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Akciós árak április 8-tól 20-ig.

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
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A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk
30 kg fölötti rendelés esetén.
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Csirke-
mellfilé

Ft/kg

1190,-Virsli

Ft/kg

590,-

Sertés- 
tepertő

Ft/kg

1390,-

Kistestű tyúk
gyf.

Ft/kg

499,-

Zsír
1 kg

Ft/kg

590,- Ladányi 
kolbász

Ft/kg

1090,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

550,-Kacsa 
bőrös háj

gyf.
Ft/kg

500,-

Hasa-  
és toka-
szalona

Ft/kg

550,-

Csirke-
comb

Ft/kg

650,- Erdélyi
szalonna

Ft/kg

1100,-

Pulyka 
felsőcomb

Ft/kg

890,-Hosszú-
karaj

Ft/kg

990,-Juhász
virsli

Ft/kg

990,- 

Sertés 
darálthús

Ft/kg

799,-Sertéscomb

Ft/kg

990,-
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Elfogadták a város 
vagyongazdálkodási tervét

Megválaszolt kérdések

Önkormányzati hírek

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott 
rendeltetése biztosításának céljából Monor város önkormányzatának közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét a következő tartalommal fogadta el.

Lendvai Endre képviselő a februári soros képviselő-testületi 
ülésen több kérdésben is interpellált. A feltett kérdéseket 
a polgármesteri hivatal munkatársai megvizsgálták és a 
Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. 
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Közép távon: Az önkormányzati vagyon-
nal felelős módon, rendeltetésszerűen 
kell gazdálkodni. A vagyongazdálko-

dás feladata az önkormányzat teherbíró ké-
pességéhez igazodó, elsődlegesen a közfelada-
tok ellátásához és a mindenkori társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egysé-
ges elveken alapuló, átlátható, hatékony és 
költségtakarékos működtetése, értékének meg-
őrzése, állagának védelme, értéknövelő hasz-
nálata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 
Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a 
képviselő-testület döntései és az éves költség-
vetési rendelet határozza meg. Az önkormány-
zati vagyon hasznosításának alternatívái: 1) A 

feladat ellátásához nem szükséges vagyon ér-
tékesítése: a rendelkezésre álló szabad vagyon 
értékesítését forgalmi értékbecsléssel megala-
pozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a 
vagyonrendelet előírásai szerint, a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alap-
ján kell lefolytatni. 2) Használatba-adás, bér-
beadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek 
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés ke-
retében tehető meg. A bérlet útján nem hasz-
nosított ingatlan esetében törekedni kell arra, 
hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználat-
lan állapotban, ezért folyamatos pályáztatás 
szükséges. A bérleti díjakat a piaci viszonyok-
nak megfelelően kell megállapítani. Törekedni 
kell arra, hogy a bérleti díjak, lakbérek fede-

A bizottság a Móricz Zsigmond utcán 
a vasútállomás előtti gyalogátkelő-
hely létesítését támogatta, a képvi-

selő-testület pedig úgy döntött, hogy a Ma-
gyar Közút Nonprofi t Zrt.-nél kezdeményezi 
annak kiépítését.
 A képviselő egy másik kérdésében arra hív-
ta fel a testület fi gyelmét, hogy a sportpálya 
mögötti garázssor sportpálya felöli részét a 
labdák és az utánuk mászó emberek rend-
szeresen megrongálják. Ez a kérdés, illetve 
a sportpálya rendeltetésszerű használata is 
megoldódott azáltal, hogy azóta éjszakára 
zárják a pályát és 1000 Ft havi díjat kér-
nek a belépőktől. Ez utóbbi azonban konf-
liktusokat okoz. Reggel 8-kor nyitják a pá-
lyát, ami problémát jelent azok számára, 
akik hajnalban, kora reggel jártak futni. 
Erre még megoldást kell találnia a Monori 

zetet nyújtsanak az ingatlan karbantartásá-
ra, felújítására és az üzemeltetési költségekre. 
 Hosszú távon: Alapjául szolgál a középtá-
vú vagyongazdálkodási terv, az abban foglalt 
feladatok ellátása. A vagyonhasznosítás so-
rán a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökken-
tés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy 
az ne eredményezzen vagyonfelélést. A piaci 
helyzet ismeretében évente felül kell vizsgál-
ni az értékesítendő, valamint a más módon 
hasznosítható vagyonelemeket. A vagyonhasz-
nosítás bevételeit minél nagyobb arányban 
a vagyontárgyak megóvására, megújítására 
kell fordítani. Törekedni kell az önkormány-
zat szempontjából kedvező pályázati lehető-
ségek maximális kihasználására.

NFO

Sportegyesületnek, amely egyébként meg-
állapodást kötött a polgárőrséggel. 16 óra 
után a polgárőrök engedik be az erre jogo-
sultakat a pályára, és éjjel is rendszeresen 
kijárnak ellenőrizni a pályát. 
 Sinkovicz László képviselő hozzátette, hogy 
az 1000 forintos tagdíj mértéke csökkenthe-
tő, ha valaki belép a Monori Sport Egyesü-
let szabadidő szakosztályába.
 A harmadik interpellációs felvetés a Nagy-
diófa utcát és a Bercsényi utcát összekötő 
Füzes utca járhatatlansága volt. Mint Pogá-
csás Tibor polgármester válaszában elmond-
ta: „ez a probléma már többször felmerült. 
Annak idején, mikor lehetőség volt az út-
építésére, az egyik ott lakó tulajdonos nem 
járult hozzá, így nem került rá sor. Jelen-
leg nem áll módjában az önkormányzatnak 
az út kiépítése, erre csak pályázati pénzből 

lenne lehetősége. Ezen pedig csak tiszta tu-
lajdoni lappal lehet indulni, megfelelve az 
építési szabályzat előírásainak. Az előírá-
soknak megfelelő szélességű út kiépítéséhez 
az ott lévő telkek egy kis területéből kellene 
az utat kialakítani. Ezek közül több ingat-
lanhoz jelzálog alapú bankhitel kapcsolódik. 
A hivatal munkatársai már kezdeményezték 
az egyeztetést az érintett bankokkal, annak 
érdekében, hogy járuljanak hozzá a jelzá-
logszerződések módosításához. Ezt a ban-
kok nem engedélyezték, függetlenül attól, 
hogy ezáltal az ingatlanok értéke valószínű-
leg nem csökkent volna. Bár kisebb lett vol-
na a telek alapterülete, de egy jó minőségű 
út épült volna előttük, ami inkább az érté-
küket növelte volna. A bankok ezt mégis a 
hitelszerződés felmondásaként értelmezték, 
ami komoly anyagi terhet jelentett volna a 
tulajdonosoknak. A Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság ugyanakkror azt java-
solta, hogy vizsgáltassák meg az önkormány-
zati gazdasági társaságokkal annak lehető-
ségét, hogy anyagi ráfordítás nélkül hogyan 
lehetne javítani az út minőségén.
 A képviselő-testület egyhangúlag elfogad-
ta az interpellációkra adott válaszokat.

PJ-MA

Elfogadott költségvetés
A képviselő-testület elfogadta 2013. évi 
költségvetést. A kiadási összeget 1 861 727 
000 Ft-ban, a fi nanszírozási kiadást 401 
099 000 Ft-ban, míg a bevételi összeget 1 
500 904 000 Ft-ban, fi nanszírozási bevé-
telét 478 970 000 Ft-ban állapította meg, 
a forráshiány 282 952 000 Ft lett. A ren-
delet teljes szövege a város honlapján ol-
vasható (www.monor.hu).
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Végleges helyen KLIK

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti az aláb-
bi rendeleteit:
 7/2013. (II. 28.) számú rendelet Monor 
Városi Önkormányzat 2012. évi költségve-
téséről szóló 15/2012. (III. 05.) számú ren-
delet 7. számú módosításáról.
 8/2013. (II. 28.) számú rendelet a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igény-
bevétele szabályairól, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 24.) 
számú rendelet módosításáról.
 9/2013. (III. 18.) számú rendelet a Monor 
Város Önkormányzat 2012. évi költségveté-
séről szóló 15/2012. (III. 05.) számú rende-
let 8. számú módosításáról.

 10/2013. (III. 18.) számú rendelet az ön-
kormányzat 2013. évi költségvetéséről.
 11/2013. (III. 18.) számú rendelet Monor 
Városi Önkormányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. 
(IX. 27.) sz. rendelet módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A rendeletek egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb fon-
tos felhívásról, tájékoztatásról is értesülhet 
a város lakossága. A képviselő-testület nyil-
vános üléséről a GEMINI TV minden eset-
ben felvételt készít, amelyet az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csator-
náján figyelemmel kísérhetnek.

Fejlesztési tervek a következő 3 évre

Ahogy Pogácsás Tibor polgármester a már-
ciusi testületi ülésen elmondta, a hároméves 
fejlesztési terv nem feltétlenül jelenti a benne 
megfogalmazott célok elvégzését, de e nél-
kül nem lehet pályázatot benyújtani és hitelt 
felvenni. A képviselő-testület a hároméves 
fejlesztési tervben a Petőfi Tagóvoda bőví-
tését, a Tesz-Vesz Tagóvoda átépítését, a 
felszíni vízelvezetés megoldását és új utak 
építését fogalmazta meg és fogadta el.

JApp

Január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) irányítása alá kerül-
tek a monori általános iskolák. A intézmény-
fenntartó munkatársainak az önkormányzat 
az elmúlt hónapokban folyamatosan keres-
te a megfelelő ingatlant. Korábban felmerült, 
hogy az gimnázium nem használt helyiségei-
ben, illetve a Gondozási Központ megürese-
dett épületrészében kap helyet az intézmény. 
Végül egyik helyszín sem tűnt jó megoldásnak. 
A KLIK vezetői megtekintették a helytörté-
neti kiállítás melletti, Kossuth Lajus u. 86. 
szám alatti ingatlant is, amelyről úgy ítélték 
meg, hogy minimális ráfordítással alkalmas 
lehet a munkatársak elhelyezésére. Ezért a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy a ko-

rábbi határozatát visszavonja, miszerint a 
Gondozási Központ épületében helyezik el a 
KLIK-et és egy új határozatban a Kossuth 
L. u. 86. szám alatti ingatlant bocsátja az 
intézményfenntartó használatába. 
 Az ingatlant korábban a Monori Rend-
őrkapitányság is szerette volna ingyenesen 
használatba venni, de a KLIK hasonló igé-
nye miatt erre nem volt lehetőség. A kapi-
tányság a Járőr- és Őrszolgálati Alosztály 
három körzeti megbízottjának elhelyezését 
szerette volna megoldani az ingatlanban, a 
járőröktől különálló irodában. Így zavar-
talanul hajthatnák végre a feladatkörükbe 
tartozó eljárási cselekményeket. A kapitány 
indokoltnak tartja egy áldozatvédelmi iro-
da kialakítását is, ahol segítséget tudnának 
nyújtani a sértetté vált állampolgároknak.

PA

A képviselő-testület már korábban döntött 
arról, hogy a Monori integrált városközpont-
fejlesztése című projektet kibővíti a Bajcsy-
Zsilinszky és a Deák Ferenc utca útburko-
latának felújításával a Kossuth Lajos utca 
és Liliom utca közötti szakaszon. A mun-
ka elvégzéséhez terveztetés szükséges, ezért 
ajánlatokat kértek be, melyek közül a Land 
Marking Mérnöki Iroda Kft. adta a legked-
vezőbbet. A nettó 420 ezer forintos ajánla-
tot a képviselő-testület elfogadta.

AP

A 2013/2014. nevelési évre történő óvodai 
beíratások időpontjai a korábban közöltekkel 
szemben, az időközben bekövetkezett jog-
szabályi változásoknak megfelelően a követ-
kezőképp alakulnak: 2013. május 6. (hétfő) 
8-tól 18 óráig, és május 7. (kedd) 8-tól 18 
óráig. Bővebb információ, illetve letölthető 
jelentkezési lap a www.monoriovik.hu hon-
lapon található.
 Az óvodai beiratkozás helye: a lakcím 
(körzet) szerinti óvoda!
 A beiratkozáshoz a szülőknek magukkal 
kell vinniük a www.monoriovik.hu honlap-
ról is letölthető, kitöltött jelentkezési lapot, 
továbbá a következő dokumentumokat kell 
bemutatniuk: 
  A gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt (lakcímkártya); a gyermek TAJ- 
kártyáját; a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lak-
címkártya); a gyermek esetleges betegsé-
geit igazoló dokumentumokat; az étkezési 
térítési díj csökkentésére jogosító körülmé-
nyeket igazoló dokumentumokat; ameny-
nyiben a gyermek halmozottan hátrányos 
helyzetű, vagy napközbeni ellátását bizto-

Óvodai beiratkozás

Áprilisban ismét  
lomtalanítás!

Útfelújítások  
a városban

Tájékoztatjuk Monor város lakosságát, hogy 
az évi rendes lomtalanítás időpontja: 2013. 
április 20. szombat.
 Kérjük, hogy a meghirdetett időpontban 
a feleslegessé vált lomjaikat a forgalmat nem 
akadályozó módon reggel 7 óráig tegyék ki 
ingatlanjaik elé.
 Lomtalanításkor nem tehető ki veszé-
lyes hulladék (pl: festék, olaj, ezek göngyö-
legei, gépjármű és traktorgumi, állati ürü-
lék, gyógyszerek, vegyszerek, akkumulátorok, 
elemek, azbeszt, cement alapanyagú tető-
fedő elemek és nem azonosítható anyagok 
stb.). Ezek nagy részét el lehet helyezni té-
rítésmentesen, nyitvatartási időben a Hírös 
Kft. által üzemeltetett, Monor Bajcsy-Zsi-
linszky utca végén található hulladékudvar-
ban. Az elhelyezhető hulladékok fajtája és 
mennyisége a hulladékudvar bejárati kapu-
ján megtalálható.
 A lomtalanításkor ugyancsak nem kerül 
elszállításra a 3 méternél hosszabb és az ösz-
szességében 1 köbmétert meghaladó meny-
nyiség, valamint az ipari és mezőgazdasági 
nagyüzemi tevékenység hulladéka. Ez eset-
ben az elszállításról az ingatlan tulajdonosa 
köteles gondoskodni saját költségén. E cél-
ra – egyik megoldásként – a Kövál Zrt.-től 
is bérelhető konténer.
 Kérjük, hogy a lomtalanításról szomszéd-
ját és ismerőseit is értesítse.
 Köszönjük az együttműködésüket!

KÖVÁL Zrt.

sítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentu-
mokat (jegyzői határozat és a szülő vagy 
szülők nyilatkozata), valamint amennyiben 
a szülő(k) munkahelye a körzetben van és 
ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó 
óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) mun-
káltatói igazolását.
Óvodai körzetek:
 Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kos-
suth L. u. 37.): a vasút, az Ady Endre utca, 
a Kossuth Lajos utca, illetve a Bajcsy-Zsi-
linszky utca által határolt terület.
 TESZ-VESZ Óvoda (2200 Monor, Kato-
na J. u. 26.): a vasút, a Kistói utca és a Baj-
csy-Zsilinszky utca által határolt terület.
 Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi S. u. 
29.): a vasút, az Ady Endre utca 1-től, il-
letve 2-től a vasútig, valamint a Kossuth 
Lajos utca 77-től illetve 78-tól a Kistói ut-
cáig, és a Kistói utca vasútig terjedő része 
által határolt terület.
 Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 5.):
a vasút és az Ady Endre utca páratlan ol-
dalának a vasúttól a 4. sz. főút felé eső ré-
sze által határolt terület.
 Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai 
Mari tér 1.): a vasút és az Ady Endre utca 
páros oldalának a vasúttól a 4. sz. főút felé 
eső része által határolt terület.
 Trincsiné Márton Zsuzsanna
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•		Földmérés  Telekhatár kitűzés, megosztás, 
épületfeltüntetés, szolgalmi jog alapítás, tervezési-
megvalósulási alaptérkép, kisajátítási tervek, ipari 
geodézia, földhivatali dokumentálás – szakmai 
képviselet

GEO-BEST Mérnöki Iroda szolgáltatásai:

Mobil: 06-20-95-59-349 • e-mail: info@geobest.hu

•	 	Értékbecslési	
szakvélemény		
(Pátria Takarékszövetkezet szerződött partnere) 

•	 	Talajvédelem  Talajvédelmi terv, rekultivációs 
terv készítése, hatásvizsgálatok, termőföld 
beruházási igénybe vétel engedélyeztetése.

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től ingyenes szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

Hirdetés

POLGÁRŐRSÉG
„Jó úton haladnak”
„Akkor él igazán egy településen az ember, ha ott vannak 
barátai.” Ezzel a mondattal fejezte be beszédét Pogácsás Tibor, 
polgármester a Monori Polgárőr Egyesület közgyűlésén, mely 
a Vigadóban került megrendezésre a tavasz első hétvégéjén. 

A polgármester megköszönte a polgár-
őröknek és családtagjaiknak egész éves 
munkájukat. Kiemelte a szervezettsé-

get, együttműködési szándékot, a stabilitást 
és a belső békét, mely az egyesületet jellemzi. 
Szerinte attól működik ilyen jól ez a közösség, 
mert barátságok köré szerveződik. Hozzátet-
te, a város más egyesületeihez képest kiemel-
kedik azzal is, hogy itt nagyon sok a fi atal, 
ami azt mutatja, hogy a csapatuk hosszú tá-
von is életképes marad. 
 A közgyűlésen jelen volt Szmodics Róbert, 
alezredes, a Monori Rendőrkapitányság veze-
tője is. Miután köszöntötte a jelenlévőket, a 
polgárőr-rendőr együttműködésről beszélt. A 
2012-es év újdonságot hozott ebben. Évente 
két alkalommal a körzet 17 polgárőr egyesü-
lete megbeszélést tart. Itt a célok, feladatok, 
konkrét kérdések átbeszélése mellett előkerül-
nek a hibák, hiányosságok is, melynek orvos-
lása jó hatással van a közösségek munkájára. 
Úgy érzi, a rendőrök is egyre pozitívabban áll-
nak hozzá az együttes munkához, tisztelettel 
fogadják a polgárőrök önkéntességét.
 A Pest Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, 
Körömi Lajos is részt vett a közgyűlésen. Ő is 
az egyesület munkájának elismerésével kezdte 
beszédét. Kijelentette, hogy a rendőrkapitányság 
területén a Monori Polgárőr Egyesület (MPE) 
az egyik legjobb szervezet, emellett megfelel a 

polgárőrtörvény minden előírásának. A 2013-as 
év terveiről folytatta a beszédét. Nagy hang-
súlyt szeretne fektetni a polgárőrök oktatásá-
ra. Szeretné, ha csak olyan polgárőrök lenné-
nek kinn szolgálatban, akik tisztában vannak 
a polgárőrség jogi hátterével is.
 Kifejezetten örül, hogy Monoron már elin-
dult a Fiatal Bűnmegelőzési Társaság (FBT). 
Itt látja elsőként, hogy valóban működik a 
tagozat. Biztosan sok kérdés fog felmerülni 
az elején, de egyben biztos: a MPE vezető-
sége jó úton halad. Megköszönte a kiemel-
kedő munkát, a komoly szolgálati időket, a 
közfeladatot ellátó tevékenységet, melyet az 
MPE tagjai végeznek. 
 Szőnyi Sándor, Monor város önkormány-
zatának közművelődési, oktatási és sport-
bizottság elnöke annyit tett hozzá az előt-
te szólók gondolataihoz, hogy nagy örömmel 
és csodálkozva látja azt a kitartást, mely az 
egyesület tagjainak munkáját jellemzi. Tol-
mácsolta minden érintett szülő köszönetét a 
jelzőőri tevékenységért. Kiemelte, hogy mos-
tanában nincs olyan monori rendezvény, ami 
nem viselné magán a MPE kezének nyomát. 
 A sok dicsérő szó minden tagunknak na-
gyon jólesett. Öröm látni, hogy a sok mun-
ka meghozza gyümölcsét, az egyesület egyre 
elfogadottabb, megbecsültebb része a város 
életének. 

 A közgyűlésen megszólaltak az egyesület 
vezetői is. Nagy Zoltán, az elnök megtar-
totta éves beszámolóját, Naszvadi László 
a 2012-es szolgálatokat foglalta össze, ami 
nem is volt olyan könnyű feladat, hiszen az 
éves szolgálati órák száma 9233. Babinszki 
János, az egyesület titkára az MPE anyagi 
helyzetét mutatta be, Endrődi Ákos pedig 
a frissen megalakult FBT munkájáról, ter-
veiről beszélt. 
 Megtörtént a már hagyománnyá vált elis-
merések kiosztása. Idén következő tagjaink 
emelkedtek ki munkájukkal a polgárőrök kö-
zött: 15 éve tagja az egyesületnek Hárs László, 
Kapás István, Nagy Zoltán és Varga Atti-
la. A 2012-es évben ifj. Gazsik István adta 
a legtöbb szolgálatot, 798 órát. Őt követik a 
sorban: Szabó László, Endrődi Ákos, Mo-
nori József, Naszvadi László, Ecsedi Krisz-
tina, Dudás Mária. Köszönjük önfeláldozó 
munkájukat!

Oberst Marietta

Idén is gyűjtik a fémhuladékot
A monori polgárőrök a lomtalanítást (áp-
rilis 13–14.) megelőző hétvégén (április 
6–7.) a korábbi évhez hasonlóan vashul-
ladék-gyűjtést szerveznek. A hulladékot 
kérjük, ne helyezzék ki a ház elé, hanem 
előzetesen keressék meg a polgárőröket 
a 06-70/339-9511-es telefonszámon, akik 
előre egyeztetett időpontban érte mennek. 
A felajánlók a polgárőrség működéséhez 
járulnak hozzá, ezáltal biztosítva a mo-
nori lakosok, így saját maguk  környeze-
tének biztonságát is!

2012. 02. 01-jétől a talajterhelési díj 
tízszeresére emelkedett (1 200 Ft/m3).

Számoljon utána, néhány hónapon 
belül megtérül a bekötés ára!

Házi szennyvízcsatorna szakszerű kivitelezését 
kedvező áron vállaljuk évtizedes tapasztalattal, 

garanciával, kézi és gépi erővel egyaránt.  
Cső és idomok árusítása nagyker áron!

Vladár Zoltán • 06-20/958-4148

Szennyvíz  
házi bekötés kivitelezése

Ára: 45.000 Ft (részletfizetés, egyéb kedvezmények)    
Érdeklődni: 06-30/ 302-1487  

MASSZŐRkÉpZÉS (svéd masszázs) indul 
Monoron ápr. 10-től, Budapesten ápr. 13-tól.
MUNkAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és az uniós 

országokban is (oklevél több nyelvű).

 (nyilv. szám: 00777-2012)

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
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KÖRKÉRDÉS

Lapzártakor még nem lehetett tudni, milyen időjárás 
lesz az újság megjelenésekor. Mi mindenesetre az 
utolsó márciusi napok egyikén, a jeges, latyakos hóban 
bokáig gázolva kérdezgettük olvasóinkat, készülnek-e 
már a kiskertbe, megkezdeni a tavaszi munkákat? 

Készül már a kiskertbe?
 Sinkovics László  Martinecz Pál  Fehér Miklós  Guzsvány Tibor  Leányfalvi István  Somodi Péter

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresz-tanfolyam indul

április 3-án 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
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

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

ceglédi  cipőgyár 

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
Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipőMunkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

Hirdetés

Bár igen nagy eséllyel 
mertünk volna fogad-
ni, hogy ennek halla-

tán többen is melegebb ég-
hajlatra küldenek minket, 
ezúton is köszönjük, hogy 
nem tették. Sőt, még csak 
az se látszott rajtuk, hogy 
ilyesmire gondolnának, bár 
bőven lett volna okuk rá, lé-
vén, hogy az előző napok-
ban dőlt meg az idei hideg-
rekord is.
 Sinkovics László kapucnis 
anorákba burkolt alakjához a 
hóesésben egy hólével színül-
tig telt árok megkerülésével 
sikerült elérnünk. Két terme-
tes hóbucka közt toporogva 
beszéltük meg, miszerint na-
gyon várja már, hogy kizöl-
delljen a kertje, mert torkig 
van a hideggel. Konyhaker-
tet azonban nem művel, mert 
két kutya is van a háznál, ők 
vették birtokukba a zöldség-
ágyások helyét.  A „vagy ku-

tya, vagy kert” tapasztalás 
révén náluk nincs értelme 
veteményezni – tudtuk meg 
– csak a gyümölcsfák termé-
sét élvezhetik. Majd. Ha lesz 
egyszer még nyár is.
 Martinecz Pál arról be-
szélt, hogy a Hunyadi ut-
cában, ahol lakik, nemigen 
tudna olyan portát mutatni, 
ahol konyhakertként haszno-
sítják a kiskertet. Vagy par-
kosítják, vagy lebetonozzák, 
hogy ne legyen vele gond
– mondta. Ő maga sem ás és 
veteményez, inkább füvesí-
tették és tujákkal telepítet-
ték be a kertjüket. Ketten 
vannak a feleségével – de-
rült ki –, s ha lenne vetemé-
nyes, ott egyszerre érne be 
minden, el sem tudnák fo-
gyasztani. Igaz, tartósítani 
éppenséggel lehetne – tűnő-
dött beszélgetőtársunk, majd 
széttárta a karját: nos, ná-
luk így alakult…

 Fehér Miklósnak éppen 
akkora a kertje, amivel nyug-
díjasként is kényelmesen el-
bír – mesélte. Mindig is mű-
velte, ezután is ezt teszi. Az 
idén már az első langyosabb 
napokon elvetette a zöldséget, 
a répát, hagymát is dugga-
tott – avatott be minket –, 
és most még aggódhat, hogy 
érdemes volt-e, túlélték-e a 
vetemények a mostani hide-
get? Mindenesetre alig vár-
ja a tavaszt, mert lesz dolga 
a gyümölcsfákkal és a cse-
megeszőlővel is, de szereti a 
kertjét, jólesik vele dolgoznia. 
– mondta.
 Ősszel megtrágyázták, fel-
szántatták a 300 négyzet-
méteres konyhakertjüket, 
ami nem kevés pénzbe ke-
rült – tudtuk meg Guzsvány 
Tibor tól – de ehhez vannak 
szokva, számukra magától 
értetődő, hogy a kertet hasz-
nosítaniuk kell. A munkák 
nehezebbjénél neki is jut sze-
rep – derült ki –, de megesik, 
hogy a felesége és a lánya be 
sem engedik a kertbe, mond-
ván, hogy ahhoz ők értenek 
igazán. A férfi  pedig elisme-
ri, hogy nincs annál jobb ér-
zés, mint amikor az ember-
nek nem a zöldségeshez kell 
rohangálnia, hanem felszedi 
a kertjében a krumplit, vagy 

zöldbabot, paradicsomot visz 
az asztalára, és tudja, hon-
nan származik.
 Leányfalvi István tanyán 
él, van ott négyszáz négy-
szögölnyi földje, azt műve-
li. Az idén már elvetette a 
krumplit, a borsót, bár ta-
lán elhamarkodta – meséli –, 
de ki tudhatta előre, mit hoz 
még a március? Most viszont 
nem is a vetemények miatt 
aggódik – derült ki –, hanem 
amiatt, hogy a birkái napon-
ta harmincezer forint értékű 
takarmányt esznek meg, ho-
lott ilyenkor már rég legelni 
szoktak.
 Somodi Péter arról beszélt, 
hogy eddig fűvel volt bevet-
ve a kertjük, az idén azon-
ban már mindenképpen meg-
művelik. Nem számolták ki, 
hogy megéri-e majd, de az 
biztos, hogy a kétszáz négy-
zetméternyi területet nem 
hagyják tovább parlagon. 
Amint kinyílik az idő, ne-
kilátnak – tudatta velünk 
Somodi Péter, aki szerint a 
vidéken megszokott konyha-
kerti növényekkel vetik be a 
kertjüket. 
 Bár a „megszokott” jel-
ző a vidéki kiskertek eseté-
ben alighanem rehabilitálás-
ra szorul!

Koblencz Zsuzsanna

„Nem szá-
molták ki, 
hogy meg-
éri-e majd, 

de az biztos, 
hogy a két-
száz négy-
zetméter-

nyi területet 
nem hagy-
ják tovább 
parlagon.”

Va
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ABSZTRAKCIÓ
Életünk, térkövekben elbeszélve
Februári lapszámunkban azt szerettük volna megismertetni olvasóinkkal, mit üzennek a 
monoriaknak a világító térkövek, azok a még szokatlan, olykor magyarázatra szoruló alkotások, 
amelyekkel a járókelők az átalakult városközpont több pontján is találkozhatnak.

Rókusfalvi Pál tavaszi beszélgetése
A Monori Evangélikus Egyházközség sze-
retettel hívja az érdeklődőket Tavaszi be-
szélgetés című rendezvényére emberségről, 
hitről és hivatásról.
 Vendég: Rókusfalvy Pál média és rek-
lámszakember, borász, zenész.
 Beszélgetés helye: Eveangélikus temp-
lom (Monor, Bajza utca 2.).
 Ideje: 2013. április 6. 15 óra.
 A belépés díjtalan. Adományokat a gyü-
lekezeti ház felújítására köszönettel elfoga-
dunk!

A könyvtár áprilisi programjai
Április 3-án 10 órától Hintóka-ringóka 
foglalkozás. Április 6-án 10 órától Mese-
szombat. Április 13-án Kézműves szom-
bat – készítsünk papírvirágot vagy horgol-
junk együtt újra! Április 17-én 10 órától 
Hintóka-ringóka foglalkozás. Április 24-
én 14 órától Városi vers- és prózamondó 
verseny a monori Vigadó dísztermében.
 További információ: tel.: 06-29/412-246, 
e-mail: monorkonyvtar@monorkonyvtar.
hu, honlap: www.monorkonyvtar.hu, www.
facebook.com/monorkonyvtar.

Ezúttal arról írunk, hogy a nem csak 
nálunk, de az alkotók tudomása sze-
rint a világban is egyedülálló művé-

szeti projekt megvalósítása közben hogyan 
kerültek közel Monorhoz, akik ebben a mun-
kában közreműködtek, s miképpen ismerhe-
ti meg hétköznapinak hitt városunk egyedi-
ségét éppenséggel akár a világ is – általuk.
 Egy fiatalember és egy ifjú hölgy hóna-
pokig járta Monor utcáit, hogy képet kap-
jon az itteniek mindennapjairól. Sejtették, 
hogy a várost igazán megismerni csak akkor 
lenne módjuk, ha itt születtek volna, vagy 
hosszú időre ide költöznének, ennek ellenére 
egészen jól alakult az ismerkedés és a törté-
netek gyűjtögetésének folyamata. Annyira 
jól, hogy Tóth Bálint, a Szövetség ’39 Mű-
vészeti Bázis projektvezetője, a várost járó 
páros férfitagja, egyszer csak azt vette ész-
re, hogy már többet tud Monorról, mint a 
saját lakóhelyéről. Miközben hallgatta, ol-
vasgatta az itteni történeteket, anekdotá-
kat, városi legendákat, s egyre több helybé-
lit megismert, azon kapta magát, hogy már 
a szökőkutakra vagy a galambokra is más-
képpen néz. 
 Azelőtt rá se nézett a galambokra, mitől 
is lehetnének érdekesek a városi galambok. 
Hát most kiderült. Az emberektől, akiknek 
közük van hozzájuk. És akikhez köze lett 
Tóth Bálintnak is. Olyannyira, hogy úgy 
érezte, a végtelenségig képes lenne Monor-
ra utazgatni, és történetek után kutatgatva 
barátkozni, ám a főnöke elérkezettnek látta 
az időt, hogy figyelmeztesse:
 – Bálint, neked nem kell monorivá vál-
toznod, elég, ha te csak a történeteket gyűj-
tögeted! 
 A történetek pedig amiatt voltak első-
rendűen fontosak, mert rájuk épült a leendő 
alkotás, amelynek a város arcáról, hangu-
latáról, hétköznapjairól és ünnepeiről, ha-
gyományairól, apró-cseprő, jelentéktelen-
ségükben is rendkívüli erejű ügyeiről, s a 
mindezt megélő, alakító, elmesélő emberről 
kellett szólnia. Azaz: interaktív térkövekben 
elbeszélve mindarról, ami a helyet, ahol la-

kói élnek, semmivel össze nem téveszthető-
vé teszi.
 Sokan segítettek ebben – meséli Tóth Bá-
lint. Bernula Péter tanár úr például, aki vá-
rosnéző sétán ismertette meg vele és kollé-
ganőjével a város történelmét, vagy Kugel 
Gyögy, aki ugyancsak sokat tudott Monorról, 
de említhetné Szurok Lacit, a rappert, akivel 
egy közösségi portál révén ismerkedtek meg, 
s aki a fiatal korosztálynak a városhoz kap-
csolódó érzéseit próbálta szavakba önteni, de 
akár a fagylaltozóban kiszolgáló kisasszonyt, 
a barátságos és közlékeny járókelőket is.
 Végül olyan sok történet összejött, hogy 
ki kellett közülük válogatni a legjobbakat 
és a legjellemzőbbeket – s kezdetét vehette 
az alkotó munka manuális szakasza. Előbb 
a grafika – a korábbi sztorik rajzban elme-
sélve –, majd a térkövek elkészítése.
 Amikor elbeszélésünkben e ponthoz érünk, 
muszáj megjegyeznem: köznapi ember szá-
mára nehéz elképzelni, miképpen menthe-
tő át a történetmesélős szakasz ihletettsége 
a térkőgyártás folyamatába. Hogyan képes 
tovább élni, teszem azt Vitéz Anna strá-
zsahegyi szőlőmanóinak meséje az olyan 
technikai részletekben, amelyek úgy szól-
nak, hogy „infravörös jeladó műgyantába 
öntve”, vagy „műanyag szálerősítő vízzáró 
és fagyálló beton”, hogy az „ipari ragasztó 
felvezetése az elem falára” kitételt már ne 
is említsem. Mert azt még csak-csak érti a 
művészeti alkotás folyamatában járatlan ci-

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

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el Facebook-oldalunkra:  

www.monoriallatorvos.hu
www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben 

az ebek mikrochippel történő megje-
lölését és a veszettség elleni védőoltás 
beadását – akár egyidejűleg – egész 

évben folyamatosan végezzük. 

Hirdetés

vil, hogy a szobrász a már-
ványtömbben, a fafaragó az 
öreg tölgyben meglátja le-
endő művét, s azt aprólékos 
munkával kibontja az anyag-
ból. De kábelvezető gumik és 
homokfújt üveglapok közül 
miképpen jöhet elő Magócsi 
Lajos, a város nótafája?
 Éppen ez ennek az alko-
tásnak a lényege: egy egészen 
más típusú művészet, mint 
amit megszokhattunk – fe-
leli Tóth Bálint. – Az ben-

ne a művészet, hogy arra használ bizonyos 
technikákat, olykor egymással meglepő mó-
don keverve ezeket, amire egyébként egyál-
talán nem szokás használni.
 Kortárs, friss művet hozott létre a Szö-
vetség’39 csapata, amelynek minden tag-
ja alkotó. A grafikus ugyanúgy, mint aki a 
térkövet a helyére illeszti. A művészet ér-
telme és célja időről időre változik, a fes-
tészet és a szobrászat is megmutatott már 
mindent, s az absztrakción túl is újat keres 
– magyarázza Tóth Bálint, és a hangjában 
halvány árnyalatát sem lehetne felfedezni a 
nagyképűségnek. Sőt szinte gyerekként örül, 
amikor a közönség visszajelzéseiről ejtünk 
szót, és kiderül, sokaknak tetszenek a szo-
katlan kompozíciók.
 Igaz, némelyeknek nem, az azonban két-
ségtelen, hogy máris jelen vannak a helyi 
beszédtémák közt – a tetszési indexet meg 
majd kialakítja az idő. Ebben pedig talán 
az is játszik majd némi szerepet, hogy bár 
a nyolc éve működő művészeti csoport már 
több projektet tudhat a háta mögött, de ilyen 
munkát még soha nem csináltak. Sőt, a vi-
lágban sem tud ehhez, a Monoron létreho-
zott alkotásukhoz hasonlót – mondja Tóth 
Bálint, aki azt reméli: miután a fotózáson 
túl lesznek és szélesebb körben is megismer-
tetik az itt megvalósult művet, annak mű-
vészeti berkekben és a sajtóban is jelentős 
visszhangja lesz.

Koblencz Zsuzsanna
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Új és használt mobil-
telefonok adás-vétele

Autós navigációk • Tablet Pc  
 Kiegészítők, tartozékok  
 GSM-, GPS-gyorsszerviz

06-29/411-443
monor@elektrotime.hu
2200 Monor, Petőfi S. u. 16.

Telenor: 1200 Ft- tól
T-Mobile: 1500 Ft-tól
Vodafone: 2000 Ft-tól
Tesco Mobile: 2000 Ft-tól

Online egyenlegfeltöltés 

IDE MINDIG
ÉRDEMES BETÉRNI!

AKCIÓS TERMÉKEINK:

Nyitva tartás: H-P: 7.30-18.00, Sz: 7.30-13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: monor@memo-food.hu

AKCIÓS TERMÉKEINK:AKCIÓS TERMÉKEINK:

ÚJDONSÁG!
TÁPOK ÉS TAKARMÁNYOK MONORON!

1240 gr-os kutyakonzerv: 255 Ft
Turbó Dog 10 kg-os kutyaeledel: 1650 Ft

Dalmi 1 kg-os kutyaszalámi: 199 Ft
Akciós időszak: 2013. április 8-tól április 20-ig.

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

Hirdetés

Miért érdekelné e digitális világban 
felnövő gyerekeket, hogy a Huppert-
féle malom a hajdani maggyár he-

lyén három hónap alatt felépült és száz em-
bernek adott munkát tizennyolc éven át, 
mígnem aztán balszerencsés módon leégett? 
Ezen tűnődve megnyugtató érzés volt, hogy  
Dobos György gondja a tárlatvezetés, aki 
ott jártunkkor már összeállította az azna-
pi installációt. Egy perc múlva pedig beál-
lított Bukai Tibor tanár úr a 9.A  osztály-
lyal. És akkor már valóban izgalmas volt, 
miképpen tudja ezt az eleven, izgő-mozgó, 
fénylő szemű társaságot  az előadásával, a 
korabeli fotográfi ákkal és a mutogató pál-
cájával lekötni.
 Gond nélkül sikerült neki. Részint nyil-
ván azért, mert ez a mestersége, ért hozzá. 
Másfelől, mert a helytörténeti kör megany-
nyi sikeres kiállítást tudhat maga mögött, 
jól hasznosítható tapasztalatokkal. S aligha-
nem az is közrejátszhatott, hogy a gimná-
ziumnak sikerült mindmáig megőriznie azt 
az értékrendet, amelyhez tartva magát, a 
diáknak eszébe nem jutna a neki ismerete-
ket átadó előadó arcába beleásítani, misze-

rint nem izgatja, hogy annakidején Skrenya 
Mihály vette meg Vantulekék lisztboltját. 
 Igaz, eleinte, a kereskedelem kialakulá-
sáról és az emberiség fejlődésére gyakorolt 

TÁRLAT
Diákok a kiállításon
Az Iparosok székházában ezernél is többen, főleg diákok látogatták 
a Helytörténeti Kör, Közművelődési Egyesület által rendezett, 
a kereskedelmi élet történelmi múltjáról rendezett kiállítást, 
amelyen a kör elnöke, dr. Dobos György tartott tárlatvezetést. 

hatásáról szóló fejezetnél mulatságosabbnak 
bizonyult, hogy a közben érkező Bernula 
Péter tanár úr többszöri próbálkozás után 
sem tudja becsukni maga után az ajtót. Mi-
ért is tudta volna: a cipészek lyukas cipő-
je óta érthető, ha asztalosok és lakatosok 
székházának ajtaját nem lehet rendesen be-
csukni.
 Ám ahogy haladtunk az előadásban egy-
re beljebb, sorra kerültek elő olyan megjegy-
zésre érdemes tételek, hogy például a piac-
tér sarkán lévő, népszerű Fábry-kocsmába 
jártak kártyázni a tanító urak, meg, hogy 
hajdani háziasszonyok számára gyerekként 
maga Dobos György hajtogatta a staniclit 
az ötdekás tételekben vásárolt pirospaprika, 
a fél kiló liszt számára a nagyapja fűszer-
üzletében. Az olyan izgalmakról már nem 
is beszélve, hogy a gimnázium igazgatónő-
jének dédnagyapja ott szerepel a hajdani 
iparosok névsorában, meg hogy Kiss Atti-
la tanár úr egyenesen abban a gimnázium-
hoz tartozó épületben született, ami először 
kereskedelmi egység volt, aztán meg szülő-
otthonná változott.
 Alig lehetett észrevenni, hogy egy kivá-
lóan felépített helytörténeti ismeretterjesztő 
előadásból épp csak a fi gyelem folyamatos 
ébren tartása miatt csillognak ki a színes 
történetek, miközben az érdeklődő annyi 
mindent megtud a hajdani boltokról, ven-
déglőkről, kocsmákról, apái, nagy- és déd-
szülei életének színtereiről, hogy el se hitte 
volna, mielőtt ebbe a terembe belépett.

Koblencz Zsuzsanna

HIRDETMÉNY
A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

AZ 1. EVK-BAN
AZ IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐ VÁLASZTÁST
2013. ÁPRILIS 7-RE 

(VASÁRNAPRA) TŰZTE KI.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL  
19.00 ÓRÁIG TART.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen,  

a Kossuth Lajos Általános Iskola
 (Monor, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti)  

Napközi Otthonának épületében szavazhat.

Részletes tájékoztatásért  
a polgármesteri hivatalban a 

választási irodához lehet fordulni. 
www.monor.hu Választási Iroda
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Add meg  
a testednek, ami jár!
Tökéletes testre, kimagasló erőnlétre 
vágysz? Mondták már, hogy az álmo-
dozással nem sokra mész? Célod eléré-
se érdekében vállalnod kell a minden iz-
mot megdolgoztató, kiadós testmozgást! 
Miután elolvastad ezt a néhány sort kelj 
fel a fotelból és látogass el Monor új fit-
nesztermébe, a GE-ZO Fit-be, ahol va-
lóra válthatod az álmod!
 Fogyásra és izomépítésre az Amplitrain 
nyújt megoldást, amely azért oly csábí-
tó sokak számára, mert segítségével már 
rövid idő alatt is látványos eredmény ér-
hető el. A 20 perces foglalkozás rendkí-
vüli intenzitással dolgoztatja meg a tel-
jes test izmait. Az edzéseken mindenki 
részt vehet, a gyakorlatok akár rehabi-
litációs céllal is végezhetők.
 A GE-ZO Fit-ben az amerikai hadi-
tengerészet elitalakulatának módszerével 
is edzheted a tested!  Szeretnél karcsú-
sodni, szálkásítani vagy erősebb hát-
izomzatot? Ne habozz tovább, jelentkezz 
a GE-ZO Fit TRX edzéseire! Néhány 
hónap kitartó edzés után ismerőseid is 
észreveszik majd az alakodon, hogy ko-
molyan gondoltad az életmódváltást! Az 
1 órás edzéseken a bemelegítést követő-
en gondosan összeválogatott elemekből 
építkező gyakorlatsort végezhettek, mely 
javítja az állóképességet, a koordinációt, 
fejleszti a törzstartó izmok stabilitását 
és javítja a testtartást.  
 A GE-ZO Fit-ben Flabélos-edzésre is 
van lehetőség!
 Mindenkit szeretettel várnak a GE-
ZO Fit személyi edzői, Gergő és Zoltán! 

GE-ZO Fit – Monor Piactér 
(hátsó bejárat, Bocskai utca). 
Bejelentkezés:  06-20/328-7882, 
06-20/450-0378, 
gezofit@gmail.com, 
Facebook: Ge-Zo Fit.

GE-ZO FIT

Városi borverseny
Saját készítésű borokat várnak a szervezők 
a XIX. Monori Meghívásos Borverseny-
re április 6-án. A verseny 15 órai kezdet-
tel veszi kezdetét a József Attila Gimná-
ziumban. A nevezőknek legalább 100 liter 
fehér, vörös vagy rozé borral kell rendel-
kezniük, hogy megmérettethessék magu-
kat. A mintákat április 5-én 16–19 óra 
között lehet leadni a JAG-ban, a nevezé-
si díj 1500 Ft. A versenyt vacsora követi.

A Borvidékek Hétvégéje 
keretében idén a Mo-
nor Környéki Strá-

zsa Borrend országos bor-
versenyt szervez, amelynek 
célja, hogy megtalálják Az 
Év Családi Borát. Azt a bort, 
amelyet olyan családi tu-
lajdonú borászat készített, 
amelynek működtetésében 
a családból legalább két fő 
aktívan vett részt. A csalá-
di borral kapcsolatban fon-
tos kikötés, hogy nemtől és 
generációtól függetlenül min-
denki szívesen fogyassza, le-
gyen bármilyen minőségi ka-
tegóriába sorolva. Ajánlott 
kiskereskedelmi fogyasztói 
ára legfeljebb bruttó 2000 
Ft lehet literenként, hogy a 
fogyasztók a mindennapok-
ban is az asztalra tehessenek 
belőle egy üveggel. A csalá-
di bor kizárólag olyan szőlőt 
tartalmazhat, amelyet csalá-
di pincészet tagjai saját ma-
guk művelnek vagy műveltet-
nek, vagyis a „termőföldtől 
az asztalig” felügyelik a sző-
lő termesztését és feldolgozá-
sát, illetve a bor készítését.
 A rendezvényen természe-
tesen továbbra is a borvidé-
keké, illetve az azokat képvi-
selő borrendeké és borászoké 
lesz a főszerep. A két nap 
gyedülálló módon, autenti-
kus környezetben hozza össze 
a 22 magyar borvidéket. A 
Borvidékek Hétvégéjére va-
lamennyi borvidékről két-két 
borászat érkezik, hogy bemu-
tassa értékeit, hagyományait 
és kínálhassa saját borait. A 
45-50 pincészetnek a Strázsa-
hegy legszebb, legjobb adott-
ságokkal rendelkező helyi bo-
rospincéi adnak majd helyet. 
A rendezvény nyitányát idén 
is a borrendi felvonulás jel-
zi. A kétszáz fős menetet fú-
vószenekar kíséri majd Mo-
nor központjában, ahonnan 
lovas kocsikra ülve indulnak 
fel a Strázsahegyre.
 Családi és szakmai prog-
ramokat a látogatók Orbán 

RENDEZVÉNY
Borvidékek Hétvégéje
Még két hónap van hátra a június 8–9-én, második alkalommal 
megrendezésre kerülő Borvidékek Hétvégéjéig, de a szervezők 
már teljes erőbedobással szervezik a programot, amelynek idén is 
a Monori Pincefalu ad otthont. Céljuk nem kevesebb, minthogy a 
tavaly Monorra érkező 6-7 ezer ember helyett idén 15 ezret lássanak 
vendégül. Erre minden esélyük megvan, hiszen még tavalyinál is 
nagyobb és szélesebb programkínálattal várják az érdeklődőket. Idén 
még több családi programmal, családi pincészettel és családi borral.

tér és a Bacchus tér környé-
kén egyaránt találnak majd. 
A tervek szerint az Orbán 
téren játszik majd a Vecsési 
Hagyományőrző Zene Egye-
sület. A Bacchus tértől nem 
messze, a téglagyári pincék 
között ad vidám koncertet 
Kiss Kata zenekara, a gye-
rekek pedig Hevesi Imre elő-
adását élvezhetik, s hogy ha 
kedvük tartja, akkor a pincék 
között és a pinceudvarokon 
kézműves foglalkozásokon is 
részt vehetnek. A Borra-Való 
zenekar négy különböző pin-
cében zenél majd, a Kala-
pos Folk Band, a Kincses 
Zenekar és a Monori Strá-
zsák Néptánc Együttes pe-
dig a pincék között járva-
kelve szórakoztatja majd az 
egybegyűlteket. S mindeddig 
csak a szombati nap esemé-
nyeit örökítettük meg, koránt 
sem teljesen. Vasárnap a Ko-
lompos együttes ad gyermek-
koncertet, a gyerekek és a fel-
nőttek pedig különféle tréfás, 
furfangos játékokban vehet-
nek részt. A Borvirág zene-
kar pedig öt különböző pincé-
ben is zenél majd, hogy csak 
a legérdekesebbnek ígérkező 
programelemeket említsük.

 Nem maradnak el a szak-
mai programok sem. Idén 
azonban nem egy zárt hely-
színen és szigorú konferen-
cia napirend szerint, hanem 
kötetlenebb formában zajla-
nak majd az előadások, kint 
a pincefaluban. A neves szak-
értők, egyetemi oktatók fel-
vezető előadása után a követ-
kező témákban cserélhetnek 
gondolatokat a résztvevők: A 
hazai borvidékek imázsa, a 
magyar borok megítélése, a 
fogyasztói szokások alaku-
lása; A borfesztiválok he-
lye és szerepe a pincefalvak 
megújulásában, a pincefal-
vak szerepe a vidékfejlesz-
tésben; A külpiaci marketing 
lehetőségei; A magyarorszá-
gi borrendek helye és szere-
pe a borvidékek marketing-
jében, közösségteremtésben; 
Családi pincészetek lehető-
ségei Magyarországon.
 Érdemes hát már most fel-
jegyezni a naptárba június 
második hétvégéjét, hiszen 
két napon át családi progra-
mok, családi pincészetek és 
családi borok várnak majd 
minden monori lakost a Mo-
nori Pincefaluban.

Papp János
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Oktatás

A József Attila Gimnázium és Szakközépiskola legendás alakjairól van szó. 
A köztudatban nemzedékek őrzik – e bensőséges elnevezésekkel – az alapító 
igazgató emlékét, illetve idézik fel rendszeresen egyik legjelesebb tanáruk 
eredeti egyéniségét. 100 éve született Oláh István (1913–1969), de most 
ünnepelte 90. születésnapját – egykori kollégái körében – Stéhli Ferenc.

ÜNNEPLÉS
Pista bácsi és Stéhlapó 

TAVASZI HALLÁSHETEK INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS 
HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!

Hozza be hirdetésünket, és 
megajándékozzuk Önt egy 
nagyítóval és egy kocsiérmével!

Az akció a készlet erejéig tart. A részletekért érdeklődjön audiológusánál. A kép csak illusztráció.Az ajándék készpénzre nem váltható.

www.victofon.hu

a             -on is

2200 MONOR, BALASSA U. 1.

06-30/337-1294

TAVASZI HALLÁSHETEK

Hirdetés

Hogy mi jellemezte leginkább Oláh Ist-
vánt? Az emberség, a munkaszeretet 
és az új iránti fogékonyság. Tanyai 

igazgató-tanítóként már Monorierdőn köte-
lességének érezte, hogy az oktatás mellett az 
emberek mindennapi gondjainak orvoslásá-
tól kezdve, a népi értékek megőrzésén át, a 
népfőiskolai programok megszervezéséig min-
dennel foglalkozzon. Vármegyei népművelé-
si vezető, majd minisztériumi 
tisztségviselő beosztása után 
– 1954-ben – azért tért vissza 
Monorra, hogy megvalósítsa 
álmát, egy új iskolát. Mono-
ri csodának nevezte Hegedűs 
Géza azt a rendkívüli erőfe-
szítést, amivel 1960-ra szin-
te a semmiből életre keltet-
te a JAG-ot, a megye akkori 
legkorszerűbb középiskoláját. 
Ezzel célja a szellemi horizont 
kitágítása és a munkára fel-
készítés volt. Az 5+1 típusú, 
saját szakmai gyakorlatokkal 
kialakított életre nevelés or-
szágos fi gyelmet és elismerést 
keltett. Erről a kreatív kísér-
letről alkotta Kovács András 
Staféta című fi lmjét (1971), 
ezt dicsérte Ilku Pál művelő-

désügyi miniszter, sőt nemzetközi (UNESCO) 
érdeklődés is kísérte. „Az embert a munka 
élteti” – vallotta. Ő viszont többet is vállalt 
annál, mint amit elbírt. 1970-ben a Pest Me-
gyéért emlékérmet már csak özvegye vehette 
át. Gondolatai viszont ma is irányadók. „A 
műveltségben mindannyiunknak találkoz-
ni kell” – hirdette. Ezért hívott iskolájába 
például országos hírű költőket, írókat, mű-

vészeket. Pedagógiai hitval-
lása is követendő lehet: „Mi 
azon fáradozunk, hogy jelle-
mes, igazmondó, a másik em-
bert becsülő, szépet és igazat 
szerető emberekké formálód-
janak iskolánk tanulói”. 
 Stéhli Ferenc – latin-fran-
cia szakos tanárként – Vesz-
prémben kezdett. Két évig 
volt ott osztályfőnöke Mádl 
Ferenc, későbbi köztársasá-
gi elnöknek, aki 2002-ben A 
Köztársaság Elnökének Em-
lékérmével tüntette ki „sok 
évtizedes, maradandó érté-
kekre nevelő oktatói-pedagó-
giai tevékenységéért”. Az 50-
es évek elején kénytelen volt 
elvégezni az orosz szakot is, 
ha tanítani akart. 1956-ban 

került a monori gimnáziumba, ahol Oláh Ist-
ván helyettese is lett. Rövid megszakítással, 
egészen 1983-as nyugdíjazásáig, folytatta itt 
oktató-nevelő munkáját.
 Erkölcsi tartása, atyai szeretete, nagy mű-
veltsége miatt nagyon megkedvelték. Ezt tük-
rözte a diákoktól kapott kedveskedő „Stéhlapó” 
elnevezése is. Szerették fi atalos játékszenve-
délyét. Hogy többször volt győztese a Ma-
gyar Rádió „Ki nyer ma?” zenei vetélkedőjé-
nek, hogy komolyzenei diszkókat rendezett, 
és könyvterjesztőként értékes irodalommal 
ismertette meg tanítványait, még kirándu-
lásai során is. Balogh Gyula a JAG 50. év-
fordulójára alkotott képére őt is ráfestette. A 
mostani születésnapjára készült ajándék em-
lékkönyvének címlapján ez szintén látható. 
Feri bácsi azt vallja, hogy a fi atalok között 
lenni fi atalít. Ezért tanított és lett könyvtá-
ros, még nyugdíjazása után is, a pesti pia-
rista gimnáziumban, és jön vissza időnként 
még ma is – szellemi frissességben – egykori 
monori munkahelyére.

Bolcsó Gusztáv  

Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig

RIXI Monor, Kiss Ernő u. 3. 
Az Olcsó cipők boltja! 

Új tavaszi  

áru 

érkezett 

Férfi-, női-,  
fiú-, lány-,  
ballagási 
cipők 
2500 Ft-tól 
kaphatók! 

Monor, Kiss Ernő u. 3. 

Új tavaszi  

      áru 

érkezett!

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók 
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

 Oláh István bronz 
arcképe a gimnázimban

 Ferenc (lent, jobbról a második) régi kollégáival

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft+áfa-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 80 Ft/m2+áfa-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése

Épületek
energetikai
 tanúsítása
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Kultúra

MŰVÉSZET
Dunakeszi vendégeink
Monor művészetkedvelő 
kiállításlátogatóinak kellemes 
meglepetésben volt részük március 
4-én a Vigadó Galériában.

HELYTÖRTÉNET
A monoriak viselt dolgai LI.

A mi uszodánk

Monor Város és Uszoda Üzemeltető Non-
profit Kft. és az intézmény úszóiskolája 
rajzpályázatot hirdet A mi uszodánk cím-
mel, Monor Város óvodásai részére. Vá-
runk minden olyan alkotást, melynek té-
mája kapcsolódik az uszodához és/vagy 
az úszásoktatáshoz. A rajzok tetszőleges 
rajztechnikával készülhetnek, A/4-es mé-
retben. A művek hátoldalára kérjük ráír-
ni a készítő nevét, korát, óvodájának és 
csoportjának megnevezését. A pályázók 
közül az első három helyezett ingyene-
sen vehet részt egy 10 alkalmas úszás-
tanfolyamon. Annak az óvodai csoport-
nak a tagjai, akik a legtöbb színvonalas, 
értékelhető alkotást küldik el a pályázat-
ra, részt vehetnek egy csoportos játékos 
úszásfoglalkozáson a gyermeknap alkal-
mából. A pályázatokat az uszoda pénz-
tárába kérjük leadni 2013. április 28-ig. 
Eredményhirdetés: 2013. május közepén.

Zátrok Tamás

A folyosórészen és a kisteremben látha-
tó 38 alkotás ritka tartalmi és formai 
sokszínűséget, ugyanakkor elismerés-

re méltó színvonalat mutatott. Létrehozóik 
– a megnyitón megismert művészek – pedig 
eredeti egyéniségükkel és egymásra gyakorolt 
hatásukkal sugároztak harmóniát, kellemes 
hangulatot. A „Dunakeszi NÉGYEK Plusz” 
Monorra érkezett tagjai alkalmilag kibővült 
és változó csoportként gyakran szerepelnek 
együtt. Ölvedi Krisztina zebegényi tárlatu-
kon ismerte meg őket, amelyet meghívás és 
a mostani kiállítás követett. Gazdagodtunk 
velük és általuk.

 Magyar Miklós erőteljes színhatású olaj-
festményein megelevenedtek a bluesnak azok 
a sztárjai, akikről többek között alapos le-
xikont is írt. 
 Dusza Tibor táj- és városképei mellett 
(közülük több is eljutott Kanadától-Japánig 
több országba) ott vannak kortárs dzsessz-
zenész portréi. 
 Vándor Gábor meseszerű fantázia kollá-
zsai szintén mintha valami sajátos dallamot 
indítanának el szemlélőiben. Három mérnö-
ki, sőt még egy hittudományi diplomával is 
rendelkező alkotója gondolatébresztő művé-
szi világot teremtett. 
 Békefi András szürrealista grafikáinak fi-
nom vonalvezetése is ritmust és belső dalla-
mot asszociál: Ha elszáll a lélek, Lélekmadár.
 Vincze József különleges kő-bronz kis-
plasztikáival gyakorolt nagy hatást szem-
lélőire. Ugyanakkor nemrég jelent meg Lé-
lek-dal című második verseskötete. Saját 
dalainak gitárral kísért előadásával egy-
maga is igazolta a múzsák testvériségének 
pozitív összhatását. De az is, hogy például 
Magyar Miklós képet festett Halhatatlan 
dallam Vincze József szobraival címmel.
 Vendégeink megmutatták miért érzik jól 
magukat együtt, és azok is, akik társasá-
gukban lehetnek. Jó, hogy eljöttek. Április 
8-ig remélhetőleg még sokan egyetérthetnek 
ezzel.

Bolcsó Gusztáv

Ki volt dr. Rabár Endre? Monorra nő-
sült jogász, aki feleségül vette Halász 
Margit úrnőt, és gyámleányává fo-

gadta annak bájos leányát, Magduskát. Al-
bíróként kezdte pályafutását községünk já-
rásbíróságánál 1889-ben. Majd Budapesten 
tevékenykedett mint törvényszéki bíró. Ezt 
követően a nagybereznai kerületben, a szü-
lőföldjén országgyűlési képviselőnek válasz-
tották. Később mint érsekújvári kir. közjegy-
ző folytatta tevékenységét. Gyámleányát 
Meskó Rudolf monori szolgabíró vette fele-
ségül 1904-ben. 
 A Gazdakörben jó szívvel fogadták a tel-
kes gazdák Rabár Endre elnöki tevékeny-
ségét, melyet a közgyűléseken mindig elis-
mertek. A köri tevékenységet jól tükrözik 
az évről évre megrendezett arató ünnepé-
lyek is, ahol a telkes gazdák leányai és fiai 
színes, tarka felvonulással, a templomokban 
történő hálaadással, délutáni népmulatság-
gal, esti táncvigalommal bizonyították tett-
rekészségüket. Még nem volt 1910-ben vil-
lanyvilágítás Monoron, de a kör mozijában 
„Jézus születését” bemutató filmet nézhet-
tek a parasztfiatalok. 
 A gazdatársadalom már 1909 novembe-
rében lejegyezte az eladásra kerülő 3298 
kat. hold káptalani föld kisebb hányadát. 
A föld parcellázva került eladásra az erdő 

és a szőlő kivételével, épületek és vásárjog 
nélkül. A birtokhoz tartozó kegyúri jogot a 
káptalan megtartotta. Először azok a mono-
ri lakosok jegyezhettek, akik 5, 10, 20 hol-
dig kívántak földet vásárolni. Másodszor ez 
előző nagyságú földterületre a szomszédos 
községek gazdálkodással foglalkozó lakosai 
jegyezhettek. Harmadszor kerülhettek sor-
ra azok a monori lakosok, akik 20-tól 50, 
illetve 50-től 100 holdig kívántak jegyezni. 
Utoljára a hasonló méretben igénylő szom-
széd községbeliek következhettek. A legelő-
re alkalmas területre Monor községnek volt 
elsőbbsége. A házhelyekre szánt föld ára 4, 
a többi 2 korona értékben került árusításra. 
 „A monori kisbirtokosok közül mintegy 200-
an jegyeztek 5-10 holdat, a középbirtokot (50-
400 holdat) előjegyzők elestek a földvételtől.” 
A földvásárlás ügye évekig központi kérdése 
volt a monori gazdatársadalomnak. A kezde-
ményezésben, a végrehajtásban kiemelkedő 
szerep jutott Molnár Sándor lapszerkesztő-
nek, az általa kezdeményezett, minisztérium-
ban többször megjelent községi küldöttségnek, 
Földváry Bertalan járási főszolgabírónak és 
a képviselőtestület virilis (a legtöbb adót fi-
zető, általában 20 fős) csoportjának, melyben 
ott jeleskedett dr. Rabár Endre. A fia, Rabár 
Endre dr. ügyvédjelölt jó tíz év múlva Bur-
ján Béla földbirtokos és dohánytőzsdés (ko-

rábban a kereskedők egyletének elnöke, fűszer-
kereskedő) leányát, Mancikát vette feleségül. 
 Az első világháború után csak évek múl-
va tért vissza a gazdaköri élet. De 1926-
ban már sikeres próbabálról tudósít a helyi 
újság. „A termeket zsúfolásig megtöltötték 
a táncoló ifjú párok, szülők és érdeklődők, 
kiknek mulattatására szórakoztató számok 
is voltak. A szépségversenyen Kiss Etus és 
Petrányi Mariska nyertek díjat.” A Mono-
ri Gazdakör épületének kibővítésére, tolda-
léképítkezésre is sor került. (Akkor Gőzma-
lom utca 4. sz., ma Bajcsy-Zs. u.) A 9,5 m 
hosszú épületbővítéssel megnagyobbított 
nagyteremben pünkösd második ünnepén 
már nyári mulatsággal, a tűzoltók fúvós ze-
nekarának közreműködésével ünnepeltek. 
 Az évenkénti borkóstoló estély 1928 no-
vemberében is igen sikeres volt. Idézzünk a 
megjelentekről: „Zúgó éljenzés fogadta este 
9 órakor a tekintélyes kísérettel megjelenő 
Madarász Emil országgyűlési képviselőt, 
Kopa Károly főszolgabírót és Dóczy Bálint 
dr. kir. járásbírósági elnököt. Legyen elég 
a kíséret tagjai közül megnevezni Cherier 
Péter dr. szolgabírót, Bokros Sándor köz-
ségi bírót, Kaiser és Stirling községi jegy-
zőket, akiket Kovács Imre gazdaköri elnök, 
értelmességet eláruló, gördülékeny szavak-
kal üdvözölt.”                                                               
 Forrás: Községi Elöljárósági jegyzőköny-
vek 1898–1921; Monorkerületi Lapok 1901–
1914; Közérdek 1914–1931.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke 
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Április 6. 15 óra, Művelődési Ház
Kolbászverseny a Monori Lokál-
patrióta Egylet szervezésében

Április 8. 9 óra, 
Vigadó emeleti oktatóterem
Szülésre felkészítő tanfolyam
A védőnői szolgálat szervezésében
 
Április 8. 17 óra, 
Vigadó emeleti folyosógaléria
Bimbó Tamás kiállításának meg-
nyitója. A Közös nevező ki-
állítás-sorozat keretében

Április 13–14. 17 óra, Művelődési Ház
Maya – revü-operett két felvo-
násban. A monori Merlot Tár-
sulat legújabb bemutatója

Április 19. 9 óra, Művelődési Ház
Babaruha-börze
A védőnői szolgálat szervezésében

Április 20. 14 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbeteg Egye-
sületének összejövetele

Április 24. Vigadó
Vers- és prózamondó verseny
A Városi Könyvtár szervezésében

Április 30. 10 és 12 óra
Duna Szimfonikus Zenekar
A Pest megyei ifjúsági hang-
versenybérlet 3. előadása

Május 3. 17 óra, Művelődési Ház 
Nálatok laknak-e állatok?
A Kaláka együttes koncertje

Május 24. Piac- és Fesztiválcsarnok
MAGNA CUM LAUDE koncert

További információ, jegyrendelés a 
06-29/413-212-es telefonszámon, a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen 
és a www.vigadokft.hu honlapon.

2013. ÁPRILIS

A Vigadó programjai

Hirdetés

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!
2013-ban már                                                 is!

Nézzen szét nálunk az otthonából: www.memobike.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva

Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memo-bike@memo-food.hu

Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.
Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában, 

Szezon előtti 
Akció!

Kerékpárok 

10–20%
kedvezménnyel!

KeréKpárcenter

2013-ban már                                                 is!
Vladár Miklós és Társa Kft.

Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • kerteszboltmonor.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3000 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2950 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2650 Ft/20 kg
Süldő, hízó koncentrátum: 4200 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2450 Ft/20 kg

Vegyesdarák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók, 
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika . KERTÉPÍTÉS.

Tápok, takarmányok

Április 7-én,  14 órától mesevetítés, kézmű-
ves foglalkozások és játszóház várja az ér-
deklődőket a Családi KultDélutánon.
 13-án 16 órától Motoros kalandtúra a 
mongol sztyeppére (2012) címmel multi-
médiás élménybeszámoló min-
den motorozást, utazást kedve-
lő, messzi tájak iránt érdeklődő 
személynek!
 19-én 18 órától KultMozi. A 
fi lm: Brian élete, melyhez a bo-

rok a villányi Csillagvölgy Pincészetből ér-
keznek. 
 20-án 18.00 órától CsokiLaBor Est, fű-
szeres ízű kézműves borokat és egyedi, kü-
lönleges fűszerekkel megbolondított bonbo-
nokat kóstolhatnak.
 27-én 14 órától „(Ki)szolgálunk és fő-
zünk!”, Rendőrök napja a KultPincében. A 

jótékonysági rendezvényen szolgá-
lati eszköztár-bemutató (fegyver-
kiállítás, rendőrautó- és motorbe-
mutató), prevenciós előadások és 
közös főzés a Monori Rendőrka-
pitányság rendőreivel!

Áprilisi KultProgramok

Ismét művészeti 
napközis tábor

Április 6-án ismét füstölt fi nomságokat kós-
tolhatnak a monoriak a Művelődési Házban. 
Nem is akármilyeneket, hanem helybeliek ál-
tal készített legjobb szalámikat és kolbászo-
kat! A versenyt immár harmadik alkalom-
mal rendezi a Monori Lokálpatrióta Egylet. 
Tavaly 22 kiállító mutatta meg a nagyközön-
ségnek, hogy Monor igazi kolbász nagyhata-

lom. Ezt igazolta a rendezvényre ellátogató 
közel 400 fő is. A nevezési díj nem változik: 
csupán két kiló szalámit vagy kolbászt kell 
felajánlania kóstolásra a jelentkezőnek. Neki 
kell biztosítania továbbá a kínáláshoz szük-
séges eszközöket is (asztalterítő, papírtálca, 
dekoráció stb.). A szakértő zsűri a tételeket a 
megjelenése, a füstölésének minősége, az álla-
ga, valamint az íze és illata alapján értékeli.
 Érdemes lesz elindulni a versenyen, hiszen 
a legjobb kolbászt és szalámit készítő ver-
senyző egy választási malacot nyer. Idén a 
legszebb terítékért is értékel a zsűri, no és a 
közönség is, aki a kolbászokról és szalámik-
ról is kinyilváníthatja véleményét.
 A versenyzők délután egy órakor rendez-
hetik be a saját standjukat, a közönség pe-
dig délután három órától élvezheti a monori 
ízeket. A rendezvényre a belépő továbbra is 
1000 Ft, amely legalább 20 különféle kolbász 
vagy szalámi kóstolására, illetve egy deci mo-
nori bor elfogyasztására jogosít.

Kolbászból 
választási malac

Július 8-tól 12-ig immár ötödik alkalom-
mal várunk Téged is Monoron, a Vigadó 
Nonprofi t Kft. által szervezett művészeti 
napközis táborba. A foglalkozások Minden 
nap 8 órától 16.30-ig más és más progra-
mokkal várunk szeretettel benneteket. A 
résztvevők számára tízórait és meleg ebé-
det biztosítunk. 

 Foglalkozások szakemberek vezetésével: 
festészet, grafi ka, néptánc, modern tánc, 
szobrászat, színjátszás, sportnap, autóbu-
szos kirándulás. 
 Jelentkezési korhatár: hét és tizenhat éves 
kor között. A tábor részvételi díja: 18   000 Ft 
(egy családból a második és a többi jelent-
kezőnek 14   000 Ft), amely magában foglalja 
naponta a kétszeri étkezést, uszodabelépőt, 
a kirándulást, a foglalkozások eszközeinek 
árát és a hazavihető elkészített műveket. 
Jelentkezni a Vigadó Nonprofi t Kft. irodá-
jában személyesen lehet.
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JOGOSÍTVÁNYSZERZÉS

a Gyarmati Tanoda  
Autós-Motoros Iskola  
szervezésében Járművezető-

képző tanfolyamot 
indítunk  
Monoron  
a Nemzetőr  
Általános 
Iskolában. 

A költségekre kamatmentes 
részletet, a tanuláshoz CD-t 
adunk ajándékba. 
Tanfolyamainkat folyama-
tosan, minden hónapban 
indítjuk.

Jelentkezés:
Dankos Antal: 
+36-30/254-0626 
Bolyhos Lajos: 
+36-30/968-1763
Nagy Géza: 
+36-30/942-8113 
Péter László: 
+36-30/965-3627
Gyarmati György:
+36-30/962-1816 
Beiratkozás: 
2013. április 8-án  
17.00 órakor  
Monor, Nemzetőr u. 
22–26. alatt. 

VEZESSEN VELÜNK, EZREKET SPÓROLHAT!

A rendelet szerint valamennyi, három hónaposnál idősebb eb veszettség el-
leni védőoltása évenként kötelező! Az oltással egyidejűleg végre kell hajtani 
az ebek féreghajtó szerrel való kezelését is.

Az oltás és féregtelenítés költsége elővezetett ebenként
akciós áron 4000,- Ft.

Ismét felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy veszettség ellen csak chippel 
megjelölt állatok olthatók. A chipberakás az eb tartózkodási helyén, 
védőoltással együtt is kérhető. 
Azon ebtulajdonosok, akik még nem rendelkeznek új eboltási könyvvel,  
az új könyv ára 500,- Ft.
A háznál oltott ebeknél az oltás díja a kiszállás költségével emelkedik.
Beteg vagy megfigyelés alatt álló állat nem oltható.

A chipberakás és a veszettség elleni oltás elmulasztását  
a törvény pénzbírsággal büntetheti!

Értesítjük a lakosságot, hogy 
Monoron a 2013. évi, ebek kötelező 
veszettség elleni, összevezetéses 
védőoltását az alábbi időpontokban 
és helyeken végezzük:

EBOLTÁS
Monoron a 2013. évi, ebek kötelező 

védőoltását az alábbi időpontokban 

2013.

Április 13. szombat 9-13 óráig Monor, Attila u 3
  dr. Dudás Jenő   Tel.: 06-29/412-724
Április 19.  péntek  9-11 óráig Monor, Vásártér
 14 -16 óráig Monor, Gazdakör
 dr. Varga János  Tel.: 06-29/412-613
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Sport

Hirdetés

Bronzért és ezüstért úsztak
Jól szerepeltek az MSE úszói a 7 csapatot 
és közel 180 gyereket felsorakoztató Pest 
megyei úszó csapatbajnokság első állomá-
sán, Érden március 10-én. Vargha Virág 
2 ezüst, Siklósi Lilla 1 bronz, Ponyi Pat-
rik pedig 1 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. 
 A Budapest Kupa Úszóverseny II. for-
dulójában március 16-án pedig, a Csá-
szár-Komjádi Sportuszodában, az igen 
nagyszámú és erős mezőnyben Ponyi 
Patrik a 100 m-es mellúszásban állha-
tott a dobogó 3. fokára.

nfo

Négy győzelem, egy vereség
Március 23–24-én a Dorogi Városi Sport-
csarnokban került megrendezésre a Feke-
te Gyémánt Nemzetközi Birkózóverseny, 
15 nemzet sportolóinak részvételével. Eu-
rópa-, világ- és olimpiai bajnokaink meg-
hívása, valamint a nagy médiaérdeklődés 
is jelezte e verseny kiemelkedő jelentősé-
gét. A monori Balatoni Bence (kadet, 58 
kg, kötött fogás, edzője: Komáromi Ti-
bor) ebben az erős nemzetközi mezőny-
ben legyőzte szlovák, lengyel és svéd el-
lenfelét. Ukrán vetélytársával szemben 
alul maradt ugyan, devégül bronzérmet 
sikerült szereznie.

B.G.

A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofi t 
Kft. minden évben megrendezi a monori általá-
nos iskolák közötti sakkversenyt. Idén már a III. 
Suli-sakk vándorkupáért folytatak a küzdelmek.
 A kupát 2011-ben az Ady Úti Általános Is-
kola, 2012-ben a Jászai mari Általános Iskola 
csapata nyerte. Sejthető volt, hogy idén is e két 
iskola között folyik majd a verseny a győzele-
mért. A jól felkészült 10 fős csaptok körmér-
kőzést játszottak, s a következő végeredmény 
alakult ki: 1. Jászai Mari Általános Iskola 
(21,5 pont), 2. Ady utcai Általános Iskola (16,5 
pont), 3. Nemzetőr utcai Általános Iskola (13 
pont), 4. Kossuth Lajos Általános Iskola (9 
pont). A győztes csapat tagjai: Batizi Simon, 
Bencsik Dániel, Efosa Omoregie, Kaári Le-
vente, Kuti Szilveszter, Molnár Péter, Rácz 
Ákos, Szekerka Ernő, Zöldi Meliton. Felké-
szítő tanár: dr. Patkós József.

 Köszönjük a felkészítő pedagógusok munká-
ját, hogy általuk is népszerűbb lett a sakk a 
monori iskolákban. Aki szeretné jobban meg-
ismerni a játék igazi mélységeit, azt szeretet-
tel várjuk a Vigadóban működő sakk-klubba, 
minden csütörtökön 16 és 20 óra között.
 Kétségtelen, hogy a sakkjáték az emberiség 
egyik legérdekesebb, legszellemesebb játéka. 
Elősegíti a gyermekek egész személyiségének 
fejlődését. Erősödik kitartásuk, megfontolt-
ságuk, tervszerűségük, ésszerűségük, ellenőr-
zött kockázatvállalásuk, döntési képességük, 
a döntésekhez szükséges körültekintésük, ala-
posságuk, bátorságuk.
 A sakkozó gyerekek egyéb tevékenységei-
ket is céltudatosabban, gyorsabban és ponto-
sabban fogják végezni. A rendszeresen sakko-
zó gyerekeknél gyorsabban és hatékonyabban 
fejlődnek az értelmi képességek, amelyek elő-
segítik a legkülönbözőbb tanulási folyamatok 
optimálisabb megvalósulását.

Tóth Károly

Suli-sakk Kupa 2013

Monori bajnokok
Az Magyar ITF Taekwon-do Szövetség által 
március 9–10-én, Hatvanban rendezett 2013. 
évi magyar bajnokságon 31 klub képviseltette 
magát, köztük az MSE Taekwon-do Szakosz-
tálya 18 sportolójával. Összesítésben bronzér-
mesek lettek, így elhozhatták harmadik leg-
eredményesebb csapatnak járó kupát. Lódi 
Levente pedig – aki már egy éve tagja a Ma-

gyar ITF Taekwon-do válogatottnak – kva-
lifi kálta magát az őszi spanyolországi világ-
bajnokságra. országos bajnok lett: a serdülő 
Korsós Krisztián (formagyakorlat); az ifjúsá-
giak közül pedig: Bakács Cintia (küzdelem), 
Csipesz Balálzs, Szabadkai Péter, Turjányi 
Kolos és Gecse Congor (csapat speciáltechnikai 
törésben, utóbbi egyéniben is), Lódi Levente 
pedig küzdelemben. Ezen kívül a különböző 
egyéni és csapat kategóriákban még 9 máso-
dik és 21 harmadik helyezést sikerült elérniük.

MONORMONOR

KISS OPTIKA

Monor, Városi piac 14.    Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

Szemüvegkészítés  
és -javítás.

Szemorvosi vizsgálat.
Computeres szemvizsgálat,  

kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Computeres szemvizsgálat, 

30 30

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Tavaszi
akció!

Dioptriázható 
napszemüveg- 

akció! 

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban
06-20/824-8823 • 06-30/395-4834

Ön hozza a vendégeket,  

mi pedig minden mást!

A Vigadó étterem teljes választé-

kával, a rendezvényhez szükséges 

minden eszközzel kitelepül, igazod-

va az egyedi igényekhez.

Étel, ital, élőzene! Bízza ránk a vendég-

látást és élvezze az éttermi minőséget a 

borpincében vagy a szabadban!

Felpezsdül az élet

a Strázsahegyen és az étteremben!

•   Új nyitva tartással alkalmazkodunk az igényekhez.

•   Megnyitjuk az étterem teraszát.

•   Minden szombaton hangulatos élőzenével várjuk vendégeinket. 

(Első alkalom: Április 13. 18 óra, Böszörményi Tibor előadása.)

•   Zenés estjeinken minden vacsorázó vendég ajándék desszertet 

kap és még dalt is kérhet!

Foglalja le éttermünket esküvőre, születésnapra, 

évfordulóra, céges rendezvényre, vagy csak  

térjen be hozzánk egy kellemes zenés vacsorára!

Borkóstolás, sütögetés, baráti, 

vagy  céges összejövetel a hegyen? 



Április  |  2013. 04. 03. Monori Strázsa  |  15

Ajánló

Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Kossuth Lajos u. 71/a, I. em 1.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

Áprilisi
akció!  
A készlet erejéig.

Minőségi 
borok, 

whiskyk, 
likőrök, 

pálinkák 
nagy 

választéka!

Telefon: 06-70/317-5633
Nyitva: Hétfőtől péntekig: 7.30–18.00
szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárvaAK

Aranyfácán  0,5 l dob.   129 Ft
Aranyászok ü. 0,5 l  #    159 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.  /# 169 Ft   /  159 Ft
Dreher  0,5 l üveges     189 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.   169 Ft
HB sör  0,5 l dob.   169 Ft
Frostenburg sör 0,5 l dob.   102 Ft
Prince sör dob. 0,5 l    119 Ft 
Borbála fehérbor 2 l   459 Ft
Pincemester vörösbor 2 l    529 Ft
Rauch Ice tea citrom 1,5 l   219 Ft
Nestea 1,5 l (őszi, citrom)   279 Ft
Piroska szörp 0,7 l   399 Ft-tól
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   95 Ft
Aquarius ásványvíz 1,5 l.   42 Ft
Apenta málna 1,5 l    159 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l   319 Ft
Coca Cola 0,33 l dob. #   105 Ft
Redd bull 0,25 l dob. #   249 Ft
Bomba 0,25 l dob.   119 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.  /# 129 Ft   /  119 Ft
Up energiaital 0,25 l dob.   69 Ft
Adrenalin XXL dob. 0,5 l   /# 169 Ft   /  149 Ft
Julius konyak 0,7 l   1290 Ft
Jägermeister 1/1 l   3990 Ft
Olympos citromlé 1 l   199 Ft
Laura UHT tej 1,5%    159 Ft
Milka csoki 300 g   619 Ft
Milka csoki 100 g     20 db-tól   169 Ft-tól

Ariel 4,75 l     2390 Ft
Ariel 8 kg mosópor (osztrák)   4690 Ft
Ariel 10 kg mosópor   4990 Ft
Ariel kapszula 32 db   2490 Ft
Persil duo kapszula 15 db   1190 Ft
Quick Star mosópor 9 kg   999 Ft
Silan 1 l   399 Ft-tól
Silan 5 l   2190 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft-tól
Coccolino 2 l   699 Ft
Pervoll 1 l   599 Ft
Karaván kávé 250 g   399 Ft
Paloma kávé 250 g   359 Ft
D. E. Omnia 250 g   599 Ft
Tchibo 250 g    1 db / 12 db-tól  379 Ft / 339 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db / 18 db-tól  389 Ft / 339 Ft
Nescafe Gran aroma 20x1,7 g    199 Ft
Amigos kávé 250 g   279 Ft
Kristálycukor 1 kg   259 Ft
Kunsági liszt 1 kg   139 Ft
Azur liszt 1 kg   109 Ft
Hellas étolaj 1 l   369 Ft
Terra gyorsrizs 2x125 g   75 Ft
„B” rizs 1 kg   179 Ft
Simba macskakonzerv 400 g   99 Ft
Turbo Dog kutyatáp 10 kg       1590 Ft
Chappi kutyatáp 15 kg   4990 Ft
Fincsi kutyatáp 3 kg   529 Ft
Simba kutyakonzerv 1300 g#   229 Ft
Gazdi kutyaszalámi 1 kg/# 179 Ft / 169 Ft
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A THM mutató számításnál alkalmazott 3 havi BUBOR mértéke: 5,75%, az alkalmazott kamatfelár 
kedvezmény -1,25%.
A THM mutató 5.000.000 Ft hitelösszegre és 20 éves futamidőre az alábbi díjak és költségek fel-
számításának figyelembevételével került kiszámításra: 19.500 Ft hitel előkészítési díj, 30.000 Ft 
értékbecslési díj, 19.200 Ft ingatlan nyilvántartási díj, 30.000 Ft energetikai tanúsítvány (2db), 
365 Ft/hó „Haladás” számlacsomag díj, 70 Ft/hó hitelezéssel kapcsolatos számlaterheléssel járó 
átvezetés, tranzakció díja. 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.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.
patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak 
rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag 
tájékoztató jellegűek. A  hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarékszövetkezet 
Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza.

Monori Fiók   •   2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77. •  Tel.: (06 29)410 396

CSÖKKENTENÉ LAKÓINGATLANA 
FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEIT?
„GAZDÁLKODJ FELELŐSEN”
LAKÁSFELÚJÍTÁSI HITEL

www.patriatakarek.hu

Hagyományos vagy ipari 
technológiával épült 
lakóingatlanok energetikai 
korszerűsítésére, vagy a 
megújuló energiahordozók 
felhasználásával,
energiamegtakarítást 
eredményező 
lakásfelújítási 
munkálatokra adható 
kedvezményes hitel.

Ke
dv

ez
ményes hitelkamat, akár6,43%

THM*

Zálogjegy! Magasak a költségek? Sok a tör-
lesztő? Nem éri meg hosszabbítani! Zálogjegy 
és arany felvásárlása a legkedvezőbb feltéte-
lekkel. Tel.: 06-30/587-8697

Kertrendezés, kertfenntartás, kertépítés. 
Tel.: 06-30/657-2038, 06-70/618-9286

Duguláselhárítás bontás nélkül! 
Tel.: 06-70/502-5620

Eladó Monoron Strázsahegy Kékfrankos 
dűlőjében 1961 m2-es panorámás telek. 
Irányár: 3,4 M Ft, érd.: 06-20/226-3497

Redőny, faredőny, mobil-fi x szúnyog-
háló stb. szerelése, javítása olcsón, 
gyorsan, megbizhatóan, garanciával! 
Kotyinszki Tibor. Tel: 06-30/850-2161

Margó masszázs Monoron, frissítő, relaxáló 
masszázsra várom kedves vendégeimet gyógy-
masszőr végzettséggel. Tel.: 06-30/663-2772 

Tüzifa eladó! Akác guriga 2600 Ft/q, tölgy, 
bükk 2300 Ft/q, 1 méteres rönk 2150 Ft/q, ha-
sítás 200 Ft/q, 20q-tól a kiszállítás ingyenes! 
Tel: 06-20/343-1067

Eszperantó nyelvvizsgára felkészítést 
vállalok. Tel.: 06-30/754-6114

Telek eladó Monoron teljes közművel. 
Tel.: 06-30/663-2772

Dohányzásleszoktatás biorezo nanciával 
Monoron a piactéren, a Na tu ra boltban. 
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Tyúkvásár Gombán! Vörösbarna 
tojótyúkok 550 Ft/db áron. Értékesítés 
napja 2013. 04. 11-én. Rendelésfelvétel 
és információ: 06-30/934-3812

Strázsahegyen tetőteres tégla nyaraló vil-
lannyal, pincével 2 M Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-30/945-5509

Apróhirdetés

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki
 Tóth János temetésén részt vett, sírjára koszo-

rút, virágot helyezett. Fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Köszönjük mindazoknak, akik Édesapám,
 Cseh Károly temetésén részvétükkel fájdalmun-

kat enyhítették, sírjára virágot helyeztek. 
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás



Aranytartalék
ötvös-ékszerész

Monor 4-es főút  Tescoban

Megunta régi arany ékszereit?  
Hozza el hozzánk, mi a legmagasabb  
napi áron beszámítjuk: 14K /  7 400 Ft/gr
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 5 900 Ft/gr

Arany ékszer    25%

ezüst ékszer   50%

acélékszer és óra  30% 
kedvezmény!
Amíg a készlet tart.

végkiárusítás!Az akciók nem vonhatók össze,  
és a napi  árváltoztatás  
jogát fenntartjuk.


