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 A köztársasági elnök 2019. október 13-
ra, vasárnapra tűzte ki a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 
általános választását. A Nemzeti Válasz-
tási Bizottság szintén erre a napra tűzte 
ki a nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők 2019. évi általános választását. Mo-
noron német, roma és román nemzetisé-
gek képviselőire lehet szavazni.

 Aki a szavazás napján nem a lakóhe-
lyén tartózkodik és a választás kitűzé-
se előtt legalább 30 nappal (2019. június 
26-áig) tartózkodási helyet létesített (és 
annak érvényessége a szavazás napjáig 
folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel 
tartózkodási helyén szavazhat, ameny-
nyiben átjelentkezésre irányuló kérel-
met terjeszt elő. A kérelemnek a vá-
lasztás kitűzését követően, legkésőbb 
október 9. (szerda) 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a helyi választási irodához. 
Ha az átjelentkezési kérelem benyúj-
tását követően módosítja korábbi szán-
dékát és mégis a lakóhelye szerinti sza-
vazóhelyiségben vagy más település 

A Monori Helyi Választási Bizottságnál 
(HVB) bejelentett és nyilvántartásba vett 
polgármesterjelölt: Darázsi Kálmán (FI-
DESZ-KDNP).
 A HVB a bejelentett és nyilvántartás-
ba vett jelöltek sorrendjét kisorsolta, és a 
sorsolás eredményét választókerületen-
ként az alábbiak szerint állapította meg:

1. számú választókerület
1. Kendelényi Barnabás Győző (DK)
2. Barna Attila (FIDESZ-KDNP)
3. Babinszki Imre 

(Monori Lokálpatrióta Egylet)

2. számú választókerület
1. Juhász László  

(FIDESZ-KDNP)
2. Méhész János László  

(Monori Lokálpatrióta Egylet)
3. Molnárné Babinszki Zsuzsanna 

(Független)
4. Lendvay Endre (független)
5. Horváth Béla (DK)

 a helyi és a nemzetiségi önkormányzati képviselőket is most választjuk 

választás október 13-án

 október 9-ig jelezheti szándékát, ha máshol adná le voksát 

máshol is szavazhat!

 egy polgármesterjelöltet vettek nyilvántartásba, három szervezet indít kompenzációs listát 

31-en indulnak a helyi választáson

 Az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásán 
választójoggal rendelkezik minden, 
Magyarország területén lakóhellyel 
rendelkező nagykorú magyar és euró-
pai uniós állampolgár, továbbá aktív 
választójoga van a menekültként, be-
vándoroltként vagy letelepedettként el-
ismert nagykorú személyeknek is.  hvi

szavazóhelyiségében szeretne szavaz-
ni, október 11. (péntek) 16.00 óráig kér-
heti a helyi választási iroda vezetőjétől 
az átjelentkezési kérelme módosítá-
sát vagy visszavonását. Az átjelentke-
ző választópolgár – legkésőbb október 
9-én (szerda) 16.00 óráig módosíthat-
ja vagy – levélben történő vagy elekt-
ronikus azonosítás nélkül elektronikus 
benyújtás esetén (visszavonhatja) leg-
később október 11-én (péntek) 16 óráig 
– személyes vagy elektronikus azonosí-
tást követő elektronikus benyújtás ese-
tén (ügyfélkapun keresztül) kérheti a 
helyi választási iroda vezetőjétől az át-
jelentkezési kérelme visszavonását. hvi

 kérdezzen telefonon, e-mailben! 

online is beadható
A választással kapcsolatos kérelmek be-
adhatók a helyi választási irodába (HVI) 
személyesen vagy levélként (Monori Pol-
gármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth 
Lajos utca 78-80.), továbbá a választás hi-
vatalos honlapján keresztül (www.valasz-
tas.hu). 
 A választással kapcsolatos bármely 
kérdésben a HVI-hez fordulhatnak: a tit-
karsag@monor.hu e-mail címen, vagy a 
06 (29) 612-310 telefonszámon. hvi

 éljen szavazati jogával! 

mozgóurnát is kérhet
Aki egészségi állapota vagy fogya-
tékossága, illetve fogvatartása mi-
att nem tud megjelenni a szavazóhe-
lyiségben, mozgóurna iránti kérelmet 
nyújthat be. Mozgóurna-kérelem írás-
ban adható be levélben vagy elektro-
nikus úton, a személyes adatok leírá-
sával ellátva! A kérelemnek a Helyi 
Választási Irodába legkésőbb októ-
ber 9. (szerda) 16 óráig kell megérkez-
nie. Ügyfélkapun keresztül a kérelmek 
október 13-án 12-ig még beadhatók. A 
kérelem az illetékes szavazatszámlá-
ló bizottsághoz meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással nem rendel-
kező személy általi kézbesítésével ok-
tóber 13-án, legkésőbb 12 óráig nyújt-
ható be.  hvi

 
3. számú választókerület
1. Balogh Péter (1974) 

(Monori Lokálpatrióta Egylet)
2. Városi Márta (DK)
3. Burján Tibor (FIDESZ-KDNP)

4. számú választókerület
1. Fülöp Róbert 

(Monori Lokálpatrióta Egylet)
2. Rendek László Imre (FIDESZ-KDNP)
3. Bíró Róbert (DK)

5. számú választókerület
1. Magdics Máté (DK)
2. Bánkúti István 

(Monori Lokálpatrióta Egylet)
3. Sinkovicz László Zoltán 

(FIDESZ-KDNP)

6. számú választókerület
1. Kampfl János Márk (FIDESZ-KDNP)
2. Magdics Mónika Ágnes (DK)
3. Darabánt Sándor (Független)

4. Balogh Péter (1950)  
(Monori Lokálpatrióta Egylet)

7. számú választókerület
1. Horváth Béláné (DK)
2. Szőnyi Attila (Független)
3. Dessewffy Andor Béla 

(FIDESZ-KDNP)
4. Róth Artúr  

(Monori Lokálpatrióta Egylet)

8. számú választókerület
1. Reibach János  

(Monori Lokálpatrióta Egylet)
2. Csuzi Szabolcs László (FIDESZ-KDNP)

kompenzációs lista
Monoron három szervezet indít kompen-
zációs listát, sorrendjüket a HVB sorsolás 
útján határozta meg a következők szerint:
1. Monori Lokálpatrióta Egylet
2. FIDESZ–Magyar Polgári Szövetség  

– Kereszténydemokrata Néppárt
3. Demokratikus Koalíció.  hvi
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 400 millió forint támogatást nyert Mo-
nor Város Önkormányzata új, 80 férőhe-
lyes bölcsőde építésére. A bölcsődei el-
látást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatására még 2018-ban írt ki pályá-
zatot a Pénzügyminisztérium, kifejezet-
ten Pest megyei települések részére. 
 Monor Város Önkormányzata a fo-
lyamatosan növekvő gyermeklétszám 
miatt régóta kereste a lehetőséget új 
bölcsőde létesítésére. A város költség-
vetése nem tette lehetővé egy ekkora be-
ruházás saját erőből történő finanszíro-
zását. Most ötvenkét másik településsel 
együtt kapott kormányzati támogatást a 
mi városunk is. 
 A bölcsőde tervei készen állnak. A új 
intézmény a Vásártéren épül meg, ezzel 

 A helyi választási iroda határozata alap-
ján a következő szavazóhelyiségekben ad-

együtt természetesen a régi bölcsődénk 
is tovább működne. A bölcsődéhez ezút-
tal kellő méretű parkoló is épül.
 A pályázatot a Monori Városfejlesz-
tő Non profit Kft. készítette el, ez alapján 
egy 6 csoportos, 80 férőhelyes új bölcsőde 
épül. A képviselő-testület korábbi dön-
tése szerint az új épületben egyben fő-
zőkonyhát is kialakítanak, ezzel is te-
hermentesítik a régebbi, Virág utcában 
működő intézményt.
 A képviselő-testület a szeptemberi 
soros ülésen meghozta az első szükséges 
döntéseket a beruházás előkészítéséhez.
 Az új bölcsőde segíti a kisgyermeket 
ne velő családok életét, ezzel hozzájárulva 
Monor népességmegtartó erejéhez és új 
családok jövőbeni letelepedéséhez.  gzpj

Az új bölcsőde látványterve madártávlatból

 400 millió forintos támogatást kapott a város az új intézményre 

új bölcsőde 80 gyereknek

 a helyi választási iroda által kijelölt szavazóhelyiségek listája 

itt adhatja le voksát

 roma és román jelöltek 

két nemzetiségi lista
A nemzetiségi önkormányzati képviselők 
általános választásán választóként részt 
vehet az önkormányzati választásokon vá-
lasztójoggal rendelkező minden nagykorú 
magyar állampolgár, amennyiben a válasz-
tást megelőzően legkésőbb 2019. szeptem-
ber 27-ig nemzetiségi választópolgárként 
regisztráltatta magát (felvetette magát az 
adott nemzetiség névjegyzékébe). 
 A korábbi szabályozáshoz képest vál-
tozás, hogy nincs külön nemzetiségi sza-
vazókör, ugyanabban a lakcím szerinti 
szavazóhelyiségben lehet szavazni a tele-
pülési nemzetiségi önkormányzati képvi-
selőkre is, ahol a polgármesterre és a kép-
viselőkre.
 A helyi választási bizottság a bejelen-
tett és nyilvántartásba vett román és roma 
nemzetiségi jelöltek sorrendjét kisorsolta, 
és a sorsolás eredményét az alábbiakban 
állapította meg:
 Román nemzetiségi jelöltek:

1. Gecse Attila (BRE)
2. Gecse Csongor Szilárd (BRE)
3. Benkő Erika Enikő (BRE)

 Roma nemzetiségi jelöltek:
Választókerület Szavazókör Szavazóhelyiség címe
1. számú 1.,2. Monor, Bocskai u. 1. (művelődési ház)
2. számú 3., 4. Monor, Kossuth Lajos utca 88 (könyvtár)
3. számú 5., 6. Monor, Katona J. u. 26. (óvoda)
4. számú 7., 8. Monor, Jászai M. tér 1. (általános iskola)
5. számú 9., 10. Monor, Táncsics M. u. 23. (régi iskola)
6. számú 11., 12. Monor, Petőfi S. u. 29. (óvoda)
7. számú 13., 14. Monor, Kossuth L. u. 37. (óvoda)
8. számú 15., 16. Monor, Nemzetőr u. 22-26. (általános iskola)

hatja le szavazatát a helyi és a nemzetisé-
gi képviselőjelöltekre október 13-án.  hvi

1. Szarka Gábor (FIROSZ)
2. Pálfai Sándor József (FIROSZ)
3. Oláh Zsolt Krisztián (FIROSZ)
4. Maka István (FIROSZ)
5. Nagyné Sörös Renáta (FIROSZ)
6. Kanalas János (FIROSZ)
7. Kolompár József (FIROSZ)

Monoron német nemzetiségi jelölt beje-
lentésére és nyilvántartásba vételére nem 
került sor. hvi

 könnyebb lett a bölcsibe járás 

Parkolók éPültek
Tizenegy, úttesttel párhuzamos parko-
ló készült el a Városi Bölcsődénél az 
eddig nyitott árok befedésével. A ter-
vezési folyamattal együtt tavasszal el-
kezdődött munkákra azért volt szük-
ség, mert az intézmény udvarában 
történő parkolás nem megoldható, és 
közterületen eddig csak egy mozgás-
sérült parkolóhely volt kialakítva. A ko-
rábbi szikkasztó árok helyett ezentúl 
gyepráccsal kirakott vízelvezető árok 
segíti a csapadékvíz lefolyását. Az új, 
biztonságos parkolók sok idejáró kis-
gyermekes család mindennapjait köny-
nyíti meg. gz
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 Október 1-jén a Monor Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya Pályaválasztá-
si kiállítást szervez a József Attila Gim-
náziumban. A rendezvény részleteiről dr. 
Szilágyi-Bertók Beatrixot, a Monori Járási 
Hivatal helyettes hivatalvezetőjét, foglal-
koztatási osztályvezetőjét kérdeztük.
 – A rendezvényre első sorban 7-8. osz-
tályos vagyis 13-14 éves tanulókat vá-
runk, de bármilyen korosztályt szívesen 
látunk – mondta hivatalvezető helyettes. 
– A rendezvény célja, hogy segítse a ta-
nulók megalapozott pályadöntését úgy, 
hogy közvetlen személyes élményt sze-
reznek róla. Kiemelt figyelemmel volt 
hivatalunk arra, hogy a hiányszakmá-
kat képviselő középfokú intézmények is 
megjelenjenek a kiállításon. A tanulók 
pályaválasztásához nagyfokú segítséget 
nyújtanak majd a helyszínen levő tanács-
adók és a meghívott kiállítók, törekedve 
arra, hogy mindez interaktív módon va-
lósuljon meg. Az előző évekhez hasonló-
an a résztvevők élő szakmai bemutatókon 
vehetnek részt, valamint játékos formá-
ban ismerkedhetnek egy-egy szakma sa-
játosságával, elsajátításukhoz szükséges 
jártasságokkal.
 – Jelenleg 27 kiállító jelezte részvételét 
– folytatta az osztályvezető. – A fővárosi 

és környékbeli középiskolákon túl a ren-
dőrség, tűzoltóság, honvédség is bemu-
tatkozik. A színes programok közt lesz 
pogácsasütés, robotok, lézeres hegesz-
tőgép, virágkötés, iskolák által készített 
lekvárok és szörpök kóstoltatása, csecse-
mőgondozási feladatok bemutatása, első-
segélynyújtás oktatóbabán, illetve nyom-
dagép, forgácsológép, kézi faipari gépek 
alkalmazásának bemutatása. A kiállí-
tást színvonalas fellépések is gazdagítják. 
Fellépők közt szerepel az Erzsébetváro-
si Kéttannyelvű Iskola, valamint a Baross 
Imre Artistaképző tanulói. A gyerekek 
szervezetten érkeznek a  kiállításra. Az 
általános iskolákhoz ingyenes buszjáratot 
küldünk, ahonnan osztályonként érkez-
nek a gyerekek. Természetesen egyénileg 
is jöhetnek és szeretettel várjuk a szülőket 
is. A rendezvény évről évre egyre sikere-
sebb, melyet az is alátámaszt, hogy egy-
re több kiállító jelzi részvételi szándékát. 
Ugyanakkor a rendezvény lebonyolításá-
nak helyet adó helyiség befogadóképes-
ségére figyelemmel a felállítható standok 
száma bizonyos mértékben korlátozott 
Tapasztalataink szerint a gyerekek érdek-
lődőek, szívesen vesznek részt a tanács-
adásokon és a játékokba is aktívan bekap-
csolódnak.  jap

 pályaválasztási kiállítást szervez a monori járási hivatal 

robot, szörp és virág is

 befejeződött a kátyúzás 

1000 négyzetméteren
A monori utak kátyúzásával kapcsolat-
ban több visszajelzés is érkezett a város-
vezetéshez. A felmerült kérdésekre a KÖ-
VÁL Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Takár 
Gábor válaszolt a szeptemberi soros kép-
viselő-testületi ülésen. A vezérigazgató 
elmondta, hogy a kátyúzási munkákra tíz 
vállalkozótól kértek árajánlatot, de csak 
egy pályázat érkezett hozzájuk, amely vi-
szont az előző éveknél kedvezőbb árat 
tartalmazott. A nyertes cég összesen 
1000 négyzetméternyi területet kátyúzott. 
A munkálatokhoz a KÖVÁL teljes munka-
időben biztosított helyi szakembert, aki 
felügyelte a munkák elvégzését. A vezér-
igazgató úgy látta, hogy körülményeket 
figyelembe véve, a kivitelező jó színvona-
lon végezte el a munkáját. jp

ÖnkorMányzAt

 közvetlenül az önkormányzattól 

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

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

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

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

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

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

 Polingerné dr. Egyed Erika 1944. január 31-
én született Baján. Az orvosi diplomáját  
1968-ban, a szakorvosi végzettséget 1973-
ban szerezte. Monoron 1977-től 42 éven 
át látta el  a gyermekorvosi tevékenysé-
get  a 2. számú házi gyermekorvosi kör-
zetben. Iskolaorvosként a Nemzetőr Ál-
talános Iskola alsó tagozatát, a Kossuth 
Lajos Általános Iskolát, továbbá a Ka-
tona óvodát és a Petőfi óvodát is ő látta 
el, illetve külön szerződéssel a bölcső-
de tartozott még hozzá. A Monoron töl-
tött évei során több ezer gyermek nőtt fel 

 ő vigyázott minden harmadik monori gyerek egészségére 

elhunyt dr. egyed erika
egészségesen praktizálása alatt, minden 
harmadik monori gyermek egészségére 
ő vigyázott.
 A doktornő búcsúztatására Monoron 
2019. szeptember 30-án 15 órától polgári 
szertartás szerint a katolikus temető rava-
talozójában került sor. A gyászoló család 
kérésére a részvétet nyilvánítani szándé-
kozók egy szál virággal róhatták le kegye-
letüket.
 Hamvait szórással temetik el 2019. ok-
tóber 1-jén 14 óra 30 perckor Budapesten, 
a Kozma utcai Új Köztemetőben.  nfo
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 A nyár végén egymás után átadták a 
forgalomnak azokat az új utakat, ame-
lyekre a város „Önkormányzati tulajdo-
nú belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatása gazdaságfej-
lesztési céllal Pest megye területén” című 

pályázatban nyert 130 millió forintos tá-
mogatást. A beruházás keretében megú-
jult a Nemzetőr utca Kossuth Lajos utca 
és Liliom utca közötti 292 méter hosszú 
szakasza, a Kistemplom utca teljes szaka-
sza (445 méter), a Hegedűs Gyula utca, a 
Páskom utca csomópontja, illetve a Bocs-

   több kilométernyi új út készült el nyár végéig a városban 

 átadták a forgalomnak

kai utca 183 méteres szakasza a Kossuth 
Lajos utcától a városi piac épületének vé-
géig.  A kivitelezők a kötelezően előírt há-
rom év garancia mellett, további két év jó-
tállást vállaltak az elkészült munkákra.
 Szintén átadták az felújított Acsá-
di utcát, amely a Liliom utca és a Refor-
mátus Temető közötti rész között újult 
meg és amelyre 30 millió forintos tá-
mogatást nyert el a város. A forgalmas 
utcában süllyesztett szegéllyel és feszült-
ségelvezető réteggel megerősített útfel-
újítást végeztek, melyet új útpadkával 
és a vízelvezető árkok helyreállításával 
egészítenek ki.
 Új, korszerű burkolatot kapott a Ma-
jori és a Csanády György utcák is, ezáltal 
könnyebben megközelíthetővé váltak a 
mellettük elhelyezkedő állami és magán-
vállalkozások.  jap

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

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

 Összesen 1166 monori lakos 
írta alá azt a dr. Zsombok Lász-
ló polgármesternek benyújtott 
petíciót, amely azt kívánja el-
érni, hogy Monor közlekedése 
biztonságosabb legyen a Kis-
tói út és Kossuth Lajos utca, 
illetve a Kistói út és Móricz 
Zsigmond utca (aluljáró) ke-
reszteződésben. Az aláírás-
gyűjtést Teller Ágnes koordi-
nálta.
 – A polgármesteri hivatal 
munkatársai és a képviselők 
is tudják, hogy mindkét te-
rület fokozottan veszélyes, 
így érthető, hogy lakossá-
gi igényként is felmerült a 
közlekedés biztonságosab-
bá tétele – mondta el a petí-
ció kapcsán a polgármester.
 A képviselő-testület több-
ször tárgyalta a Móricz–Kistói 

 1166-an írták alá azt a petíciót, amely a város közlekedésbiztonságának javítására hívja fel a figyelmet  

biztonságosabb zebrák készülhetnek
kereszteződésben a gyalogos 
átkelőhely létesítésének lehe-
tőségeit. A polgármesteri hi-
vatal és a Magyar Közút Zrt. 
munkatársai, az útügyi ha-
tóság és a rendőrség munka-
társainak bevonásával a hely-
színen próbáltak megoldást 
találni zebra kiépítésére. A 
szakemberek megállapították, 
a rossz beláthatóság miatt nem 
építhető ki gyalogos átkelő. A 
zebrára lépő gyalogos ugyanis 
kevésbé körültekintő, hiszen 
neki van elsőbbsége, védve 
érzi magát, de az aluljáró felől 
érkező – sok esetben a megen-
gedettnél gyorsabban közleke-
dő – autós nem tudja időben 
érzékelni az átkelőn tartózko-
dót, így a jelenlegi helyzetnél 
is veszélyesebb helyzetek ala-
kulhatnának ki. 

 Zebra kiépítésre alkalma-
sabb lenne a Kistói és a Dam-
janich utca kereszteződése, 
de a gyalogosforgalom nem 
követné le az útvonalat, vár-
hatóan továbbra is a Móricz 
Zsigmond utca vonalában kel-
nének át, ezért az önkormány-
zat úgy döntött, nem épít ki 
gyalogátkelőhelyet ebben a 
csomópontban.
 Az augusztus 6-án tartott 
munkacsoportülésen, a Mo-
nor Okos Város projekt része-
ként, az Okos utca alprojekt 
megvitatása során a jelenlé-
vők egyetértettek abban, hogy 
a gyalogosátkelők „okos esz-
közökkel” való biztonságossá 
tételére nem a városközpont-
ban van szükség, hanem in-
kább a kitettebb területeken lé-
vőknél. A munkacsoport ezért 

a következő helyszíneken, ke-
reszteződésekben javasolja a 
gyalogosátkelők kialakítását, 
illetve biztonságosabbá tételét. 
 1. Kistói–Kossuth utca,
 2. Halas–Kistói utca,
 3. Kossuth–Mátra utca,
 4. Ady–Kistemplom utca,
 5. József A.–Batthány utca,
 6. Nemzetőr–Liliom utca, 
 7. Ady Iskola előtt.
 A képviselő-testület a 
szeptemberi ülésén támogatta, 
hogy az Okos város program 
kapcsán a felsorolt kereszte-
ződésekben, a felsorolás sze-
rinti prioritásban valósuljanak 
meg az okos gyalogosátkelő-
helyek, de csak abban az eset-
ben, amennyiben a projekt-
menedzsment meggyőződött 
róla, hogy azok határidőre el-
készülhetnek. jap
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 összehangolt szervezés 

városi Programterv
Monor Város Önkormányzatának meg-
bízásából a Vigadó munkatársai a 
2020. évre is elkészítik városunk éves 
programtervét, melyet a képviselő-tes-
tület novemberben tárgyal. 
 A jövő évre vonatkozó adatok be-
gyűjtése megkezdődött, október vé-
géig várják az intézmények, egyházak, 
egyesületek, civil szervezetek prog-
ramjait, hogy az általuk szervezett ese-
mények is bekerülhessenek a város 
tervezett programjai közé. 
 Az ingyenes rendezvények megje-
lennek a város Minőségi díjjal elismert 
honlapján és bekerülnek a Strázsa új-
ság aktuális számába is. 
 A szervezők ezzel is segítik a prog-
ramok összehangolását és népszerű-
sítését.
 A szükséges adatlap letölthető a 
www.monor.hu honlapról vagy szemé-
lyesen kérhető a Vigadó első emeletén 
található irodákban. vigadó
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 Bajkai Gábor Antalné, született Sipos Er-
zsébet augusztus közepén töltötte 90. 
születésnapját, ebből az alkalomból Da-
rázsi Kálmán alpolgármester köszöntöt-
te családja körében. Erzsi néni Mono-
ron született, az akkor népszerű monori 
búcsú napján. Egész életében Mono-
ron élt, férje szintén városunk szülöt-

te volt. Hosszú évek óta éli nyugdíjas 
éveit, előtte sokáig sodronyszövőként 
dolgozott. Alapító tagja volt a katolikus 
cserkészotthonnak, szabadidejében még 
ma is szívesen jár el családjával horgász-
ni. Egy gyermeke, két unokája és három 
dédunokája köszöntötte születésnapja 
alkalmából. gz

  90. születésnapját töltötte be augusztusban 

erzsi néni köszöntése
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Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás
Függönyök, lakástextilek tisztítása

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás

szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1190 Ft/m2 -től.

    Magócsi Ruhatisztító

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

Angol és német  
nyelvi képzéseink 

szeptember 23-án 
indulnak.

Becsatlakozási lehetőség 
csoportjainkba október 18-ig!

Érdeklődni a nyelviskolában lehet. 

Parole
 NYELVISKOLA

 A Monori Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztálya levélben hívta 
fel a városvezetés figyelmét arra az or-
szágszerte bevált közlekedésbiztonsági 
módszerre, amely a lakott területen be-
lüli útszakaszokon csökkenti a balesetek 
előfordulását. Az elektronikus sebess-
égjelző és figyelmeztető táblák felállítá-
sa után az érintett útszakaszon csökken 
a gyorshajtás. Ez főképp olyan kiemel-
ten veszélyes szakaszokon hozhat je-
lentős változást, ahol a hagyományos 
jelzőtáblák, veszélyt jelző táblák nem 
hoznak eredményt.
 A csökkentett átlagsebesség és a köz-
úti balesetek kialakulása közötti kapcso-
lat egyértelmű, de nem csak közlekedés-

biztonsági, hanem környezetvédelmi 
szempontok is fontosak. A sebesség 
csökkenése a motor alacsonyabb fordu-
latszámához vezet, aminek következ-
ménye az alacsonyabb károsanyag-ki-
bocsájtás és a kisebb zajártalom, ami 
egészség és környezetvédelmi szem-
pontból is előnyös.
 A javaslatot a képviselő-testület is 
támogatta. A beruházás forrásaként a 
Monor Okos Város Projektet jelölték 
meg, amelynek kifejezetten van egy 
okos közlekedés alpontja. Azt, hogy mi-
képpen lehet beilleszteni a projektbe ezt 
a fejlesztést, még további szakértői vizs-
gálatokat igényel, így a végső döntés 
még várat magára.  jap

 a sebességmérőket telepíthetnek a város veszélyes útszakaszain  

máshol már bevált
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 monor város jó tanulója – jó sportolója 

elismert fiatalok
 A Monor Város Jó Tanulója – Jó Spor-

tolója elismerést azok a városunkban 
lakó és tanuló, általános iskolai, és kö-
zépiskolás diákok kaphatják, akik ki-
emelkedő sporttevékenységük mellett 
tanulmányiakban is jeleskednek. Idén 
tizenkettedik éve, hogy a tanévkezdést 
követő első képviselő-testületi ülésen 
köszöntik a tehetséges monori fiatalokat. 
Az emberi erőforrások bizottságának ja-
vaslatára idén négy jól tanuló, jó sporto-
lót díjazott az önkormányzat.

tóth barbara Petra 
itf taekwon-do

Három éve a 
Monori Já-
szai Mari 
Általános 
Iskola ta-
nulója, ed-
dig minden 
félévi és év 
végi eredmé-
nye kitűnő volt. 
Matematika és magyar irodalom tan-
tárgyakból országos II. helyezést ért el, 
emellett tanulópárként támogatja az osz-
tálytársait. 2015. óta tagja az MSE Ta-
ekwond-do szakosztályának. A heti há-
rom edzés mellett a versenyzést 2018. 
évben kezdte meg. A versenyekre, öv-
vizsgákra céltudatosan készül, melyek 
az eredményességében is megmutatkoz-
nak. Jelenleg ő a korosztályos magyar 
bajnok formagyakorlatokban.

torzsai ádám 
kosárlabda

Motiváció-
ja tanulás-
ban és spor-
tolásban 
egyaránt 
kiemelke-
dő, emellett 
edzés- és ver-
senymunkája is 
szinte tökéletes. Edzés hatására a társa-
inál jobb eredményt ér el, gyorsabban 
fejlődik. Gyorsabban tanul mozgásokat, 

hamarabb sajátít el bonyolult technikai 
elemeket. A rendelkezésre álló ismerete-
ket kreatívan használja fel a versenyeken 
és ügyesen oldja meg a váratlan helyze-
teket, eredeti megoldásokat alkalmaz. 
Szívós, kitartó, általában szorgalmas, 
magasabb célra törő. Az edzőjével alko-
tó módon együttműködik. Tanulmánya-
iban szorgalmas, átlagon felüli teljesít-
ményt nyújt. Magatartása példás. 

németh enikő
úszás

Kitűnő ered-
ménnyel fe-
jezte be a 
harmadik. 
évfolya-
mot. Négy-
éves kora 
óta úszik, há-
rom éve a Monor 
SE igazolt versenyzője. Több versenyen 
ért el dobogós, illetve pontszerző helye-
zést. Enikő rendszeres indulója a városi 
futóversenynek, ahol legutóbb 3. helye-
zést ért el. Emellett 3 éve versenyszerű-
en táncol, fashion dance műfajban több-
féle kategóriában számos alkalommal 
nyert el arany minősítést, illetve első he-
lyezést.

barta nóra
úszás

Rendkívül 
szorgalmas, 
jó tanu-
ló kislány.  
Osztálytár-
sai felnéz-
nek rá spor-
teredményei 
és jó tanulmányi 
eredményei miatt. 
Társaival türelmes, kedves. Az osztály 
közösségi életében pozitív értelemben 
meghatározó tanuló. Nóra heti hatszor 
2 órát úszik, 3000-3500 métert egy edzé-
sen. Idősebb korosztályban is szép ered-
ményeket ér el. Korosztályában pedig ki-
magasló tanuló.  Pmh

 támogatás igényelhető 

uszodai versenyek
Október 5-én 9-től 14:30-ig pest me-
gyei úszó csapatbajnokságot rendez-
nek a Városi Uszodában. 
 November 9-én 9-től 17 óráig újra 
speciális olimpiai úszóbajnokság lesz 
Monoron. A Speciális Olimpiai Szö-
vetség úszószakága az utóbbi időben 
több országos versenyét is uszodánk-
ban rendezte meg. A februári verseny-
ről többek között ezt írták honlapjukon: 
„Az országos versenyt a kiváló körülmé-
nyek jellemezték ezúttal is.”
 A rendezvények ideje alatt a pályákat 
a nagyközönség nem használhatja! nfo
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i  legyen monori az év honlapja! 

szavazzon monorra!

A Borvidékek Hétvégéjét – a monoriak 
vendégszeretete mellett – egyedi han-
gulatáról és szervezettségéről ismerik. 
A Vigadó Kulturális és Civil Központ en-
nek jegyében, egy fiatalos megjelenésű, 
hangulatos weblapot üzemeltet a www.
borvidekekhetvegeje.hu címen.   
 Az internetes oldal sokak tetszé-
sét elnyerte, jó visszajelzéseket kapott, 
ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy 
benevezik a honlapot az ország legran-
gosabb online marketingkommunikáci-
ós megmérettetésére! Az Év Honlapja 
pályázaton 25 kategóriában díjazzák a 
legjobb hazai weboldalakat. A szakmai 
zsűri rangsorolása mellett közönség-
szavazást is hirdettek. Együtt, monori 
közösségként akár ennek a szavazás-
nak is nyertese lehet a boros esemény 
honlapja, ezért kérjük, hogy egy kattin-
tással támogassák a honlapot a ver-
senyben!

 A borvidekekhet-
vegeje.hu oldalt 
a szavazáson az 
Év Honlapja web-
oldalán, a kultúra 
kategóriát keres-
ve tudják támo-
gatni! Ide mutat 

a mellékelt QR kód is, melyet okoste-
lefonjukkal leolvasva egy kattintással 
szavazhatnak is a népszerű esemény 
honlapjára.  bi
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 rágcsálógyérítés monoron 

őszi patkányirtás
A Kövál Nonprofit Zrt. értesíti Monor Vá-
ros lakosságát, hogy az 2019 évi őszi pat-
kányirtás időpontjai a következőek: 

 y október 5-6.
 y október 12-13.
 y október 19-20.
 y október 26-27.

Rossz idő esetén, a novemberi hétvégé-
ken folytatódik az irtás. kövál

 kormányhivatali információ 

változó ügyfélfogadás
A Pest Megyei Kormányhivatal Monori 
Járási Hivatala ezúton is tájékoztatja a 
tisztelt ügyfeleket, hogy a Kormányab-
lak osztály nyitvatartási rendje az aláb-
biak szerint alakul: 

 y Hétfő 7:00–17:00
 y Kedd 8:00–16:00
 y Szerda 12:00–20:00
 y Csütörtök 8:00–16:00
 y Péntek 8:00–14:00

 Sorszám kiadására legkésőbb az 
ügyfélfogadási idő vége előtt 30 perc-
cel van lehetőség.  nfo

 támogatás igényelhető 

bursa hungarica
Monor Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete csatlakozott a hátrányos 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illető-
leg felsőoktatási tanulmányokat kez-
dő fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulójához, egyidejűleg pályázatot írt 
ki a hallgatók számára.
 A részletes pályázati anyag letölt-
hető Monor város honlapjáról (www.
monor.hu), az oldal jobb felső részén 
található Pályázatok menüponton ke-
resztül.
 A pályázat rögzítésének és az ön-
kormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2019. november 5.

 Bár a város pályaudvarának felújí-
tására még nem született céldátum, a 
MÁV a legforgalmasabb állomásokat 
érintően 2023-ig tartó, komplex felújí-
tási programot hirdetett „50 megújuló 
állomás” elnevezéssel. Ebbe a program-
ba tartozik bele a monori pályaudvar 
is, ahogy a 100a vonal több más állo-
mása, így a ferihegyi, a vecsési, a pili-
si, az albertirsai és a ceglédberceli is.  
 Sok monorit érint a Kőbánya-Kispes-
ti állomás állapota is. Az állomásépü-

 – Október elején mindkét forgalmi sáv-
ban megindulhat a közlekedés a Monort 
és Péterit összekötő úton – tájékoztatta az 
egybegyűlteket Darázsi Kálmán alpolgár-
mester a képviselő-testület szeptember 
12-i ülésén. – Ez különösen jó hír a Mono-
ron élőknek, hiszen az elmúlt hónapok-
ban sokszor a városig ért a kocsi sor, hi-
szen csak egy sávon közlekedhettek az 
autósok, jelzőlámpa irányítása mellett. 

let és a gyalogos felüljáró teljes körű és 
komplex rekonstrukciójának tervezésére 
a MÁV meghirdette a pályázatot. A nagy 
beruházás megvalósulásáig szeptember 
elejétől karbantartási munkálatokat vé-
geznek, amelyek révén az utasforgalmi 
területek színvonalának javulását várják.  
Megújul a térvilágítás, a váró és a mosdó, 
új padokat helyeznek ki és kamerákat is 
felszerelnek. A gyalogos felüljárón kija-
vítják a burkolatot és a megjavítják a vi-
lágítótesteket. pj

 A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. szakemberei arról is tájékoztatták a 
városvezetést, hogy az M4-es november-
re tervezett átadására valószínűleg csúsz-
ni fog, mert a kivitelező határidőmódosí-
tást  kért. Elképzelhető, hogy úgy adják 
majd át az új szakaszt a forgalomnak, 
hogy mellette még folynak az út szélén az 
építési munkák. Így bár forgalomkorláto-
zásokkal, de használható lesz az út. pj

  2023-ig 50 máv állomást  újítanak fel, a monorit is 

felújítják a pályaudvart

  már csak néhány hónap és átadják a forgalomnak az m4-est 

gyorsabb lesz autóval

  ismét könnyen elfolyik a nagy mennyiségű csapadék a városból 

megtisztult a csatorna
 A nyár folyamán több helyen is tisz-

tították a városban a zárt csapadék-
vízelvezető csatornákat, mostanra az 
egyik legfontosabb szakasz rendezése 
is megtörtént. A Balassi Bálint utcában, 
a Klapka utca vonalától nyílt, burkolt 
medrű csatorna vezeti el a Gyáli 1-es 
csatorna felé a városban lehulló csapa-
dékvíz felét.
 Ennek a csatornaszakasznak a tisz-
títását végezte el egy pályázaton kivá-
lasztott helyi cég. A mederben felgyü-

lemlett hordalék és a gyorsan növekvő 
növényzet már jelentősen akadályoz-
ták a víz zavartalan elfolyását, főleg az-
óta, mióta egyes zárt szakaszok átmosá-
sa megtörtént. A nyári zivatarok idején, 
a gyors lefolyású csapadékvizek miatt 
többször előfordult, hogy a víz szint-
je megközelítette a közel két méter ma-
gasságban futó aszfaltos út szintjét. A 
most elvégzett tisztításnak köszönhető-
en a jövőben akadálytalanul folyik majd 
le ezen a csatornán az esővíz.   gál
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nagyon várjuk 2020-at
Idén május 27-től a 100a számú vonalon a Budapest-Nyugati–Cegléd–Szolnok/
Kecskemét viszonylatban módosította a reggeli menetrendi struktúrát a MÁV. 
Az eredeti cél az volt, hogy javuljon a járatok menetrendszerűsége. A javulás 

viszont nem következett be, egyre több utaspanasz látott napvilágot. Az érintett 
települések vezetői ezért tárgyalásokat kezdeményeztek a MÁV illetékeseivel.

A MÁV a menetrend módosításá-
val eredetileg a vasútvonal men-
tén fekvő települések kiszolgálását 

szerette volna javítani, tehermentesítve az 
amúgy is zsúfolt 4. számú autóutat, illet-
ve repülőtéri gyorsforgalmi utat. Az új 
menetrendi szerkezettől azt várták, hogy 
a távolsági és a zónázó vonatokon jelen-
tősen, a személyvonatokon valamelyest 
csökkenjen a zsúfoltság, így a távolabbról 
utazók komfortérzete javuljon.
 A menetrendi változás első két heté-
ben azonban jelentősen romlott a menet-
rendszerűség, amely az utolsó csepp volt 
az utazóközönség poharában. Bár a MÁV 
korábbi nyilatkozata alapján nem az új 
menetrenddel volt a hiba, hanem a rossz 
állapotú infrastruktúra nem állta ki a vál-
tozás próbáját. A MÁV belső vizsgálatot 
rendelt el. Ez alapján június 30-ig új eljá-
rásrendet alakított ki a MÁV Zrt. a Vasúti 
Pályakapacitás-elosztó Kft. közreműkö-
désével, hogy elkerüljék a nagyobb zavar-
tatásokat, illetve felülvizsgálatra kerültek 
a csatlakozásokra és a vonatok közlekedé-
si sorrendjére vonatkozó szabályozások 
is. A MÁV szeptember 30-ig a tapaszta-
latok és vizsgálatok eredményeiről rész-
letes értékelést készített az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium részére. Bár 
az értékelés lapzártánkig nem került nyil-
vánosságra, így a pontos részletek nem 
ismertek, a MÁV illetékesei többször is 
egyeztettek az érintett települések veze-
tőivel. A szeptember 16-i egyeztetés rész-
leteiről Darázsi Kálmán alpolgármester az 
következőket mondta el lapunknak:
 A vizsgálatok alapján a MÁV négy új 
motorvonatot visszahozott a 100a vonalra. 
Nagyobb hangsúlyt fektetnek a dolgozók 
személyi felelősségének megállapítására 
is, ezért például menesztettek már vezetőt 
a hibás forgalomirányítás miatt. A MÁV 
vezetői annyit elárultak az Innovációs és 
Technológiai Minisztériumhoz beadás-
ra kerülő értékelésből, hogy konkrét cse-
lekvési tervet tartalmaz a járatok menet-
rendszerűségének javítására. Kiemelték, 
hogy bár a médiában sorozatosak voltak 
a 100a járatról szóló hírek, a valóságban a 
menetrendszerűség se pozitív, se negatív 
irányba nem változott a menetrend má-
jus 27-i megváltoztatása óta, ugyanakkor 
elismerték, hogy 2019. évben tapasztalt, 
100 darab fölötti műszaki meghibásodás 

jóval több az elfogadhatónál. Sokat vár-
nak a jövő év első negyedévétől közlekedő 
KISS emeletes motorvonatok forgalomba 
állásától. Az új vonatok 600 férőhelyesek, 
üzembiztosabbak, jobb a menetdinamiká-
juk, több utas fér fel rájuk. Így nem fordul-
hat elő az, ami a jelenleg forgalomban lévő 
40-50 éves szerelvényeknél gyakori, hogy 
a vonatot technikai problémák miatt nem 
tudják üzembiztosan összekapcsolni a ko-
csikkal, emiatt már Szolnokról eleve késve 
vagy egyáltalán nem érkezik meg az adott 
járat. Operatív csoport létrehozásával és 
vonali felelősök kinevezésével gyorsabb 
intézkedést ígértek a problémás helyze-
tek megoldására. Zavarhelyzet esetén, ha 
egyes monori személyvonatok nem tud-

nak közlekedni, a zónázó vonatok meg-
állításra kerülnek Kőbánya-Kispest és 
Monor között minden állomáson és meg-
állóhelyen. Szolnokon megerősítették a 
karbantartási és javítási munkák elvégzé-
sét, valamint tartalékszerelvény rendel-
kezésre állását kezdeményezték. Sajnos 
csak hosszabb távon lehet megoldani azt 
a problémát, amelyet a Kőbánya-Kispest 
és a Nyugati-pályaudvar közötti pályasza-
kasz jelent. Ez ugyanis már negyven éve 
nem volt átfogóan felújítva, így a vonatok 
óránként csak 40-60 kilométeres sebesség-
gel közlekedhetnek rajta. Október végétől 
az S50-es vonatok szerelvényeinek kiállí-
tásához várhatóan két, dupla FLIRT egy-
séget csoportosítanak át. papp jános

2019 szeptemberében ilyen vonatok közlekednek a reggeli és délutáni órákban

2020 februárjából megérkeznek az első új szerelvények, így javul az üzembiztonság

2020 decemberétől már csak FLIRT és KISS vonatok közlekednek csúcsidőben
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Az Ami Süti Kft. – szeptember 12-én – azzal a kéréssel fordult városunk 
önkormányzatának képviselő-testületéhez, hogy a csupa helyi kézműves alapanyagból 

készült tortájuk, és annak cukor- és lisztmentes változata, használhassa a 
„Monori vigadalom”, illetve a „Monori könnyed vigadalom” elnevezést.

Az engedély korántsem csak azért 
született meg, mert a két ter-
mék a kóstolás során valameny-

nyi képviselőnek –   ellenszavazat nél-
kül – annyira ízlett, hogy három torta 
ott azonnal elfogyott. Ez a városnév va-
lóban olyan monori termék létrehozá-
sát jelöli, ami nem csupán e cukrászda 
vásárlóinak elégedettségére szolgálhat, 
de a Strázsahegy és végső soron Mo-
nor hírnevét, gasztronómiáját, borásza-
inak, kézműveseinek összefogását, elis-
mertségét is növelheti. Ezek a monori 
sajátosságok akkor kerültek legutóbb 
igen széleskörű érdeklődés középpont-
jába, amikor a Gasztroangyal ellátoga-
tott városunkba. Annak köszönhetően 
figyelhettek fel például országosan is 
arra tojáshabos islerre, amelyet szintén a 
2016-ban, két család által alapított AMI 
SÜTI Kft. készített. 
 Izgalmas termékük hírének halla-
tára kerestük fel most e cukrászdát, és 
kérdezősködtünk az alkotóktól, új ter-
mékük titkairól. Már belépéskor jó érzé-
sünk támadt a bensőséges kis üzlet csa-
ládias, közvetlen hangulatától, ahová a 
vendégek beszélgetni is szívesen jön-
nek. Látványkonyha jelleggel meg lehet 
pillantani az ízek születésének folyama-
tát, de még olyan falfelület is van, ahová 
a gyerekek rajzolhatnak is. Molnár Csil-
la és Bihari Judit társtulajdonosok, vala-
mint Gergely Tünde és Veres Ildikó cuk-
rászok nagyon kedvesen, szívesen és a 
cukrászat szeretetét sugározva beszél-
tek témánkról. Kiderült, hogy itt min-

denki mindenkivel és mindennel folya-
matosan együtt dolgozik, akkor is, ha 
az alapszakmája cukrász, de akkor is, 
ha diplomás közgazdász, vagy jogász. 
Mert akik itt vannak, azért jöttek ide, 
mert mindennél jobban szeretnek sütni. 
Nem akarják, hogy monotonná váljon 
a munka, arra törekszenek, hogy lehe-
tőleg mindenki élvezze azt, amit csinál. 
Mindannyian úgy gondolják, hogy ha 
rosszkedvvel állnak hozzá, akkor biz-
tos, abból nem készül finom 
a sütemény. Így tudták 
megtartani fiata-
los alkotóere-
jüket és baráti 
társaságként, 
ezért szeret-
nek „ötletelni”. 

– Az újítások 
mellett hogy áll-
nak a hagyomá-
nyokkal, a régi, 
klasszikus süte-
ményfélékkel?
 – Amellett, hogy 
más süteményeket szeretnénk  
sü tni Monoron, mint amit eddig kapni 
lehetett, az egyik fő célkitűzésünk éppen 
az, hogy a régi, elfeledett nagymama-sü-
tiket is felelevenítsük, a házias ízeikkel, 
kicsit átgondoltabb formában. Minden 
süteményünket adalékanyag-mentesen, 
kézzel, frissen készítjük. Ezért soha nem 
lesz ötven különböző sütemény a vitri-
nünkben, ugyanakkor egyéni rendelé-

seket is vállalunk, hiszen mások ötle-
tei bennünket is új dolgok kipróbálására 
ösztönöznek.

– A hagyományos és az új együtt jele-
nik meg a Monori vigadalomban is?
 – A hagyományos piskótaalap mel-
lett tartalmazza Csúziék mézes-gyöm-
béres almalekvárját és fahéjas-szegfű-
szeges almasajtját, amellyel korábban 
Magyar Kézműves Remek díjat nyer-
tek. Van benne strázsahegyi dió, fűsze-
rek és nem utolsósorban Monori Közös-
ségi Bor, amely a mi közösségi tortánk 
létrejöttét is ösztönözte. A bor és a tor-
ta párban fogyasztva a vigadalmak fon-
tos hozzávalója lehet. A borhab egyszer-
re hagyományos és új, hiszen egy régi 
desszert modern felhasználását jelenti 
a tortában. A mai elvárásoknak megfe-
lelően a torta cukor-, glutén- és laktóz-
mentes variációban is készül, ezt a tortát 
Monori könnyed vigadalomnak nevez-
tük el.

– Milyen további terveik vannak? Ed-
digi tapasztalataik alapján mire törek-
szenek majd leginkább? 
 – Monoron szeretnénk minél több 
helyre, rendezvényre elvinni ezt a tor-
tát. Jó lenne, ha minden évben születne 

egy Monor nevét viselő torta, akár  
úgy is, hogy az egy másik 

cukrászda kínálatá-
ból kerül ki. Ez 
ugyanúgy ösz-
tönző lehet egy 
településen be-
lül, ahogy az 
Ország tortá-
ja verseny meg-
mozgatja a 
hazai cukrász- 
szakmát. Mi 
azt tapasztal-
juk, ha egyszer 
valaki megkós-

tolja süteményünket, az általában újra 
bejön hozzánk, amiért nagyon hálásak 
vagyunk. Ahogy egy-egy ember me-
net közben csatlakozott hozzánk, egy-
re gazdagabb, színesebb lett közössé-
günk. Továbbra is azt szeretnénk, hogy 
érezzék: a szeretettel készített sütemény 
sokkal jobban esik.  bolcsó gusztáv

monori vigadalom

Balról jobbra: Gergely Tünde, Bihari Judit, Molnár Csilla és Veres Ildikó

A Kossuth iskola 1872-ben épült része
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Huszonhét évvel ezelőtt kezdtük 
újra megszervezni a szüreti felvo-
nulást, de a hagyománya sokkal 

régebbre nyúlik vissza – mesélte Kosztán 
Rózsa, a Monori Gazdakör gazdasszonya. 
– Emlékeim szerint azelőtt utoljára 1962-
ben volt megrendezve. 1992-ben aztán 
szóba jött kortársaim között, hogy milyen 
szép is volt ez a hagyomány, újra lehet-
ne kezdeni. Azóta minden év szeptembe-
rében elkezdődik a szervezés, amelynek 
nagy részét én vállalom. Először az útle-
záráshoz szükséges engedélyeket kell el-
intéznem, aztán jöhet maga a program.
 – A vonulásnak mindig ugyanaz a 
menete és az útvonala – folytatta. – Az 
egyes állomásokon egy kis műsort kö-
vetően a népviseletbe öltözött 
felvonulók táncolnak a kö-
zönségnek. Akinek nin-
csen ruhája, az se szo-
morkodjon, hiszen ha 
időben szól, tíz darab 
magyar lányruhát is tu-
dunk adni kölcsönbe, 
amit a Gazdakör varra-
tott adományok révén. Ál-
talában Gombáról szoktak 
jönni táncoslányok, akik a fel-
vonulás állomásainál szórakoztat-
ják a résztvevőket. Az eseményen előfor-
dul pogácsa és egyéb finomság, amiről 
szintén mi gondoskodunk.
 – A Monori Gazdakör kapcsolatban 
áll a lovasegyesülettel, így a környék fa-
luiból ki lóháton, ki kocsival érkezik az 

eseményre. A műsorhoz való hangosí-
tás és a zene, amit az utóbbi években az 
Ötösfogat biztosított, nélkülözhetetlen 

része a felvonulás remek hangulatá-
nak – fejtette ki Rózsa. – A menet 

a gazdakörből indul, érinti a 
Kossuth Lajos utcát, az Ady 

Endre utcát, majd a Mó-
ricz Zsigmond utcára ka-
nyarodik, végül a Kistói 
utcán visszajut a gazda-
körbe, ahol szüreti bált is 

szoktunk szervezni a fel-
vonulás után.

 – Mikor újra életre hív-
tuk ezt az ünnepséget, megke-

restem a régi zászlót, ami addigra 
sok helyen bezöldült. Minden apró foltot 
egyesével dörzsöltem le, így még egy jó 
darabig használható volt – nosztalgiázott 
Rózsa. – Azóta már új zászlót varrattunk. 
Szerencsére az utóbbi két évben megsza-
porodtak az érdeklődők, így egyre több 

az ember és egyre jobb a hangulat is! Na-
gyon szeretem szervezni a szüreti felvo-
nulást, de már szívesen továbbadnám a 
következő generációnak.
 Az idei felvonulást október 5-én tart-
ják, ahova minden érdeklődőt szeretettel 
várnak! zöldi meliton

A Monori Gazdakör a 90-es években élesztette 
fel ezt a régi hagyományt

ünnep szüret után
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Hosszú szünetet követően, 1992-től minden év októberének első szombatján 
rendezi meg a Monori Gazdakör a szüreti felvonulást. 

 – Bevallom, 2010-ben nem gondoltam 
volna, hogy 10 éven keresztül fenn tudjuk 
tartani rendezvényünket – mondta Balogh 
Péter, a Monori Lokálpatrióta Egylet elnö-
ke. – Úgy látszik, nagy szükség van ma is 
Monoron ezekre a rendezvényekre, nem 
csak a segítségnyújtás, hanem a közösség-
építés jellege miatt is. Szép számmal van-
nak főzőcsapatok, akik mind a 10 alkalom-

mal jelen voltak és önzetlenül segítettek, 
olyan főzőcsapat sincs, aki csak egyszer 
volt. Számomra a szervezés mindig nagy 
izgalommal jár, nagy öröm, hogy az első 
hívó szóra sokan jelentkeztek.
 Az október 5-én, a piaccsarnokban 
megrendezett esemény a nagyközönség 
számára délután két órakor kezdődik. A 
rendezvényt Vladár István református lel-

  október 5-én rendezi meg a monori lokálpatrióta egylet szokásos őszi jótékonysági főzését 

10 éve főznek jótékony célra
kész nyitja meg. Az elkészült ételek hely-
ben kényelmesen elfogyaszthatók, de akár 
dobozokban is elvihetők. A zenéről Böször-
ményi Tibor, a finom italokról pedig monori 
borászok gondoskodnak. A felnőtt kósto-
lójegy 1000, míg a gyermek 600 Ft-ba kerül. 
A befolyó összegből idén is monori rászo-
ruló, beteg gyermeket ápoló családokon 
szeretnének segíteni a szervezők.  pj

kÖzÖsség
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„úton lenni fontos”
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Dr. Szőnyi András a világszínvona-
lú magyar agykutatás területén, 
dr. Nyiri Gábor munkacsoport-

jában dolgozik. Tavaly szerezte meg az 
orvosi egyetem elvégzése utáni PhD fo-
kozatát. A Science-ben megjelent cikk 
négyéves munka eredményeképpen 
született meg, ezzel nemzetközileg is 
széles körben ismertté vált tudományos 
tevékenysége. Nemrég meg is nősült. 
                                                                                 
– Családja régóta köztiszteletben áll 
Monoron. Szellemi hátterét tanköny-
víró és kiváló műfordító nagyapja, 
ugyancsak az olasz nyelvet kedvelő 
pedagógus édesanyja, valamint épí-
tész apja jelenthette. A 2007-es mono-
ri érettségitől milyen úton jutott el az 
agykutatás legmodernebb módszerei-
nek elsajátításáig?
 – Végzős gimnazistaként biológiata-
náraim, Pap Sándorné és Hrutkáné Molnár 
Mónika biztatására részt vettem egy nyá-
ri táborban, ahol megismerkedtem a Ku-
tató Diákok Szövetségével. Ők kötöttek 
össze dr. Freund Tamással, a KOKI igaz-
gatójával és csoportvezetőjével, akinek 
csoportjában dr. Nyiri Gábor lett men-
torom. Az egyetemi évek alatt naponta 
jártam be diákkörösként kutatni az in-
tézetbe; társaimmal gyakran késő éj-
jel tudtuk csak befejezni a kísérleteket, 
ugyanis napközben egyetemre jártunk. 
Az egyetemi és a PhD-hallgatói 
évek során több si-
keres pályázaton 
és konferencián is 
bemutattuk ered-
ményeinket, és sok 
közös publikációnk 
is született. Jelenleg 
is egy újabb komoly 
felfedezésünkön dol-
gozunk, bár én már 
Svájcból veszek részt a 
csoport munkájában.
                                                                                   
– Egy tudósnak nehéz 
lehet szakkifejezések 
nélkül elmagyarázni, 
hogy az egerek agyá-
ban megtalált, az emlé-
kezést befolyásoló idegpálya hogyan 
vezethet az emberi memóriaproblé-
mák és szorongásos betegségek hatha-
tósabb kezeléséhez. Arra kérjük, még-

A cikk címe dr. Szőnyi Andrástól származik. Gondolata abból az alkalomból 
jelent meg az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének (KOKI) honlapján, 

hogy első szerzője lehetett annak a cikknek, amely a világ legrangosabb 
tudományos folyóiratában, a Science-ben jelent meg május végén.

is kísérelje meg, mert sokakat érinthet 
és érdekelhet.
 – Az általunk felfedezett idegpálya 

az agytörzsből indul, és köz-
vetlen kapcsolatot létesít a 
mindennapjaink eseménye-
iről szóló emlékeket rögzítő 
hippokampusszal. Tudjuk, 
hogy egyes emlékeink, fő-
leg, melyekhez erős érzel-
mek is kötődnek, élénken 
élnek bennünk, mások vi-
szont halványak. Vizs-
gálataink során azt ta-
pasztaltuk, hogy ennek 
a pályának a rövid ide-
ig tartó ingerlése egy ne-
gatív esemény megtör-
ténésének pillanatában 
meggátolja azt, hogy 

arról az eseményről em-
léknyom alakuljon ki. Ezzel szemben, 
ha az esemény bekövetkeztekor a pályát 
gátoltuk, sokkal erősebb lett a kialakult 
emléknyom. Az emléknyomokat rögzítő 
pályarendszer az emlősökben evolúci-

ósan megőrzött, ezért azt feltételezzük, 
hogy ez a pálya emberben is hasonló-
an működik, vagyis serkentésével meg 
lehet akadályozni egyes emlékek kiala-
kulását. Ez új lehetőséget nyitna szo-
rongással, fóbiákkal vagy depresszióval 
küzdő embertársaink gyógyításában, 
akik életét éppen a túl erősen rögzült 
negatív emléknyomok folyamatos visz-
szajátszása keseríti meg.

– Az izgalmas tudományos utazásának 
melyek a tervezett legközelebbi állo-
másai? 
 – Jelenleg egy új, Magyarországon 
még nem használt módszer elsajátításán 
dolgozom, a KOKI-val szoros együttmű-
ködésben. Remélem, hogy tapasztalata-
imat itthon is tovább tudom adni a jövő-
ben, bár az Akadémia körüli jelenlegi 
bizonytalan helyzet sok kérdést vet fel 
mindannyiunkban. Vizsgálatunk tár-
gya a memória és tanulás idegélettani 
háttere, a tanulás folyamatának, az ab-
ban részt vevő sejtek tulajdonságainak 
leírása.  bolcsó gusztáv
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Dr. Nyíri Gábor és dr. Szőnyi András munka közben



 

Autós-Motoros IskolA kft.

Választható tantermi vagy távoktatás • Rutinpálya Monoron
Részletfizetési lehetőség

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

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

Gépjárművezető képzés
Több, mint 30 éve Monoron

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 szülé-
szeti ellátás, labor (parazitológiai, bőrgyógyásza-

ti, fülészeti, vér, vizelet és bélsár laboratóri-
umi 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!

Az 1900-as évek elején Meskó István taní-
tó és dr. Lehotzky Antal közjegyző, későb-
bi felügyelő intéznek felhívást a környék 
evangélikusaihoz. Kezdetben csak né-
hány monori, monorierdői és vasadi csa-
láddal indult a gyülekezet, de 1939. júni-
us 18-án, Detre Lajos szolgálati ideje alatt, 
egy régi vágy teljesült: dr. Raffay Sándor 
püspök felszentelte a dr. Sándy Gyula ter-
vei alapján elkészült templomot.
 80 évvel később, idén szeptember 15-
én, megint csak hosszú munka után fel-
emelő ünnepségben volt része a mono-
ri evangélikusoknak. Ismét volt egy régi 
vágya a gyülekezetnek: legyen egy mél-
tó hangszere a templomnak! A gyüleke-
zeti énekeket ugyanis még mindig a 20. 
század elején beszerzett a harmónium 
kísérte.
 A gyülekezet felügyelője, Csontos Ta-
más buzgó ösztönzése és utánajárása 
nyomán a Viscount Magyarország Kft.-t 
és ügyvezetőjét, Loósz Róbertet kértük fel 
a templom felmérésére és az ő ajánlatára 
választottuk a szerény megjelenésű, mé-
reteiben a harmóniumhoz hasonló Cho-

80 évnyi erős hittel
Orgonaszóval ünnepeltek a monori evangélikus templomban a nyolcvanéves templomszentelési 

évforduló alkalmából, ahol hálát adott a közösség az új hangszerért, és a gyülekezeti 
terem felújításáért. A hosszú fáradozás eredményét Fabiny Tamás püspök áldotta meg. 

rum 40 típusú két manuálos és 31 regisz-
teres hangszert.
 A templomszentelési évforduló al-
kalmából a gyülekezet igyekezett a le-
hetőségekhez mérten minél szélesebb 
módon megújulni. A templomban így 
került felújításra az elektromos háló-
zat, az oldalsó lambéria, valamint a ke-
resztelőkő. Ezen felül a megnyert állami, 
egyházi és önkormányzati pályázatok, 
valamint a gyülekezet jelentős anyagi 
hozzájárulása nyomán egy sor felújítást 
tudunk véghezvinni.  
 A szeptember 15-i ünnepségen a li-
turgiai szolgálatot Győri Péter Benjamin 
esperes végezte, a gyerekek pedig kó-
rusénekkel, furulyaszóval és rövid kis 
verssel szolgáltak, míg megszólalhatott 
az orgona. 
 Fabiny Tamás püspök megáldotta az 
orgonát, amelyen Johann Sebastian Bach: 
F-dúr prelúdiuma szólalt meg a gyüle-
kezet felügyelőjének, és egyben kántorá-
nak előadásában. Sokan meghatódva és 
elégedetten hallgatták végig a darabot. 
Közös imádság következett, végül pe-

dig Trincsi Laura kántor játszotta a záró 
317-es éneket. Csontos Tamás megnyitó-
jában köszönetet mondott azoknak, akik 
támogatták az orgona megvásárlását: 
Evangélikus Egyházzenei Bizottság, Los 
Alamos (Egyesül Államok, Új – Mexikó) 
Betlehem Evangelical Lutheran Chur-
ch, Monori Evangélikus Kultúráért Ala-
pítvány, Monor Város Önkormányza-
ta és további cégek és magánszemélyek. 
Egyúttal köszönetet mondott azoknak is, 
akik a templom vagy a gyülekezeti te-
rem felújításában dolgoztak.
 Az ünnepség egy másik fénypontja 
következett az ünnepség végén, amikor 
köszönetnyilvánítás közben a gyüleke-
zet másodfelügyelője, Kovács Endre egy 
nagyvonalú adományt ajándékozott az 
egyháznak elhunyt édesapja hagyatéká-
ból: egy eredeti reformáció korabeli, szép 
állapotnak örvendő könyvet, Philipp Me-
lanchtontól.
 A közösség ezután megtekinthette a 
megújult gyülekezeti termet és a szépen 
felújított gyülekezeti udvart is a szeretet-
vendégségen. sánta józsef
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a monori vigadó programjai
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.

 mocsári károly ifjúsági előadása 

matiné koncert
A koncertre 8-tól 100 éves korig várják a 
csoportos és egyéni érdeklődőket.  
A csoportos belépőjegy 500, az egyéni 
pedig 100 forintba kerül.
október 25. 11 óra
vigadó díszterem

 mindenkit várnak a klubok 

hasonló az érdeklődése?
A bridzs- és a sakk-klub mellett jónéhány 
klub működik a monori Vigadó szárnyai 
alatt. Mindenki partnerre találhat érdek-
lődése szerint az angol nyelvi klubban, 
a dísz madár egyesület összejövetelein, 
vagy akár a cukorbetegek egyesületénél 
is. Az év bármely időszakában találkoz-
hat hasonló érdeklődési körű ismerősei-
vel! Felmerülő kérdéseivel keressék fel a 
klubok, szakkörök vezetőit, vagy a Vigadó 
kollégáit a megadott elérhetőségeken. 

 kovács andrás péter önálló estje     

életed filmje

Azt mondják, halálod pillanatában le-
pereg előtted életed filmje. Ha budd-
hista vagy, akkor valószínűleg a követ-
kező élet előzetese is. De ha hihetünk 
a szóbeszédnek, az utolsó pillanat-
ban egyszer, utoljára – vagy talán elő-
ször – egyben láthatod az egészet. És 
amit látsz, meg fog lepni: nem egy csa-
varos játékfilm, nem is felzaklató doku 

– csupán összedobált snittek zava-
ros egymásutánja egy bizarr történet-
tel, aminek az eleje hiányzik, a befeje-
zése pedig érthetetlen. Egy olyan film, 
ami gyártási terv, forgatókönyv és pró-
ba nélkül készült, amiben a szereplők 
esetlenül botladoznak és improvizál-
nak, aminek a főszerepére senki nem 
castingolt téged, ahol a rendező kiléte 
talány. Nem vígjáték, nem is tragédia – 
leginkább börleszk.
 Kovács András Péter estje erről a 
börleszkről szól, az egyes életszaka-
szok legnagyobb elhasalásairól, a Vi-
har a biliben c. estből ismert vicces és 
elgondolkodtató stílusban, az est vé-
gére pedig kiderül: mindegy, melyikünk 
filmjét játssza a mozigépész, nincs új 
sztori – csetlés-botlásaink  emberiek, 
mélyek és egyetemesek.
 Műsorvezető: Ráskó Eszter
 Belépőjegyek interneten (duma-
szinhaz.jegy.hu) és a helyszínen kap-
hatók 3600 forintért. 
október 3. 19 óra és 21 óra
vigadó díszterem

 dr. papp lajos szívsebész előadása     

szívvel, lélekkel

„Életem szolgálat. Szolgálni az embert, 
szolgálni a betegeket. Teremtőtől ka-
pott hittel, krisztusi szeretet jegyében 
gyógyítani. Több évtizedes kutatói és 
klinikai tapasztalataimat, tudásomat kí-
vánom ötvözni a holisztikus gondolko-
dással és az elfelejtett, évezredes népi 
bölcsességekkel. Gyógyítani szívvel-lé-
lekkel. Szívet-lelket-testet. Az EGY-ete-
mes embert.”
 Dr. Papp Lajos, Széchenyi-, Magyar 
Örökség-, Prima Primissima közönség-
díjas, a Magyar Köztársasági Érdem-
rend középkeresztjével kitüntetett szív-
sebész professzor előadása a monori 
Vigadóban. Az előadást követően de-
dikálással egybekötött könyvvásárlási 
lehetőség. Belépőjegyek egységesen 
1200 forintért kaphatók.
október 26. 17 óra
vigadó díszterem

 nagykoncert a sportcsarnokban        

halász judit monoron

A színészként és énekesként is elis-
mert Kossuth-díjas művésznőt senki-
nek sem kell bemutatni! Generációk 
nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása 
közben, melyekkel új műfajt teremtett. 
Több alkalommal járt már Monoron, 
mindig nagy sikert aratott a teltházas 
koncerteken!
 Belépőjegyek 2550 és 3200 forin-
tos áron kaphatók a monori Vigadó 
emeleti pénztárában és a tixa.hu olda-
lon! A koncertre helyjegyek válthatók 
(számozott székek), ezért a legfeljebb 
hároméves, ölben ülő gyerekek számá-
ra nem kell belépőt váltani. 
október 3. 19 óra és 21 óra
monor városi sportcsarnok

 dr. hevesi krisztina a vigadóban 

mi a cél ma:  
jó párkapcsolat  
vagy jópár kapcsolat?

Az ismert szexuálpszichológus első mo-
nori előadásán szó lesz többek között 
mindennapi PÁRbajainkról, a nemek har-
cáról, a viszony-iszony alakulásáról is. 
Szakembertől hallhatják, hogy mitől lán-
gol fel, perzsel meg, vagy alszik ki a tűz; 
és hogyan lesz fenntartható hosszú távon 
a másik iránt érzett szenvedély.
október 11. 18 óra
vigadó díszterem
Belépőjegyek már kaphatók.



progrAMok

 közös nevező kiállítássorozat 

kiállításmegnyitó

Szalók Edit selyemfestő művész  
kiállításának megnyitója.
október 7. 17 óra
vigadó emeleti galéria

gallai attila  
koncertje 
október 15.
vigadó díszterem

 óvodások is elkezdhetik        

a kicsik is rophatják 

Ha már óvodás korban szeretné meg-
kedveltetni gyermekével a néptáncot, 
hozza el kéthetente szerdánként a mo-
nori művelődési házba. A népzene és 
népi játékok átfogó, összetett fejlesz-
tősorként hatnak a kicsi gyerekekre, 
ezért is érdemes a három októberi al-
kalomra ellátogatni 2-án, 16-án és 30-
án 17 óra 30 perces kezdettel! Az is-
kolás gyermekek részvételével zajló 
Napraforgócska csoport próbáira a jól 
megszokott beosztás szerint, minden 
héten csütörtökön várják a gyerekeket. 
október 2., 16., 30. 19:30
monori művelődési ház
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 várnak a monori strázsák 

néptánc minden héten
Péntek délutánonként tartja foglakozásait 
a Monori Strázsák Néptánc Egyesület. Az 
egyesület tagjai szívesen látják soraikban 
a fiatalokat is, várják lányok és fiúk jelent-
kezését, akár 12 éves kortól. Kezdők és 
újrakezdők is jelentkezhetnek. A „Stráz-
sák” célja, hogy jó hangulatú fiatal után-
pótlásbázis alakuljon ki a táncolni szere-
tő ifjakból.
minden pénteken 17 órától
monori művelődési ház

 citera újragondolva 

zitherandom
Pest Megyei Ifjúsági Filharmónia sorozat 
nyitó előadása.
október 15.
vigadó díszterem

Bankkártyás fizetési lehetőség

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

rendezvényház
Monor, Mézes sor  

A strázsahegyi kilátó mellett

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

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

a 100 forintos Szabó Pince 
Rendezvényház facebook-oldalon  

és kérjen egyénre szabott  
árajánlatot!

E-mail: 
100ftszabopincerendezvenyhaz@

gmail.com

Felejthetetlen 
élmények

Monoron,  
a Strázsahegy legmagasabb  
pontján, csendes és nyugodt 

környezetben!

Gyűjtse  
a pontokat! 

Minden megkezdett 1000 Ft 
után egy pecsét jár. 

A 10. pecsét összegyűjtése után 
következő vásárlásából egyszeri  

10% kedvezményt írunk jóvá  
a teljes  vásárlásának  

végösszegéből!

kedvezmény!

10%

110 fő befogadására alkalmas,  
légkondicionált Rendezvényház

Esküvők, családi és céges 
rendezvények  

teljeskörű lebonyolítása
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pékáru és Vegyes élelmiszerbolt

Nyitvatartás: 
H–P: 5–21, 
Szo: 5–15, 

V: 7–11

Monor, Nemzetőr u. 28., 
a földhivatallal szemben

zöldségsarok, 
csemegepult, 
tejtermékek széles 
választékban

gluténmentes, 
diabetikus 
édességek

péksütemények 
napi többszöri 
frissítéssel
Bankkártya és Erzsébet-utalvány 
elfogadóhely

TAKARÉK 
BABAVÁRÓ HITEL

Tegy meg 
az első lépést!

THM1: 
0,46%

THM2: 
6,51%

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

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

www.patriatakarek.hu

hangverseny a zene
világnapja alkalmából
október 1. 18 óra
budai imre alapfokú művészeti iskola

szüreti felvonulás
október 5.  

rövidcsőrű galamb fajtabemutató
Információ: Gyura Ferenc titkár,  
telefon: +36-20/420-3519.
október 5-6.

művelődési ház
monori kisállatbörze 
További információ a szervező honlapján: www.mgksz.hu. 
október 6. és 23.
vásártér

közös út cukorbetegek  
egyesületének találkozója
október 19. 14 óra 
művelődési ház

márton-napi újborünnep
november 9. 
vigadó díszterem

 további programok: monor.hu 

civil események
 itt nem csak olvasni lehet! 

könyvtári  
Programok
verses-zenés est
N. Sebestyén Katalin szervezésében. Meghívott előadóink: Kani-
zsa József (író, kritikus), dr. Vermes György (író, költő), Németh Nyi-
ba Sándor (költő, zeneszerző), Szurasenkó Dániel (furulyaművész).
október 2., szerda 17 óra

őszi kézműves kiállítás megnyitó
A kiállítást megnyitja Boros Odette
október 4., péntek

„a teremtés története…
… a természettudomány és a teológia tükrében” 
Benkics József római katolikus hittanár előadása.
október 24., csütörtök 17.30

repüléstörténeti előadás
„Repülőgép-műszerek és egyéb berendezések, avagy hogyan 
irányítják, ellenőrzik a pilóták a repülőgépet a földön és a leve-
gőben” – Zainkó Géza előadásában.
október 30., szerda 16 óra

hordozó klub
Beszélgetés és tapasztalatcsere kisgyermekes anyukáknak.
október 13. és 27., pénteken 10 óra

progrAMok
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A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg ENErgY 
& ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől kezdve 
kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, és most 
Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 

TErméKEINK: CAP ASS’Y Module és alkatrészei.   

Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz mOST!

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

Főbb feladatok

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

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

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

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

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

•   Számítógépes alapismeretek
•   Táblázatkezelés

•   Középfokú végzettség
•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Nyitottság és tanulékonyság
•   Rugalmasság
•   Szükség esetén 3 műszakos 

munkarend vállalása

•   Szakmai tapasztalat
•  Targoncajogosítvány

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

Alkatrész- 
előkészítés

raktáros

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

minőség- 
ellenőrzés

minimális elvárások Előny

JElENlEg 
FElKíNálT 
POzícIóK:

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

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

Amennyiben felkeltettük érdeklődését  
lépjen kapcsolatba velünk e-mailen a  

shinheungallas@gmail.com címen bármikor, 
vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 

a +36-70/3259091 telefonszámon!
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 eddig jól sikerültek a felkészülési mérkőzések  

hazatértünk

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

 apróhirdetések
Zárcserét és kisebb lakatos-
munkákat vállalok: fémkere-
tes kapuk és kerítések javítá-
sa, helyreállító  munkálatok 
végzése, igény esetén új ele-
mek gyártása és beépítése. 
Tel.: 06-70/213-5835

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

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

Egészségklub Monoron!  
Minden kedden 17-18 óráig 
a monori Monori művelődé-
si házban.

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

Termelői mézek 1090 Ft/0,5 
kg ártól Monoron és környé-
kén 5000 Ft feletti vásár-
lás esetén ingyenes kiszállí-
tással.  
Tel.: 06-70/607-4444 

14 darab 25 kg-os süldő 
húsmalac (pietrain vérvona-
lú) 20 000 Ft/db áron eladó 
Maglódon.   
Érd.: 06-30/152-0388

Nagy körbálás lucernás réti 
széna 6500 Ft/bála áron és 
első osztályú kitűnő minő-
ségű zabszalma kalásszal 
betakarítva nagy körbálá-
ban 10 000 Ft/db áron eladó 
Maglódon.
Érd.: 06-30/152-0388

  Rossz érzés volt – az előző szép bajno-
ki cím és a nagy erőfeszítések után – elbú-
csúzni az NBII-től.
 A megszokott, igazi hazai pályára 
való visszatérés viszont örömet is jelen-
tett. Ezt a megszaporodott nézőszám is 
jelezte. És az is, hogy e családiasabb kör-
nyezetben visszatérhetünk itteni hagyo-
mányos szertartásainkra. Első – újbóli 
NBIII-as – hazai mérkőzésünkön gyász-
szünettel emlékezett meg a pályán a csa-
pat arról az 52 évesen elhunyt Kovács Sán-
dorról, aki 35 éven át volt hű szurkolója az 
MSE-nek, és a lelátói helyén mécsessel bú-
csúzó fiaival is ő szerettette meg a monori 
labdarúgást.
 Az MSE iránt mindvégig érdeklődő, 
88 évet élt Pausch János egykor a labdarú-
gó kft.-nk jelenlegi ügyvezetőjének, Ba-
jári Tamásnak és technikai vezetőjének, 
Kajli Zoltánnak az apjával játszott együtt. 
De csapattársa volt a rekord ideig itt foci-
zó Szabó Sándor („Bamba”) mellett  Békeffy 
Jenő is, aki 1965-ös Belgiumba távozása 
után Európa legendás futballmenedzse-
re lett. Pausch Jánosról a még ma is tör-
zsszurkoló tribünszomszédja emlékezett 
meg, az itt hagyományos tiszteletadással.

 Második hazai mérkőzésünk kezdő-
rúgását – az MSE egyetlen jelenleg is ak-
tív háromgenerációs családjából, kitartó 
szurkolói támogatása jutalmaként – Bok-
ros Sándor és Zalán unokája végezte el.
 A Honvéd II. elleni meccs előtt kö-
szönthettük csapatkapitányunkat, Hunya 
Krisztiánt is 100. monori bajnoki mérkő-
zése alkalmából. 2015 nyara óta 81 har-
mad- és 19 másodosztályú mérkőzésen 
kedveltette meg magát itt összesen 26 gól 
szerezve és nagy részt vállalva labdarú-
gócsapatunk 2017-es ezüst-, illetve 2018-
as aranyérmének megszerzésében is. To-
vábbi sok sikert Krisztián!  b.g

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Hunya Krisztiánt 100. monori bajnoki mérkőzése 
alkalmából köszöntötték

Fo
tó

: M
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or
la
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ar

ug
as

.h
u

 második helyen a 7. forduló után 

jó kezdet az nbiii-ban
A lapzártánkig veretlenül lejátszott hét 
bajnoki mérkőzésünk mérlege: kettő dön-
tetlen itthon, és öt győzelem (egy hazai 
és négy idegenbeli). Jól sikerültek az új 
igazolások, és a saját nevelésű játékosa-
ink beépítése is. Eddig töretlen a küzdő-
szellem, csak az lehet nyugtalanító, hogy 
már 19 sárga, és 2 piros lapot szedtünk 
össze (csak 1 meccs maradt büntetés 
nélkül), emiatt leggólképesebb játéko-
sunkat is eltiltották. Csoportunk jogosan 
legsztároltabb pécsi csapata (amelyik a 
6. fordulóban, 100%-os teljesítménnyel, 
és 26-2-es gólaránnyal érkezett hozzánk), 
Monoron kényszerült először pontvesz-
tésre. Emlékezetes mérkőzésen 0-1-ről 
és 1-2-ről is sikerült egyenlítenünk elle-
nük, a küzdelemben 6 sárga és 1 piros la-
pot is összeszedve (az ő 4 sárgájukkal 
és 1 pirosukkal szemben). Csapatunk a 7. 
forduló (szeptember 15.) után a tabella  
2. helyén állt, a PMFC mögött mindössze 
2 ponttal lemaradva. Hajrá MSE! 
 1. Monor–RKSK 1–1                                                 
 2. Iváncsa–Monor 0–2                                                
 3. Kecskemét–Monor 1–2                                                
 4. Monor–Honvéd II. 3–0
 5. Szabadkikötő–Monor 0–5
 6. Monor–Pécs 2–2
 7. Dunaharaszti–Monor 0–2 -bg-
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talpmasszázs – reflexológia 
SvédmaSSzázS, arcmaSSzázS

Holló Krisztina  •  monor, ady Endre u. 43. 

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

Nyitási 
akció!

30 perc: 2700 Ft
60 perc: 4500 Ft

Miért jó a Masszázs?
•   testi-lelki  

felfrissülés
•   a napi stressz 

levezetése
•   izmaink ellazítása
•   egészségünk 

megőrzése

KRESZ tanfolyam indul  
Am, A, A1, A2 és B kategóriában

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

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.  
október 9-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!

Információ: www.granitsirko.hu
06-30/431-5858 • szucsgranit@gmail.com

Gránit sírkövek
Készletről, rövid határidővel!

Gránit, márvány és mészkő:
ABLAKPÁRKÁNYOK
KERÍTÉSFEDKÖVEK

NAGY MÉRETŰ TÁBLÁK 

2200 Monor, Ceglédi út 74.
2700 Cegléd, Puskaporos u. 36.
6000 kecskemét, Ceglédi út 100.

AKC
IÓ!

MEGHOSSZABBÍTVA! Amennyiben szeptemberben vagy 
októberben rendel komplett gránit 

síremléket, ajándékba adunk egy 
rövid idézetet vagy egy ornamentikát

Normál méretű ornamentika vagy idézet 20 karakterig.
2019. 09. 01-től–10. 30-ig 

Érdeklődjön bemutatókertjeinkben! 

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

útüzemeltető szakmunkás

A Magyar Közút Nzrt. Monori Mérnöksége 
felvételt hirdet 

munkakörbe. 
A „C” kategóriás jogosítvány előnyt jelent.

Ha szeretne egy megbízható cégnél dolgozni hosszú távon, 
jelentkezzen önéletrajzzal a mérnökség telephelyén:

2200 Monor, Országút-Ipartelep 4913/26 hrsz., 
vagy a következő telefonszámon: 

06/29-413-220

gumieladás
gumijavítás
könnyűfém- 

felni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. 
GUMICENTRUM

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 12  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 17  000 Ft-tól!

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20/317-9312

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

G



Elérhetőség: +36-20/389-8259

Tartsd 
nálunk 

szülinapod, ballagásod, 
családi vagy céges 

összejöveteleid!

Bérlehető 
rendezvény-

terem  
különleges 

hang- és 
fénytechnikával 

Monor 
központjában.

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

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

239 Ft 119 Ft 319 Ft

169 Ft

249 Ft

439 Ft 499 Ft 99 Ft 165 Ft

Tchibo Family 
őrölt
250 g
479 Ft  
helyett: 

arany ászok
PET-palack
1,5 liter
549 Ft  
helyett:

Xixo szénsavas 
üdítőital 
1,5 liter
179 Ft  
helyett: 

adrenalin 
nergiaital 
doboz 
0,5 liter
199 Ft helyett:         

somersby cider
0,33 liter
279 Ft  
helyett:         

kunsági  
finomliszt 
1 kg 
139 Ft  
helyett:         

Napsugaram 
napraforgó- 
étolaj
1 liter
375 Ft helyett:       

cBa  
kutyaszalámi
1 kg
199 Ft  
helyett:         

eurodog 
kutyaeledel
1240 g
269 Ft  
helyett:         

339 Ft

Perfex  
Wc-papír
10 tekercs
369 Ft  
helyett: 

M O N O R ,  4 - E S  F Ő Ú T  3 5 .  K M

További kitűnő prémium SUV ajánlatokat
talál weboldalunkon a lexusmonor.hu-n.

LEXUS RX 450h
 A MEGÚJULT ÚTTÖRŐ


