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29 település
központja

Új tűzoltóautót kaptak a
monori lánglovagok

Megújul az
ady és a jag

a monori turista
Cikk a Borvidékek hétvégéjéről 

Tiszta udvar, rendes ház
az idei év nyertesei

júliusban is lesz
fröccsszombat!



Önkormányzat

 idén már harmadik alkalommal rendez boros rendezvényt a vigadó: július 13-án ismét fröccsszombat! 

fröccsszombat júliusban is!

 idén is elismerte a képviselő-testület azokat, akik sokat tettek környezetük rendben tartásáért 

tiszta udvar, rendes ház nyertesek

 A Kossuth Lajos utca 
könyvtár előtt lezárt szaka-
szán megrendezett esemé-
nyen a gyermekekkel érke-
ző családokra is gondolnak a 
szervezők. Délután négy órá-
tól légvárak és arcfestés várja 
őket. A borkedvelő közönség 
vendégvárása 17 órától kez-
dődik, amikor a monori ter-
melők vendégszeretete és a 
helyi ízek, zamatok kezdik 
felpörgetni az eseményeket. 
Az éhesen érkezők lángos és 
hamburger között is választ-
hatnak; desszertnek pedig 
mézeskalács, vattacukor, al-
masajt és chutney kerülhet 
az asztalokra. A finom borok-
ról és hűsítő fröccsökről hét 
helyi és környékbeli borké-
szítő gondoskodik, de termé-

levéllel járó címet: Márton Lászlónak, 
Kinizsi utca 61. alatt elhelyezkedő in-
gatlanáért, valamint Vladár Zoltánnak 
és Vladár Ildikónak a Kisfaludy utca 
65. alatti ingatlanáért.
 Gratulálunk az elismeréshez!  jp

 Monor Város Önkormányzata idén is 
pályázatot hirdetett a Tiszta udvar, ren-
des ház cím elnyerésére. A cím elnyerésé-
re bárki pályázhatott, aki május 18-ig be-
adta jelentkezését és ingatlana, illetve az 
azon található épület, kert, udvar megje-
lenésében harmonikusan, esztétikusan 
illeszkedett a környezetébe, illetve aki-
nek az ingatlana előtti járda, árok, árok-
part gyommentesen tisztán tartott volt. 
 A beérkezett pályázatok közül idén 
a testület két ingatlan tulajdonosának 
adományozta az emléktáblával és ok-
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szetesen  a látogatókfogyaszt-
hatnak házi szörpöket és más 
üdítőket, valamint kávét is!
 Szórakoztató programok-
ban sem lesz hiány: a két éve 
indult FröccsSzombat prog-
ramsorozatot minden eset-
ben élőzene teszi teljessé. A 
színpadon 18 órától a Lurkó 
zenekar szórakoztatja a gye-
rekeket. A négy tagú együt-
tes repertoárját saját számok 
mellett Takács Marika és Bar-
tos Erika megzenésített ver-
sei alkotják. Este 20 órától a 
Dirty Slippers zenél a közön-
ségnek. Az egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő ze-
nekar a hat évvel ezelőtt, első 
alkalommal szervezett bel-
városi többnapos minifeszti-
válon járt először Monoron. 

Energikus koncertjüket a ta-
valyi Borvidékek Hétvégé-
jén is több százan hallgatták, 
idén is sokan lesznek rájuk 
kíváncsiak.
 Különleges, Monoron 
még soha nem használt esz-
közzel is találkozhatnak a 
vendégek ezen a napon: egy 
tizenkét négyzetméteres, 
kültéri, lépésálló LED-padlót 
terítenek majd le a Szent Ist-
ván téren. A talajra fektetett 
kijelzőn különböző ügyes-
ségi játékokat próbálhatnak 
ki és vidám minták kísérik 
majd a résztvevők lépteit.  
 Minden adott lesz, hogy 
ismét egy vidám közösségi 
programon vegyenek részt 
az érdeklődők, várunk min-
denkit július 13-án! viga

 Júniusban a város két kü-
lönböző részén vehettek részt 
népszerű szabadtéri progra-
mokon a monoriak: a Strá-
zsahegyen a Borvidékek Hét-
végéje (cikkünk a 10. oldalon 
olvasható), a Kistónál pedig 
2019 első FröccsSzombatja 
várta a látogatókat (lásd a fen-
ti és a címlapfotót). 
 A nagyszámú érdeklődőt 
vonzó, népszerű program a 
nyár közepén folytadódik. Jú-
lius 13-án a városközpontba 
költözik az idei év második 
Fröccs Szombatja. Ezúttal sem 
csak a borkedvelő közönséget 
várják a szervező Vigadó Kft. 
munkatársai, hanem a város 
apraja-nagyját, hiszen min-
denki talál majd számára ér-
dekes programot. 

G
ál

 Z
ol

tá
n 

fe
lv

ét
el

ei

Pa
pp

 Já
no

s f
el

vé
te

le



2019. július | monori StrázSa    3

Önkormányzat

Impresszum | monori strázsa XXVIII. évfolyam, 7. szám  | 2019. július 1.  | Alapító laptulajdonos: Monor Város Önkormányzata
 Szerkesztő: Papp János | Szerkesztőség: Kossuth Lajos u. 71/A, I. em 1. (a K&H bank felett) | Telefon: 06-70/220-8848 | e-mail: papp.janos@regiolapok.hu
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. | Cím: Monor,  Németh Á. u. 5. | Felelős kiadó: a kiadó ügyvezetője | Nyomtatás: Oláh Nyomdaipari Kft. | Készült: 6950 példányban
Terjesztés: Magyar Posta Zrt. | IssN: 1216-8106 | Hirdetésfelvétel: Papp Tímea, 06-70-944-8445, papp.timea@regiolapok.hu | Web: www.regiolapkiado.hu

Korábbi lapszámok: letölthetők Monor honlapjáról: www.monor.hu/strazsa | Címlap: Papp János és Gál Zoltán felvételei

 könyv és film készül 

30 éve város
Monor idén ünnepli várossá 
avatásának 30. évfordulóját. 
Az elmúlt harminc év sok 
változást hozott a város éle-
tében, ezért úgy döntött a 
képviselő-testület, hogy tör-
ténéseket egy könyvben és 
egy filmben is megörökíti a 
jelen és az utókor számára.
 – A könyvet 70-90 olda-
lasra tervezzük – mondta 
el lapunknak Hanzelik And-
rea, a könyv szerkesztőbi-
zottságának tagja, a Viga-
dó ügyvezetője. – Nagyon 
sokat lehetne írni az el-
múlt harminc évről, de mi 
első sorban nem szövege-
sen, hanem képek formá-
jában szeretnénk megmu-
tatni a változásokat. Éppen 
ezért a könyv a tervek sze-
rint csupán 20 százaléknyi 
szöveget tartalmaz majd. A 
szerkesztőbizottsági tagok-
kal, dr. Uherkovich László 
könyvtárigazgatóval, dr. Fa-
ragóné Kisari Anna és Ma-
runák Ferenc iskolaigaz-
gatókkal, illetve Kiss Attila 
gimnáziumi tanárral az a 
célunk, hogy mindenki szá-
mára könnyen érthetően 
mutassuk be a város elmúlt 
harminc évét.
 – A kiadvány megjele-
nését valószínűleg a UPC is 
támogatja, hiszen elődjével 
együtt jelentős szerepet ját-
szott a város telekommuni-
kációjának fejlesztésében 

– hangsúlyozta Hanzelik 
Andrea. – A támogatásnak 
köszönhetően a könyv va-
lamennyi érdeklődőhöz in-
gyenesen juthat majd el. A 
könyv bemutatja az elmúlt 
harminc év legjelentősebb 
városi személyiségeit, egy-
házait, egyesületeit, közös-
ségi életét, de nagy hang-
súlyt fektet az oktatás, a 
sport, a pince- és borkul-
túra, az infrastruktúra és a 
kultúra fejlődésének ismer-
tetésére is. Reméljük ép-
pen olyan nagy szeretettel 
fogadják majd az olvasók, 
ahogy mi készítjük nekik. pj

 Sajnálattal kaptuk a hírt 
május utolsó napjaiban, hogy 
Városunk életének egy újabb 
kiemelkedő személyiségét ve-
szítettük el.
 Takács Endre több mint 31 
évig szolgálta városunkat, 
mint a KÖVÁL Zrt. első szá-
mú vezetője.
 Az 1980-as években kez-
dett el Monoron dolgozni, 
egészen tavalyi nyugdíjba 
vonulásáig végezte vezetői 
munkáját. 
 Endre gépészmérnökként, 
majd később gazdasági szak-
mérnökként végzett Gödöl-
lőn. Ezt követően főmérnök-
ként kezdett el tevékenykedni 
Dévaványán, majd 1984-től 
Monoron letelepedve a KÖ-
VÁL Zrt. elődjénél az EKÜ-
nél lett vezető. Az 1991-ben 

 véGleG elköszönt a Helyi közszolGáltatás eGyik Jelentős alakJa 

takács endre (1954-2019)

alakult KÖVÁL Rt. alapító 
tagja volt. 1993-tól a hulladék-
gazdálkodás mellett a helyi 
víz- és csatornaműveket is ve-
zette 2014-ig. 
 Munkáját 2003-ban mi-
niszteri elismerő oklevél-
lel díjazták, illetve 2010-ben 
a Magyar Közszolgáltatók 
Egyesülete révén megkapta 
az Év településszolgáltatója 
elismerő díjat. Tevékenységét 

 a tervek szerint halad a ceva-phlyaxia zrt. monori nagyberuházása 

ceva üzemátadás 2021-ben

mindig jellemezte a normális 
munkahelyi légkör, ember-
ség, következetesség és meg-
értés együttes jelenléte. 
 Takács Endre a 2000 feb-
ruárjában megalakult Mo-
nor Környéki Strázsa Borrend 
egyik alapító tagja is volt, több 
éven keresztül itt kincstárno-
ki pozícióban tevékenykedett. 
 Sajnos az általa tervezett 
mozgalmas, boldog és hosz-
szú nyugdíjas élet nem ada-
tott meg számára. Aki ismer-
te, nem fogja őt elfeledni, 
hiszen akivel találkozott, 
mindig volt hozzá egy-két 
kedves szava és jó tanácsa.
 Ezúton is búcsúzik tőle a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. jelen-
legi és volt dolgozói csapata.
 Kedves Endre, nyugodj 
békében! ms

 Idén januárban vált hiva-
talossá, hogy a Ceva-Phyla-
xia Oltóanyagtermelő Zrt. új 
állatvakcina-gyártó üzemet, 
valamint kutatási és fejlesz-
tési központot épít Monoron 
csaknem 10 milliárd forintból. 
A francia tulajdonú cég ta-
valy májusban vásárolta meg 
a „pedagógusföldként” ismert 
44 hektáros területet a város-
tól közel 1,1 milliárd forintért. 
A vállalat 8,17 milliárd forin-
tos befektetését a kormány to-
vábbi 1,63 milliárd forinttal 
segíti. A nemzetközi cég ol-
tóanyag-kutatásban dolgozó 
alkalmazottainak fele, több 
mint 130 ember jelenleg is Ma-
gyarországon dolgozik.
 Lapunk kíváncsi volt arra, 
hogy a város életének egyik va-
laha volt legnagyobb magán-
beruházása milyen ütemben 
halad. Kérdéseinkre dr. Schnur 
Péter ipari a Ceva-Phylaxia Zrt. 
ipari igazgatója válaszolt.

 Mint elmondta, a telep-
hely beépítése fokozatosan, 
több ütemben történik. Min-
den a tervek szerint halad, je-
lenleg a területre jellemző ma-
gas talajvízszint kezelésének 
kérdései vannak napirenden. 
Az első ütemben megvalósu-
ló épület engedélyei 2019 vé-
gére készülnek el, az átadást 
2021-re tervezik. Az első üte-
mekben megvalósuló épüle-
tekben raktározási, expedi-
álási és minőség-ellenőrzési 
tevékenységeket végeznek 
majd. A telephely beépítése, 
valamint a különböző mun-
kafolyamatok beindítása fo-
kozatosan történik. Egyelő-
re nem látható, hogy mikorra 
érik el a teljes kapacitást. A 
telephelyvásárlással az volt 
a céljuk, hogy hosszú távon 
biztosítsák a cég fejlesztési le-
hetőségeit.
 A telephely végleges fej-
lesztési tervének kialakítása 

jelenleg is folyik, a kezdeti fá-
zisban gyártási tevékenységet 
nem terveznek rajta. A későb-
biekben tervben van egy új, 
jelenleg is fejlesztés alatt lévő 
termék gyártásának kialakítá-
sa Monoron.
 A Ceva-Phylaxia Zrt. nagy 
hozzáadott értékű tevékeny-
séget végez, a dolgozói lét-
szám várhatóan 50 fő alatt 
lesz az első időszakban, ez az 
egyes beruházások megvaló-
sulásának függvényében vál-
tozhat. Munkatársaik jellem-
zően középfokú vagy ennél 
magasabb végzettséggel ren-
delkeznek.
 Az igazgató hangsúlyoz-
ta, hogy mindenképpen sze-
retnének együtt dolgozni 
helyi és környékbeli vállalko-
zókkal. Már a tervezési mun-
kákra is felkerestek helyi vál-
lalkozókat és a kivitelezési 
munkáknál is hasonlóan fog-
nak eljárni.  pj
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 közvetlenül az önkormányzattól 

eladó ingatlanok
Monor Város Önkormányzata a következő 
ingatlanok megvételére hirdet pályázatot.  
 Lke-1 építési övezetbe sorolt, hatlaká-
sos társasház építésére alkalmas 600 m2-
es építési telek a Nyitrai utcában 15 mil-
lió forint+áfa áron, Lke-3 építési övezetbe 
sorolt, 1047, 1063, 1617 m2-es építési tel-
kek a Rákosi Jenő utcában 8060 Ft/m2 

+áfa vételáron, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 
sz. alatti (cipőbolt) ingatlan 40,53 mil-
lió forint vételáron. Deák Ferenc utca 9. 
sz. alatti (volt ideggondozó) ingatlan 43,7 
millió forint vételáron.
 A pályázati kiírások teljes szövege 
a www.monor.hu weboldalon elolvas-
ható és letölthető, további információ a  
MÜVÁK Irodáján Bokros Károlyné ügyin-
tézőnél ügyfélfogadási időben személye-
sen, vagy munkaidőben a 06-29/612-314 
telefonszámon kérhető.  nfo

 interpelláció  

csapadékvíz-elvezetés
  Balogh Péter képviselő a májusban és 

júniusban hirtelen lezúduló csapadék és 
az elvezetésére hivatott csatornahálózat-
tal kapcsolatban szólalt fel a júniusi testü-
leti ülésen.
 Darázsi Kálmán alpolgármester vála-
szában elmondta, ezekre a hirtelen lezúdu-
ló esőzésekre nem lehet árokrendszert mé-
retezni. A település felett futó övcsatornák 
bár fákkal benőttek, alapvető feladatukat 
ellátják, képesek elvezetni a Strázsahegyről 
lezúduló vizet. A KÖVÁL munkatársaival a 
napokban is több alkalommal személyesen 
ellenőrizte az árkok állapotát, a szükséges 
intézkedéseket minden esetben megtették. 
Bármilyen panasz érkezik, azt jellemző-
en 24 órán belül a helyszínen kivizsgálják. 
A Németh Ágoston utca vízelvezetésével 
kapcsolatban elmondta, hogy felmérés va-
lóban több mint egy éve húzódik. A zárt 
csatornába belenőttek a fák gyökerei, így 
az eldugult. Hamarosan kamerával fogják 
megvizsgálni, milyen módon lehetséges a 
probléma megoldása. Mivel valószínűleg 
fel kell szedni a teljes zárt rendszert és újra 
kell építeni, majd aszfaltozni az utat, ezért 
jelentős kiadással fog járni, amelyre forrá-
sokat is meg kell még találni. jap

 pedagógusokat keresnek 

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

 óvjuk környezetünket! 

ne etessük a kacsákat!
A Kistó vízminőségét nagyban befolyá-
solja a benne található szerves anyag 
mennyisége. A vízimadarak etetésé-
vel még több szerves anyag kerül a 
tóba, amely nyáron rontja a víz minő-
ségét. Az etetéssel a madarakkal sem 
teszünk jót, mert ilyenkor bőven talál-
nak maguknak táplálékot, az emberi 
étel csak megbetegíti őket. Ha tehát jót 
akarunk magunknak és a kacsáknak, 
ne etessük őket! pj

 enerGetikai korszerűsítésre nyert támoGatást az önkormányzat 

megújul az ady és jag
 Több mint két évvel ezelőtt született 

döntés arról, hogy a város elindul a  kö-
zép-magyarországi régió településeinek  
energetikai korszerűsítésére kiírt pályá-
zaton. A pályázatunk azonban tartalék 
listára került, így csak idén május utolsó 
napjaiban értesülhettünk arról, hogy vé-
gül elnyertük a megpályázott 249,7 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást. A 
pályázat keretében megújul az Ady Úti 
Általános Iskola és a József Attila Gimná-
zium Petőfi utcai épülete.
 A támogatott műszaki tartalom sze-
rint mindkét épületen kicserélik a külső 
nyílászárókat. Új, három rétegű üveggel 
szerelt műanyag nyílászárókat kapnak az 
épületek, azonban a gimnázium Petőfi 
utcára eső oldalán, azt környezet és az 
épület eredeti jellegét jobban őrző, egye-
di kialakítású fa nyílászárók kerülnek be-
építésre.
 Mindkét épület hőszigetelése is elké-
szül a pályázat keretében, amely várható-
an jelentősen csökkenti a fűtésszámlákat 
és komfortosabbá teszi a mindennapo-
kat a tantermekben. A külső homlokza-
tok 15 cm-es szigetelést kapnak, a padlás-
födémeken pedig 22 cm-es kőzetgyapot 
szigetelést helyeznek el. Mindkét épület 
egy-egy 15 kW-os napelemrendszerrel is 

bővül, melyek nagyrészt kielégítik majd 
az intézmények elektromos szükségletét.
 Az elmúlt két évben jelentősen növe-
kedtek az építőipari anyag- és kivitelezé-
si árak, így a két évvel ezelőtt feltételes 
közbeszerzési eljáráson nyertes Horváth  
Építőmester Zrt. jelezte, hogy az akkor 
megadott áron nem vállalja kivitelezést. 
Ugyanakkor tájékoztatta a várost arról, 
hogy kevesebb, mint 15 százalék többlet-
költségért elvállalja a munkát, amit akár 
még a nyár folyamán el tud kezdeni.
 A képviselő-testületnek ezért a jú-
niusi ülésén arról kellett döntenie, hogy 
elfogadja-e a Horváth Építőmester Zrt. 
ajánlatát, amire a közbeszerzési törvény 
egyébként lehetőséget ad, vagy új, bi-
zonytalan kimenetelű és megvalósítási 
határidejű közbeszerzési eljárást ír ki.
 A testület végül úgy döntött, hogy 
inkább a gyors és biztosan tervezhető 
megoldás mellett dönt, a hiányzó forrást  
pedig saját tartalékaiból egészíti ki.
 A most megvalósuló munkálatokkal 
az összes monori iskola bekerült a város 
épületenergetikai megújítását célzó prog-
ramjába, hiszen korábban sor került a Já-
szai, a Kossuth és a Nemzetőr iskola teljes 
vagy részleges energetikai korszerűsíté-
sére is.   pjgz

 zárva a polgármesteri hivatal 

igazgatási szünet
Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt ügyfele-
inket, hogy Monor Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete igazgatási szü-
netet rendelt el  július 22-től 26-ig, 
illetve augusztus 12-től 16-ig.
 Sürgős anyakönyvi ügyekben (ha-
láleset) munkaidőben a 06-29/612-300 
telefonszám hívható.

 több irányú gyérítés zajlott 

kevesebb a szúnyog
  Június 20-án hajnalban hangos mo-

torok zajára ébredhettek a monori-
ak. Ugyanis az önkormányzathoz az el-
múlt időszakban rendkívül sok panasz 
érkezett a június elejétől tapasztalt 
szúnyoginvázióra, így testület a tava-
lyi évhez hasonlóan idén is megrendel-
te a légi szúnyoggyérítést. A gép azért 
korán reggel végezte el a védekezést, 
mert ilyenkor a legkisebb az esélye 
annak, hogy a szúnyogokat elpusztí-
tó szer más hasznos rovarokkal is vé-
gezzen. A városban dolgozó valameny-
nyi méhészt előzetesen tájékoztatta 
az önkormányzat a gyérítésről, így ők 
megóvhatták állományukat az eset-
leges mérgezéstől. A 12,5 négyzetki-
lométeren elvégzett légi gyérítés a rá 
következő napokban kiegészült a Kis-
tónál egy földi kémiai védekezéssel is. 
A vállalkozó a gyérítési munkát nettó 
1,9 millió forintért vállalta.  ppp
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  A Elekes Emőke Dalma 
a Monori Rendőrkapitány-
ság bűnmegelőzési előadó-
ja a Kábítószer-ellenes Vi-
lágnap alkalmából, az ahhoz 
kapcsolódó drogprevenciós 
programsorozat részeként a 
Máltai Szeretetszolgálat mun-
katársával, Szalóki Leventé-
vel közösen prevenciós előa-
dás-sorozatot tartott a monori 
JAG diákjainak.
 Az iskolai foglalkozások 
kiemelt célja volt azon ismere-
tek átadása, amely megerősíti 
a fiatalokat, hogy a kábítósze-
rek használatának csak káros 
következményei vannak. 
 Elekes Emőke Dalma ren-
dőr törzsőrmester a drogok 
kipróbálásának leggyakoribb 
okait, a „drogkarrier” folya-
matát és a kábítószerek bün-
tetőjogi szabályozását is-
mertette, amelynek során a 
hangsúlyt az egyén felelőssé-
gére, a döntések meghatározó 
szerepére helyezte.
 Szalóki Levente, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Közösségi Szenvedély-

 A jogszabályváltozások kö-
vetkeztében a jelenlegi ha-
tározott idejű szerződés le-
járta után az önkormányzat 
nem újíthatta meg az együtt-
működést a fizető parkolást 
működtető Park-Ferr Kft.-vel. 
Augusztus 1-jétől ezért a vá-
rosüzemeltetést végző önkor-
mányzati cég, a KÖVÁL NZrt. 
veszi át az parkolóórák üze-
meltetését és a parkolási rend 
ellenőrzését.
 A testület júniusi ülésén ar-
ról kellett döntenie, hogy meg-

 Május elején 26 új tűzoltó-
autó szolgálatba állítását je-
lentette be Kontrát Károly, a 
Belügyminisztérium parla-
menti államtitkára, melyek 
közül egy a monori tűzoltók 
munkáját segíti a jövőben.
 Az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság az 
Európai Unió támogatásával 
több mint egymilliárd forint 
értékű gépjárműfejlesztést 
hajt végre, ennek keretében 
tizennégy duplafülkés víz-
szállító járművet is beszerez-
tek. A hónap elején átadott, 
hat ilyen típusú mentőszer-
ből egy a napokban érkezett 
meg a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 
Monor Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségére.

 Monor város önkormányza-
ta minden évben meghirdeti 
az iskolák közötti versenyt, 
mellyel igyekszik játékos ke-
retek között, minél több test-
mozgásra buzdítani a monori 
gyerekeket és családokat. Az 
évek során egyre több sport-
ágban indultak a nebulók. 
Idén a kiírásban streetball, 
váltófutás, úszás, sakk, ke-
rékpár, labdarúgás és síkfu-
tás szerepelt.

beteg Ellátás munkatársa 
konkrét példákon keresz-
tül szembesítette a diákokat 
azzal, hogy a sokszor ártal-
matlannak tűnő pohár ital 
elfogadása és fogyasztása 
milyen következményekkel 
járhatnak, milyen út vezet 
az alkoholizmushoz.
 A Monori Rendőrkapi-
tányság a kamaszokat érin-
tő jellemző problémákkal és 
veszélyforrásokkal kapcsolat-
ban az alábbi bűnmegelőzési 
tanácsokat ajánlja:

 y Tudj nemet mondani arra, 
ha barátaid alkohollal, 
vagy cigarettával kínál-
nak!

 y Nem attól lesz valaki fel-
nőtt, ha legális vagy ille-
gális drogokat fogyaszt.

 y A droghasználat során 
minden esetben kialakul a 
függőség a szerrel kapcso-
latban, ezért a legjobb, ha 
nem is próbálod ki azokat.

 y A kínálásra mondj nemet 
és egyben javasolj egy má-
sik lehetőséget a szabadidő 
hasznosabb eltöltésére! ms

vásárolja-e a Park-Ferr Kft. tu-
lajdonában álló parkolóórákat, 
vagy újakat szerez be és tele-
pít helyettük. A testület végül 
a vásárlás mellett döntött, mi-
vel új órák felszerelése jelen-
tős többletkiadással járt vol-
na, mint a Park-Ferr Kft. által 
parkolóóránként ajánlott net-
tó 200 ezer forintos ár.
 A testület a határozatában 
egyúttal megköszönte, hogy a 
cég 10 éven keresztül üzemel-
tette a fizető parkolást a város-
ban.  japp

 Reméljük, hogy az új gép-
jármű segítségével továbbra 
is sikeres vagyon- és életvé-
delmi feladatokat láthatnak 
el a monori lánglovagok!  gz

 Május 30-án, az utolsó 
versenyszámot követően hir-
dették ki az idei versengés 
végeredményét. Első helyen 
a Jászai Mari Általános Is-
kola végzett megelőzve a 
Nemzetőr Általános Isko-
la diákjait. A képzeletbe-
li dobogó alsó fokára az Ady 
Úti Általános Iskola állhatott, 
míg a negyedik helyen a Kos-
suth Lajos Általános Iskola 
csapata végzett.  gazo

 saJát kézbe kerül a fizető parkolás a városban 

megvásárolt órák

 duplafülkés vízszállító Jármű érkezett monorra 

új tűzoltóautó

 streetball, kerékpár, labdarúGás, váltófutás, úszás 

a legsportosabb

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2019. július 3-án és 9-én 17 Órakor
Választható tantermi vagy távoktatás • Rutinpálya Monoron

Részletfizetési lehetőség
30 éve Monoron

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

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

  bűnmeGelőzési előadás középiskolásoknak  

mondj nemet!
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A magyar közoktatás helyzetéről 
nagyon sok vélemény hangzik 
el – mondta köszöntőjében Po-

gácsás Tibor önkormányzati államtitkár. 
– Azt gondolom, hogy elsősorban azo-
kon múlik az oktatás sikere, akik tanter-
mekben együtt vannak a gyerekkel. Ezt 
mondatja velem az a 11 évnyi tapaszta-
lat is, amit egy olyan intézményben töl-
töttem tanárként, ahová nem feltétlenül a 
leginkább motivált gyerekek jártak. Mert 
lehet ugyan bírálni az oktatás szerveze-
ti felépítését, lehet hibáztatni egy tan-
tervet, de végső soron a tanáron múlik, 
mi lesz az iskolapadból kikerülő gyere-
kekből. Természetesen a politikának is 
folyamatosan figyelnie kell a visszajel-
zéseket és meghallgatni az igényeket, 
majd mindent meg kell tennie, ha javíta-
ni lehet valamin. A tankerületi központ 
új épülete és a benne lévő felszerelések 
biztosítják azt, hogy a dolgozók munká-
jukat a lehető legmagasabb színvonalon 
végezzék. De nem az épület, hanem az itt 
dolgozók teszik sikeressé a monori tan-
kerületre bízott iskolák működtetését.
 – Az új épület példaértékű összefo-
gással valósult meg – hangsúlyozta Haj-
nal Gabriella, a Klebelsberg Központ el-
nöke. – Fontos, hogy az önkormányzatok 
és a tankerületi központ együttműködé-
se továbbra is ilyen szoros legyen, mert 
bár a fenntartást már a KLIK végzi, az 
önkormányzatok támogató hozzáállá-

sa nagyban segíti munkánkat. A Monori 
Tankerület 29 település 48 intézményé-
nek gazdasági és személyzeti ügyeit in-
tézi. A munkánkat akkor végezzük jól, 
ha észrevétlenül tesszük a dolgunkat, 
zökkenőmentesen látjuk el feladatunkat.
 – Fontos, hogy megfelelő körülmé-
nyek között helyezzük el azt az intéz-
ményt, amely a monori és környékbeli 
iskolák, összesen 29 település 48 intéz-
ményének fenntartását, üzemeltetését 
végzi – mondta köszöntőjében Zsombok 
László polgármester. – Erről a feladatról 
Monor Város Önkormányzata egy ko-
moly állami támogatás segítségével gon-
doskodott, amikor felújította ezt a hely-
történeti jelentőségű, egyben építészeti 
értékkel is bíró épületet és otthont adott 
benne a tankerületi központnak. Ko-
moly előkészítő munka után kezdődött 
az építkezés, ami vitáktól sem volt men-
tes. Többen úgy gondolták, nem érde-

29 település központja
Június 5-én átadták a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Monori Tankerület 

épületét. A Petőfi Sándor utca és a Szechényi utca sarkán álló, egykori Péterffy-házból 
29 környező település iskoláinak fenntartását látja el az intézmény 32 munkatársa. 

mes egy régi épületre költeni, helyette 
inkább újat kellene építeni. Ha kizárólag 
építőipari szempontok alapján döntöt-
tünk volna, valószínűleg az új épület 
mellett tettük volna le voksunkat. A fel-
adatra a monori önkormányzat azonban 
nem csak kivitelezési, elhelyezési kér-
désként tekintett. Az orvosi rendelőként, 
zongoraleckék helyszíneként is működő 
egykori Péterffy-ház, volt MHSZ-iroda-
épület, majd kisegítő iskola felújítása ér-
tékmentés is lett egyben. Szerettük vol-
na megmenteni az enyészettől a város 
egy értékes épületét, amelynek megújí-
tása egyúttal tisztelgés is az egykor itt 
lakó és dolgozó Péterffy doktor és zenepe-
dagógus feleségének munkássága előtt. 
Úgy gondolom, hogy mind a városban 
egykor élt köztiszteletben álló emberek, 
mind az elődeink által emelt épületek 
értékeit át kell mentenünk a következő 
generációk számára. Monor Város Ön-
kormányzata nem csak az új központ ki-
alakításával, hanem lehetőségeihez mér-
ten minden más módon támogatja és a 
jövőben is támogatni kívánja a helyi is-
kolák működését. Ennek eredménye-
képpen, önkormányzati beruházásban 
hamarosan elkezdődik két iskola ener-
getikai korszerűsítése a városban, illetve 
az Okos Város program keretében is jut 
szerep a helyi iskoláknak.
 A rendezvény végén dr. Hrutkáné Mol-
nár Monika megköszönte az épület el-
készítésében és berendezésében köz-
reműködők segítségét, külön kiemelve 
munkatársait, hogy az előkészítés és fel-
újítás ideje alatt a szűkös körülmények 
között is jól végezték munkájukat.  papp j.

Zsombok László polgármester, dr. Hrutkáné Mol-
nár Monika intézményvezető és Pogácsás Tibor 

önkormányzati államtitkár átadják a KLIK Monori 
Tankerület új épületét G
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elismert pedagógusok
Közel 20 éves hagyomány, hogy a pedagógus nap alkalmából Monor Város 

Önkormányzata is köszönti a Monoron dolgozó óvodai nevelőket, általános és 
középiskolai dolgozókat. Idén június 5-én szervezték a Vigadó dísztermében az ünnepi 

eseményt, ahol Zsombok László polgármester köszöntötte a résztvevőket. 

Monor Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete ebben az évben 
tizenkilencedik alkalommal 

ítélte oda a „Monor Város Nevelési, Ok-
tatási és Közművelődési Díja” kitüntetést 
a városunkban kiemelkedő nevelő-okta-
tó munkát végző, illetve a közművelő-
dést leginkább elősegítő személyeknek. 
A kitüntetés emlékéremből, oklevélből és 
pénzjutalomból áll. Figyelemmel az Em-
beri Erőforrások Bizottságának javaslatá-
ra 2019. évben ketten vehették át a díjat.

zsákai éva
A Monori Szivár-
vány Óvoda dol-
gozója pályáját 
1991-ben kezdte 
óvodapedagógus-
ként Monoron, az-
óta folyamatosan 
a városban dolgo-
zik, jelenleg intéz-
ményvezető helyet-
tesként. Munkája 

során a kezdő kolléganők beilleszkedé-
sét, gyakorlati tapasztalatainak megszer-
zését rendszeresen segíti. Az óvoda éves 
munkatervében meghatározottak szerin-
ti felelősi munkáját maradéktalanul el-
végzi, illetve ezen felüli munkát is szíve-
sen vállal. Az óvodát érintő pályázatok 
elkészítésében tevékenyen részt vesz. Az 
óvoda fejlesztésében, szépítésében ak-
tívan tevékenykedik. A veszélyeztetett, 
illetve hátrányos helyzetű gyermekkel 
megfelelő bánásmódot alkalmaz, őket 
differenciáltan neveli, oktatja.

Hosszú évtizede-
ken át kifejtett érté-
kes szakmai tevé  -
keny ségének el-
ismeréseként, dip-
lomája megszer-
zésének 75. évfor-
 du lója alkalmából 
a Neumann János 
Egyetem által kiál-
lított Gránitokleve-
let adták át az 1944-
ben végzett Huszthy 
Jánosné részére.
 További négy, díszoklevélre jogosult 
monori pedagógus otthonában vehette 
át az elismerést. Borzsákné Zilahy Eszter 
a hetvenedik évforduló alkalmából az 
ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Ru-
bin díszoklevelében részesült. Vas dí-
szoklevelet kaptak végzettségük meg-
szerzésének hatvanötödik évfordulója 
alkalmából: Szentannai Ferencné és 
Szánthó Józsefné a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetemtől; valamint Dr. Zimányi 
Gyuláné a Károli Gáspár Református 
Egyetemtől. 
 A rendezvény végén a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Monori 
Tankerülete bemutatta az általuk kitün-
tetett pedagógusokat, akiknek az elisme-
rését néhány nappal korábban, a szerve-
zésükben megvalósuló eseményen adták 
át kollégáiknak. Elismerésben részesült 
Angyal Ágnes, Benkő Zoltánné, Bernula Ist-
vánné, Bódiné Jámbor Katalin, Major Enikő, 
Marunák Ferenc, Szalai Ildikó és Szabóné 
Horváth Anna.  gazo

dr. zöldi lajosné
A Monori Kossuth 
Lajos Óvoda mun-
katársa óvodape-
dagógusi képesí-
tését 1979-ben a 
Nagykőrösi Arany 
János Gimnázium 
és Szakközépiskolá-
ban szerezte, majd 
1984-ben óvodape-
dagógusi diplomát 

kapott a Kecskeméti Óvónőképző Inté-
zetben. Munkája során fontosnak tar-
totta szakmai tudásának megújítását, 
frissítését. Az évek során a néphagyo-
mány, népzene, néptánc iránti érdeklő-
dése elhivatottsággá alakult. Örömmel 
adja át a kollégáinak és a gyerekeknek 
a hagyományőrzéssel kapcsolatos tudá-
sát, ismereteit. Több éven keresztül volt 
vezetője a néphagyományőrző szakmai 
munkaközösségnek. Munkáját a szak-
ma iránti elkötelezettséggel, lelkiisme-
retességgel végzi, megértéssel, elfogadó, 
befogadó szeretettel fordul a gyermekek 
felé. A szülőkkel harmonikus kapcso-
latra törekszik, fontosnak tartja a csa-
ládokkal való jó kapcsolat kialakítását. 
2005 szeptemberétől egyik alapító tagja 
a Monori Borzsák Endre Hagyományőr-
ző Egyesületnek. Több éven keresztül 
keresztszülőként támogatta az Erdély-
ben élő magyar Csángó gyermekeket a 
Keresztszülők a Moldvai Csángó ma-
gyarokért Egyesület tagjaként. Gyakran 
vett részt az erdélyi népzenei és nép-
tánctalálkozókon.

Huszthy Jánosné 
1944-ben, 75 éve sze-
rezte meg végzettségét

A Fáy András Református Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola  

ANGOL, MATEMATIKA, INFORMATIKA, TANÍTÓ szakos  
pedagógusokat keres.

További részletek  a faysuli-gomba.hu oldalon.
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kÖzÖSSég

 A Nemzeti Összetartozás Emléknap-
ján a trianoni döntés 99. évfordulójáról 
emlékeztek meg június 4-én Monoron, a 
Vigadó Kft. szervezésében. 
 – Nem fogadjuk el azokat az irány-
zatokat, amelyek a nemzetek feloldását 
hirdetik – hangsúlyozta ünnepi beszé-
dében Pogácsás Tibor államtitkár. – Ösz-
szetartozunk a határon túli magyarok-
kal, hiszen sohasem szabad elfelejteni, 
hogy a szétválasztás erőszakkal történt. 
Az, hogy a magyar parlament 2010-ben 
úgy döntött, szükséges a trianoni béke-
diktátum okozta nemzeti tragédiáról 
való megemlékezés, jelzi, hogy vállal-
juk: ezért a nemzetért közösen kell cse-
lekednünk. A gyászon azonban túl kell 
lépnünk, hiszen az önsajnálat nem visz 

 a trianoni döntés 99. évfordulójáról emlékeztünk meg 

összetartozunk!
előre. De feledni nem szabad, emlékezni 
akarunk arra, hogy összetartozunk.
 Ugyanezzel a gondolattal nyitotta 
meg előadását Tőkés László református 
lelkész is, aki az elszakított Erdély kö-
szöntését és ölelését hozta el Monorra. A 
Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület korábbi püspökének kulcsszere-
pe volt az 1989-es, Temesvárról kiinduló 
romániai forradalmi 
eseményekben, me-
lyek végül a kom-
munista rendszer 
megdöntésével, és 
Ceausescu-diktatú-
ra megbuktatásával 
zárultak. 
 Beszédében ösz-
szefoglalta azt az 
utat, melyet a rend-
szerváltás óta a kisebbségben élő ma-
gyarok a különböző politikai döntések 
nyomán bejártak. Emlékeztette a jelen-
lévőket arra, hogy Antall József 15 millió 
magyar kormányfőjének nevezte magát, 
és arra a sajnálatos eseményre is, ami-
kor a 2004. december 5-i népszavazás 
végeredményeként – ahogy Tőkés Lász-
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 felső kateGóriás számítóGépek, telepített operációs rendszerrel HiHetetlen áron!  

számítástechnika extrákkal
 A PC Martban szinte minden ugyanaz, 

mint bármelyik másik számítástechnikai 
üzletben csak egy picit több.
 Itt a megszokott választék mellett talál-
hatunk minőségi használt, felújított üzle-
ti számítógépeket és laptopokat/noteboo-
kokat valamint monitorokat. Az emberek 
nagy része úgynevezett consumer kate-
góriás laptopokat választják a nagy áru-
házak polcairól. Majd a vásárlás után 
szembesülnek azzal, hogy egyrészt ezek 
a gépek gyárilag nem rendelkeznek ope-
rációs rendszerrel, tehát el kell vinni egy 
szakemberhez, hogy telepítsenek rá, to-
vábbi több tízezerért, másrészt ezeknek 
a gépeknek mind a teljesítményük mind 
pedig a felhasznált anyagminőségük na-
gyon gyenge. Ezek általában 2-3 évre ter-
vezett gépek. A megbízható, akár több tíz 
évre tervezett üzleti kategóriás gépek drá-
gák, új áruk 350-900 ezer forint között van, 
vagy még ezen is felül. A tulajdonosok 
célja, hogy lehetőséget kínáljanak a fel-
használók számára, hogy hozzájuthassa-
nak az új, prémium minőségű, üzleti lap-
topokhoz kedvező áron, garanciával. A 
gyengébb minőségű alsó-, vagy középka-
tegóriás laptopok helyett a PC Mart-ban 

választhatnak felső kategóriás számító-
gépet és élvezhetik annak megbízhatósá-
gát, teljesítményét és anyagminőségét ked-
vező áron. Csak a legerősebb Brandeket 
forgalmazzák. HP, Lenovo, Dell, Fu-
jitsu, Apple. Minden gépet használatra 
készen, telepített Windows 10 operációs 
rendszerrel, garanciával adnak át új tu-
lajdonosának. Kivéve azok a gépek amik 
gyárilag más operációs rendszerrel ren-
delkeznek, pl. Macbookok). Persze ugyan-
ez igaz az asztali számítógépekre is.

hasznos segítség  
vállalkozásoknak
Kis- és középvállalkozásoknak is tudnak 
segíteni, hogy kedvező áron juthassanak 
hozzá magasabb minőségű gépekhez, és 
hosszútávon élvezhessék azt. Disztribú-
torukon keresztül több száz típus közül 
van lehetőség választani. A megvásárolt 
gépekhez kedvező áron tudnak jogtiszta 
operációs rendszert, profi vírusirtó szoft-
vert, Office programcsomagot biztosítani. 
Igény szerint akár leszállítva, beüzemel-
ve adják át a gépeket. Cégeknek mennyi-
ségtől függő egyedi árakat is tudnak biz-
tosítani.

ingyenes bevizsgálás
A környékben egyedülállóan ingyenes a 
bevizsgálási díj. Ami annyit jelent, hogy 
az ügyfél behozza számítógépét, laptopját, 
bevizsgálják és a hibafeltárás után, ameny-
nyiben lehetséges, akkor azonnal, ha nem, 
akkor pedig 1-2 munkanapon belül érte-
sítik a hibáról illetve a javítás költségéről. 
Ha úgy dönt, nem kéri a javítást akkor nem 
tartozik semmivel. 
 Az üzletben bankkártyás fizetés is le-
hetséges, illetve MasterCard részletfizetés 
is. Folyamatosan megújuló akciókkal vár-
ják a vásárlókat. Illetve webshop is megta-
lálható (www.pcmart.hu), amin keresztül 
szintén le tudják adni rendelésüket.
 Az egyedi igényektől sem riadnak visz-
sza a fiúk a PC Mart-ban, legyen szó bár-
milyen IT termékről, biztonságtechnikai 
eszközökről, irodaszerekről, háztartási 
és szórakoztatóelektronikai termékekről, 
okosotthon-felszerelésekről stb.  (x)

PC MART.HU Kft.  
Cím: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 21.  
Tel.: 06/20 986 8112
E-mail: pcmarthu@gmail.com 
Web: www.pcmart.hu  

ló fogalmazott –, a nemzet mondott ne-
met a nemzetre. 
 A volt püspök előadásában példá-
zatként elmesélte a bibliai Ábrahám 
történetét, aki Szodoma városának 
megmentéséért alkudozott az Úrral, 
kérvén őt arra, hogy ha csupán néhány 
igaz ember is él ott, mentse meg a kö-
zösséget a pusztulástól. 

 – Vajon va-
gyunk-e Magyar-
országon any-
nyian, ahányan 
Ábrahám kéré-
sében, akik szí-
vünkre vesszük 
nemzetünk sor-
sát, és közösséget 
vállalunk egy-
mással. Ha igen, 

akkor az ország Trianonban való ke-
resztre feszítése nem lesz hiábavaló 
– zárta gondolatait Tőkés László. 
 Ezt követően a résztvevők a hallgató-
sággal együtt fáklyás menetben sétáltak 
ki a Gera kertbe, ahol a trianoni emlék-
mű megkoszorúzásával zárták a Nemze-
ti Összefogás Emléknapját.  nagy renáta

„a trianoni békediktá-
tum okozta nemzeti 

tragédiáról való meg-
emlékezéS, jelzi, hogy 

vállaljuk: ezért a nem-
zetért kÖzÖSen kell 

cSelekednünk. ”
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hol sírjaink domborulnak
Hiánypótló volt Monoron a hagyomány ápolása iránt elkötelezett Szőnyi 

Attila vezetésével első ízben megszervezett Honvédelem Hete.

Biztató, hogy az eseményeken sok 
diák is részt vett, legtöbben a Nem-
zetőr Iskolából. Ott voltak hadisír-

jaink gondozásán, a rendhagyó törté-
nelemórák színes foglalkozásain, az 
ismeretterjesztő temetősétán, valameny-
nyi programon (hétfőtől vasárnapig). 
 A következőkben néhány példán ke-
resztülmutatjuk be, hogy milyen új is-
meretekhez juthattak azok, akik bekap-
csolódtak az egy hetes programba.  

„elfeledett Hőseink”
Az evangélikus templomban elhang-
zott előadáson jobban megismerhettük 
helységünk szülöttjét, vitéz felsőkubini 
Meskó László honvéd őrnagyot, aki meg-
bízott zászlóaljparancsnokként 1942. jú-
lius 12-én – 38 éves korában – hősi ha-
lált halt a Don melletti Uryw községnél 
vívott hídfőcsatában, és ott alussza örök 
álmát. Szülei, felesége, testvére és két 
árvája e templom márványtábláján örö-
kíttette meg emlékét. Apjának – az I. vi-
lágháborúban frontszolgálatos Meskó 
Istvánnak – nagy szerepe volt a Nem-
zetőr (Őr utcai) iskola és az önálló evan-
gélikus otthon felépítésében. Előbbinek 
sokáig jeles igazgatója, utóbbinak kitar-
tó szorgalmazója és kántora is volt. 
 A Gyömrőn született, és Felsőfar-
kasdon elhunyt, neves reformkori kor-
társai által „kedves gróf”-nak nevezett 
Wartenslében Ágoston (1804–1875) a sza-
badságharc alezredese volt.  Katonai ér-
demeit Klapka és Kossuth is elismerte. 
Haynau „kegyelmi” (18 éves) várfogsá-
gából azért szabadulhatott, mert nem 
császári, hanem önkéntes állományban 
harcolt. Az 50-es évek megfigyelése mi-

att felesége szervezett asszonykört, 48/49 
károsultjainak megsegítésére; 1867-től 
pedig már maga lett a környékre is ható 
Monor mezővárosi Honvédegylet elnö-
ke. A gyömrői ó-temetőben lévő csalá-
di sírboltjuk feldúlása után hamvai egy 
onnan származó sírkőtöredék alá ke-
rültek, a gyömrői református templom 
mellé. Sokak szerint méltóbb emlékhe-
lyet is érdemelne.

az árpád-vonal
A „Kárpát erődítés – Árpád-vonal” 
című előadás (városi könyvtárunkban) 
azért volt különösen izgalmas, mert 
1945 után ez elhallgatott téma volt. Az 
ennek személyesen és alaposan utánajá-
ró  dr. Szabó József János (nyugalmazott 
hadtörténész, a hadtudományok kandi-
dátusa) – remek előadóként fel is tudta 
kelteni eziránt az érdeklődést. Nem le-
genda, hogy ez az újszerű módon meg-
tervezett védvonal áttörhetetlen maradt 
a szovjetek számára (egészen a románok 
átállásáig). 
 Büszkék lehetünk rá, hogy a Sor-
bonne erődítéstörténeti tanszékén a 
Maginot-vonalnál jobban bevált erő-
dítésrendszerként tanítják ma is Kár-
pát-erődítéseinket (1940–1944). Az 
előadónknak e témájú könyveire a Pil-
langó Könyvesbolt képviselője, Kovács 
Gábor Attila hívta fel a figyelmet.

a legnagyobb áldozat
A Hazajáró Honismereti és Turistaegy-
let – Honvédelmi Szakosztálya veze-
tőjével (Kiss Balázs hadnaggyal) – be-
mutatta a „Hősök Aranygárdája” című, 
hadisír-gondozásra is ösztönző filmjét. 

Erről Vándor Attila (rendező), a nagy-
templomi református gyülekezeti te-
remben beszélgetést is vezetett.  
 A Hősök Napja programja – szent-
misével, illetve istentisztelettel, monori 
kötődésű, szép versekkel, rendőrökkel 
(először a pálos vitézi renddel); az I. és 
II. világháborús emlékmű megkoszorú-
zásával – a szokásos méltósággal és tisz-
teletadással valósult meg. Paszternák Ta-
más a biztonságunk őrzői iránti hálára, 
illetve az egymás iránti áldozathozatal-
ra kérte a jelenlévőket. Kiss Balázs arra, 
hogy a monori hősökre emlékeztessük a 
gyerekeket is. Mészáros László (reformá-
tus esperes-alezredes) – aki tűzszeré-
szeink külszolgálati hősi halálát is átél-
te –, hangsúlyozta, hogy a háborút senki 
sem dicsőítheti, de a legnagyobb áldo-
zat: életet adni felebarátainkért. b.g.

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.  
július 17-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!

             

          

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
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a monori turista
Át sem kellett lépnem a városhatárt jelző táblát, hogy turistának érezzem magam.  

Ha nem tudom pontosan, hová készülök, ha nem a gyakran járt külterületi utak vittek 
volna a célomig, könnyedén elhittem volna, hogy nem is a Strázsahegyen, hanem valahol 

egészen máshol vagyok. Hiába a sok ismerős pince, a sok felebarát, a Borvidékek 
Hétvégéjén egy egészen különös, máskor alig látott arcát mutatta a város. 

De vajon hogy lettem turista a sa-
ját városomban? Hát úgy, hogy 
mint a turisták általában, én is 

csak kapkodtam a fejem. 
 A sok új információ, a bőség zava-
ra. Nem is tudom mekkora máj kellett 
volna hozzá, hogy mindenütt csak egy-
egy decit igyak a 34 vendégváró pincé-
ben kínált több száz borból. Valaki eset-
leg próbálta? Mint a kisgyerek, amikor a 
nagypapa elviszi a cukorkaboltba, hogy 
azt vegyen szülinapjára, amit csak akar. 
Közben pedig innen is, onnan is felcsen-
dül az élő zene, egy jól hangzó bordal, 
egy letűnt kor slágere, esetleg annak 
modern feldolgozása. Nézném a prog-
ramfüzetet, vajon mit látok, hallok ép-
pen, de szól a család, menjünk tovább 
mert ők is felfedeztek valami ígéreteset.
 Hát igen a család. Nem csak az 
enyém, hanem másoké is. Szinte az 
egész város kint van, sokan egészen kis 
gyerekekkel, mások kamaszokkal, apa 
és anya átöleli egymást, idősebb párok 
egymás kezét fogva sétálnak. Ilyet más-
hol nem látni! Boros rendezvény, ahol 
szinte több a gyerek, mint a felnőtt? Lát-
szik: ez itt és most nem elsősorban az 
alkoholról szól. Az csak mintegy mel-
lékesen van benne a borban és jelen a 
rendezvényen. Sokkal inkább arról, 
amit a bor testesít meg. Az ital, amely 
generációkat köt össze, amely valameny-
nyi ital közül a legmélyebb kultúrával, 
a legnagyobb hagyománnyal rendelke-
zik. És amely a nyár első hétvégéjén va-
lamennyi borvidéket összekötötte Mo-
norral. Büszke lehet rá a rendezvény 
ötletgazdája, büszke a szervezők, akik 

évről évre sikerrel veszik az akadályo-
kat, büszke a városvezetés, hogy jó célt 
támogatnak és valamennyi monori, 
hogy mindez itt történik. Mert bizony a 
borvidékek nem Tokajba, Badacsonyba, 
Villányba mennek bemutatkozni, ha-
nem hozzánk!
 Beszélgetek egy neves monori bo-
rásszal. Aggasztja, hogy mostanában 
egyre kevésbé divatos bort inni. A fia-
talok inkább kézműves söröket, kokté-
lokat keresnek vagy egyszerűen csak 
öntik magukba a töményet. Rendben, 
egy-egy különleges sör tényleg jól esik 
a nyári melegben, egy-két szót is lehet 
váltani róla, no de egy gin-tonicnak mi-
lyen kultúrája van? Hát ez az, amiért a 
boron kívül semmilyen más ital köré 
nem lehetne ezt a rendezvényt felépíte-
ni! Pálinkafesztiválon gyerekek? Nem! 
Egy könnyed beszélgetés a termőta-
laj és az éghajlati adottságok sörárpára 
gyakorolt hatásáról? Vicces lenne! Vagy 
éppen diskurzus az ipari áfonyaaroma 
gyártásának részleteiről egy koktél kor-
tyolgatása közben? Hát, erről inkább 
tudni sem akarunk!
 Erre a kultúrára, erre hagyományőr-
zésre, erre családiasságra, erre a közös-
ségi élményre helyezte rá a koronát a 
Borvidékek Hétvégéjén bemutatkozó 
Monori bor, amely hét helyi pincészet 
erőfeszítésének közös gyermeke. Kö-
zösségi bor biztosan készült már más-
kor, másutt is, de biztos nem egy gyako-
ri, pláne könnyű műfaj. Már csak azért 
sem, mert legalább hét ember vélemé-
nyét, ízlését kell közös nevezőre hoz-
ni a borról, borkészítésről. Biztos, hogy 

a közösségi borunk mögött is renge-
teg konfliktus van, és még több áldo-
zat, amellyel ezeket végül sikerült fel-
oldani. Rengeteg történet. Talán ezért is 
ízlett annyira. Mert nem csak egy italt 
kortyoltam, hanem egy nagyszerű bort 
a családom, felebarátaim társaságában, 
miközben történeteket hallgattam róla 
és más borokról, a háttérben zeneszóval, 
jókedvvel, közben arra gondolva, hogy 
most már csak egy baj történhet. Ha en-
nek a napnak vége szakad.
 Az élményektől – és talán egy kicsit 
a sok jó bortól – megrészegült turista-
ként azt láttam, a monori borkultúra ad-
dig-addig a keresgélte jó utat, míg végre 
csak sikerült megtalálnia. Most már csak 
emelt fővel, büszkén kellene járni rajta! 
 papp jános
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A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a Dél-koreai SHINEUNg ENErgY 
& ElEcTrONIcS cO. lTD-nek amely cég már az 1980-as évektől kezdve 
kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, és most 
Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 

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

Újhullám az autóiparban csatlakozz mOST!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését  
lépjen kapcsolatba velünk e-mailen a  

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

a +36-70/3259091 telefonszámon!

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

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

Főbb feladatok

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

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

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

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

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

•   Számítógépes alapismeretek
•   Táblázatkezelés

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Nyitottság és tanulékonyság
•   Rugalmasság
•   Szükség esetén 3 műszakos 

munkarend vállalása

•   Szakmai tapasztalat
•  Targoncajogosítvány

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

Alkatrész- 
előkészítés

raktáros

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

minőség- 
ellenőrzés

minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:
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kÖzÖSSég

 A meredek szőlősorokkal teli Lend-
va-hegy emlékeztet a mi Strázsánkra; 
pincesoraival, borturizmusával, az 53m 
magas, modern, Vinarium kilátótornyá-
val, híressé vált augusztusi bogrács-
fesztiváljával és sokszínű szeptembe-
ri szüreti rendezvényével. Az alig 3000 
fős lakosságához viszonyítva rendkívül 
gazdag épített és természeti öröksége, de 
modern, példásan rendben tartott kör-
nyezete, szállodái és egyéb intézményei 
is. Eséllyel pályázhatnak a 2025-ös Euró-
pa Kulturális Fővárosa címre.
 Felemelő volt látni és átélni a Művelő-
dés – Makovecz Imre által tervezett – im-
pozáns „templomának” színpadán a sok 

jászais monori gyerek játékának kitelje-
sedését. Nemhogy nem szeppentek meg, 
hanem – kihasználva a pazar technikai 
lehetőségeket, és átérezvén városuk és or-
száguk határon túli képviseletét – csúcs-
formát produkáltak. Soós Mihály, a szlo-
vén Magyar Nemzeti Művelődési Intézet 
igazgatója hívta meg a produkciót a város-
ba. A befejezés utáni szűnni nem akaró 
vastaps, és hogy a tömegesen akarták és 
tudták megérinteni a szereplőket, egya-
ránt igazolta: jó döntést hozott.
 A mindenütt kétnyelvű feliratokból 
az szűrtük le, de a minket végig vezető 
meghívónktól azt hallottuk, hogy itt az 
alkotmány sokkal több jogot és támoga-

tást biztosít a magyaroknak, mint amit 
másutt tapasztalhattunk. Ezt még job-
ban ki lehetne használni, ha nem csök-
kenne a magyarok között a gyermek-
vállalási hajlandóság. Szaporodnak 
viszont a két tannyelvű iskolák. De en-
nek itt előnye is van, mert amíg a ma-
gyar gyerekek szlovénül, addig a szlo-
vének magyarul tanulnak meg, hiszen 
évekig egyszerre két tanárral, két nyel-
ven folyik az oktatás. 
 A hazatérés utáni napon kezdte su-
gározni éppen az m1, majd a két Duna 
csatornája is az Iskolapad című műsor-
nak azt az adását, amiben jól sikerült 
ízelítővel mutatták be a Monori Színház-
nak ezt az előadását. Patkós József – a tár-
sulat alapítója, és fáradhatatlan siker-
kovácsa – azt vallja, hogy a gyerekeket 
mielőbb színpadra kell vezényelni, hogy 
élvezhessék a felelős, közös játékot. Pel-
sőczy László színművész szerint a szín-
padon mindenki egyenrangú partnere a 
másiknak. A Jászai Iskola pedagógusai 
pedig állítják, hogy a színpadon játszó 
gyerekek magabiztosabbak, az órákon is 
jobban teljesítenek, a próbafolyamatok-
nak pedig közösségformáló erejük van. 
Az biztos, hogy az alsósokat, felsősöket, 
gimnazistákat és felnőtteket úgy össze-
kovácsolta ez a közös siker, hogy haza-
térve alig tudtak elválni egymástól. b.g.

 a monori színHáz Június 10-11-én lendván adta elő a kiskondást 

monori siker lendván

 tartós eredmények, Garantált GyóGyulás, felülmúlHatatlan kényeztetés  

te jó ég! mit vegyek fel?
 Minden nő szájából elhangzott már ez 

a mondat, amikor indulni kellene egy 
esküvőre, ballagásra, üzleti tárgyalás-
ra, vagy csak úgy egy szimpla hétközna-
pon. A választ a Mánia Divatban találjuk 
meg a kérdésre. Ez az a hely, ahonnan 
nem távozik senki üres kézzel. Széles 
áruválasztéka igazi földi paradicsom 
a hölgyeknek, akik ruhát, cipőt, táskát 
vagy kiegészítőket szeretnének vásárol-
ni. Órákon keresztül válogathatnak az 
olasz, francia, lengyel és magyar divat-
márkák  termékeiből. A fiatal és az idő-
sebb korosztály is talál itt kedvére valót 
bámulatos színekben. Klasszikus vagy 
extravagáns stílus? Nem akadály!

virágcsokor hölgyeknek
Az üzlet 2012. március 8-án nyitott, mint 
egy csodálatos színes nőnapi csokor. Ám 
ez a csokor nem hervadt el, hiszen a mai 
napig teljes pompájában virágzik a höl-
gyek nagy örömére. Az üzlet nem titkolt 
célja az, hogy valami mást kínáljon, mint 
a környékbeli ruhaüzletek. Egyedi és stí-
lusos divatárut szeretnének nyújtani a 
saját és vásárlók ízlését kombinálva és 
ennek találkozási pontjaként kiszolgálni 
minden igényt. Az árukészlet folyama-

tosan bővül, az új divatirányzatoknak 
megfelelően, de megtartva a klasszikus 
vonalat is. 

mit mivel érdemes felvenni?
Ebben a színes, csodás kavalkádban még 
a gyakorlott ruhavásárlók is elbizonyta-
lanodnak néha. Ilyenkor a Mánia divat 
üzletben használható stílustanácsokkal 
látják el a kedves vevőt. Együtt megkere-
sik a stílusban, színben leginkább össze-
illő darabokat, és mind-mind addig pró-
bálgatják, még a végeredmény tökéletes 
és kifogástalan nem lesz. Innen minden 
vásárló elégedetten távozik, mert egé-
szen biztos, hogy megtalálja azt, amit 
szeretne. A kedves kiszolgálás, a segítő-
készség és a fantasztikus ruhaköltemé-
nyek mind hozzájárulnak, hogy a vá-
sárló kivételes, egyedi és csodás nőnek 
érezhesse magát. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint a rengeteg fotóval illuszt-
rált üzenet, melyben a vásárlók elége-
dettségüket fejezik ki.
 Stílus- és divatirányzatok ötvözete 
jellemzi a Mánia Divat üzletet. Ma már 
egyre fontosabb a stílusos megjelenés. 
Ehhez kaphatnak segítséget, inspirációt 
mindazok, akik betérnek ide.  (x)

Mánia Divat
Monor, Petőfi S. utca 3.
Nyitvatartás: 
Hétfőtől–péntekig 9.00–17.30
Szombat: 8.30 –12.30
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kÖzÖSSég

 monor 30 éves várossá avatásának  évfordulójára 

az én monorom
 Városi könyvtárunk szoká-

sos évi gyermekrajzpályáza-
tát „Az én Monorom” címmel 
írta ki. A beérkezett művek-
ből rendezett kiállítás meg-
nyitóján minden felszólaló 
kitért a cím aktualitásának 
indoklására, Monor várossá 
avatásának 30. évfordulójára.
 Előzetesen felmerülhetett, 
hogy az egyetlen téma nem 
szűkíti-e le a határtalan gyer-
mekfantáziát? Ahogy erre 
– házigazdaként – Uherkovich 
László is rácáfolt: felnövekedé-
sük színterének, lakóhelyük-
nek a szeretete, az otthon kör-
nyezetének örökké tápláló, 
hazahívó gyökere különféle 
módon érződött az alkotásuk 
hangulatán.
 A kipróbált zsűri összeté-
tele nem is lehetett volna jobb, 
hiszen Tímár Irén festménye-
it és Pásztor Piroska művészi 
foltvarrásmunkáit régóta cso-
dálhatjuk gyakran közös ki-
állításaikon, ahogy az ezút-

tal elnöki tisztséget is vállaló 
N. Sebestyén Katalinét szintén. 
Ő most is – az akkor közelgő 
gyermeknap alkalmából – sa-
ját versével is megtisztelte az 
ifjú pályázókat. 
 Általános iskoláink alsó és 
felső tagozatairól, óvodáink 
különböző csoportjaiból, va-
lamint a Bóbita Tanodából és a 
Csillagfürt Alapítványtól 177 
pályázat érkezett. Volt olyan, 
hogy 2-3 fő dolgozott egy mű-
vön, a különdíjas „Monori 
egyházak” című térbeli alko-
tást pedig 7 nemzetőrös kis-
lány készítette. Helyesnek tart-
hattuk, hogy nem állapítottak 
meg helyezéseket (hiszen va-
lamennyi induló dicséretet ér-
demel), csak díjazottakat. Az 
oklevelek mellett 8 óvodás, va-
lamint 10 alsós- és 8 felsős ál-
talános iskolás részesült eb-
ben. A legügyesebbeknél már 
a kompozíció, a színharmó-
nia és a perspektíva ábrázolá-
sa is elismerést érdemelt. Pl. az 

ovis Tóth Koppány Attila (Csil-
lagfürt) „Az én templomom”, 
vagy a felsős Kalina Csilla (Kos-
suth iskola) „MONOR” című 
pályaművén. blcs

kultúra

Tóth Koppány Attila festménye

Kalina Csilla alkotása
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. 07. 27-ig, vagy  

            a készlet erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

VAPE
szúnyogirtó 
spirál

449 Ft

VAPE Herbal
szúnyogirtó 
utántöltő lapka

899 Ft

VAPE  
Classic / Invisible
szúnyogirtó 
utántöltő 
folyadék

1190 Ft

VAPE
Classic szúnyogirtó utántöltő lapka
KO légy- és szúnyogirtó aerosol
Darázs Stop darázsirtó  
aerosol

699 Ft

VAPE Derm
szúnyog- és 
kullancsriasztó  
pumpás /száraz  
spay

1150 Ft

VAPE  
Magic / Invisible
elektromos 
szúnyogriasztó 
készülék utántöltő 
folyadékkal

1290 Ft

 munkájuk legjavát mutatták be a vigadóban 

művészet szakkörben
 Gimnáziumunkban kért és 

kapott helyet heti összejövete-
leire, de az Újlengyelben élő és 
alkotó Agárdi Gabi széles kör-
zetből vonzotta maga köré 
azokat a különböző korú és 
stílusú, képzőművészeti ön-
kifejezésre vágyó személye-
ket, akik egymástól is tanulva 
örömüket lelik ebben a közös-
ségben.
 Abban, hogy „Alkossunk 
szabadon”, ahogy június 3-án, 
a Vigadóban megnyílt kiállí-
tásuk címe is megfogalmazta. 
Egyéves alkotómunkájuk ja-
vának első nagy bemutatko-
zása ez. Mivel mindegyikük 

az őket leginkább érdeklő té-
mával, és a számára legtest-
hezállóbb formában valósít-
hatja meg itt elképzeléseit, ez 
nagyon ösztönzően hat rájuk, 
és e júniusban látható kiállí-
tásukat is igen sokszínűvé 
tette. A JAG igazgatónőjének 
a szép számú vendéget kö-
szöntő szavai után Újlengyel 
alpolgármestere, iskolájának 
igazgatója ismertette, hogy az 
ottani szakkör hogy nőtte ki 
magát immár körzeti jelentő-
ségűvé. A 16 kiállító közül 7 ti-
nédzser (12-16 éves korig), de 
már figyelemre méltó készsé-
gekkel. Többen e körből kerül-

tek művészeti szakközépisko-
lába. Virágh Aliz nyolc nívós 
képével, a 14 éves Szitó Balázs 
4-gyel lepte meg a látogatókat. 
Agárdi Gabi ennek a párto-
ló-oktató munkának szenteli 
teljesen az idejét. Számos mes-
tertől tanulva jelenleg a Pest 
Megyei Képzőművészeti Al-
kotóházban dolgozik, miköz-
ben az újlengyeli, kecskeméti 
és újbudai művészeti szakkör-
ben is tevékenykedik, a mono-
ri mellett. Jó volt hallani, hogy 
a kiállítók közül sokan sajnál-
ják, hogy – a nyári szünet mi-
att – csak szeptemberben ta-
lálkozhatnak újra. guszt
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 nálunk mindig történik valami! 

a vigadó  
programjai
semmelweis-nap
július 4.
vigadó díszterem

fröccsszombat
július 13.
városközpont

az államalapítás ünnepe
Változatos élőzenei programokkal
augusztus 20.
monor városközpont

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

halász judit koncert
Belépőjegyek július végétől kaphatók.
október 12.
városi sportcsarnok

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

programok

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.

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

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

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

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

Nyitva: H–Szo: 6–21, V: 6–20

AjtAi Diszkont

199 Ft 79 Ft 109 Ft 459 Ft 175 Ft

199 Ft 259 Ft 249 Ft 609 Ft

Soproni  
sör  
dobozos
0,5 liter
229 Ft helyett: 

Heineken
sör
dobozos
0,5 liter
289 Ft helyett:

Miller sör 
palackos,  
0,33 liter
269 Ft helyett:         

Kőbányai  
sör 
PET-palack,  
2 liter
699 Ft helyett:         

Queen  
üdítőital
2,5 liter
249 Ft  
helyett:         

Nestlé Aquarel 
ásványvíz 
1,5 liter  
99 Ft helyett:         

Szentkirályi 
Baba víz
1 liter
135 Ft helyett:       

Piroska 
szörpök
0,7 liter
499 Ft  
helyett:         

Smack instant 
tészta
100 g
199 Ft  
helyett:         

NeM cSAK KereSKeDőK  réSzére! DiSzKoNT ároN HázHoz SzállíTvA

209 Ft

Arany ászok 
sör 
dobozos
0,5 liter
229 Ft helyett: 

 mentők, tűzoltók, rendőrök 

idén is kéklámpás nap
Szeptember 21-én ismét megrendezésre 
kerül a gyerekek és a soha fel nem növő 
felnőttek kedvenc városi rendezvénye, a 
Kéklámpás nap. A Vigadó munkatársai a 
rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel 
és a mentőkkel közösen szervezik a na-
pot, amelyen szokás szerint bemutatók-
kal, felvonulással várják az érdeklődő-
ket a városi uszoda előtti területen és a 
sportpályán. A rendezvényt idén is össze-
kapcsolják az autómentes nappal, ezért 
javasolják, hogy mindenki kerékpárral 
vagy gyalogosan érkezzen a helyszínre.  p

 magyar vöröskereszt 

véradás a művHázban
Július 6-án a Magyar Vöröskereszt Mo-
nori Csoportja véradást szervez a műve-
lődési házban. Nyáron különösen nagy 
szükség van a véradókra, ezért, ha teheti 
ön is adjon vért ezen a napon!

 sztárok a belvárosban 

augusztus 20.
Az államalapítás ünnepén érdemes 
lesz kilátogatni a városközpontba, hi-
szen számos ingyenes rendezvény vár-
ja a közönségét az idei év legnagyobb 
belvárosi rendezvényén.

A színpadon fellép Mikola Péter, a PTE 
Brass együttes, a Peet Project, a nagy-
koncertet pedig a Margaret Island adja.
A zenés programokat szokás szerint 
bőséges étel- és italkínálat, azon belül 
is a kiváló monori borok teszik teljessé.
 Az estét a kilenc óra után kezdődő 
ünnepi tüzijáték zárja.  z

 mozi a strázsahegyen 

indul a kertmozi!
A Kult Pincében működő KultMozi cél-
ja, hogy közösségi élménnyé tegye a 
filmeket. A szervezők a nyárra való te-
kintettel idén a vetítéseket a kertbe, az 
újonnan elkészült teraszra költöztetik. 
A filmvetítéseket most is egy-egy téma 
köré szervezik: a közönség döntheti el, 
hogy három lehetséges filmből melyi-
ket szeretné megnézni aznap. A júliu-
si hónap témája a „Nyár, szerelem”, en-
nek jegyében pedig a Mamma mia!, Az 
első igazi nyár és a Négyen egy gatyá-
ban című filmekre lehet leadni vok-
sokat a Kultpince Facebook-oldalán. 
A szervezők a film kedvelőket köny-
nyű nyári snackkel várják július 5-én a 
19.30-tól induló vetítésen. Jegyek a Pil-
langó könyvesboltban (Forrás köz 2.) 
vagy a Kultpince.hu oldalon válthatók.
 Augusztusban két moziesetet is 
tartanak. A 8-i, különleges grillvacsorá-
val kiegészített vetítésen a téma „Leo-
nardo DiCaprio” lesz, 29-én pedig: „Bu-
dapest, te csodás!”. jp



2019. július | monori StrázSa    15

hirdetéSek

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

TAKARÉKUNKNÁL 
IGÉNYBE VEHETŐ 

SZOLGÁLTATÁSOK 
LAKOSSÁGI ÉS 

VÁLLALATI 
ÜGYFELEKNEK:

www.patriatakarek.hu

www.facebook.com/
patriatakarek/

LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁG

SZÉFSZOLGÁLTATÁS

BETÉTELHELYEZÉS

LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI FORNIT- ÉS DEVIZA SZÁMLAVEZETÉS

LAKOSSÁGI HITELEK - FOLYÓSZÁMLA HITEL, SZEMÉLYI KÖLCSÖN, LAKÁSCÉLÚ 
ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG HITELEK, STB.

VÁLLALKOZÓI HITELEK - FOLYÓSZÁMLA HITEL, BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ 
HITEL, AGRÁR HITELEK, TÁRSASHÁZI HITEL, STB.

LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI BIZTOSÍTÁSOK - LAKÁS-, ÉLET-, HITELFEDEZETI-, 
GÉPJÁRMŰ-, UTAS BIZTOSÍTÁS

MEGTAKARÍTÁS, BEFEKTETÉS

VALUTA VÁLTÁS

 tartós eredmények, Garantált GyóGyulás, felülmúlHatatlan kényeztetés  

ápolt körmök vegyszerek nélkül
 Amennyiben tartós és csodás körmö-

ket szeretne látogasson el a Mandala 
szalonba. Itt a nyugalom egy kis szige-
tén találhatjuk magunkat. Matyucz Gab-
riella mosolyogva várja vendégeit, akik 
kéz- és lábápolásra érkeznek hozzá. 
Gabi 10 év tapasztalattal a háta mögött 
a manikűr és a pedikűr mestereként 
klasszikus formában ápolja a vendé-
gek körmeit. Sokan érkeznek hozzá 
gyógy- és esztétikai pedikűrre, ami a 
bőrproblémákra is megoldást nyújt. A 
legfontosabb a körmök épségének meg-
tartása, ezért  olyan anyagok felhasz-
nálásával készülnek a csodás körmök, 
amelyekhez nem szükséges megreszel-
ni a köröm felületét és nem tartalmaz-
nak egészségre ártalmas szereket.

csúcsminőséGű,  
professzionális anyagok
Mindenki megérdemli a legjobb minő-
séget és az odafigyelést. A kezelések so-
rán kizárólag csúcsminőségű anyagok 
kerülnek felhasználásra. A Shellac olyan 
mint egy körömlakk, nem igényli, hogy 
alatta a köröm meg legyen reszelve, ám 
minimum 14 napon keresztül tartósan 

pompázik a körmökön. Otthoni haszná-
lata nem javasolt, hiszen ugyanúgy ke-
rül fel a körömre, mint a többi speciális 
géllakk, ami UV-lámpánál nyeri el szi-
lárdságát. Az eltávolítása egy hozzá tar-
tozó speciális oldószerrel történik, így a 
körmök ennél a fázisnál sem sérülnek. A 
végeredmény tartós és gyönyörű.

luxus pedikűr
A lábápolás fontos tényezője annak, 
hogy jól érezzük magunkat a bőrünk-
ben. A pedikűr kényeztető wellnessé 
varázsolódik a különféle illóolajokkal 
és speciális krémekkel, pakolásokkal. 
A benőtt, vagy hibás körmökre és a bőr-
problémákra is talál megoldást gyógy-
pedikűrrel és különféle kezelésekkel.

 A kezelések során Sixtus-terméke-
ket használ, melyeket egy Bajor csalá-
di vállalkozásban állítanak elő. Alpesi 
gyógynövénykivonatok és tiszta illó-
olajok kombinációja jellemzi ezt a ter-
mékcsaládot. Különösen hatékony az 
akut tünetekre. Megoldást kínál az el-
húzódó bőr- és körömproblémákra. A 
Sixtus-termék különleges hatása rég 
bevált receptek alapján készített alpe-
si gyógyfűkivonatokon alapul. Ápol-
nak, védenek a gombásodás ellen, se-
gítenek a durva, berepedezett köröm 
és bőrproblémák esetében. A termé-
kek alkalmasak a mindennapi ápolás-
ra. Magyarországon csak professzio-
nális szalonokban találhatók meg. 
 A kezelések között találunk olyat is, 
melyek a SPA-vonalat képviselik, ez a 
kezelés tartalmaz masszázst, valamint 
kéz- és lábradírt is. 
 Az eredmények tartósak, a gyógyu-
lás garantált, a kényeztetés pedig felül-
múlhatatlan. (x)

Mandala szalon, Matyucz Gabriella
Monor, Móricz Zsigmond út 4.
Telefon: +36 30 239 1917
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 Idén is sok munka van mö-
göttünk, ennek köszönhe-
tően ismét sikerült előrébb 
lépnünk és az előző évekhez 
képest megint jobb eredmé-
nyeket felmutatnunk. Az or-
szágos bajnokságban belép-
tünk a kiemelt csapatok közé 
és újabb nagyvárosokkal is-
mertettük meg Monor nevét. 
A Pest megyei bajnokságban 
pedig 3 korosztályban is el-
hoztuk az aranyérmet.  

nemzeti junior (u18) 
leány bajnokság
A keleti régióban olyan egye-
sületeket sikerült megelőz-
nünk, mint Baja, Cegléd, 
Debrecen, Szeged és veret-
lenül jutottunk az ország 16 
legjobbja közé. Ide monori 
csapat még sosem tudott be-
jutni, így joggal mondhat-
juk, hogy történelmet írtunk 
a monori kosárlabdázásban. 
Márciusban 3 napos döntőn 
vehettünk részt az MTK-pá-
lyán, ahol a Soprontól mind-
össze 6 ponttal kaptunk ki 
egy rendkívül kemény mér-
kőzésen, majd a Szolnok el-
len sikerült győznünk, így 

végül a 14. helyen végeztünk 
az országban.
 Névsor: Bárány Éva, Egri 
Zsófia, Farkas Nikolett, Gersten-
mayer Detti, Kapi Boglárka, Ko-
vács Virág, Ladosinszki Anna, 
Levente Zsófia, Lovas Rebeka, 
Molnár Flóra, Soós Lili, Sólyom 
Mira, Trikkal Anna.
 Eközben folyamatosan 
versenyeztünk a Pest megyei 
bajnokságokban is.

pmksz kadet (u16) 
leány bajnokság: 
Az alapszakasz 17 mérkő-
zéséből 17-et megnyertünk. 
Május 19-én Budaörsön ját-
szottuk a döntőt kicsit fárad-
tan, hiszen előző nap a csapat 
nagy része a felnőtt női dön-
tőben is pályára lépett, de itt 
is mind a két találkozót meg-
nyerve az aranyéremmel tér-
hettünk haza.
 Névsor: Horváth Boglár-
ka, Kapi Boglárka, Koltai Regi-
na, Kovács Virág, Ladosinszki 
Anna, Ladosinszki Eszter, La-
dosinszki Gréta, Minich Melin-
da, Molnár Flóra, Pál Flóra, Si-
pos Csenge, Soós Lili, Sólyom 
Mira.

 sikert sikerre halmoztak kosaras lányaink a 2018/19-es szezonban  

szép eredménnyel zártak
pmksz Junior/felnőtt 
női baJnoksáG
Az utóbbi 2 év bajnokaként el-
lenünk minden ellenfél kettő-
zött erővel készült, ezért nem 
volt könnyű dolgunk a sze-
zon során, de így is első he-
lyen zártuk az alapszakaszt. 
A junior döntőt május 12-én 
rendezték Budaörsön, ahol 
mindkét mérkőzésünket na-
gyon magabiztosan nyertük 
meg. A felnőtt női döntőre 
pedig május 18-án került sor 
szintén Budaörsön. Mindkét 
mérkőzésünk során mi irányí-
tottuk a játékot és végig vezet-
ve nyertünk, amivel megvéd-
tük bajnoki címünket. 
 Névsor: Bárány Éva, Egri 
Zsófia, Farkas Nikolett, Gersten-
mayer Detti, Kapi Boglárka, Ko-
vács Virág, Ladosinszki Anna, 
Lovas Rebeka, Molnár Flóra, 
Soós Lili, Sólyom Mira, Trikkal 
Anna.
 A döntők során nagyon 
sok lehetőségünk volt közös 
programokra, amelynek po-
zitív hatása volt a közösségre. 
Nagyon örülünk az eredmé-
nyeknek és nagyon büszkék 

vagyunk a játékosokra! De az 
elért sikerek mellett ugyano-
lyan fontos, hogy a játékosok 
milyen jól érezték magukat 
ezeken a napokon.
 A bajnokságok szeptem-
berben kezdődtek és május 
végéig tartottak, ez idő alatt 
60 mérkőzést játszottak le 
csapataink, és rengeteg edzé-
sünk volt. Ilyen szintű ered-
ményekhez nagyon komoly 
edzésmunka kell. Természe-
tesen ez azt jelenti, hogy szin-
te minden nap van kosárlab-
da a sportolóink kezében. 
 Ehhez a munkához na-
gyon gratulálunk minden 
játékosunknak és nagyon 
szépen köszönjük a szülők 
segítségét, hiszen nélkülük 
nem tudtuk volna végigcsi-
nálni ezt az évet. 
 A szezon véget ért ugyan, 
de mi dolgozunk tovább. 
Örülünk az eredményeknek, 
de a jövőben szeretnénk még 
nagyobb kihívások elé nézni, 
hiszen sok-sok célunk van, 
amit közös munkával meg is 
fogunk valósítani!
 csuba attila és marunák katalin

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
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 a legrégebben aktív játékosaikat köszöntötték  

jubiláló játékosok
 ismét az nbiii-ban a monori focisták  

újra hazai pályán
 A Monori SE kosárlab-

da-szakosztálya az idei utol-
só NBII-es mérkőzés végén 
köszöntötte a legrégebben 
aktívan játszó férfi és női játé-
kosait. A jövőben szeretnék 
majd az adott szezonban ju-
biláló játékosok köszönté-
sét folytatni, így idén ha-
gyományteremtő szándékú 
kezdeményezéssel zárult a 
szezon.
 A szakosztály minden 
tagja és játékosa nevében 
Mészáros Győző, a szakosz-
tály vezetője fejezte ki őszin-
te elismerésüket Kriskó And-
rás sporttársuknak, aki az 
elmúlt 40 évben az egyesü-
let színeiben versenyzett és 
ezzel a Monori SE leghosz-
szabb ideje aktív kosárlab-
da-játékosa! Magatartásával, 

 A szurkolók nagy örömére 
ismét hazai pályán élvezhetik 
a monori labdarúgók mérkő-
zéseit a következő szezonban. 
Ennyi előnye mindenképpen 
van az NBII-ből való kiesés-
nek. Ahhoz már Bajári Tamás 
ügyvezető és dr. Selei András 
sportigazgató és a BSS 2000 
Kft. tulajdonosának erőfe-
szítése kellett, hogy ne a me-
gyei első osztályban folytassa 
a csapat, hanem a rangosabb 
és több lehetőséget magában 
hordozó NBIII-ban. Így bead-
hattuk nevezésünket a június 
17-i határidőig. Horváth Dávid 
vezetőedző – Bonifert Péterrel – 
vállalta kialakítandó új csapa-
tunk irányítását, amibe több 
játékossal – Barthel Gáborral, 
Bozsó Antallal, Ficsor Richárd-
dal, Haragos Viktorral, Hunya 
Krisztiánnal, Paulovicz Dániellel 
és Tóth Ferenccel – már sikerült 
megállapodniuk. Visszatér 
az NBIII Keleti csoportjának 
2017/18-as MSE-s gólkirá-
lya, Tóth Ádám Sándor is. És 
közben a továbbiakkal való 
egyeztetések is folyamatosan 
tartanak.
 Horváth Dávid június 17-
én arról tájékoztatta lapunkat, 
hogy számítanak az U-19-ből 
„kiöregedő” (2000-es születé-
sű), saját nevelésű játékosaink 
közül azokra, akik megfelel-
nek az elvárásoknak; de a leg-
tehetségesebb fiatalabbakra 
is. Ők már a nagycsapat kere-
tében kezdik majd meg a fel-
készülést. Az új bajnoki idény 
pedig augusztus első vasár-
napján, 4-én indul. Addig is 

szorgalmával – és még min-
dig elképesztő gyorsaságával 
– példát mutat mind a csapat-
társainak, mind az utánpót-
lás korosztályok tagjainak!
 Mészáros Andrea 25 év-
vel ezelőtt lépett először pá-
lyára a Monori SE színeiben. 
Minden korosztályt végigjárt 
és megnyert megyei szinten, 
1998-ban a kadett országos 
döntő 8. helyén végeztek. Fia-
talon, két és fél évig tagja volt 
az NB1/B osztályban szereplő 
felnőtt csapatnak. Tizenöt éve 
kapitánya a jelenlegi csapatá-
nak, mellyel ötszörös megyei 
bajnoknak vallhatja magát. A 
kosárlabda iránti alázata és 
szeretete igazi vezéregyéni-
séggé tette, valóban példakép 
lehet a fiatalabb monori kosa-
rasok számára!  emese

felkészülési mérkőzésekre ke-
rül sor. Idegenben június 29-
én az MTK, július 6-án a Da-
bas, július 10-én az ESMTK 
ellen, majd hazai pályán júli-
us 13-án Taksony, július 17-én 
Dabas Gyón, majd július 20-án 
Iváncsa ellen. 
 Augusztustól tehát a  szur-
kolóknak már nem kell Óbu-
dára utazniuk. Remélhetjük, 
hogy igazi hazai pályánkon a 
régi hangerővel  és lelkesítés-
sel hangzik majd fel a: HAJRÁ 
MONOR!  bg-pj

 nincs döntés 
A Monori Sport Egyesü-
let támogatási kéréssel 
fordult a város képvise-
lő-testületéhez, hogy az 
NBIII-ban induló csapat 
finanszírozása biztosított 
legyen. A testület júniu-
si soros ülésén úgy hatá-
rozott, hogy többlettámo-
gatási igényt csak akkor 
tudja biztosítani, ha egy 
általuk felállított mun-
kacsoport megvizsgál-
ja, hogy az NBIII- ban való 
indulás valóban olyan 
előnyökkel jár-e az után-
pótlás-nevelésben, a 
TAO-támogatásokra való 
jogosultságban, ami indo-
kolja ezt. Ehhez a képvi-
selők véleménye szerint 
mindenképpen szükséges 
majd belelátniuk a labda-
rúgócsapatot működtető 
kft. gazdálkodásába.

Elérhetőség: +36-20/389-8259

Tartsd 
nálunk 

szülinapod, ballagásod, 
családi vagy céges 

összejöveteleid!

Bérlehető 
rendezvény-

terem  
különleges 

hang- és 
fénytechnikával 

Monor 
központjában.
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 két versenyen is Jól szerepeltek a naGy múltú monori sportáG versenyzői  

eredményes birkózóink

  Hirdetésfelvétel: ozsvárt orsolya • 06-70/945-2444  

 apróhirdetések
Szobatiszta, egészséges kiscicák in-
gyen elvihetők. Érd.: 06-30/281-4413

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

A Szücs Magyarország Kft. monori be-
mutatókertjébe keresünk érettségivel ren-
delkező kereskedelmi ügyintéző hölgyet. 
Kereskedelemben szerzett tapasztalat 
nem feltétel, várjuk pályakezdők jelentke-
zését is! Fényképes önéletrajzát küldje a 
szucsgranit@gmail.com e-mail címre.

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

Eladó tűzifa. Hasított, félszáraz akác: 
20000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20000 Ft/m³, 8 
m³ feletti rendelésnél 19000 Ft/m³. Mé-
rőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Koczó Zsolt tel.: 06-20/343-1067, EUTR: 
AA5811522

 xvi. kuchinka v. emlékverseny 

az első sikerek
Legfiatalabb MSE-úszóink – június 
1-jén – Kiskunfélegyházán jártak, töb-
ben életük első megmérettetésén. En-
nek ellenére 7 alkalommal már dobo-
góra állhattak: 2 arany-, 2 ezüst- és 3 
bronzérmet is sikerült szerezniük. 33 
m-en – Seres Júlia (2011) gyorson: I., 
mellen: II.; Valkai Orsi (2012) mellen: I., 
gyorson: III.; Szarka Tina (2012) pedig 
mellen: II., gyorson: 3. lett.
 A 66m-es távon Vágó Nóra (2007) 
pillangón: III. helyezést szerzett.  b.g.

 happy kids kupa 

karateérmek
Sok karatesikerben lehetett részünk 
az utóbbi időben. Nagy örömet jelen-
tett 8 versenyzőnk számára a május 
18-i Happy Kids Kupa motivációs ver-
senyén szerzett 14 (6 arany, 5 ezüst és 
3 bronz) érem. A 17 egyesület 400 in-
dulója küzdelmében így az MSE szak-
osztálya a 7. helyet tudta megszerez-
ni. Nem sokkal ezután egyetlen érem 
is még nagyobb teljesítményt jutal-

mazott. A 12 éves Tóth Mátyás (Tóth 
László és Simon Bence felkészítésé-
vel) ezüstérmet szerzett a WKF Ma-
gyar Bajnokságon. Utánpótlás for-
magyakorlatával – 60 egyesület több 
mint 1000 versenyzője között – tavalyi 
3. helyezése után most 2. lett. b.g.

 A május 25-én, Nyársapáton rende-
zett, Területi Kötöttfogású Diák Csapat-
bajnokságon a Monori SE Birkózó Szak-
osztályának 2007/8/9-es születésű tagjai 
indultak. Először fordult elő, hogy ami-
óta –  110 éve! – Monoron birkózás van, 
diák csapatbajnokságon szakosztályunk 
mind a 11 súlycsoportban tudott ver-
senyzőt kiállítani. Kilenc csapat vetélke-
désében sikerült megszerezniük az első 
helyet, és így kiemeltként juthattak az 
országos döntőbe.                                 
 Május 26-án (Egerben), az Egyete-
mi és Főiskolai Országos Bajnokságon – 
a 72 kg-os súlycsoportban, kötöttfogás-
ban – Balatoni Bence aranyérmet szerzett. 
Gratulálunk! blcs

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!
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 júliusban 10 százalék kedvezménnyel várják a szépülni vágyókat!  

méretváltás könnyedén!

 Ebben segítségedre lesz az Infra SlimX, 
amely egy kombinált fitneszeszköz. A 
Fitnesz és az alakformálás legújabb di-
menziója az új InfraSlimX. A legmoder-
nebb technológiákat alkalmazva maga-
sabb szintre emeli a testedzés fogalmát. 
A zárt kabin lehetővé teszi, hogy a has, 
a comb, a derék és a fenék izmai bicik-
lizés közben az igazoltan hatékony vá-
kum-, infra- és kollagénterápiában ré-
szesüljenek, melyek révén beindul a 
zsírbontás és a méregtelenítés. Ez az el-
járás rendkívül hatékony a narancsbőr 
kezelésében, aktiválja a nyirok és vérke-
ringést, erősíti az immunrendszert. Idő-
járástól függetlenül, minden évszakban 
kitűnő edzési lehetőséget nyújt. Ajánlott 
mindazoknak, akik egészségtudatosak és 
szeretnének egyszerre több hatást, terápi-
át élvezni, valamint azoknak, akik moz-
gásszegény életmódot élnek vagy túlsúly-

lyal küzdenek. A végeredmény laposabb 
has, és feszes combok narancsbőr nélkül. 

termékek a szépség 
szolgálatában
A GUAM egy napon szárított algát és isza-
pot tartalmazó kozmetikai termékeket 
gyártó márka. A GUAM-termékeket egy 
kis, családias hangulatú manufaktúrában 
állítják elő Olaszországban. A cég kiemel-
kedő tudását és természet iránti elkötele-
zettségét mutatja az is, hogy az Európai 
Unióval együttműködve végeznek ku-
tatásokat a tengeri alga táplálkozásban 
és szépségápolásban való szerepéről. Az 
évek folyamán a nemzetközi kozmeti-
kai piac egyik legkiemelkedőbb márkájá-
vá vált. Mesterséges anyagoktól mentes. A 
GUAM kutatásainak eredményeként egy 
tiszta, mikronizált fekete turmalin ásvány-
ban gazdag, hatékony formula jött létre. 
Az új összetevőknek köszönhetően a ter-
mék alkalmazása közben az iszap elnyeli 
a testhőmérsékletet, ezzel megemeli a bőr 
hőmérsékletét, amit aztán visszabocsájt a 
bőrbe infravörös sugárzás formájában. En-
nek köszönhetően javul a bőr mikrocirku-
lációja, amely jótékony hatást gyakorol a 

sejtek és szövetek egészséges működésé-
re. A bőrre gyakorolt hatása fantasztikus, 
mivel magában hordozza a tenger értékes 
összetevőit. Kiválóan tonizálják, hidratál-
ják és puhítják a bőrt. Megkönnyítik a pá-
rologtatási folyamatokat és visszaállítják 
a bőr természetes hidrolipid-egyensúlyát, 
amellyel hozzájárulnak az öregedés lassí-
tásához. A tengeri algák ugyanis meggá-
tolják a bőr öregedését, a szabad gyökök 
kialakulását. Különösen ajánlott érzékeny 
bőrűeknek és mindazoknak akik a termé-
szetes alapanyagokat kedvelik.
 A GUAM-termékek kiemelkedőek 
az arcápolásban, a testápolásban, a hajá-
polásban. Verhetetlenek a narancsbőr el-
leni harcban. Különleges termékük az al-
gás ruházat, melynek anyagában GUAM 
tengerialga-kivonatos mikrokapszulák 
találhatók, ezek lassan, folyamatosan sza-
badíthatják fel az aktív hatóanyagokat. 
 A SlimX csapata július hónapban 10% 
kedvezménnyel kedveskedik a fogyni, 
szépülni vágyóknak, minden bérlet és 
GUAM-termék árából (x)

Cím: Monor, Kossuth Lajos utca 95. 4a
Telefon: 06 70 431 8922 

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

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

• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 12  000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor irányából

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

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

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
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ÚJ TOYOTA

A  L E G E N D A  V I S S Z A T É R T

TOYOTAKOVACS.HU

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

Szeged  Dorozsmai út 9.   Tel.: 62 200 366


