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HÍREK

  Városunkban is február 25-én szerve-
zik meg a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapját. Az idei évben a Vigadó dísz-
termében Wittner Mária közreműködésé-
vel kerül sor a megemlékezésre. Magyar-
országon 2000 óta ezen a napon kerül sor 
az eseményre, abból az alkalomból, hogy 
1947. február 25-én hurcolták el a kommu-
nistákkal szembeni kiállása miatt Kovács 
Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát.

MEGEMLÉKEZÉS 
a kommunista diktatúra  
áldozatairól a Vigadó  
dísztermében

 Az elmúlt évektől eltérően a megem-
lékezésre ezúttal a Vigadó dísztermében 
kerül sor 17 órától. Az előadók között 
köszönthetjük Wittner Máriát, az egy-
kori szabadságharcost, aki az 1956-os 
forradalom eseményeiben az első nap-
tól részt vett. A Vajdahunyad utcai cso-
portban együtt harcolt a monori Kóté 
Sörös Józseffel és Tóth Józseffel is. Kétszáz 
napot töltött börtönben halálraítéltként, 
majd büntetését életfogytiglanra vál-
toztatták, melyből 1970-ben, két másik 
’56-os női elítélttel együtt szabadulha-
tott. Emlékbeszédet mond Kaldenekker 
Ferenc is, akit tucatnyi monori honfitár-
sunkkal együtt német hangzású neve 
miatt szállítottak munkatáborba. Az ese-
ményen közreműködik Zsombok László 
polgármester és Dékány Bulcsú, a Turner 
Ferencről elnevezett monori alapítvány 
elnöke. Turner Ferenc is egyike azok-
nak az egyházi tisztviselőknek, akik a 
kommunista terror miatt veszítették éle-
tüket.
 Az előadásokat követően közös emlék-
menetre kerül sor a Petőfi utcában talál-
ható emléktáblához, ahol az emlékezés 
koszorúit helyezhetik el a résztvevők.

Közeleg a személyi jövedelemadó bevallá-
sának időszaka, amikor minden magyar ál-
lampolgár rendelkezhet az adójának 1+1 
százalékáról és támogathat vele egy non-
profit szervezetet, egyházat. A Vigadó Kul-
turális és Civil Központ idén is aktualizálja 
és közzéteszi azoknak a monori civil szer-
vezeteknek, alapítványoknak a listáját, akik 
befogadhatják a személyi jövedelemadó 
1% felajánlásokat.
 Monoron is több tucat olyan egyesü-
let működik, melyek jogosultak a támoga-
tásra. A szervezők a kezdeményezéssel sze-
retnék elérni, hogy minél több helyi lakos 
döntsön úgy, hogy adójának ezt a kis ré-
szét városunkban működő egyesületek, 
alapítványok támogatására fordítja. Kér-
jük a jogosult szervezetek képviselőit, tagja-
it, hogy küldjék el az egyesület, alapítvány 
alapító okiratban szereplő nevét és adószá-
mát a vigado@vigadokft.hu e-mail címre. 
A jogosult szervezetek listáját olvashatják a 
www.monor.hu oldalon.

MARADJON  
MONORON  
AZ ADÓ 1 %-A!

•   Dr. Zsombok László, Monor város polgármesterének 
köszöntője;

•    Szegedi Csaba, a Panoráma Világklub Monor Térségi 
Társklubjának elnökének köszöntője;

•    Wass Albert munkássága és az Örökségkönyv 
bemutatása – dr. Tanka László főszerkesztő, az Emlékév 
főszervezője, a Panoráma Világklub alapító elnöke;

•   Wincze B. András dalszerző, gitáros-énekes, Wass Albert 
Örökség-díjas előadóművész műsorából;

•    Magyarság-dalok – Kovács Krisztina erdélyi 
előadóművész;

•   Térségi előadóink műsora:
•   Hajdú Márton – Wass Albert: Záróvers
•   Szalai László – Wass Albert: Magyar Karácony az égben
•   Tóth Lajos – Dutka Ákos: A Kárpátok dala
•   Ráduly Tímea – népdalok: Elindultam szép hazámból, 

Csillagok csillagok
•   Monori Strázsák Néptáncegyüttes

•     Filmvetítések: Wass Albert nyomában – részlet Szalay 
Róbert filmjéből, amely az író élete egykori helyszíneinek 
mai állapotát mutatja be; kisfilm a Duna Palotában 
megrendezett WA Emlékév nyitóról; 
Műsorvezető: Joó Géza, a Panoráma Világklub szóvivője

A rendezvényt követően kedvezményes könyvvásárra és szerény 
vendéglátásra kerül sor.

Monor Város Önkormányzata  
és a Panoráma Világklub Monor Térségi Társklubja  

szeretettel meghívja önt, barátait, ismerőseit

a WASS ALBERT 
EMLÉKESTRE

az írófejedelem születésének 110.,  
elhunytának 20. évfordulója alkalmából 

Időpont: február 9. (szombat) 17 óra

Helyszín: Vigadó Kulturális és Civil Központ (2200 Kossuth Lajos u. 65–67.)

Szeretettel várjuk az 
 érdeklődőket  
a farsangi  
nótaműsorra  
február 24-én! 

Fellépnek  
Bokor János,  
Kátai Zsuzsa,  
Szegedi Csaba  
és Farkas Mónika.

Kísér a HAKME  
cigányzenekara  
Berki László prímás vezetésével.

Belépőjegyek egységesen 2 200 forintért válthatók.

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

Farsangi 

2019.  
február 24.  

15 óra
Művelődési Ház
Monor, Bocskai utca 1.

nótaest 
Monoron

Wittner Mária egykori szabadságharcos is 
beszédet mond a monori megemlékezésen

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

ELADÓ  
ÜZLETHELYISÉG

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

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

VÁSÁROLJON INGATLANT 
az önkormányzattól!

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot 
hirdet 1 fő pénzügyi ügyintézői munkakör 
betöltésére. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2019. február 20. Bővebb tájékoz-
tatás a www.monor.hu oldalon érhető el, 
vagy Forgách Tamás irodavezetőtől kérhető 
a 06-29/612-339-es telefonszámon.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
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ÖNKORMÁNYZAT

  A Monorra települő cégek előtt álló 
egyik legnagyobb feladat a beruházás 
megvalósításán túl a megfelelő munka-
erő megtalálása lesz. Aki úgy dönt, náluk 
folytatja szakmai pályafutását, azt szabad 
elhatározásából teszi majd, amennyiben 
megfelelő bért, munkafeltételeket kínál-
nak nekik. Az pedig a cégek feladata és 
egyben felelőssége lesz, hogy megfelelő 
munkakörülményeket teremtsenek, meg-
felelő bérekkel, hiszen ha nem így teszik, 
akkor nem fognak az elvárásaik szerin-
ti számú, képzettségű kollégát találni. 
Vagyis az ő érdekük is lesz, hogy jó fog-
lalkoztatóként jelenjenek meg a helyi (és 
környékbeli) munkaerőpiacon. Fontos 
hangsúlyozni továbbá, hogy ezek az új 
beruházók, cégek nem a magyar foglal-
koztatók, különösen nem a már itt műkö-
dő hazai vállalkozások ellen telepednek 

  Közel 20 milliárd forintot fektettek eddig 
a Shinheung Sec EU Kft. elektromosautó-al-
katrészeket gyártó monori üzemébe. Ennek 
megfelelően a legmodernebb, huszonegye-
dik századi technológiával találkozhatunk a 
dél-koreai cég Ipar utcai székhelyén – mond-
ta Zsombok László polgármester a monori 
üzemben tett látogatását követően.  

Monornak BEFEKTETŐBARÁT 
településnek kell lennie!

IDÉN TOVÁBBI 150 FŐ FELVÉTELÉT  
tervezi a dél-koreai vállalat

ide. Sőt! Most azon dolgozunk – és az el-
következő időszakban ez a városvezetés 
feladata is lesz –, hogy minél több magyar 
partnert, kivitelezőt, beszállítót találjunk 
nekik. De próbálunk közvetíteni egy köl-
csönösen előnyös együttműködés kiala-
kításában a helyi szakképző intézmények 
és a betelepülő cégek között is. 
 Az tragikus történelmi tény, hogy a pri-
vatizációban a hagyományos magyar vál-
lalatok kis kivétellel tönkrementek, meg-
szűntek, nem megfelelő kezekbe kerültek. 
Nálunk (még) nincsenek, vagy alig van-
nak a külföldi, időnként máig családi tu-
lajdonban is lévő multikhoz hasonló, nagy 
nemzeti vállalatok. A lehetőség azonban 
ma is mindenki előtt nyitott, hogy techno-
lógia-intenzív startup céget, találmányo-
kat jegyző innovatív vállalkozásokat ala-
pítson, vagy akár sikeres mezőgazdasági 

A monori üzem vezetőjével, Ahn úrral  
egyeztet Zsombok László polgármester

Jelenleg 106 fő dolgozik a Shinheung Sec EU Kft. 
Ipar utcai üzemében

beruházást valósítson meg. Vagy egysze-
rűen csak vállalkozzon, ha kellő ötletet, 
erőt, kitartást érez magában. Pályázatok 
tucatjai jelentek meg, a hitelkamatok pedig 
soha nem látott mértékben alacsonyak. A 
kormány beruházásösztönző intézkedései 
– legyen szó hazai, vagy külföldi cégről – 
sikeresek és ezeknek – mivel közben mi 
sem tétlenkedünk persze az önkormány-
zatnál – Monoron is megvan a hatása, ered-
ménye. Jelenlegi lapszámunkban számo-
lunk be arról, hogy a napokban éppen egy 
monori, magyar magántulajdonban levő 
cég pályázatból támogatott új gyártócsar-
nokának átadására voltunk hivatalosak. A 
monori adóbevételek a közelmúltig a me-
gyei és az országos átlag alatt voltak. Mo-
nornak szüksége van az adóbevételekre, 
hogy minél jobb közszolgáltatásokat tud-
junk önöknek nyújtani!

A monori képviselő-testület nevében: 
tisztelettel: Zsombok László,  

polgármester

 – A beruházások ösztönzése, támo-
gatása nem a gyár ünnepélyes megnyi-
tójáig, a szalag átvágásáig tart. Anh úr-
ral, a monori üzem vezetőjével a koreai 
cég terveiről, az önkormányzattal való 
együttműködésről egyeztettem. Fon-
tos hír, hogy a Shinheung monori üze-
mében jelenleg 106 főt foglalkoztatnak 

és még az idén további 150 fő felvételét 
tervezik, munkát adva ezzel a helyi és a 
környékbeli munkavállalóknak – mond-
ta Zsombok László. 
 A polgármester hozzátette, a cég vár-
ja a jelentkezőket, az önéletrajzokat a 
shinheungallas@gmail.com e-mail cím-
re küldhetik. 

 Újabb nagyberuházás  
ÉRKEZIK A VÁROSBA

Több mint 8 milliárd forintból épít gyártóüzemet és kutatási-fejlesztési 
központot Monoron a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt.

T avaly májusban számol-
hattunk be először a hír-
ről, mely szerint a Ce - 
va -Phylaxia Oltó anyag ter-

melő Zrt. Monort választotta leg-
újabb és legmodernebb gyógyszer-
ipari beruházása helyszínéül. Az 
üzlet első lépése volt, hogy a „pe-
dagógusföldként” ismert mintegy 
43,9 hektáros gazdasági területet 
megvásárolta a francia tulajdonú 
vállalat. A Ceva-Phylaxia 1 milliárd 
98 millió forintot fizetett a városnak 
az említett területért, az adásvétel-
ről szóló szerződést május 16-án írta 
alá Zsombok László polgármester és 
Thierry Marie Le Flohic vezérigazga-
tó. A bejelentés óta eltelt nyolc hó-
napban a színfalak mögött zajlottak 
tovább a beruházás előkészületei, a 
csöndet pedig Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter január 
15-én tett bejelentése törte meg: a 
Ceva-Phylaxia Oltó anyag termelő 
Zrt. új állatvakcina-gyártó üzemet, 
valamint kutatási és fejlesztési köz-
pontot épít Monoron, több mint 8 
milliárd forintból.
 A beruházás bejelentése alkalmá-
ból megtartott sajtótájékoztatón Szij-
jártó Péter elmondta, hogy a francia 
tulajdonú cég összesen 8,17 milliárd 
forintos befektetését a kormány 1,63 
milliárd forint támogatással egészí-
ti ki. A támogatást azzal indokolta, 
hogy az új üzem magasan képzett 
alkalmazottaknak fog munkát adni 
és innovatív technológiát hoz Ma-
gyarországra. Az állategészségügy 
ráadásul – tette hozzá  a miniszter – 
nemzetgazdasági jelentőségű ága-
zat, hiszen az állatállomány meg-
betegedése miatti kiviteli tilalmak 
jelentős bevételkieséseket okoznak. 
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a 
gyógyszeripar hagyományosan erős 
ágazata az országnak, a visegrádi 
államok közül itt a legmagasabb a 
gyógyszeripari kutatások és fejlesz-
tések aránya, tavaly a 30 ezer embert 

foglalkoztató ágazat termelé-
si értéke decemberig megha-
ladta a 810 milliárd forintot. 
A Magyarországon előállított 
gyógyszerkészítmények 84,5 
százalékát külföldön értékesí-
tik, a Ceva-Phylaxia azonban 
ennél is magasabb, csaknem 
95 százalékos kiviteli arányt 
ér el a készítményeivel – tet-
te hozzá. A miniszter megje-
gyezte, hogy a cég Magyaror-
szágon kívül csak az Egyesült 
Államokban és Japánban foly-
tat kutatási és fejlesztési tevé-
kenységet, miközben a barom-
fi-oltóanyagok világpiacán a 
harmadik legnagyobb gyártó. 
 Thierry Le Flohic, a Ceva-Phylaxia 
Oltó anyag ter melő Zrt. igazgatósá-
gának elnöke a sajtótájékoztatón 
megjegyezte, hogy az oltóanyag-
kutatásban dolgozó alkalmazotta-
ik fele, vagyis több mint 130 ember 
Magyarországon dolgozik. Termé-
keiket Dél-Amerikában, Afrikában, 
Kínában és Ázsia más országaiban 
is értékesíteni tudják. Brazíliában 
minden második baromfit Magyar-
országon előállított készítmény véd 
a betegségektől – tette hozzá. A cég 
vezetője elmondta, hogy az elmúlt 
10 évben több mint 100 millió eu-
rónyi fejlesztést hajtottak végre és 
évente csaknem 20 százalékkal bő-
vítik a termelési kapacitásukat. 
 A beruházással kapcsolatos rész-
leteket egyelőre nem tudni, erről a 
későbbiekben tájékoztatjuk majd ol-
vasóinkat. Azt azonban már most 
kijelenthetjük, hogy számos előnye 
lesz a városra nézve. Amellett, hogy 
a fejlesztésnek köszönhetően Monor 
felkerül a gyógyszeripar „világtérké-
pére”, a telek adásvételből származó 
több mint egymilliárd forintot fejlesz-
tésekre fordíthatja a városvezetés, a 
francia tulajdonú vállalat adóbefize-
téseiből pedig évről évre tovább gya-
rapodhat Monor költségvetése.  

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, a  
belügyminisztérium államtitkára: „Az új üzem ma-
gasan képzett alkalmazottaknak fog munkát adni 
és innovatív technológiát hoz Magyarországra”

Pogácsás Tibor, Szijjártó Péter és Zsombok  
László a monori beruházás sajtótájékoztatóján

ÖNKORMÁNYZAT

A bejelentés alkalmából megtartott sajtótájé- 
koztatón Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt.  
képviselői Zsombok László polgármesterrel
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HÁZUNK TÁJÁN

  Hosszas tárgyalásokat követően úgy 
tűnik, hogy megtalálták a felek a Mono-
ri Kisállatbörze új helyszínét, így végre 
pont kerülhet a régóta húzódó ügy végé-
re. Fontos hangsúlyozni, hogy mind a 
szervező a Magyar Galamb- és Kisállat-
tenyésztők Országos Szövetsége, mind 
az önkormányzat azt szerette volna, ha 
Monoron marad a rendezvény. A koráb-
bi helyszínen azonban a városvezetés 
döntése alapján nem maradhatott, azt 
kinőtte Közép-Európa legnagyobb ilyen 
jellegű vására. A börze szervezői az ön-
kormányzattal együttműködve döntöt-
tek az új helyszín ről, a választás végül a 
4-es főút szom szédságában lévő napelem-
park mögöt ti ingatlanra esett, amely ide-
ális helyszínnek ígérkezik a börzék szer-
vezésére. Talán a legfontosabb szempont, 
hogy nem zavarja majd a nagy tömeg a 
lakosságot, hiszen nincsenek a környé-
ken lakóházak. A részletekről a börzét 

  Közel három éve újult meg a város 
honlapja, melynek főoldalán minden hó-
napban más fénykép fogadja az olvasó-

szervező Magyar Galamb- és Kisállat-
tenyésztők Országos Szövetségének új 
elnökét, Pintér József Zsoltot kérdeztük. 
 – Korábban volt egy kis kitérő az el-
képzeléseinkben, előbb Ócsát majd Vasa-
dot választottuk volna a börzék új hely-
színéül, de mivel Monor neve összeforrt 
a kisállatbörzével, mondhatni a Monori 
Kisállatbörze megnevezés egy márkává 
érett az évek alatt, így nem lett volna sze-
rencsés másik településre vinni a rendez-
vényt. A kiválasztott helyszín egyébként 
megfelel az elvárásoknak, a napelem park 
mögötti terület nagyobb a börze korábbi 
helyszínétől, ennek köszönhetően pedig a 
lehetőségeink is jobbak. Az önkormányzat 
mindenben a segítségünkre van, hogy az 
első börzére összeálljon a helyszín. Jelen-
leg folyamatban van az irodakonténer és 
a konténervécé átszállítása, illetve egy új 
konténervécé beszerzése. Az áramvétele-
zés és a vízvételezés lehetőségét is intéz-

Monoron marad  
A KISÁLLATBÖRZE

Folyamatosan várják 
a képeket a „HÓNAP 
KÉPE” fotópályázatra

zük, illetve a 4-es úthoz való csatlakozás 
ügyében is tettünk lépéséket. Reménye-
ink szerint március 10-ig mindennel el-
készülünk és jobb körülmények között 
várhatjuk a börze látogatóit mint a régi 
helyszínen – mondta Pintér József Zsolt. 
 Az elnök hozzátette, a Monori Kis ál-
latbörze a legnagyobb ilyen jellegű ren-
dezvény Európában, ezért fontosnak tart-
ják, hogy a rendezvény színvonala is jobb 
legyen. Az árusok és a vásárlók érdeké-
ben jobb parkolási körülményeket sze-
retnének, továbbá bevezetik az elővéte-
les jegyvásárlást, aminek köszönhetően 
sokkal gyorsabb és gördülékenyebb le-
het a bejutás a rendezvényre. V. 

kat. Az ide felkerülő fotókat 
hónapról hónapra a város kö-
zössége választja ki online kö-
zönségszavazáson, így bárki 
fényképe szerepelhet a város 
weboldalán. A szavazáson eh-
hez hasonlóan minden érdek-
lődő részt vehet, aki felkeresi 
Monor hivatalos Facebook-
oldalát.
 Küldje el kedvenc Monoron, 
vagy Monorról készül képét 
a titkarsag@monor.hu e-mail 
címre és kérje meg ismerőse-
it, hogy szavazzanak az ön 
képére, így heteken belül vi-
szontláthatja fotóját a városi 

honlapon! További részleteket és a tel-
jes pályázati kiírást is megtalálja a www.
monor.hu oldalon.   nfo

Az elmúlt években rendszeresen jelentek meg pályázatok a hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozások fejlesztésére. A kormány döntése értelmében a Nemzetgazdasági 

Minisztérium bizonyos településekről, köztük Monorról lehetőséget biztosít a Pest megyei 
vállalkozások támogatására, hiszen az Európai Unió döntése szerint ebből a régióból 

nem lehet pályázni uniós felhívásokra. Pest megyében többek között telephely-feltételek 
javításáról és eszközberuházást célzó támogatásokról születtek döntések, melynek 

köszönhetően monori vállalkozások is jelentős fejlesztéseket valósíthatnak meg.

SIKERREL SZEREPELNEK 
a monori vállalkozások  

a pályázatokon

GAZDASÁG

A z egyik ilyen, rendre sikerrel szereplő vállalko-
zás a monori székhelyű B&K Kft. A cég a kö-
vetkező sajtóközleményt juttatta el az önkor-
mányzathoz a közelmúltban sikeresen befejezett 

gyártási kapacitásbővítése és telephelyfejlesztése kapcsán. 
 A B&K Kft. új csarnoképület építésére és a meglévő 
szerelőcsarnok tetőszerkezetének felújítására, fűtéskor-
szerűsítésre a „Mikro-, kis- és középvállalkozások te-
lephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” című 
pályázat keretei között 44,94 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatásban részesült.
 A monori B&K Kft. több mint 25 éves szakmai múlt-
ra tekint vissza. Saját fejlesztésű Magyar Termék Nagy-
díjas, utcabútor jellegű nyilvános WC-ik Budapesten és 
számos vidéki városban megtalálhatók. Külön kategóriát 
képeznek az épített nyilvános illemhelyek, amelyekben 
Budapesten és más nagyvárosokban, valamint az autó-
pályák mentén lévő pihenőházak 95 százalékában a B&K 
Kft. által kifejlesztett komplett szaniter- és vezérlőrend-
szer működik.
 A jelenlegi beruházás átfogó célja a tervezett új lézer-
vágó részleg infrastrukturális feltételeinek biztosítása, 
a meglévő nagy gyártócsarnok állagromlásának meg-
állítása, tetőfelújítás révén a beázások megakadályozá-
sa, valamint a termelés energiaköltségeinek csökkenté-

se energiahatékonysági beruházások végrehajtásával.
 A fejlesztés eredményeként egy 753 négyzetméter alap-
területű egylégterű „Frisomat Astra” típusú könnyűszer-
kezetes csarnok épült meg a társaság telephelyén. Meg-
valósult a meglévő üzemcsarnok teljes tetőszerkezetének 
hő- és vízszigetelése, vízelvezetése.
 A kivitelező cégeket közbeszerzési eljárás keretében 
választották ki, egy kivétellel valamennyi monori vál-
lalkozás volt: Frisomat Kft. (8600 Siófok, Csárdaréti u. 5.), 
Sintár Földgép Szolgáltató Bt. (2200 Monor, Katona Jó-
zsef u. 16.), Srágli Attila ev. (2200 Monor, Czuczor u. 21.) 
és a Mon-Vill Bt. (2200 Monor, Kazinczy u. 5.)–Elycon Kft. 
(2200 Monor, Petőfi S. u. 18.) konzorciuma. A kivitelezés 
a szerződésben rögzített határidőre, megfelelő minőség-
ben készült el. A beruházás összköltsége nettó 99,86 mil-
lió forint volt. Gratulálunk a monori cégnek és további si-
keres működést kívánunk!

A B&K Kft. új csarnoképülete

A csarnok ünnepélyes átadásán Kugel György (balra) 
cégtulajdonos köszöntötte a megjelenteket

Típusát tekintve egy „Frisomat Astra” 
egylégterű könnyűszerkezetes  

csarnok épült a monori telephelyen
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Monor Város Önkormány-
zat képviselő-testülete 
megalkotta és kihirdeti 
januári rendeleteit: 
 – Monor Város Ön-
kormányzatának képvise-
lő-testülete 1/2019. (I. 28.) ön-
kormányzati rendelete Monor 
város közigazgatási területén a közterü-
let-használat rendjéről szóló 28/2004. (IX. 
29.) önkormányzati rendelete módosítá-
sáról. 
 – Monor Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2/2019. (I. 28.) önkor-
mányzati rendelete Az önkormányzat 
sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 
21/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendele-
te módosításáról. 
 A kihirdetett rendeletekről bővebben 
olvashatnak a város honlapján (www.
monor.hu), ha az „Önkormányzat” fül le-
gördülő menüjében a „Hirdetmények” 
pontra kattintanak.

KIHIRDETETT  
RENDELETEK 
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ÖNKORMÁNYZAT SIKERES MONORIAK

Büszke arra, hogy nem külső segítséggel, hanem saját erejéből lett sikeres vállalkozó. 
Életét a japán autóknak szentelte, Magyarországon az elsők között kapott jogot 
a Toyota gépkocsik értékesítésére. Monor után Szegeden is sikeres vállalkozónak 

mondhatja magát, cége a Pick Szeged kézilabdacsapat egyik főtámogatója. A 
munkája egyben a hobbija is, amint fogalmaz: az autókkal fekszik és az autókkal 

kel. Kovács Péterrel, a Toyota Kovács tulajdonosával beszélgettünk.

Tavaly decemberben került a képviselő-testület 
asztalára a Monori Pincefaluért elnevezésű lakossági 

petíció, melyet hét szervezet és 329 lakó írt alá a 
Strázsahegy, a Téglagyári pincék, a Vágóhídi pincék 
lakás céljára történő használatának megállítása és a 

szőlészeti, borászati jelleg megerősítése érdekében. 

TUDATOS ÉPÍTKEZÉS 
a sikeres vállalkozás titka

K ovács Péter azok közé a cégve-
zetők közé tartozik, akik a szó 
jó értelmében vett megszállott-
jai munkájuknak. Persze nem 

is nagyon lehetne másképpen felépíteni 
egy virágzó vállalkozást, hisz csak úgy 
ímmel-ámmal dolgozgatva az üzleti vi-
lágban nem vezet messzire az út. Már fi-
atalon is arra törekedett, hogy saját erejé-
ből valósítsa meg az álmait, és ne mástól, 
például az államtól várja a segítséget. Adta 
magát, hogy műszaki pályára lépett, hi-
szen apja is ezen a területen tevékeny-
kedett, bátyja pedig gépészmérnök volt. 
Pályáját egy gazdasági munkaközösség 
alapításával kezdte, majd a rendszervál-
tást követően megnyíló új lehetőségek-
nek köszönhetően kft.-t alapított.
 – Egy közös barátommal kezdtük el az 
autójavítást, majd amikor a Toyota belé-
pett Magyarországra, az elsők között pá-
lyáztam meg az értékesítési jogot, amit 
sikerült elnyerni. Mivel Monoron szület-
tem és erősen kötődöm a városhoz, ezért 
természetes volt számomra, hogy itt épí-
tem fel a vállalkozásomat, így 1992 má-
jusában megnyitottuk a 4-es főút mellett 
a Toyota kereskedésünket – idézte fel a 
kezdeteket Kovács Péter.
 A kereskedés folyamatosan fejlődött, 
aminek köszönhetően másfél évtized múl-
va a Toyota luxusautóit gyártó Lexus már-
kaszerviz jogát is megkapta a monori cég, 
majd egy újabb nagy lépést tettek előre, 
mikor 2013-ban megvásárolták a szege-
di Toyota márkakereskedést. Négy évvel 
később jogot szereztek a Lexus márka ér-
tékesítésére is, így a szegedi telephelyen 
a Toyota Kovács nyithatta meg Magyar-
ország második önálló Lexus márka-
kereskedését és szervizét. A prosperá-
ló szegedi vállalkozás pedig immár hat 
éve az ország – és az európai játéktér –  
egyik meghatározó kézilabdacsapata, a 
Pick Szeged főtámogatója is.

 A Toyota Kovács fejlődése a szakmai 
berkekben is felkeltette a figyelmet, 2013-
ban az Év vállalkozója-díjjal ismerték el 
Kovács Péter és csapata munkáját. Mert-
hogy ezeket az eredményeket csak csa-
patmunkával lehet elérni – hangsúlyoz-
za a cégvezető –, a Toyota Kovács annak 
köszönheti a sikereit, hogy valamennyi 
munkavállalója jól teljesít.
 – Kezdettől fogva a tudatos építkezés-
ben hittünk. Mindig az adott feladatra 
koncentráltunk, az lebegett a szemünk 
előtt, hogy a kínálkozó lehetőségekből 
a lehető legjobb végeredményt hozzuk 
ki. Ebből a munkából valamennyi mun-
kavállaló kivette a részét, máskülönben 
nem lehettünk volna ilyen eredménye-
sek. Jelenleg 70 munkatársunk dolgozik 
a két telephelyen, emellett pedig olyan in-
formatikai rendszer és menedzsment áll 
a rendelkezésünkre, amely a megfelelő 
információk birtokában jelentősen meg-
könnyíti a napi feladatokat. Persze min-
dig vannak nem várt helyzetek, amelye-
ket kezelni kell, ilyenkor fontos, hogy a 
lehető legrövidebb idő alatt hozzuk meg 
a jó döntéseket. Minden esetben arra tö-
rekszünk, hogy ügyfeleink számára a 
legjobb szolgáltatást nyújtsuk. 22 ezer ál-
landó ügyfelünk van, ami a legjobb bizo-
nyítéka annak, hogy itt tényleg egy min-

den téren felkészült és jól működő csapat 
teszi a dolgát napról napra – mondta Ko-
vács Péter.
 Minden növekedés és fejlődés ellenére 
a Toyota Kovács megőrizte családi vállal-
kozás jellegét, hiszen együtt dolgozik itt 
férj és feleség, továbbá gyermekeik és a 
cégtulajdonos unokaöccse is a közös vál-
lalkozás szekerét tolja.
 – Mindenkinek igyekeztünk megta-
lálni a végzettségéhez illő munkakört, és 
szerencsére elmondhatom, mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy a vállal-
kozást megfelelő szinten tudjuk tartani. 
Óhatatlanul a családi életben is előkerül-
nek a céges dolgok, nem mondom, hogy 
ez soha nem okoz problémát, de mi ezt 
vállaltuk, így közösen tudunk előre ha-
ladni.
 Mikor azt kérdeztük, soha nem gon-
dolt arra, hogy elhagyja Monort és pél-
dául Szegedre költözzön, ahol másik vál-
lalkozása működik, határozott nem volt 
a válasz.
 – Nem szeretném elhagyni a várost, hi-
szen nagyon sok minden ideköt – szögez-
te le Kovács Péter. – Örülök annak, hogy 
a befizetett adóval cégünk is hozzá tud 
járulni Monor fejlődéséhez, illetve hogy 
helyi és környékbeli munkavállalóknak 
tudunk munkát biztosítani. Azért is va-
gyunk Monoron, mert látjuk a város folya-
matos fejlődését. Jól használják ki a tele-
pülés javát szolgáló lehetőségeket, aminek 
köszönhetően egyre élhetőbb és szebb 
hely lesz a település. Ezt pedig mások is 
észre fogják venni, és örömmel teleped-
nek majd itt le, legyen szó cégekről vagy 
magánszemélyekről. Sok hely van, ahol 
szívesen megfordulunk a családommal, 
a Strázsahegyet például nagyon szeret-
jük. Egyre több a színvonalas rendezvény 
is, aminek köszönhetően a szabadidő tar-
talmas eltöltésére is egyre több lehetőség 
nyílik.  varga

Jogszabály-módosítást  
indítványozna  
a városvezetés  

A PINCEFALUÉRT

A probléma nem új keletű, 
korábban is többször meg-
gyűlt az önkormányzat és 
a pincetulajdonosok baja 

a Pincefalu egyes ingatlanaiba il-
legálisan beköltözőkkel. Az utób-
bi időben azonban újra halmozot-
tan jelentkeznek a pincék lakás célú 
használatából eredő kellemetlensé-
gek. A lakás céljára használt pincék 
környezete egyre szemetesebb, kör-
nyezetük szennyezett, rendezetlen, 
ruhák száradnak a pincék körül. 
Nem megoldottak az alapvető hi-
giéniás követelmények sem, ezért 
veszélyes közegészségügyi helyzet 
is bármikor kialakulhat. A Pince-
faluban illegálisan lakottá vált pin-
cék körül sok esetben szabadon kó-
száló kutyák veszélyeztetik az arra 
járókat. Mindezek kiábrándító ha-

tásúak a helyi és az idelátogató ven-
dégek, turisták számára egyaránt.
 A képviselő-testület ezért határo-
zatot hozott arra vonatkozóan, hogy 
induljon el egy egyeztetés, mely egy 
jogszabály-módosítási indítvány-
ra vonatkozó javaslatcsomagot ké-
szít elő a Strázsahegy hagyomá-
nyos településképének védelmére, 
a külterületi ingatlanokban történő 
életvitelszerű tartózkodás tiltására, 
illetve szankcionálására. Erre azért 
van szükség, mert jelen pillanatban 
nincs megfelelő eszköze az önkor-
mányzatnak arra, hogy ennek a fo-
lyamatnak valamilyen módon gá-
tat szabjon.
 Zsombok László polgármester 
hangsúlyozta, hogy erre a valós 
problémára, valamint a kialakult 
helyzetet lehetővé tevő magasabb 

jogszabályok ellentmondásaira fel 
kell hívni a jogalkotó figyelmét.
 – Fontos megjegyezni, hogy a 
Pincefaluban lévő épületek nem is 
alkalmasak lakhatásra, a közmű-
vesítésük vagy teljesen hiányzik, 
vagy csak részleges, nagyrész tel-
jes egészében komfort nélküliek. 
 Az egykori mezőgazdasági célra 
szánt présházak jelentős része az ál-
lapota miatt is alkalmatlan az életvi-
telszerű ott tartózkodásra. Legtöbb 
esetben nincs vezetékes vízellátásuk, 
nincsenek bekötve a csatornaháló-
zatba, gyakran a villamosáram-vé-
telezésük is illegális, a kommunális 
hulladékszállításban nem vesznek 
részt, a szennyvízelvezetés és ve-
zetékes gázellátás mellett alapve-
tő közszolgáltatások is hiányoznak, 
melyek egy része az adott terüle-
ten meg sem valósítható. Ráadásul 
ezeknek a biztosítására a települé-
si önkormányzatoknak nincs for-
rásuk, nincs lehetőségük, de szán-
dékuk sem. Hiszen a Strázsahegy 
hagyományos pincéi nem az állandó 
ottlakás céljára épültek, épülnek év-
századok óta, hanem borászkodási, 
szőlészkedési, esetleg vendéglátási 
célokra. A monoriak szőlőt művel-
ni, bort készíteni, vendéget fogad-
ni, baráti összejöveteleket tartani, 
kikapcsolódni szeretnének a „He-
gyen”. Ezzel nem fér össze a lakó 
funkció. Az ott lakók pedig a felso-
rolt hiányosságok miatt folyamatos 
konfliktusban vannak egyrészt az 
önkormányzattal, másrészt azok-
kal a pincetulajdonosokkal, akik 
valóban rendeltetésszerűen kíván-
ják használni a pincéjüket. 
 Az életvitelszerű ott tartózko-
dás miatt nő a környezet terhelé-
se is, pont azon a részen, ahol vé-
dettséget szeretnénk kialakítani 
– mondta Zsombok László.
 A polgármester hozzátette, az 
önkormányzat jogszabály-módo-
sítást indítványoz a kormánynál a 
Pincefaluba való tömeges beköltö-
zés megakadályozása érdekében.
 A képviselő-testület egy munka-
csoport felállításáról döntött, mely 
a probléma feltárásán túl megoldá-
si javaslatokat is kidolgoz a későb-
bi jogszabály-módosítási kezdemé-
nyezés előkészítéseként.
 Az önkormányzat nem zárja ki 
annak lehetőségét sem, hogy más 
pincefalvak is csatlakoznak majd 
a monori kezdeményezéshez. V.
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SEGÍTS AZ ŐSERDŐK ÉLŐVILÁGÁN, 
add le használt mobilodat a JAG-ban! 

Kétszer csaptak le  
A MONORI ZSARUK

E nyhe december, napsütötte karácsony, esetleg 
egy-két napos hószállingózás jellemezte az el-
múlt évek téli időszakát. Ezzel szemben ezen a 
télen egészen sok hó esett, persze ez csak az el-

múlt évekhez hasonlítva, hazai viszonylatban tűnik sok-
nak, de például a Romániában történt decemberi méteres 
hóeséstől lényegesen elmarad. Mégis sokaknak meggyűlt 
a baja a megváltozott útviszonyokkal, a közösségi oldala-
kat szinte felrobbantották a dühös bejegyzések. Nem ál-
lítjuk, hogy minden esetben hibátlan volt a hóeltakarítás 
és a csúszásmentesítés, ellenben úgy érezzük, 10-15 centi-
méter hótól még nem lenne szabad pánikba esni. Egyet-
len cégtől sem várhatjuk el, hogy egyik percről a másikra 
olyan körülményeket teremtsen az utakon, mintha nyár 
lenne, ezért el kell fogadnunk, hogy a megváltozott út-
viszonyokhoz alkalmazkodni kell, a balesetek elkerülé-
se végett nem csak körültekintőbbnek, türelmesebbnek 
is kell lennünk. A hosszas bevezető után pedig kanya-
rodjunk rá a monori hóhelyzetre, nézzük meg, milyen 
intézkedéseket tett az utak csúszásmentesítését végző 
Kövál Nonprofit Zrt.?
 Takár Gábor Jenő vezérigazgató elmondta, a téli üzem-
re való felkészülést már tavaly szeptemberben elrendel-
te, ennek megfelelően október közepére megtörtént a téli 
eszközök műszaki felülvizsgálata és szükséges karban-
tartása. A balesetmentes közlekedés érdekében még a tél 
beállta előtt meghatározták a síkosságmentesítés menet-
rendjét, azaz kijelölték a forgalmasabb útvonalakat, ame-
lyek elsőbbséget élveznek a kisebb forgalmú útvonalak-
kal szemben.
 Takár Gábor Jenőtől megtudtuk, hogy összesen 40 ezer 
kilogramm síkosságmentesítő anyagot használtak fel ed-
dig a monori utakon, alkalmanként 3,5-5 tonnányit, ki-
emelkedően nagyobb hómennyiség esetén, amely jóval 
több mint az előző évben felhasznált mennyiség. 
 Hótolást esetenként, hómennyiségtől függően átla-
gosan 80 kilométer hosszúságú útvonalon végeztek a 
Kövál munkatársai, síkosságmentesítő anyag szórását 

pedig 35 kilométeren. Ezen felül elvégezték a kerékpár-
utak csúszásmentesítését, illetve a belvárosi területek 
síkosságmentesítését is.
 – Január 5-én egész napos hóesés volt Monoron, a 
lehullott hó mennyisége meghaladta a 10 centimétert. 
Munkatársaim teljes létszámmal, 10 fővel hajnali 3 óra-
kor kezdték meg a munkálatokat. A vasútállomáson kézi 
hóeltakarítás és szóróanyag-kihordás történt meg, míg 
a hótoló és útszóró berendezéssel ellátott traktoraink 
hajnali 4 órától járták a város útjait. Először a kiemelt, 
nagyobb forgalmú útszakaszokat takarítottuk, például 
a Liliom utca, Virág utca, belváros járdái, terei, kerék-
párútvonalak és további 40 kilométernyi szakasz tisz-
títását követően tudunk a kisebb forgalmú mellékút-
vonalakon síkosságmentesítést végezni. Ezen a napon 
este 19 óra után fejeztük be a kézi és gépi munkálato-
kat és összesen közel 8 tonna útszóró anyagot használ-
tunk fel – mondta Takár Gábor Jenő.
 A monori utak síkosságmentesítésével kapcsolatban kér-
deztük Zsombok László polgármestert is, aki tájékozta tásul 
elmondta, hogy az első havas napok után soron kívüli je-
lentést kért a cég vezetésétől és rendkívüli egyeztetetést 
hívott össze a Kövál NZrt. illetékeseivel a téli útüzemel-
tetés eddigi tapasztalatiról. A megnöveke dett feladatok-
ra és igényekre tekintettel az önkormányzat úgy döntött, 
hogy hat fővel bővíti a fizikai létszámot a cég nél. Hoz-
zátette, a következő testületi üléseken a Kövál NZrt. mű-
szaki-technikai jellegű fejlesztési igényei is napiren den 
lesznek.
 Fontos megjegyezni, hogy az ingatlanok előtti járda-
szakaszok hóeltakarításá ról és síkosságmentesítéséről 
az ingatlantulajdonosoknak kell gondoskodni. Ameny-
nyiben ez elmarad, a tulajdonos közigazgatási hatósági 
eljárás keretében több tízezer forintra is büntethető. A 
csúszásmentesítés elmulasztásából származó balesetek 
miatt pedig a tulajdonosnak kell viselnie a felelősséget, 
ami nem csak lelkiismereti lehet, hanem akár jogi is, a 
baleset mértékétől függően. varga

Az elmúlt években tapasztalt enyhe idő 
után most zordabb arcát mutatta a tél. 
A lehullott hó és a tartós hideg miatt a 

monori utak síkosságmentesítése bőven 
adott feladatot a téli útüzemeltetést 

ellátó Kövál Nonprofit Zrt.-nek.

Monori 
HÓHELYZET

  A Jane Goodall Intézet, az Afrikáért 
Alapítvány, a Védegylet Egyesület össze-
fogásával és az Inter-Metal Recycling Kft. 
segítségével használt mobiltelefon visz-
szagyűjtő kampány indult 2018 novem-
berében. Február 1-jétől a monori József 
Attila Gimnázium és Közgazdasági Szak-
gimnázium  is részt vesz a kampányban. 
 A Passzold vissza Tesó! avagy mo-
biltelefonnal a csimpánzokért és goril-
lákért-kampány célja a használaton kí-

  Egy rablót pár óra alatt, két csalót pe-
dig összehangolt akcióban fogtak el a 
monori rendőrök. 
 Késsel fenyegetett meg és rabolt ki egy 
taxist monoron egy 38 éves férfi. K. Ró-
bert január 23-án este fél kilenc táján Bu-
dapesten rendelt taxit, hogy Monorra vi-
tesse magát. A városba érkezve a férfi egy 
kést rántott elő és pénzt követelt a taxistól, 
aki végül engedve a fenyegetésnek átad-

vüli mobiltelefonok visszagyűjtése. A 
program az esőerdei állatok élőhelyé-
nek megmentését célozza meg, mivel 
a telefonok előállításához szükséges 
koltán nevű ásványt Afriká-
ban, nagyrészt a Kongói De-
mokratikus Köztársaságban az 
esőerdőkben bányásszák sok-
szor törvénytelen módon, nem 
ritkán gyermekeket is igénybe 
véve a tevékenységhez.
 Február 1-jétől már JAG-ban 
is leadhatók a régi mobilok, me-
lyekből kiszedik az újrahaszno-

sítható anyagokat. A kinyert 
nyersanyagokat újrafelhasz-
nálva csökkenteni lehet a bá-
nyászat és a nem megújuló 
nyersanyagok felhasználá-
sának mértékét.

KÖZÖSSÉG

ta a nála lévő készpénzt. A támadó a zsák-
mánnyal elmenekült a helyszínről. A taxiso-
főr az esetet azonnal jelentette a rendőrségen. 
 A rendőrök a rendelkezésre álló informá-
ciók alapján rövid időn belül beazonosítot-
ták a feltételezett elkövetőt és és pár óra le-
forgása alatt, január 24-én hajnali negyed 
négykor elfogták otthonában. A gyanúsí-
tottat előállították a Monori Rendőrkapi-
tányságon, majd kihallgatása után őrizetbe 

 A már nem használt régi mobiltelefo-
nok akár évekig lapulnak egy fiókban, 
várva sorsukat, hogy egyszer csak a 

kukába kerüljenek nagytaka-
rításkor. Azonban sokkal 

többet tehetünk az-
zal a környezetünk 
védelméért, ha felke-

ressük a JAG-ban ta-
lálható gyűjtőpontot és 
bedobjuk a már régóta 
nem használt készülé-
keket. 
 „Minden egyes apró 
cselekedet számít. Min-
den ember tehet a vál-
tozásért, minden egyes 
nap, minden egyes perc-
ben, hogy jobb legyen a 

világ.” – Dr. Jane Goodall

vették és előterjesztést tettek letartózta-
tásának indítványozására. 
 A monori rendőrök egy más ügy kap-
csán is hasznos szolgálatot tettek, mikor 
egy összehangolt akcióban gödöllői, bu-
daörsi és érdi zsarukkal együttműköd-
ve fogtak el csalás elkövetésével gya-
núsítható férfiakat. A nyomozás adatai 
szerint egy 18 éves és egy 33 éves férfi 
ezidáig ismeretlen tettestársa január 23-
án három érdi időskorú sértettet is fel-
hívott telefonon magát a sértett unoká-
jának, rokonának kiadva. Ketten nem 
dőltek be a csalónak, gyanús lett a hí-
vás és letették a telefont. A harmadik 
sértett azonban elhitte, hogy a hívó fél 
a hozzátartozója és beleegyezett a kért 
„gyors pénzügyi segély” címén kialku-
dott összeg átadásába. Ezt követően N. 
Csaba és N. Kálmán megjelent a sértett la-
kóhelyén, ahol N. Kálmán a kicsalt több 
mint egymillió forint értékű külföldi va-
lutát átvette, majd elhagyták a helyszínt. 
A rendőrök akkor kapták el a két férfit, 
amikor a pénzt egy budapesti valutavál-
tóban forintra váltották. 
 A rendőrség munkatársai ezúton is ké-
rik, hogy hasonló esetekben járjanak el 
körültekintően és azonnal ellenőrizzék 
a telefonhívás valóságtartalmát! Bűncse-
lekmény gyanúja esetén azonnal értesít-
sék a rendőrséget! 
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Egy új esztendő kezdete gyakran ösztönözhet számvetésre, mi is volt eddig és mi várható 
az idén? A 2019-es évszámhoz érve ez alól a helytörténeti kutakodás sem lehet kivétel. 

Nagyon szimpatikus társaságot üdvözölhettünk a Vigadó 
január 7-i kiállításának megnyitóján – a festményeit 

kiállító Lencsés R. Julianna és Pocsai Julianna mellett a 
megnyitót tartó, és verset mondó kollégáikat is. Egymást 
segítő összetartozásuk áthatotta az egész rendezvényt. 

közelgő évfordulónk ürügyén

VÁROSSÁ VÁLÁSUNK  
FOLYAMATÁRÓL,vendégeink voltak

SZÉKESFEHÉRVÁRI

S zámos jubileumunkra 
emlékezhetünk majd 
ezúttal is, melyek közül 
márciusban kiemelke-

dik majd Monor várossá avatá-
sának 30. évfordulója. Tavaly volt 
620 éve a település első oklevél-
beli említésének, és már 20 esz-
tendeje a hat évszázados hely-
történeti múltunkat összegző 
Monori Krónika megjelenésé-
nek. Szintén érdekes lehet tele-
pülésfejlődésünk, illetve hagyo-
mányaink tudatos jelenünkbe 
építése szempontjából – egye-
bek mellett – itteni jelképeink, 
pl. a megyei levéltárában fellel-
hető pecsétek tanulmányozása.
 Az 1652-ből fennmaradt 
„MONARI” nyomat kissé ová-
lis mezejében az akkori korban 
szokásos tárcsapajzs és ekevas 
ábrázolás településünk megha-
tározóan mezőgazdasági jel-
legére utal. Az 1775-től, majd 
1778-tól a XIX. század végéig 
használt pecsétekben egyaránt 
megtalálható a nagy „M”, lá-
bai között helységnevünk fel-
iratával. 1813–1820-ig nagysza-
bású falurendezés ment végbe 
helységünkben. Az akkor ki-
alakított településszerkezet a 
mai napig meghatározza a vá-
rosközpont legfőbb jellemző-
it. Az 1848–1876-ig fennma-
radt viaszlenyomat köriratában  
(SZ . MONOR . MEZÖ . VÁ- 
ROS . PETSETJE . 1848.) már a 
szabad „mezőváros” besorolást 
olvashatjuk. Ennek közepét ha-
talmas leveles-fürtös szőlőtő dí-
szíti. 1873-ban – „város” minő-
sítéssel és járási székhelyként –  
már gumibélyegzőkkel is ta-
lálkozunk. Ekkor már van itt 
főszolgabíróság, járásbíróság, 
adóhivatal, közjegyzőség, pénz-

ügyőrség posta, távírda, csend-
őrség. 130 éve viszont lelassult, 
illetve vissza is esett Monor fej-
lődése, sokak szerint az 1889-
es hadgyakorlatra ide érkezett 
tisztek sárga-fekete zászlóinak 
meggyalázása, illetve a király 
tribünjének leszakadása politi-
kai következményeként. 110 éve 
viszont mégis kezdett megvál-
tozni helységünk sokáig falusi-
asnak látszó külső képe. Már az 
1872-ben megalakuló Monor Ke-
rületi Takarékpénztár felépíti itt 
első egyemeletes épületét (ami 
ma a rendőrség része), utána a 
század első évtizedében elemi 
és polgári iskola, a járásbíróság, 
és 1909-ben a Kossuth Iskola és 
a Vigadó követi, majd az adóhi-
vatal és tűzoltószertár. 
 A következő nagyobb fellen-
dülésre csak az 1960-as évek-
től, az ipartelep, a 3-4 emele-
tes lakótelepek, a közművesítés, 
az egészségügy, az oktatás és a 
kereskedelmi hálózat bővítésé-
vel került sor. Monor 1970-ben 
nagyközség, 40 éve (1990-ig) Pé-
terivel társközség, 1984 óta kör-
zetközpontja a vonzáskörzet-
nek, majd 1986-ban városi jogú 
nagyközségként kapta meg azt 
a jogot, hogy címert és zászlót 

KIÁLLÍTÁS

K iállítóként már többször járt itt 
S. Kacsó Róza. Bevezető ismer-
tetőjéből megtudhattuk, hogy 
valamennyien jártak R. Simon 

Veronika – Munkácsy- és Holló László-dí-
jas, Kunst Meister festőművész – Special 
Method Versian tanodájába, ahol 5 év alatt 
15 téma és 30 technika intenzív tanulása 
után festőmester-vizsgát is tettek. Igazá-
ból ott jöttek össze, majd együtt iratkoz-
tak be a (társművészetekkel is foglalkozó) 
Cserhát Művészkörbe is, aminek pályáza-
tain több díjat nyertek.
 Az igaz, hogy hivatalosan ma okleveles 
festőművésznek azt szokták nevezni, aki a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem mester-
képzési szakának egységes, osztatlan kép-
zésével szerezte meg erre jogosító diplomá-
ját. Ösztönös tehetségek viszont mindig 
voltak. E székesfehérvári csoport tagjai nem 
csupán a maguk örömére festenek, hanem 
jelenleg is elengedhetetlennek érzik a folyto-
nos továbbképzés szükségességét. Lencsés R. 

Julianna gyerekkora óta rajongott a művésze-
tek minden ágáért, de csak a szükséges tan-
folyamok elvégzése után – 75 éves korában –  
kezdett igazán festeni. A varrónő déd-
nagymama ma már aktív kiállító és 
kiállításlátogató, aki elnyerte a Cserhát 
Alapítvány több megpályázott, többek kö-
zött Életmű-díját is. Szeretem az ecsetet 
meg a vásznat – mondja –, szeretek feste-
ni, egy hónap kihagyást is soknak érezve. 
A klasszikus tájkép áll legközelebb hoz-
zám (különösen az erdő, a tenger), de fes-
tek csendéleteket, portrékat és pasztelle-
ket elsősorban olajjal, de akrillal, krétával 
is. Magamnak mindehhez csak jó han-
gulatot és egészséget kívánok – tette hoz-
zá. Pocsai Julianna 2007-től fest. Cserhát- és 
Arany Ecset-díjas, számos zsűrizett képe 
van. Tagja a Móri Írók és Képzőművészek 
Szövetségének. A Krajczáros Alapítvány 

„Ecsettel a békéért” művészcsapatával – 
méltó megemlékezésként – portrékat fes-
tett az I. világháború hőseiről, amelyeket 

Pocsai és Lencsés, a versmondók között

Pecsétlenyomat 
(MONAR, 1652–1657)

Pecsétlenyomat (Monor, 1775) Mezővárosi pecsétlenyomat 
 (Monor, 1848)

1873-as monori pecsét

alkothasson. A Képző- és Ipar-
művészeti Lektorátusról segítő 
heraldikus szakember közmeg-
elégedésre tervezte meg ezeket. 
Bennük a hiteles, hagyomány-
őrző tartalom és a mai kornak 
megfelelően megújított, esztéti-
kus forma szép példájaként ke-
rült a városnevet felidéző „M”, és 
az indás szőlőlevél az 1987. má-
jus 12-től ma is hivatalosan hasz-
nált címerünkbe (a dombokkal 
a Strázsahegy és Monorierdő te-
lepülésrész üdülőhelyi jellegé-
re is utalva). Monornak a rend-
szerváltás előtti első, és egyben 
utolsó helybéli tanácselnöke ve-
zetésével adta be a Tanácstestü-
let a városi jog kérelmezésének 
dokumentációját.

 Az ő Monorért Emlékpla-
kett-kitüntetésének indoklása 
szerint: „Tevékenységének kö-
szönhető, hogy a város szép ha-
gyományai újraélednek.” B.G. 

Monor címere 
(1987-től)

kiállítottak pl. a Veszprémi Petőfi Színház-
ban, valamint könyvben is megjelentették. 
Az ő kedvence is az olaj tájkép, de fest ak-
rillal is, és mostanában az impresszioniz-
mus iránt érdeklődik. Kurzusokra jár, tá-
borokban és otthon is tanít, kiállításokat 
szervez, és kolléga-barátnőit Monorra is ő 
hozta kocsijával. Azt vallja, hogy a festészet 
számára: „Egy szabadság érzése. Amikor 
átadom magam neki, megszűnik minden 
más, a világ. Nem tudom abbahagyni.” E 
székesfehérvári összetartó közösség szere-
ti és kiállításaikon népszerűsíti is a verse-
ket. Meglepetésként ide is eljött két társuk 
– Kishonthy Éva és Gy.Simon Margit –, a Ka-
tonai Ispotályos Rend hölgyei, akik kép-
felajánlásaikkal, vagy pl. az öregek ott-
honában tartott rendezvényeikkel sokat 
segítenek a rászorulókon. Itt verseket ad-
tak elő (pl. gyermekorvos barátjuk aktuális 
költeményét), aminek most idézett részlete 
is jól kifejezi a festészet iránti érzelmeiket: 
„A festés: teremtés,/isteni ajándék,/kölcsön 
adott ecset,/ihlet, könny és játék”.
 Tény, hogy a megnyitó idejében nagyon 
kellemetlen időjárás volt Monoron, ami 
otthon marasztalhatta az érdeklődőket. 
De ha a vendégek Székesfehérvárról ide-
értek – és itt igazán jó hangulatot terem-
tettek –, többen eljöhettek volna helyből 
is. Február 4-ig még érdemes lenne. B.G.

  Az Experidance 
Produkció előadá-
sával ünnepelte a 
város a magyar kul-
túra napját. A Fer-
geteges – Sissi legendája című előadás 
telt ház előtt mutatkozott be Monoron. 
A táncdráma hőseinek pazar előadását 

a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáinak 
játéka tette valóban fergetegessé. 
 Az Experidance Produkció legköze-
lebb március 1-jén érkezik a városba, Mo-
nor várossá avatásának 30. évfordulója 
alkalmából az Ezeregy év című darabot 
mutatja be a társulat. A táncos előadás 
Magyarország páratlanul gazdag múlt-
ját mutatja be 21 táncképben. Belépője-
gyek kaphatók a Vigadó irodájában. 

FERGETEGES ELŐADÁS 
a kultúra napján
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Idén is változatos progra-
mokkal VÁR A VIGADÓ! 

A városi sportcsarnok átadásával új lehetőségek nyíltak a programszervezés 
területén. Az elmúlt év tapasztalatairól és az idei év terveiről beszélgettünk a 
Monori Vigadó Kulturális és Civil Központ igazgatójával, Hanzelik Andreával. 

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. február 8. és 28. között,  

a készlet erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

Keresse 
termékeinket 

folyamatosan 

sztár áron! 

Tchibo Family
őrölt kávé
250 g

450 Ft

Omnia Classic
őrölt kávé
250 g

590 Ft

Jar 
mosogató-
szer
450 ml

290 Ft

Nescafe  
2in1/3in1 

10 db-os

490 Ft

Domestos
fertőtlenítő

750 ml

440 Ft

Sindy
kéztörlő

két rétegű

160 Ft

  Ismét városunkba látogat Vesztergám Mik-
lós, aki ezúttal könyvbemutatót tart a Viga-
dóban február 21-én. Legutóbb néhány évvel 
ezelőtt a Borvidékek Hétvégéjén találkozhat-
tak vele, akkor tárogatójátékával örvendeztet-
te meg a zenekedvelőket. Ezúttal a közelmúlt-
ban megjelent könyvével, a Második lépcsőfok 
a szakrális királysághoz című művel ismer-
kedhetnek meg. A szerző a könyvben a szak-
rális királyság küldetését, feladatát igyekszik 
megfejteni és bemutatni az olvasóknak. Sze-
retettel várják a téma iránt érdeklődőket feb-
ruár 21-én 17 órától!

VESZTERGÁM MIKLÓS  
könyvbemutatója Monoron

  Nagy sikerű koncerttel köszöntötték 
az új évet a Vigadó dísztermében 
január 11-én. A Monoron már 
hagyománnyá vált klasszi-
kus zenei koncerten Mocsá-
ri Károly és Kocsis Krisztián 
– a Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas Kocsis Zoltán fia – 
 zongoraművészek játékát 
élvezhette a közönség. Az 
est különlegessége volt, hogy 
Mocsári Károly és Kocsis Krisz-
tián az áprilisi Budapesti Tavaszi 
Fesztivál keretében a Pesti Vigadóban 
megrendezésre kerülő koncertjük programjá-
nak egy részét hozták el a monori közönség-

ÓVODÁS NÉPTÁNC  
a művelődési házban!

MÉLTÓ KONCERTTEL  
köszöntötték az új évet

nek. A műsor részeként Liszt Ferenc, 
Bartók Béla, Pjotr Iljics Csajkovsz-

kij és Claude Debussy darabjai 
mellett Kocsis Zoltán átirato-
kat hallhatott a közönség a 
2016-ban elhunyt nagysze-
rű művész fiától és barát-
jától, Mocsári Károlytól. 
A koncert nagyszerű ze-
nei élményt nyújtott, aki 

szeretné újra átélni – vagy 
a monori koncertről lemaradt 

és szeretné bepótolni – annak 
érdemes lesz áprilisban ellátogatni 

a Pesti Vigadóba a két virtuóz következő kö-
zös előadására. 

  Kéthetente szerdánként 17 óra 30-tól várják a 
2-5 éves korú gyerekeket óvodás néptáncra. A 
foglalkozásokon gyermektáncokat, énekes játé-
kokat, mondókákat tanulhatnak majd a kicsik. 
A képzett óvodapedagógus vezetésével induló 
foglalkozás ára alkalmanként 700 forint. A cso-
port működéséről további információt kérhet-
nek a 06-30/611-7466-os telefonszámon, a cso-
portot vezető Szabados Zsuzsannától. nfo

A tavalyi év hatalmas előrelépést hozott a Mo-
nori Vigadó Kulturális és Civil Központ 
működésében. A sportcsarnok átadá-
sával olyan produkciók bemutatására 

is lehetőség nyílik, amelyekre korábban nem 
volt megfelelő helyszín, nem volt egy olyan 
zárt tér a városban, ahol akár 1500 fős néző-
közönséget tudtak volna fogadni a szervezők. 
A megnyitóünnepség szervezése pedig új ki-
hívást és nagy felelősséget is jelentett a Vigadó 
programszervező csapatának.  
 – Megtiszteltetés volt, hogy az önkormányzat 
minket bízott meg a nyitóünnepség szervezésével, de 
egyben nagy felelősség is volt a vállunkon, hiszen korábban nem 
rendeztünk hasonló típusú eseményt. Ezért különösen örültünk 
a pozitív visszajelzéseknek, melyek szerint az országban bár-
hol megállta volna a helyét a csarnok nyitórendezvénye. Ezután 
egymást követték a nagykoncertek, olyan neves előadókkal mint 
az Irie Maffia, a Neoton, az Edda, a Carthago, a Wellhello vagy 
Caramel. A város szempontjából egy regionálisközpont-erősítő 
szerepe is van a sportcsarnoknak, hiszen ezeket a rendezvénye-
ket nem csak helyiek látogatták, sokan jöttek a környékbeli tele-
pülésekről is. Idén is készülünk koncertekkel, több előadóval is 
folynak tárgyalások – mondta Hanzelik Andrea igazgató. 
 A Vigadót és a művelődési házat is folyamatosan színvonalas 
programokkal tölti meg a szervezőgárda, céljuk, hogy a külön-
böző korcsoportoknak és az eltérő érdeklődési köröknek meg-
felelő előadásokat hozzanak tető alá. Fontos szempont a szer-
vezésekor, hogy minden korcsoport helyben találjon kedvére 
való programot, az éves programterv is ennek megfelelően lett 
összeállítva.
 Aki egy kis figyelmet fordít a helyi programok átböngészé-
sére, láthatja, valóban színes a kínálat. A gyerekfoglalkozások-
tól kezdve az ismeretterjesztő előadásokig, a tavaszi és nyári 
fesztiválokon át változatos események csalogatják az érdek-
lődőket. Példaként érdemes megemlíteni például Kemény Dé-
nest, aki nem csak Magyarországon, hanem egész Európában 
elismert szakmai tekintély, de említhetjük Pál Feri atyát vagy 
Csernus Imrét, akik a saját területükön rendkívül népszerűek. 
Hanzelik Andrea kiemelte az idei év első eseményét is, melyen 
Mocsári Károly és Kocsis Krisztián zongorajátéka kápráztatta el a 
közönséget. Monori koncertjük pedig egyben a Tavaszi Feszti-
vál keretében a Pesti Vigadóban megrendezésre kerülő előadá-
suk főpróbája is volt egyben. Az Experidance első előadása is 
nagy sikert aratott, a társulat idén további két alkalommal lá-
togat a városba, legközelebb március 1-jén, majd novemberben 
lesznek a sportcsarnok vendégei. 
 A tavalyi évhez hasonlóan idén is a sportcsarnok falai között 
rendezik meg a városi gyereknapot. Az elmúlt évben kiderült, 

hogy erre az eseményre is tökéletes helyszín az új lé-
tesítmény, a hatalmas belső tér, a kiszolgálóegysé-

gek az ilyen jellegű rendezvények szervezését is 
lehetővé teszik. 
 Folytatódnak a Vigadóban a kiállítások is, 
melyek a kiállítók és a lakosok körében egy-
aránt népszerűek. Idén minden hónapra le-
kötötték a kiállítótermet, de már a következő 
évre is vannak időpontfoglalások – tudtuk meg. 

 A jó idő beköszöntével a szabadtéri rendezvé-
nyek válnak hangsúlyossá, a Borvidékek Hétvé-

géje mellett természetesen lesz folytatása a népszerű 
FröccsSzombat rendezvényeknek is. Hanzelik Andrea 

kihangsúlyozta, ezek a rendezvények egytől egyig családbarát 
programok, ahova nem csak a borivókat várják, hanem a gyer-
mekes családokat is. 
 – Minden esetben figyelünk arra, hogy a legkisebbek számára 
is legyenek programok, foglalkozások, játékok. Tavaly nagyon jó 
visszajelzéseket kaptunk a Borvidékek Hétvégéje gyerekudva-
ráról, amely az idei rendezvényen is várja majd a kicsiket. Fon-
tos megjegyezni, hogy az első FröccsSzombatot a Kis tó mel-
letti területre szervezzük. Ez egy remek helyszínnek ígérkezik, 
sok lehetőséggel, amit szeretnénk kihasználni. Ha pedig a sza-
badtéri rendezvényekről beszélünk, nem szabad megfeledkez-
ni a Strázsahegyi tekerőről sem, melyet idén is megrendezünk. 
A legkisebbek is nevezhetnek a mini kategóriában, a részükre 
egy külön elkerített kis pályát tervezünk. 
 Hanzelik Andrea kiemelte, nagyon fontosak a helyi közössé-
gek, a civil szervezetek, az egyesületek, melyek sok programot 
szerveznek a Vigadó és a művelődési ház falai közé. A nyug-
díjasklubok, a hagyományőrző szervezetek és az egyéb érdek-
lődési körök mentén szerveződő klubok kivétel nélkül sokat 
hozzátesznek a helyi közösségek mindennapjaihoz. Számukra 
– ahogy eddig is – idén minden lehetőséget megadnak a szín-
vonalas kikapcsolódás érdekében. 
 – Mindig öröm látni például a nyugdíjasklubokat, hiszen 
a tagoknak sok esetben felér egy ünneppel a közösen eltöl-
tött idő. Nagyon jó érzés tapasztalni, ahogyan megélik a kö-
zösséghez tartozás élményét, jó tudni, hogy sok mindenben 
segítik egymást. De említhetném a baba-mama klubot, a cu-
korbetegek egyesületét vagy bármelyik helyi szerveződést. 
A lényeg, hogy ezek a klubok akkor működnek jól, ha egy 
közös érdek mentén alulról szerveződnek. Annak örülnénk, 
ha egyre több klub alakulna és működne, hiszen akkor még 
pezsgőbb lenne a közösségi élet. Minden kezdeményezőt sze-
retettel várunk. 
 Idén is érdemes lesz figyelemmel kísérni a Vigadó által szer-
vezett programokat, melyeket a Monori Strázsa újság hasábja-
in is hónapról hónapra olvashatnak. V.N. 
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KOLOMPOS  
TAVASZVÁRÓ KONCERT
Február 10.
Vigadó, díszterem

PÁL FERI ATYA ELŐADÁSA
Február 11. 18 óra 30
Vigadó, díszterem

TÁNCOLÓ APRÓCSKÁK
Február 20. 17 óra 30
Óvodás néptáncfoglalkozás. 
Művelődési ház

VESZTERGÁM MIKLÓS 
KÖNYVBEMUTATÓJA
Február 21. 
Vigadó Kulturális és Civil Központ

MOZGÓ MOZI
Február 22. 
Filmek: 12.00 Zöld könyv, 16.00 Üveg, 
18.15 BÚÉK, 20.00 Bohém rapszódia. 
Művelődési ház

FARSANGI NÓTAEST
Február 24. 15 óra
Művelődési ház

MEGEMLÉKEZÉS  
A KOMMUNISTA DIKTA- 
TÚRA ÁLDOZATAIRÓL
Február 25. 17 óra
Vigadó, díszterem

FILHARMÓNIA  
ELŐADÁS-SOROZAT
Február 26. 10 óra,  
12 óra, 14 óra
Vigadó, díszterem

EXPERIDANCE: EZEREGYÉV
Március 1. 19 óra
Belépőjegyek még kaphatók!
Városi sportcsarnok

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

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

PROGRAMOK

A VIGADÓ  
PROGRAMJAI

GALAMBKIÁLLÍTÁS 
Február 8-10. 
Művelődési ház

FALÁNK FÁNKFALÓK  
TALÁLKOZÓJA
Február 9. 14 óra 
A Monor Hegyessy Lions Club idén is meg-
szervezi hagyományos jótékonysági fánk-
sütését. 
Monori Pincefalu, Kult Pince

WASS ALBERT EMLÉKEST
Február 9. 17 óra
A Panoráma Világklub Monor Térségi Társ-
klubja szeretettel meghívja az érdeklődőket 
az írófejedelem születésének 111., elhunytá-
nak 20. évfordulójára szervezett eseményre. 
Vigadó Kulturális és Civil Központ

FARSANGI BÁL
Február 9. 20 óra
Farsangi bál a Jászai Mari  
Általános Iskola szervezésében.
Jászai Mari Általános Iskola

HÁZASSÁG VILÁGNAPJA 
Február 16. 10 óra
Szervező: Monori Nagycsaládos Egyesület. 
Vigadó Kulturális és Civil Központ

EGYHÁZI FARSANG
Február 16.
Művelődési ház

VALENTIN-NAPI BÁL
Február 16. 20 óra
Jótékonysági bál a Monori  
Kossuth Lajos Óvoda javára.
Jászai Mari Általános Iskola

PROGRAMOK

Hirdetés

JÓTÉKONYSÁGI  
RETRO FARSANG
Február 16. 20 óra
Tesz-Vesz Óvoda

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

MONORI POLGÁRŐR  
EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
Március 3. 10 óra
Művelődési ház

JÁSZAI NAPOK
Március 8.
Jászai Mari  
Általános Iskola

VÉRADÁS
Március 13. 9 óra
Művelődési ház

RÁKÓCZI NAP
Március 23.
Jászai Mari  
Általános Iskola

A programok részleteiért keressék a megadott 
elérhetőségeket vagy az intézmények, egyesü-
letek, klubok vezetőit! A képviselő-testület által 
elfogadott városi programterv alapján szerve-
zett programokat – köztük egyesületek, intéz-
mények, civil szervezetek programjaival; sport-
eseményekkel és a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ eseményeivel – Monor város honlap-
ján, az Eseménynaptárra kattintva is olvas-
hatják!  

  Tavaly már találkozhattak Monoron is a Mozgó Mozi szol-
gáltatásával, melynek lényege, hogy mobil mozigépükkel aktu-
álisan játszott filmeket mutatnak be olyan településeken, ahol 
nem működik mozi. Első alkalommal sokan látogattak el a ve-
títésekre és most is érdemes lesz felkeresni a művelődési há-
zat, hiszen Oscar-díjra esélyes, országszerte közönségsikerrel 
játszott filmeket hoznak városunkba.
 Február 22-én délelőtt szervezett óvodai és iskolai csoporto-
kat várnak, ezekről a vetítésekről a Vigadó elérhetőségein érdek-
lődhetnek. A délután során négy remek filmet láthatnak majd 
az érdeklődők, melyek között igazi aktuális kasszasikereket és 
fesztiválgyőzelmeket begyűjtő filmeket is találnak. Az aranyszob-

MÁRCIUS VÉGÉN ÚJRA  
Dumaszínház a Vigadóban!

  A tavalyi évadban nagy sikerrel jelentek meg a stand-up elő-
adások a Vigadó programkínálatában, hiszen négy telt házas 
produkciót is tartottak a műfaj népszerű szereplői. Idén első 
alkalommal március 30-án szerveznek ismét Dumaszínházas 
fellépőt a városba, ezen a szombati napon Aranyosi Péter estjét 
láthatják majd a Vigadó vendégei.
  A Miskolcról származó humorista műsorának szlogenjé-
ben is utal szülőhelyére: a Borsodi homályos című esttel ér-
kezik Monorra. A borostás tanárember, aki csak hallgatóként 
látott katedrát remek sztorikkal szórakoztatja majd a közön-
séget. Komolytalan családapa, akit a számítógépes stratégiai 
játékok és a fellépések olykor napokra is elszólítanak gyerme-
kei mellől. Vele van az erő, de azt hogy mennyire, ki-ki dönt-
se majd el saját maga a március végi előadás után!

Hirdetés

Ha lépést akar tartani  
a fejlődéssel: 

ektromos fűtési 
rendszer 

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

gazdaságosság, 
megbízhatóság  

dizájn, okos 
eszközökről is 

vezérelhető

5 év garancia 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!

Keresse 
tanácsadónkat!

Papp Tímea
Telefon: 

06-70-944-8445 
E-mail:

 papp.timea@regiolapok.hu

Miért érdemes a Monori Strázsában hirdetni?
• Mert minden kül- és belterületen élő monori lakos-

hoz eljut a hirdetés üzenete.
• Mert a Strázsát sokan megőrzik és többször is 

átlapozzák Monoron.
• Mert a hirdetések a cikkek között helyezkednek 

el, így olvasás közben rájuk terelődik a fi gyelem.
• Mert az egyszerű hirdetési újságokkal szemben 

az olvasók az újság valamennyi oldalát átnézik.
• Mert az újság kiváló minőségű papírra, a legkor-

szerűbb nyomdatechnikával készül.
• Mert a hirdetés elkészítésének költségét a hirde-

tési ár tartalmazza. 

Állítsa növekedési
pályára vállalkozását!Tudta?

Egy ekkora felületen akár az Ön 
hirdetése is megjelenhetett volna 

már nettó 5000 Ft-tól!
A hirdetési felület mérete: 90x63 mm. Listaára: 19 200 Ft+áfa. Kedvezményes 
ajánlatunk további print és online hirdetési felületek együttes megrendelése 
esetén vehető igénybe. A részletekkel kapcsolatban keresse tanácsadónkat!

Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. Korábbi lapszámok és részletes médiaajánlat: www.regiolapkiado.hu

rocskára esélyes filmek közül 
két fontos kategóriában győzel-
mi esélyesnek tartott mozi is be-
mutatásra kerül. A legjobb film 
kategóriában szerepel a Zöld 
könyv című film, mely a To-
rontói  Nemzetközi Filmfesz-
tivál nyertese is egyben. A fér-
fi főszereplők között az egyik 
legnagyobb esélyesnek Rami 
Maleket tartják, aki nagysze-
rűen alakítja a Queen zenekar 
frontemberét, Freddie Mercury-t 
a Bohém rapszódiában.
 Emellett a tavalyi év végének nagy magyar filmsikere a BÚÉK 
is bemutatásra kerül, mely egy baráti társaság különleges és ka-
landos szilveszter éjszakájáról szól. Manapság egy filmes listá-
ból sem maradhatnak ki a „szuperhős”-filmek, az Üveg című 
thrillerben emberfeletti képességekkel rendelkeznek a fősze-
replők: Bruce Willis, James McAvoy és Samuel L. Jackson.
 A vetítésekre lehetőségük van akár előre is jegyet foglalni, 
ehhez keressék fel a www.mozgomozi.hu honlapot.

Freddie Mercury szerepében 
Rami Malek a Bohém  
rapszódia című filmben

FEBRUÁR  
VÉGÉN MOZI  

a Művelődési Házban

Monori intézmények,  
civil szervezetek, egyházak
PROGRAMAJÁNLÓJA
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Hirdetés

  Most is meglepetésre, ahogy már jó 
néhányszor. Tapasztaltuk már ezt tőlük 
a vérbő, népies humortól kezdve a poli-
tikai szatírán át, az aktualitást sem nél-
külöző drámaiságig. Múlt év ősze óta 
Hannelore Möller: A kiskondás című me-
sejátékát próbálják, ami Andersen világ-
hírű meséjéből készült. Újabb bizonyíték 
dr. Patkós József sokoldalúságára, hogy ezt 
a darabot most nem csak rendezte, hanem 
németből magyarra fordította és a hazai 
színpadra is ő alkalmazta. 
 Legutóbbi kétszereplős kamaradarab-
juk után, a mostani egyfelvonásosukban 
nem csupán a monori Jászai Mari Álta-
lános Iskola pedagógusai, de alsó- és fel-
ső tagozatos diákjai is színpadra lépnek; 
a két főszerepet pedig az itteni Gimná-
zium két tanulója, Eötvös Benjámin és So-
mogyvári Petra alakítja.

– Ez alkalommal nem osztott szerepet orszá-
gosan ismert színművésznek is? – kérdeztük 
a rendezőt.

  Az Országgyűlés II. Rákóczi Ferenc 
emlékévnek nyilvánította az idei eszten-
dőt. A kezdeményezés Lomnici Zoltán az 
Emberi Méltóság Tanácsa elnökének ne-
véhez fűződik, apropója II. Rákóczi Fe-
renc erdélyi fejedelemmé választásának 
315. évfordulója. Az emlékévhez Monor 
Város Önkormányzata is csatlakozni kí-
ván helyi programok szervezésével, il-
letve azok támogatásával. 
 Az elmúlt évek monori hagyományait 
figyelembe véve a nemzeti emléknaphoz 
legközelebb eső hétvégén, március 23-án 
rendezik meg a II. Rákóczi Ferenc Emlék-
napja elnevezésű nagyszabású, egész dél-
utános rendezvényt – tudtuk meg Szőnyi 
Attilától, az esemény szervezőjétől. 
 – A monori tematikus Rákóczi Emlék-
nap három fő részből áll, amelyek időben 
egymást követik, egymásra épülnek, de 
egymástól függetlenül is látogathatók. Az 
első részben népfőiskolai, illetve szabad-
egyetemi előadásokra kerül sor a Jászai 
Mari Általános Iskola aulájában. Az em-

 – Színházunk, miként eddigi produk-
cióink mindegyike esetében – válaszol-
ta dr. Patkós József – Kárpát-medence-
szerte ismert sztár színészt is foglalkoztat. 
A Császár szerepét – monori alkotói ba-
rátságaira való tekintettel – Pelsőczy Lász-
ló, Jászai Mari-díjas művész, a Nemzeti 
Kamara Színház igazgatója vállalta el. 

– Úgy tudjuk, hogy ez a darabja, évekkel ez-
előtt már nagy sikersorozatot ért el.
 – Kistarcsai iskolai éveim alatt 18-szor 
játszottuk, 2011-ben még a Művészetek 
Palotájában is.

Érdemes lesz megnézni Monoron is, mert 
e hangulatos játéknak – a klasszikus me-
sék hagyományaihoz híven – az Élet mű 
és valódi, vagyis látszat és igazi értékei 
szempontjából van örök érvényű mon-
dandója is. A március 7-re tervezett be-
mutatón kívül több előadásra Monor és 
környéke iskoláinak tanulóit is szeretnék 
meghívni. B.G. 

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

Parole
 NYELVISKOLA

Beiratkozás: február 15-ig!
Ajándék minden beiratkozónknak:
5 perc Angol vagy Minden nap németül 

Magazin aktuális száma!

Tavaszi félévünk  
angol és német 

nyelvtanfolyamai
február 18-tól indulnak.

Külső homlokzati hőszigetelés 
korrekt áron, garanciával!

Hívjon
bizalommal:  06-70-639-97-33

Akár 15
méteres
magasságig!

             

          

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

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

A Continental Automotive Hungary Kft. 
Napmátka utcai gyára autóelektronikai 

részegységek és mikroelektronikai 
áramköri modulok gyártását végzi 
kimagaslóan fejlett technológiákat 

alkalmazva a járműelektronika  
szinte minden területén. 

Az alábbi munkakörökbe keressük  
új munkatársainkat:

OperátOr, Gépkezelő
Amit kínálunk:

Szakmai fejlődés, képzések, előrelépési lehetőség
Biztos munkahely, tiszta környezet

Versenyképes alapbér és egyéb juttatások
Egyéni és csapatszintű sikerek elismerése

Jelentkezés:
Várjuk jelentkezését a conti@prohuman.hu e-mail 
címen, vagy a +36 70 197 5291-es telefonszámon

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

Fekvő inFrabicikli oxigénterápiával
Legújabb generációs 
készülék az egészség 

megőrzéséért és a 
hatékony 

alakformálásért

H–P: 8–20, Szo: 9–13,  
V: zárva

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.  
február 21-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!

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

CSATLAKOZIK A VÁROS 
a Rákóczi-emlékévhez

léknap második részében hálaadó öku-
menikus istentiszteletet és koszorúzást 
tartunk a Jézus Szíve Római Katolikus 
Kápolnában. Az istentisztelet, illetve a 
koszorúzás végeztével a „Rákóczi Kis-
várdai Csapata” kuruc hagyományőrzők 

zászlós felvezetésével, közösen indulunk 
vissza a Jászai Mari Általános Iskola au-
lájába, ahol egy körülbelül félórás sze-
retetvendégséggel várjuk a résztvevő-
ket. Az emléknap harmadik részében 
előadást tart Lomnici Zoltán, az Emberi 
Méltóság Tanácsa elnöke és Csáky Cson-
gor, a Rákóczi Szövetség elnöke. Az elő-
adásokat a Jászai Mari Általános Iskola 
aulájában hallgathatják meg az érdeklő-
dők – tájékoztatott a programokról Sző-
nyi Attila.
 Az emlékév eseményeihez és a monori 
emléknaphoz kapcsolódva a monori álta-
lános iskolák és a Dr. Borzsák István Vá-
rosi Könyvtár történelmi vetélkedő szer-
vezésével kíván emlékezni II. Rákóczi 
Ferencre. A vetélkedő témája érinti a fe-
jedelem életét, a Rákóczi-szabadságharc 
jelentősebb eseményeit és a Monorhoz, il-
letve a környékhez kapcsolódó történése-
it. Az április 30-án a monori Vigadóban 
megrendezésre kerülő eseményre a mo-
nori iskolások mellet a környékbeli tele-
pülések tanulóit is várják. A történelmi 
vetélkedő szervezését és lebonyolítását a 
monori önkormányzat támogatja. V.

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

5000 Ft feletti rendelésnél ingyenes házhoz 
szállítás Monor 30 km-es körzetében! 

tel.: 06-70/607-4444

termelői 
mézek és méz -

különlegességek
Megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor,  
Kossuth lajos u. 71/A.

Rendelés már az interneten is: www.apifito.hu

gyógynövényágyon
érlelt termelői 

mézek

500 g:  

1490 
Ft MIRE KÉSZÜL  

a Monori Színház?
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SPORT SPORT

Az őszi fordulót az NB II-es tabella utolsó helyén 
záró BSS Monor vezetősége a téli időszakban 
mindent megpróbált megtenni együttesünk 
játékosállományának erősítése érdekében.

Elindult a szezon, újra  
PÁLYÁRA LÉP  
A BSS MONOR

  A Monor SE U-17-es labdarúgócsapa-
ta január 19-én részt vett az e korosztály 
számára az FC Dabas Sportcsarnokában 
megrendezett téli teremtornán. A nyolc-
csapatos mezőnyben az MSE fiataljai a há-
zigazdák mögött, a Csepelt is megelőzve, 
a második helyezést szerezték meg. Kü-
lön örömet jelenthetett számunkra, két 

játékosunk teljesítményének kiemelt el-
ismerése. A legjobb kapus címet Buzás 
Donát, a legjobb mezőnyjátékosét pedig 
Papp Richárd kapta meg. B.G. 

A Nemzeti Junior Leány Regionális Bajnokság 
Keleti Régió Alapszakaszából a Monor SE csa-
pata (a Bajai NKK, a Debreceni KA, a Szegedi 
KE valamint a Ceglédi EKK elleni) csoportbeli 
dupla győzelmeivel sporttörténelmi sikert ért 
el és a főtáblára juthat. Egymás utáni harma-
dik idegenbeli mérkőzésükön, a Nemzeti Juni-
or Leány Bajnokságban, az MTK vendégeként 
játszottak. A végig szoros, kiélezett mérkőzé-
sen – a megbeszélt taktikát tökéletesen be-
tartva – sikerült a győzelmet megszerezniük:
MTK–Monori SE 53-60. B.G.

HAJRÁ JUNIOR  
KOSARASLÁNYOK!

  Nagy Andrást, a Monor 
SE úszószakosztályának 
edzőjét kérdeztük arról, 
milyen esemény kap-
csán, hogyan lett ta-
nítványa, a 2007-ben 
született Bock Luca, a 
korosztályos magyar 
válogatott keret tagja?
 – Január 20-án, a bu-
dapesti Tüske Uszodá-
ban, az ország kilenc ré-
giójának közel 300 indulója 
mérte össze tudását. Mindenhon-
nan 32-en, 16 fiú és 16 lány, korosztályon-
ként 4-4 fő versenyzett. A válogatottság 
előszobáját jelentő Jövő Bajnokai tornán 
a 12-15 éves korosztály bizonyíthatott. E 
programba az időeredmény és az orszá-
gos bajnokságokon elért helyezés alapján 
lehetett bekerülni. A monori Bock Lucát 
2018 szeptemberében választották ki a 
Pest megyei régió színeiben 100 méteres 

  Harmadik alkalommal látja ven-
dégül idén a Monor Városi Uszoda a 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség 

mellúszásban állt rajthoz. Eb-
ben 1.26,93-as egyéni csú-

csot úszva a nagyszerű 
ötödik helyezést sze-
rezte meg az ország 
legjobb úszói között. 
A versenyzőket ün-
nepélyesen a Magyar 
Úszó Szövetség elnö-

ke, az utánpótlás- és a 
felnőtt szövetségi kapi-

tány jelenlétében, három 
úszó olimpiai bajnokunk (Ko-

vács Ágnes, Risztov Éva és Szabó Jó-
zsef), valamint egy öttusa Európa-baj-
nokunk (Sárfalvi Péter) kísérte be. A Pest 
megyei régió az összetett csapatverseny-
ben az ötödik helyen végzett, egy ponttal 
lemaradva a dobogóról. Bock Lucának dr. 
Wladár Sándortól, a Magyar Úszó Szövet-
ség elnökétől kapott leveléből idézünk: 

„Gratulálunk, hogy bekerültél a Jövő Baj-
nokai program válogatott keretébe. Ezzel 

2019. február | MONORI STRÁZSA 

KÉSZÜLNEK U-17-ES 
labdarúgóink is

BOCK LUCA bekerült a Jövő  
Bajnokai válogatott keretébe

ÚSZÓVERSENYT RENDEZ MONORON

A Monor SE ezüstérmes U17-es csapata

Buzás Donátot a torna legjobb kapu-
sának, Papp Richárdot pedig a leg-
jobb mezőnyjátékosnak választották

A z ideiglenesen és a végleg 
távozóknak egyaránt meg-
köszönték a csapat érde-
kében végzett munkáju-

kat. Ők a következők voltak: Adorján 
Gergő MTK-kölcsönből tért vissza. 
Balanescu Dánielt (szabadon igazolha-
tó) szívesen látnák még majd Mono-
ron. Balogh Milán még novemberben 
ment el, szabadon igazolhatóként. 

Bayer Bence MTK-kölcsönből távozott. 
Czuczi Márton (szabadon igazolha-
tó) tanulmányai miatt, alacsonyabb 
osztályt választott. Májer Gergőt is 
(szabadon igazolható) szívesen fo-
gadnák még majd Monoron. Szabó 
Tamásért (szabadon igazolható) al-
sóbb osztályból érdeklődtek. Tóth 
Ádám Sándor pedig Jászberénybe ke-
rült, kölcsönbe.

 Az új igazolások eredményesebb 
játékunkat segíthetik elő. Asztalos 
Dávid (Ceglédről, 23 éves, szaba-
don igazolhatóként) az utp válo-
gatottban védőként, a CVSE-ben 
tavaly gólkirály centerként játszott. 
Farkas Norbert 26 éves rutinos bal-
hátvéd Balmazújvárosból, az MTK 
játékosaként. Hamar Ádám 32 éves, 
vérbeli támadó, az ETO FC Győr-
ből, szabadon igazolhatóként. Kri-
zsán Máté több poszton is jó, az MSE 
U-19-es csapatából. Lázár Zsolt 33 
éves védő, aki novemberben került 
a BFC Siófoktól keretünkbe, szaba-
don igazolhatóként. Peszmeg Viktor 
28 éves, belső középpályás irányí-
tó, a Balmazújvárosból. Póti Krisz-
tián 30 éves hátvéd, már szintén 
novembertől, a Balmazújvárosból, 
szabadon igazolhatóként lett kere-
tünk tagja.
 Lapunk megjelenésekor már túl 
leszünk a 22. forduló február 3-i (a 
tavaszi szezon első „hazai”) mérkő-
zésén. Már az sem lesz könnyű, a ta-
bella 6. helyén álló, minket 21 ponttal 
előző Csákvár ellen. De a folytatás 
sem: Győrben (02.10.), Békéscsaba 
(02.17.), Nyíregyházán (02.24.), Ka-
posvár (03.03.), Tiszakécskén (03.06.) 
és a Balmazújváros ellen (03.10.) sem. 
Az utolsó (38. fordulós) mérkőzésün-
ket a Budafok ellen játsszuk – re-
mélhetőleg az NB II-ben maradva –, 
 „hazai” vendégpályánkon, május 
19-én. Hajrá BSS MONOR! B.G. 

kinyílt előtted a lehetőségek kapuja”. „Mi 
mindvégig biztos hátteret és megfelelő tá-
mogatást adunk neked, hogy ne csak jó 
rajtot tudj venni, hanem végig bírd erővel, 
a célig.” „Minden más viszont rajtad áll.” 
„Mutass példát az edzéseken, az uszodá-
ban és az uszodán kívül az iskolában is, 
hiszen a Magyar Úszó Szövetség, a ma-
gyar úszósport korosztályos válogatottja 
vagy. Légy ehhez méltó igazi bajnok! Kí-
vánjuk, hogy hosszú és sikeres pályafu-
tásod legyen!” B.G. 

Bock Lucáé a legjobb idő
Bock Luca lehet  
a jövő bajnoka?

Sporttörténelmet írtak  
a monori junior kosarasleányok

úszóit. A monori ver-
seny most különösen 
fontos az úszószakág 
számára, hiszen itt 
javíthat a Speciális 
Olimpia Nyári Világ-

játékokra szóló nevezési idején hat fi-
atal is – tudtuk meg Wiesnerné Ora-
vecz Éva úszás-szakágvezetőtől. 
 – A Speciális Olimpia Nyári Vi-
lágjátékokra készülő hat úszónk szá-
mára a nevezési idők alakulása miatt 
kiemelten fontos a monori verseny, 
míg a többiek számára egy jó erő-
felmérő lesz ez az esemény. A nyá-
ri világjátékokat az Egyesült Arab 
Emírségekben rendezik, az úszó-
versenyek Dubajban lesznek. Ösz-
szesen 163 ország 7500 sportolója 

vesz részt a világjátékokon, ebből 
696 úszó. A megnyitó március 14-én 
lesz, de a versenyzőink már két nap-
pal korábban elindulnak az előfuta-
mokon. Ezek a fiatalok nagyon sok 
munkát tettek a felkészülésbe, és bár 
nincs rajtuk eredménykényszer, an-
nak természetesen örülnénk, ha jól 
szerepelnének – mondta Wiesnerné 
Oravecz Éva.
 A szakágvezetőtől megtudtuk, 
minden alkalommal szívesen jön-
nek a monori uszodába, ahol na-
gyon jók a feltételek a felkészülés-
hez és az uszoda munkatársai is 
mindent megtesznek, hogy a lehe-
tő legjobb körülmények fogadják a 
Magyar Speciális Olimpia Szövet-
ség úszóit.  V.N.

a Magyar Speciális  
Olimpia Szövetség

Fo
rrá

s: 
Sp

ec
ial

oly
mp

ics
.hu



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

MONORI STRÁZSA  
XXVIII. évfolyam, 2. szám 
2019. február 8. 

•   Belvárosi fodrászüzletbe fodrászt keresünk. 
Tel.: 06-20/522-8301

•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim ré-
szére, a siker díja 2%-3%.18 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csa-
lódni! Tel.: 06-20/397-4055

•   Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz akác: 20 000 
Ft/m³, tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³, méteres akác 
: 32 000 Ft/ erdei m³. Mérőszalaggal lemérhe-
ti a mennyiséget! 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 

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
szeretett családtagunkat, Tóth Györgyöt el-
kísérték utolsó útjára és sírjára elhelyezték a 
megemlékezés virágait.  A gyászoló család
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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.

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint/hó 
órabérek: 1070–1445 Ft

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

Könnyű fizikai munkára hölgy- 
és férfimunkaerőt keresünk 
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2019. február 26-án 17 Órakor
Választható tantermi vagy távoktatás • Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
30 éve Monoron

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

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

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

Családi házak teljes körű  
kőműves kivitelezése

alapozás • falazás • födémkészítés
lépcsőkészítés • vakolás • hőszigetelés

megbízható, ötfős Csapat 
szakszerű munkavégzés • műszaki vezetés

Drapály imre • 06-70-6399-733
helyi referenciákkal!

Kérjük jelezze,  
ha nem kapott  

Monori Strázsa újságot,  
vagy egyéb problémát  

tapasztal a terjesztéssel!
 E-mail: terjesztes@regiolapok.hu 

Tel.: 06-29/412-587 

Nem kapott  
Strázsát?

KÖVÁL Nonprofit Zrt. Monor Városüzemeltetés 2200 Monor, Kossuth L. u. 147.

MUNKATÁRSAKAT KERES 
a következő munkakörökre

1. Hulladékrakodó

Alkalmazotti jogviszony:
•  határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
•  teljes munkaidős, 8 órás
Munkavégzés helye:
•  Monor város területe
•  Monorierdő
•  Péteri, Vasad
A munkakörbe tartozó  
lényeges feladatok:
•  a gyűjtési útvonalon 120, 240 és 1  100 literes 

hulladéktároló edények ürítése, szelektív 
hulladék gyűjtése

•  edények vissza helyezése a tárolókba 
Plusz juttatások:
•  cafeteria, téli-nyári munkaruha
Pályázati feltételek: 
•  fizikai állóképesség 
•  terhelhetőség
•  egészségügyi alkalmasság
•  megbízhatóság
•  csapatmunkára való készség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  helyismeret
•  hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

2. Gépkezelő  
(Városüzemeltetés)
Alkalmazotti jogviszony:
•  határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
•  teljes munkaidős, 8 órás
Munkavégzés helye:
•  Monor város területe
A munkakörbe tartozó  
lényeges feladatok:
•  traktorok kezelése, traktoros munkák elvégzése
•  szállítási feladatok 
•  gépi fűkaszálási feladatok 
•  téli síkosságmentesítési feladatok
Plusz juttatások:
•  cafeteria, téli-nyári munkaruha
Pályázati feltételek: 
•  8 általános
•  hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
•  fizikai állóképesség 
•  terhelhetőség
•  egészségügyi alkalmasság
•  megbízhatóság
•  csapatmunkára való készség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  gépkezelői képesítés

3. Árokrendező fizikai munkás 
(Városüzemeltetés)
Alkalmazotti jogviszony:
•  határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
•  teljes munkaidős, 8 órás
Munkavégzés helye:
•  Monor város területe
A munkakörbe tartozó  
lényeges feladatok:
•  ágazatvezető által kiosztott fizikai munkák 

elvégzése
•  árokásás, árokrendezés
Plusz juttatások:
•  cafeteria, téli-nyári munkaruha
Pályázati feltételek: 
•  fizikai állóképesség 
•  terhelhetőség
•  egészségügyi alkalmasság
•  megbízhatóság
•  csapatmunkára való készség 

4. Fizikai munkás  
(Városüzemeltetés)
Alkalmazotti jogviszony:
•  határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
•  teljes munkaidős, 8 órás
Munkavégzés helye:
•  Monor város területe
A munkakörbe tartozó  
lényeges feladatok:
•  ágazatvezető által kiosztott fizikai munkák 

elvégzése
•  fűkaszálási feladatok, zöld terület karbantartása
•  téli síkosságmentesítési feladatok
Plusz juttatások:
•  cafeteria, téli-nyári munkaruha
Pályázati feltételek: 
•  fizikai állóképesség 
•  terhelhetőség
•  egészségügyi alkalmasság
•  megbízhatóság
•  csapatmunkára való készség 

5. Karbantartó  
(Városüzemeltetés)
Alkalmazotti jogviszony:  
•  határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
•  teljes munkaidős, 8 órás
Munkavégzés helye:
•  Monor város területe
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•  ágazatvezető által kiosztott karbantartási munkák elvégzése
Plusz juttatások:
•  cafeteria, téli-nyári munkaruha
Pályázati feltételek: 
•  8 általános, egyéb szakmai végzettség
•  kőműves-, festő-, burkoló-, asztalosmunkai tapasztalat
•  fizikai állóképesség 
•  terhelhetőség
•  egészségügyi alkalmasság
•  megbízhatóság
•  csapatmunkára való készség 
Pályázathoz előnyök:
•  a feltételekben megjelölteken felüli egyéb szakipari képesítés/tapasztalat

A pályázatok  
benyújtásának 

módja: 

Kérjük, amennyiben 
valamely álláshirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, 
önéletrajzát, a betölteni 

kívánt munkakör 
megjelölésével, küldje el a 

titkarsag@kovalzrt.hu 
e-mail címre, vagy 

személyesen adja le a  
2200 Monor,  

Kossuth Lajos u.147. szám 
alatt, irodaépület 

2. emeleti Tikárságán!



HázHoz szállítás 
saját futárral 

veddveddwww. .hu Diszkont áron házhoz szállítva

Február  
hónapban 

az alábbi településekre  
a szállítás 10 000 Ft  

rendelés felett 
ingyenes!

      Monor, Monorierdő, Pilis, 
Albertirsa, Gomba, Bénye, 

Üllő, Gyömrő, Péteri, Vasad, 
Csévharaszt

 Családi február!
         Játsszon közösen a család!

         Február hónapban keddtől péntekig 
családi kedvezmény: 

3 fő 1 óra 11 370 Ft helyett:  
8 990 Ft

4 fő 1 óra 13 960 Ft helyett : 
11 990 Ft

         Felejthetetlen családi élmény!

www.vrthemagic.hu  •   info@vrthemagic.hu  •  +36-20/389-8259  •  2200 Monor, Jókai utca 3–5.

IdőpontFoglalás 

Megnyitottunk!
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TOYOTAKOVACS.HU

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

Szeged
Dorozsmai út 9.   Tel.: 62 200 366


