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angyali üdvözlet 
Adventi kiállításmegnyitó Kruchió László munkáiból. 
november 22. 19 óra
vigadó díszterem

első adventi gyertya meggyújtása
Közreműködnek a református, a katolikus, az evangélikus 
és a baptista egyház kórusai.
Köszöntőt mondanak: Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium  
államtitkára és az egyházak lelkipásztorai.
december 1.  16 óra
szent istván tér

mikulás várja a gyerekeket
december 5. 16:30
szent istván tér

adventi várakozás
Dr. Csáki Tibor előadása
december 7. 18 óra
vigadó díszterem

második adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a baptista és az evangélikus egyház kórusa.  
Köszöntőt mond: Matúz József lelkipásztor és Sánta József  
lelkipásztor.
december 8. 16 óra
szent istván tér

Harmadik adventi gyertya meggyújtása 
Közreműködik a református egyház kórusa
Köszöntőt mondanak: Schaller Tamás és Vladár István 
lelkipásztorok.
december 15. 16 óra
szent istván tér

gulyás Csilla Hárfaművész konCertje
december 15. 19 óra
római katolikus, nagyboldogasszony templom

 ünnepi fényben  
 adventi ünnepségsorozat monoron

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Az advent idején a monori egyházakkal közösen,
színes, minden korosztálynak szóló rendezvénysorozattal várjuk az érdeklődőket

évzáró koncert
Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola  
Monori Tagintézménye tanulóinak koncertje.
december 19. 17 óra
vigadó díszterem

jótékonysági főzés
Balogh József szervezésében.
december 22. 14 óra
szent istván tér

negyedik adventi gyertya meggyújtása
városi karáCsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház közössége  
és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes gondoskodik.
Köszöntőt mondanak: Darázsi Kálmán polgármester és Urr Zsolt 
Ipoly plébániai kormányzó.
december 22. 16 óra
szent istván tér

jótékonysági karáCsonyi Hangverseny
Mocsári Károly, Csordás Klára, Pólus László és Hadady László 
koncertje.
december 22. 17 óra 
református nagytemplom

pásztorjáték
december 24. 16 óra
a római katolikus templomban

karáCsonyi istentisztelet
december 24.
evangélikus templom

karáCsonyi istentisztelet
december 24.
a református nagytemplom

gyermekkarácsony
református kistemplom

éjféli szentmise
december 24. 24 óra
római katolikus templom

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról a monori 
egyházak gondoskodnak, melyet ezúton is köszönünk (2. baptista és 
az evangélikus egyház, 3. református egyház 4. katolikus egyház).

Bővebb információ: 
06-29/413-212

vigado@vigadokft.hu
www.vigadokft.hu
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 30 éve lettünk város 

kisfilm monorról

Monor várossá avatásának 30. évfordu-
lójára az elmúlt három évtized fejlődését 
bemutató kisfilm készült, amely elérhe-
tő Monor város honlapjáról vagy az aláb-
bi QR-kód beolvasásával. A szintén ezen 

jeles alkalom-
ból készült könyv-
ről beszélgettünk  
Hanzelik Andreá-
val, a könyv felelős 
szerkesztőjével. 
Az interjú a 13. ol-
dalon olvasható. jp

 négy új tagja lett az október 13-án megválasztott képviselő-testületnek 

megalakult az új testület

 négy új tagja lett az október 13-án megválasztott képviselő-testületnek 

rendbe rakták a várost

 A 2019. október 13-án megtartott helyi 
önkormányzati választáson a szavazás-
ra jogosult 14 843 monori lakosból 4034-
en adták le szavazatukat. Közülük 3196-
an szavaztak arra, hogy a következő öt 
évben Darázsi Kálmán, a FIDESZ-KDNP 
jelöltje legyen a város polgármestere. A 
nyolc egyéni választókerület mindegyi-

 A városüzemeltetéssel megbízott Kö-
vál Nonprofit Zrt. szeptemberben és ok-
tóberben végezte el az őszi időszak vá-
rosrendezési feladatait. Az október 
végéig tartó szép időben elvégezték az 
utolsó fűnyírási munkákat, ezzel párhu-
zamosan a zárt vízelvezető rendszerek 
fölötti útszakaszok – Ady Endre utca, 
Balassi Bálint utca – padkáinak és vízle-
folyóinak tisztítása is megtörtént. 
 A városkép fontos elemei az esz-
tétikus és praktikus utcabútorok, 
melyek karbantartását szakaszosan 
végezte el a társaság. Egy adott útsza-
kaszon az összes pad fa elemei leszere-
lésre kerültek, melyeket a telephelyen 
festettek újra a városüzemeltetésért fe-
lelős munkatársak, miközben a fém 
tartószerkezetek igény szerinti korró-
ziómentesítése is megtörtént. A városz-
szerte elhelyezett, több mint 370 pad 
többsége és egyéb kiegészítők október 
végére újultak meg.   

és 7., míg az új polgármesterrel készült 
interjúnkat a 8. oldalon olvashatják.)
 Az új képviselő-testület az alakuló 
ülését október 24-én tartotta. Az ülésen 
Darázsi Kálmán polgármester Juhász 
László képviselőt javasolta az alpolgár-
mesteri tisztség betöltésére. A képvi-
selők titkos szavazás alapján elfogad-
ták a polgármester javaslatát. Juhász 
László társadalmi megbízatású alpolgár-
mesterként látja el a tisztségét, amely azt 
jelenti, hogy jelenlegi munkáját megtart-
va vesz részt a városvezetésben.
 A képviselők döntöttek a bizottságok 
összetételéről is. A jogi és közbiztonsá-
gi bizottság elnöke Csúzi Szabolcs, tag-
jai Róth Artúr, Barna Attila, Magdics Máté 
lettek. Az emberi erőforrások bizott-
sága elnöke Sinkovicz László, tagjai Ba-
logh Péter, Rendek László lettek. A város-
fejlesztési és pénzügyi bizottság elnöke 
Dessewffy Andor, tajgai Burján Tibor és 
Kampfl Márk lettek. A képviselő-testület 
a következő ülésén határoz a bizottsá-
gok külsős, nem képviselő-testületi tag-
jairól.
 A testület arról is döntött, hogy a 
polgármester a fogadóóráit minden hét 
szerdán 14 órától 16.30-ig tartja. A foga-
dóórán való részvételhez szerda délig 
kell bejelentkezni a polgármesteri hiva-
tal titkárságán.  jap

kében a FIDESZ-KDNP jelöltjei kapták 
a legtöbb szavazatot. A kompenzáci-
ós listáról hárman kerültek be a képvi-
selő-testületbe. A Monori Lokálpatrióta 
egylet a 805 töredékszavazat alapján két 
képviselőt küldhetett a testületbe, míg 
a DK az 577 töredékszavazat alapján 
egyet. (A képviselők bemutatkozását a 6. 

 Több helyen – sajnálatos rongálások 
után – kellett helyreállítási munkákat el-
látni és több kisebb felület füvesítése is 
megtörtént. Több köbméter közterüle-
ti zöldhulladék elszállítása után hama-
rosan a lombhullató fák miatt lesz ha-
sonlóan sok teendője a városüzemeltető 
cégnek. Munkájuknak köszönhetően 
városszerte rendezett közterületek fo-
gadják a remélhetőleg kevés teendőt adó 
téli hónapokat.  gz

ÖnkorMányzat
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 Gados Pálné, vagy ahogy sokan isme-
rik: Bokros Erzsébet (bal oldali képen), 
Monoron született 1929-ben, sokan is-
merhetik őt a városközpontban 50 évig 
működő fodrászüzletből. Köszöntésén 
a saját maga által sütött pogácsával vár-
ta az érkező vendégeket: Darázsi Kál-
mán alpolgármestert és Mocsáry Magdol-
na anyakönyvvezetőt. Férje 62 évig volt 
társa az életben, két gyermekük, öt uno-
kájuk és kilenc dédunokájuk van. He-
tente többször főz, szívesen süt, tavaly 
karácsonyra 28 bejglit készített a család-
jának. Aktív tagja a nagytemplomi re-
formátus gyülekezetnek, és rendszeres 
látogatója a heti piacoknak. A társasház 
életéből is aktívan kiveszi a részét, a rá-
eső havi takarítást egyedül végzi el.
 Szalay Sándorné, Erzsike néni (jobb ol-
dali képen) születése óta Monoron la-

 Az 1954-ben végzett leányosztály tanu-
lóiból szeptember 21-én tartott találko-
zónkra még 16-an összejöttünk. Többen 
betegség vagy a távolság miatt voltak tá-
vol, míg jó néhányan már az „égi osz-
tálytalálkozó” résztvevői, tanárainkkal 
együtt. 
 Boldogan emlékezünk vissza az is-
kola padjaiban együtt töltött évekre; a vi-
dám kirándulásokra, a majálisokra; az al-
sós tanítóinkra: Héjjas Erzsébetre és Bartha 
Erzsébetre; felsős osztályfőnökünkre: Ba-
lázs Sándorné magyar-történelem szakos 

kik, a 4-es főút melletti tanyavilágban 
nevelkedett, majd férjével építették fel 
házukat a városban. Hatodik gyer-
mekként született családjába, szíve-
sen emlékszik vissza természetközeli, 
gyerekkori emlékeire. Rövid ideig ő is 
dolgozott a „fonóban”, de élete nagy ré-
szében, több rendszerben is igyekezett 
a mezőgazdaságból megélni. A máso-
dik világháborúban orosz-német össze-
csapások is voltak tanyájuk közelében, 
számtalan történetre emlékszik ebből, 
és az ezt követő időszakból. Férjével 57 
évig voltak házasok, egy gyermekük 
született, unokahúgai gyakran látogat-
ják. Mai napig főz, és gondoskodik a 
ház melletti nagyméretű kertről is. Min-
dig szerette a verseket, így nagy öröm-
mel fogadta Mocsáry Magdolna anya-
könyvvezető köszöntését.  gz

tanárra; a Székely Éva tanárnő által veze-
tett énekkarra, a sikeres szereplésekre; és 
minden tanárunkra, mert tudásuk legja-
vát adva alapozták meg a mi tudásunkat. 
 Nehéz idők voltak azok az évek a 
történelemben, de szép évek a jó osz-
tályközösségben.
 65 év után is jó visszaemlékez-
ni gyermekkorunkra, s boldogok va-
gyunk, hogy még találkozhattunk.
 Az 1954-ben végzett leányosztály ta-
nulói nevében:
 nagy károlyné balázs ilona ny. tanár

 mindketten monoron élték le egész életüket 

90 éveseket köszöntöttek

 osztálytalálkozót tartottak a kossutH iskola 65 éve végzett tanulói 

65 év távlatából

ÖnkorMányzat

 közvetlenül az önkormányzattól 

eladó ingatlanok
Monor Város Önkormányzata a követke-
ző ingatlanok értékesítésére hirdet pályá-
zatot:

 y Lke-3 építési övezetbe sorolt, 1047, 
1063 és 1617 m2-es építési telkek a 
Rákosi Jenő utcában 8060 Ft/m2+áfa 
vételáron.

 y Lk-1 építési övezetbe sorolt, 600 m2-
es építési telek a Nyitrai utcában 
25 000 Ft/m2 + áfa vételáron.

 y Bajcsy-Zsilinszky utca 2. sz. alatti (ci-
pőbolt) ingatlan 40 530 000 Ft vétel-
áron.

 y Deák Ferenc utca 9. sz. alatti (volt 
ideggondozó) ingatlan 43 700 000 Ft 
vételáron.

A pályázati kiírások teljes szövege a 
www.monor.hu weboldalon olvasható és 
letölthető. További információ Bokros Ká-
rolyné ügyintézőnél ügyfélfogadási idő-
ben személyesen, vagy munkaidőben a 
29/612-314 telefonszámon kérhető. nfo
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 megújul a deák ferenC utCa 

30 milliót nyertünk
Az idei évben is megjelent a Belügymi-
nisztérium pályázati felhívása egyes 
települési önkormányzatok feladatel-
látásának támogatására. Az önkor-
mányzat nevében a Monori Városfej-
lesztő Nonprofit Kft. készítette el a 
benyújtandó anyagot, a maximálisan 
igényelhető kerettel. A pályázat pozi-
tív elbírálásban részesült, így 265 má-
sik településsel együtt Monort is tá-
mogatják. 

 A képviselő-testület korábbi dön-
tése értelmében a pályázat célja a 
belterületi közlekedési infrastruktú-
ra-fejlesztés volt. A megítélt harminc 
millió forint támogatásból megújul-
hat a Deák Ferenc utca Liliom és Cso-
konai utcák közötti, valamint a Csoko-
nai utca Deák és Acsádi utcák közötti 
része is. Az új út az aszfaltréteg újra-
húzása előtt süllyesztett szegélykővel 
kerül majd megépítésre, melyet új út-
padkával és a vízelvezető árkok hely-
reállításával is kiegészítenek majd. Az 
idén megvalósult és a jelenlegi fejlesz-
tések eredményeként a temető több 
irányból is jó minőségű úton lesz majd 
megközelíthető.  gál
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 A polgármesteri tisztségért 25 évvel 
ezelőtt nyolcan is indultak, a legtöbb 
voksot, a szavazatok közel 32 száza-
lékát dr. Dudás Jenő kapta, aki ezután 
négy évig vezette a várost a maga ál-
talában közkedvelt és közvetlen stílu-
sában. 1994 december 22-én elhangzott 
székfoglaló beszédéből idézünk: „Sze-

retném, ha az esedékes „pártmellényeket” 
levetnénk, ha Monorról van szó, amikor a 
város érdekében, a városért tenni kell. Ha a 
lakosság azt látja, hogy a város „kocsirúd-
jánál” pártokra, klikkekre osztva vitatkoz-
nak, akkor a lakosság jogosan ezt a szekeret 
rájuk fogja borítani. A jó cél érdekében, jó-
zan, komoly érvelő vita folytán alakuljon ki 

 először 1994-ben választott közvetlenül polgármestert a város 

25 éve, közvetlenül

a megfelelő döntés, amiben benne lesznek 
– benne kell hogy legyen –  a pártok, tö-
megszervezetek véleménye is, de ne csupán 
politikai fronton történjen mindez! (…) A 
választások alkalmával, hogy képviselők mi 
ide jutottunk, ez érdem, tisztesség, erre le-
gyünk büszkék, ezt ki kellett érdemelnünk. 
Ezzel a lehetőséggel éljünk, ne visszaél-
jünk. Kötelességünk, hogy olyan döntése-
ket hozzunk, amely Monor fejlődését szol-
gálja. Munkánkkal el kell számolnunk 
választóink előtt, arra messzemenően 
ügyeljünk, hogy mindig fölemelt fej-
jel tudjunk járni, akár erkölcsi, akár 
szakmai szempontból egyaránt.”
 A 25 éve elhangzott gondolatok ma 
is aktuálisan csengenek, bár az utób-
bi években jóval kisebb volt a tolongás 
a képviselői helyekért, így jóval keve-
sebb az egymásnak feszülő érdek és az 
ebből fakadó vita. Míg 1994-ben tizen-
két különböző szervezet (7 párt, 5 civil 
szervezet) és összesen 86 jelölt indult 
az önkormányzati választáson, addig 
idén októberben csupán három szerve-
zet (2 párt, 1 civil szervezet) és 27 jelölt 
mérettette meg magát.  jap

 A Monori Lokálpatrióta Egylet 10. jó-
tékonysági főzésének előkészületei-
ről már olvashattak lapunk előző szá-
mában. Egy ilyen akció tapasztalatai és 
eredményei viszont csak a megvalósítás 
után összegezhetők.
 Az eső ellenére is sokan voltak kí-
váncsiak az eseményre, függetlenül 
attól, hogy a szüreti felvonulás részt-
vevői ezúttal nem mentek be a piacs-
csarnokba, így nem hozták magukkal 
az irántuk érdeklődő tömeget. Úgy tű-
nik, így, a 10. alkalomra önálló prog-
ramként is felkeltette a monoriak fi-
gyelmét a jótékonysági főzés.
 Vladár István lelkipásztor megnyitó-
ja megerősítette az e témához való lelki 
viszonyulást, a zene pedig nagyban nö-
velte a jó hangulatot. A mesterszakács 

 675 ezer forint bevétellel zárt a X. monori jótékonysági főzés  

rekord bevétel a jubileumi főzésen
felkérése pedig hitelesíthette a 19 főző-
csapat sokszínű kínálatának gasztronó-
miai színvonalát is. Ő oklevelet adott a 
Bölcsőde, Kovács László és Lendvay End-
re csapatának, akik mind a 10 alkalom-
mal önzetlenül főztek. Elismerésben ré-
szesítette továbbá – Balogh Péternek, az 
Egylet elnökének tízszeres szervezése 
mellett – Czövek Szilvia ördöglángosát. 
A főzőcsapatok és a támogatók (Kerbor 
Kft., Kiss Optika, Monor Város Önkor-
mányzata, Gemini Tv, Régió Lapkiadó 
Kft.) a rendező logójával ellátott órát is 
kaptak. 
 Az eredményesség legfőbb mutató-
ja viszont, hogy a nemes célra szánt be-
vétel (a szponzori pénzzel együtt) idén 
rekordot döntött: 675 000 Ft lett. Ebből 
300 000 Ft kap a beteg gyereket nevelő 

család, de – a rendezvény költségei mel-
lett – jut belőle a cserkészek jövő nyári 
táboroztatására és a karácsonyi főzést 
vállaló család támogatására is. blCs

ÖnkorMányzat

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 12  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 17  000 Ft-tól!

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

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

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G

Alsónémedibe keresünk

CSOMAGSZORTÍROZÓ 
MUNKATÁRSAT

1 műszakos, állandó délutános munkavégzésre 
(16.30–01.30).

Feladatok: konténer kirakodása és szétválogatása 
szalagra, csomagok válogatása méret 

és irányítószám szerint, összekészítés kiszállításra.
Bérezés: br. 1495 Ft. Átlag nett ó bér: 

200-220 000 Ft + szedési premium + cafeteria.
Céges buszok: Monor, Bénye, Pánd, 

Pilis, Vasad.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

A 25 évvel ezelőtti képviselő-testület, középen dr. Dudás Jenővel, a város első közvetlenül választott 
polgármesterével
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ÖnkorMányzat

bemutatkoznak a képviselők
 az 1. evk. képviselője (fidesz) 

barna attila

1966-ban született tősgyökeres mono-
ri családban, általános iskolai és gimná-
ziumi tanulmányait Monoron végezte, 
majd elektronikai műszerész szakmát ta-
nult Budapesten. A Kandó Kálmán Villa-
mosipari Műszaki Főiskolán villamosmér-
nöki, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán 
közgazdasági szakokleveles mérnöki dip-
lomát szerzett. Jelenleg egy budapesti 
nagyvállalatnál villamos projektmérnök-
ként dolgozik. 
 2014 óta önkormányzati képviselő. 
A következő öt évben többek között cél-
ja,  hogy a körzetében minden utca szilárd 
burkolatot kapjon. Kijavításra kerüljenek 
a Deák Ferenc és a Bocskai utcák még hi-
bás szakaszai. Új járdák épüljenek, az ár-
kok pedig úgy legyenek rendbe téve, hogy 
elláthassák feladatukat. Fontosnak tartja a 
városi piac és környezetének felújítását to-
vábbi parkolók létesítésével. Úgy gondolja, 
hogy a ravatalozó épületét és környezetét 
a helyhez illő módon kell kialakítani. 

sinkoviCz lászló
1963, vagyis születése óta a te-
lepen lakik. Az általános isko-
la elvégzése után Budapesten 
érettségizett. A dél-pesti kór-
házban mentőgépkocsi-veze-
tőként, a Pest Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgá-
latnál, mint gyermekvédelmi 
gyám dolgozott.
 2015-ben aranykalászos 
gazda képesítést szerezett, az-
óta őstermelőként gazdálkodik.
 A munka mellett a Káro-
li Gáspár Református Egyete-
men szociális munkás, a Corvi-
nus Egyetemen pedig szociális 
szakigazgatás-szervezői diplo-
mát szerzett, majd egészség-
ügyi menedzsmentszakértő 
egyetemi szakot végezett. 

 a 2. evk. képviselője (fidesz) 

juHász lászló

Tősgyökeres monori család tagjaként 
feleségével és fiával az Irányi utcában 
lakik. Műszaki, közgazdász és taná-
ri diplomákkal rendelkezik, jelenleg egy 
budapesti vállalat 25 fős informatikai üz-

letágát vezeti. Tagja a Monori Sporte-
gyesületnek, professzionális hobbija a 
karatebíráskodás, amit nemzetközi szin-
ten gyakorol. Az önkormányzat munká-
jában 21 éve vesz részt, mindenkor a Jó-
zsef Attila és Kossuth Lajos utcák által 
határolt körzet (illetve túlnyúló utcák) 
lakosai ért dolgozott. 
 A következő öt évben többek között 
szeretné megvalósítani a Martinovics 
utca stabilizálását, a Kossuth utca vé-
gén a szegélyezést és a kerékpárút hosz-
szabbítását, a József Attila úti kerék-
párút építését, a Honvéd és a Magócsi 
utcák fejlesztését. A Vásártéren létesü-
lő új bölcsődéhez kapcsolódóan célja a 
lakóterület fejlesztése oly módon, hogy 
a zöld környezet biztosított maradjon, 
ugyanakkor helyben üzletek, orvosi és 
sportszolgáltatások létesüljenek. 

 a 3. evk. képviselője (fidesz) 

burján tibor
1962-ben született, azóta Monoron él. A 
Rippl Rónai utcai Közlekedésgépésze-
ti Szakközépiskolában szerzett járműgé-
pész-technikusi képesítést 1984-ben.
 1981-től dolgozik az autójavítás-fenn-
tartás területén, 1991-től társas kisvállal-
kozás keretében.
 Nős, feleség Mariann, két felnőtt leá-
nyuk van, Nóra és Adrienn.
 A képviselő-testületben azzal a céllal 
szeretne szolgálni, hogy a város remél-
hetőleg egyre növekvő fejlesztési, illetve 
szociális forrásaiból minél több eljusson 

választókerületébe, az pedig a körzetben 
lakók véleményének figyelembevételével, 
illetve a tapasztalatai alapján a leghaté-
konyabban hasznosuljon.

rendek lászló
1982-ben született és azóta 
Monoron él, ahogy családja 
is generációk óta.
 Középiskolai tanulmánya-
it a monori József Attila Gim-
náziumban végezte 2001-ben. 
Ezután a helyi önkormányzat-
nál csaknem két évig dolgo-
zott, majd futár lett, ahol ve-
zetési tapasztalatot szerzett. 
2005-ben kezdte meg mun-
káját a jelenlegi munkahelyén, 
az Országos Mentőszolgá-
lat monori mentőállomásán 
gépkocsivezetőként, ahol a 
későbbiekben szakképzett 
mentőápolói képesítést is 
szerezett. Három gyermeket 
nevelnek feleségével, Vincét, 
Rebekát és Sebestyént.

 Fontosnak tartja a város 
jelenlegi fejlődésének fenn-
tartását, hogy a következő ge-
nerációnak is biztosítani tud-
ják a fenntartható jövőt.
 Képviselőként azért is 
szeretne dolgozni, hogy a Ta-
vas-park környezetében élők 
és a parkba látogatók egyre 
magasabb szintű szolgálta-
tásokat vehessenek igénybe.

 Harminc évvel ezelőtt lé-
pett be a Fideszbe, 1990-től a 
monori képviselő-testület tagja, 
ahol az ifjúsággal, a sporttal, a 
szociális és gyermekvédelem-
mel, az egészségüggyel és a ci-
vil szervezettekkel kapcsolatos 
területekért felelt. 
 A kistemplomi református-
gyülekezetben presbiteri fel-
adatokat lát el.
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 a 7. evk. képviselője (fidesz) 

dessewffy andor

Monoron él születése óta, az általános is-
kolai és gimnáziumi tanulmányaimat is 
itt végezte. Érettségi után a Szent István 
Egyetem Gyöngyösi Főiskolai Karán gaz-
dasági mérnökként diplomázott. Tizeny-
nyolc éve dolgozik a kereskedelem terü-
letén, jelenleg Budapesten egy magyar 
importőr kft.-nél termékmenedzser. Tizen-
hét éve önkormányzati képviselő. Az el-
múlt kilenc évben a pénzügyi és gazdasá-
gi ellenőrző bizottság elnöke volt. 
 A következő öt évben célja az, hogy a 
város még élhetőbb, gazdaságilag még 
erősebb legyen. Szeretné, ha tovább foly-
tatódna a járdaprogram, tovább korszerű-
sítenék úthálózatunkat, illetőleg javítanák 
a közterületeink állapotát, növelnék zöld-
felületeinket.

 a lokálpatrióták képviselője 

róth artúr

1958-ban született Monoron, azóta is itt 
él, több generációra visszamenőleg mo-
noriak a felmenői is. 1992 óta vállalkozó-
ként dolgozik. Nős, egy fia és egy 8 éves fiú 
unokája van. Fiatal korában sportolóként 
öregbítette Monor hírnevét, későbbiekben 
karitatív tevékenységgel segítette a közös-
séget, amit a mai napig folytat a Monori 
Lokálpatrióta Egylet tagjaként.
 A képviselő-testületben többek között 
célja, hogy a város többet foglalkozzon elő-
deink emlékével és évente legalább egyszer 
hagyományőrző napot rendezzünk. Fon-
tosnak tartja a helyi vállalkozók érdekeinek 
képviseletét, de ugyanígy a helyi lakosokét 
is, akikkel napi szintű kapcsolatban szeret-
ne lenni, hogy folyamatosan közvetíthesse 
kéréseiket a városvezetés felé.

 a 6. evk. képviselője (fidesz) 

kampfl márk

Születése óta Monoron él, az általános 
és középiskolai tanulmányait is itt vé-
gezte. Jelenleg is a nagy múltra visz-
szatekintő monori családi vállalkozá-
sukban dolgozik. Többek között az itt 
szerzett szervezői tapasztalatával, va-
lamint a helyi vállalkozókkal és lakókkal 
kiépített kapcsolataival kíván segíteni a 
6. számú választókörzetben élőknek és 
munkavállalóknak.
 Céljai között szerepel a város kul-
turális életének további segítése, illet-
ve – mint Monor színeiben játszó aktív 
sportoló – a sportolni vágyó fiatalok le-
hetőségeinek bővítése, valamint egész-
séges életmódra nevelése. Fontosnak 
tartja a belváros virágzó képének folya-
matos fenntartását és fejlesztését.

 a lokálpatrióták képviselője 

balogH péter

Gyerekkorától Monoron él, 34 éve ipa-
rosmesterként dolgozik a városban, két 
fiával vezeti családi vállalkozását. A 
2012-ben megalakult Monori Lokálpat-
rióta Egylet alapítója és elnöke, az elő-
ző ciklusban is a képviselő-testület tag-
ja volt.
 A következő öt évben célja többek 
között, hogy javuljon a közterületi fegye-
lem, tisztább, élhetőbb és gondozottabb 
legyen a város. Fontosnak tartja, hogy 
további gyalogátkelő-helyek létesüljenek 
és új parkolóhelyek legyenek kialakítva 
a város egész területén. Támogatja egy 
új kerékpárút megépítését a Kossuth La-
jos út Péteri felé eső részén. Tovább sze-
retne dolgozni a Pincefalu eredeti funk-
ciójának megőrzéséért. 

 a 8. evk. képviselője (fidesz) 

Csuzi szabolCs

Születésétől fogva Monoron él. A Jó-
zsef Attila Gimnáziumban szerzett 
érettségije után Gödöllőn környezet-
gazdálkodási agrármérnök, szakmér-
nök illetve mérnöktanár diplomát szer-
zett. 41 éves, tizennégy éve házas, 
feleségével, Anikóval négy gyermeket 
nevelnek. 
 Tíz év versenyszféra után, hat éve 
őstermelő-vállalkozóként dolgozik csa-
ládi gazdaságukban. Almaterméke-
ik elvitték Monor jó hírét a világba. Re-
formátus presbiter és több helyi civil 
szervezet tagja.
 A következő ciklusban célja az Al-
szög és a Főszög egyedi problémáinak 
megoldása, így például a csapadék-
víz-elvezetés még hatékonyabbá tétele.

 a dk képviselője 

magdiCs máté

A Demokratikus Koalíció képviselője-
ként jutott be a város képviselő-testü-
letébe, az október 13-i választáson DK 
képviselőjelöltjeire leadott, összesen 
577 töredékszavazat alapján.
 Budapesten született 1978-ban, 
nős, Monoron él, szakmája szakács.  
A vendéglátásban és az internetes ke-
reskedelem területén dolgozik. Már a 
2014–2019-es ciklusban is képviselő-
ként szolgálta a város lakóinak érde-
keit.
 Képviselőként célja az, hogy Mo-
nor élhetőbb és törődőbb város le-
gyen. A következő öt évben azért kí-
ván dolgozni, hogy Monor egy európai 
szintű és színvonalú várossá váljon.

ÖnkorMányzat
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tovább a megkezdett úton
Darázsi Kálmánnal, a város újonnan megválasztott polgármesterével beszélgettünk 

a következő öt év terveiről, lehetőségeiről. Ez alkalommal főképp általános 
témákban kérdeztük, a következő hónapokban viszont sorra vesszük azokat 

a konkrét kérdéseket is, amelyet a monoriak fontosnak tarthatnak.

Darázsi Kálmán nős, egy kislány 
apukája, az elmúlt öt évben a vá-
ros alpolgármestereként dolgo-

zott. Születése óta a városban él, itt végez-
te általános iskolai tanulmányait, majd a 
Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskolában 
érettségizett, az asztalos szakmát is meg-
szerezve. Innen a Nyugat-Magyar-
országi Egyetemre vezetett 
az útja, ahol előbb műsza-
ki szakoktatói, később 
faipari mérnöki diplo-
mát szerzett. Tíz évig 
a Monori Sportegye-
sületben birkózott. 
Mielőtt az előző cik-
lusban alpolgármes-
ter lett, 12 éven ke-
resztül tanított többek 
között abban a szakis-
kolában is, ahol maga is 
végzett. Tavaly a Szent Ist-
ván Egyetemen településüze-
meltető szakmérnöki diplomát szer-
zett, hogy ne csak politikusként, hanem 
szakemberként is otthonosan mozogjon 
a város működtetésében.

– A választási kampányban a fő üze-
nete az volt, hogy Monort az 1998-ban 
elindított fejlődési pályáján tartsa, és 
egy élhető, folyamatosan szépülő ott-
hont nyújtson az itt élőknek. Hogyan 
szeretné mindezt megvalósítani?
 – Csupán egy vagyok azon tizeny-
nyolcezer ember közül, akinek fontos a 
város fejlődése. Ugyanúgy látom a vá-
ros erősségeit és gyengeségeit, mint bár-
ki más. Talán egy kicsit komplexebben, 
hiszen képviselőként és alpolgármester-
ként is azzal foglalkoztam, hogy feltár-
jam és lehetőség szerint megoldjam a 
felmerült problémákat. Ahogy sok más 
monori, én is itt szeretnék megöregedni. 
Egy olyan várost szeretnék a következő 
nemzedékre hagyni, ahol ők is jól érez-
hetik magukat. Aki ismer, az tudja, hogy 
inkább a város vezető gondnoka szeret-
nék lenni, mintsem ideológiai irányítója. 
Abban hiszek, hogy a nagy és szép sza-
vaknál sokkal többet ér a szorgos és ki-
tartó munka. Tulajdonképpen az önkor-
mányzat is éppen úgy működik mint 
egy szolgáltató cég, annyi különbséggel, 
hogy a munkájának teljesen átláthatónak 
kell lennie. Az a cél, hogy a szolgáltatá-

sok minősége folyamatosan javuljon, le-
gyen szó infrastruktúráról, közterületek-
ről, kultúráról, sportról vagy oktatásról. 
Természetesen ez nem megy egyedül, de 
úgy gondolom, hogy a képviselő-testület 
közvetlenül megválasztott tagjaira min-
denképpen számíthatok a munkám so-

rán. Szeretném, ha a korábbiaktól 
eltérően az ő munkájukat is 

jobban megismernék az itt 
élők.

– Hogyan látja a vá-
ros következő öt 
évét? Milyen lehe-
tőségeink vannak, 
milyen kihívások 
várnak ránk?

 – Az egyik 
nagy lehetőségünk a 

Monor okos város pro-
jekt. Tudom, hogy sokan 

azt gondolják, minek ez ne-
künk, miért nem költjük inkább a 

pénzt utakra, ároktakarításra, egészség-
ügyre. Azonban ez egy tényleg jó lehető-
ség arra, hogy egy jól tervezett, hatéko-
nyan üzemeltethető, biztonságos, élhető 
és szolgáltató szemléletű várost alakít-
sunk ki. A következő egy évben megva-
lósuló beruházások után remélhetőleg 
a monoriaknak is ez lesz a véleménye. 
A megvalósuló fejlesztésekről a Strázsa 
újságban és egyéb városi médiumaink-
ban is rendszeresen beszámolunk majd. 
A másik nagy lehetőségünk, a hamaro-
san átadásra kerülő M4-es gyorsforgal-
mi út. Ez nagyban megkönnyíti majd a 
város megközelíthetőségét. Még meg 
sem épült, de máris több nagy cég kezd-
te el kialakítani telephelyét a városban. 
Várhatóan a következő években további 
vállalkozások is otthonra találnak Mo-
noron. Ez két szempontból is fontos. Egy-
részt azért, mert tovább növekedhet a vá-
ros iparűzési adóbevétele, amely jelenleg 
csupán tizede például a vecsésinek. Más-
részt azért, mert egyre kevésbé lennénk 
alvóváros, így az itt élőknek nem kellene 
például Budapestre járniuk dolgozni.

– Ez egyúttal azt is jelenti, hogy szíve-
sen látná, ha növekedne a város lakos-
sága?
 – Nem feltétlenül. Az elsődleges cé-
lom, hogy megmaradjon élhetőnek a vá-

ros. A népesség növekedése csak any-
nyira kívánatos, amennyire ezt a városi 
szolgáltatásokkal követni tudjuk. Ha-
marosan elkészül egy új óvoda és egy 
bölcsőde is Monoron. Ez a két intézmény 
ki tudja szolgálni az egyre növekvő gye-
rekszámot. Tehát először meg kell terem-
teni a gazdasági alapokat ahhoz, hogy az 
infrastruktúra és az intézményhálózat 
fejlesztésével követni tudjuk a lakossági 
igényeket. Sok agglomerációs település 
ezt nem vette figyelembe és néhány év 
alatt másfél-kétszeresére növő lakosság 
miatt mostanra élhetetlenné váltak, út-
hálózatuk nem tudja kielégíteni a meg-
növekedett forgalmat vagy éppen nincs 
elegendő óvodai, iskolai férőhelyük.

– Az említett lehetőségek kihívásokat is 
tartogathatnak, gondolok itt például a 
M4-es átadása utáni megváltozott for-
galmi viszonyokra. Ezzel kapcsolatban 
van már valami terv?
 – Igen. Ez is egy olyan kihívás, 
amelyre reagálnunk kell. Előre viszont 
senki nem tudja megmondani, ponto-
san hogyan fog megváltozni a forga-
lom. Az átadás után el kell telnie né-
hány hónapnak, hogy leszűrhessük a 
tapasztalatokat és megoldási javaslato-
kat vethessünk fel. Az M4-es átadásá-
tól függetlenül azonban úgy gondolom, 
hogy a Kossuth Lajos utca Péteri felé ve-
zető szakasza, a József Attila utca és a 
Kistói út is teljes felújítást igényel, ame-
lyet az útalapnál kell kezdeni. Sajnos 
ezek az utak nem önkormányzati fenn-
tartásúak, ezért közvetlenül nem tudjuk 
befolyásolni a felújítást, ezért tárgyalni 
fogunk Magyar Közúttal.

 – Monor azon kevés kisvárosok 
egyike a térségben, ahol nincs női kép-
viselő a testületben. Ön szerint miért 
van ez?
 – Én is fontosnak tartanám a női kép-
viseletet, de környezetünkben valamiért 
inkább a hagyományos családmodellt ré-
szesítik előnyben nők, ezért nem tudtunk 
női jelöltet indítani. Azt látom ugyanak-
kor, hogy ez nem csupán a mi pártunk-
ra igaz a városban, az összes képviselője-
lölt között is alig volt nő. Jó lenne ha öt év 
múlva ismét lenne hölgy tagja a testület-
nek, ahogy erre korábban már volt példa 
Monoron.  papp jános

ÖnkorMányzat
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HirdetéSek

 Sokan ódzkodnak attól, 
hogy egy munkaerő-köl-
csönző céghez adják be ön-
életrajzukat, mert nincsenek 
tisztában azzal, hogy ennek 
rendkívül sok előnye van a 
munkavállalók számára.
 A Humilitas Kft. mielőtt le-
szerződik egy-egy céggel, előt-
te utánajár az adott cég hátte-
rének, így a dolgozókat csak 
olyan helyekre közvetítik ki, 
amely előtte átment egy szigo-
rú ellenőrzési rendszeren.
 Gyakran előfordul, hogy 
azokat a dolgozókat akik így 
kerültek egy-egy munkakörbe 
a Humilitas Kft.-vel szorosan 
együttműködve, egy idő után 
saját dolgozóként átveszik. 
 A versenyképes fizetés ga-
rantált, melynek kifizetése a 
szerződésben rögzített napon 
megtörténik.

korrektség 
és megbízHatóság 
Ez a két szó meghatározó a 
Humilitas munkaerő-köl-
csönző cég életében. Erre épí-
tették az egész céget, mely 
2011 óta működik. Alapí-
tói több mint tíz évet megha-
ladó szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek a munkaerőpi-
ac-szolgáltatásban. Legfőbb 
céljuk, hogy az emberi erő-
forrás-menedzselés és minő-
ségirányítás magas szintű al-
kalmazásával hatékonyan 
egymásra találhassanak a 
munkaerőt kereső cégek és 
a dolgozni vágyó emberek. 
2014 májusában megalapítot-
ták az Iskolaszövetkezetet az-
zal a céllal, hogy az Y generá-
ció számára a munka értéket 
teremtő, megbecsült cseleke-
det legyen.  

 Ma már az országban több 
helyen is jelen vannak. Mis-
kolcon, Győrben, Budaörsön. 
A legnagyobb foglalkoztatott-
ság a pesti régióra jellemző. 
Elsősorban fizikai munkára 
keresik a megfelelő embere-
ket, óriási sikerrel. Mivel a cég 
megbízhatóságának már híre 
ment, így szívesen jelentkez-
nek ide mindazok, akik mun-
kát keresnek.
 Kizárólag megbízható cé-
gekkel állnak kapcsolatban, 
ez garancia arra, hogy az ide 
közvetített munkavállalók jól 
érzik magukat és a bér kifize-
tésével sem lesz gondjuk.

érték minden ember
A Humilitas Kft.-nél dolgo-
zók különös figyelmet fordí-
tanak arra, hogy azok a mun-
kavállalók, akik hozzájuk 

tartoznak egyéni bánásmód-
ban részesüljenek. Mindenki-
re külön külön odafigyelnek, 
szem előtt tartva az egyéni 
igényeket a partner cégek igé-
nyeihez igazodva. 
 Az is a munkavállalók 
kényelmét szolgálja, hogy 
a  munkahelyek külön erre a 
célra indított buszjáratokkal 
megközelíthetőek. Ezeken a 
családbarát munkahelyeken 
közösségek és baráti társasá-
gok alakulnak ki, így a dolgo-
zók szívesen járnak dolgozni, 
hiszen családias, barátságos 
légkör fogadja őket.
 Mindezek tükrében ki-
rajzolódik, hogy a Humilitas 
Kft. felelősséget vállal az em-
berekért, akik általuk találnak 
munkahelyet. (x)
Telefon: +36 1 369 1875 
E-mail: munka@humilitas.hu 

KRESZ tanfolyam indul  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában
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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.  
november 13-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!

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 

termékJelentkezés: 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

 a versenyképes fizetés garantált, melynek kifizetése a szerződésben rögzített napon megtörténik  

a munkaerő-kölCsönző Cég előnye
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A monoriak, ha a főtérre kívántak eljutni, már az 1920-as években is azt 
mondták egymásnak, hogy  „bemegyünk a városba”. Mindezt 70 évvel 

azelőtt, hogy ténylegesen városi rangot kapott volna településünk.

A város lakossága attól kezdve 
kezdte városnak hívni telepü-
lés központját, hogy az 1900-

as évek első évtizedétől sorra épültek 
meg azok a máig emblematikus emele-
tes épületek, amelyek Monornak egyre 
inkább polgári kisvárosi jelleget kezd-
tek adni. Éppen 110 éve így épült meg 
a Vigadó és a Kossuth Lajos Általános 
Iskola is.

a széCHenyi kaszinó 
mintájára
A Széchenyi Kaszinója után országosan 
elterjed épület-beosztási jellemzők fel-
fedezhetők voltak 1909-re elkészült Vi-
gadónkban is. Megnyitásakor ebben is 
volt kocsma, kávézó, szálloda; sakk-, 
kártya- és színpados bálterem. Abból a 
szempontból viszont különleges volt, 
hogy a szerkezete vasbetonból épült, a 
kor divatjának megfelelően art deco stí-
lusban. A sokáig emlékezetes fényes 
mulatságok, bálok, rangos kiállítások 
után azonban lassan hanyatlásnak in-
dult az épület. Olyannyira, hogy még 
a galambok is beköltöztek romló álla-
gú emeleti nagytermébe. 1988-tól üre-
sen állt, kistermeit szükséglakásokká 
alakították át. Csak egy 2004-es eu-s pá-
lyázat megnyerése és az érte tenni aka-
rók lelkesedése mentette meg. Ennek 
köszönhetően 2007-re elkészülhetett 
méltó felújítása. Azóta, folyamatosan 
gazdag és színvonalas bel- és kültéri 
programjaival, nem csak Monor, hanem 
a környék kulturális életében is megha-
tározó szerepe lett. Közadakozásból vá-
sárolt márkás zongorájának köszönhe-
tően országosan, sőt nemzetközileg is 
elismert művészek koncertjeit hallhat-

tuk az épületben, de munkatársai szer-
vezésében ezrek jönnek szabadtéri ren-
dezvényeire is. 

452 éve alapították
Főterünk másik szélén áll városunk leg-
régibb oktatási intézménye, a Kossuth 
Lajos Általános Iskola, amelyet a mo-
nori reformátusok alapítottak. A főbejá-
rat melletti márványtábla 1954-ben jelöl-
te meg létrejöttének 300. évfordulóját. A 
későbbi kutatások azonban kiderítették, 
hogy a református gyüleke-
zet valójában 1567-ben hoz-
ta létre elődjét. Máig is álló 
földszintes részét – az 1872-es 
népoktatási törvény által be-
vezetett tankötelezettség mi-
att – az egyház és a földesúr 
építtette. Mivel az idők so-
rán szűkké és használhatat-
lanná vált, 1885-ben elkezd-
ték a mai épület tervezését, 
amely végül csak 1909-re ké-
szült el. 1945-ben – közpon-
ti iskolaként – gimnáziumunk alapító-
ja, Oláh István igazgatta. Folyamatosan 
bővült (kisegítő iskolával, tornaterem-
mel, iskolamúzeummal, sportudvarral, 

új napközivel és menzával). Monor Vá-
ros Önkormányzata 2015-ös energetikai 
korszerűsítési pályázatával megtörtént a 
födém hőszigetelése és az utcafronti kül-
ső nyílászárók cseréje, eredeti jellegük 
megőrzésével. Közben (pl. a nyelvi- és a 
testnevelési tagozatokkal, a kosárlabda 
eredményes oktatásával, a szaktanter-
mi rendszerrel, az előkészítő és fejlesz-
tő osztályokkal) örvendetesen fejlődött a 
tartalmi munka is.
 A névadó szellemiségének követése, 
az Országos Kossuth Szövetség munkájá-
ba való bekapcsolódással, a nemzeti múlt 

és a helyi hagyományok tu-
datos ápolásában és az ilyen 
jellegű városi rendezvények 
szervezésében is megmutat-
kozik.
 Kocsis Mihály, Mo-
nor egykori polgári iskolájá-
nak igazgatója ezt írta „Mo-
nor község története” című 
1928-ban megjelent művé-
ben: „Minden nemzet, bármi-
lyen népfaj is csak abban az eset-
ben tarthat számot fejlődésre, 

fennmaradásra, haladásra, ha a múltat meg-
becsüli, a régi hagyományokat gondosan őrzi, 
az ősök emlékét tiszteletben tartja. Ami áll egy 
nemzetre, az áll egy városra is.”  bolcsó g.

„bemegyünk a városba!”
A Vigadó és a mai Kossuth Lajos Általános Iskola múlt század eleji képeslapokon

kÖzÖSSég
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A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg 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 akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz mOST!

mUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

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 dokumentálása, 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 ismerete
 •   Targoncajogosítvány

Alkatrész- 
előkészítés

raktáros

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

minőség- 
ellenőrzés

minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Min. 200 000 Ft bruttó fizetés (iskolai végzettség  

vagy szakmai tapasztalat szerint egyéni elbírálás) 
•   3 műszakos munkarend
•   Néhány területen 12 órás munkarend
•   +80% éjszakai pótlék
•   Jelenlegi buszjárat: Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad
•   Tervezett buszjárat: Gomba, Bénye, Káva, Pánd, Tápióság
•   Jelenléti bónusz
•   Toborzási bónusz
•   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Lehetőség továbbképzésekre az anyavállalatnál
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

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!

HirdetéS



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

kultúra
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eXperidanCe:  
gyöngyHajú lány 
omega musiCal
Belépőjegyek még kaphatók!
november 10. 18 óra
városi sportCsarnok

dumaszínHáz:
megyünk a levesbe
Hadházi László önálló estje.  
Műsorvezető: Musimbe Dávid Dennis.
november 11. 18 óra
vigadó, díszterem

angyali üdvözlet
Adventi kiállítás Kruchió László  
munkáiból. A kiállítás december 1-ig 
látogatható!
november 22. 19 óra
vigadó, díszterem

adventi  
gyertyagyújtások
Adventi vasárnapokon a történelmi 
egyházakkal közösen.
Részletek a 2. oldalon! 
főtér

monori mikulás 
deCember 5-6.
a főtéren és a gyermekek  
otthonában

adventi várakozás
Dr. Csáki Tibor előadása.
december 7. 18 óra
vigadó, díszterem

 Dr. Csáki Tibor 2001–2014 között volt 
plébános a monori római katolikus 
templomban, jelenleg Váci Felsővárosi 
Fehérek templomában teljesíti szolgá-
latát. 
 Plébániai munkája mellet számos 
egyházmegyei megbízatása is van: a 
Pasztorális munkacsoport tagja, a Sa-
pientia Hittudományi Főiskolán lel-
kipásztori teológiát tanít, az egyház-
megyei katolikus iskolai főhatóság 
főigazgatója.
 Monori szolgálata nem csupán egy-
házközsége életét, hanem városunkét 
is jelentősen befolyásolta, megújítot-
ta. Személyéhez köthető a felekeze-
tek közötti párbeszéd kiteljesedése, 
az ökumené jegyében, az imaórákon 
túlmutatóan közös programok szer-
vezése városunk lelkészeivel, melyek 
egybeolvasztják a kulturális és ke-
resztény értékeket.
 Fontos volt számára az egyház és a 
városvezetés előremutató munkakap-
csolata. Ennek eredménye a városunk-
ban hagyománnyá vált adventi gyer-
tyagyújtás, a karácsonyi élő betlehem, 
az egyházi farsang, a nyitott templomok 
éjszakája.

 A katolikus közösségek megújításá-
hoz jelentős lépést jelentett az ő monori 
tevékenysége alatt, a telepi kistemplom 
kertjében kialakított focipálya, kosár-
labdapálya, a nagytemplom melletti, 
közösségi házzá átalakított cserkész-
ház.
 December 7-én ismét Monoron kö-
szönthetjük Tibor atyát. Szeretettel vár-
juk az érdeklődőket 18 órára a Viga-
dó díszteremébe az Adventi várakozás 
című előadására. hanzelik andrea

 dr. Csáki tibor, korábbi monori plébános ismét a városba látogat 

adventi várakozás

Dr. Csáki Tibor helytörténeti előadása 2009-ben

 bérelHető faHázak 

karáCsonyi vásár
Vigadó Nonprofit Kft. adventi vásárt 
szervez Monoron 2019. november 29. 
és december 24. közötti időszakban. 
Faházak a karácsonyi vásár ünnepi jel-
legének fenntartása érdekében kizá-
rólag az adventi hangulatot teremtő 
szolgáltatások, vendéglátások bizto-
sítására, illetve a karácsonyi ajándé-
kozással kapcsolatos tárgyak keres-
kedelmi tevékenységére bérelhetők. 
Méretük (3x2 m).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 További információ a Vigadó Non-
profit Kft. 06-29/413-212-es telefon-
számán vagy a vigado@vigadokft.hu 
e-mail címen kérhető.

 házhoz megy a gyerekekhez 

meglátogat a mikulás!
December 5-én ismét ellátogat hozzánk 
Monori Mikulás! Csütörtökön délután Mo-
noron a Fő terén találkozhatnak majd vele 
a gyerekek! De csütörtökön és pénteken 
a gyerekek otthonaiba is ellátogat majd, 
kinek-kinek érdemei szerint virgácsot 
és ajándékot hozva. Krampuszai a Viga-
dó elérhetőségein már várják a szülők 
megkeresését, hogy kihez látogasson el: 
www.vigadokft.hu, vigado@vigadokft.hu, 
06-29/413-212. 
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HarminC évünk
A várossá avatás harmincadik évfordulója alkalmából adta  
ki Monor Város Önkormányzata a Monor 30 című könyvet,  

amelyet minden monori lakos ingyenesen vehet át a Vigadóban. 
 A könyvről Hanzelik Andrea felelős szerkesztővel beszélgettünk.

Pogácsás Tibor ön-
kormányzati ál-
lamtitkár, Monor 

korábbi polgármestere 
ezt írja a könyv elősza-
vában: „Harminc éve 
újra város lett Monor… 
Nem kivívta, nem kiérde-
melte a rangot települé-
sünk, hanem 39 társával 
együtt kinevezték város-
sá”. Mit gondol, mostanra 
valódi várossá lett telepü-
lésünk?
 – Ennek a témának egy 
külön fejezetet szenteltünk 
a könyvben, Ébredő, erő-
södő modern kisváros cím-
mel. Tulajdonképpen már a 
cím is kifejezi azt, ami az el-
múlt harminc évben történt. 
Egy gazdaságilag és szociáli-
san összeomlott településből 
egy jól élhető kisvárossá vál-
tunk. Ezt a folyamatot is szé-
pen illusztrálják ennek a feje-
zetnek, de az egész kötetnek 
a képei is.

– Valóban, a kemény borí-
tós könyv 80 oldalán inkább 
a képek hangsúlyosak. Sok-
kal inkább egy album szüle-
tett, mintsem egy szokásos, 
sűrű sorokkal teletömött 
helytörténeti kiadvány.
 – Tudatosan készítettük 
ilyenre a könyvet. Az volt a 
célunk, hogy egy jól áttekint-
hető, könnyed, mégis tar-
talmas olvasmány legyen, 
amelyet idősek és fiatalok, 
monoriak és idelátogatók is 

szívesen forgatnak. Gyorsan 
és élvezetesen ismerhetik 
meg belőle a várost, annak is 
főképp az elmúlt három évti-
zedét.

– Rengeteg minden történt 
az elmúlt harminc évben, 
nem lehetett könnyű kivá-
lasztani ezek közül a leg-
fontosabb történéseket.
 – Szerencsére szerkesztő-
társaim ebben is segítségem-
re voltak. Dr. Faragóné Kisari 
Anna, a Jászai iskola igazga-
tója, Kiss Attila, a gimnáziu-
munk biológia-földrajz sza-
kos tanára, Marunák Ferenc, a 
Kossuth iskola igazgatója és 
a dr. Uherkovich László is so-
kat dolgozott ezért. Összesen 
400 oldalnyi kéziratból és 
több ezer képből választot-
tuk ki azokat, amelyet mind-

Bankkártyás fizetési lehetőség

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

rendezvényház
Monor, Mézes sor  

A strázsahegyi kilátó mellett

Keressen minket 
a 06-70/329-7773-as, 

vagy a 06-20/335-5192-es 
telefonszámon, vagy érdeklődjön 

a 100 forintos Szabó Pince 
Rendezvényház facebook-oldalon  

és kérjen egyénre szabott  
árajánlatot!

E-mail: 
100ftszabopincerendezvenyhaz@

gmail.com

Felejthetetlen 
élmények

Monoron,  
a Strázsahegy legmagasabb  
pontján, csendes és nyugodt 

környezetben!

Vásároljon 
bármely Henkel által 
forgalmazott mosó-  
és tisztítószerekből  

legalább 3000 Ft értékben és 

nyERjE mEg  
a 3 db Whirlpool 

mosó-szárítógép egyikét!

110 fő befogadására alkalmas,  
légkondicionált Rendezvényház

Esküvők, családi és céges 
rendezvények  

teljeskörű lebonyolítása

Az akció ideje: 2019. 11. 02. és 12. 08. között. 
További részletek üzletünkben!

Sorsolás: 2019. december 19. 10.15-kor.

annyian érdemesnek tartot-
tunk arra, hogy belekerüljön 
egy ilyen kordokumentum-
ba.

– Szokatlan a könyv borí-
tója, külön művészeti érté-
ke van.
 – Erre is tudatosan töre-
kedtünk, szerettünk vol-
na a megszokottól valami 
nagyon eltérőt létrehozni. 
Ebben volt segítségünkre 
Kántor Attila, aki elkészí-
tette nekünk ezt a szép cí-
moldalt, illetve vállalta a 
könyv tördelését is.

– A könyv 2000 pél-
dányban készült, a város-
ban viszont háromszor eny-
nyi család él. Hogy jut el így 
mindenkihez?
 – Nem szerettünk volna 
túl sokat készíteni a könyv-
ből, hogy aztán később egy 
raktárban porosodjanak a 
megmaradt példányok. Az 
első 2000 példány nyomdai 
költségét a UPC Magyaror-
szág állta. Ha ezek a példá-
nyok elfogynak, a felmerü-
lő igények függvényében 
nyomtatjuk újra a könyvet. 
Ezért ha valaki még idén sze-
retne hozzájutni a könyvhöz, 
érdemes sietnie. A Kossuth 
Lajos utca 65–67. szám alatt 
lévő Vigadó titkárságán mo-
nori lakcímkártya bemutatá-
sával mindenki ingyenesen 
átvehet belőle egy példányt.  
 papp jános

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!

Itt A szívférgesség szűrésének Ideje! Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

kÖzÖSSégkultúra
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 – Évtizedes hagyományai vannak az 
alkotók kiállításának, amit a könyvtá-
runk mellett korábban már az ipartestü-
let székházában és a Monori Vigadóban 
is megrendeztek – hangsúlyozta házi-
gazdai bevezetőjében Uherkovich László 
könyvtárigazgató.
 A kiállítók a mindennapi, egysze-
rű dolgokból és az újrahasznosított 
termékekből is lakásdíszeket tudnak 
varázsolni, a tökmagokból készített vi-
rágképektől a legdivatosabb foltvarrá-
sokig. A patchwork szakkör hírét már 
nemzetközivé tették Pásztorné Borus Pi-
roska – színekben és ötletekben mindig 
megújuló – faliképei, takarói, terítői, tás-
kái. Olyan hatással volt a helyi közösség-
re, hogy követőkre talált, így lett kiállító 
a 10 éves Baranyi Krisztina, továbbá Csor-

ba Károlyné, Barabásné Cziráky Erzsébet, 
Nyitrai Andrea, Bicskei Zsuzsanna és Da-
rázsi Andrea is. De a kézműves klub fárad-
hatatlan vezetője, Zsíros Sándorné, Marika 
gobelinjei is olyan sikeresek voltak, hogy 
városi könyvtárunk mostani kiállításán 
valószínűleg tőle kaphattak kedvet, illet-
ve újabb indíttatást e rendkívüli türelmet 
igénylő alkotáshoz Ármán Lászlóné, Szabó 
Kálmánné és Lendvay Ernőné. A festészetet 
– magas színvonalú őszi képeivel – Tímár 
Irén képviselte. A városunknak már sok 
elismerést hozó kézműves klubunk a ta-
vaszi szolnoki nemzetközi kiállításról az 
Idea Díjat és egy különdíjat is elhozott. 
Az őszi hangulat jellemzőit találóan ér-
zékeltették Szabó Katalin vitrinjei. A meg-
nyitón jelenlévők megemlékeztek nem-
rég elhunyt társukról, a verses meséket 
író Gál Juditról, akinek horgolásait most is 
láthattuk. December elején lesz – ugyan-
csak a könyvtárban – az ő könyvének be-
mutatója (N. Sebestyén Katalin illusztráci-
óival), majd azt követően a kézművesek 
adventi kiállítása is. b.g.

 kézműves kiállítás a könyvtárban 

hagyomány 
és újítás

 további informáCió: www.monor.Hu 

Civil 
programok
márton-napi újborünnep
2019. november 9. 
vigadó, díszterem

magyar szórvány napja 
2019. november 15. 18 óra
művelődési Ház

közös út Cukorbetegek 
egyesületének találkozója
2019. november 16. 14 óra  
művelődési Ház

véradó ünnepség
2019. november 22. 17 óra
művelődési Ház

táncház
Szervező: Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület
2019. november 23.
művelődési Ház

További információ Monor város honlapján, 
az Eseménynaptárra kattintva is olvasható!

A 
sz

er
ző

 fe
lv

ét
el

e



 itt nem Csak olvasni leHet! 

könyvtári ajánló

             

          

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

kÖzÖSSégkultúra

 Gallai Attila szerzeménye-
iből, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával – a kato-
likus nagytemplomban, ok-
tóber 15-én – megrendezett 
koncert nem akármilyen mű-
faji választékot hirdetett meg 
az érdeklődőknek. Sokszínű-
séget ígért az is, hogy mind a 
vonós zenekarra komponált 
szimfóniának, mind a fuvo-
lára írt concertónak három, 
különböző hangulatú tétel-
ből kellett állnia, ahogy a pas-
sió-részletek oratorikus jelle-
ge is a szólóének (Jézus: Balás 
Péter, Evangelista: Rácz Illés) és 
a zenekar megszólalásainak 
váltakozására épült. Az, hogy 
a szerző hegedülni és csellóz-
ni is tanult, valamint hogy 
nagybőgőre, fuvolára és klari-
nétokra írt műveit ma a világ 
szinte minden táján játsszák, 
érthetővé teszi, hogy miért 
szólhattak itt is ilyen tökéle-
tes összhangban ezek a hang-
szerek. Mindez a budapes-
ti MÁV Szimfonikus Zenekar 
kiváló harminc művészének 
tolmácsolásában hangzott el, 
Antal Mátyás – Liszt- és két-

szeres Bartók–Pásztory-díjas 
– karmester vezényletével; és 
a Weiner Leo Katolikus Ze-
neművészeti Szakgimnázium 
Főnix Kamarakórusa közre-
működésével, Győrfi Katalin 
vezetésével. Különleges él-
ményt jelentett mindennek 
az élményszerű zengése a te-
matikához egyébként is méltó 
templom akusztikájában. Kü-
lön pluszt adott mindehhez, 
hogy a zeneszerző, klarinét-
művész, tanár, Gallai Attila, 
oktatóként és igazgatóként 
is dolgozott a zeneiskolánk-
ban, illetve az Alkotó Mu-
zsikusok Társaságának több 
mint negyedszázados elnö-
keként előadásokat szerve-
zett Monorra is. Ha még azt is 
hozzávesszük, hogy huszon-
négy éven át volt tagja a MÁV 
Szimfonikusoknak, természe-
tesnek vehetjük velük való re-
mek együttműködését, ahogy 
volt kollégáival, a fuvolaver-
senyét virtuózan játszó Edőcs 
Tamással (a Zeneiskola igazga-
tóhelyettesével), és annak fe-
leségével, Mocsári Emmával, az 
orgonakísérővel.  bogu

 a máv szimfonikusok játszották a neves szerző műveit 

találkozó műfajok

A DHL szárazföldi és légi szállítás 
valamint raktározás területén is 

piacvezető szerepet tölt be világszerte. 

RaktáRos munkakörbe taRgoncás munkakörbe

A DHL Supply Chain Magyarország Kft. 
üLLői teLepHeLyére KereSSüK új KoLLégánKAt

Miért érdeMes nálunk dolgozni? 

Jelentkezésedet 
a HR.sc@dhl.com e-mail címre várjuk , 

kérdéseiddel hívd a  
06-30/319-82-86-os telefonszámot!

•  Kézi rakodás, kézi 
anyagmozgatás

•  Min. 8 általános iskolai 
végzettség

•  Fizikai teherbírás
•  Megbízhatóság
•  2 műszakos munka-

rend vállalása

•  Szükség esetén kézi rakodás, kézi anyagmozgatás
•  OKJ-s targoncás végzettség,  

vezetőállásos (3313) és/vagy  
vezetőüléses targoncavezetői engedély (3324)

•  Min. 8 általános iskolai végzettség
•  Fizikai teherbírás
•  Megbízhatóság
•  2 műszakos munkarend vállalása

•  A beérkezett áruk kezelése a raktárban (leszedés, betárolás, megfelelő helyre 
pozícionálása, kiadás) RF-eszköz segítségével

•  A beérkezett áru mennyiségi és minőségi ellenőrzése
•  Áruösszekészítés 
•  Árukiadásánál az áru szállítójárműre tétele

•  Versenyképes fizetést adunk 
•  Havi bónuszra leszel jogosult 
•  Bruttó 450 000 Ft-os éves cafeteria keretből választhatsz
•  Ingyenes céges buszjáratok Cegléd irányából vagy az egyéni bejárás támogatása 
•  Gyümölcsnap    
•  Családi nap
•  Délutános műszak vállalása esetén 15%-os műszakpótlék már 14 órától
•  Hosszú távú munkalehetőség egy biztos hátterű nemzetközi cégnél
Munkaidő
•  Napi 8 óra
Munkavégzési hely
2225, Üllő, K-SPED körút 17.

aMit várunk az új kollégától

Gallai Attila (középen) szimfóniáját, concertóját és passióját is hallhattuk

ősfeHérvár alkotóközösség kiállítása
A megnyitó házigazdája: N. Sebestyén Katalin.
november 6., szerda 16 óra

az értelmes élet megjelenése a földön
Benkics József római katolikus hittanár előadása.
november 21., Csütörtök 17.30

Hordozó klub
Kötetlen beszélgetés és tapasztalatcsere  
a kisgyermekes anyukáknak.
november 22., péntek 10 óra

jókai anna 
igazgyöngy a Csillagos égen
Emlékelőadás Jókai Annáról, 
Díszvendég: Jókai Anna leánya, Molnárné Bánky Nóra.   
Előadók: Szalók Edit csillagbölcsész, Bukai Tibor  
középiskolai tanár.
november 25., Hétfő 17 óra

adventi kiállítás
Monori kézművesek kiállításmegnyitója.
november 29., péntek 16 óra

télapóváró kézműves délelőtt
A Monori Kézműves Klub gyermekfoglalkozása.
november 30., szombat 9 óra
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A Szent István Sportegyesület az azonos nevű budapesti középiskolában szerveződött. Az 
évtizedes kitartó munka eredménye volt, hogy idén az NBI-be került a női kézilabdacsapat. Az 

NBI-es mérkőzésekhez szükséges saját csarnok híján Monor Városi Sportcsarnokot választották 
otthonuknak. Bár csak néhány hónapja jöttek ide először, a monoriak máris a szívükbe zárták 

őket, ahogy ők is a kisvárosunkat. Bognár László szakosztályvezetőt kérdeztük további terveikről.

Idén nyáron, a főtéren rendezett 
FröccsSzombaton mutatkoztak be 
először a város lakóinak.  Hazai 

pálya lett a monori sportcsarnok há-
rom hónap alatt?
 – Úgy gondolom az egész csapat ne-
vében kijelenthetem, hogy igen. Na-
gyon jól döntöttünk, hogy itt játsszuk a 
meccseinket. Mindenki rendkívül ked-
ves és segítőkész, mind a csarnokban, 
mind pedig a városban. Igyekezni fo-
gunk, hogy továbbra is viszonozzuk azt 
a sok kedvességet, amit itt kapunk.
   
– Nem lehet könnyű a legmagasabb 
osztályban helytállni, még utánpót-
lás-válogatottjaikkal sem. Különösen 
azért, mert kézilabda-bajnokságun-
kat Európa-szerte magas színvonalú-
ként jegyzik. Így  újoncként a jelenlegi 
utolsó helyezésük sem számíthat meg-
lepőnek.  A bajnoki tabellán mit tarta-
nának reálisan elérhetőnek?
    – A magyar bajnokságot valóban so-
kan a világ legerősebb bajnokságaként 
tartják számon, és ez talán nem is túl-

zó. Nekünk ebben az évben minden 
mérkőzés ünnep. Belekóstolhatunk egy 
olyan világba, amire sokan nem is gon-
doltunk. Természetesen van olyan játé-
kosunk, aki már játszott a legmagasabb 
osztályban, de többen vannak olyanok 
is, akik 14 éves gyerekként kerültek 
hozzánk, és elmondhatják magukról, 
hogy a Budapest II. osztály küzdelme-
itől kezdve itt jutottak el az NBI-ig. A 
helyzetünket reálisan kell nézni, a mi 
csapatunk kerete a leggyengébb a baj-
nokságban, azonban szeretnénk lel-
kesedésünkkel és küzdeni tudásunk-
kal megnehezíteni minden ellenfelünk 
dolgát. Eddig talán a Siófok elleni mér-
kőzést leszámítva ez sikerült is. Bízom 
benne, hogy év végéig pontokat is tu-
dunk szerezni. 

– Esetleges kiesésükkor is itt szeretné-
nek maradni?
 – Igen, mindenképpen hosszú tá-
von szeretnénk Monoron maradni. Bí-
zom benne, hogy itt megtaláltuk az ott-
honunkat.  

– Már a kezdetekkor hangsúlyozták, 
hogy szeretnék csapatuk és Monor kap-
csolatát erősíteni, a közéletben is részt 
venni. Mit sikerült ebből eddig megva-
lósítani, illetve milyen terveik vannak 
ezzel kapcsolatban?
    – Első közelebbi kapcsolatunk a vá-
rossal a főtéren rendezett FröccsSzombat 
volt. Ott próbáltuk megismertetni a kézi-
labdát a gyerekekkel. Úgy gondolom, sok 
gyerkőcnek megtetszett. Ezt tovább gon-
dolva már három iskolában is tartottunk 
testnevelésórát a kézilabda jegyében. Ta-
lán minden elfogultság nélkül mondha-
tom, hogy nagyon élvezték a gyerekek. 
A helyi sportegyesülettel hamarosan 
egyeztetni fogunk, és szeretnénk elindí-
tani a kézilabda oktatását is a városban. 
Hiszen úgy néz ki, hogy igény lenne rá. 
A csapat egy része részt vett a Monoron 
rendezett véradáson is, ahol a véradók-
nak ingyenes belépőt osztogattunk a baj-
noki mérkőzésünkre. Igyekezni fogunk 
a továbbiakban is, hogy megtaláljuk azo-
kat a fórumokat, ahol be tudunk kapcso-
lódni a város életébe.  bolcsó gusztáv

Hajrá szise, Hajrá monor!

Tartsd 
nálunk 

szülinapod, ballagásod, 
családi vagy céges 

összejöveteleid!

Elérhetőség: +36-20/389-8259

Bérelhető 
rendezvény-

terem  
különleges 

hang- és 
fénytechnikával 

Monor 
központjában.
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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

 

Autós-Motoros IskolA kft.

Választható tantermi vagy távoktatás • Rutinpálya Monoron
Részletfizetési lehetőség

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

Gépjárművezető képzés
Több, mint 30 éve Monoron
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HirdetéSek

 A SPAR Magyarország üz-
letlánca – az újabb áruház-
nyitásoknak és a franchi-
se-hálózat szélesedésének 
köszönhetően – dinamikusan, 
gyors ütemben növekszik. A 
jelentősen megnőtt forgalom 
miatt a SPAR megkezdte a 
bicskei és üllői logisztikai köz-
pontjainak bővítését. Az első 
körben négy-négyezer négy-
zetméterrel megnövelt elosz-
tó- és szervezőcentrumok így 
összesen már 90 000 m² terüle-
ten szolgálják ki és támogatják 
az üzlethálózatot. A látványos 
növekedés indokolja, hogy a 
kiskereskedelmi vállalat új 
gépjárművezető kollégákkal 
erősítse a munkatársai mint-
egy 13 000 fős csapatát.
 A SPAR Magyarország 
az üllői logisztikai központ-
jába sofőr munkatársakat 
keres, akik legalább C kate-
góriás jogosítvánnyal és eme-
lőhátfal-kezelői engedéllyel 

 a spar magyarország az üllői logisztikai központjába sofőr munkatársakat keres  

sofőröket keres a spar
rendelkeznek. Az E besorolá-
sú vezetői engedély előny, de 
nem feltétel, mivel a vállalat 
a C kategóriával jelentkező-
ket – tanulmányi szerződés 
keretein belül – E minősítés-
hez segíti. 
 A vállalat kiemelkedő 
kereseti lehetőséget bizto-
sít: a sofőr kollégák átlago-
san havi bruttó 500-600 ezer 
forintot kereshetnek, amely 
teljesítményarányosan jó-
val több is lehet. A dolgozók 
13. havi bért, havonta brut-
tó 10 000 forint béren kívü-
li készpénzes juttatást, va-
lamint műszakpótlékot is 
kapnak a délutáni, éjszakai 
és hétvégi munkavállalás ese-
tén. A versenyképes alapjö-
vedelem és a számos béren 
kívüli juttatás mellett a válla-
lat támogatja a munkatársak 
szakmai fejlődését is. Döntést 
segítő szempont lehet, hogy a 
belföldi fuvarozás a nemzet-

közivel szemben 
azért előnyös, mert 
a munkatárs min-
den nap otthon le-
het a családjával.
 A bejelentett, az 
érvényes jogszabá-
lyoknak minden 
tekintetben megfe-
lelő – többek között 
a vezetési időt és 
pihenőidőket ma-
ximálisan betartó – 
hosszú távú mun-
kalehetőség során a SPAR a 
rugalmas műszakbeosztás le-
hetőségét is kínálja. A kultu-
rált, minőségi munkakörül-
ményeket a legmodernebb 
eszközpark és közel 100 hű-
tős szerelvényből álló gép-
jármű-flotta garantálja, a jár-
művek átlagkora mindössze 
3 év. A magyarországi kiske-
reskedelmi láncok piacán a 
SPAR az egyetlen cég, amely 
saját járműállománnyal ren-

delkezik, ezáltal is jobban oda 
tud figyelni kollégái igényeire. 
 Aki szeretne egy össze-
tartó, dinamikus csapat tag-
ja lenni és szereti az önál-
ló, felelősségteljes munkát, 
küldje el az önéletrajzát az  
olah.krisztina@spar.hu e-mail 
címre a megpályázni kí-
vánt munkakör feltünte-
tésével, vagy érdeklődjön 
+36-20/823-8352-es telefon-
számon. (x)

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

Nyitva: H–P: 6–20, Szo: 7–20, V: zárva  
NeM csak kereskedők  részére! diszkoNT ároN házhoz szállíTva

139 Ft 179 Ft 3199 Ft 2799 Ft 259 Ft 129 Ft

79 Ft 169 Ft 199 Ft 169 Ft 799 Ft 1499 Ft

riesenbrau sör
dobozos
0,5 l
169 Ft  
helyett: 

kőbányai sör
dobozos
0,5 l
199 Ft  
helyett: 

Unicum
0,5 l
3550 Ft  
helyett: 

Fütyülős 
szeszesital
0,5 l
3090 Ft  
helyett: 

sió 1 l
alma, szőlő, 
narancs, őszi, 
kajszi, multi
289 Ft helyett: 

sport kókusz
Duó szelet
60 g
155 Ft  
helyett: 

karuzo pita
62 g
99 Ft  
helyett: 

rice Up  
chips
60 g
185 Ft  
helyett: 

cBa piros 
gyermelyi 
tészták 4 
tojásos, 500 g
229 Ft helyett: 

smack tészták
100 g
189 Ft  
helyett: 

silan öblítő
1,85 l
899 Ft  
helyett: 

zewa  
Wc-papír
16 tek.
1625 Ft  
helyett: 

-18% -10% -10% -10% -11% -17%

-21% -9% -13% -11% -11% -11%
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Sport

 avas-kupa karate verseny 

szépen Csillogó érmek
Október 19-én, a miskolci nemzetközi ka-
rateversenyen, jól szerepelt az MSE szak-
osztályát képviselő két sportolónk. Tóth 
Mátyás (12-13 év) formagyakorlatban és 
küzdelemben egyaránt aranyérmet, míg 
Somogyi Kristóf Péter (8-9 év) küzdelem-
ben ezüstérmet, formagyakorlatban pe-
dig aranyérmet szerzett.   -bg-

 monoron járt bozsik péter 

két kérdés, két válasz
Az Aranycsapat legendás játékosának 
fia, a magyar labdarúgó-válogatott koráb-
bi szövetségi kapitánya, televíziós szak-
kommentátor, az NBIII-as Komáromi VSE 
vezetőedzőjeként járt városunkban.
 Csapata – a Magyar Kupában – 2-0 
arányú vereséget szenvedett Monortól, 
amikor két kérdést tettünk fel neki:
 – Hogy érezte itt magát?
 – A vereségtől eltekintve , jól.
 – Hogy jellemezné a Monor SE labda-
rúgóinak játékát?
 – Erőteljes, racionalista futballt játszó 
csapat, amelyik jól érzi magát, ha párhar-
cozhat, hogyha sok keménykedés van a 
játékában… 
 Lapzártánkkor a Monor SE a PMFC 
és a Szentlőrinc SE után a harmadik he-
lyen állt a NBIII közép csoportjának tizen-
hat csapata között. -b-

A Monori Sportegyesület (MSE) sikerrel pályázott a Magyar Úszó Szövetség által 
kiírt 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési kiíráson. Az elnyert bruttó 8 millió 

150 ezer forintból augusztusban többek között megújult a Monor Városi Uszoda 
medencetéri világítása. A fejlesztésről Zátrok Tamást, az MSE elnökét kérdeztük.

Hogyan sikerült forrást szerez-
ni a felújításhoz?

 – A Magyar Úszó Szövetség olyan 
tagszervezeteknek fogadja el és támo-
gatja pályázatát, akik versenyrendsze-
rükben folyamatosan és eredményesen 
szerepelnek. A felújítás tehát annak a 
magas színvonalú munkának is köszön-
hető, amelyet az MSE úszószakosztályá-
nak edzői és versenyzői végeznek. 

– Igaz az, hogy kiépített világítás akár 
tv-közvetítést is lehetővé tesz?
 – Igaz, de ennél fontosabb, hogy a sok 
időt itt töltő uszodai dolgozók, úszás-
oktatók, edzők milyen feltételek mellett 
végzik a munkájukat. A legmodernebb 
LED-izzók kerültek ide, mintegy 3 és fél 
millió forintért, amelyeknek a szerelé-
si munkálatait a KÖVÁL Zrt. munkatár-
sai végezték. Nem elhanyagolható, hogy 
e fényforrások és lámpatestek 50-60 szá-
zalékos energia-megtakarítást eredmé-
nyezhetnek, remélhetőleg karbantar-
tás nélkül. A várható éves megtakarítás 
több százezer forintra tehető, ezzel is 
könnyebbé téve az uszoda fenntartását.

– A rajtkövek is olyanok lettek, amit 
eddig legfeljebb nemzetközi szintű 
versenyek fotóin láthattunk.
 – Ezzel a versenysport érdekeit is 
szolgáljuk. A legmodernebb 6 verseny-
célú startkészülék került a medence 
egyik oldalára. Egy ilyen rajtkő cseré-
jének teljes bekerülési költsége például 
565 ezer forint

– Mit kellett, lehetett még cserélni a tá-
mogatásból? 
 – Az elmúlt 15 évben elhasználódott 
a teljes sávelválasztó kötélzet és a hátú-

szók számára fontos jelzőzászlók is cse-
rére szorultak. Ez az állagmegóvást és a 
minőségi versenycélokat egyaránt szol-
gálta.

– Volt ebben a pályázatban olyan cél-
kitűzésük is, ami most nem valósulha-
tott meg?
 – A kiszolgáló helyiségekben és az 
előcsarnokban csak részben valósult 
meg a lámpatestek korszerűsítése. Ezek 
cseréjére, illetve a még megmaradt régi 
startkészülékek megújítására egy kö-
vetkező pályázat kapcsán kerülhet sor.

– A kismedencében éppen mozgalmas 
gyerekfoglalkozás folyik. Az ilyen jel-
legű programokra is tudnak pályázni?
 – Az elmúlt években sikeresen szere-
peltünk a MÚSZ által meghirdetett Min-
den gyermek tanuljon meg úszni! prog-
ramban. Az elhivatott óvodai dolgozók 
segítségével, tavaly közel 200 monori óvo-
dás ismerkedett meg az úszás alapjaival, 
kedvezményes formában. Idén is sikere-
sen pályáztunk. Nagy öröm számunkra, 
hogy Monor város képviselő-testülete is 
hozzájárult ehhez, 300 ezer forintos úti-
költség-térítéssel. Ezáltal egy közös, min-
denki által fontos és támogatott program-
má nőve ki magát.  blCs

fényárban úszunk

 pest megyei Csapatbajnokság 

úszó csb monoron
Október 5-én, már hagyományosan, uszo-
dánkban került sor a szezonnyitó Pest me-
gyei csapatbajnokságra. A 9 egyesület 150 
versenyzője között 28-an indultak sporte-
gyesületünk színeiben. Egyéniben 3 arany-, 
8 ezüst- és 10 bronz-; váltóban pedig 2 
ezüst- és 2 bronzérmet sikerült szerezniük. 
7-en sikeres minősítő vizsgát tettek, de több 
dicséretes pontszerzés és eredményjavítás 
is történt   - bogu -
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  Hirdetésfelvétel: ozsvárt orsolya • 06-70/945-2444  

 apróHirdetések
Redőny, szúnyogháló (mobil 
és fix), napellenző akció Mo-
noron! 25 éves tapasztalat! 
Ingyenes felmérés! Nyugdí-
jaskedvezmény! Pál redőny: 
06-30/401-1029

Eladó tűzifa. Hasított, fél-
száraz akác: 20 000 Ft/m³, 
tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti a 
mennyiséget! Koczó Zsolt 
tel.: 06-20/343-1067 EUTR: 
AA5811522

monori szálloda keres ide-
gen nyelvet beszélő munka-
társat recepciós munkakör-
be, önállóan dolgozni tudó 

szakács és szállodai taka-
rító munkatársat állandó 
munkára. Érdeklődni:  
06-30/986-8988,  
info@nyergeshotel.hu

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

Szeretsz rajzolni, festeni? 
Festő szakkör a JAG-ban di-
ákok és felnőttek részére! 
Érd.: 06-30/548-0362, fa-
cebook/agardigabi. Várlak 
szeretettel! Agárdi Gabi fes-
tőművész

HirdetéSek

gyászjelentés
Köszönjük mindazoknak, akik szerettünket, Vásárhelyi Gézánét, 
sz. Acsai Annát elkísérték utolsó útjára vagy más módon fejez-
ték ki együttérzésüket. Köszönjük továbbá a lelkészek, orvosok 
és munkatársaik segítségét. 
 A gyászoló család

DAKÖV KFT.  
MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁGA 
szakembert keres  
az alábbi munkakörökbe Jelentkezés:  

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

CsATornA- 
hálózAT-KArbAnTArTó
Főbb feladatok, munkák: 
•   szennyvízcsatorna-rendszer karbantartása, hibák elhárítása
Az álláshoz tartozó elvárások:
•   műszaki végzettség (előny, de nem feltétel)
•    megbízhatóság
•  pontos, precíz munkavégzés
•   „B” kategóriás jogosítvány
Előny:
•    villanyszerelői végzettség
•   „C” kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye: Monor térsége, vagy Pilis térsége.

GÉPJárMŰVEzETŐ
Főbb feladatok, munkák: 
•   konténeres tehergépjármű vezetése
•   szennyvízszállító tehergépjármű vezetése
Az álláshoz tartozó elvárások: 
•   „C” kategóriás jogosítvány
•   megbízhatóság
•   pontos, precíz munkavégzés
Előny:
•   jó kommunikációs készség
•   típusvizsga 
Munkavégzés helye: 2200 Monor, Jókai út vége, valamint Monor és térsége

TElEPKEzElŐ, DIszPÉCsEr
Főbb feladatok, munkák:
•   szennyvízrendszerek távfelügyelete
•   szennyvíztelepi berendezések üzemeltetése, karbantartása
•   védterületek karbantartása
Az álláshoz tartozó elvárások: 
•   számítógép felhasználói szintű ismerete
•   megbízhatóság
•   pontos, precíz munkavégzés
•   folyamatos munkarend (12/12/48) vállalása 
Előny:
•   jó kommunikációs készség
•   érettségi bizonyítvány
•    „C” kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye: 2200 Monor, Jókai út vége

IVóVízhálózAT-KArbAnTArTó
Főbb feladatok, munkák:
•   ivóvízközmű-rendszer karbantartása
•   csőtörések javítása
•   ivóvízbekötések szerelése
Az álláshoz tartozó elvárások:
•   megbízhatóság
•   pontos, precíz munkavégzés
•   „B” kategóriás jogosítvány 
Előny:
•   jó kommunikációs készség
•   csőszerelő-képesítés
Munkavégzés helye: 2200 Monor, Csévharaszti út., valamint Monor és térsége

Monor, Bajcsy Zsilinszky utca 1.
06-20/578-7241
norahekszer@gmail.com
www.facebook.com/norahekszer
Nyitva: H, P: 12–18, K, CS: –, Sze: 9–18, Szo: 9–14

készítése akár saját tervek alapján

Eljegyzési gyűrűk,  
karikagyűrűk, nyakláncok, 
karláncok, fülbevalók, 
ékszerjavítás

EgyEdi arany és Ezüst ékszErEk 

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



Monor 4-es főút 35. km    Tel.: 29 413 381
Szeged Dorozsmai út 9.   Tel.: 62 200 366

TOYOTAKOVACS.HU

     LIMITÁLT AJÁNLATOK
     2 990 000 FT-TÓL

Készleten lévő autók akár
1 500 000 Ft árelőnnyel

Értékőr programban
3+2 év garanciával

Akár 200 000 Ft értékben választható
ajándék tartozékkal

TAKARÉK 
BABAVÁRÓ HITEL

Tegy meg 
az első lépést!

THM1: 
0,46%

THM2: 
6,51%

Akár kamatmentesen is!
•  Állami kezességvállalás
•  Hitelösszeg 2 millió - 10 millió Ft
•  Futamidő 60 - 240 hónap
•  Szabadon felhasználható, nem hitelcélhoz kötött
•  Gyermekvállalási támogatással a fennálló hiteltartozás kiváltható

A THM az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével, 10 000 000 forintra, 240 hónapos 
futamidőre, az állami kamattámogatás és 3 év törlesztési szüneteltetés figyelembe vétele mel-
lett került meghatározásra - a feltételek teljesülése esetén -, a THM2 a feltételek nem teljesülése 
esetén 10 000 000 forintra, 240 hónapos futamidőre került meghatározásra, mely tartalmazza a jogosu-
latlanul igénybe vett kamattámogatás összegét és a 60. hónapot követően a kamattámogatás elvesztése 
esetén érvényes hitelkamat mértékét.  (THM1: kamattámogatott időszak alatt; THM2: kamattámogatás 
elvesztése esetén) A hitel folyósítása és törlesztése az Ügyfél által a Hitelintézetnél vezetett forint lakos-
sági bankszámlájára / banszámlájáról történik, melynek fenntartása az egész futamidő alatt szükséges. 
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyar-
ország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk. A Takarék Csoport személyi kölcsönei a 
https://takarekcsoport.hu/atm-es-fiokkereso weboldalon feltüntetett Takarék Csoport-tagok értékesítési háló-
zatában érhetőek el. A Takarék Csoport Hitelintézetei a bírálat jogát fenntartják.  

www.patriatakarek.hu

Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

Monor,  
Ady Endre út 22/AAKCIÓK!

Folyamatos

Kedvező áraK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.


