842

Monor Városi Sport 
és Rekreációs Tábor június 24.–június 28. Kossuth iskola 30/288-9996
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 Május 18-án másodszor is megvédte 
bajnoki címét a Monor SE – Szedd ki! 
kosárlabdacsapat. Aranyéremmel tér-
hettek haza Budaörsről, a PMKSZ Női 
Felnőtt–Junior – Bokros Csilla Megye-
bajnokság döntőjéről. Sikerült győzni-

ük mind a piliscsabai PAFC Basket (72-
32), mind pedig a Nagykőrösi Sólymok 
KE (72-45) ellen. Mindezt úgy érték el, 
hogy az alapszakasz 17 mérkőzéséből 
16-ot sikerült megnyerniük! Gratulá-
lunk! -bolcsó-

 két verseny, sok-sok érem 

jól szerepeltek
Április 27–28-án az MSE 19 verseny-
zője Székesfehérváron 2 ezüst (Máté-
kovics Anna, 50 mell; Szilágyi Csanád, 
200 pillangó) és 2 bronzérmet (Gajdos 
Maja, 100 mell; Szilágyi Mátyás, 100 
hát) szerzett, és közülük 14-en itt ér-
ték el a korosztályos országos bajnok-
ság szintidejét is.

 Május 11-én – Hódmezővásárhe-
lyen – 9-en indultak a VII. Gyarma-
ti Kupán. 8-an ott növelték a szintidőt 
elérők számát. A pontszerző eredmé-
nyek mellett 2 arany- (Németh Enikő, 
100 és 200 pillangó), 3 ezüst- (Ba-
logh Bence, 100 pillangó; Bock Kamil-
la, 50 gyors; Szabó Dóra, 200 hát) és 
4 bronz érmet (Balogh B., 200 gyors; 
Bock Luca, 100 pillangó; Szilágyi Csa-
nád, 200 gyors; Hevesi Tóth Attila, 200 
hát) is szereztek. b.g.

Köszönjük mindazoknak, 
akik családfőnket, Vásárhelyi 
Gézát elkísérték utolsó útjá-
ra vagy más módon fejezték ki 
együttérzésüket. Köszönjük to-
vábbá a lelkészek, orvosok és 
munkatársaik segítségét. 
 A gyászoló család 

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik elkísérték utol-
só útjára szeretett halottunkat, 
Fekete Istvánnét (született  
Seres Mária), Manci nénit, 
együtt érezve a családdal,  
sírjára elhelyezték a megemlé-
kezés virágait.  
 A gyászoló család
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

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.

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.  
június 19-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!

A Fáy András Református Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola  

ANGOL, MATEMATIKA, INFORMATIKA, TANÍTÓ szakos  
pedagógusokat keres.

További részletek  a faysuli-gomba.hu oldalon.

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!



TOYOTAKOVACS.HU

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

Szeged
Dorozsmai út 9.   Tel.: 62 200 366

Már kipróbálható és rendelhető az új 2.0 Hybrid Dynamic Force 180 LE hajtással!

ÚJ TOYOTA
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HATCHBACK

2200 Monor, Jókai utca 3–5.  
Tel.: 06-20/402-1198  

Nyitva: H–P: 6–20, Szo: 7–20, V: zárva  

2200 Monor, Dózsa Gy. u. 37.
Tel.: 06-20/994-7876  

Nyitva: H–Szo: 6–21, V: 6–20

AjtAi Diszkont

235 Ft 99 Ft 499 Ft 1699 Ft

189 Ft

129 Ft 229 Ft 239 Ft 239 Ft

Rocky cellar  
sör  
palackos
0,5 liter
149 Ft helyett: 

Soproni Óvatos 
Duhaj Meggy Ale
dobozos
0,5 liter
255 Ft helyett:

Staropramen 
Prémium 
dobozos,  
0,5 liter
259 Ft helyett:         

Pécsi Craft Apa 
dobozos,  
0,5 liter
259 Ft helyett:         

Márka Fruitica 
őszi, narancs, alma, 
multivitamin 
1,5 liter
255 Ft helyett:         

Szentkirályi  
ásványvíz 
1,5 liter  
119 Ft helyett:         

Baba sampon 
gyógyn., kókuszo., 
mandulao
400 ml
599 Ft helyett:       

Perwoll  
Renew Black
2,7 liter
1849 Ft  
helyett:         

CBA  
Kutyaszalámi
1 kg
209 Ft  
helyett:         

NeM CSAK KeReSKeDőK  RéSzéRe! DiSzKoNT áRoN házhoz SzállíTvA

219 Ft

Dreher Gold 
sör 
dobozos
0,5 liter
249 Ft helyett: 

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


