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IDÉN ELKÉSZÜLHET  
a rendelőintézet felújítása
Több mint 1,3 milliárd forint- 
ból újul meg a Monor Szakor-
vosi Rendelőintézet. Az épület 
felújításán túl a berendezé-
seket és az orvostechnikai 
eszközöket korszerűsítik 
a beruházás keretében. 

A Monor Szakorvosi Rendelőintézet nem 
csak a város számára fontos, a szakren-
delők szerepe a térség egészségügyi 

ellátásában is megkérdőjelezhetetlen, éven-
te mintegy 150 ezer orvos-beteg találkozóra 
kerül sor a monori rendelőkben. Az épületet 
1978-ban adták át, és bár azóta több fejlesztés 
is történt, összességében bőven megérett a fel-
újításra. A részletekről sajtótájékoztató kereté-
ben adott tájékoztatást Pogácsás Tibor ország-
gyűlési képviselő, önkormányzati államtitkár, 
Ónódi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár, 
és Bodnár Attila, a szakorvosi rendelőintézetet 
üzemeltető Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Ren-
delőintézet főigazgatója.  
 – Mikor a Bajcsy kórház üzemeltetésébe ke-
rült a monori szakorvosi rendelőintézet, na-
gyon fontosnak tartottuk, hogy a járóbeteg 
szakellátás megfelelő körülmények között 
történjen, hiszen a betegek a háziorvosok irá-
nyításával jelentős mértékben veszik igénybe, 
ezért nagyon fontos ellátási típus – hangsú-
lyozta Bodnár Attila. A fő-
igazgató kiemelte, korábban 
megtörtént az épület energe-
tikai korszerűsítése, és egy 
modern röntgengép, illetve 
egy korszerű EKG-berende-
zés beszerzése, a most vár-
ható fejlesztéshez hasonló 
mértékű még nem volt a ren-
delőintézet fennállása óta. 
 – A beruházás a rende-
lőkben dolgozó kollégák, a 
térségben élő betegek, illet-
ve a Bajcsy kórház számá-
ra is nagyon fontos, hiszen 

ezáltal javulhat az ellátás minősége és a dol-
gozómegtartó képessége is nagyobb lesz az 
intézménynek – mutatott rá Bodnár Attila.  
 A főigazgató kitért arra, hogy a felújítás 
részleteit a monori városvezetéssel közö-
sen dolgozta ki a Bajcsy kórház, az anyagot 
Zsombok László polgármesterrel történt hosz-
szas tárgyalások után állították össze, így az 
magában foglalja a kórház és az önkormány-
zat által szükségesnek tartott fejlesztéseket. 
 – Újragondoljuk a környéken élő lakosság 
egészségügyi ellátását biztonság, minőség és 
kényelem szempontjából. Ez egy hosszú fo-
lyamat, de végre nem a lobbi döntött, hanem 
tárgyalásokat követően a szakemberek raktak 
le egy tervet az asztalra, amely mentén a kor-
mány bátran mert kötelezettségeket vállalni 
– mondta Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi 
államtitkár. A Bajcsy kórház sikeres szakmai 
tervet rakott össze, amelynek az eredménye, 
hogy az Egészséges Budapest Program kere-
tében összesen 6,5 milliárd forint forrást nyert 
el egészségügyi beruházásokra. Ebből a keret-
ből többek között a gyömrői szakrendelő 
épülete is megújul, melynek szin-
tén a Bajcsy kórház az üzemel-
tetője. 
 – A fejlesztések egyik cél-
ja, hogy a betegek a lakókör-
nyezetükhöz legközelebb ré-
szesüljenek az egészségügyi 
ellátásban – hangsúlyozta 
Ónodi-Szűcs Zoltán

 Pogácsás Tibor, Monor volt polgármeste-
re azzal kezdte tájékoztatóját, számára töb-
bet jelent a monori rendelőintézet felújítása, 
hiszen a szülei is az intézmény páciensei vol-
tak, most ő is az és a gyerekei is azok lesznek. 
Kiemelte, a korábbi fenntartók is tettek a ren-
delő működése érdekében lépéseket, például 
a monori önkormányzat, amely korábban az 
alapellátásnak egy külön rendelőt hozott lét-
re, így téve lehetővé, hogy a rendelőintézet 
épületében egy helyre szerveződjön a men-
tőszolgálat és a tüdőgondozó. 
 Pogácsás Tibor elmondta, évek óta kere-
sik a forrásokat a rendelőintézet korszerű-
sítésére, az első sikeres lépés az volt, mikor 
Pest megyei országgyűlési képviselők el-
érték, hogy a kormány a létrehozzon egy 
megyei fejlesztési alapot, amely segítségé-
vel kompenzálhatók a kieső európai uni-
ós támogatások. Ezt követően azon kellett 
dolgozni, hogy ebből az alapból kiemelt tá-
mogatást kaphasson a szakorvosi rendelőin-
tézet. Czerván György országgyűlési képvi-

selővel közösen ezt most sikerült elérni, 
az Egészséges Budapest Program 

keretében érkező 817 millió fo-
rintot a megyei fejlesztési alap-

ból 553 millió forinttal tudták 
kiegészíteni. 
 A monori rendelőintézet 
felújítására fordítható 1,37 
milliárd forintból az épület 

belső része és az orvostech-
nikai eszközök is megújulnak, 

emellett új szakrendelések bein-
dítása is várható. Az ezzel kap-
csolatos részletek azonban még 
nem tisztázottak, a tárgyalások 
folyamatosan zajlanak. 
 A beruházás várhatóan még 
idén elkészül, Pogácsás Tibor ki-
fejezte arra vonatkozó reményét, 
hogy a megfelelő színvonalú ellá-
táshoz a későbbiek során is sikerül 
megtalálni a forrásokat, amelyek 
segítségével akár humán ágon is 
tovább fejlődhet majd a monori 
egészségügy.  

Az Egészséges Buda-
pest Program keretében 

érkező 817 millió forintot a 
megyei fejlesztési alapból 

553 millió forinttal tud-
ták kiegészíteni.
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Emléknap

  Több éves hagyomány, hogy Monoron is 
megemlékezést szerveznek a kommunista 
rezsim áldozatainak emlékére a Petőfi Sán-
dor utca 9. szám előtt található „málenkij 
robotra” elhurcoltak emléktáblájánál. Idén 
a hivatalos emléknap előtt két nappal, feb-
ruár 23-án 17 órától várják az érdeklődőket 
a szervezők.
 A kommunista diktatúrák halálos áldo-
zatait világszerte 100 millióra becsülik, Kö-
zép-Európában a számuk elérte az 1 millió 
főt. Ennyi emberi élet veszett oda éhínségben, 
kényszermunkatáborban, vagy kegyetlen ki-
végzés által. Az Országgyűlés 2000-ben életbe 
lépett határozata szerint minden év február 
25-e a kommunizmus áldozatainak emlék-
napja. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le 
jogellenesen Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet ha-
tóságok. Ezt követően a Szovjetunióba hur-
colták, ahol a mentelmi jogától megfosztott 
képviselő kilenc évet töltött börtönökben és 
munkatáborokban. 
 Monoron ebből az alkalomból Zsombok 
László polgármester mond emlékbeszédet. To-
vábbá egy munkatábort megjárt, monoriak 
által jól ismert túlélő, Kaldenekker Feri bácsi 
emlékeit hallgathatják meg az érdeklődők. 
Várjuk önöket, hogy méltó módon tiszteleg-
jünk az áldozatok emléke előtt!

  A képviselő-testület legutóbbi ülésén dön-
tött Monor Város Önkormányzata által ad-
ható díjak rendszerének módosításáról. Még 
a tavalyi évben kezdődött a tárgyalássoro-
zat az eddigi gyakorlat szerinti elismerések 
felülvizsgálatáról, aminek eredményekép-
pen most egy új, évenként adható díj alapí-
tásáról döntöttek.
 Az idei évtől a „köz szolgálatában” tevé-
kenykedő városi alkalmazottak elismerésé-
re szolgáló díjról is dönt majd a képviselő-
testület. Az elismerés szabályrendszerének 
kidolgozása folyamatban van, azonban már 
most kiderült, hogy az új díj többletköltség-
vetési forrást nem igényelne, mivel beveze-

Kaldenekker Ferenc (jobbra) a munkatábort is megjárt 
túlélő is emlékbeszédet mond a monori rendezvényen

  A képviselő-testület régóta kereste a meg-
oldást a Kossuth óvoda környékén kialakult 
közlekedési problémákra. Az arra járók reg-
gelente tapasztalhatják, hogy sokszor aka-
dályozott a közlekedés a szűk utcán, a két 
irányból érkező és az út szélén parkoló au-
tók miatt. Az óvodába érkező gyermekek 
nagyobb biztonsága érdekében a forgalmi 
rend megváltoztatása mellett döntött a vá-
rosvezetés.
 A jövőben csak egyirányú forgalom lesz 
a Krúdy utca óvoda melletti (Vörösmarty 
utca–Kossuth Lajos utca közötti) szakaszon, 
a Kossuth Lajos utca irányából az uszoda felé. 
Ezzel párhuzamosan – számítva az utca nö-
vekvő forgalmára – a Vörösmarty utcát is 

Forgalmirend-változás  
a gyerekek biztonsága érdekében

Új városi elismerésről döntöttek

egy irányúsította a képvsielő-testület a Krú-
dy utca felől a Lehel utca irányába.
 Az uszoda felől az óvodába, illetve a Krúdy 
utca ezen szakaszához érkező gépjárművek 
vagy a Somogyi Béla utcán balra kanyarod-
va, vagy a Vörösmarty utcába jobbra letér-
ve kerülhetik el az egyirányú szakaszt.
 A Balassi Bálint utca teljes hosszában át-
adott szakaszán, vagy a Beáta utcában érde-
mes azoknak közlekedniük a jövőben, akik 
ezt az útvonalat használták eddig a Kossuth 
Lajos utca elérésére.
 Az új forgalmi rend remélhetőleg hosszú 
távon megoldást jelent, biztonságosabb par-
kolást és gyalogosközlekedést tesz lehetővé 
az érintett utcákban.

Tábla jelzi a forgalmi rend változását a Krúdy utca sarkán

Házhoz menő szelektív (sárga zsákos)  
és biológiailag lebomló (zöld zsákos) hulladékok szállítási időpontjai 

Körzetek
Sárga zsákos Zöld zsákos

február március február március

Monor 1. körzet 12., 26. hétfő 12., 26. hétfő 5. hétfő 5. hétfő

Monor 2. körzet 13., 27. kedd 13., 27. kedd 6. kedd 6. kedd

Monor 3. körzet 14., 28. szerda 14., 28. szerda 7. szerda 7. szerda

Monor 4. körzet 15. csütörtök 1., 29. csütörtök, 16. péntek 8. csütörtök 8. csütörtök

Monor 5. körzet 16. péntek 2., 16. péntek, 31. szombat 9. péntek 9. péntek

tésével párhuzamosan az évenként odaítél-
hető oktatási és közművelődési díj adható 
darabszáma háromról, kettőre csökken. 
 Ezzel egy időben megállapították a ki-
tüntetésekkel járó pénzbeli elismerések ösz-
szegét is. Minden esetben a köztisztviselői 
illetményalap mértékét tekintik irányadó-
nak, és ez alapján meghatározott összeget 
kapnak jutalmul a jövőben, akik a követke-
ző elismerésekben részesülnek: Díszpolgá-
ri cím, Monorért Emlékplakett és Oklevél, 
Köz szolgálatáért elismerés, Köznevelési 
és Közművelődési Díj, Monor Város Bora, 
Monor Közbiztonságáért díj és Jó tanuló, 
jó sportoló díj.  

A közelmúltban Monor Város Önkormányzata érté-
kesítette az Ipar utcai ingatlant, melyet az elmúlt 
években több ízben is megpróbált eladni – siker-
telenül. Jól mutatja a monori telkek és lehetséges 
telephelyek értékének emelkedését, hogy sorra 
jelentkeztek a befektetők, és licit útján sikerült 
értékesíteni a területet.
 Az Airvent Hungary Kft. nyáregyházi telephe-
lyéről költözik majd Monorra, miután elkészül a 
szükséges gyáregység. Az Isringhausen vállalat-
csoport tagjaként kamionok és buszok vezetőülé-
seinek alkatrészeit fogja gyártani. 

Újabb munkáltató 
létesít Monoron 
telephelyet
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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS
Monor Város Önkormány-
zat képviselő-testülete a 
Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény  
41. § alapján pályázatot 
hirdet a KÖVÁL Nonprofit  
Zrt. vezérigazgatói beosztá-
sának 5 éves, határozott 
időre történő betöltésére.

A képviselő-testület által alapított 
nonprofit részvénytársaság cél-
ja és feladata elsősorban a vá-

rosüzemeltetési feladatok ellátása, va-
lamint Monor város közterületeinek, 
parkjainak fenntartása.
 Az ügyvezető feladatai kü-
lönösen: a társaság alapí-
tó okiratában, a hatályos 
jogszabályoknak, va-
lamint Monor Város 
Önkormányzat kép-
viselő-testületével kö-
tött megállapodásban 
meghatározottak sze-
rint biztosítani a társa-
ság hatékony és eredmé-
nyes működését; ellátni a 
társaság képviseletét harma-
dik személlyel szemben, illetve bíróság 
és más hatóság előtt; továbbá a társaság 
alkalmazottai tekintetében a munkál-
tatói jogok gyakorlása; a társaság pénz-
ügyi, gazdasági folyamatainak működ-
tetése, pénzügyi, gazdasági tervezés.
 Az ügyvezető jogállása: a társaság 
ügyvezetését a vezető tisztségviselő 
megbízási jogviszonyban vagy mun-
kaviszonyban láthatja el – a megbíza-
tás öt évre szól.
 A munkakör betöltésének feltételei: 
felsőfokú végzettség (műszaki vagy 
közgazdasági), büntetlen előélet, cse-
lekvőképesség, az előírt szakirányú 
végzettségeknek megfelelő szakterü-
leten eltöltött 2 éves gyakorlat.
 A munkakör betöltésének elbírá-
lásánál előnyt jelent a jó kommuni-
kációs és kapcsolatteremtési képes-
ség, hasonló területen eltöltött vezetői 
gyakorlat.

 Az elbírálásnál – 
azonos feltételek meg-

léte esetén – előnyt jelent 
hosszabb szakmai gya-

korlat, tapasztalat, valamint 
legalább egy világnyelv (angol, 

német vagy orosz) ismerete, társalgási 
szintű használata.
 A pályázathoz kötelezően csatolni kell: 
a szakmai önéletrajzot, a 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, az iskolai 
végzettséget igazoló okirat másolatát, va-
lamint a vezetői gyakorlat hitelt érdem-
lő igazolását, a pályázónak a társaság 
tevékenységének eredményes működ-
tetésére vonatkozó szakmai és gazdál-
kodási koncepcióját, programját, üzleti 
tervét, nyilatkozat arról, hogy a pályázó 
a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot 
arról, hogy az állás elnyerése esetén ele-
get tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségének, a pályázó nyilatkozatát ar-
ról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, 
vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor.
 Bérezés és egyéb juttatások megegye-
zés szerint.

 A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. március 5., 12 óra. Az álláshely 
betöltésének legkorábbi időpontja: 2018. 
március 16.
 A pályázat benyújtásának helye, ideje 
és módja: a pályázatot egy példányban, 
kizárólag papír alapon, ajánlott postai 
küldeményként „Kövál Zrt. vezérigaz-
gatói pályázata” megjelöléssel ellátva 
kell benyújtani Monor Város polgár-
mestere részére (2200 Monor, Kossuth 
L. u. 78-80.). 
 A pályázat további megjelenésének 
helyei: Monor város honlapja, Monori 
Strázsa Újság.
 A pályázatot Monor Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete bírálja el 
a benyújtási határidőt követő első tes-
tületi ülésén, amelynek eredményéről 
valamennyi pályázó írásban értesítést 
kap.
 A pályázattal kapcsolatos bővebb in-
formáció Monor város jegyzőjétől kér-
hető a 06-29/612-310-es telefonszámon.
 A pályázat kiírója fenntartja magá-
nak azt a jogot, hogy a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilvánítsa.

Monor Város Önkormányzata

A társaság ügyvezetését 
a vezető tisztségviselő 
megbízási jogviszony- 

ban vagy munka-
viszonyban 
láthatja el 
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szer, energia monitoring-rendszerek, okos 
mérőeszközök (víz, gáz, áram), okos víz-
gazdálkodás, okos városmenedzsment 
és közszolgáltatások, közterületi beje-
lentő platform, hogy csak néhány pél-
dát említsünk. Fontos szempont, hogy 
a fejlesztés hatására a városüzemelte-
tés gyorsabb, hatékonyabb, költségkí-
mélőbb legyen és komfortosabbá, élhe-
tőbbé tegye a várost a lakosok számára.
 – Monor eddig is élen akart járni az 
innovációban, és olyan város kíván lenni, 
ahol egyre jobb élni és vállalkozni. Ha 
az országban először Monoron rendszer-
ben valósulhatnak meg „okos város”-fej-
lesztések, úgy nyilvánvalóan még jobb 
hely lehet a település. 
 Jelenleg is tárgyalunk a részletekről a 
Belügyminisztériummal, a Lechner Tu-
dásközponttal és a Nemzeti Infokom-
munikációs Szolgáltató Zrt.-vel. Utóbbi 
egy mobileszközökön működő alkalma-
zás fejlesztését, egy ügyfélhívó és ügyfél-
előjegyzést kezelő rendszert, a térfigyelő 
kamerák rendszerének fejlesztését és az 
E-személyivel a kvázi városkártya-funk-
ciókat szeretné maga fejleszteni és megva-
lósítani. De mindenhol csak a technikai 
hátteret adná. A helyi fejlesztési igények-
ről nekünk kell hozzá gondoskodni. Ez-
alatt a folyamatok átalakítását, a szerve-

zetfejlesztést, a tartalomszolgáltatás 
megszervezését az eszközökre kell 
érteni – mondta Zsombok László.
 A képviselő-testület januári ülé-
sén már tárgyalta az „okos vá-
ros” kialakításának lehetőségeit. 
A programmal kapcsolatos válto-
zásokról későbbi lapszámainkban 
tájékoztatjuk az olvasókat.  V. N.

M onor lehet az „okos város” 
technológiák hazai úttörője 
– közölte a hírt Zsombok Lász-

ló polgármester a legnépszerűbb közös-
ségi oldalon. A kormány az „okos város” 
technológia magyarországi elterjesztése 
érdekében a kísérleti program tesztala-
nyának választotta Monor várost, első-
sorban a város mérete, a településszerke-
zete és földrajzi elhelyezkedése alapján. 
Ez eddig szép és örömteli hír, de mit is 
jelent valójában az „okos város” kifeje-
zés, és miért lehet ez jó a városnak és a 
benne élő lakosoknak?
 Az „okos város” – más néven smart 
city – fogalmát ma még nehéz pontosan 
meghatározni, a magyar közlönyben 
megjelent kormányhatározat például a 
következőképpen írja le: „Az okos város 
olyan település vagy településcsoport, 
amely természeti és épített környezetét, 
digitális infrastruktúráját, valamint a te-
rületén elérhető szolgáltatások minősé-
gét és gazdasági hatékonyságát korszerű 
és innovatív információtechnoló-
giák alkalmazásával, fenntartható 
módon, lakosainak fokozott bevo-
násával fejleszti.” A megvalósítás-
hoz fejlett technológiára, modern 
infokommunikációs fejlesztések-
re van szükség, ugyanis ezek te-
szik lehetővé a város szolgáltatá-
sainak hatékonyabb működését, 

ÖNKORMÁNYZAT

MONOR LEHET 
az ország első okos városa

Modern és hasznos fejleszté-
sek kapuit nyithatja meg a 
település számára a kormány 
által támogatott program.

amelyből eredően javul a városban élők 
életminősége. Az „okos városok” lénye-
ge ugyanis az lenne, hogy élhetőbb, a la-
kosság igényeihez jobban alkalmazkodó 
és azokat kiszolgáló települések jöjjenek 
létre. A településen kialakított rendszer 
megkönnyíti az üzemeltetést, optimali-
zálja a működési folyamatokat, emellett 
hasznos információkat és szolgáltatáso-
kat nyújt a lakosság számára, továbbá 
átláthatóbbak lehetnek a különböző fo-
lyamatok, csökkenhet a bürokrácia, az 
ügyes-bajos dolgok ügyintézési ideje.  
 Az „okos város” kialakulásának egyik 
legfontosabb eleme az informatikai fej-
lesztés, de ettől azért többről van szó. 
A különböző szenzorokból, informati-
kai eszközöket használóktól, intézmé-
nyektől, például az önkormányzattól 
és a hatóságoktól a központba befutott 
adatok hasznosításán túl okos lehet egy 
város a természetes és az épített kör-
nyezet lehetőségeit fenntartható mó-
don használó technikák és technológi-
ák bevezetésével is. Például a szennyvíz 
hőjének közcélra történő hasznosítása, 
közvilágítás forgalomfüggő működé-
se, napenergia hasznosítása, csapadék-
víz tervezett visszatartása, intelligens 
tömegközlekedés és közlekedésfigyelő 
eszközök, okos közösségi kerékpárrend-
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– szögezte le, majd elmesélte hányatott 
életének legsúlyosabb epizód-

jait, hogy alátámassza iga-
zát, amit úgy foglalt ösz-
sze: hiába teremtenek 
akármilyen luxuskö-
rülményeket, ha az 
emberek jó része kul-
turálatlan, rombol és 

tönkretesz. Kár, hogy 
nevét és arcát nem adta a 

véleményéhez.
 Idős járókelőkkel váltottunk 

szót ezután, ráadásul olyan meglepő ered-
ménnyel, hogy mindegyikükről kiderült: 
csak elvétve fordulnak meg a szakrende-
lőben, nincs ott semmi dolguk. A házior-
voshoz járnak a távolabbi intézménybe 
néha, de csak receptért, ha épp szüksé-
gük lenne orvosságra. Nem is hallottak 
az épületfelújításáról – mondták.
 A 79 éves Ellenbacher Lajos is az 
egész séges, és kirobbanó temperamen-
tumú idősek közé tartozik, neki azonban 
véleménye is volt: szerinte legsürgősebben 
az orvoshiányt kellene pótolni, de ez nem a 
monoriakon múlik – mondta.
 Varjasiné Marika és Lendér János egymás-
sal egyetértésben sorolták, hogy az épület 
korszerűsítése örvendetes, mert valóban 
ráfér. Majd hozzáfűzték, remélik, hogy 
a tüdőgondozó várótermét is átalakít-
ják, mert az elég érdekes látványt nyújt: 
egy folyosó végén várakoznak a bete-
gek, keresztirányban rakott széksoro-
kon, mintha csak moziban lennének és 
a filmvetítés kezdetére várnának. Véle-
ményük szerint is a hosszú várólisták je-
lentenek még problémát, a korszerűsítés után 
erre is megoldást kellene találni – mondták.

Amint arról lapunkban is hírt adtunk, a  
Pest megyei járóbeteg-szakellátás-fejlesztés 
részeként megújul a monori szakrendelő.

Varjasiné 
Marika

Kovács 
Henriett

Bencze 
Ferencné

Ellenbacher 
Lajos

KÖRKÉRDÉS

Megújul a 
szakrendelő:  
MIT SZÓL 
HOZZÁ?

T öbb mint egymilliárd forintból a Ba-
lassi Bálint utcai épület külső-bel-
ső felújításán kívül a gép- és esz-

közpark, valamint az orvostechnológiai 
berendezések megújítására is sor kerül. 
A fenntartó, a Bajcsy-Zsilinszky kórház 
új szakrendelések indítását is tervezi.
 Ez a hír volt az apropója kérdésünk-
nek, amellyel az utcákat jártuk, hogy 
megérdeklődjük, mit szólnak hozzá a 
monoriak.
 Kovács Henriett, aki a bicikli gyerekülé-
sén nézelődő kisfiával járt a városközpontban, 
mindenekelőtt óvatos elégedettséggel leszögezte, hogy 
a gyerek szerencsére nem beteges, nagyon ritkán fordul 
elő, hogy orvoshoz kell vele sietniük, olyankor viszont 
egyenesen a Heim Pál kórházba mennek. Az megnyug-
tatóan bevált eddig, reméli, ezután is így lesz. A család 
felnőtt tagjai sem veszik igénybe túl sűrűn a monori szak-
rendelő intézetet, ám amikor igen, akadnak kellemetlen 
tapasztalatok. Igaz, ezek nem monori, hanem országos 
jelenségnek számítanak. Amikor ő legutóbb neurológiai 
vizsgálatra szorult, nem tudtak időpontot adni Monoron, 
Vecsésre küldték tovább. Ott három hónapos várakozási 
idővel fogadták, és amikor a szakorvos elé került, az ér-
tetlenkedve nézte a beutalót. „De hiszen ez már egy há-
rom hónapos probléma!”– mondta. Amiről persze a be-
tege tehetett a legkevésbé.
 Tudomása és tapasztalatai szerint a többi szakrende-
lésen is hasonló a helyzet – jegyezte meg Kovács Henri-
ett, aki szerint a szakrendelő korszerűsítése után fontos 
lenne, hogy szakembereket is szerződtessenek.
 Bencze Ferencné ellenben azt vágta rá gondolkodás 
nélkül: a labort, az lenne az első, amit felújítana és hely-
zetbe hozná, mert a jelenlegei állapot éppen csak elfo-
gadható – de sajnos itt is hosszú a várakozási idő.
  Öt éve jár a szakrendelőbe nagyon sűrűn – tudtuk 
meg egy idős hölgytől, aki az egészségügyi ellátással 
és annak körülményeivel maradéktalanul elégedett. A 
személyzettel, a bánásmóddal, a tárgyi feltételekkel is 

Egymással egyetér-
tésben sorolták, hogy 

az épület korszerűsíté-
se örvendetes, mert 

valóban ráfér
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SIKERES MONORIAK

A ki a monori Vigadóban megné-
zi a képeiből rendezett kiállítást, 
megismerheti annak a világnak 

egy szeletét, amit Ildikó megörökítésre 
érdemesnek tartott.
 Beszélgetésünket a monori Ma gó-
csiakkal kezdjük, akiknek neve a város-
ban olyan ismerősen hangzik, mintha 
emberemlékezet óta ide tartoznának. 
 Sokan vannak, de vajon rokonai 
is, nem csak névrokonai egymásnak?  
– kérdezem. Magócsi Ildikó pedig azt fe-
leli, hogy legalább kilencven százalé-
kukkal rokonságban áll. Számon tart-
ják egymást, ami nem azt jelenti, hogy 
százötven fős nagy családi összejöve-
teleket tartanának, de bármi történik, 
tudnak egymásról. 
 Ennek igazolásául még azt is meg-
említi, hogy volt egy Magócsi, aki József 
Attilával – amikor a leendő költőt rászo-
ruló kisgyerekként kis időre nevelőszü-
lőkhöz adták Monorra – ugyanabba az 
iskolai osztályba járt.
 Monoriságát Magócsi Ildikó is ki-
hangsúlyozza. Azt mondja, el se tud-
ná képzelni, hogy máshol lakjon, soha 
eszébe se jutott elköltözni. Ennek nem 
csak olyan praktikus okai vannak, hogy 
a város közel van Pesthez, innen min-
den könnyen elérhető. Hanem, mert 
minden hozzátartozója itt él, s ez a hely 
ennél, meg egyéb okoknál fogva is sze-
rethető.
 Városképeket azonban csak nagyon 
kivételes pillanatokban készít – derül ki –,  
mert elsősorban portréfotósnak vallja 
magát. Olyannak, aki elsősorban olyat 
fényképez, aminek szeme van. 
 Eszerint a lelket szeretné rögzíteni a 
képben – jegyzem meg.
 Bólint, hogy igen, pontosan ez a szán-
déka. Ösztönösen már kisgyerekként 

ráérzett erre, és nem tájakat, virágokat, 
tárgyakat fényképezett, hanem a körü-
lötte élőket.
 Hatéves lehetett, meséli, amikor ér-
dekelni kezdte, hogy a nagybátyja és a 
keresztapja – akik mindketten igen te-
hetséges hobbifotósok voltak – hogyan 
készítik a képeiket. Hagyták, hogy meg-
csodálja a sötétkamrát, hamar kezébe 
adták a tükörreflexes gépet, és őt való-
sággal elvarázsolta, amikor meglátta a 
gép belsejében kirajzolódni a kinti vi-
lág egy darabkáját. Nyolcévesen aztán 
megkapta a nagybácsitól annak egy ré-
gebbi fényképezőgépét ajándékba, és 
ezzel el is dőlt a sorsa.
 Bár akkoriban ez még korántsem volt 
egyértelmű, hiszen a lovakat is imádta, a 
kedvükért tanult agrármérnöknek, kö-
zöttük képzelte el élete hátralévő részét. 
 Huszonkét évig köztük is élt, aztán 
egyszer csak beütött a baleset, egy díj-
ugratáson. Annyira féltették azután, 
annyit aggódtak érte, hogy ő maga is 
kételkedni kezdett: valóban ez a hiva-
tása? Végül váltania kellett – ekkor ka-
nyarodott vissza ahhoz, ami kínálta ma-
gát: a fotózáshoz.
 Technikailag ugyan már elég kép-
zettnek érezte magát, mégis elvégzett 
egy marketinges-divatfotós iskolát, ahol 
olyan tanítót – Fejes Tamást – választott 
magának, aki hagyja a tanítványai egyé-
niségét érvényesülni. Ennek köszönheti 

– vallja most utólag is – hogy sikerült be-
kerülnie a szakmában azok közé, akik-
nek sikerül a saját hangjukon megszó-
lalniuk, s ezzel szerezni ismertséget és 
valamelyes elismertséget.

 Filmforgatásokon werkfotókat készít, 
aközben is tartva magát a mindig ér-
vényes elhatározáshoz: megvárni a pil-
lanatot. Koncerteken, rendezvényeken, 
divatfotózáson vagy családi eseményen 
sem az a stratégiája, hogy ellőjön két-
ezer képet, aztán majd csak lesz köztük 
pár igazi, hanem, hogy kivárja a pilla-
natot, amikor a képben a lélek megmu-
tatkozik.
 Ehhez végtelen türelem kell – mon-
dom, s Ildikó jóváhagyja: ha máskor 
nem is mindig, de munka közben: van.
 Kiállításra nem sűrűn vállalkozik 
– mondja – nem szereti, ha a csapból is 
ő folyik. Mondott már nemet több fel-
kérésre is, de a monoriak megkeresését 
ez ügyben nagy örömmel vette. 
 A Vigadóban mutatkozik be a képe-
ivel, de erről nemigen beszél. Aki érde-
mesnek tartja megnézni, még megte-
heti, s eldönti közben, érdemes volt-e 
valóban?
 Az viszont szóba kerül, hogy a mono-
ri gimnáziumban a most 11. osztályba 
járó, 18 éves lányára nagyon büszke: ti-
zenhárom éve dobol a gyerek, ma már 
egy Magyarországon híresnek mond-
ható zenekar tagjaként. És nagyon jól 
bírja, hogy tanul és egyszersmind ko-
molyan űz egy nem könnyű foglalko-
zást. Van másik zenész is a családban: 
a papa, a Ladánybene együttes basz-
szusgitárosa.
 És akkor már ne felejtsük ki a rokon-
ságot sem, ha ezt a beszélgetést eleve az-
zal kezdtük: Kéri András, a Monoron is 
jól ismert Irie Maffia énekese meg uno-
katestvér. Molnár Anna

 A lovaktól A LÉLEKIG
A lovak iránti rajongása miatt agrármérnöknek tanult Magócsi Ildikó, egy díjugratáson szer- 
zett sérülése miatt azonban váltania kellett. Hogy ez különösebb megrázkódtatás nélkül 
sikerült, azt annak köszönheti, hogy gyerekkora óta hobbija volt a fotózás. Ebből lett az- 
tán az új hivatása, amelyben ugyancsak otthonosan érzi magát. Ismert, keresett fotós lett.
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KÖZÖSSÉG

Elég, ha csak végigsétálunk a városközpont főutcáján. Kossuth Lajosról 
való elnevezése, ottani mellszobra, a mellette lévő március 15-i emlék-
mű egyértelműen 1848-at, annak idei 170. évfordulóját juttathatja 
eszünkbe, a leágazó Nemzetőr utcával együtt. De innen indul, illetve ide 
fut be a forgalmas Mátyás király utca is, jelezve, hogy itt sem felejtették 
el az 560 éve megkoronázott kiemelkedő uralkodó történelmi érdemeit.

Arculati tervpályázatot hirdet 
a monori Lions Club Monor 
legnagyobb belvárosi épület-
homlokzatának megújítására.

Visszaköszön a TÖRTÉNELEM 

Legyen még szebb  
MONOR BELVÁROSA! 

M onor főutcájából kiszélesedő, három 
templomáról nevezetes főterén a 
legnagyobb békességben szólhat-

nak egymás mellett a katolikus, a református 
és az evangélikus templom harangjai. Egy-
mással ugyan majdnem szemben áll a város 
építészetileg legértékesebb két műemlékdísze: 
az impozáns klasszicizáló későbarokk refor-
mátus, illetve későbarokk-copf stílusú kato-
likus Isten háza – annak ellenére, hogy a kö-
zépkori katolikus templomot a törökdúlás 
után a kálvinisták vették birtokukba koránt-
sem ellenségesen, hanem egységben díszít-
ve, ökumenikus rendezvényeken is szolgál-
va a várost. A tér végében pedig újabb, kisebb 
evangélikus testvérük hangulatos, magya-
ros-eklektikus stílusban épült derűjével pe-

dig pont 80 éve szemlélheti mindkettőt. Ebből 
is, a város főterén állva is érzékelhetjük, mi-
lyen nagy jelentősége lehetett a tordai ország-
gyűlésen 450 éve – a világon először – kihir-
detett szabad vallásgyakorlás határozatának. 
(Pont egy olyan erdélyi régióban, ahol több fe-
lekezethez tartozó kisebbségek éltek és élnek 
együtt. Különösen azért is, mert abban a tér-
ségben még ma is aktuális kérdés az őshonos 
kisebbségek jogainak elismertetése. Ebben 
– a Minority Safe Pack aláírásával – mi is se-
gíthetünk.) 
 Az említett épületek és harangok történe-
te magában is tükrözi életünk, történelmünk 
változásait.
 A 100 éve befejeződött első világháború alatt 
pl. – a fájó emberveszteségeken túl – mind a 

négy református harangot rekvirálták, négy 
évig teljes némaságra kényszerítve templo-
mukat. A középharangot például pont 50 éve 
sikerült pótolni. 30 éve – a rendszerváltozás 
hajnalán – már felépülhetett új gyülekezeti 
házuk is. A katolikusok 130 éve cserélhették 
le templomuk zsindelyes tetőzetét. Az emlí-
tett Nagy Háborúban ők négyből három ha-
rangot veszítettek. A két kisebbet 1922-ben, a 
nagyharangot pedig 1927-ben újraöntették, 
de utóbbi a második világháború áldozatává 
vált (ahogy az evangélikusok legnagyobbja is). 
Így a megmaradt nagyobb szól most délben 
és a misék előtt, halottak búcsúztatásakor pe-
dig mindhárom. Az evangélikus templom je-
lenlegi nagyharangjának felirata: „Boldogok 
a békességre igyekvők, mert ők az Isten fiai-
nak mondatnak.” A református nagytemplom 
főbejárata mellett ezt olvashatjuk: „Legyetek 
egymáshoz jóságosak.” A Nyitott Templomok 
Éjszakájára pedig így invitálta az érdeklődő-
ket római katolikus közösségünk: „Uram, tégy 
minket békéd eszközévé!” Az utóbbi időszak-
ban egyaránt megszépült környezetükben e 
felekezetek egymás templomaiban, együtt is 
megemlékeztek a reformáció 500 éves évfor-
dulójáról. B.G.

A Lions Club a világ egyik legnagyobb 
jótékonysági szervezete, idén ünnep-
li fennállásának 100. évfordulóját. A 

szervezet missziója világszerte, hogy a helyi 
közösségek önkéntes szolgálatain keresztül 
segítsék a rászorulókat. A centenáriumi év-
ben különös figyelmet fordítanak az ifjúság 
és a látássérültek támogatására, az éhínség 
elleni küzdelemre és a környezetvédelemre. 
Emellett a centenárium év egyik fontos kez-
deményezése, hogy az említett területek mel-
lett a közösség egészének fejlesztésére is na-
gyobb hangsúlyt helyezzenek a klubok. Ebből 
az alkalomból a Monor Hegyessy Lions Club 
a helyi közösségeknek szóló örökségprog-
ramja keretében egy nagyszabású városképi 
projekttel kíván szolgálatot teljesíteni és ma-
radandót alkotni Monor számára.
 Az elmúlt években Monor belvárosa telje-
sen megújult, megszépült. Sajnos a fejleszté-

sekből a belváros egyik legfontosabb 
épülete, a Kossuth Lajos utca  88. alatti 
társasház eddig kimaradt, jelen formájá-
ban a város összképét is jelentősen ront-
ja. Különös adottsága az épületnek a vá-
rosközpont irányába néző, összefüggő 
homlokzata, mely jelen leromlott álla-
potában teljesen disszonáns a megújult 
városközpont többi téreleméhez képest. 
A homlokzat adja magát, hogy megújult 
és élő képi világgal hozzájáruljon a bel-
város minőségi képi megjelenéséhez. 
Az elmúlt években a világ minden tá-
ján egyre inkább az a trend, hogy a vá-
rosképet rontó tűzfalakat, az összefüggő 
falfelületeket egyedi falfestésekkel, installáci-
ókkal, térplasztikákkal teszik „élővé”. 
 A Monor Hegyessy Lions Club az élére áll 
annak a kezdeményezésnek, hogy a város e je-
lentős, jelenleg leromlott állapotú homlokzata 
megújulhasson és az a város egyik új szimbó-
lumává válhasson. A megvalósítás érdekében 
Monor önkormányzatával és a Kossuth utcai 
társasház együttműködésével pályázatot ír 
ki a klub. A nyertes pályázó, azon túl, hogy 
alkotása díszíti majd a társasház falfelületét, 
300 ezer forint pénzjutalomban is részesül.

 A részletes pályázati kiírás megtalálható 
a Pályázatfigyelő weboldalán (www.pafi.hu), 
valamint Monor város weboldalán (www.
monor.hu) a hirdetmények menüpontban. 
Benyújtási határidő: február 28.  
 Hégely Péter, a Monor Hegyessy Lions Club 
soros elnöke elmondta, a monori lakosság is 
beleszólhat abba, hogy milyen alkotás díszít-
se majd a társasház homlokzatát. A monoriak 
a város weboldalán elhelyezett szavazófelü-
leten nyilváníthatnak véleményt a beérkezett 
pályázati anyagokról.  V. 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
a monori Vigadó  
Étterem üzemeltetésére
A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 
a jelenleg Vigadó Étterem néven ismert (Monor, Kossuth L. u. 65–67. 
földszint) helyiség bérlése, étterem üzemeltetése, működtetése céljából.

A szerződés: helyiségbérleti és étterem-
üzemeltetési szerződés. Időtartama: 
határozott idejű, 5 év, mely mindkét 

fél egyetértésével hosszabbítható.
 A mindkét fél által jóváhagyott szerződés 
hatálybalépésének napja és az étterem üze-
meltetésnek a kezdő napja: 2018. március 01.
Az étterem és hozzá tartozó helyiségeinek 
adatai: kávézó 49,6 m2, étterem 114,6 m2, 2 db 
raktár, összesen 10,2 m, tároló 8,8 m2, kony-
ha 38,8 m2, 2 db előkészítő 16 m2, iroda, sze-
mélyzeti öltöző, zuhanyozó: 24 m2, női, férfi 
WC, takarítószertároló-helyiség. Ezen kívül 
utcai terasz (közterület-foglalást és díját az 
önkormányzat hatályos rendelete szerint a 
bérlő rendezi). 
 Felszereltség, feltételek: A kávézóhelyiség 
beépített szekrényekkel és kiszolgálópultok-
kal, polcokkal, asztalokkal kanapékkal, szé-
kekkel rendelkezik. Az étterem 70 fő ültetésre 
asztalokkal, székekkel berendezett. A kony-
ha felszeléséről információ a 06-29/413-212 
telefonszámon kapható. (Felhívjuk a pályá-
zó szíves figyelmét, hogy az eszközök mini-
mum hét év óta használatban vannak.) A bér-
leti díj ezen eszközök bérletét is tartalmazza, 
de azok pótlása, javítása a bérlő kötelessége.
 Az Ajánlattevőnek kell vállalnia a HACCP 
szabványnak megfelelő felszereltség és üze-
meltetés folyamatos biztosítását.

Bírálati szempontok
A megajánlott havi bérleti díj 2018. 03. 01. és 
2019. 02. 28. közötti első év időszakára, mely 
minimum 200 000 Ft/hó + ÁFA (a kezdő hó-
napra is) (35 pont), javaslat az étterem tervezett 
üzemeltetésre, programokra, rendezvények-
re (10 pont), az étterem jellege, nyitvatartása 
(10 pont), a forgalmazni kívánt termékek be-
mutatása (10 pont), a bérlő által tervezett esz-
közök és berendezések részletes bemutatása 
(stílus, minőség, stb.; jelenlegi bútorzat hasz-
nálata, cseréje stb.), esetleges beruházási, fej-
lesztési elképzelések, ötletek bemutatása, fi-

nanszírozása (25 pont), étterem üzemeltetés 
terén szerzett szakmai tapasztalat, referenci-
ák bemutatása (10 pont). Összesen: 100 pont. 
 A pályázat nyertese az összességében leg-
jobb ajánlatot adó (legmagasabb pontszámot 
elérő) pályázó lesz. 
 A pályázat pontszámait Monor Város Ön-
kormányzatának képviselő-testülete, illetve 
annak illetékes bizottsága állapítja meg.
 A pályázatot egy eredeti példányban cég-
szerűen aláírva, zárt borítékban kell benyúj-
tani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat ét-
terem üzemeltetésére”.
 A pályázatot személyesen vagy postai úton 
az alábbi névre, címre lehet benyújtani: Viga-
dó Nonprofit Kft., 2200 Monor, Kossuth La-
jos utca 65–67.
 Személyesen a Vigadó Nonprofit Kft. tit-
kárságán, Monor, Kossuth Lajos utca 65–67. 
I. emelet. A pályázat beérkezésének határide-
je: 2018. február 8. 12 óra.
 A pályázónak vállalnia kell: a Vigadó Non-
profit Kft-vel a folyamatos együttműködést, a 
Vigadó dísztermében, illetve egyéb helyisé-
geiben tartandó rendezvények tiszteletben 
tartását, közüzemi mérőórák saját névre tör-
ténő átírását, szerződések megkötését a szol-
gáltatókkal, továbbá hogy a bérbeadó felújí-
tást nem tervez, igény esetén annak költsége 
a bérlőt terheli. 
 A nyertes pályázó kötelessége a kereske-
delmi tevékenység folytatásához szükséges 
bejelentési kötelezettség teljesítése, továbbá 
az üzemeltetéshez szükséges engedélyek be-
szerzése.
 Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés 
megkötésével egyidejűleg kettő havi bérleti 
díjnak megfelelő kauciót Ajánlatkérő részé-
re letenni, amely összeg Ajánlattevőnek fel-
róható szerződésszegés esetén felhasználás-
ra kerül.
 Ajánlatkérő jogosult minden év február 
1-től az előző naptári évre vonatkozó hivata-
losan közzétett inflációval növelni a bérleti 
díjat.

  A Vigadó Kulturális és Civil Központ idén 
újra összegyűjti és aktualizálja azoknak a mo-
nori civilszervezeteknek, alapítványoknak a 
listáját, akik jogosultak a személyi jövedelem-
adó 1 százalékának az elfogadására. 
 A kezdeményezés célja, hogy a monori adó-
fizetők is tudjanak róla, milyen helyi célokat tá-
mogathatnak a kötelezően fizetendő személyi 
jövedelemadójuk egy századával. Mint ismert, 
Magyarországon minden adóbevallást leadó 
magánszemély jogosult az adójának 1 száza-
lékáról az egyházak részére, 1 százalékáról pe-
dig az arra jogosult közhasznú civil szerveze-
tek, alapítványok részére rendelkezni.
 Monoron is több tucat olyan egyesület műkö-
dik, melyek jogosultak a támogatásra. A szerve-
zők a kezdeményezéssel szeretnék elérni, hogy 
minél több helyi lakos döntsön úgy, hogy adó-
jának ezt a kis részét Monoron működő egye-
sületek, alapítványok támogatására fordítsa. 
Kérjük a jogosult szervezetek képviselőit, tag-
jait, hogy küldjék el az egyesület, alapítvány 
alapító okiratban szereplő nevét és adószámát 
a vigado@vigadokft.hu e-mail címre. A szerve-
zők néhány napon belül közzéteszik a jelenleg 
rendelkezésre álló adatok szerinti listát.
 Reméljük, hogy minél szélesebb körben el-
terjed a hír és a több ezer monori munkaválla-
ló néhány tízezer forintos támogatásának kö-
szönhetően jelentős összeggel gyarapodnak 
majd a helyi szervezetek! nfo

Maradjon  
Monoron az adó 
1 százaléka!

 
Az igazi öröm számunkra, amikor önzetlenül, lel-
kesen, szeretettel tudunk létrehozni egy olyan 
alkalmat, mint a tavaly karácsonyi jótékonysági 
étel- és csomagosztás. Ötödik alkalommal tettük 
ezt támogatóink segítségével, akiknek ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani!
 Állomás Pékség, Berki István, Békési Barbara, Bok-
ros Lajos, Bokros Sándor, Dobai Anna, Farkas Sándor, 
Goods Market, Horváth József, Jármai család, Kalá-
nyos család, Kalocsáné Kati, Kocsis István(EGÉR), Leé 
László, Leéb család, Lokálpatrióta Egylet, Monori Böl-
csőde, Polgár Tiborné, Rábai Pékség, Rizmayer család, 
Róth Katalin, SZIMI, Vidák Bertalan és Emőke.

Balogh és a Róth család

Köszönjük,  
hogy segítettek! 

KÖZÖSSÉG
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KULTÚRA

Sokszínű programkínálat 
várta az érdeklődőket  
A VIGADÓ 
SZERVEZÉSÉBEN

A tavaszi-kora nyári időszakban megszokott, hogy a Vigadó 
épületén kívül is rendszeresen szerveznek programokat a 
szakemberek – idén ez már az év első hónapjára is igaz volt. 

A mellett, hogy a beltéri rendez-
vények helyszínéül szolgáló 
dísztermet több alkalommal is 

megtöltötték a látogatók, a város több 
pontján szabadtéri eseményen is részt 
vehettek a monoriak.
 A hónap elején a Közös Nevező kiállí-
tás-sorozat idei első kiállítására, Magócsi 
Ildikó Monoron élő fotóművész tárlatá-
nak megnyitójára közel 100 vendég ér-
kezett. A Vigadó felújítása óta minden 
évben énekes-zenés esemény nyitja meg 
az új esztendőt, mely programon évről  
évre más műfaj előadóit köszönthetik. 
Idén a Maya Trió tagjai telt házas kon-
certen, dalok szárnyán vitték zenei vi-
lágutazásra a közönséget. 
 A rákövetkező hétvégén a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából szerveztek 
ünnepi műsort. Monoron tízéves ha-
gyomány, hogy Kossuth-díjas művész 

előadásával köszöntik a he-
lyi kultúra központjában, 
a Vigadó dísztermében 
a jeles dátumot. Lukács 
Sándor színművész re-
mek előadással érke-
zett városunkba, a telt 
házzal futó előadás kö-
zönsége percekig tartó 
vastapssal köszönte meg 
az értékes perceket. 
 A tavalyi Arany János-évhez 
kapcsolódva január 25-re sikerült Mo-
norra szervezni a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum kiállítását, az Arany-buszt. A vá-
ros központjába érkező mozgókiállítást 
egész nap gyereksereg vette körül, több 
mint háromszázan tekintették meg a 
rendkívüli tárlatot. Szintén ezen a hé-
ten került sor a Dumaszínház-sorozat 
következő előadására: a stand-up mű-

faj fiatal generációjának legnépszerűbb 
előadója, Kiss Ádám kétszer is megtöl-
tötte a Vigadó dísztermét. 
 A téli hónap ellenére szabadtéri prog-

ramra is várták az érdeklődőket, hi-
szen a december elején átadott 

jégpályán ismét jégdiszkót 
szerveztek. Ezúttal a 

záróbulira került sor, hi-
szen a terveknek meg-
felelően január 28-án 
volt nyitva utoljára az 
ideiglenesen felállított 

jégpálya.
 A február is mozgal-

masan indul majd, hiszen 
rögtön az első hétvégén a Mo-

nor Városi Sportcsarnok átadásá-
ra kerül sor, melyre a hazai fesztivál-
szezon egyik nagy kedvencét, az Irie 
Maffia zenekart kérték fel a szervezők. 
A február 3-i koncerten egy másik mo-
nori kötődésű zenekarral is találkozhat-
nak majd, hiszen a Pleszkán Écska vezet-
te Soulbreakers zenekar melegíti majd 
be a várhatóan több mint ezer fős kö-
zönséget.  ZL   

A Vigadó felújítása 
óta minden évben éne-

kes-zenés esemény 
nyitja meg az új 

esztendőt
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Hirdetés

Igazi, emlékezetes 
KÖZÖS NEVEZŐ VOLT
A Vigadó kiállítássorozatának címe soha nem tűnt nagyobb 
telitalálatnak, mint a január 8-án, a legutóbbi megnyitón. Nem 
csak azért, mert a házigazda intézmény egy évtizedes fennállása 
óta rendszeresen jelentkező esemény idei első bemutatóján is 
sikerrel folytatódott; hanem mert ilyen alkalommal, ilyen sokan, 

„közösen”, még megközelítőleg sem jelentek meg itt egyszerre.

KULTÚRA

A jó hirdetésen kívül ennek természe-
tesen több oka is volt. Kétségkívül a 
napjainkban mind nagyobb teret hó-

dító vizuális kultúra egyre népszerűbb te-
rülete a fotóművészet. A január 8-i kiállítás - 
megnyitón bemutatkozó, már elismert kép-
viselője, Magócsi Ildikó pedig monori. Ráadá-
sul egy nagyon közismert nagycsalád tagja. 
És hogy mennyire összetartó, és „közös ne-
vezőre” képes rokonság ez, az a profi mű-
vészfotók mellett külön kuriózumot jelentett 
a megnyitón az őket közelebbről nem isme-
rőknek. Aki itt közreműködött, mind rokon-
ságban áll egymással. Zsombok László szemé-
lyes hangvételű megnyitójában – közvetlen 
humorral – meg is jegyezte: „El kell kerülni, 
hogy belterjesnek tűnjön”. 
 Egyetértettünk a polgármester további gon-
dolatával, miszerint egy jól elkattintott művé-
szi kép sokszor hatásosabb, erősebb, haszno-
sabb lehet a városmarketing szempontjából, 
mint egy tudományos tanulmány.  Igaza le-
het abban is, hogy egy amatőr jó fotója inkább 
csak a véletlennek köszönhető a profiké vi-
szont a szakmai tudatosságnak és tehetség-
nek. Ebben pedig a felszerelésnek csak any-
nyi szerepe lehet, mint egy jó ebéd esetében 
a lábosoknak. Zsombok László Magócsi Ildi-
kó felvételeihez gratulálva csak annyit java-
solt, hogy szívesen látna monori témájú képe-
ket is. Ehhez később Ildikó hozzáfűzte, hogy 
volt ott ilyen, például a lányáról, Hertelendi 

Annáról  is, aki dobolt a megnyitón, a fuvo-
lázó – szintén rokon – Bánszki Csengével. 
 Zsombok Erika, az Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola Monori Tagintézmény igaz-
gatója arról beszélt, hogy Ildikó kisgyermek-
korától érdeklődött a művészetek, nagyapja és 
keresztapja hatására pedig különösen a fotó-
zás iránt, amit már több mint tíz éve – agrár-
mérnöki diplomája megszerzése után – művé-
szi hivatásának választott. A formák, fények 
és a mozgás tudatos összekapcsolásával festői 
szépségű, de a fotográfia sajátos birodalmá-
ba tartozó, igényes képeket alkot. A jellemző 
érzések arcokon visszatükröződő pillanatai-
nak a színek és fények összjátéka ad – a vaku 
megvilágítása nélküli – különleges hangula-

tot. Tehetsége, kitartása, türelme segítségé-
vel megtalálja és kiemeli, megláttatja velünk 
a természetes szépség ragyogását és elvezet 
minket a művészet magasabb síkjára.
 Magócsi Ildikó kérdésünkre elmondta, hogy 
nagy hatással volt rá Fejes Tamás fotóiskolája, 
és Szipál Péter és fiával való ismeretsége mel-
lett meghatározóan inspirálta Szebeni András 
fotóművész is.
 Utóbbi tanácsát követi abban, hogy mások 
hatására nem akarja megváltoztatni saját lá-
tásmódját.
 – Kevesen dolgozhatnak együtt Magyaror-
szágon olyan művészekkel – mondta –, mint 
pl. Presser Gábor („Pici bácsi”). Francia, spanyol, 
olasz utcaszínházaktól a MÜPÁ-n át a Nemze-
ti Színházig megvan az a közeg, aki szereti a 
képeimet és mindig engem hív. Főleg koncer-
tekről, színházakról fotózok, és most már a tv-
nek is, öt éve – folytatta. Öt önálló kiállításom 
volt – tette hozzá –, a fővároson és Csongrádon 
kívül öt éve a monori KultPincében is a három 
budapesti, csoportos mellett. Nem szeretek a 
középpontba kerülni, úgyis látják a fotóimat, 
beszéljenek helyettem a képek. Ezért válasz-
tottam azt a mottót: „A kép fölötte áll a szó-
nak, amennyiben nem csupán megértésünk-
höz szól, hanem hatalmába is kerít”. (Bloch)
 – Az utóbbi években nem volt kiállításom, 
mindet visszautasítottam. De ez mégiscsak 
Monor, és ez nekem fontos. Bármily sokat fo-
tózok Pesten, szerintem soha nem megyek el 
innen – fejezte be gondolatmenetét. 
 E rokoni közösség oly közvetlen derűvel 
teremtett jó hangulatot, hogy a „belterjesség” 
helyett sokkal inkább azt láthattuk, hogy a 
kulturális érdeklődés is – foglalkozástól, tiszt-
ségtől függetlenül – jól összekapcsolhat, „kö-
zös nevezőre” hozhat egy nagycsaládot. A 
Hangsúlyok című fotókiállításon a hasonló-
ra való törekvés bennünk is hangsúlyosabbá 
válhatott. B.G.

Magócsi Ildikó fotográfus (középen) Zsombok  
László polgármesterrel és Zsombok Erika  
zeneiskola-igazgatóval a kiállítás megnyitóján

További információ: Rendek Sándor, üzemvezető  •  Tel.: +36-20/972-4948

Jelentkezzen hozzánk Monorra 
autószerelő, autóvillaMossági szerelő 

vagy karosszérialakatos pozícióra!

Biztos vállalati háttér • Juttatás a kollektív szerződés szerint 
Vonzó cafetériacsomag • Csoportos egészség-, baleset- és életbiztosítás 

Ingyenes utazási lehetőség helyi- és helyközi tömegközlekedési járatokon.

További információ:
http://www.volanbusz.hu/hu/tarsasagunkrol/allasajanlatok/muszak   

A munkavégzés helye: 
Monori Járműfenntartó Üzem, 2200 Monor, Dr. Csanádi György u. 2–4.

Jelentkezési határidő:  2018. február 15.
Monor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Parole
 NYELVISKOLA

Vizsgázz nálunk 
sikeresen 

az ingyenes 
nyelvvizsgáért!

ÁLLAMILAG 
ELISMERT 

NYELVVIZSGA 
MONORON

Részleteket honlapunkon  
vagy nyelviskolánkban találsz.
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KÖZÖSSÉGFIZIKA

Játékos formában ismerkedhet-
nek meg a gyerekek a fizika 
csodáival a művelődési házba 
érkező kiállításon március 5.  
és 10. között. Öveges professzor 
kísérleteinek segítségével a 
természet törvényeit és fizikai 
jelenségeit próbálhatják ki szo-
katlan és látványos formában.

ÚJRA MONORON  
a Játékos Tudomány-kiállítás

A kiállítás azon túl, hogy bemutatja az 
érdekes jelenségeket, rövid és érthető 
magyarázatot is ad az érdeklődőknek. 

2005 a fizika éve volt, ennek apropójából ké-
szült e kiállítás, hogy játékos formában mutas-
sa be a természeti törvényeket, mindezt úgy, 
hogy a látogatók saját maguk működtethetik 
a kiállított eszközöket! Az egy hétig látogat-
ható kiállítás elsősorban a fiatalabb korosz-
tályhoz szól, de a felnőttek is nagy örömmel 
feledkeznek bele az eszközökkel való kísér-
letezésbe. Számos múzeum működtet hason-

ló játszóházat világszerte, Magyarországon a 
budapesti Campona központban vagy a Ter-
mészettudományi Múzeum játszóházában ta-
lálkozhatunk hasonlóval.
 A résztvevők olyan eszközökön mérhetik 
le ügyességüket, mint például a légágyú, a 
lyuklabirintus, vagy a koncentrációs görbe. 
Rajzolhatnak ingával, készíthetnek szivár-
ványos szappanhártyát és természetesen a 
mágnesességet és az elektromosságot bemu-
tató játékokat is kipróbálhatják majd. 

 A félszáz mókás és tanulságos eszközt és já-
tékot tartalmazó kiállítást március 5. és 10. kö-
zött, hétfőtől szombatig, jelképes 400 forintos 
belépődíj ellenében látogathatják az érdeklő-
dők a Monori Művelődési Házban. A szerve-
zők természetesen várják osztályok, csoportok 
jelentkezését is! A kiállítás további részletei-
ért keressék fel a www.vigadokft.hu honlap-
ját, csoportok részére időpontfoglalás a 06-
29/413-212es telefonszámon, vagy a vigado@
vigadokft.hu e-mail címen lehetséges.

A kiállítás játékos és interaktív formában 
mutatja be a természeti törvényeket

Öveges József professzor a természettudomány nép-
szerűsítésének egyik legkiemelkedőbb alakja volt

A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  
mézes üvegeibe csomagoljuk!

a méhek és  
gyógynövények erejével

5000 Ft feletti rendelésnél  ingyenes házhoz szállítás 
Monor 30 km-es körzetében! • telefonos rendelés: 06-70/607-4444

Az APiFito termelői mézek és  mézkülönlegességek megvásárolhatók  
a Régió lapkiadó Kft. szerkesztőségében: 2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

Natura 2000 területen termelt mézek! 

Gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, rozmaringos, 

zsályás, kamillás, 
köményes, bazsalikomos 

500 g:  

1490 
Ft ÚJ!

Hársméz
500 g: 1290 Ft 

1000 g: 2390 Ft

Akció!

Virágméz
500 g: 1090 Ft 

1000 g: 1790 Ft

Mézrendelés  
már az interneten is:  

www.apifito.hu

Hirdetés
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Dudás Viktor filmszakértő  
a könyvtár vendége

   Az elmúlt években jutott némi reflektorfény 
a magyar filmeknek. Előbb a Saul fia, majd 
a Mindenki című film ért el régen látott si-
kereket. Most Enyedi Ildikó Testről és lélekről 
című filmje áll a siker kapujában – az alkotást 
Oscar-díjra jelölték a legjobb idegen nyelvű 
film kategóriában. Ennek apropóján érkezik 

a Dr. Borzsák István Városi Könyvtárba Du-
dás Viktor filmszakértő, aki a filmről, az Os-
car-díjról, kulisszatitkokról és egyéb filmes 
érdekességekről beszélget. A program feb-
ruár 20-án lesz, kezdés: 19 óra 30-kor. Film-
őrülteknek kötelező a megjelenés! 
 A könyvtár további programjai: Ringató-
foglalkozás Szántó Dóra Viola vezetésével: feb-
ruár 12-én, 19-én és 26-án 11 órától. 
 Biblioterápiás beszélgetés kisgyermekes 
anyukáknak: Február 8-án, 15-én, 22-én 11 
órától. 
 Patchwork (foltvarró) tanfolyam Pásztorné  
Borus Piroska vezetésével: február 14-én, 21-
én, 28-án 16 órától. 
 Február 22-én csütörtökön 14 órától beszél-
getés Lantos Mihállyal Lépéselőny című köny-
véről. 
 Február 27-én kedden 16 órától Áfra János 
költő mutatja be Két akarat című könyvét. V. 

KÖZÖS NEVEZŐ  
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Február 5.
Magyar Természetvédők Szövetsége „Őrzők: Közösen  
a természet védelméért” című kiállítás. 
Vigadó, díszterem

PEST MEGYEI IFJÚSÁGI HANG-
VERSENY-SOROZAT II. ELŐADÁSA
Február  13.
Forgó Együttes – „Duna-parton van egy malom…” 

– népzenei barangolás a Kárpát-medencében
Vigadó, díszterem

MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNISTA  
DIKTATÚRA ÁLDOZATAINAK  
EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL
Február 23.
Petőfi utcai emléktábla

NEOTON KONCERT
Március 2.
Monor Városi Sportcsarnok

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Március 5.
Füzesi Antal festőművész kiállításának megnyitója
Vigadó, díszterem

JÁTÉKOS TUDOMÁNY-KIÁLLÍTÁS
Március 5–10.
Monori Művelődési Ház

PÁL FERI ELŐADÁSA
Március 19.
Jegyek már kaphatóak!
Monor Városi Sportcsarnok

BERECZ ANDRÁS ESTJE
Április 27. 
Jegyek már kaphatóak!
Vigadó

A Vigadó programjai

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

GALAMBKIÁLLÍTÁS
Február 9-11.
Művelődési Ház

JÓTÉKONYSÁGI FARSANG
Február 10. 
Jótékonysági farsangi parti a Kossuth Lajos óvoda javára.
Jászai Mari Általános Iskola

FALÁNK FÁNKFALÓK TALÁLKOZÓJA
Február 11. 14 óra 
Jótékonysági fánksütés a Monor Hegyessy 
Lions Club rendezésében. 
Strázsa hegy, KultPince (Kövidinka sor)

VALENTIN-NAPI BÁL
Február 17. 20 óra
Jászai Mari Általános Iskola

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK 
EGYESÜLETE 
Február 24.
Művelődési Ház

KICSINYEK KONCERTJE
Február 24. 17 óra
Gyermek tanulók zenés előadása a Monori Zeneiskolában

MONORI POLGÁRŐR-EGYESÜLET  
KÖZGYŰLÉSE
Február 25.
Monori Művelődési Ház

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA
Március 5. 17 óra
Koncertsorozat a Monori Budai Imre  
Alapfokú Művészeti Iskolában

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018. február 20-án és 27-én 17 Órakor

30 éve 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

Főbb feladatok:

•  Teljes körű bérszámfejtési 
feladatok ellátása

•  Tb-kifizetőhely részére 
adatok szolgáltatása

•  Munkaügyi és egyéb 
adminisztratív feladatok 
ellátása

•  Adatszolgáltatások, 
egyéb kimutatások 
készítése

NEFAG Zrt. Monori Erdészete
bérelszámoló 
munkatársat keres

  elvárások:

•  Legalább középfokú bér- és 
munkaügyi szakirányú végzettség

•  Naprakész munkaügyi, TB- és 
adózási ismeretek

•  Word, Excel magabiztos használata
•  Jó kommunikációs készség, 

megbízhatóság, hatékony 
munkavégzés

előnyt jelent:

•  Jártasság a 
Babér-program 
használatában

•  TB-ügyintézői 
végzettség

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi  címre:
csolyane@nefag.hu

AJÁNLÓ
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KULTÚRA

A magyar kultúra napja,  
és a Monorhoz való kötődés

  A Vigadó az idén is megszervezte a jeles 
dátumra emlékező, szokásosan színvonalas 
műsorát – Lukács Sándor Kossuth-díjas szín-
művész közreműködésével – , január 21-én. 
Ezúttal másnap, a város másik jelentős kul-
turális intézménye, a monori zeneiskola is 
méltóan, eredeti módon köszöntötte ezt az 
ünnepet. Tanárai – Barna Alexandra, Edőcs Ta-
más, Mocsáry Károly, Solymosi Sebestyén, Sza-
lai Ildikó és Antós Csaba – most is igazi mester-
fokon szólaltatták meg hangszerüket; Bartók 
Béla, Járdányi Pál és Farkas Ferenc műveinek 
előadásával egyaránt. 
 Az elsőként most is megkapó tisztasággal 
éneklő Gyöngyharmat Kórus, Kövesné Bo-
dor Andrea és Bíró Zsuzsa vezényletével tel-
jesen meghatotta a rendezvény színművész-
fellépőjét is. Papp János érzelemgazdag 
orgánumával emberséggel előadott verseit 

– nem véletlenül Kazinczy-díjas – a közönség 
megérdemelten vastapssal jutalmazta. 
 Kár, hogy rövidre kellett tervezni e rendez-
vényt, mivel ezt követően még az ünnepélyes 
ökumenikus imaórára – ott is meghívott köz-
reműködőkkel – várták az érdeklődőket, az 
Ady Iskolában. Így aztán a Himnusz megszü-
letésének 195. évfordulójára sokoldalúan le-
hetett emlékezni Monoron.   
 A zeneiskolában – kellemes meglepetés- 
ként – az is kiderült, hogy Papp János színmű-
vész miért mondhatta annyira hitelesen József 
Attila Hazám című versét, különösen a nélkü-
lözőkre vonatkozó részleteket. Elmondta, hogy 
Pokorny Liával tagja a „Közel a part” nevű ka-
ritatív egyesületnek, amelyik évek óta ide-

jár a monori cigánytelepre, egészségnapokra, 
farsangra, Ki mit tud?-ra, sportnapra. És ami 
a legfontosabb: tartós élelmiszert gyűjtenek 
minden karácsony előtt. A legutóbb összegyűj-
tött 6325 kilogramm élelmiszer java részét is 
idehozták és szétosztották a családok között. 
 – Nagyon fontos dolog, hogy a rászoruló 
embereken segítsünk, hogy kevesebb legyen 
a gondjuk. Merthogy sokan vannak, az saj-
nos igaz – mondta Papp János.   B.G.

1080 Ft 

helyet t

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

Tipp:

A tisztasághoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!

Az akciós ár  

csak a hirdetés 

felmutatásával 

érvényes!

700  Ft

Az akció 
2018. február 

1-től 28-ig, 
vagy a készlet  

erejéig tart.

Luxor  

varrott

seprű
titánium nyéllel

Bankkártyás fizetési lehetőség

Doni áldozatokra
emlékeztek

  Január 12-én volt a 75. évfordulója a doni 
áttörés katasztrófájának, húszadik századi 
történelmünk legnagyobb katonai tragédiájá-
nak. 1943-ban, a második világháború orosz 
frontján, II. Magyar Hadseregünk több mint 
százezer főt veszített el. Hazánkban sok he-
lyen hajtottak fejet tisztelettel ezen a napon 
az akkori áldozatok emlékművei előtt. 

 A monori megemlékezést a vitézi rend 
szervezte meg, széktartó őrnagya, területi 
vezetője segítségével és református mono-
ri presbitere irányításával. Megyei vezető-
ségük is képviseltette magát.  
 A hősi halottaink emlékét idéző vers-
részlet után beszédek nem hangoztak el. 
A rövid köszöntő üdvözölte a rendnek 
az erdélyi Háromszékből érkezett tagjait, 
amit a megjelentek által hozott mécsesek 
és koszorúk csendes elhelyezése követett 
az Il Silenzio méltóságteljes trombitaszó-
lójának kíséretével. Az összejövetelt a ró-
mai katolikus nagytemplom elesettek em-
lékére ajánlott szentmiséjén való részvétel 
zárta.  
 Jó volt látni, hogy tanárnőjük kíséreté-
ben ott volt a megemlékezésen (több gene-
ráció képviselői mellett) a Nemzetőr iskola 
húsz diákja. Ők is tudják, hogy a helyszí-
nen – Szent István téri II. világháborús em-
lékművünk oszlopába vésve – ott vannak a 
Don-kanyar monori áldozatainak nevei is.
 Közös felelősségünk az egész nemzet ál-
dozatai emlékének ápolása, amit így remél-
hetőleg az utánunk következő generáció is 
folytatni fog. B.G.

Háromszékből érkezett vitézi rend tagjai                                
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Kik voltak a polgárok? A monori emberek azon csoportjait tekint-
hetjük polgárnak a XIX. század elején, akik az árutermelésre, 
árukereskedelemre, illetve az úgynevezett „szabad értelmiségi 
pályák”-ra szerveződtek rá, s ily módon valamiféle „független” 
egzisztenciával rendelkeztek. Jólétük, helyzetük saját teljesítmé-
nyüktől, s nem a privilégiumok erejétől függött. Értékközpontú 
vezérlő elv lett a tulajdon szabadsága, a teljesítményelv tisztelete.

A monoriak viselt    
dolgai  XCIII.
Események a polgári 
életben, 1926–1927 Báró Szterényi József
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HELYTÖRTÉNET

M ilyen segítséget kaptak a polgár-
rá váláshoz? Például ezekben az 
években az Országos Iparegye-

sület a budapesti iparcsarnokban Országos 
Kézművesipari Tárlatokat rendezett. E fóru-
mokon esetenként több mint hatszáz lelkes 
kézműiparos vett részt, melyre a monori ipar-
testület kiválóságait is meghívták. A rendez-
vényt évről évre – az ország minden részéből – 
közel kétszázezer érdeklődő látogatta meg, és 
gyönyörködött a hazai kézművesipar teljesítő-
képességében. Nem kisebb egyéniségek, mint 
Rákosi Jenő, Apponyi Albert gróf, Matlakovits 
Sándor, Szterényi József báró, Hadik János gróf és 
még többen hívták fel a közfigyelmet a kéz-
művesipari szakmák alkotásaira, s tették ez-
zel vonzóvá a polgári életet.
 A polgárok egymás között házasodtak. Fé-
nyes esküvőre került sor 1927 februárjában 
Monoron a református templomban. Ekkor 
fogadott hűséget Rabár Endre dr. ügyvédjelölt 
– néhai Rabár Endre dr. országgyűlési képvi-
selő és királyi közjegyző fia – Burján Manciká-
nak, Burján Béla földbirtokos és dohánytőzs-

dés (aki korábban a kereskedők egyletének 
elnöke volt) leányának.
 A kereskedők, iparosok, ha tehették, fej-
lesztették üzletüket. Például községünk jeles 
polgára, Kalmár Mihály királyi tanácsadó, a 
Kossuth–Péteri úti malom tulajdonosa öröm-
mel tájékoztatta a sajtó útján a monoriakat 
(1927 októberében): „Malmomat a mai kor 
igényeinek megfelelően átszereltettem Hoff-
mann János malomszerelő úrral. (…) Lisztje-
im bármely malom lisztjeivel versenyezhet-
nek. (…) A Kossuth Lajos utca sarkán liszt- és 
terményüzletet nyitottam, ahol elsőrendű Ti-
sza vidéki búzaliszteket tartok a saját őrlésű 
lisztjeim mellett.”
 Ez idő tájt tatarozták, renoválták a járás-
bírósági épületet, amely 1908-ban épült. A 
munkát Kiss József építésvállalkozó végez-
te. Aki több évi távollét után, vállalkozását 
kihívó feladatokkal fejlesztve, 1927 tavaszán 
tért haza Monorra, gazdag tapasztalatokkal. 
S kitűnő ízlését és szaktudását ezidáig már 
több modern épület dicsérte. A felújított bí-
rósági épület ismét a Főtér díszévé vált. 

 Az óvodák évzáró ünnepségét az iparo-
sok is áldozatkészen segítették. Például az 
alsó óvoda (ma a Dózsa Gy. utcai gazdakör 
épülete) rendezvényének sikere érdekében 

„Bekker Ádám asztalosmester az összes fuva-
rokat adta, Zánthó György építésvállalkozó pe-
dig a színpad felállítását végezte el”. Rutkay 
Elvira óvónő örömmel köszönte meg.
 A vallási életet élő iparos és kereskedő ifjak 
jó szívvel szolgálták a kulturális életet. Többek 
között szép példa erre, hogy a Monori Refor-
mátus Egyesület 1927 novemberében a Viga-
dó nagytermében táncmulatsággal egybekö-
tött műkedvelő színielőadást rendezett. Nagy 
sikerrel adta elő a Noszty fiú esete Tóth Mari-
val című vígjátékot. A műkedvelő társaság az 
egyesület tagjaiból és felkért leányokból állt. 

„Az előadás a nagyszámú közönség legtelje-
sebb megelégedését érdemelte ki. S nagy él-
vezettel szórakozott az elmés darab víg ötle-
tekkel teli fordulatain, üde szellemességén és 
szépségén. Különösen a főbb szerepeket kreá-
ló Stettner Manci, Thámm Irma, Koncsek Aran-
ka, Burgyán Benő, Kalas Pál, Baranyi Ferenc (a 
költő apja) nyújtottak kiválót. De hozzájárul-
tak a fényes sikerhez Hegedűs Irén, Pelek Julis-
ka, Thámm Antónia, Szilvási Juliska, Szabó Ist-
ván, Levitzky László, Szilágyi István, Borsai József, 
Sárközy Ferenc, Burján Ferenc és Burján Sándor. 
A kitűnő hangulat áthatott az ezután követke-
ző táncmulatságra is, mely reggelig tartott.”
 Így éltek elődeink a 19. század elején.
 Forrás: Pest Megyei Levéltár – Országos 
Iparegyesület levele 12/1926; Monorkerületi La-
pok 1901–1914; Közérdek 1914–1932.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

1080 Ft/m2 -től, szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1080 Ft/m2 -től háztól házig szállítással.

    Magócsi Ruhatisztító 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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Március 3. 13 óra: 
Balassagyarmati VSE–Monori SE  
Március 10. 13 óra: 
Monori SE–Termálfürdő Tiszaújváros
Március 17. 14 óra: 
Cigánd SE–Monori SE
Március 24. 14 óra: 
Monori SE–Putnok FC
Március 31. 14 óra 30: 
Nyírbátor FC–Monori SE 

 Az NBIII Keleti csoport 
első tavaszi mérkőzései 
(17–21. forduló)

Hirdetés

SPORT

Mi újság NBIII-AS  
labdarúgócsapatunknál?
Keretváltozás történt 
a téli szünetben. 

A Monor SE NBIII labda-
rúgócsapatánál is van 
jövés-menés a téli szü-

netben. Négyen távoztak  ke-
retből, tőlük az MSE hivatalos 
honlapján köszöntek el, közös 
megegyezéssel.
 Közülük ketten munkahelyi el-
foglaltság miatt nem tudták vál-
lalni a korábbi edzéskezdeteket.
 Katona Roland itteni másfél éve 
alatt 37 bajnoki és 2 kupamérkőzésen pályá-
ra lépve 4 gólt szerzett, többször csapatka-
pitányként. A 26 éves Mészáros László két fél 
szezonon keresztül volt meghatározó futbal-
listája, alapembere a klubnak, az őszi sze-
zonban is közel ezer percet játszott a csapat-
ban.
 Ketten pedig a kevesebb játéklehetőség 
miatt keresnek maguknak másik csapatot.

 Fazekas Richárd tevékeny részese volt az 
előző szezon sikereinek, miközben Monoron 
vált felnőtt labdarúgóvá. Ősszel kevesebb já-
téklehetőség jutott neki. Ezért döntött a váltás 
mellett a 22 éves hátvéd. Kelemen Ádám szin-
tén többet szeretne játszani. Az MTK-ból köl-
csönkapott Csicsek Leventét pedig – aki sérülé-
se miatt csak 6-szor játszott az MSE-ben, 1 gólt 
lőve – most visszaigényelte anyaegyesülete. 
 Új igazolásként jelenleg két játékossal si-
került megállapodni. Az első szerzemény 
Májer Gergő volt.
 A 22 éves futballista Érden és Tárnokon 
Ismerkedett meg a labdarúgással, majd a Fe-
rencváros korosztályos csapataiban edződött. 
Felnőttként Diósdon 2014-ben már bronzér-
met ünnepelhetett.
 Elsősorban Szigetszentmiklósról lehet is-
merős. Csupaszív, a védelemben és a közép-
pályán is otthonos játékosnak jellemezhető, 
aki előző csapataiban stabil kezdő volt. Ta-
valy kilenc gólt lőtt. Hozzánk most az oszt-
rák Union Peuerbach csapatától érkezett, 
ahol az őszi idényt töltötte.
 Másodikként Berki Istvánt, korábbi NBI-
es és U21-es válogatott játékost sikerült 

szerződtetni, az Rákosmente 
KSK-tól. A 24 éves, mindkét 
lábát jól használó támadó kö-
zéppályás utánpótlás korában 
a Goldballban, a Vácban, az Új-
pestben és az Illés Akadémiá-
ban fordult meg, majd felnőtt-
ként az NBII-es Vácban játszott. 
 Majd az akkor élvonalbeli 
Egerben az NBII-es válogatott-
ban szerzett vállsérülése miatt 
nem játszhatott, de 2013-ban 
már vele lett NBIII-as bajnok a 
Csákvár. Kreativitása és ered-
ményessége miatt a DVSC és a 

Győri ETO is meg akarta szerezni, de vé-
gül az NBI-es Puskás Akadémia szerződ-
tette, 19 évesen. Ezt követő siófoki majd 
olaszországi útkeresése után került Sal-
gótarjánba, majd az RKSK-hoz. 
 Visszatérhet tavasztól az MSE-be – min-
denki nagy örömére – a tartósan kiemelke-
dően játszó Balanescu Dániel, akit keresztsza-
lag-szakadás miatt hosszú ideig nélkülöznie 
kellett együttesének. 
 Az átigazolási időszak február végi ha-
táridejéig ez a lista – sem a távozók, sem 
az érkezők szempontjából – nem véglege-
sen lezárt. A sikeres őszi szezont követően 
a szakmai vezetés a folyamatos fejlődés ér-
dekében hozta meg személyi döntéseit. 
 Dr. Selei András sportigazgató: – Sok já-
tékost figyelünk, de csak olyat fogunk szer-
ződtetni, aki biztosan segíteni tud abban, 
hogy megtartsuk előnyünket, és megnyer-
jük a bajnokságot. Folyamatosan készülünk 
a másodosztályra, igyekszünk a szakmaisá-
got a profizmushoz közelíteni. Januártól pél-
dául új technikai vezetővel, Kovács Zoltánnal 
bővül a szakmai stáb, aki már több helyen is 
bizonyította rátermettségét. B.G.                                   

Felvételre keresünk
monori forgácsoló üzemünkbe
betanított munkásokat  
és CNC esztergagépekhez
gépkezelő munkatársakat!

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: 
J-Technik Kft.  •   06-29/410-270 vagy 06-20/365-2829 telefonszámon • e-mail: info@jtechnik.hu
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Januári éremeső
   Jól kezdték az évet a Monor SE birkózói, 

a nyársapáti meghívásos gyermek- és di-
ákversenyen. 24 érmet szereztek a monori 
fiatalok

SPORT
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Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 11  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

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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!

 Elégedett lehet az edzői stáb is, hiszen a 24 
fős monori csapat 9 arany-, 6 ezüst- és 9 bronz-
éremmel – valamennyi birkózónk dobogós si-
kerével – zárta a megmérettetést. B.G.
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Fordulatos meccsen, egy ponttal kapott ki a Monori SE 
férfi kosárlabdacsapata az NBII-es bajnokság 9. fordu-
lójában. Az ellenfél a mérkőzés előtt a kilencedik he-
lyet elfoglaló MAFC BME volt, így már a csapatok he-
lyezése miatt is kiélezett csatára lehetett számítani, 
hisz a Monori SE a mérkőzés előtt a hetedik helyen állt. 
 Kurucz László edző így nyilatkozott a mérkőzés után: 

– Rossz dobószázalékunk ellenére a kezünkben volt a 
meccs, de taktikai fegyelmezetlenségeinket kihasz-
nálta az ellenfél és megérdemelt győzelmet aratott. 
Ki lehet kapni idegenben, de amilyen ostoba módon 
ma ezt mi összehoztuk az elfogadhatatlan. Azt hi-
szem, hogy ideje mindenkinek magába nézni.
 A mérkőzésről és a kosárlabdacsapat eredmé-
nyeiről további információkat olvashatnak a www.
monorise.hu weboldalon. 

Kosárlabda
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Mi lett vele? 
Taróczy Balázs monori vendégjátéka alkalmával 2010. októberé-
ben három tizenéves ifjú játszott bemutató páros mérkőzést a 
wimbledoni bajnokkal. Hevesi Gergő és Mészáros Marci azóta 
meghatározó tagja lett a felnőtt csapatnak, de mi történt a 
harmadik fiúval Városi Ferenccel, népszerű nevén Fecóval?

Hirdetés

Minden, ami 
kémény!

•   Kémények bélelése, 
szerelt kémények kivitelezése 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu

U toljára öt évvel ez-
előtt láttalak játsza-
ni, akkor vendégjáté-

kosként nyertél mérkőzést a négyes 
pályán a monori felnőttcsapat egyik 
csapatbajnoki találkozóján. Hogy lettél ven-
dég Monoron?

 – Tizenegy évesen a diákolimpia or-
szágos döntőjében elsők lettünk Ger-
gővel, majd tizenkét évesen vidékbaj-
nokságot nyertem párosban. Stabil tagja 
voltam a top tíznek, a nemzetközi ver-
senyeken elért eredményeim alapján 
pedig felkerültem az Európai Tenisz 
Szövetség (TE) ranglistájára. Mindezt 
úgy értük el nevelőedzőmmel Filadelfi 
Zsolttal, hogy Monoron nincs fedett pá-
lya. Télen Budapestre jártunk edzeni 
a Gubacsi Zsófi Tenisz klubba, ott ját-
szott az egyik barátom, vetélytársam 
Zeljenka Martin is, ezért úgy döntöttem, 
hogy átigazolok.

– Versenybíróként közelről ismertem a kor-
osztályodat. Sok jó ellenféllel játszottál hét-
ről hétre és ha jól ismerem az eredményei-
det, akkor két játékost kivéve legalább egyszer 
mindenkit legyőztél. Ők ketten ma a Davis- 

kupa csapat tagjai.
 – Valóban Piros Zsom-

bor és Valkusz Máté el-
len sohasem sike-
rült nyernem. Az ő 
pályafutásuk is jól 
példázza, hogy a si-
kernek milyen sok 
összetevője van. A te-

hetségen kívül sokat 
számít a családi háttér 

is. Azt az anyagi áldoza-
tot, amiben nekik részük volt 

és van, azt az én szüleim nem tudták 
vállalni.

– Mégis sokat köszönhetsz nekik, miként a 
lánytestvéreid is, akiknek az életében szin-
tén fontos szerepet tölt és töltött be a sport.
 – Öt évvel idősebb nővérem, Virág 
gyerekkorában teniszezett és úszott is, 
de nem versenyszerűen. Érettségi után 
a Testnevelési Egyetemre felvételizett, 
ahol úszóedzői szakon szerzett diplo-
mát. Jelenleg testnevelőtanári illetve 
gyógytestnevelői mestervizsgára készül. 
Ikertestvérem, Brigitta hatévesen kezdett 
el úszni, tízévesen már harmadik volt 
az országos korosztályos ranglistán a 
kétszáz méteres mellúszó számban. Ah-
hoz, hogy versenyben maradjon a leg-
jobbakkal, még több edzésre lett volna 
szüksége, erre azonban nem volt lehe-
tőség, így tizenkét évesen abbahagy-
ta a versenyzést. Jelenleg a budapesti 
Metropolitan egyetem kommunikáci-
ós szakán folytat tanulmányokat.

– Visszatérve a te sikereidre, a már em-
lített vidékbajnoki cím mellett mire vagy 
még büszke? 
 – A klubváltás utáni két-három év-
ben már nem sikerült felülmúlnom a 
korábbi korosztályos sikereimet, így 
16-17 éves korom után már csak felnőtt-
versenyeken indultam. Több negyed-
döntős eredményem után hamar meg-
szereztem az első osztályú minősítést, 
legjobb ranglistás helyezésemet 2016-
ban értem el, akkor egyéniben 31-ik vol-
tam a hazai felnőtt ranglistán, csapat-
ban pedig játszottam a Szuperligában.

– Maholnap húszéves leszel, hogyan tovább?
 – Ősztől szeretnék bekerülni valame-
lyik amerikai egyetemre tenisz ösztön-
díjjal, ezért több helyre is pályáztam. Ed-
digi interjúim alapján optimistán ítélem 
meg az esélyeimet, bár tudom, hogy a 
világ minden tájáról jelentkezők között 
sokan vannak, akiknek komoly nem-
zetközi eredményeik is vannak.

– Sok sikert kívánok a tanulmányaidhoz 
és a további sport pályafutásodhoz, azt re-
mélve, hogy a megszerzett tudásodat egy-
szer még kamatoztatni fogod a monori te-
nisz javára.  Filadelfi Gábor 

Városi Ferenc (középen) 2016-ban érte el  
a legjobb eredményét a felnőttek között

Ősztől szeretnék be-
kerülni valamelyik 
amerikai egyetemre  

tenisz ösztön- 
díjjal

Monor és környékére 
keresünk  

Ingatlanértékesítő 
kollégát  

kiemelt bérezéssel!
Fényképes önéletrajzokat  

a zsagi@hotmail.com e-mail címre várjuk.

(Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.)
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Elmúlt 2017, és eljött 2018, de elhunyt kiemelkedő 
sportvezetőink emléke változatlanul él bennünk. 
 Szeptember végén már a harmadik emléktor-
na idézte fel Veres László, a monori kosárlabdasport 
egyik alapítójának legendás alakját. Az idén ugyan 

– a szentendreiek visszalépésével – a dunaharaszti-
ak győztek, de a monoriaknak a mai napig sok ösz-
tönzést jelent egykori mesterük sportéletútja.
 December 28–29-én rendezték meg a Karácsony 
Kupa – I. Gábor Attila Emléktornát. 17 Pest megyei 
csapat vett részt rajta, tágabb környékünkről, akik 
rendszeresen ott vannak a teremfoci-bajnokságokon. 
A nyertes most annak a Staminának a fiatalabb kor-
osztályú csapata volt, amelyben – ameddig tehette –  
játszott maga Gábor Attila, az MSE korán eltávozott 
szeretett elnöke. Egykori mezét is láthatta ott a szép 
számú közönség.
  Január 11-én immár 12. alkalommal rendezte meg 
a Monori SE karateszakosztálya Tóth Csaba sensei em-
lékedzését. A közel 40 karatés és Csaba hozzátarto-
zói találkozójával zárult a tiszteletadó esemény. G. 

Emléktornák

Hirdetés

Monorról  
az NBI-es  
nagycsapatba 

Úszóink aratnak

   A gyáli Réti Tamás után a 17 
éves monori Bokros Szilárd is tag-
ja lett az NBI-es Puskás Aka-
démia keretének. Mindketten 
Monoron sajátították el – töb-
bek között Bokros Róbert, Len-
gyel Roland és Földesi Zoltán irá-
nyításával – a labdarúgás szakmai 
alapjait. 

   Az előző év utolsó versenyén, Hódmezővá-
sárhelyen, december 16-17-én a szerb-román- 
magyar mezőnyben, 537 versenyző között 
az MSE úszói kilenc érmet szereztek. Három 

 Bokros Szilárd a nyolcadik osztályt már 
Felcsúton járta. U-14-esként a bajnokság-
ban harmadik helyezett, 2010-ben pedig 
az NBI-es bajnokcsapat tagja. Ősztől a 
Puskás Akadémia partneregyesületé-
ben, az NBII-es Csákváron játszott köl-
csönben – Réti Tamással együtt. 

 U-17-esként szerepelt az UEFA 
Youth League selejtezőjében. A 
2016/17-es szezon legjobb aka-
démistájának választották meg, 
majd a szőke védekező közép-
pályást Pintér Attila edző behív-

ta az NBI-es Puskás Akadémia 
felnőtt nagycsapatának keretébe 

is, akikkel spanyolországi edzőtá-
borban készül (Réti Tamással is) a 
tavaszi idényre. B. 

arany- (Barta Bianka), két ezüst- (Barta Bian-
ka, Barta Nóra) és négy bronzéremmel (Barta 
Bianka, Szilágyi Csanád, Bock Kamilla), vala-
mint 27 pontszerző helyezéssel térhettek haza.
 A Pest megyei csapatbajnokság harmadik 
fordulójában, a Tüske uszodában december 
2-án hat arany-, hat ezüst- és öt bronzérem-
mel a negyedik helyet szerezték meg.
 2017-ben az MSE 20 versrenyzője úszta 
meg a szintidőt, 73 alkalommal elérve a jel-
vényes minősítést. A nyolcévesek korosztá-
lyában 50, 100 és 400 méteres gyorsúszásban 
2017-ben Magyarország ranglistavezetője, a 
monori Barta Bianka!   B.G.

Barta Bianka, a nyolcévesek korosztály listavezetője

Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/AAKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok és  

fürdőszobabútorok

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.Biztonságban szeretné tudni értékeit?

AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTARTAMRA 
VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA SZÉFBÉRLÉSI 
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:
- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)
- fióki nyitva tartási időben:
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.)

http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért 
kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.
hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársa-
inkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek
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•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim 
részére, a siker díja 2-3%.16 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csa-
lódni! Tel.: 06-20/397-4055

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 
20000 Ft/m³, tölgy-bükk 25-33 cm 19500 Ft/
m³. Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

•   Szeretnél megismerkedni az olajfestészet-
tel? Festőszakkör indul februártól a JAG-ban! 
Diákok és felnőttek részére is! Érd.: 
+36-70/379-1007, facebook/agardigabi.  
Várlak szeretettel! Agárdi Gabi festőművész

•   Termelői mézek 1490 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

•   Monoron két nőstény kecskegida, 9 hó-
naposak, núbiai-búr szülőktől 15000 Ft/db 
áron ELADÓ! Érd.: 06-70/607-4444

•   Kertészt keresek gyümölcsfák 
folyamatos gondozására Monoron. 
Érd.: 06-20/489-9363 

•   Budapesten a kispesti piac üzletházában 
fodrászszék női fodrász részére kiadó. 
Tapasztalt nyugdíjas előnyben. 
Érd.: Jóska férfi fodrász 06-30/252-9326 

Apróhirdetés

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

AsztAlost  
és hegesztővizsgával  

rendelkező 
lAkAtost 

felveszünk Budapest  
XVII. kerületi üzemünkbe.

Telefon: 06-30/914-9425

A Régió Lapkiadó Kft.
ügyfélkapcsolati munkatársat keres

Feladatok:     
•   Cégek telefonos és személyes megkeresése során 

a termékek és szolgáltatások bemutatása.
•    Egyedi ajánlatok kidolgozása a kiadó 

partnereinek.
•    Marketingstratégiai tanácsadás ügyfelek részére.
•   A megkeresések eredményének rögzítése CRM-

rendszerben.
•   Árajánlatok készítése és elküldése.
•   Potenciális új ügyfelek folyamatos feltérképezése.
•   A kiadói csapat munkájának folyamatos 

támogatása a közös célok elérése érdekében.
•   Személyes látogatások megszervezése és 

lebonyolítása.

Amit kínálunk:    
•   Stabil, támogató vállalati háttér.
•   Hosszú távú munkalehetőség egy dinamikusan 

fejlődő cégnél.
•    Egyéni kompetenciaalapú képzés.
•   Lehetőség az aktív részvételre új termékek és 

szolgáltatások kidolgozásában.
•   Kiváló munkahelyi körülmények, jó hangulatú csapat.
•    Rugalmas munkaidő-beosztás.
•   Alkalmazotti jogviszony, fix fizetés, költségtérítés.

Elvárás:   
•   Legalább középfokú végzettség.
•   Kiváló kommunikációs készség, kreativitás.
•   Határozott, magabiztos, kulturált negjelenés.
•   Megbízhatóság, kitartás, jó problémamegoldó- 

képesség.
•   Számítógépes alapismeretek.

Előny:   
•   Felsőfokú képzettség.
•   Személyes vagy telefonos értékesítésben 

szerzett tapasztalat.
•    Marketing szakirányú képesítés.
•   Saját gépkocsi és „B” kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés:   
 A fényképes önéletrajzodat, fizetési igényed megjelölésével az info@regiolapok.hu e-mail címre várjuk.
Tipp: jelentkezés előtt látogass el honlapunkra (www.regiolapkiado.hu) és ismerd meg, hogy mivel foglalkozunk!

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2018. február
15-én  és 19-én  
17 órakor

Monor, 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!

Nem kapott
Strázsát?

Kérjük jelezze 
ha nem kapott 

Monori Strázsa újságot, 
vagy egyéb problémát 

tapasztal a terjesztéssel! 
E-mail: terjesztes@

regiolapok.hu 

Tel.: 06-29/412-587 



Akciós árak február 9-től 17-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Erzsébet-
utalványt is  
elfogadunk

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

Keresse
 webshopunkat 

a neten!
www.husifutar.hu

MINTABOLT

ATLAsz

699  Ft/kg

699 Ft/kg

950 Ft/kg

189 Ft/kg

799  Ft/kg

1399  Ft/kg

1790 Ft/kg

699 Ft/kg

1590 Ft/kg

599 Ft/kg

890 Ft/kg

990  Ft/kg

599  Ft/kg

1590  Ft/kg

599  Ft/kg

599 Ft/kg

899  Ft/kg

599  Ft/kg

Bőrös 
fél sertés

Lecsókolbász

Pulyka felső comb

Kacsafarhát

Lehúzott 
fél sertés

Imki szalámi
csemege, csípős, paprika 

nélküli

Mell nélküli tyúk

Sertéslapocka

Sertéskaraj
hosszú

TokaszalonnaBőrös lapocka

Formázott,  
rendelésre

Monori kolbász
csípős, csemege

Csontos csirkemell

Egész csirke

Zsírszalonna

Birka
eleje, hátulja



2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198
Nyitvatartás: 
 H–P: 8–18, 
Szo: 8–13, 

V: zárva 

Akció: 
2018. 01. 31–02. 28.
illetve a készletünk 

erejéig.

Nem csak kereskedők részére!

Topjoy  
üdítőital
1 liter

Cat menü  
macskaeledel 
415 g

Palmolive  
tusfürdő
250 ml

Riesenbrau 
sör
doboz,
0,5 liter

Hüsi  
üdítőital 
5,0 liter

Löwenbrau  
sör
doboz, 
0,5 liter

249 Ft 
helyett

205 Ft

119 Ft 
helyett

99 Ft

409 Ft 
helyett

369 Ft

149 Ft 
helyett

135 Ft

289 Ft 
helyett

249 Ft

185 Ft 
helyett

169 Ft

Rocky sör palack 0,5 l 119 Ft 99 Ft

Szalon sör doboz 0,5 l 165 Ft 149 Ft

Aranyfácán sör doboz 0,5 l 172 Ft 159 Ft

Rákóczi sör 2,0 l 509 Ft 449 Ft

Jagermeister 0,5 l 3  149 Ft 2 915 Ft

Nestea Zöldtea Eper 1,5 l 249 Ft 179 Ft

Márka Jaffa 2,5 l 199 Ft 169 Ft

Pepsi üdítő 2,5 l 349 Ft 315 Ft

Visegrádi ásványvíz 1,5 l 75 Ft 59 Ft

Bomba! Energiaital doboz 0,25 l 149 Ft 129 Ft

7 Days Croissant midi 60 g 115 Ft 99 Ft

Cheetos chips 43 g 109 Ft 85 Ft

Baba tusfürdő 400 ml 449 Ft 399 Ft

Ooops papírzsebkendő 90 db 169 Ft 145 Ft

Perfex 8+2 eü.papír 10 db 349 Ft 319 Ft

Dog Menü kutyaeledel 1240 g 259 Ft 225 Ft

 

Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  
és házi vízellátók  

nagy választékban

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk:
minden, ami víz-, gáz- és  

központifűtés-szereléssel kapcsolatos!

Gázkészülékek, vegyes kazánok, 

radiátorok, szivattyúk, bojlerek, 
puffer tárolók

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

Nyitvatartás:  
H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.00, V: zárva


