
Az államalapítás 
   ünnepe

Tervezett program:

Monor,  
Szent István tér

www.vigadokft.hu
www.monor.hu

 16:00  Ökumenikus megemlékezés és az új kenyér megáldása  
a Római Katolikus Templomban

 17:00  Mono Manó Zenekar interaktív koncertje  
óvodásoknak, kisiskolásoknak és családoknak 

 18:00  Vaga Banda „Vásári forgatag” című  
gólyalábas, óriásbábos előadása élőzenével

  19:00 Dinoszaurusz Band koncert
 20:00 Tiszta udvar, rendes ház-díjak átadása 
 21:00 Tűzijáték 
 21:15 Budapest Bár koncert 

2018.  
augusztus 20.

A város főterén  
a legjobb helyi borokat és 
kézműves finomságokat 

kóstolhatják!

Tárgyalnak  
a rendelő 
felújításáról 

Új bölcsőde 
építésére 
pályázik az 
önkormányzat

Megújulhat 
a piac

Új ágazatvezető 
a Köválnál

Interjú

Koncertajánló

Monori 
muaythai-siker

3. oldal

4. oldal

3. oldal

9. oldal

10. oldal

11. oldal

21. oldal
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Hasznos telefonszámok
mentők: 104   •   rendőrség: 107   •  tűzoltóság: 105   •  segélyhívó: 112

 Városüzemeltetés

KÖVÁL Nonprofit Zrt. 29/411-309

 Közösségi intézményeK

Vigadó Kulturális és Civil Központ
Tel.: 29/413-212, 29/410-109

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár
és Helytörténeti Gyűjtemény
Tel.: 29/412-246

Monor Városi Uszoda 29/614-500

 ÓVodáK

Kossuth óvoda 29/410-739

Napsugár óvoda 29/413-228

Szivárvány óvoda 29/410-885

Petőfi óvoda 29/411-244

Tesz-Vesz óvoda 29/413-414

 általános isKoláK

Jászai Mari Általános Iskola 
29/611-580

Kossuth Lajos Általános Iskola 
29/410-862

Nemzetőr Általános Iskola 
29/610-370, -371, -372

Ady Úti Általános Iskola 
29/412-406

  KözépisKoláK

József Attila Gimnázium 
és Közgazdasági  
Szakközépiskola
29/412-230, 29/412-428

CSZC Szterényi József  
Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája 
29/413-822,  
29/412-756

 HIVATALoK

Polgármesteri hivatal 
29/612-300
E-mail: titkarsag@monor.hu

Monori Járási Hivatal
29/612-360
E-mail: monor.jarasi.hivatal@pest.gov.hu

Kormányablak és okmányiroda osztály
29/612-360, 70/489-9461
E-mail: monori.okmanyiroda@pest.gov.hu

 BIZToNSÁG

Monori Rendőrkapitányság
29/410-367

Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület
70/459-7073

Monori Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség és Monori Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság
29/610-010
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Sor-
szám Megnevezés

Tárgyév
Alap- 

tevékenység
Vállalkozási  
tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele 35 396 2 650 38 046
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
3. Egyéb bevétel 50 533 0 50 533

ebből:
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 49 402 0 49 402
a.) alapítótól 0 0 0
b.) központi költségvetésből 17 0 17
c.) helyi önkormányzattól 49 385 0 49 385
d.) egyéb 0 0 0
Pályázati úton elnyert támogatás 992 0 992
Tagdíjból származó bevétel 0 0 0
Egyéb 139 0 139

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0
A. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 85 929 2 650 88 579

Ebből: KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 85 929 85 929
5. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 52 141 2 556 54 697

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 29 731 341 30 072
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 7 360 253 7 613
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 3 139 0 3 139
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 106 548 654
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 85 117 3 445 88 562
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 812 -795 17
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 812 -795 17

Sorszám Megnevezés Tárgyév
1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 15 430
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 15 430
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0
5. B. FORGÓESZKÖZÖK 25 072
6. I. KÉSZLETEK 0
7. II. KÖVETELÉSEK 7 457
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17 615

10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 298
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 41 800

Sorszám Megnevezés Tárgyév
12. D. SAJÁT TŐKE 3 947
13. I. JEGYZETT TŐKE 3 000
14. II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
15. III. TŐKETARTALÉK
16. IV/1. EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási  tevékenységből -19 034
17. IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből 19 964
18. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
20. VII/1. ADÓZOTT EREDMÉNY Vállalkozási  tevékenységből -795
21. VII/2. ADÓZOTT EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből 812
22. E. CÉLTARTALÉKOK 0
23. F. KÖTELEZETTSÉGEK 19 456
24. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0
25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0
26. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 19 456
27. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 18 397
28. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 41 800

„Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. beszámolója 2017. évről

Közhasznúsági szempontok szerint 2017. évben a „Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.  Megfelelő mértékű 
erőforrással (Ect. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect. 32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban

Zajlanak a tárgyalások a szak-
orvosi rendelő felújításáról 

  Mint ismert: év elején jelentették be, hogy 
megújul a Monori Szakrendelő. A járóbeteg-
ellátó intézmény felújítására kétféle forrásból 
összesen 1,37 milliárd forint áll rendelkezésre. 
Az összeg egyik részét – 553 millió forintot – 
a Pest Megyei Területfejlesztési Program ke-
retéből biztosítják, a fennmaradó részt – 817 
millió forintot – pedig az Egészséges Buda-
pest Program keretéből. A két forrásból tör-
ténő fejlesztés speciális helyzetet teremt, az 
eltérő források felhasználására más-más fel-
tételek vonatkoznak. 
 – Jelenleg is zajlanak a háttérben az egyez-
tetések, folyamatosan tárgyalunk az érintett 
felekkel a beruházás feltételeiről. Mivel két 
különböző forrásból érkezik a felhasznál-
ható összeg, ezért sokkal körültekintőbben 

kell eljárnunk az előkészítés során. Pogácsás 
Tibor államtitkár úr az Állami Egészségügyi 
Központ vezetőjének bevonásával tárgyal a 
lehetőségekről, illetve az egészségügyi ága-
zatirányítás vezetőivel egyeztetett a források 
minél hatékonyabb és gyorsabb felhasználá-
sáról. Magam is túl vagyok több személyes 
találkozón, többek között Cserháti Péterrel, az 
Egészséges Budapest Programért felelős mi-
niszteri biztossal és Major Ákossal, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ járóbeteg szak-
ellátásért felelős igazgatójával egyeztettem a 
program mielőbbi megvalósítása érdekében. 
Azt gondolom, nekünk helyieknek, a képvi-
selő úrnak és a város vezetésének a legfon-
tosabb feladata, hogy a monori és környék-
beli betegek érdekeit képviseljük a projekt 
előkészítése és megvalósítása során. A ren-
delkezésre álló források leghatékonyabb és a 
betegek érdekeit szem előtt tartó felhaszná-
lására kell törekedni. – tájékoztatott Zsombok 
László polgármester. 
 Amint arról korábban beszámoltunk, a 
beruházás keretében az épület, a betegte-
rek, a várók, a rendelők felújításán túl mód 
lesz az orvostechnikai eszközök cseréjére, 
a képalkotó diagnosztika korszerűsítésre, 
valamint gasztroenterológiai, mozgásszer-
vi diagnosztikai és rehabilitációs ellátások 
fejlesztésére is. 

  Fejlesztené a monori piaccsarnokot az ön-
kormányzat. A munkálatok költségeit pályá-
zati forrásból fedezné a városvezetés – tudtuk 
meg Rajki Lászlótól, a Monori Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. igazgatójától. 
 A helyi piacok fejlesztésére kiírt pályázat-
ra augusztus 27-től adhatják be támogatási 
kérelmüket az agglomerációs és a 10 ezer főt 
meghaladó települések. A monori piac felújí-
tásáról az önkormányzat az üzemeltető Kövál 
Nonprofit Zrt.-vel folytatott tárgyalásokat. Si-
keres pályázat esetén a piacnak azokat a része-
it fejlesztené az önkormányzat, amelyek saját 
tulajdonában vannak. Ez azt jelenti, hogy az 
üzletek kivételével a csarnok belső térére, a 
kapuk és a vizesblokkok, valamint a parkoló 
fejlesztésére fordítanák az elnyert támogatást. 
 – Az önkormányzat 100 millió forintra pá-
lyázik, ehhez 10 százalék önerőt kell biztosíta-
ni a város költségvetéséből. Terveink szerint 
33,5 millió forintból fejlesztenénk a parkolót, 
a fennmaradó összeget pedig a piaci bútor-
zatra és lámpákra, a vizesblokkok felújításá-
ra és további kerékpártárolók telepítésére for-
dítanánk – mondta Rajki László. 
 A pályázatok elbírálására 90 nap áll ren-
delkezésre, várhatóan novemberben derül 
ki, hogy támogatja-e a pénzügyminisztéri-
um a monori beruházást.    V. 

Megújulhat a piac
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A Monor Városi Uszoda uszodamesteri végzettség-
gel rendelkező munkatársat keres rész-, illetve tel-
jes munkaidőben, továbbá az esetlegesen nem 
szakirányú képzettséggel rendelkező jelentkező-
ket is várjuk csapatunkba. Cégünk ebben az eset-
ben a képesítés megszerzésének költségeit átvál-
lalja és egy garantált munkaszerződés formájában 
foglalkoztatja a leendő munkavállalót.
 Feladatok: a medencében, a medencetérben és a 
szaunában tartózkodók életének, testi épségének 
védelme, a házirend betartatása, az úszómeden-
ce, tanmedence és környezete tisztaságának, va-
lamint előírt vízminőségének biztosítása, a szau-
na előírás szerinti működtetése és a munkakörhöz 
tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok tel-
jes körű ellátása.
 Elvárások: uszodamesteri végzettség (nem kö-
telező), hasonló munkakörben szerzett tapaszta-
lat,  pontos, felelősségteljes munkavégzés, büntet-
len előélet, több műszakos munkarend vállalása.
 Kérjük, hogy önéletrajzát a uszoda@kovalzrt.
hu e-mail címre küldje el!
 A további részletekről érdeklődni személyesen 
is lehetséges az uszodavezetőnél. Kövál Nonprofit Zrt.

Uszodamesteri állás Könyvtárigazgatói pályázat

Elkészültek az elektromos  
töltőállomások

Szépkorú köszöntése

Új bölcsőde épí-
tésére pályázik az 
önkormányzat

  Monor Város Önkormányzata a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a 
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Hely-
történeti Kiállítás (2200 Monor, Kossuth L. u. 
88.) könyvtárigazgató (magasabb vezető) be-
osztás betöltésére. 
 A pályázat feltételei között szerepel töb-
bek között: magyar állampolgárság, büntet-
len előélet, megfelelés a 150/1992. (XI. 20.) kor-
mányrendelet 6/B. §-ban foglaltaknak, nem 
áll nyilvános könyvtárban végezhető tevé-
kenység folytatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt, 150/1992. (XI. 20.) kor-
mányrendelet 6/G. § szerint vállalja, hogy 
magasabb vezetői megbízását követő 2 éven 
belül államháztartási és vezetési ismerete-
ket nyújtó, legalább 120 órás képzést végez 
el és az ezt igazoló okiratot a munkáltató-
nak bemutatja. Igazolás hiányában a veze-
tői megbízást vissza kell vonni. Mentesül a 
tanfolyam elvégzésének kötelezettsége aló, 
ha jogász, vagy közgazdász szakképzett-
séggel rendelkezik, vagy a képzést a veze-
tői megbízását megelőzően elvégezte és azt 
okirattal igazolja, kinevezés esetén vagyon-
nyilatkozat-tétel kötelező.

  Korábban már beszámol-
tunk róla: Monor Város Ön-
kormányzata sikerrel sze-
repelt a Jedlik Ányos Terv 
elektromos töltőállomások 
létesítésére kiírt pályáza-
ton. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium által meghir-
detett program részeként 
így a városban is elkészül-
hettek az első nyilvános, 
elektromos autók töltésére 
alkalmas állomások.
 Monor 100 százalékos tá-
mogatásban részesült, így 
önerő nélkül, közel 5 millió forint értékben 
készülhetett el a két 2x22 kW teljesítményű 
töltőpont. A polgármesteri hivatal előtt és a 
Bocskai utca elején alakították ki a dupla töl-
tőállomást, vagyis két helyszínen egyszerre 
négy elektromos autó is tölthető a jövőben. A 
beruházás részeként napokon belül elkészül-

  Cseri Lajosné Kollár Mária 1928. július 11-én 
született Monoron, születésnapja alkalmából 
köszöntötte a város vezetése. 
 Cseri Lajosné családja a következő üzene-
tet juttatta el szerkesztőségünkbe: „Köszöne-

  Az elmúlt években folyamatosan emelke-
dett a születések száma Monoron. Ez örömte-
li hír, egyben pedig indokolttá teszi a város-
ban a bölcsődefejlesztést. Ennek érdekében 
az önkormányzat pályázni kíván egy új böl-
csőde építésére – tudtuk meg Zsombok Lász-
ló polgármestertől.
 – Már készülnek az új bölcsőde tervei, 
erre a minél sikeresebb pályázat érdekében 
van szükség. Az új intézmény a Vásártéren 
épülne meg, ezzel együtt természetesen a 
régi bölcsődénk is tovább működne. Sike-
res pályázat esetén 400 millió forint támoga-
tásra számítunk, melyet az önkormányza-
ti költségvetésből egy jelentősebb összeggel 
egészítenénk ki – mondta Zsombok László. 
 A pályázatot a Monori Városfejlesztő Non-
profit Kft. készíti, Rajki László igazgatótól úgy 
tudjuk, hogy sikeres pályázat esetén két éven 
belül valósulhat meg a beruházás.
 Az új bölcsőde építésével az önkormány-
zat segítené a 3 éven aluli kisgyermeket ne-
velő családok életét. V.

 Az elbírálásnál előnyt jelent: legalább 5 év 
vezetői gyakorlat, idegennyelv-ismeret, ki-
emelkedő szakmai vagy szakirányú tudo-
mányos tevékenység végzése. 
 A vezetői megbízás teljes munkaidős, 2019. 
január 1-jétől 2023. december 31-ig szól. 
 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
október 8. Az elbírálás határideje: 2018. nov-
ember 15. A munkakör betöltésének időpont-
ja: 2019. január 1.
 A pályázatot zárt borítékban „könyvtár-
igazgató” megjelöléssel, azonosító szám 32-
304/2018., Monor város polgármesterének cí-
mezve (2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80.) kell 
benyújtani.
 További részleteket olvashatnak a www.
monor.hu internetes oldalon. 

nek az ilyenkor szükséges 
forgalomtechnikai módo-
sítások is (parkolók festése, 
táblázás). A berendezések 
Monor Város Önkormány-
zatának tulajdonát képezik, 
az üzemeltetést a Nemzeti 
Közművek, azon belül az 
NKM Mobilitás Kft. végzi 
majd.
 Jelentős előrelépés tör-
tént, hiszen a jelenleg for-
galomban lévő bármelyik 
elektromos autó feltölthető 
2-6 óra alatt a megfelelő töl-

tőkábel használatával. A jövő technológiájá-
nak számító villanyautók tulajdonosai – iga-
zodva az országos trendekhez – Monoron is 
ingyenesen használhatják majd a fizetős par-
kolókat. Ezzel a XXI. századi szolgáltatással 
újabb, ráadásul környezetbarát igényeket tud 
kiszolgálni a város.

tünket szeretnénk kifejezni az önkormány-
zatnak, hogy édesanyánkat, Cseri Lajosnét 
90. születésnapján felköszöntötték. Lányai.”
 Marika néninek ezúton is jó egészséget kí-
vánunk szerettei körében. nfo
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M onoron is több mint tíz éves 
hagyomány, hogy ebből az 
alkalomból köszöntik a vá-

rosunkban dolgozó orvosokat, gondo-
zókat, asszisztenseket, ápolókat, védő-
nőket és szociális területen dolgozókat.
 Június 28-án a Vigadó dísztermében 
szervezett ünnepi összejövetelt Zsombok 
László köszöntője nyitotta meg. Város-
unk polgármestere az elmúlt időszak 
két fontos, egészségügyet is érintő dön-
tésére emlékeztette az érdeklődőket. 
Az egyik, nagyon várt beruházás a he-
lyi szakrendelő felújítása, melyről kor-
mányhatározatok születtek, és megkez-
dődött a több mint 1,3 milliárd forint 
összértékű projekt előkészítése. Ennek 
keretében megvalósulhat a szakrende-
lő épületgépészeti felújítása, orvostech-
nikai eszközök cseréje, a képalkotó di-
agnosztika korszerűsítése, valamint a 
gasztroenterológiai, mozgásszervi di-
agnosztikai és a rehabilitációs ellátá-
sok fejlesztése.
 Emellett napi szinten folynak 
a tárgyalások az első ma-
gyarországi okos város 
projekttel kapcsolatban, 
melynek tesztalanyául 
Monort jelölte ki a kor-
mányzat. Amennyiben 
a minden szempontból 
jelentős program megva-
lósul, úgy a helyi egész-
ségügyi ellátásra is ha-
tással lehet. A tervek között 
szerepel többek között járóbe-
teg-irányítási és erőforráskezelési mód-
szertan kidolgozása, telediagnosztikai 
modell létrehozása, távdiagnosztikai/
tele medicina-szolgáltatások kialakítá-
sa, védőnői információs rendszer be-
vezetése és a fejlett otthonápolási szol-
gáltatások kialakítása is.

 Mindezen fejleszté-
sek középpontjában 
továbbra is a helyben 

dolgozó kollégák lesz-
nek, hiszen az ő szak-

értelmük, lelkesedésük 
és kitartásuk nélkülözhe-

tetlen ebben az ágazatban – mond-
ta el végezetül Zsombok László. Épp 
ezért fontos, hogy a fejlesztések mel-
lett a szakrendelésekre jutó fenntartá-
si költségek is emelkedjenek. A monori 
járóbeteg-szakellátás ugyanis a jelen-
legi működésében is alulfinanszíro-

1992 óta Semmelweis Ig- 
nác születésének évfordu- 
lóján, július 1-jén ünne-
peljük hazánkban a ma-
gyar egészségügy napját.

KÖSZÖNTÖTTÉK  
a monori egészségügyi  
és szociális dolgozókat

zott – még a hasonló, Pest me-
gyei szakrendelőkhöz képest is 
rendkívül alacsonyak az úgyne-
vezett TVK pontszámai. A helyi 
egészségügyi ellátás infrastruk-
túrájának fejlesztése csak akkor 
érheti el célját, ha a működtetés-
re jutó források is emelkednek, a 
rendelési idők hosszabbak lehet-
nek, illetve több beteg ellátására 
lesz mód, finanszírozás.
 A kora délutáni programot vi-
dám olasz dalokkal tarkított elő-
adás zárta.

Fontos, hogy a  
fejlesztések mellett a 
szakrendelésekre jutó 

fenntartási költsé- 
gek is emelked- 

jenek.

A Maya Trió olasz dalokkal szórakoztatta a közönséget

Zsombok László polgármester köszöntötte az egészségügyi dolgozókat
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Megváltozott Monor Város Önkormányzat Védő-
női Szolgálatának tanácsadási rendje. Az új idő-
pontok – melyeket a jogszabályok figyelembe 
vételével, a gyermekorvosokkal és a vezető vé-
dőnővel történt egyeztetés alapján alakítottak 
ki – szeptember 1-jétől érvényesek. 

MONOR I. KÖRZET
Sebestyén Márta, fogadóóra szerdán 14-15 óra. 
Várandós és nővédelmi tanácsadás: hétfő 14-16 
óra. Önálló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: 
szerda 12-14 óra, dr. Pálfi Zsuzsannával közösen: 
szerda 8-10 óra. 

MONOR II. KÖRZET
Gyárfásné Orbán Margit (jelenleg helyettesítés-
sel ellátva), fogadóóra: kedd 14-15 óra. Várandós 
és nővédelmi tanácsadás: péntek 12-14 óra. Ön-
álló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: kedd 
10-12 óra, dr. Egyed Erikával közösen kedden 8 
órától 10 óráig. 

MONOR III. KÖRZET
Molnárné Virág Erika, fogadóóra csütörtök 14-15 
óra. Várandós és nővédelmi tanácsadás: hétfő 8-10 
óra. Önálló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: 
csütörtök 10-12 óra, dr. Bükki Veronikával közösen 
tartott: csütörtök fél 8-10 óra. 

MONOR IV. KÖRZET
Botos Anikó, fogadóóra: szerda 14-15 óra. Váran-
dós és nővédelmi tanácsadás: hétfő 12-14 óra. Ön-
álló csecsemő- és kisgyermek-tanácsadás: szerda 
10-12 óra, dr. Pálfi Zsuzsannával közösen tartott: 
szerda 8-10 óra. 

MONOR V. KÖRZET
Fodor Csilla, fogadóóra: kedd 14-15 óra. Várandós és 
nővédelmi tanácsadás: péntek 8-10 óra. Önálló cse-
csemő- és kisgyermek-tanácsadás: kedd 12-14 óra, 
dr. Egyed Erikával közösen tartott: kedd 8-10 óra. 

MONOR VI. KÖRZET
Kampflné Thámm Veronika, fogadóóra: csütörtök 
14-15 óra. Várandós és nővédelmi tanácsadás: hét-
fő 10-12 óra. Önálló csecsemő- és kisgyermek-ta-
nácsadás: csütörtök 12-14  óra, dr. Bükki Veroniká-
val közösen tartott: csütörtök fél 8-10 óra. 
 Dr. Külüs Ilona csecsemő- és kisgyermek-tanács-
adás péntekenként 11-12 óra között.

Új időpontokban 
adnak tanácsot 
a védőnők 

Kedvezményes uszoda-
belépő nagycsaládosoknak

Csapadékvíz-elvezető  
árkok karbantartása

  Kedvezményes be-
lépőjeggyel vehetik 
igénybe a jövőben a 
monori uszoda szol-
gáltatásait a nagycsa-
ládosok – tájékoztat-
ta lapunkat Zsombok 
László polgármester. A 
képviselő-testület jú-
liusi ülésén tűzte na-
pirendre az uszodai belépőjegyek témáját, a 
tárgyaláson az érvényes NOE- igazolvánnyal 
rendelkezők számára született kedvező döntés. 
 – Önkormányzatunk májusban kérte a vá-
rosi uszoda vezetését, hogy végezzenek szá-
mításokat a nagycsaládosokra vonatkozó ked-
vezményeket illetően. Azt szeretnénk, hogy 
minél több nagycsaládos vegye igénybe vá-
rosunk szolgáltatásait, sportoljanak, töltőd-

  Az önkormányzat még áprilisban kérte fel 
a Kövál Nonprofit Zrt.-t, hogy mérje fel a vá-
ros belvíz- és csapadékvíz-elvezetéssel kap-
csolatos elvégzendő munkálatokat. A felmérés 
alapján a vasút melletti árok Móricz Zsigmond 
utca és a Pósa Lajos utca felőli szakaszon vé-
gez takarítást, mederrendezést, a 241-es és a 
244-es csatorna bekötések takarítását október 
végéig végzi el a cég, illetve a Rákóczi utca 
Ipar utca felőli végén lévő áteresz tisztítását 
a nyár végéig beütemezik. A nyugati övcsa-

jenek fel, érezzék jól magu-
kat az uszodában. Bízunk 
benne, hogy a kedvezmé-
nyes belépőjegyeknek kö-
szönhetően még többen lá-
togatják majd a létesítményt 
– mondta Zsombok László.
 Az uszodai belépőjegye-
ket eddig is kedvezményes 
áron vásárolhatták meg a 

diákok, a nyugdíjasok és a családok (egy il-
letve két szülő legalább két kiskorú gyer-
mekkel), most ez a kör bővül az érvényes 
NOE-igazolvánnyal rendelkező nagycsalá-
dosokkal. A jövőben egy két felnőttből és há-
rom gyermekből álló öt fős monori nagycsa-
ládnak 3350 forintot kell fizetnie belépéskor, 
a nem monori nagycsaládoknak pedig 3600 
forintot. 

tornát 3000 méter hosszban folyamatosan ta-
karítják a Kövál munkatársai.
 Alvállalkozó bevonásával kerül sor a taka-
rításra, mederrendezésre a keleti övcsatorna 
2500 méteres szakaszán, a Kistói út és a Völgy 
utca kereszteződése közelében lévő lefedett 
árok felszámolása esetén, továbbá a Kisfalu-
dy utca keleti szakaszán lévő árok „svájci ta-
nyáig” tartó mederrendezése esetében, illet-
ve a Kossuth Lajos utca irányában futó árok 
felső szakaszának rendezése esetén. nfo

Igazgatási szünet a hivatalban

Útfelújítás

  Tisztelt ügyfeleink! Hivatkozással a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232.§ (3) bekezdésére és a Monor Vá-
ros Önkormányzat képviselő-testületének 
25/2018. (I.18.) számú határozatára, a Monori 
Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet mi-
att zárva tart: augusztus 13-tól augusztus 17-

  Megújult a vasútállomáshoz vezető Mó-
ricz Zsigmond utca mintegy 422 méteres 
szakasza. A felújítást a Magyar Közút Non-
profit Zrt. Pest Megyei Igazgatósága végez-
te. A felújítás részeként az aszfaltozáson túl 
a zárt vízelvezető-rendszer csatornaszeme-
inek szintbehelyezését, az útszakasz padka-
rendezését és mészkőmurvás terítését, vala-
mint az ingatlanokra való behajtást biztosító 

ig. Ezeken a napokon az ügyfélfogadás szü-
netel.  
 Sürgős anyakönyvi ügyekben (haláleset) 
munkaidőben a 06-29/612-300 telefonszám 
hívható.
 Megértésüket köszönjük!

Monor Város Önkormányzata

kapubeállók szintbe emelését is elvégezték a 
vállalat munkatársai. 
 A fennmaradó, hosszabb szakaszt, vagy-
is a Mátyás király út és az Ady Endre út kö-
zöttit – a vasútállomás előtti buszfordulót 
és a buszmegállókat is beleértve – a város 
önkormányzata kívánja felújítani. Jelenleg 
a beruházás – terveztetés, közbeszerzési el-
járás – előkészítése folyik. A Pilisi út Kis-
tói út és Katona József út közötti szakaszá-
ra pedig a monori képviselő-testület már 
ki is választotta a kivitelezőt. nfo
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KÖRKÉRDÉS

tengerpartra. Szüleihez jár haza Monorra, évente 
háromszor látogatja meg őket, ilyenkor pedig ide-
je nagy részét a városban tölti, szereti a csen-
des, nyugodt monori környezetet.
 – Angliában bőséges a programkínálat, 
szívesen veszek részt a gasztronómiai feszti-
válokon, azoknak nagyon jó hangulatuk van. 
Monoron a Borvidékek Hétvégéjén jártam ko-
rábban, nagyon tetszett az egész rendezvény. 
Mindig figyelem, hogy milyen programok van-
nak a városban, szívesen megyek el a programok-
ra, amikor itthon vagyok – mondta.
 Topor Károly a gyógyvizes fürdőket részesí-
ti előnyben még nyáron is. Ezzel együtt a helyi 
programok iránt is érdeklődik főként a strá-
zsahegyi rendezvényeket szokta látogatni. 
– A FröccsSzombat is tetszett és az augusztus 
20-i rendezvények, koncertek is érdekelnek – 
mondta Topor Károly.
 Gáborné Dani Magdolnával és férjével 
fagylaltozás közben beszélgettünk. – Nagyon 
szeretjük a helyi programokat, igyekszünk mi-
nél több eseményen részt venni. Nagyon szeret-
jük a Kéklámpás Napot, érdekesek a fegyverbemu-
tatók és a kutyás bemutatók. Idén sem hagyjuk ki. 
Voltunk a Beatrice koncerten és tavaly Pásztor An-
nát is meghallgattuk. A fiatalokkal együtt nagyon 
élvezzük ezeket a koncerteket. A Strázsahegy-
re is ellátogatunk, az unokáinkkal pedig a ját-
szóterekre és a grundra szoktunk járni. A kör-
nyékbeli programokat is figyeljük, a gyömrői 
lecsófesztiválra és a vecsési káposztafesztivál-
ra is rendszeresen járunk – válaszolta kérdé-
sünkre Magdolna.
 Paput-Rimóczi Anikó inkább ha teheti, ak-
kor szívesen utazik, ezzel együtt a helyi progra-
mokat is figyelemmel kíséri – Ez csak természetes, 
hiszen itt élek – mondta. Megtudtuk, hogy a boros 
rendezvényeket kedveli elsősorban, így nem meg-
lepő módon rendszeres résztvevője a Borvidékek 
Hétvégéjének és a Jégvirágtól borvirágig rendez-
vénynek is. Emellett, ha teheti, nem hagyja ki az 
augusztus 20-i koncerteket sem – tudtuk meg.
 Még szűk egy hónap van vissza a nyárból, 
böngésszék a programajánlót és válassza-
nak kedvükre a hátralevő nyári programok-
ból. Ne feledjék: ősztől a városi sportcsarnok 
tartogat színvonalas koncerteket, és ne hagy-
juk ki a felsorolásból a városi könyvtárat, ahol 
a nyár végétől újra színes és változatos progra-
mokkal várják az érdeklődőket. 
 Jó szórakozást és vidám nyarat kívánunk!

Paput-
Rimóczi Anikó

Roth- 
meisel Dóra

Topor 
Károly

Gáborné  
Dani Magdolna

NYÁRON hol 
kapcsolódunk ki?  

M ár javában tart a nyár, augusztus bekö-
szöntével pedig minden nap számít, hi-
szen egyre közelebb érünk a végéhez. 

Vannak, akik már túl vannak az idei nyaraláson, 
mások pedig most készülődnek a vakációra. Egye-
sek elutaznak, sokan pedig otthoni környezetben 
töltik a szabadságot. Országhatáron belül tovább-
ra is a Balaton az üdülők kedvelt helyszíne, autó-
val, gyalogszerrel és kerékpárral is számos progra-
mot találhatunk a fürdőzésen túl a „magyar tenger” 
partján. Az északi és a déli part egyaránt bővelke-
dik a kínálatban, előbbit természeti szépségei teszik 
még vonzóbbá, utóbbit pedig a sok ingyenes strand 
és az északi oldal gyönyörű látképe.
 Aki nem elégszik meg a hazai lehetőségekkel, 
már viszonylag kedvező költségvetésből kihoz-
hat egy tengerparti nyaralást. Horvátországban 
és Olaszországban is vannak megfizethető he-
lyek, ha mellőzzük a legtöbb esetben felesleges 
luxust, nem kerül sokkal többe egy Balatoni ki-
ruccanásnál.
 Akik otthon töltik a nyári szabadságot, válogat-
hatnak a helyi programok kínálatából, idén is van 
bőven esemény Monoron. A város egyik legked-
veltebb rendezvényével, a Borvidékek Hétvégéjé-
vel indult a nyár, a boros rendezvények sora pe-
dig a FröccsSzombattal bővült, ami az augusztusi 
hosszú hétvégén várja az érdeklődőket. A rendez-
vény népszerűségét mutatja, hogy a környékbeli te-
lepülésekről is egyre több vendég érkezik. Az au-
gusztus 20-i hétvége pedig igazi csemegét is kínál 
majd: a nemzeti ünnepen az örökzöld táncdalokat 
megújult köntösben előadó Budapest Bár lép fel a 
városi nagyszínpadon. 
 A hosszú bevezető után pedig nézzük, hogy töl-
tik a nyarat olvasóink, részt vesznek-e a helyi prog-
ramokon vagy máshol keresik a kikapcsolódást?
 Rothmeisel Dórával a sétálóutcában futottunk 
össze. Kiderült, hogy a mosolygós fiatal hölgy csak 
látogatóba jár haza, most Angliában él. Egy évig a 
Szterényi iskolában tanított, mielőtt kiköltözött a brit 

A nyár bőséggel kínál programot, 
országszerte egymást érik a jobbnál  
jobb rendezvények. Arra voltunk kí- 
váncsiak, olvasóink helyben keres-
nek-e lehetőséget a kikapcsolódásra 
vagy inkább máshol találják meg a 
kedvükre való nyári programot? 
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KÖRNYEZET

EMBERBARÁT 
környezet, gyerekbarát pad, 
kutyabarát ivókúttal

A z egykori szemétbánya helyé-
nek újrahasznosítására ennél 
jobb módokat el sem tudtak vol-

na kép-
zelni, mint hogy fo-
gathajtó versenyeket 
rendeznek itt, illet-
ve kirándulóhely-
lyé alakítják. Ezért 
folyamatos karban-
tartásához az ön-
kormányzat is hoz-
zájárul – mondta az 
esemény megnyitá-
sára felkért Zsombok 
László polgármester. 
Az itt most felállí-
tott ivókút kapcsán 
felidézte a legendás 
monori kútépítő ezer-
mester, Ma gócsi La-
jos alakját is, akinek 
méltó emlékhelyét 
a Bacchus tér ehhez 

közeli pontján ugyancsak a Lokálpat-
rióta Egylet hozta létre a közelmúlt-
ban. Megtudhattuk azt is, hogy pol-

Egy újabb közösségi helyszín, ahol megpihenhetünk

Az ivókút ünnepélyes átadásán Zsombok László polgármester mondott beszédet

gármesterünk épp a megelőző napon 
rendelt meg közterületeink komfortjá-
nak javítására kilenc ivókutat, forgal-
mas helyeken, főleg gyermekintézmé-
nyek közelében. 
 Ez a mostani ivókút – a létrehozók 
szándéka szerint – mindenképpen nép-
szerűsíti a Bacchus teret a kirándulók 
és pihenni vágyók számára. Emberba-
rát módon; mert így már kiválóan al-
kalmas a szabadidő itteni hasznos el-
töltésére. Ügyeltek arra is, hogy egy 
pergolára felfuttatott vadszőlővel ár-
nyékos legyen majd a kút környéke. 
Valamint gyermekbarát legyen, mert 
például az itt elhelyezett kőpad min-
den sarka lekerekített, a balesetek el-

kerülésére. És még kutyabarát is, 
mert a kúton kutyaitatót is ki-

alakítottak. A pihenőhely lét-
rejöttében – az egylet tagsá-
gán kívül – segített Berki 
István, Kovács László és 
Herda Tibor. A korszerű, 
rozsdamentes kútoszlo-
pot a B&K Kft.-től, a padot 
a Hungránit Bt.-től vásá-

rolták meg. A kúthálózatra 
kötését a DAKÖV munkatár-

sai térítésmentesen végezték 
el, amit ezúton is köszönnek a 

megrendelők. Ahogy természetesen 
Monor Város Emberi Erőforrások Bi-
zottságának 250 ezer forintos anyagi 
támogatását is. Az egylet ugyanennyi 
pénzzel és a saját munkájával járult 
hozzá a megvalósításhoz. Balogh Péter 
magánkezdeményezése volt, hogy né-
hai barátjának ezen az új helyszínen 
márványtáblás fa elhelyezésére is sor 
kerülhetett, annak a Tóth Lászlónak az 
emlékére, aki a kezdetektől az egylet-
tel közös ötletgazdája és mai formájá-
ra alakítója volt a Bacchus térnek. Ha 
láthatná, biztosan örülne álma betel-
jesedésének.
 Zsombok László záró gondolatmene-
tében arról beszélt, hogy érdemes lenne 
örökbe fogadni a Bacchus teret. Sokféle 
ember lakik Monoron – mondta. Van, aki 
a saját portáját sem, de van, aki a köz-
területet is rendben, tisztán tartja. Sok 
ilyenre lenne szükség. Köszönet Ba-
logh Péternek, és a Monori Lokálpatri-
óta Egyletnek.  B.G.

Tóth László életében
 sokat tett a Bacchus

 térért

A Monori Lokálpatrióta Egylet – amely már öt éve  
gondozza, kezeli, szépíti a Bacchus teret –megint  

„elkövetett” valamit. Így kezdte bevezetőjét az egylet 
alapítója, Balogh Péter képviselő, amikor június 30-án 
legújabb – közösségi találkozóhelyeinket gazdagító – 
létesítményük átadására került sor, a tér sarkán.
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A z  önkormányzati tulajdonú 
Kövál Nonprofit Zrt. a városi 
„gépezet” egyik fontos fogaske-

reke. A cég olyan lényeges feladatok el-
látását végzi többek között, mint a köz-
étkeztetés vagy a városüzemeltetés, a 
Duna–Tisza Közi Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. (FKF) alvállalko-
zójaként pedig a kommunális ágazat 
feladatait is ellátja. Mi most az utóbbi-
ak frissen kinevezett vezetőjét, Fenyves 
Zsoltot kérdeztük eddigi pályájáról, az 
ágazatokat érintő aktualitásokról, vár-
ható változásokról.
 – 36 éves vagyok, Budapesten élek, 
a Kövál előtt kilenc évig a Fővárosi 
Közterület-Fenntartó Nonprofit Zrt. hul-
ladékos ágazatán dolgoztam. Mondhat-
ni, beleszülettem ebbe a szakmába, édes-
apám hosszú éveken keresztül dolgozott 
az FKF-nél, ebből következett, hogy már 
egészen fiatalon megismerkedtem a vál-
lalattal. Egy hónapja vagyok Monoron, 
a kommunális ágazatot már vezetem, a 
városüzemeltetés átvétele még folyamat-
ban van – kezdte bemutatkozását Feny-
ves Zsolt. Az ágazatvezető nem ismeret-
lenül érkezett a Köválhoz, Takár Gábor 
Jenővel már az FKF-nél is együtt dol-
goztak, az igazgató pedig azért döntött 
a kinevezése mellett, mert korábban is 
elégedett volt a munkához való hozzá-
állásával.
 – Az FKF-nél jelentős eredményeket 
értünk el, az ott megszerzett tudást és 
tapasztalatot szeretném Monoron ka-
matoztatni. A Kövál korábban is jól mű-
ködött, de vannak olyan részletek, ame-
lyeket lehet másképp, talán még jobban 
csinálni. Az első és legfontosabb, hogy 
a hulladék- és a városüzemeltetési üz-
letág huszonegyedik századi módon, 
a monori lakosok megelégedésére mű-
ködjön. A hulladékos ágazaton belül 

szeretnénk a géppark állapotát javítani, 
illetve a járatszervezést és a lakossággal 
történő kommunikációt is új alapokra 
helyeznénk. Sajnos vannak problémák, 
amelyek miatt a cég megítélése nem 
minden esetben pozitív a lakosság kö-
rében, ezen mindenképpen változtatni 
szeretnénk. Az elmúlt egy hónapban 
beszélgettem monoriakkal, elmond-
ták az észrevételeiket és a panaszaikat, 
amit ezúton is köszönök, mert 
ez segít az előrelépésben. A 
városüzemeltetési üzlet-
ág legnagyobb problé-
mája, hogy egyre ke-
vesebb a közmunkás, 
miközben egyre több 
munkát kell elvégez-
ni. Már tart a parlag-
fű szezon, ami további 
feladatokat ró az ága-
zatra, ezért a nyári hóna-
pok munka szempontjából 
még zsúfoltabbak, nehezebbek. 
Parlagfűvel kapcsolatban is sok lakos-
sági bejelentés érkezik hozzánk, ezt is 
köszönöm a monoriaknak, mert ezzel 
is segítik a munkánkat – mondta Feny-
ves Zsolt. A kommunális ágazat egyéb-
ként túlnyúlik a városon, a Kövál végzi 
a hulladékszállítást Monorierdőn, Péte-
riben és Vasadon is, változtatásokra itt 
is szükség lesz a minőségi előrelépés 
érdekében – tette hozzá.
 Ugyan a nyár még javában tart, de 
hamarosan már a téli munkák szerve-
zésére is készülni kell. Időjárás függ-
vénye, de a síkosságmentesítés lehet a 
tél legnagyobb kihívása, Fenyves Zsolt 
szerint ennek a tevékenységnek a fej-
lesztése is fontos feladat.
 – Akkor jövök majd be nyugodtan 
a munkahelyemre, ha látom, hogy a 
lakosság elégedett a Kövál szolgálta-

tásaival. Azért dol-
gozunk, hogy minél 

kevesebb legyen a pa-
nasz, ha ezt sikerül el-

érni, az azt jelenti, hogy 
a kollégák jól végzik a mun-

kájukat. Külön öröm számomra, 
hogy nem monori létemre is pozitívan 
fogadtak a munkatársak és a lakók egy-
aránt, ezt köszönöm nekik és továbbra 
is számítok a segítségükre.

VÁROSÜZEMELTETÉS

Új korszak kezdődött a Kövál életében Takár Gábor 
Jenő kinevezésével. Az új vezetőt – aki Takács Endrét 
váltotta az igazgatói székben – a Monori Strázsa má-
jusi lapszámában mutattuk be az olvasóknak, e havi 
lapszámunkban pedig a vállalat két fontos egységét,  
a kommunális- és a városüzemeltetési üzletágat veze-
tő új munkatársat, Fenyves Zsoltot ismerhetik meg.

„Szükség lesz változásokra 
a MINŐSÉGI ELŐRE-
LÉPÉS érdekében” 

Fenyves Zsolt számára különösen jóleső pil-
lanat volt, mikor az NB II-be feljutott Monor 
SE labdarúgója, Bori Gábor megajándékoz-
ta a csapat mezével. Gyerekkora óta rajong 
a labdarúgásért, a monori játékos pedig ko-
rábban kedvenc csapatát is erősítette. Akkor 
nem jött össze a személyes találkozás, a mez 
most ezért is kárpótolta.
 Mikor nem a labdarúgás eseményeit kö-
veti, Fenyves Zsolt családjával tölti szívesen 
az idejét egy hétéves kisfiú apukájaként.

Foci és család

Akkor jövök majd 
be nyugodtan a munka-

helyemre, ha látom, hogy 
a lakosság elégedett a 

Kövál szolgáltatá-
saival.
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EGÉSZSÉGÜGY

FÉL ÉVSZÁZADA  
gyógyít bennünket

S umma cum laude diplomájával 1968-
tól Monorierdőn, majd ’69-től máig 
Monoron rendel.

 – Pesten belgyógyászként szerettem 
volna dolgozni, de válásom után, egy 
körzeti orvosi álláshirdetésre, Monori-
erdőre kerültem, szolgálati lakásba. A 
közbiztonság ottani hiánya miatt jöttem 
hároméves kisfiammal Monorra. Az itt 
épp betegeskedő orvosok miatt is öröm-
mel fogadtak.

– A „Rados”, a „Mária” legendásan jó di-
agnoszta állítja az általánosan elterjedt köz-
vélekedés.
 – Szintén orvos apám már kicsi ko-
romban azt mondta, hogy jó orvos le-
szek, mert a szemem erre van beállva, 
hogy azt szűrjem ki, ami eltér a normá-
listól. Ez az adottságom megmaradt az-
óta is.  

– Emberséges, személyes segítőkészsége mi-
att szeretnek önhöz járni sokan, még más 
körzetekből is.  

 – Úgy érzem, hogy a betegnek 
nem csak a betegsége tartozik 
rám. A lakosság egy részének 
fogalma sincs arról, hogy pél-
dául a rokkantnyugdíj mel-
lé mi az, ami az államtól még 
járhatna nekik a támogatásuk-
ra. Kötelességemnek tartottam, 
hogy ezekről felvilágosítsam a 
rászorultakat.

– Tudunk arról, hagy hajlékta-
lannak, erdélyi menekültnek sike-
rült szállást szereznie. De arról is, 
hogy büntetéstől sem félve, illegá-
lisan táppénzhez segítette akkor is 
a beteg gyermekeket ápoló anyá-

kat, illetve a veszélyezte-
tett terhes nőket, ami-

kor erre még nem 
volt hivatalos le-
hetőség.  
 – A sza-
bályok meg-
sértéséért 
bör tön nel 
fenyegettek 

minket, de ak-
kor csak így volt 

elkerülhető, hogy 
az anya fizetés nélküli 

szabadságra maradjon otthon, vagy ki-
rúgják a munkahelyéről.

– Mi az, amire praxisából a legszíveseb-
ben emlékezik, amire – úgy érzi – leginkább 
büszke lehet? 
 – Talán az, hogy a szakorvosok keze-
lése ellenére meg tudtam menteni egy 
ma is élő monori ember életét, azonnal 
el tudtam intézni a májátültetését. Sür-
gősségi előjegyzéssel és műtéttel, ami a 
közhiedelemmel ellentétben mindenhol 
lehetséges. Visszatekintve is úgy érzem, 
nem követtem el olyan dolgot, amit nem 
kellett volna. És sokak érdekében vállal-
tam olyan konfliktusokat polgármester-
ként és több egyesület tagjaként is, ami-
ben jó lenne, ha lennének követőim. A 
Monorért Emlékplakettnél, és például a 
most májusban a Nagycsaládosok Or-
szágos Szövetségének elismerésénél is 
nagyobb megtiszteltetés számomra a 
betegeim bizalma, megbecsülése.  

– Volt olyan időszaka is, amit legszívesebben 
elfelejtene, ami a legnehezebb volt életében?
 – Orvosi szempontból húsz éven 
át, amikor még nem volt beállítható 

morfiumtapasz. Akkor az injekcióval 
minden este végig kellett járnunk csil-
lapíthatatlan fájdalommal küzdő rák-
betegeinket. A tapasszal ma már job-
ban és tovább élhetnek. Magánéletileg 
viszont a kezdeti években, amikor még 
nem létezett a kártyapénz, és a sertés-
telep elletőjéhez hasonló alacsony fize-
tésem volt. Kisgyerekkel igen nehezek 
voltak az életkörülményeim. Utólag ez-
úton is köszönöm akkori betegeimnek, 
hogy hálapénzükkel biztosították meg-
élhetésemet.

– Jelenleg mi a véleménye az egészségügy 
állandóan napirenden lévő finanszírozá-
si kérdéseiről?
 – Én egyetértek Orbán Viktorral ab-
ban, hogy nem lehet előre kiadni azt a 
pénzt, amit év végén a kórházak adós-
ságaira szoktak kifizetni. Ha sok milli-
árdot öntenének bele, az is kevés lenne, 
mert mindenki mindenből a legjobbat 
szeretné. A sajnos külföldön élő uno-
káim hazajárnak gyógyulni, mert azt 
itt gyakran gyorsabban és olcsóbban el 
tudják érni.
 
– Ötven év tapasztalatai alapján meg tud-
ná fogalmazni orvosi hivatása ars poeticá-
ját, hitvallását?
 – Orvostanhallgatóként végzett fel-
mérésem alapján 27 csoporttársam kö-
zül 24-en írták azt, hogy pénzért, és 
csak 3 (orvos gyerek), hogy hivatásból 
választotta ezt a pályát. Én minden be-
teget úgy akartam kiszolgálni, mintha 
én lennék abban a helyzetben. Remélem, 
hogy sikerült. Betegeimnek azt is taná-
csoltam, ne higgyék el az orvosoknak, 
ami a tapasztalataikkal nem egyezik. És 
ha az egyik nem tudja gyógyítani baju-
kat, menjenek el másikhoz, hiszen nem 
egyforma a tudásunk, tapasztalatunk. 
És soha nem a gyógyszergyári haszon 
igényei szerint írtam fel gyógyszereket 
a betegeimnek.

– Úgy látjuk, édesapja szakmai és édesanyja 
pedagógus vénájának örökségét is továbbvitte.
 – De apám paraszti származású jel-
lemzőit is, mert konyhakertet művelek 
itthon, gyümölcsfáimat gondozom Ba-
dacsonyban, és a dísznövényeim között 
érzem magam legjobban.

– Szeretne még valamit elmondani olva-
sóinknak?
 – Majd tíz év múlva…  B.G.

Én minden beteget  
úgy akartam kiszolgál-
ni, mintha én lennék  
abban a helyzetben.  

Remélem, hogy  
sikerült.

A mai orvoshiányos viszonya- 
ink között különösen nagy  
nyere ség számunkra, hogy  
dr. Rados Máriára 50 éves  
ta pasz talatára még ma is  
számíthatnak városunk gyó-
gyulni kívánó polgárai.
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KÖZÖSSÉG

Az államalapítás 
ünnepe Monoron
Augusztus 20-án ismét fesztiválhelyszínné 
változik Monor város központja, ahol a családok 
legkisebb tagjaitól kezdve, az idősebb korosztá-
lyig mindenki találhat kedvére való programot.

KULTÚRA

Ö k u m e n i k u s 
me ge m lé -
kezéssel 

és az új kenyér 
megáldásával 
veszi kezdetét 
a program 16 
órakor a Római 
Katolikus Temp-
lomban. A gyere-
keket és családokat 
előbb a Mono Manó 
Zenekar interaktív kon-
certje várja, majd a Vaga Banda 
Vásári forgatag című gólyalábas, 
óriásbábos előadását tekinthetik 
meg a forgalom elől lezárt város-
központban. Idén első alkalom-
mal ezen a napon adják át a Tisz-
ta udvar, rendes ház díjait is. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan igazi 
nagyszínpadi produkciók adják 
az esti programot. Hét órától a 
Dinoszaurusz Band koncertje 
várja a látogatókat, a 21 órakor 
kezdődő tűzijáték után pedig a 
népszerű Budapest Bár zenekar 

koncertje szórakoztatja 
a többezres közön-

séget.
 A Budapest 
Bárt nem lehet 
nem szeretni: el 
kell jönni a kon-
certre, bulizni, 
élvezni a zenét 

és a jobbnál jobb 
számokat! El lehet 

hozni a nagyit, az uno-
kát, a barátnőket – garan-

táltan mindenki jól fogja magát 
érezni! A zenekar védjegyévé vált 
egyedi stílus gyökerei az 1920–
1930-as évekbeli, budapesti kávé-
házak világáig nyúlik vissza. Az 
ismert és kedvelt dalokat cigány-
zenei alapokon, jazz, pop, rock, 
klezmer és számos zenei műfaji 
elemmel ötvözve értelmezik újra 

– ezzel megteremtve egy új zenei 
irányzatot, a gypsy lounge alap-
jait. A koncerteken immár 10 al-
bum anyagából válogat a rendkí-
vül sokszínű zenekar. Monorra a 

Október közepén Caramel koncertjé-
vel folytatódik a Vigadó által szerve-
zett élőzenei koncertek sora. Eddig a 
városi sportcsarnokban rendezett kul-
turális események nagy sikert arattak, 
így az ország egyik legismertebb fér-
fi énekesének első monori fellépésén 
is telt házra lehet számítani.
 Molnár Ferenc kapta az idei évben 
első alkalommal kiosztott Máté Pé-
ter-díjat. Nem véletlen érdemelte ki 
az elismerést, a mindig szerény éne-
kes több mint tíz éve a könnyűzenei 
élet szereplője, aki így nyilatkozott 
a díj átvétele után: „Ezt a díjat első-
nek megkapni nagy felelősség, mert 
nem csak a múltnak szól, hanem a je-
lennek és a jövőnek is. Máté Péter egy 
olyan példakép számomra, aki min-
den egyes dalom születésénél ott van 
velem. Amikor leülök dalt írni az lebeg 
a szemem előtt, hogy olyan időtálló 
és érthető módon fogalmazzam meg 
a gondolataimat, ahogy ő is tette.” 
 A szolnoki születésű Molnár Ferenc 

„Caramel” 2005-ben került a zenei köz-
tudatba, népszerűsége azóta is töret-
len. Ismertségét jól mutatja, hogy há-
rom önálló koncertet adott 12 000 
ember előtt a Papp László Budapest 
Sportarénában. Rajongótábora fo-
lyamatosan növekszik, szerzeménye-
it 100 milliónál többször hallgatták 
meg a YouTube-on. Az október 13-i 
koncertre ezért sem érdemes soká-
ig várni a jegyvásárlással!  nfo

Koncert- 
ajánló

A Budapest Bár koncertje 21 óra után, a tűzijátékot követően kezdődik 

Farkas Róbert vezette Budapest Bár 
öt énekessel érkezik: Behumi Dóri, 
Rutkai Bori, Frenk, Keleti András és 
Szűcs Krisztián is vendégszerepel 
városunkban.

Forgalomkorlátozások 
az ünnepen
A városi rendezvény miatt lezá-
rásra kerül a Kossuth Lajos utca 
a Vigadó és a katolikus templom 
közötti szakaszon. Az érintett út-
szakaszt 20-án reggel hat órától, 
21-én reggel hat óráig tartják le-
zárva a szervezők. Ugyanebben 
az időszakban a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre utca is lezárásra kerül 
a Forrás köz vonalában. Az érin-
tett szakaszt a Volánbusz járatai 
kerülőúton teljesítik.
 Az esti koncert és tűzijáték hely-
színét a Petőfi Sándor utcán ke-
resztül vagy a Kossuth Lajos utcán 
a Mátyás király utca felől tudják 
megközelíteni a forgalomkorlá-
tozások miatt. Az érintett szaka-
szon gyalogosan csak a polgár-
mesteri hivatal oldalán található 
járdát használhatják az érdeklő-
dők. Biztonsági okokból a nézőte-
ret a Bajcsy-Zsilinszky Endre út-
ról nem lehet megközelíteni!
 A szervezők előre is köszönik 
a lakosság türelmét és közremű-
ködését! nfo

El lehet hozni a na-
gyit, az unokát, a ba-
rátnőket – garantál-

tan mindenki jól fogja 
magát érezni!

Épületek
energetikai
tanúsítása

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

G

Hirdetés
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Hirdetés

AJÁNLÓ

1. Recepciós  Albertirsára

Feladatai: 

•   Nagyfokú közreműködés vállalat 

napi operatív tevékenységében

elvárás:

•   Magabiztos ismeretek Excel és 

Word területén

•   Outlook levelezőprogram 

ismerete 

2. Dietetikus  Albertirsára

Feladatai:

•   Üzemi konyhák részére 

havi étlaptervezés és 

tápanyagszámítás

•   Napi termelés, diétás ételkészítés 

felügyelete

•   Kapcsolattartás a megrendelő 

intézményeivel

•   Közétkeztetői dietetikai 

feladatok ellátása

•   Pályázatokhoz kapcsolódó 

étlaptervezés

elvárás:

•   Dietetikus végzettség

•   Szakmai tapasztalat

3. ÉlelmezÉsvezető   

Ócsára 

Feladatai:

•   Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagok 

összeállítása, rendelése

•   Napi kiszabatok készítése az élelmezésvezetési 

program használatával

•   Szakácsok, konyhai kisegítők irányítása

•   Hatósági előírások betartása, betartatása

elvárás:

•   Szakirányú élelmezésvezetői, vagy vendéglátó-

 ipari végzettség, közétkeztetésben szerzett 

gyakorlattal

•   Minimum 1-3 éves szakmai tapasztalat

4. eszköz nyilvántaRtási 

aDminisztRátoR  Albertirsára

Feladatai:

•   Új eszközök nyilvántartásba vétele, aktiválása

•   Adatkezelés, rögzítés

•   Leltározásban való aktív részvétel

elvárás: 

•   Legalább középfokú végzettség

•   Magas szintű informatikai ismeretek

5. szemÉlyzeti munkatáRs  Albertirsára

Feladatok: 

•   Munkavállalók toborzása,

•   Folyamatos kapcsolattartás a munkavállalókkal,

•   Munkaügyi adminisztráció,

•   HR-riportok készítése

elvárás: 

•   Minimum középfokú végzettség,

•   Legalább 2 éves személyzeti területen szerzett 

tapasztalat,

•   Kiváló kommunikációs képesség

6. szakács   

Albertirsa – Cegléd – Ceglédbercel

Feltétel:

•   Szakmai tapasztalat

•   Szakirányú végzettség

•   Diétás szakács végzettség előny

7. Főzőkonyha-üzemvezető 

helyettes   Ceglédre

 Feladatai:

•   Az élelmezésvezető helyettesítése

•   Konyha teljes irányítása

elvárás:

•   Vendéglátási tapasztalat

•   Élelmezésvezetés vagy helyettesi pozícióban 

szerzett tapasztalat.

8. Ételkiszállító  Ceglédbercelre

Feladatok:

•   Közétkeztetési konyhákon főzött ételek 

kiszállítása céges autóval 

•   Szállítóedények tisztán tartása

•   Autók takarítása

•   Kisebb szerelések elvégzése

elvárások: 

•   „B” kategóriás jogosítvány, 

•   jó fizikum 

Jelentkezését a pozíció megjelölésével,    

fényképes önéletrajzzal az 

   allas@tsgastro.hu 

   e-mail címre várjuk.

közétkeztetéssel 

foglalkozó, 

dinamikusan 

fejlődő cég 

munkatáRsat 

keRes a következő 

pozíciókba:

A Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari 
tér 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
 Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzett-
ség (óvodapedagógus), büntetlen előélet, magyar 
állampolgárság, cselekvőképesség. A pályázathoz 
csatolni kell a szakmai önéletrajzot és az iskolai vég-
zettséget igazoló dokumentumok másolatát. Bére-
zés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény előírásai szerint. Közalkalmazotti jog-
viszony időtartama: határozott idő 2018. szeptem-
ber 1-jétől 2019. november 5-ig (próbaidő 4 hónap). 
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munka-
végzés helye: 2200 Monor, Jászai Mari tér 1.
  Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: óvodás-
korú gyermekek nevelése, oktatása.
 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. au-
gusztus 21., a pályázat elbírálásának határideje 2018. 
augusztus 24. 
 A pályázatot zárt borítékban, „óvodapedagógu-
si pályázat, azonosító szám: 55/2018” megjelöléssel 
a Monori Napsugár Óvoda intézményvezetőjének cí-
mezve, (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.) kell benyúj-
tani.
 Bővebb felvilágosítás a 06-20/299-3542 a telefon-
számon kérhető. nfo

Óvodapedagógusi 
álláspályázat

  Idén sem marad el a sokak által kedvelt 
Kéklámpás Nap. A rendezvény célja, hogy 
a lakosság betekintést nyerjen, ezáltal pedig 
jobban megismerje a rendőrök, a tűzoltók és 
a mentők hétköznapjait, munkásságát. 
 A Kéklámpás Napot szeptember 8-án ren-
dezik a monori sportpályán. A helyszínen 
egész nap programok várják majd az érdek-
lődőket. A rendezvényen részt vesz a Ter-
ror Elhárítási Központ (TEK) és elhozzák a 
BTR páncélautót is, melyet bárki megtekint-
het a rendezvény ideje alatt. Lesz füstsátor, 
tálcatűzoltás és tűzvédelmi teszt, rendőrku-
tyás-bemutató, air-soft pavilon, rendőrmo-
toros-bemutató, ugrálóvár és kézműves-fog-
lalkozások, továbbá komplex bemutatót tart 
a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a 
rendőrség, illetve megnézhetik a Nemzetkö-

zi Közszolgálati Egyetem tonfacsoportjának 
bemutatóját. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők!

Szeptemberben  
újra Kéklámpás Nap!
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KOMISSIÓZÓ
2 műszak (DE, DU) Br.: 216 000 Ft/hó
+ műszakpótlék + teljesítménybónusz

TARGONCÁS
2 műszak (DE, DU) Br.: 241 000 Ft/hó
+ műszakpótlék + teljesítménybónusz

RAKODÓ, SZORTÍROZÓ
Állandó éjszaka (H–P 16:30–01:30)  
Br.: 235 000 Ft/hó
+cafeteria + jelenléti bónusz  
+ teljesítménybónusz

MUNKA-
LEHETŐSÉGEK 
ALSÓNÉMEDIN

INGYENES CÉGES 
BUSZJÁRATOK!

budapest@maw.hu
+36-20/421-0616

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

www.bandk.hu

A B&K Kft. 
gyakorlattal rendelkező  

AWI-hegesztő  munkatársat, 
és betanított munkára 

üzemi segédmunkást  
keres.

Elvárásaink:
•  önálló munkavégzés 
• problémamegoldó-képesség
• terhelhetőség

Feladat:
rozsdamentes acélból készülő termékek előállítása.

Munkavégzés helye: 
Monor, Jókai u. 9–11.
Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:  
2200 Monor, Mátyás K. u. 11. • hr@bandk.hu

AJÁNLÓ

Kedves nagymamák, nagypapák! Önök is többször 
hívják unokáikat segíteni, ha valamit meg szeret-
nének nézni az interneten? 
 Bosszankodnak azon, hogy nem tudják mit is je-
lent az, hogy további információ: www… .hu?
 Érzik hiányát annak, hogy külföldön lévő hozzá-
tartozóikkal, más településen élő barátaikkal nem 
tudnak gyorsan, ingyen levelet váltani, képet külde-
ni, esetleg beszélgetni? Szeretnének önállóan vásá-
rolni az internetről? Megnézni a menetrendet, vagy 
az orvos rendelési idejét? Új receptet letölteni, vagy 
csak információkat, pletykákat olvasni, esetleg hiva-
talos ügyeiket sorban állás nélkül, otthonról intézni?
 Akkor jöjjenek el hozzánk, teljesen kezdő, jel-
lemzően nyugdíjasok számára szervezett internet-
használatot és levezést okító képzésünkre! Kezdő 
tanfolyam: 5x2 óra, majd igény szerint folytatható. 
Tanfolyam díja: 5 000 Ft (500 Ft/óra), melyet a jelent-
kezéskor kell befizetni. Helyszín: Vigadó, korszerű új 
számítógépekkel felszerelt. I. emeleti számítógépes 
oktatóterme. Monor, Kossuth L. u. 65–67. Tanfolya-
maink terveink szerint januártól indulnak.
 Jelentkezni a helyszínen vagy a 06-29/413-212 te-
lefonszámon lehet.
 Várjuk önt is szeretettel!

Internettanfolyam

  Szeptembertől is változatos előadásokkal 
készül a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
az őszi szezont az egyik legnépszerűbb pár-
kapcsolati tanácsadó, Pilát Gábor előadása nyit-
ja meg. A kommunikációs szakembernek Ta-
buk nélkül a párkapcsolatról címmel sikeres 
könyve is megjelent, így nem meglepő, hogy 
előadásait országszerte telt ház előtt tartja. 
 A közönség soraiba várják azokat, akik 
még nem találták meg a társukat; akik sze-
retnék megjavítani párkapcsolatukat vagy 
még jobbá kívánják tenni azt. A szeptember 
28-i, könyvbemutatóval összekötött előadás-
ra belépőjegyek már kaphatók a Vigadó első 
emeletén található irodáiban.      

  A hazai rockzene legendás bandája, a 39 
éve változatlan felállásban zenélő Karthago 
nyitja az őszi koncertszezont a Városi Sport-
csarnokban augusztus 31-én! A zenekar ereje, 
energiája, és igazi értéke az öt kiváló muzsi-
kus karizmatikus egyéniségében, ismertsé-
gében, zenei tudásában rejlik. Országszerte 
több ezren látogatják egy-egy koncertjüket, 
népszerűségüket a remekül megírt, sláger 
jellegű, de mégis kemény rockdaloknak, lí-
rai balladáknak köszönhetik. 
 A jól ismert együttes tagjai – Gidófalvy At-
tila, Kiss Zoltán Zéro, Szigeti Ferenc, Kocsándi 
Miklós, Takáts Tamás – egész pályafutásuk 
alatt ügyeltek rá, hogy soha ne haknizzanak, 
nem lettek sztárok, de mindig óriási koncert-
élménnyel kedveskedtek közönségüknek. Jó 
ideig utolsó Budapest-közeli fellépésük Mo-
noron lesz, hiszen a zenekar ezt követően a 
jövő évi 40 éves jubileumi nagykoncertre ké-
szül majd! A Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pontban megválthatók a belépőjegyek az au-
gusztus 31-i koncertre! 

Tabuk nélkül  
a párkapcsolatról

Augusztus végén 
Monorra érke-
zik a Karthago 
együttes!

Pilát Gábor párkapcsolati tanácsadó
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Varázsénekkel várjuk a gyermekeket! 
   Weöres Sándor műveiből készült kon-

certet szervezünk a művelődési házban. 
A Varázsének című interaktív előadást 
a költő legismertebb gyermekverse-
iből állította össze a Holló Együttes. 
Elhangzik majd a Bóbita, a Kutya-tár 
és sok más jól ismert mű is, melyeket 
rajzfilmrészletek egészítenek ki. Az elő-
adás szereplői mindvégig a gyerekek 
lesznek, akikkel a színpadon együtt 
játszik, énekel az együttes. Az október 26-i, 
délelőtti koncertre várjuk óvodai és isko-
lai csoportok jelentkezését, a délutáni nyil-

vános előadásra jegyek augusztus végétől 
lesznek kaphatók!

Vigadó Kulturális és Civil Központ

FRÖCCSSZOMBAT
Augusztus 18. 
Részletek a 14. oldalon
Városközpont, Szent István tér

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS 
ÜNNEPE
Augusztus 20.
Részletes program a címlapon. 
Városközpont

KARTHAGO KONCERT
Augusztus 31.
Belépőjegyek még kaphatók!
Városi sportcsarnok

KÖZÖS NEVEZŐ 
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Szeptember 10.
Simorka Sándor szobrász- és grafikus- 
művész kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria 

AUTÓMENTES NAP
Szeptember 22.
Családi délután az Európai Mobilitási Hét alkalmából.
Balassi utcai játszótér és városi uszoda parkolója

TABUK NÉLKÜL 
A PÁRKAPCSOLATRÓL
Szeptember 28.
Pilát Gábor előadása. 
Vigadó, díszterem

IDŐSEK VILÁGNAPJA
2018. szeptember 30.
Művelődési ház 

CARAMEL KONCERT
Október 13.
Belépőjegyek már kaphatók! 
Városi sportcsarnok

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.

KÉKLÁMPÁS NAP 
Szeptember 8. 
MSE Balassi Bálint utcai sporttelep

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK 
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Szeptember 8. 14 óra  
Művelődési ház

VÉRADÁS
Szeptember 12.
Művelődési ház

KISTÉRSÉGI NÉPZENEI- 
ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
Szeptember 22.

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

ANYATEJES VILÁGNAP A VÉDŐNŐI 
SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉBEN
Szeptember 29. 9 óra
Művelődési ház

ZENE VILÁGNAPJA
Október 1. 
Monori Budai Imre Alapfokú Művészetoktatási intézmény 

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK 
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Október 6. 14 óra 
Művelődési ház

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
Október 6. 18 óra
Ady Úti Általános Iskola

A programok részleteiért keressék a megadott 
elérhetőségeket vagy az egyesületek, klubok vezetőit! 

             

          

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!  
1080 Ft/m2 -től.

    Magócsi Ruhatisztító Parole
 NYELVISKOLA

Befizetésed mellé 
20 000 Ft  

értékű
átruházható  

kupont adunk!
(augusztus 27-től szeptember 5-ig) 

Angol és német  
nyelvtanfolyamok

Őszi nyelvi félév
szeptember 17-től!

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

Early Bird akció
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Folytatódik a FröccsSzombat

Szeptemberben ismét Autómentes Nap

  Augusztus 18-án ismét megrendezésre ke-
rül a monori borok helyi fesztiválja a város-
központban. Az augusztus 20-i programo-
kat megelőző szombaton – csakúgy mint a 
tavalyi évben – szórakoztató zenei produk-
ciók várják a látogatókat.
 Elsőként a gyerekek és családok leendő 
kedvenc zenekara, az Alma együttes egyko-
ri négy tagja által alapított Kifli Zenekar lép 
színpadra. Vidám és változatos koncerttel 
várják az aprónépet, köztük a legnagyobb 
„almás” slágerekkel is. Az esti szórakozta-
tásról a hazai jazz-élet egyik ismert szerep-
lője Micheller Myrtill és a kiváló zenészekből 
álló Swinguistique zenekar gondoskodik. Is-
merős arcokat köszönthetünk majd, hiszen 
Myrtill nem először látogat Monorra; az őt 
kísérő muzsikosok pedig pilisi származású-
ak. A zenekar 2011-ben alakult, műsoruk a 
huszadik század Franciaországának hangu-
latát idézi fel francia és angol nyelvű dalok-
kal, vidám gipsy swing stílusban. Három al-
bumuk is megjelent már, sikerüket jól mutatja, 
hogy a MüPában is telt ház előtt játszottak.
 Emellett természetesen a helyben készült 
borok és kézműves finomságok sem hiányoz-
hatnak! Minden adott, hogy az eddigi sikeres 
szombati boros rendezvények augusztus 18-
án folytatódjanak! nfo Micheller Myrtill a Swinguistique zenekarral érkezik a FröccsSzombatra

Az Alma együttes egykori négy tagja alapította a Kifli zenekart

  A Vigadó Kulturális és Civil Központ szer-
vezésében idén is csatlakozik Monor az Euró-
pai Mobilitási Hét eseményeihez. Ingyenesen 
látogatható, családi napra várják az érdeklő-
dőket szeptember 22-én az európai autómen-
tes napon! Fiatalokat és időseket, fejtörőkre és 
mozgásra vágyókat egyaránt várnak majd az 
uszoda melletti parkban. Lábhajtású gokar-
tok, ügyességi vetélkedők, zenei programok, 
közösségi futás is szerepel majd a programok 
között, melyek részleteit augusztus közepé-
től megtalálják a város honlapján olvasható 
rendezvénynaptárban! nfoNe csak az autómentes napon közlekedjen kerékpárral! 

Kerékpáros show  
az autómentes napon

Nyitva:  H–P: 8–18, Szo: 8–13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Az akció 
2018. augusztus 6. és 31. között,  

a készlet erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

Nyári 
grillpartihoz 

ajánljuk!

Az akciós 
ár  

csak a hirdetés 

felmutatásával 

érvényes!

Műanyag, 

mintás  

mély-
tányér
vagy

lapos-
tányér

159  

    Ft /db

A kerti partihoz 

szükséges egyéb 

termékeket is 

megtalálja nálunk!
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A monori emberek arculatát már a 19. század második felében jelen-
tősen módosította a kispolgárosodás. A tudomány megfogalmazása 
szerint a kispolgár – részben kistermelő, részben szolgáltató helyze-
ténél fogva – számottevő tőkefelhalmozásra ugyan nem képes, de 
szerény mértékben meg tudja teremteni a polgári életkereteket.

A monoriak viselt    
dolgai  XCIX.
Kispolgárok

HELYTÖRTÉNET

L étét a kisipar és a kiskereskedel-
mi egzisztenciára alapította. Ide 
lehet sorolni azokat a szakkép-

zett munkásokat is, akik a századfordu-
ló táján, Monorról a fővárosba bejárók 
körében, a nagyiparban csoportveze-
tőként, művezetőként dolgoztak. Felte-
hetőleg legalább egyharmaduk német, 
cseh bevándorló, akik az idők során el-
magyarosodtak. A kispolgári családfő 
ünneplőnek fekete ruhát hordott, s óra-
láncot, kalapot viselt. Újság- és regény-
olvasó volt. Gyermekeit, ha lehetett, ta-
níttatta, s polgári iskolába járatta. Házát 
már többnyire téglából építette. Laká-
sát két-, illetve háromszobásra növelte, 
s ha tehette, fürdőszobával is bővítet-
te. Higiénikus és társadalmi életmód-
ra törekedett.
 E korszak kisemberének nem volt 
könnyű a kapitalista gazdasági rend-
szerben a tőke működésének optima-
lizálásában részt venni és hasznából 
jól részesedni; az osztály jellegű, auto-
nóm jogállású piaci mechanizmusokon 

keresztül érvényesülő struk-
túrákban eligazodni; a moderni-
tás minden harmóniáját és feszültségét 
átélni. 
 Tekintsünk bele a monori iparosok, 
kereskedők életének, munkájának né-
hány részletébe! Újváry János külföldön 
tanult szabómester, az ipartestület első 
elnöke, a szakma művelése mellett már 
jó termőföld bérbevételére is hirdetést 
tett fel (1915-ben). Funavics József csép-
lést vállal, nagyobb uradalmakban is, a 
Schuttleworth-féle cséplőgépéhez. Mező-
gazdasági gépjavító műhelye és lakatos 
üzlete mindennemű gépek, kutak, mér-
legek javítására ajánlkozik. Magócsy Lajos 
lakatosmester jó takaréktűzhely készí-
tését bizonygatja (1918-ban), majd évti-
zedekig az artézi kutak nagy alkotója. 
Miközben „magyar nóta szerző”, pincé-
jében országos hírességeket lát vendé-
gül. Leányának, Líviának a fia – Petrik 
Balázs, az unoka – napjainkban a Dankó 
rádió nótaénekeseként is feltűnik. Vaj-
nai János mindennemű festékcikkeit és 

permetezőgépeit ajánlja eladásra a ve-
gyeskereskedésében, miközben a naza-
rénusok gyülekezetének megválasztott 
igehirdetője (Liliom u. 35.). Thuróczy Mik-
lós megveszi Herodek István utóda, Kel-
ler József vas-, fűszer- és festékáru üz-
letét, és új árukészlettel gazdagítja azt 
(1920-ban. Ma az Aranyforrás Áruház 
áll a helyén).
 Üzembe helyezi a Monori Műmalom 
és Gőztéglagyárat a Budapesti Rész-
vénytársaság. Épület- és bútorasztalos 
műhelyt nyitnak a Krikava testvérek a 
Petőfi utcában. Ragula Nándor autogén 
forrasztógépével minden rézből készült 
alkatrész felújítását, továbbá gramofon, 
mérleg, varrógép és fegyver javítását 
vállalja (a Gombai u. 12. sz. alatt). A Si-
pos–Várkonyi szabóság angol és francia 
divattermet nyit (a Petőfi u. 4. sz. ház-
ban). Glück Vilmos új cipészüzlettel gaz-
dagítja a Petőfi utcát (ma fényképész mű-
terem). A Bokros–Szabó kocsma helyén 
megszületik a Turul vendéglő, Vaskó Mi-
hály tulajdonában – bankettek, esküvői 
lakomák színhelyéül (ma közjegyzői 
iroda, Bajcsy-Zs.–Kossuth L. u.). A Vi-
rág és Mátyás király utca sarkán a volt 
Hirkó-féle házban lévő fűszerkereske-
désben Thorzs Arthur fűszer- és vegyes-
kereskedő finom házikenyeret ajánl, és 
a közönség szíves pártfogását kéri (ma 
a bölcsőde épülete áll a helyén).

 A fejlődés szolgálatában a Bu-
dapesti Kereskedelmi és Ipar-

kamara 1925-től rendsze-
resen megszervezte az 

ipari továbbképző tan-
folyamokat, melyekre 
az ipartestület elnök-
sége eljuttatta a mo-
nori iparosokat. Szép 
eredmények szület-

tek a tanoncnevelés-
ben is. 1927-ben például 

– ahogyan erről már szól-
tunk a 94. részben – az aláb-

bi tanoncok tettek kitűnő vagy jó 
eredménnyel tanoncvizsgát, s kaptak se-
gédlevelet: Hoffman Miklós szitakötő mes-
ternél Hoffman Miklós; Kaldenecker István 
hentesnél Burján János; Kele János csizma-
diánál Kovács Sándor; Kele István csizma-
diánál Kotkai Ferenc; Magócsi Lajos gépla-
katosnál Magócsy Lajos; Magócsi Sámuel 
hentes és mészárosnál Magócsi Károly; 
özv. Prunner Józsefné cégénél Prunner Ká-
roly; Ragula Nándor géplakatosnál Ragula 
Győző; Ringeisz József hentes és mészáros-
nál Kovács Károly; Solti Ferenc hentes és 
mészárosnál Bán József; Vig András csiz-
madiánál Galambos András és Burján La-
jos; Vladár Lajos csizmadiánál Gál János. 
A segédleveleket az I. fokú iparhatóság 
állította ki, és az ezért beszedett díjakat 
az ipartestületnek utalta át.
 Forrás: Gerő András: Dualizmusok. Bp. 
2010; Ipartestületi Jegyzőkönyvek 1885–1930, 
Pest Megyei Levéltár; Monorkerületi lapok 
1902–1914; Közérdek 1914–1932, Monor.

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke

Magócsy Lajos fő műve, az artézi kút
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Felkészülés  
és menetrend

   Horváth Dávid vezetőedző és – a nagy 
utánpótlás tapasztalatokkal stábunk-
hoz csatlakozott – Teodoru Vaszilisz szak-
mai vezetésével – június 18-tól folyt az 
erőteljes felkészülés az NB II-ben BSS Mo-
nor néven induló labdarúgócsapatunk-
ban. Bár a felkészülési mérkőzéseknek 
– az eredeti tervekhez képest – változott néhány 
helyszíne és időpontja, de sikerült különbö-
ző osztályú csapatokkal találkoznia együtte-
sünknek. Írásunk időpontjáig Nyíregyházán 
és Erzsébetvárosban ugyan az ottaniak nyer-
tek (3-2-re illetve 2-1-re), de a Jászberényt (4-2), 
Tiszakécskét (5-0), Egert (5-2), Iváncsát (3-0), 
a III. Kerületi TVE-t (4-2) és Üllőn az NB I-es 
MTK-t is sikerült (3-1) megnyugtató játékkal 
és előnnyel legyőznünk. Tudjuk, hogy ebben 
a szakaszban nem az eredmények, hanem a 
gyakorlás, a játékstílusok kipróbálása az elsőd-
leges, de Horváth Dávid szerint fontos hogy: 

„Amit elterveztünk, azt végre is tudtuk haj-
tani. Nyerni pedig mindig jó, mert a győzel-

   Szakosztályaink sportolói a nyáron sem 
unatkoztak. Birkózóink például új csarnokuk-
ban, karatésaink megszokott és megszeretett 
szilvásváradi helyszínükön edzőtáboroztak. 
Kosarasaink a Szedd ki! leány és vegyes kate-
góriás 1. helye, valamint az oroszlányi street-
ball minden kategóriájában elért diadal után 
még edzőtáborukat is sikerrel zárták. Ha év 
közben is ennyi gyerekre számíthatnak majd, 
biztosítva lesz az utánpótlás. G.

mek össze tudják kovácsolni a csapategységet, 
különösen egy újjáalakuló együttes esetében.”    
 Mivel következő lapszámunk csak szep-
temberben jelenik meg, tájékoztatásként kö-
zöljük a BSS Monor őszi menetrendjét (októ-
ber 21-ig).

Nyári edző- 
táborok

Teodoru Vaszilisz és Horváth Dávid vezetőedző

A Vasas elleni idegenbeli első meccsünk hely-
színe a Szusza Ferenc Stadion (Bp., Megye-
ri út 13.), a „hazaiaké” pedig a III. Kerüle-
ti TVE óbudai (Bp., Kalap u. 1.) modernizált 
sporttelepe, ahová várják a monori szurkolókat.
 Mérkőzések: Vasas–BSS Monor (július 
29.),  BSS Monor–BFC Siófok (augusztus 5.), 
Aqvital FC Csákvár-BSS Monor (augusztus 
12.), BSS Monor–WKW ETO FC Győr (au-
gusztus 19.), Békéscsaba 1912 Előre–BSS Mo-
nor (augusztus 26.), BSS Monor–Nyíregyhá-
za Spartacus FC (augusztus 29.), Kaposvári 
Rákóczi FC–BSS Monor (szeptember 2.), BSS 
Monor–Duna Aszfalt TVSE (szep tember 16.), 
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő–BSS Monor 
(szeptember 26.), BSS Monor-Vác FC (szep-
tember 30.), Dorogi FC–BSS Monor (októ-
ber 3.), BSS Monor–Soroksár FC (október 7.), 
Gyirmót FC Győr–BSS Monor (október 21.).

Menetrend

Előző lapszámunk Örömök, változások, új kö-
rülmények című cikkének (20. oldal) képalá-
írásában hibásan közöltünk két nevet. A kép-
aláírás helyesen: Horváth Dávid, Selei Ernő 
és dr. Selei András a bajnoki serleggel.

Helyesbítés

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Csomagolókat, gépkezelőket keresünk
2 műszakos (12 órás) munkarendbe a Prologis ipari parkba, valamint

áruösszekészítőket és targoncásokat
kereskedelmi raktárba 2 műszakos munkavégzésre Alsónémedibe.
Pilis, Vecsés, Gyömrő, Maglód, Nyáregyháza, Monor, Üllő irányából 

ingyenes céges busszal a bejárás megoldott.

Keresünk még Biatorbágyi logisztikai céghez
operátort, minőségellenőrt.

Céges busz megoldott.

Felvételi interjú: 2018. augusztus 29. szerda, 13.00 óra, 
Monor, Bocskai u. 1., Művelődési Ház.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

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

Gyerekek a kosarastáborban

Az oroszlányi streetballverseny résztvevői

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.  
augusztus 16-án  
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!
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TELJESÜLT 
birkózóink álma
Július 2-án a Monori SE sporttelepének területén hivata-
losan használatba adták az elkészült birkózócsarnokot. 

A nyár közepi időpont és a vakáció 
miatt az új létesítményt az érdek-
lődőknek is bemutató ünnepé-

lyes megnyitót szeptemberre tervezik. A 
szakosztály fiataljai viszont türelmetle-
nül várták a csarnok birtokbavételét, és 
nagy öröm számukra hogy nyári edző-
táborozásuk már itt folyhat. Az eddigi 
hosszú albérlet után a saját otthon – a 
direkt e célra épült, szakszerűen kiala-
kított modern, kulturált környezet mel-
lett – azt jelenti, hogy nem 
kell a szőnyegek állandó le-
terítésével és felszedésével 
sok időt veszíteni, a helyet 
adók programjához alkal-
mazkodni. Ez csak az ő fel-
készülésüket szolgálja.
 Az átadót megtisztelte 
jelenlétével Farkas Tibor, a 
Magyar Birkózószövetség 
főtitkára. Komáromi Tibor 
(világ- és Európa-bajnok, 
olimpiai ezüstérmes, a Bir-

kózó Szövetség szakmai al-
elnöke) a csarnok részletei-
nek bemutatása után kérte, 
nehogy vendégként tekint-
sünk rá, hiszen több mint 
tíz éve lett itt Balatoni Má-
tyás hívására és örömünkre 
nagyon eredményes veze-
tőedző. Gulyás Gabriellától, a 
Lindab Kft. támogató szak-
mérnökétől megtudhattuk, 
hogy ő számolta ki az épület 
anyagmennyiségét, rajzol-
ta meg terveit, ami alapján 
elkészítették és le-

gyártották a csarnokszer-
kezetet. Munkatársa, 
Polgár Dávid (a svéd 
cég magyarországi 
kereskedelmi igaz-
gatója), köszönet-
tel megtiszteltetés-
nek nevezte, hogy 
Monoron és kör-
nyékén már nem az 
első épületet készít-

hették el, és elmondta úgy érzi, büsz-
kék lehetnek erre a csarnokra is. Rajki 
László, a Monori Sportcsarnok Üzemel-
tető Nonprofit Kft. ügyvezetője a leen-
dő szakmai együttműködésről beszélt. 
Arról, hogy a felkészülési edzések után 
a versenyeket majd a közeli sportcsar-
nokban tudják megrendezni, remélhe-
tőleg már az idén is.
 Balatoni Mátyás szakosztályvezető 
felidézte, hogy 2011-ben született meg 
az önálló edzőterem gondolata, de 2015 
lett az áttörés éve, amikor elérhetővé 

vált a birkózó szövetségtől kapható 
támogatás. Azután kétéves 

kemény munka volt mire 
elindult, és mostanra 

be fejeződhetett az e 
téren eddig egye-
dülálló, zöldme-
zős beruházás – 
tette hozzá Ócsai 
István egyesületi 
elnök. Remélem 

– hangsúlyozta –, 
hogy nagyon sok 

kiváló birkózógye-
rek kerül ki ebből a 

csarnokból, akiről még 
hallunk majd. 
 Balatoni Mátyás szerint 
Bence, a nagy fia is akár 
még 10-15 évet is eltölthet 
e létesítményben. Sőt – az 
épület stabil szerkezeti jel-
legéből adódóan – remé-
lem (fejezte be óhaját), hogy 
még az unokáim is fogják 
használni és élvezni.  B.G.

Helyben 
feldolgozott  

MAGYAR sertés  
és csirkehús, 

felvágott- 
különlegességek

Helyben darabolt és frissen ledarált húsok, 
E - mentes és Székely-termékek, sajtok

Köszönöm  
ABC-partner 
Vásároljon 

3000 Ft felett  
és nYERjEn! 

koszonomabc.hu

Folyamatosan bővülő 
árukészlettel és
ÓRIÁSI nYITÁSI 

KEDVEZMÉnYEKKEL 
VÁRjUK 

VÁSÁRLÓInKAT!

MOnOR, PIAC TÉR mellett  
Bocskai utca 2. 

Nyitvatartás: 
H: zárva K–P: 6–18, Szo: 6–14

ZSIROS   
SÁnDOR  

HÚS 
BOLTJA

MEGnYITOTTUnK!

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018. augusztus 21-én és 28-án 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
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és 

nyílt! 
Monor, 
Kistói út 124.
Az éjjel-nappali mellett.

Nyitvatartás: 
hétfőtől szombatig: 5:00–22:00
vasárnap: 6:00–22:00

Megújult árukészlettel várjuk  
régi és új vásárlóinkat.

JELENTKEZNI LEHET:
a raktar@rossmann.hu email címre küldött 

önéletrajzzal, vagy a rossmann.hu karrier oldalon

· két műszakos munkarend (H-P; 6-14; 14-22)
· saját állományú, hosszútávú foglalkoztatás
· bejárást költségtérítési hozzájárulással 
 vagy céges buszainkkal támogatjuk az alábbi 
 településekről: Budapest, Vecsés, Üllő, Albertirsa, 
 Dánszentmiklós, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad, Pilis,  
 Monor,Monorierdő, Péteri, Gyömrő, Ócsa, Gyál,    
 Cegléd és Ceglédbercel
· ingyenes targonca jogosítvány megszerzését  biztosítjuk

Üllői raktárunkba 
ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ kollégákat keresünk

BRUTTÓ
250.000 – 
500.000 FT 
+ JUTTATÁSOK 

A MEGHATÁROZOTT 
FELTÉTELEKTŐL 

ÉS A TELJESÍTMÉNYTŐL 
FÜGGŐEN
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NYOLCADSZOR is siker 
volt, helyi különlegességekkel
A Monori Fogathajtó Versenyen június 30-án most is azon a Bacchus 
téren vágtattak a fogatok gyönyörű paripái – ügyes hajtóikkal 
és nem egyszer csinos segítőikkel is –, ami immáron felzárkózott 
Monor tömegrendezvényeinek legnépszerűbb színterei közé.

E z nem is csoda, hiszen 
a Monori Lovasbarátok 
Egyesülete – kitartó, ál-

dozatos munkával – olyan rendez-
vénnyé fejlesztette, amire most is, 
több mint 200 kilométerről is szí-
vesen érkeztek ide. Amikor Tönköl 
Anita főszervezőt, az egyesület el-
nökét kérdeztük a nap tapaszta-
latairól, azzal kezdte, hogy nem 
is a versenyeredmények itt a leg-
fontosabbak – ami inkább csak a 
hozzáértőket érdekli igazán –, ha-
nem a kellemes környezeten és a 
sokszínű, egész napos ingyenes 
programon kívül azok a speciali-
tások is, amik csak náluk láthatók. 
Ilyen, idén másodszor megrende-
zett sikereseményük volt példá-
ul a polgármesterek fogathajtá-
sa. Vasad, Pilis és Pánd indulója 
mellett Monort ezúttal is – ahogy 
a verseny ünnepélyes megnyitóján 

Zsombok László polgármester meg-
fogalmazta, az ebben nála avatot-
tabb – alpolgármesterünk, Darázsi 
Kálmán képviselte. Bénye polgár-
mester asszonya pedig most (a ta-
valyi pilisi után) Tóthné Fiel Mari-
anna alelnöktől a férje emlékére 
alapított különdíjat vehette át. A 

polgármesterek fogathajtása csak 
itt szokás. Ezért nagy örömmel és 
izgalommal várják mindig ezt a 
lehetőséget, és most is úgy váltak 
el, hogy jövőre itt újra találkoznak. 
 Idén már versenyeztek is a né-
gyes fogatok – egy-két év bemu-
tató után. Az öt induló ebben a 

kategóriában kiemelkedőnek te-
kinthető. Összesen 43 fogat indult, 
ami a 8 év alatt az idén a legtöbb. 
Így 86 főt jelentett a fogaton a haj-
tó és a segédhajtó, de még 2-2 se-
gítő is tartozott csapataikhoz.
 Tápiószentmártonból, Gyálról és 
Jászberényből jöttek legtöbben, de 
Monorról is minden – póni, egyes- 
és kettesfogat – kategóriában in-
dultak, összesen 15-en. Az aka-
dályhajtásnak megvolt mind a két 
fordulója, a pontgyűjtőt viszont el 
kellett hagyni, mert így is fél nyolc-
ra csúszott az eredményhirdetés. 
(Az időbeosztásra a jövőben érde-
mes lesz jobban figyelni.) 
 A rendezvény rangját emelte, 
hogy több neves hajtó megjelent: 
például Dobrovitz József világ-
bajnok, Bárdos György „nyugdí-
jas” világbajnok és Nagy Sándor. 
Nagy elismerést jelent, hogy di-
csérték a látott színvonalat és to-
vábbvitték a monori verseny jó 
hírét. A díjátadók között ott volt 
a sportág egyik legelismertebb 
szakértője, Váczi Ernő, a kupafel-
ajánló Gaál Valéria, az egyesület 
titkára Varga Emőke, a KÖVÁL új 
vezérigazgatója, Takár Gáborral. 
Tiszteletbeli taggá avatták Si-
pos Tamást és Editet, a Gemini 
TV munkatársait, illetve Török 
Árpád fotóst. Ők minden évben 
ott vannak és hírt adnak a tör-
téntekről. 
 Monorról sok helyi vállalkozó, 
szponzoráló mellett Monor Város 
Önkormányzata is egyre inkább 
segíti a rendezvény megszervezé-
sét. Bár a főzőverseny ezúttal elma-
radt, de mindenki ehetett, ihatott, 
vásárolhatott, és a gyerekek szó-
rakozási lehetőségei is megvoltak. 
Maradandó közösségi élményt je-
lenthetett mindez sok család és ba-
ráti társaság számára.  B.G.

Néhány fogat az induló 43-ból 

Lelkes szurkolók buzdították a fogatokat

Zsombok László polgármester, Tönköl Anita főszervező, Darázsi Kálmán alpol-
gármester, Sinkovicz László önkormányzati képviselő az ünnepélyes megnyitónVágta a Bacchus téren
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A prágai Európa-bajnokságon Spéth Norbert (67 kg) 
A-kategóriában a sportág első aranyérmét szerezte. 
A junior és felnőtt versenyzők összesen három arany-, 
három ezüst- és két bronzéremmel tértek haza. 

Nyolc érmet nyertek

MONORI SPORTOLÓ 
is részese a történelmi sikernek 
Minden idők legeredménye-
sebb Európa-bajnoki sze-
replésén van túl a magyar 
muaythai-válogatott.

Hirdetés

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el.  A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

www.patriatakarek.hu

Teljes körű 
karambolos 
biztosítási 

kárügyintézés  
és gépjármű- 

javítás! 

KARAMBOLOS 
CENTRUM

ZSOLÉ DESIGN Kft. Maglód • Tel.: 06-70/617-2555

A nyár első felében az egész világ a lab-
darúgó-világbajnokságra figyelt, az 
oroszországi torna eseményei elho-

mályosították a többi sportág híreit. Pedig a 
labdarúgás „árnyékában” kimondottan nagy 
magyar sikerek is születtek, például világbaj-
nok lett a női junior-kézilabdaválogatott, a ha-
zai muaythai-sport pedig minden idők legsike-
resebb Európa-bajnoki szereplését produkálta. 
Utóbbi azért lehet még jelentősebb számunk-
ra, mert egy monori sportoló, Koczó Henrik is 
Csehországban küzdött a magyar válogatott 
sikeréért, méghozzá nem is akármilyen ered-
ménnyel: a felnőttek B kategóriájában a 67 ki-
logrammosok súlycsoportjában induló 18 éves 
versenyző ezüstérmet szerzett. 
 Koczó Henrik több sportágat is kipróbált, 
mielőtt lehorgonyzott ennél az igen kemény 
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küzdősportnál. Volt szerencséje a labdarúgás-
hoz, kipróbálta magát a kosárlabdában, úszott 
is egy ideig, de ezek közül egyik sem volt rá 
olyan hatással, hogy hosszú távon is megta-
lálja bennük a számítását. Aztán végül elment 
az edzőterembe, ahol beleszeretett a thai küz-
dősportba. 
 – Amikor elkezdtem az edzéseket még nem 
gondoltam, hogy egyszer versenyezni fogok. 
Elsősorban önvédelmet szeretettem volna ta-
nulni, ezért választottam a muaythai-t. Az első 
mérkőzésem terelt a versenyzés irányába, ak-
kor tetszett meg igazán a küzdelem – mondta 
Koczó Henrik. 
 A prágai Európa-bajnokságon két kategóriá-
ban indultak a magyar versenyzők: az A kate-
góriában a nemzetek bajnokai léptek ringbe, a 

B kategóriában pedig azok szerepeltek, akik a 
döntőkben alulmaradtak ellenfelükkel szem-
ben, azaz a második helyezettek. Henriknek 
a döntőben dán ellenféllel kellett megküzde-
nie, szoros mérkőzésen végül Rasmus Schrei-
ner pontozással nyert 30-27-re. Koczó Henrik 
elmondta, nagyon örül az ezüstéremnek, a 
folytatás szempontjából pedig a második hely 
még nagyobb motivációt jelent számára, mint-
ha megnyerte volna az Európa-bajnokságot. 
 A fiatal sportoló ambiciózus tervekkel tekint a 
jövőbe, nem meglepő, hogy egy ilyen eredmény 
után még inkább a sportra szeretne összpon-
tosítani. Jelenleg egy építőipari iskola tanulója, 
az érettségi után pedig a Miskolci Egyetemen 
szeretne továbbtanulni. Két legyet üthetne egy 
csapásra, ha ez sikerülne, Miskolcot nem csak a 
tanulmányai miatt választotta, a városban mű-
ködik az ország egyik legjobb muaythai-klubja, 
amely a monori sportoló fejlődése szempontjá-
ból a legjobb edzőhelyszín lenne.  
 Koczó Henrik legközelebb augusztus 25-
én egy gálamérkőzésen lép ringbe, ellenfele 
az Európa-bajnokságon harmadik helyezett 
Kurdy István lesz.    Varga Norbert



Hálás szívvel köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik elkísérték utolsó útjára szere-
tett halottunkat, Jávorszky Attilát, együtt 
érezve a családdal, sírjára elhelyezték a 
megemlékezés virágait.  A gyászoló család 
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AJÁNLÓ

•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim ré-
szére, 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: 
20 000 Ft/m³, tölgy-bükk: 20 000 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

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

•   Kiscicák elvihetők. Tel.: 06-30/281-4413

•   Redőny, reluxa, harmonikaajtó szerelése 
és javítása! Gurtnicsere. Nagy Sándor: 
06-20/321-0601

•   Termelői mézek 1 490 Ft/0,5 kg ártól Monoron 
és környékén 5 000 Ft feletti vásárlás esetén in-
gyenes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444 

•   ALKALMI VÉTEL! Monor Belvárosának kö-
zepén 4 szobás, átlagos állapotú családi ház 
eladó – nagy telekkel! BEFEKTETŐK FIGYE-
LEM! Akár két különálló lakrész is kialakítható! 
Irányára: 31.9M Érdeklődni: +36-20/345-3900

•   Szobafestés, mázolás, tapétázás minőségi 
munka, tiszta környezet megbízható, tapasz-
talt szakemberek. Árajánlat, időpont-egyezte-
tés: Gerstenbrein István - 06-20/260-3768

Apróhirdetés

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

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

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

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

Monor, Kossuth L. u. 
65–67.

Asztalfoglalás:
+36-70/218-1889 

Rendezvényszervezés: 
+36-70/424-3422

•  születésnap, osztálytalálkozó
•  esküvő, keresztelő
•  üzleti megbeszélések
•  baráti, családi  

összejövetelek,  
céges rendezvények 

LEBONYOLÍTÁSÁT VÁLLALJUK!

A La Carte 
ételeinkből  

10% 
kedvezmény

Érvényes: szeptember  
15-ig

Vigadó ÉtteremNézze meg heti ebédajánlatunkat!

Nálunk megvalósítható 
egy komolyabb meeting 
vagy egy lazább csajos 
délután is.

Nyitvatartás: 
H–P: 10–20, Szo: 11–23, 

V: 11–17

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Kérjük jelezze ha nem kapott Monori 
Strázsa újságot, vagy egyéb problémát 

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

Tel.: 06-29/412-587 

Nem kapott Strázsát?



Keresd Telekom üzletünket a belvárosi sétányon, a Német Ágoston u. 14. szám alatt!

További információ: telekom.hu/fejlesztes

A TELEKOM MAXIMÁLIS 
SEBESSÉGŰ HÁLÓZATÁVAL 
CSODÁKRA LEHETSZ KÉPES

2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően,  több eszköz egyidejű 
használatával. Kínált feltöltési sebesség 500 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.
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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

HázHoz szállítás 
saját futárral 
az alábbi településekre

499 Ft

veddveddwww. .hu
Diszkont áron

házhoz szállítva

Monor • Monorierdő • Péteri
Csévharaszt • Vasad • Gomba 
Pilis • Albertirsa • Nyáregyháza 
Ceglédbercel • Cegléd • Bénye


