
Színpadi program:
11.00 óra Holló Együttes koncertje
12.00 óra Helyi csoportok fellépései Game Dance tánccsoport, Tini-linedance
13.45 óra Aszfaltrajzverseny eredményhirdetése
14.00 óra Pelsőczy László gyermekelőadása
15.00 óra Gyerektáncház 

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a Városi Gyereknapra való belépéshez jelképes, fagyira vagy üdítőre váltható 
regisztrációs díjat kérünk! A díj az Önök és gyermekeik gondtalan szórakozása miatt került bevezetésre! Kérjük, a színpadi 
programokra úgy érkezzenek, hogy a rendezvényre a bejutás néhány percet igénybe vehet!  Köszönjük szíves megértésüket!

MONOR VÁROSI

Kézműves foglalkozások   Futóbiciklis akadálypálya  Egészségügyi szűrések  Mentő-, tűzoltóbemutató 
 Tesztek, játékok rendőrök segítségével  Aszfaltrajzverseny  Ugrálóvár  Trambulin  Dudó bohóc 

előadása  Kirakodóvásár  Színpadi programok

GYEREKNAP

A rendezvényt 
támogatja a Nemzeti 

Kulturális Alap

2014. május 25. 10–16 óráigFesztiválcsarnok 

További információ: 
www.vigadokft.hu honlapon, 

a 06-29/413-212-es telefonszámon

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXIII. évfolyam 5. szám • 2014. május 6. 
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GYÓGYÍTÓ festmények
Egészen különleges alkotások, úgynevezett gyógyító festmények 
függtek a Vigadó galériája falán április 7. és május 5. között.  
A kiállítót, Makray János festűmészt egyedi képeiért a Magyar 
Természetgyógyászok Szövetségének orvosi kuratóriuma 1998-
ban Természetgyógyászatért-díjjal tüntette ki. Képünkön a 
szívcsakrát megnyitó festmény látható, amely zöld színének 
köszönhetően nyugtató, pihentető, harmonizáló és még 
gyulladáscsökkentő hatással is bír.  A művész képei számos 
magyar város galériája mellett osztrák és német kiállítótermeket 
is megjártak már, s mindenütt a közönség elismerését váltották 
ki a víz, föld, levegő, tűz őselemekből építkező alkotások.   14. old.



Akciós árak május 12-től 24-ig.

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

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

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

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

KIEMELT AJÁNLATUNK

Sertészsír 
ömlesztett 

kb. 20 kg
Ft/kg

399,-Hajdú 
kolbász

Ft/kg

899,-

Bőrös 
comb

Ft/kg

899,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

490,-

Pulykanyak

Ft/kg

590,- Pecsenye-
kacsa gyf.

Ft/kg

Grill
micshús

900 g
Ft/db

1250,-Baromfi-
párizsi

Ft/kg

399,-

Pulyka-
medál

Ft/kg

899,-

Liba
bőrös háj

Ft/kg

590,- Kacsa-
zúza gyf.

Ft/kg

799,-

Marha-
lábszár

gyf.
Ft/kg

1490,-Csirkemell 
csontos

Ft/kg

899,- Sertés-
comb

Ft/kg

990,-

Sertés
hátsó

csülök
Ft/kg

899,-Hosszú-
karaj

Ft/kg

1090,-

650,-
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A villamos áram beszerzésére vonatkozó 
szerződést kötött monor képviselő-testülete a 
Sorucing Hungary Kft.-vel. A beszerzésekre szako-
sodott független szakértő szervezet fő célja, hogy 
partnerei számára minél több megtakarítást ér-
jen el. A szerződéskötés előtt a vállalat megvizs-
gálta az önrkományzat intézményeinek energia- 
beszerzését, illetve a megtakarítási lehetőségeket, 
majd javaslatot tettek azok optimalizálására. 
 Véleményük szerint az egyetemes szolgálta-
tásból a szabadpiacra lépés jelentős megtaka-

A Pannon Park a közbeszerzés győztese

Idén is lesz 
nagycsaládos tábor

rítást és kedvező feltételeket hoz-
hat Monor számára is. Példaként a 
dabasi és a balmazújvárosi önkor-
mányzatot említették, az előbbi 
16,8 millió forintot, az utóbbi pedig 
18,2 millió forintot takarított meg 
azzal, hogy sikeres közbeszerzés-
sel realizáltak nem tervezett, rövid-

távon elért költség-megtakarításokat az egyete-
mes szolgáltatói árakhoz képest. 
 Jelenleg a monori intézmények is az egyete-
mes szolgáltatási (ESZ) egységár szerint vételezik 
az elektromos áramot. A szabadpiacon hatályos 
ESZ egységárakhoz képest – a Sourcing Hun-
gary Kft. vélemény szerint – minimum 4 forint-
tal alacsonyabb árszint érhető el egy kedvezőbb 
feltételrendszerben. Így Monor önkormányzata 
is jelentős összeget takaríthat meg az intézmé-
nyi elektromos áram beszerzésével. V.

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2014. április 23-án megtartott rendes 
ülésén megalkotta és kihirdette a 13/2014. 
(IV. 23.) önkormányzati rendeletet az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetésének végre-
hajtásáról. 
 A tavalyi évre vonatkozóan az önkor-
mányzat és intézményei bevételeit 3 milli-
árd 440 millió 884 ezer forint főösszeggel fo-
gadta el a képviselő-testület. A kiadásokat a 
kiemelt előirányzatok alapján 2 milliárd 984 
millió 311 ezer forint főösszeggel fogadták el 
a képviselők.
 A képviselő-testületi ülés teljes jegyző-
könyve, valamint a rendeletek szövege a Vá-
rosi Könyvtárban megtekinthető. A rendele-
tek egységes szerkezetbe foglalt szövege, a 
testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei 
már olvashatók és letölthetők a www.monor.
hu honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tá-
jékoztatásról is értesülhet a város lakossá-
ga. A képviselő-testület nyilvános üléséről a 
GEMINI TV minden esetben felvételt készít, 
amelyet az ülést követő második szombaton 
a Williams TV csatornáján figyelemmel kísér-
hetnek.  nfo

Kihirdetett rendeletek

Lezárult a Kistó felújítását célzó Monor Ta-
vas park felújítása elnevezésű beruházás 
megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás. A 
beérkezett ajánlatokat bírálóbizottság véle-
ményezte. A felújításra érvényes ajánlatot tett 
a fővárosi  Pannon Park Forest Kft. (bruttó 129 
999 325 forint), az isaszegi Magyar Kőris Kft. 

(bruttó 133 544 920 forint) és a dunaharasz-
ti Gép-Liget Építőipari Kft. (bruttó 149 876 891 
forint). Érvénytelen ajánlat nem érkezett a köz-
beszerzési eljárásra, és kizárás sem történt. 
 A beérkezett anyagok elbírálása során a leg-
alacsonyabb összegű ellenszolgáltatást részesí-
tette előnyben a bizottság. Ennek értelmében 
a Pannon Park Forest Kft. lett az eljárás nyertese, 
ami azt jelenti, hogy a budapesti vállalat végez-
heti el a Kistó felújítását.  
 Amint arról a Strázsa újságban már beszá-
moltunk, a Kistó és környezete teljes egészében 
megújul a beruházásnak köszönhetően: a ta-
vat kitisztítják, javítják a játszótér elemeit és egy 
több korosztályt kiszolgáló teret alakítanak ki a 
területen.  A. T.

Aláírták az üzemeltetési szerződést

Közlemény

Monor önkormányzata módosított bérleti, üze-
meltetési szerződést kötött a DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft.-vel. A megállapodás értel-
mében a dabasi cég önállóan, teljesítési segéd és 
alvállalkozó igénybevétele nélkül látja el a jövőben 
a városi víziközművek üzemeltetését, mint akkre-
ditált víziközmű-szolgáltató társaság. Így a KÖVÁL 
Zrt. kiszállt a szolgáltatásból.  A megállapodással 
együtt a képvieslő-tesület a korábbi 100 ezer fo-

rintról 43 millió 800 ezer forinttal megnövelte a 
dabasi kft.-be fektetett vagyoni hozzájárulását. Az 
önkormányzat a törzstőkeemeléssel egyidejűleg 7 
millió 931 ezer forint összegű vagyoni betétet is a 
szolgáltató rendelkezésére bocsájt. 
 A víziközművagyon, a közműhálózat, a 
szennyvíztisztító-telep továbbra is a monori 
önkormányzat és a társönkormányzatok tulaj-
donában marad.  N.

Hozzájárult a képviselő-testület, hogy a 
Nagycsaládosok Monori Egyesülete a Táncsics 
Mihály utca 23. szám alatt található önkor-
mányzati tulajdonú ingatlant közösségi célra 
használhassa, illetve hagyományos nyári nap-
közis táborát is megrendezze az épületben. 
 A Nagycsaládosok Monori Egyesülete má-
jus végétől október végéig, a fűtési szezon 
kezdetéig tart igényt a volt iskola épületére, 
amelyben tavaly közel 60 gyermek és az őket 
felügyelő 15-20 felnőtt táborozott naponta. Az 
idei évben is szervez napközis tábort az egye-
sület, amely minden monori gyermek számára 
nyitott. 
 Az épületet térítésmentesen biztosítja a vá-
rosvezetés a nagycsaládosok részére, az ingat-
lan táborozásra alkalmassá tétele azonban az 
egyesület feladata.  nfo

Tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Monor Városi Önkormányzat, mint Alapí-
tó a 287/2012. (VII. 12.) és a 115/2014. (III. 13.) szá-
mú testületi határozataival döntött a Segítő és 
Támogató Közalapítvány (megyei nyilvántartá-
si szám: 1537/2008., országos nyilvántartásbeli 
azonosító: 64219/1998., bíróság neve: Budapest 
Környéki Törvényszék, Határozat száma: 60033 
/1998. 14/I.) megszűntetéséről, mivel a közala-
pítvány céljainak megvalósítása, feladatának to-

vábbi ellátása egyéb közfeladatot ellátó szerve-
zet, a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Monor intézmény által hatékonyab-
ban megvalósítható.
 Alapítók e célból kezdeményezték a Buda-
pest Környéki Törvényszéknél a törlési eljárás 
lefolytatását, egyidejűleg a megszűnés után 
fennmaradó közalapítványi vagyonról – a tar-
tozások kiegyenlítése után – akként rendelkez-
tek, hogy az a Kistérségi Családsegítő és Gye-
rekjóléti Szolgálat, Monor tulajdonába kerüljön, 
melyet család- és ifjúságvédelmi célra kell fel-
használnia.

                             Monor Városi Önkormányzat

Olcsóbb áram jöhet 
az intézményekbe
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ÖNKORMÁNYZAT

Bővítik a térfigyelő 
kamerarendszert

A KÖVÁL közleménye

A képviselő-testület a 
városban működő térfi-
gyelő kamerarendszer 
bővítése mellett dön-
tött az áprilisi ülésen. 
A fejlesztést a Mono-
ri Rendőrkapitányság 
szakmai támogató 
segítségének igénybe-
vételével, pályázat utján kí-
vánja megvalósítani a város-
vezetés a Strázsahegyen és a város belterületén. 
Sikeres pá lyázat esetén a döntés értelmében 10 
darab kamerával bővülhet a rendszer, amely-
ből 5 darab a városban, 5 darab pedig a szőlőhe-
gyen lesz elhelyezve. A végpontok pontos he-
lyének meghatározására munkacsoport alakult. 
 A rendszer bővítését követően 26 térfigyelő 
kamera ügyel majd a város rendjére.  varga

Hirdetés

Hirdetés

A tavalyi év során településünk közterüle-
tein élet-, egészség- és vagyonvédelmi okból 
20 fát vágtak ki az önkormányzat megbízá-
sából. A fás szárú növények védelméről szó-
ló 346/2008. (XII.30.) kormányrendelet szerint a 
kivágást követő 1 éven belül gondoskodni kell 
a növény szakszerű pótlásáról. A képviselő-tes-
tület további facsemeték vásárlásához is hoz-
zájárult.

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

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

Megújult prémium kínálatunk!

Az újrahasznosítható és a biológiailag le-
bomló hulladékok szállítási rendje a táblázatban 
írtak szerint alakul május és június hónapokban. 

Újrahasznosítható hulladék sárga zsákos

Település Munkanap Május Június

Mende szerda 28 25

Monor hétfő-kedd 26, 27 23, 24

Monorierdő szerda 28 25

Vasad szerda 28 25

Biológiailag lebomló hulladék zöld zsákos

Település Munkanap Május Június

Mende szombat 10, 24 7, 21

Monor szombat 3, 17, 31 14, 28

Monorierdő szombat 10, 24 7, 21

Vasad szombat 10, 24 7, 21

Hajhosszabbítás, 
-varrás, hőillesztés európai 
és orosz hajakkal, hajgraffiti, 
afrofonás, OMBRE-festés. 

Polónyi Erika
06-30/250-70-20
Monor, 
Szélmalom u. 42/A

 A facsemeték ültetésének he-
lyeit a Monor Város és Uszoda Üze-
meltető Nonprofit Kft. munka-
társainak és a Nefag Zrt. monori 
erdészet vezetőjének segítségével 
jelöltük ki.
 A Gerakert területére kisleve-
lű hárs, hegyi juhar, nyugati platán 
és kökénycserje; az uszoda mel-
letti parkba zsengelice meggy, 
kopecky nemes nyár, magas kő-
ris és kökénycserje került. A Gom-
bos Matild Rendelő Intézet udva-
rára is jutott a facsemetékből, oda 
zsengelice meggy, kopecky ne-
mes nyár, mezei juhar, vadkörte és 
török mogyoró került.

 A fásítási munkálatok felmérése során merült 
fel a Római Katolikus Temető területén a temető 
és a lakóövezet közötti elválasztó fasor, továbbá 
a parcellákat elválasztó út melletti fasor telepí-
tése. Ide török mogyoró és hegyi juhar került.
 A facsemeték beszerzését és szakszerű ülte-
tését a Nefag Zrt. végezte. 
 Az ki fát ültet, az bízik a jövőben. Ültess fát!

Monori önkormányzat, műszaki iroda

Facsemeték ültetése

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

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben az ebek mikrochippel 

történő megjelölését és a veszettség elleni védőoltás beadását  
– akár egyidejűleg – egész évben folyamatosan végezzük. 

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

 

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

május 21-én és 28-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
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KÖRKÉRDÉS

Olvassa a STRÁZSÁT?
Monoron nem csak a hegy, az újság is Strázsa. A hegy köztudomásúlag 
igen nagy népszerűségnek örvend, s tapasztalataink szerint az újságot is 
szívesen olvassák a helybeliek. Mi most mégis arról faggattuk a járókelő-
ket, ismerik-e a lapot, elégedettek-e vele. S ha igen, ha nem: miért?

Hirdetés

Erdei Attiláné

Gajár Erzsébet

Czikora Melinda

Rabi IstvánnéFarkas ErnőnéVarga Andrea

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

te
lei

•  babaápolási cikkek (pelenkák, törlőkendők stb.)
•  babakocsik, hordozók, autós gyerekülések
•  gyerekjátékok, mesekönyvek, készségfejlesztők
•  minőségi harisnyák, zoknik, fehérneműk
•  cipők, szandálok, papucsok
•  mosószerek, öblítők
•  csatok, hajgumik, hajráfok

Monor, Kossuth Lajos u. 45. (a Nemzetőr utcával szemben)
Telefon: 06-70/703-6616 • Nyitva: H–P: 8–17, Szo: 8–12.

KÍVÁLÓ MINŐSÉGŰ ANGOL HASZNÁLT GYERMEKRUHA
TELJESEN ÚJ ÉS FOLYAMATOSAN CSERÉLŐDŐ TAVASZI KOLLEKCIÓ!

FOLYAMATOS AKCIÓK!

E rdei Attiláné arról beszélt ne-
künk, hogy tizennégy éve 
él Monoron, neki tehát még 

mindig sok újdonságot lehet mon-
dani a városról. Éppen ezért szíve-
sen olvassa a lapot, amelyből az 
itteni eseményekről és hírekről tájé-
kozódik. Mivel pedig sajnos éppen 
munkanélküli, bőven van ideje rá, 
hogy az újságot alaposan kiolvassa.
 Gajár Erzsébet is hasonlókép-
pen gondolja, derült ki. Elolvassa 
a tudósításokat is, amelyek a már 
megtörtént esemé-
nyekről adnak hírt 
– mondta –, de a 
híreket és az informá-
ciókat jobban szere-
ti, hiszen azok tájé-
koztatják a helyieket 
az aktualitásokról, a 
változásokról, ame-
lyek mindenkit érin-
tenek. Még a hirdetéseket is alapo-
san szemügyre veszi, mert azokból 
meg az derül ki, hol, mit lehet ked-
vező áron megvásárolni.
 A Strázsában pedig mindezeket 
megtalálja, így hát elégedett az új-
sággal – derült ki.
 Czikora Melinda kertelés nélkül 
közölte velünk, hogy ő bizony csak 
ritkán veszi a kezébe a Strázsát. 
Legfeljebb csak akkor, ha valamire 
kifejezetten kíváncsi, ami az újság-
ban feltehetően benne van.
 Rabi Istvánné ennek éppen az 
ellenkezőjéről beszélt: ő bizony kí-
váncsi mindenre, ami a városban 
történik, éppen ezért a Strázsát ala-
posan elolvassa, sőt a vevőivel – mi- 
vel Rabiné Pannika egy zöldségüzlet 
tulajdonosa – ki is tárgyalják a híre-

ket, tudtuk meg tőle. Azok az idők 
azonban már elmúltak – véleke- 
dett –, amikor még igazán fontos 
volt, hogy mi van az újságban. Rabi-
né szerint nincs az a szenzáció, ami 
az emberek számára fontosabb len-
ne a megélhetésüknél. A pénz és 
annak hiánya az átlagember köz-
ponti témája – hallhattuk.
 Farkas Ernőné is szívesen ol-
vassa a Strázsát, benne leginkább 
azt, ami tömören összefoglalja a 
monoriakat érintő lényeges dolgo-

kat. Hogy szép és színes az újság, az 
másodlagos amellett, hogy a szol-
gáltatásokról friss híreket közöl-e, 
vagy sem – vélekedett. Farkasné az 
újság javára írja, hogy minden meg-
tudható belőle, ami fontos.

 Hosszan beszélgettünk ez után 
egy kávai hölggyel, aki sokáig járt 
Monorra dolgozni és nagyon sze-
rette olvasni a helyi újságot. Szép is 
volt és  tartalmas is – mondta. Saj-
nálja, hogy fél éve, amióta meg-
szűnt a munkahelye, már nem jut 
hozzá. A Régiót azonban ugyan-
csak érdeklődéssel forgatja – de-
rült ki. Sem ő, sem az a két ifjú 
hölgy nem akart névvel szerepel-
ni az újságban, akik egy babát daj-
kálgattak a közelben. Eközben el-

mesélték, hogy nem 
olvassák a Strázsát, 
mert nem érnek rá új-
ságot olvasni.
 Varga Andreától 
ezzel szemben azt tud-
tuk meg, hogyha nem 
is lesi a postaládában, 
megérkezett-e már a 
legfrissebb Strázsa, de 

azért megnézegeti, mit ír a lap, mi 
újság van Monoron. Előfordult már, 
hogy az újságban közölt programok 
hívták fel a figyelmüket olyan ese-
ményekre, amelyekre együtt ment 
el a család. Koblencz Zsuzsa

„Elolvassa a tudósításokat is, amelyek a 
már megtörtént eseményekről adnak hírt 
– mondta –, de a híreket és az informáci-
ókat jobban szereti, hiszen azok tájékoz-
tatják a helyieket az aktualitásokról, a vál-
tozásokról, amelyek mindenkit érintenek.”
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Hirdetés

Tűzoltók mindennapjaival 
ismerkedtek a monori polgárőrök. 

Tanulással 
egybekötött 
KIRÁNDULÁS

POLGÁRŐRÖK

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre

Az akció 2014. június 15-ig vagy a készlet 
erejéig tart. Az akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál. A kép csak illusztráció.  
Az ajándék készpénzre nem váltható.

A kockázatokról olvassa el a 
használati útmutatót, vagy 

kérdezze meg kezelőorvosát.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

www.victofon.hu

  2200 Monor, Balassa u. 1.
Bejelentkezés telefonon:  
06-30/337-1294

Hozza be hirdetésünket  
a bevásárlótáskáért!

 Szinte láthatatlan
 Kényelmes viselet
 Természetes hangzás

 Modern technológia
 Könnyű kezelhetőség
 Részletfizetési lehetőség

A világ egyik legkisebb hallókészüléke

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 120 Ft/m2 ártól!

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

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

Épületek
energetikai
 tanúsítása

A 
Monori Polgárőr Egyesületen belüli ifjúsá-
gi tagozat fiataljai a megalakulás óta szá-
mos oktatáson, kiránduláson, nyári tábo-

rokban vesznek részt, ahol a bűnmegelőzéssel, 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos ismereteik 
bővítése a fő cél, persze a korosztályuknak meg-
felelő játékos, szórakoztató formában. Hisszük, 
hogy az ilyen alkalmak során szerzett ismeretek-
re nagy szükségük lehet már most és a felnőtt 
életben is. Áprilisban egy újabb kiránduláson 
a tűzoltók munkájával ismerkedhettek meg ki-
csik és nagyok egyaránt, amikor vendégül látott 
minket az Érdi Hivatá-
sos Tűzoltó Parancs-
nokság.
 Külön busszal in-
dultunk az igen borús, 
esős időben, ami saj-
nos egész nap elkísért 
minket, de a jóked-
vünket nem vehette 
el. Szinte a teljes Fiatal Bűnmegelőzők Társasá-
gával (FBT), 16 fiatal polgárőrrel és 6 fő felnőtt 
polgárőr kísérővel vágtunk neki a nagy napnak. 
Eredetileg Törökbálint lett volna az úticél, de az 

érdi parancsnokság felajánlotta saját állomásu-
kat, ahol sokkal nagyobb a technikai felszerelt-
ség, söt saját oktatóközpontjuk is van.  
 Mikor megérkeztünk a bejáratnál már Csordás 
László tűzoltó alezredes várt minket. Vázolta a 
napi programot, majd Berényi János tűzoltó szá-
zados bekísérte a csoportunkat a technikai esz-

közökhöz, ahol a gye-
rekeknek elmagyarázta 
a különféle tűzoltó au-
tók működését. Nagy 
örömünkre mindent 
közelről meg lehe-
tett nézni és kipróbál-
ni, be lehetett ülni, fel 
lehetett mászni a tűz-

oltó autókra. A technikai eszközök után a külön-
böző felszereléseket és kisebb eszközöket pró-
bálhattuk ki: védőfelszereléseket, hőkamerákat, 
vegyi anyagérzékelő készülékeket. Mindenki fel-

próbálhatta a légzőmaszkot oxi-
génpalackkal, sisakkal és le lehetett 
csúszni a tűzoltók gyors leérkezését 
segítő „csövön”. 
 A nap fénypontja csak ezután 
következett. A „létrás” kocsi segít-
ségével és a parancsnok úr enge-
délyével mindenki kipróbálhatta 
milyen érzés tíz (!) emelet magas-
ságban „lógni” a levegőben. Az 
igen izgalmas program és az ebéd 
után jött az elméleti oktatás az erre 
kijelölt oktatóteremben, ahol Csor-
dás úr és Selyem Sándor tűzoltó fő-
hadnagy legfőképp a katasztrófa-
védelemről, a tűzoltók munkájáról 
tartott kötetlen beszélgetés formá-
jában előadást, amely végén kérdé-
seket lehetett feltenni. Kiemelte a 

tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a polgárőr-
ségek szerepét hazánkban.
 Hazautazáskor a minket szállító autóbusz tu-
lajdonosa, Marika és Laci még meglepetésként 
a kis csapatot megvendégelte egy-egy fagylalt-
ra is. A buszon hazafelé már igazi bulihangulat 
uralkodott.
 Úgy érezzük, ismét sikerült a fiataloknak ma-
radandó, pozitív élményeket adnunk. A gyere-
kek kulturált, jó viselkedésükkel elérték, hogy 
visszavárnak minket. 
 Külön köszönetet érdemel Ivanics Dénes al-
ezredes parancsnok úr, akinek az engedélyével 
és hozzájárulásával juthattunk el az érdi tűzoltó-
laktanyába. Nem utolsó sorban pedig szeret-
nénk megköszönni Kurucz Szabolcs törzsőr-
mesternek, aki gyömrői lakos, de Törökbálinton 
teljesít szolgálatot, mert az ő közbenjárásának 
köszönhetjük az egész felejthetetlen napot!

Nagy Zoltán, az MPE elnöke

„A „létrás” kocsi segítségé-
vel és a parancsnok úr enge-
délyével mindenki kipróbálhatta 
milyen érzés tíz (!) emelet magas-
ságban „lógni” a levegőben.”

Ismerkedés az eszközökkel

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Caterina Travel
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 81. 
www.caterina.hu
Tel.: 06-20/936-0502

Buszos út Monori indulással
Erdély Pünkösdkor 2014. június 5-9. utolsó 2 hely! 

Ár: 39  999 Ft/fő.
Buszos utak Gyömrői indulással 

Laxenburg és a badeni rózsák 
2014. június 28. Ár: 6 990 Ft/fő-től! Akció: máj. 25-ig. 

A Tátra kincse -tutajokkal a Dunajecen 
2014. aug. 16-17. ár: 21 999 Ft/fő panzió, busz, reggeli. 

Tengerparti kalandozások Dél-Dalmáciában 
és Bosznia-Hercegovinában. 2014. augusztus 24-29. 

hotel***, busz, reggeli vagy fp. Ár: 57 000 Ft/fő.
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A tematikus körzeti 
fordulókból továbbju-
tó, saját kutatásaikat 
bemutató középisko-
lás tanulók március 
28–29-én – immár 14. 
alkalommal – találkoztak, 
ezúttal Kecskeméten. 

Hi
rd

et
és

TEHETSÉG

ELSŐ DÍJ a Tudományos Diák-
körök Országos Konferenciáján

A 
mintegy 200 kiemelkedő-
en tehetséges magyar és ha-
táron túli diák 12 szekcióban 

versenyezve mérte fel tudását, mu-
tatta be eredményeit. Örömmel 
tölthet el bennünket, hogy ennek a 
köztársasági elnök, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elnöke, az em-
beri erőforrások minisztere és az 
oktatási államtitkár védnökségével 
támogatott kezdeményezésnek az 
országos döntőjében az egyik első 
helyezést Topál Dániel, a monori 
József Attila Gimnázium és Szakkö-
zépiskola tanulója szerezte meg. 
 Kiss Attila tanár úrtól – a JAG 
igazgatóhelyettesétől, nyertes di-
ákunk felkészítőjétől (akinek már 
több tanítványa ért el kiemelke-
dő sikereket) – arról érdeklődtünk, 
hogy milyen előzmények után ju-
tottak el idáig?
 Danit viszonylag könnyű volt ta-
nítani – tudtuk meg Kiss Attilától –, 
mert egészen különleges gondol-
kodású fiatalember. 
 – Majdhogynem azt monda-
nám, hogy a tudományos gondol-
kodás benne van a fejében. Így az 
ő esetében a tanár részéről viszony-
lag kevés a hozzáadott érték. Mégis 
hosszú munka eredménye, mire idá-
ig eljutottunk. Egyéves felkészülés 
volt szükséges a földrajzérettségire, 
és újabb egy év az Országos Közép-
iskolai Tanulmányi Versenyre (OKTV), 
ahol a 19. helyen végzett. A zsűri egy 
kicsit lepontozta, érdemtelenül. Ezek 

után jelentkeztünk a Szegedi Tudo-
mányegyetem kutatóiskolai pályáza-
tára, ott harmadik lett Dániel. Itt ke-
rültünk kapcsolatba Gál Tamás tanár 
úrral, aki az országos döntőre készü-
lésünkkor a Kárpát-medence több 
mint 1400 rácspontjának 14 millió 
300 ezer adatát bocsátotta Dani ren-
delkezésére. Elemzésében ezeket 
validálta. És közben az angol nyelvű 
meghallgatáson 1 pont híján majd-
nem kijutott a diákolimpiára Japán-
ba, Kyotóba.
 A szegedi projekt után vágtunk 
bele a TUDOK-ba, ahol is egy ko-
moly eredményt már elért Deb-
recenben az elődöntőn, amikor 
megnyerte az energetika-földtudo-
mány szekciót, amelynek köszön-
hetően eljutottunk Kecskemétre. 
Mindez tehát hároméves, komoly 
munka eredménye. Debrecenben 
megelőzte azt a fiút is, akinek a 
kecskeméti zsűri nagydíjat adott. A 
szociológia zsűri elnöke egyébként 
egy volt monori diák, dr. Boros Lajos 
volt – válaszolta a felkészítőtanár.
 A dolgozat címéről és legfonto-
sabb részleteiről már tudósjelöltün-
ket, Danit kérdeztük.  
 A „Globális változások tükröződé-
se a Kárpát-medence és lakóhelyem 
– Monor – időjárásában” témának a 
lényege a távkapcsolatok elemzése 
és a várható tendenciák vizsgálata 
volt – mesélte Topál Dániel. 
 – A földrajz OKTV második for-
dulóján belül öt megadott témá-
ból választva kellett írni egy szak-
dolgozatot. Az engem érdeklő 
természetföldrajzi cím éppen la-
kóhelyem időjárásának jellemzői-
ről szólt. Apukám meg nagypapám 
már 1973 óta gyűjtik a napi hőmér-
sékleti minimum és maximum ér-
tékeket, és ebből kiindulva úgy 
gondoltam, hogy jó dolgozatot 
tudnék készíteni.
 Saját kutatási ötleteimet már az 
OKTV dolgozatomba is szerettem 
volna belevinni, különösen akkor, 
mikor az angol szakirodalomban 
még tisztázatlan fizikai folyamatok-
ra bukkantam. Hogy a sarkvidék, a 
felmelegedés és a különböző lég-
köri cirkulációs jelenségek hatása 
hogyan jön össze az időjárásban, 
ennek konkrét matematikai össze-
függéseit ott még nem bontottam 
ki. Először csak arra mentem rá, 
hogy az itthoni időjárási eredmé-
nyek milyen tendenciákat mutat-
nak az utóbbi 40 év változásaiban, 
és hogy ezek inkább kontinentá-
lis vagy óceáni időjárást mutatnak? 

Volt két globális klímamodell, amit 
tudományos alapokra építettek el-
ismert kutatókkal. Melyik az, ami 
itt Monoron érvényesült? Az egyik 
óceáni, a másik kontinentális hatást 
hoz Európába. Az utóbbi tudomá-
nyos előrejelzést támasztottuk alá 
az OKTV dolgozatban. Olyan visz-
szajelzést kaptunk, hogy még sok 
kiaknázható lehetőség van ezek-
ben a légköri-hőmérsékleti ösz-
szefüggésekben. Kiss tanár úr ösz-
tönzésére folytattam tehát, hiszen 
mindig is kutató akartam lenni. A 
tízperces kecskeméti előadásomba 
már beépítettem a nyár folyamán 
készített, mért számításokat – me-
sélte a győztes tanuló.
 Hogy végül is milyen, a hét-
köznapi ember számára is érthe-
tő eredményekre jutott Dániel, ar-
ról így nyilatkozott: – Az utóbbi 
négy évtized vizsgálata alapján vé-
gül is úgy tűnik, hogy az egyre me-
legedő nyarak mellett hőmérsék-
leti értékeit tekintve nagy változást 
mutató telek jellemzik Monor, il-
letve Magyarország éghajlatát. Ez 
nagymértékben egyezik azzal, amit 
a  közép-európai térségben vár-
hatunk. Az eredmények összessé-
gében egyre erősödő kontinentá-
lis hatást mutatnak, mind Monor, 
mind pedig Magyarország klímá-
jában. Eredményeim ellentmon-
danak az éghajlatváltozás szakmai 
kérdéseivel foglalkozó ENSZ-szer-
vezet – az Éghajlatváltozási Kor-
mányközi Testület (IPPC) által felvá-
zolt jövőképnek, ugyanis az ENSZ 
testülete szerint a globális felmele-
gedés a nyári és téli hőmérséklete-
ket egyaránt érinti. Ez az óceáni ha-
tás gyakoribbá válását jósolja, így a 
kontinentalitás gyengülését. 
 A hogyan tovább kérdést is fel-
tettük Dánielnek, mert kíváncsiak 
voltunk milyen szakirány felé indul 
el az első helyezéssel járó felvételi 
többletpontoknak köszönhetően?
 – Húszoldalas esszét írtam a TU-
DOK országos pályázatára – vála-
szolta Dániel. – Ennek május 24-én 
lesz az eredményhirdetése. Hosz-
szabb távú célom jövőre az ELTE  
Földtudomány Szakára felvételizni, 
és geofizikával vagy klimatológiával 
foglalkozni a továbbiakban.
 Csak azt kívánhatjuk, hogy ez si-
kerüljön Dánielnek, akinek – ha így 
folytatja tovább – minden esélye 
meglehet arra, hogy a nemzetkö-
zileg is elismert etológus édesap-
jához hasonló tudományos karriert 
érjen el.   Bolcsó Gusztáv

Topál Dániel előadás közben

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Cím: Monor, 
Kistói út 120.

Telefon: 
06-29/415-176  

nyitva: 
H–P: 8–17 
Szo: 8–12

ÉPüleT-
gÉPÉSzeTi 

szerelvények 
boltja
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KÖZÖSSÉG

A nemzetközi Lions mozgalom tevékenységének alapját a 
látás védelme, azaz a látáskárosodás megelőzése, valamint a 
vakok és gyengénlátók segítése jelenti. A látás az első címmel 
megfogalmazott programjuk keretében szemvizsgálatokat, 
szemszűréseket szerveznek, erre pénzadományokat gyűjtenek.

Jószolgálat SZEMÜNK FÉNYEIÉRT

Hirdetés

Bódi és Fia Hentesüzlet Monor
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 55.  •  Nyitva: K–P: 6-17, Szo: 6–12, V, H: zárva

Tel./fax: 06-29/413-667, Mobil: 06-30/940-3041, 06-30/434-9846

Erzsébet-utalvány és SZÉP-kártya 
elfogadóhely, valamint bankkártyás 
fizetési lehetőség.

Háztáji csirke, pulyka, kacsa, liba és saját gyártású füstölt húsok akciósan 
állandóan  kaphatók. • 30 kg vásárlás felett ingyen kiszállítjuk az árut.

Az árak a készlet erejéig érvényesek.

Békebeli házi füstölt áru 
széles választékban kapható!
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Sertés-
húsokSertés-
húsok

Füstölt
áruk

Sertés
rövidkaraj

Sertéscomb

Sertéslapocka

Sertés-
oldalas

Sertés-
dagadó

Sertéstarja

Parasztkolbász Erdélyi szalonna

Sertésláb és -farokHázi disznósajt Sertés húsos csont

Bőr nélküli 
kockázott

zsírszalonna

Zacskós 
zsír

E bbe a karitatív tevékenységbe igen nagy 
aktivitással és eredményességgel kapcso-
lódott be 2010-ben a monori Lions Club, 

optometrista tagjuk, dr. Rácz Gyuláné Kiss Gizel-
la irányításával, aki – a szakmai szempontból or-
szágosan is elismert Kiss Optika vezetője – akkor 
350 ezer forint értékben ajándékoz-
tak szemüvegeket huszonöt helyi 
iskolásnak.
 Örömünkre szolgálhat a kezde-
ményezés idei folytatása. A strázsa-
hegyi „Fánkfaló” rendezvény be-
vételéből most 20 fő részesülhet 
fejenként körülbelül 15 ezer forint 
értékű segítségben, a védőnők ál-
tal a négy iskolából kiszűrtek kö-
zül. Részükre személyre szabottan, 
szemvizsgálattal egybekötve ké-
szítenek szemüveget a Kiss Optiká-
ban. Az akció során előnyben részesülnek azok 
a jó tanulók, akik rossz anyagi körülmények kö-
zött élnek. Ennek az érintett szülők is örülnek, 
ugyanis gyakran tapasztalták, hogy gyermekük 
rosszul lát, de nem volt elegendő pénzük ennek 

orvoslásához. Négy gyermeket most – a szerda 
délelőttönként az üzletben rendelő szemész fő-
orvos, dr. Komáromy Rita segítségével – speciális 
gyermekszemészeti vizsgálatra is küldtek. 
 Egyébként a Látszerész Optikus Szövet-
ség Látásért Alapítványának kezdeményezésé-
re – amelyben kuratóriumi tag dr. Rácz Gyulá-
né – az ipartestület részéről az Országos Lions 
Szervezet mellett karácsonykor a Vakok és 
Gyengénlátók Miskolci úti általános iskolájának 
is adtak át adományt.
 Ezúton is szeretnék közhírré tenni, hogy a 
Lions országos programja által indított szem-

szűrő busz május 28-án reggel 
8 és 13 óra között Monoron tar-
tózkodik majd. A korszerű esz-
közökkel végzett vizsgálatokra a 
művelődési házban kerül sor. A lá-
tásellenőrzésen túl többek kö-
zött szemnyomásmérésre, illetve 
szemfenékvizsgálatra is sor kerül-
het. E vizsgálatok pedig lehetővé 
teszik a magasvérnyomás vagy a 
cukorbetegség felismerését is.
 A piactéren levő Kiss Optika min-
den igényt kielégítő üzletében 

egy defibrillátort is elhelyeztek. Ha tehát a vá-
rosközpontban közlekedő sok ember közül bár-
kit hirtelen komolyabb rosszullét hoz veszélyes 
helyzetbe, az ottani életmentő készülékkel jó-
szolgálati segítséget kaphat. Bolcsó G.

„A Lions orszá-
gos program-
ja által indított 
szemszűrő busz 
május 28-án 
reggel 8 és 13 
óra között Mono-
ron tartózkodik.”
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A szegények és elesettek felkarolását 
tűzte ki céljául a január 20-án megalakult 
Monori Katolikus Karitász szervezet. 

SEGÍTSÉG a bajban

Hirdetés

Hagyományos 
ízek boltja
Monor, Petőfi Sándor u. 20.

Hagyományos füstölésű termékeink 
nagy választékban kaphatók!

Kolbászok, szalámik, különleges felvágottak.

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

Rendezvényekre, 
pincebulikra ízlés  és 
megbeszélés szerint 

összeállítva paraszt- 
tálak kaphatók. 

 Itt a grillszezon! 
Grillkolbászok 

több izben kaphatók.

ÉtkezÉsi utalványt elfogadunk! 
Erzsébet-utalvány, szépkártya-elfogadóhely!

Üzletünkben tejtermék is kapható!
Nyitva: K–P: 08–17, Szo: 07–12   •   Ebéd idő: 12–13-ig

MERT NEM MINDEGY, HOGY MIT VESZÜNK ÉS MIT ESZÜNK!

Miért várna álMai Megvalósításával?
Mi segítünk! Ők Már éltek a lehetŐséggel! és ön? 

WWW.PATRIATAKAREK.HU

„PáTRIA ToP” és „PáTRIA dUó”

IngATlAncélú HITElEK

Most Mi fizetjük önnek az értékbecslési 
és hitelelőkészítési díjakat!*

Gomba: 29/433-472 Nyáregyháza: 29/490-022 Úri: 29/656-250
Monor: 29/410-396 Pilis: 29/496-174 Vasad: 29/494-021

*2014. március 24-től 2014. május 30-ig befogadott piaci kamatozású ingatlancélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitel igénylése 
esetén a PÁTRIA Takarékszövetkezet ügyletenként egy ingatlan értékbecslési díját átvállalja ügyfeleitől, valamint ezen időszak alatt 
befogadott ügyletek esetében nem számít fel hitel előkészítési díjat. 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 hitelter-
mékekre vonatkozó további feltételeket a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen 
ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerző-
dés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet csak sor. 

ÖNKÉNTESSÉG

A z önkéntes alapon műkö-
dő csoport 20 fővel kezdte 
meg a munkát a Kossuth La-

jos és a Mátyás Király utca sarkán 
lévő irodában – a régi mozi épüle-
te –, amelyet dr. Csáki Tibor és Pasz-
ternák Tamás atyák közbenjárásának 
köszönhetően vehetett használatba 
a szervezet – tudtuk meg Vidák Ber-
talantól, aki magára vállalta a mo-
nori karitász szóvivői feladatait. El-
sősorban tartós élelmiszerekkel és 
ruhaadománnyal igyekeznek segí-

teni a rászorulókon, a későbbiekben 
pedig további vállalásokkal – ahogy 
Vidák Bertalan mondta nem csak a 
test, hanem a lélek megsegítésé-
vel is – próbálnak tenni az elesettek 
életminőségének javításáért. 
 – Bőrszíntől, nemtől, felekeze-
ti hovatartozástól függetlenül min-
denkinek szeretnénk könnyíteni az 
életén, aki segítségre szorul. Nem 
távozik üres kézzel az a rászoruló, 
aki hozzánk betér. A jövőbeli terve-
ink között az is szerepel, hogy nem 

csak tárgyi adományokkal, hanem 
munkával, például kertrendezéssel, 
fűnyírással, bevásárlással is segítünk 
azoknak, akik valamilyen oknál fog-
va nem képesek elvégezni ezeket a 
feladatokat. Lelki problémák esetén 
a katolikus atya közreműködésével 
szeretnénk enyhíteni a terheken– 
mesélte Vidák Bertalan.
 A csoport első programja kere-
tében gyűjtést szervezett a Telepi 
és a Kossuth utcai katolikus temp-
lomban. Ekkor – első sorban a hí-
vektől – pénzadomány és tartós 
élelmiszer felajánlás érkezett 
 A karitász tagjai nagyszomba-
ton a monori Tesco áruházban ren-
deztek gyűjtést. Az akció igen sike-
res volt, eredménye képpen közel 
300 kilogramm tartós élelmiszert 
sikerült elraktározniuk, amelyet a 
monori rászorulók között osztanak 
majd szét.
 A Monori Katolikus Karitász vár-
ja a rászorulókat minden szomba-
ton délelőtt 9 és 12 óra között a 
Mátyás Király utca 1. alatt találha-
tó irodában, telefonon Molnár Ani-
kó várja a hívásaikat a 06-30/737-
3027 számon. Azok jelentkezését 
is ezen a címen várja a szerve-
zet, akik adománnyal segítenék 
a munkát, mert lehet, hogy ami-
re már nincs szüksége, az a másik 
embernek kincset ér.  Varga Norbert

A Nemzetőr Általános Isko-
la Sulipersely Diák Alapítvá-
nya és a Fogjunk  Össze Mono-
rért Egyesület közösen rendezi 
meg a már hagyományos Strá-
zsahegyi Tekerő Amatőr Terep 
Kerékpárversenyt. Az esemény 
május 24-én  (szombaton) 9 
órától a monori Strázsahegyen, 
Bajcsy-Zsilinszky utca  végén 
a Bacchus téren, a Téglagyá-
ri pincéknél lesz. Kérjük, lehe-
tőségei szerint támogassa ren-
dezvényünket. Felajánlását a 
10103843-31635400-00000002 
bankszámlára utalhatja.  FÖME

Strázsahegyi 
tekerő



10 MONORI STRÁZSA | 2014. május

A monoriak viselt dolgai LXIII.
Műkedvelő 
színjátszók, 
énekkarok 2.

HELYTÖRTÉNET

A polgárosodó monoriak 
szemléletváltását jól tükrözik az 
1900-as évek elején létrehozott 
községi óvodák, valamint a fiú és 
leány polgári iskola. Megszületésük 
után rövid idővel már jeleskedtek a 
nagyközösség kulturális életében.

Hirdetés

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

A 
főtéren lévő avítt Bekker-házban, a még 
albérletben elinduló polgári iskola „a haza 
bölcsének, Deák Ferencnek századik szü-

letési évfordulóját már szép ünnepély kereté-
ben ülte meg 1903 októberében”. Félig kész az 
új otthon, de még a Pfeffer-palotában (ma a 
Spar élelmiszer-áruház áll a helyén) zárják a tan-
évet 1906-ban, tartalmas ünnepséggel. A ren-
dezvény színvonalát tükrözte, hogy bevezetőül 
a „Hymnus az éjhez Beethoventől, éneklik a fiú és 
leányiskola növendékei. …Egy kis madárka szál-
lott ablakomba, cimbalmon négy kézre játsszák 
Cibula Juliska és Benyovszky Mariska. Csalódá-
sok, vidám jelenet. Előadják Littomericzky Aran-
ka és Riesz Margit.” Majd sok kedves műsorszám 
után Oláh Dezső igazgató jelentése zárja az ün-
nepi programot. A kulturális tanintézeti rendez-
vények csúcspontja az új iskolaépület (ma Ady 
u. 48. sz.) felavató ünnepsége 1907. május 26-án. 
Néhány műsorszám az ünnepi műsorból: „Nép-
dalegyveleg, előadja a polgári fiúiskola énekka-
ra, Magyar ábránd, zongorán előadja Huppert 
Kata, Az áldás alkalmi színdarab egy felvonás-
ban. Előadják a leányiskola összes növendékei.”
 A Monori Sport Club is jeleskedni kívánt a kul-
turális életben – a sikeres sportrendezvények 
mellett. 1902 decemberében választmányi ülé-

sen határozták el, hogy műkedvelői kört alakíta-
nak „a Club kebelébe, melynek célja műkedvelői 
előadások, felolvasások és más estélyek rendezé-
se lesz”. A műkedvelők a következő évben „…a 
felújult kuruc idők szellemétől áthatva, Fényes 
Samu művével, a Bacsányi nagyhatású darab-
bal készültek, Oláh Dezső rendezésével”. A tízes 
években már a Terézvárosi Torna Club tagjaival 
együttműködve szerveztek farsangi mulatságot. 
1912-ben Kaberé bál címmel rendeztek műsoros 
estélyt, ahol Gábor Andor párjelenetét adták elő 
Ginter Margit és Piry Endre közreműködésével.
 A Monorkerületi Lapok 1907. október 7-én ar-
ról tudósítja az olvasóit, hogy „A monori iparos 
munkások dalárdát óhajtanak szervezni, s mint 
halljuk, eddig 24-en jelentették belépésüket a 
dalárdába”. Novemberben biztosnak tűnt, hogy 
a jelentkezők létszáma alapján a kórus talpra áll. 
Az énekek betanítására Sükösd Ferenc állami is-
kolai tanítót kérték fel. A bemutatkozásra 1908. 
január 5-én került sor a Korona vendéglőben 
Kedélyes estély tánccal egybekötötten címmel. 
Meghívták a jó hírű üllői dalárdát is. A következő  
év májusában az Ébredj Munkásképző és Dalkör 
nagyszabású „Cabaret estélyt” rendez a Koro-
na vendéglőben vegyes énekkarral. 8-10 női fő-
szereplővel kiegészítve betanult egy igen szép 
éneket. Egy új darabbal is szerepel a műsoron, 
mely tréfás monológokat, kuplékat és egy egy-
felvonásos vígjátékot foglal magában.
 A központi állami elemi iskola (ma Kossuth L. 
Ált. Isk.) az új iskolaépület felavatását ünnepelte 
színes ünnepély keretében 1910. január 23-án.  
A nagy sikert arató műsorszámokat – többek 
között két gyermekszíndarabot és az énekszá-
mokat – Tajthy Boriska, Szalay Etel és Szabó Károly 
nevelők tanították be. A későbbiekben is nagy 
érdeklődés kísérte az iskolai színjátszást.
 Forrás: Monorkerületi Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnökeAz Ébredj Dalkör tablója. 
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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:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2650 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4100 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2250 Ft/20 kg

Vegyes darák, 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

Nyugdíjastalálkozó

A szervezők tisztelettel meghívják az érdeklő-
dőket június 15-én a piaccsarnokban megrende-
zésre kerülő XI. Országos Monori Nyugdíjas Kul-
turális Találkozóra. Az esemény zenés, jelmezes 
felvonulással indul a Kossuth Lajos Általános Isko-
la elől 13 óra 30-kor, a programok pedig 14 óra-
kor kezdődnek a piaccsarnokban. A műsor után 
értékes tombolasorsolás, majd nyugdíjasbál kö-
vetkezik.
 Jöjjenek el és nézzék meg az idősebb korosz-
tály színes műsorát a piaccsarnokban.  nfo. 

Monor, 
Kiss Ernő u. 3.
Tel.: 06-29/417-427

Szép-kártya , Erzsébet-utalvány, bankkártya elfogadóhely 

A hét minden napján  
11–22 óráig várja vendégeit
EBÉDKISZÁLLÍTÁS
Ebédbefizetés 
(két fogás) 699 Ft

SporT
vEndéglő

Seres Attila 
FÖLDMÉRŐ 

Monor, Nemzetőr u. 48. 
Tel.: 06-30/974-5606 • seres.atilla@gmail.com 

Megosztás, határrendezés, GPS-felmérés, 
épületfeltüntetés, szintezés  

és épületek kitűzése.

Hirdetés

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

Országszerte megemlékezéseket 
tartottak a Holokauszt Ma gyar-
országi Áldozatainak Em lék-
napja, a gettósítás kezdetének 
70. évfordulója alkalmából. 
Ebből az apropóból telefonálta 
körbe ismerőseit április 16-án 
a helytörténeti-, kisebbségi- és 
szociális problémákra közismerten 
érzékenyen reagáló Takács Géza. 

Hirdetés

O lvasván ugyanis egy e témával kapcsolatos 
helyi szakdolgozatot, úgy érezte, hogy Mo-
noron is érdemes lenne önkéntes érdeklő-

dőkkel beszélgetni a témáról, hiszen nagyon so-
kan nagyon keveset tudnak itt erről a korántsem 
felejthető, jó ideig tabuként kezelt, következmé-
nyeiben a mindennapjainkig ható tragikus ese-
ménysorozatról. Annál is inkább, mivel Monor 
annak idején koncentrációs és bevagonírozási 
központként is szolgált.
 Az abszolút civil kezdeményezésre órák alatt 
összegyűlt egy közügyekben felelősséget érző 
csoport. A hirtelen elhatározott, délutántól estébe 
nyúló eszmecserére szívesen ajánlotta fel helyisé-
gét az a Genezáret Gyülekezet, amely egyébként 
a leginkább rászoruló gyerekeket is dicséretesen 
támogatja. Az összejövetelen Paczolay Pálné (Mes-

terházi Csilla) a Nemzetőr Iskola tanárnője idézett 
konkrét monori részleteket az Eszterházy Károly 
Főiskolán írt történelem szakdolgozatából.
 Elmondta, hogy egy auschwitzi látogatás meg-
döbbentő, monori áldozatokat is idéző élményei 
fordították figyelmét e tragikus időszak felé, és 
ösztönözték helyi tényfeltárásra is. „Mert e témát 
eddig (bár voltak értékes helyi adatközlői) mé-
lyebben senki nem kutatta.” Megtudhattuk, hogy 
1944. április 5-től itt is sárga csillagot kellett visel-
nie minden zsidó lakosnak, amelyet a 200 kiren-
delt kisegítő rendőr jelenléte is biztosított; a korlá-
tozó, kitiltó és elbocsátó rendelkezésekkel együtt. 
Április 30-tól május 30-ig zajlott le a zsidó lako-
sok összeköltöztetése, a Monor-szerte kijelölt és 
megjelölt épületekbe; vagyontárgyaik leadatásá-
val, személyenként mindössze két négyzetméter-

nyi élettér biztosításával, még a rádióhallgatást is 
megtiltva.
 Július elejére vitték ki őket a gettós házakból a 
téglagyárba, ahol a 318 helyi zsidó mellett a fővá-
rostól délre és keletre eső települések sorstársait 
is összegyűjtötték. Közel 7 500 főt vagoníroztak itt 
be. Jászberényből a monoriak is Ukrajnába, illet-
ve a Radnóti által is megjárt szerbiai Bor rézbányá-
inak kényszermunkatáboraiba kerültek. Monorról 
még aztán is gördült ki ilyen szerelvény, hogy a 
kormányzó már elrendelte a zsidók Németország-
ba szállításának felfüggesztését. A monori – soha 
haza nem tért – áldozatok nevét a főtéri II. világ-
háborús emlékmű oldallapjain is olvashatjuk.
 Az idézett, jelesre értékelt szakdolgozat fő-
iskolai referense bírálatában azt írta, hogy az: 
„hasznosan szolgálhatja szűkebb pátriája viharos 
időszakának jobb megismerését”. Így érezték ezt 
a jelenlévők is, miközben kortól és nemtől füg-
getlenül valamennyien elmondták ezzel kap-
csolatos tapasztalataikat, érzéseiket, a megfelelő 
megemlékezési mód jelenlegi kialakulatlanságá-
val kapcsolatos gondolataikat, javaslataikat. Kide-
rült, hogy a roma holokauszt monori története is 
még teljesen feltárásra vár. Megfogalmazódott 
az a terv, hogy az emlékév folyamán az említett 
időszak fordulópontot jelentő napjain megisme-
rőn végig kellene járni e szörnyűséges folyamat 
egyes állomásainak helyszíneit.
 A tényekkel való politikamentes, hiteles szem-
besítés és a személyes példamutatás felelősségé-
nek fontosságával valamennyien egyetértettek, 
valamint azzal is, hogy a jelenlegi felnőtt generá-
ciótól függ a jövendő nemzedékek hozzáállása a 
holokauszt megítéléséhez. B.G.

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

Diszkont
AK

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

Arany 
Fácán 0,5l   

db/#
129/139 Ft

Soproni  
0,5l   db/#
179 Ft

Martini  
Bianco 0,75l 

1390 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

bubis, 1,5 l db/# 
95/89 Ft

Pince- 
mester 

2l fehérbor #/db 
429/459 Ft

Jäger-
maister 1l 

4190 Ft

B rizs 
1 kg

179 Ft

Riesen-
brau 0,5l db/#
119/129 Ft

Adambrau
0,5l   

139 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25l  db/# 
129/119 Ft

Kunsági 
liszt 

1kg/10kg
109/99 Ft

Hell 0,25  l 
1#/5#/db

119/129/139
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Umba
energiaital 

0,25  l #/db
69/79 Ft

Tomi 
4,38 l 

1999 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 Ft

Silan  
1l   db/#

449/419 
FtCoccolino 

1 l db/#
499/449 Ft

Tchibo  
family 250 g  

db/1#/3#
339/329/319

Ft

Löwen-
brau  0,5l
# 159 Ft

Étolaj 1l 
db/6db/18db 

299/295/279
Ft

# jel = karton, rekesz

Rocky 0,5l dob.  db/# . . . . . . . . . . . . . . 119/115 Ft
Aranyászok 0,5l dob. db/# . . . . . . . . . 169/159 Ft
Dreher 0,5 l  dob. db/#  . . . . . . . . . . . . 199/189 Ft
HB 0,5l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,5l dob. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,33l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Steffl  0,5l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Soproni 0,5l üveges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Ft
Red bull 0,25l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Ft
Balaton boglári fehér, vörös   0,75 l. . . . . . 399 Ft
Ballantines 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4190 Ft
Jack daniels 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5990 Ft
Coca Cola 2l    1db/6db/18db . . .339/319/309 Ft -tól
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Ft -tól
Sió őszi 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Ft
Mleko UHT Tej  1 l/#  . . . . . . . . . . . . . . 179/175 Ft
Denis ecet 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Ghána kakópor 100 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft
Paloma 900 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1290 Ft
Karaván 1kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1490 Ft
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . . 599/549/499 Ft
Kinder tojás 20 g  db  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Ft
Calgon 500g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Cillit Bang 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft
Pur mosogató 900 ml  . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ft
Bonux 10 kg color, fehér . . . . . . . . . . . . . . .3299 Ft
Persil duo tabs 15 db . . . . . . . . . . . . . . . . .1190 Ft
Persil capsula 15 db . . . . . . . . . . . . . . . . . .1190 Ft
Coccolino 2l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Domestos 750ml db/# . . . . . . . . . . . . 339/329 Ft
Trend 2 tekercses kéztörlő  . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Pampers pelenka Jumbo pack . . . . . . . . .4790 Ft
Forest 48 tek. toalettpapir extra. . . . . . .1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapir extra  . . . . . . . . 149 Ft

Vénusz 
étolaj 1l 

389 Ft

Bravo 
narancs 1l 

159 Ft

Kutya-
konzerv 

1250g  12 db-tól 
199 Ft

Kutya-
szalámi 

45db/30db/1db   
169/179/189

Ft

Nutella 
880g 

1390 Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Étolaj  
5l 

1390 Ft

Milka
 100 g  20 db/db

169 Ft-tól
Cukor 

1 kg
209 Ft
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Flóra a babakocsiban fészkelődik, s hogy 
cseppet még nyugton maradjon és hagy-
jon minket beszélgetni, édesanyja a kezé-
be adja kedvenc mesekönyvét, Janoschtól a 
Halló, itt Kistigrist. A báty, Sebi – aki testi va-
lójában most épp nincs közöttünk, de gyak-
ran emlegetjük –, mint kiderül, ugyancsak 
nagyon kedveli az olvasóközönség által csak 
Janoschként ismert német író történeteit, aki 
az elbeszéléseket maga illusztrálja. A képek 
és a mesék így együtt roppant kellemes idő-
töltésül szolgálnak Kampfl Dóráék családjá-
ban – derül ki, s mindjárt ezután az is, hogy 
a másik kedvenc Sven Nordqist, aki a svédor-
szági tanyáján éldegélő öregember, Pettson 
és az ő macskája, Findus kalandjait beszéli el, 
s illusztrálja olyan szívderítően, hogy minden 
újabb kötetet öröm kézbe venni.
 A pályáját rádiós újságíróként kezdő 
Kamplfl Dóra kisfia még ölbéli baba volt, 
amikor feljárt vele a Vigadóban babáknak és 
mamáknak rendezett foglalkozásokra, ahol 
mondókák, dalocskák ritmusára ringatták a 
kicsiket. Nagyon szerették ezeket az alkalma-
kat, ám amikor a könyvtárban lehetőséget te-
remtettek ugyanerre ingyen, akkor Kampfl 
Dóra örömmel vállalta közel egy évre az az-
óta Hintóka – ringóka néven tartott találko-
zók vezetését. 
 Saját olvasmányai közt Gabriel Garcia 
Marquez könyveit tartja számon az első he-
lyen. Most az író közeli halála felidézte ben-
ne azokat az érzéseket – meséli –, amelyeket 
alighanem minden ember átél, amikor a Sze-
relem a kolera idején című regényt olvasva 
elgondolkodik a nagy szerelmek elpusztítha-
tatlanságáról. 
 Időt igénylő, felnőttolvasmányokra nem-
igen jut ideje, amíg a gyerekek ilyen kicsik 

– ismeri be. Ám cseppet sem bánja, hogy a 
napjai főleg gyermekkönyvek közt telnek. Aki 
szerencsésen választ – ebben pedig a gyere-
kek ösztönös ízlése is jó kalauz lehet – a gyer-
mekirodalomban is megtalálja mindazt, amit 
csendesebb órákban felidézhet. Ha, tegyük 
fel, miután befejezte az esti mesélést, s be-
csukta Janosch könyvét a Tigrisposta című 
fejezet után, félig ébren, félig álomban to-
vábbgondolhatja az imént felolvasott pár-
beszédet:
 „– Mondd, Mackó, hát nem borzasztó 
szép ez az élet? – lelkesedett Kistigris. – De 
igen – mondta Kismackó – Egészen borzasz-
tó. És nagyon szép.” Koblencz Zsuzsa

KULTÚRA
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Olvasó, könyvvel

Júniusban ismét Borvidékek Hétvégéje!

Június 7-én szomba-
ton immár harmadik al-
kalommal kerül meg-
rendezésre a népszerű fesztivál a 
Monori Pincefaluban. A rendez-
vény idén egynapos, 9 óra 30 és 
19 óra között zajlanak a hivatalos programok és 
a vendégfogadás. A szervező Monor Környé-
ki Strázsa Borrend és a lebonyolító Vigadó Kul-
turális és Civil Központ jó hangulattal, sokszí-
nű, ingyenes kulturális programokkal és a 22 
hazai borvidék legjobb boraival várja a vendé-
geket. A rendezvényt színes borrendi felvonu-
lás, borrendi tagavatás és fúvószenekari koncert 
nyitja Monor főterén. Ezt követően a Mono-
ri Pincefaluban vetélkedők, kirakodóvásár, aján-
déktárgyak, állatsimogató, Strázsahegyi mini 
vidámpark, kézműves foglalkozások, népi mes-
terségek bemutatói, méhészeti termékek be-
mutatója, helyi több évtizedes múltú mézeska-
lácsosok és persze autentikus zenei programok, 
néptáncosok, vidám, családias forgatag és kivá-

ló hangulat várja az ér-
deklődőket. 

  Monoron egész nap a 
távolságok leküzdésében 

kisvonatjárat lesz a látoga-
tók segítségére a Vigadó–Or-

bán-tér útvonalon. A gépkocsival érkezők köz-
vetlenül a rendezvény helyszíne mellett kijelölt 
ingyenes parkolót vehetik igénybe, melyet a vá-
rost Péteri felé elhagyva a Bereki dűlőn keresz-
tül tudnak megközelíteni. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan lezárják a Strázsahegyi dűlőt a Cso-
konai utcától, és a Mendei utat az Acsádi utca 
végétől. A forgalom elől lezárt területre a pince-
tulajdonosok a rendezvény napján kizárólag a 
Vigadó Nonprofit Kft. által kiállított behajtási en-
gedéllyel hajthatnak be. Engedélyt igényelni a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen és a Vigadó 
irodájában tudnak.
 Várjuk Önöket a rendezvényre! A rész-
letes programokat megtalálják a www.
borvidekekhetvegeje.hu oldalon! nfo

A z idei évben elsősorban a fiatalokat szó-
lítottuk meg, bízván az akció szemlélet-
formáló erejében. Április 11-én pénteken 

a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói – mint-
egy 300 diák – húztak kesztyűt. Köszönet ezért 
Marunák Ferenc igazgató úrnak. Jól szervezet-
ten, tanári felügyelet mellett a kisebbek az isko-
la környékén lévő utcákat, a nagyobbak a távo-
labb esőket járták át, zsákba gyűjtve a szemetet. 
Bizony-bizony voltak utcák ahol gyűltek a zsá-
kok. Lendületesek, vidámak voltak a gyerekek. 
A legkisebbek lelkesedése olyan volt mint a kis 
fecskék csicsergése. 
 Szombaton a diákok mellett felnőttek is 
részt vettek a szemétgyűjtésben, így a MÁV-
nyugdíjasok a vasút melletti teret és a Nádas 
utcát járták át. A Bölcsőde dolgozói a Strázsán 
a Széles utat és a kilátó környékét tisztították 
meg. A Jászai Mari Általános Iskolások és szülők 
a Puskin utcát és a Kistó környékét és a szánkó-
zó dombot vették célba. A József Attila Gimná-
zium tanulói és a Fiatal Bűnmegelőzők Társa-
ságából részt vevő fiatalok tanári felügyelettel 
a Péteri út külterületi szakaszát takarították. A 
Fogjunk Össze Monorért Egyesületet képvise-
lők, az Ady Úti Általános Iskolások és a gimná-
zium tanulói a Bacchus téren a Gép utcában 
és környékén gyűjtötték zsákokba a szemet. A 
gyerekek biztonságát a Monori Polgárőr Egye-
sület felügyelte. Ezúton is köszönjük a segítsé-
güket.

 Felemelő érzés volt látni a sok fiatalt, amint 
együtt tesznek környezetünk tisztaságáért. A jó-
kedv, az élet lüktetése töltötte be a tájat. Köszö-
nöm, hogy közöttük lehettem. 300 zsák szemet 
szedtünk össze, s még amit nem lehetett zsákol-
ni, mint autógumik, fotelek, műanyag ládák, vöd-
rök, autószélvédő és még sorolhatnám, mi-min-
dent találtunk. Az összegyűjtött szemetet Herda 
Tibor és Balogh Péter gépkocsijával szállítottuk a 
szemétbányába. Három helyen találtunk nejlon-
zsákba csomagolt állati tetemet, a gyepmestert 
értesítettük, aki néhány órán belül elszállította.  
 Zsákokat, kesztyűket, vizet és az anyagi fede-
zet egy részét lakossági támogatók segítségé-
vel biztosítottuk. A Bacchus téren Balogh Péter 
almával kedveskedett a gyerekeknek. Az akció 
szervezésben Kocsisné Molnár Valéria nagyban 
segítette munkánkat. 
 A tavalyi szemétszedésben 31 fő vett részt, az 
idén 455-en voltunk.
 Köszönet mindazoknak akik támogatták, akik 
lehetővé tették és mindazoknak akik részt vet-
tek mindkét napon a szemétgyűjtési akcióban.

Műszaki iroda, Princz Verona

Együtt környezetünk 
TISZTASÁGÁÉRT
Április 11-én és 12-én ismét 
önkéntes szemétszedési 
akció volt Monoron. 
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Férfi-nő kapcsolat
Május 10. 16 óra 
A férfi-nő kapcsolat az egészséges család 
alapja címmel előadás a Nők Világbéke Szö-
vetsége szervezésében.
Vigadó oktatóterem

Anyák napja
Május 11. 14 óra 
Az eseményt a Magyar Vöröskereszt telepi 
alapszervezete rendezi.
Művelődési Ház

Alma együttes koncertje
Május 16. 17 óra 
Művelődési Ház

Közös Út Cukorbetegek 
Egyesületének összejövetele
Május 17. 14 óra
Művelődési Ház

Koncert
Május 18. 
A Monori Baptista Gyülekezet szervezésében.
Vigadó

Gamedance évzáró
Május 23.
Művelődési Ház
 
Forrás kórus évzáró hangverseny
Május 23. 18 óra 
Vigadó 

Közös Út Cukorbetegek 
Egyesületének összejövetele
Május 24. 14 óra
Művelődési Ház

Monor Városi Gyereknap 
Május 25. 
Piac- és fesztiválcsarnok 
 
Sziklai Magán Zeneiskola 
évzáró koncert
Május 26. 
Vigadó

Pedagógusnap
Május 30.
Vigadó
 
Gamedance évzáró
Május 30. 
Művelődési Ház

Nemzetőr gála
Május 31. 
Művelődési Ház

Ismerős Arcok  
zenekar koncertje 
Május 31. 20 óra 
Piac- és fesztiválcsarnok
 
Közös nevező kiállítás-sorozat
Június 2. 17 óra 
Szalai Gáborné László Krisztina kiállításának 
megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

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

Hirdetés

Május 24-én, az európai parlamenti vá-
lasztások miatt zárva tart a Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár gyermekrészlege. Az intéz-
mény ezen a napon csak korlátozott szolgál-
tatást nyújt a felnőttrészlegen. 
 Az április 16-án rendezett városi vers- és 
prózamondóversenyen helyezést értek el: 
Erdősi Marcell, Barna Bulcsú, Krizsán Vanessza, 
Vincze Anna, Varga Tamás Bálint, Lendvai Jan-
ka, Tóth Eszter, Szirtes Dávid, Topál Fanni, Bür-
gés Sándor, Karsai András. 

Májusi programok a könyvtárban

Mesedélután
Május 9. 15 óra

Horgolószakkör
Május 10. 10 óra

Hintóka-ringóka foglalkozás
Május 14. 10 óra

Rajzkiállítás megnyitója
Május 14. 14 óra
A rajzpályázat és a helytörténeti 
vetélkedő eredményhirdetése.

Rejtvényfejtőklub gyerekeknek
Május 16. 15 óra

Hintóka-ringóka foglalkozás
Május 28. 10 óra

Rejtvényfejtőklub gyerekeknek
Május 30. 15 óra

Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár
Tel.: 29/412-246 
www.monor-konyvtar.hu 
monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu 

Hírek a könyvtárból

INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK 
EGÉSZ NYÁRON!
SZEREZZ HASZNÁLHATÓ 
NYELVTUDÁST
KÉT HÉT ALATT!

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

Parole
 NYELVISKOLA

®

    Szem Írisz 

   Optika üzletek
Hoya 

multifokális és fényre 

sötétedő lencsék most 

kedvezményes áron!

   Nézzen be, 

érdemes! Fényresötétedő lencsék  

7000 Ft/db-tól, szemüvegkeretek 

15% kedvezménnyel kaphatók* 

*Részletek az üzletekben.

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011   Nyitva:  

H-Cs: 9-17, Sze: 9-18, P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558 Nyitva: H, K:  

830 -17,  Sz, P: 830 -1230 , Cs: 830 -14-ig

Megváltozott nyitva tartások

Egészségpénztári és bankkártyás fizetési 

lehetőség! Erzsébet-  

utalvány elfogadóhely!
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Hirdetés

Különleges alkotások 
voltak láthatók a Vigadó 
Galériában, április 
7 és május 5 között. 
Nem  csak azoknak 
jelenthetett eredetit, akik 
képzőművészeti élményt 
vártak, hanem azoknak 
is, akik érdeklődnek 
az ezoterikus gondol-
kodásmód iránt.

KIÁLLÍTÁS

M akray János festőművész-
nek több mint 60 ha-
zai kiállítása volt, miköz-

ben komoly elismerést szereztek 
képei Ausztriában és Németor-
szágban is. A Magyar Természet-
gyógyászok Szövetségének orvosi 
kuratóriuma 1998-ban Természet-
gyógyászatért-díjjal tüntette ki. 
Alkotásainak biotér-harmonizáló 
hatását pedig a németországi 
Hartmann Geobiológiai Kutatóin-
tézet is igazolta. Az írott és elekt-
ronikus sajtó számos fóruma mu-

Egész évben várja kedves vásárlóit, 
vendégeit, ügyfeleit a monori

Belvárosi sétány

Amennyiben szívesen csatlakozna üzleteink sorához 
kiadó helyiségek (irodák, üzletek) után  

a 06-29/572-782-es számon érdeklődhet.

Üzlethelyiség 
kidó!

107 m2

hatalmas kirakattal 
a Németh Ágoston

utcára

Szépítőműhely  
             és szolárium

tatta be munkásságát itthon és 
külföldön egyaránt.
 Monori kiállítása megnyitóján 
beszélt a csakrákról – az emberi 
test energiaközpontjai –, amelyek 
működésük esetén lelki harmóni-
át biztosítanak, a szervezetbe ve-
zetik a kozmikus energiát. Annak 
hiánya esetén viszont az energiael-
látás leáll és jelentkeznek a külön-
böző testi problémák. Színterápi-
ás képsorozatával azt illusztrálta, 
hogy a szivárvány hét színe rezo-
nál a szervezetünkre, a lábtól a fej-
tetőig; és ezek közvetítésével sti-
mulálhatók a csakrák. Magyarázata 
szerint pl. a homlokcsakrára és a 
fejtetőcsakrára ható indigólila illet-
ve halvány violalila-fehér-arany szí-
nek; képek és gondolatok kellő be-
fogadás esetén segítik 
a magasabb szintű 
rezgésekre hangoló-
dást. A festményeken 
két őselem: a víz és 
a levegő az energia-
áramlás segítőjeként 
jelenik meg.
 Közöttünk voltak és 
vannak olyanok, akik 
hisznek ebben, és olyanok is, akik 
nem. Egy biztos, hogy testi ba-
jaink Európában szokásos tüneti, 
gyógyszeres kezelése helyett, egy-

GYÓGYÍTÓ 
festmények re többen ismerik el azt az ázsiai 

eredetű elvet, hogy a lelki harmó-
nia helyreállítása a gyógyulás alap-
ja. Azt pedig, hogy az érzékszer-

veink által közvetített 
környezetünk meny-
nyire meghatározóan 
hat lelki-testi valónkra, 
úgyszintén mindany-
nyiunk tapasztalhatja. 
 Ahogy Charles 
Baudelaire írja híres 
versében, életünkben 
nagyon fontosak a lát-

ható és láthatatlan kapcsolatok, 
mert „valami titkos és mély egység 
tengerén egymásba csendül a szín 
és a hang s az illat”. B.G.

A festő önarcképe

„Valami titkos 
és mély egység 
tengerén egy-
másba csen-
dül a szín és a 
hang s az illat.”

Va
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rt 

fel
vé
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Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től ingyenes szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

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

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

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!

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

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

MONOR

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.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Tavaszi
akció!

Dioptriázható 
napszemüveg- 

akció! 

Nyitva:

 H-P: 8-18, Szo: 8-13

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Oldd meg a feladványt, hogy megnyerd

a 4 fős családi belépőt a Fővárosi Nagycirkuszba 

vagy egyet az itt bemutatott játékok közül!

 Goods Market Gyereknap  
Sorsolás 2014. május 17-én 10 órakor, a Goods Market Gyermeknapján, ahol sok meg-

lepetéssel és a Calypso cirkusz műsorával várjuk a gyerekeket a monori 100 Ft-os bolt 

parkolójában. (Idomított kutyák, bűvészet, bohózatok, zsönglőr bemutató, hüllő show.  

A műsor keretében simogatható óriáskígyó és krokodil.) A belépés díjtalan!

   Rossz időjárás esetén az előadás elmaradhat.        Érdeklődjön telefonon!

Helyettesítsd be a 
képletbe az adott játék  

mellett lévő számot!
A végeredményt vágd ki, és 

postázd el címünkre vagy add 
le az üzletben! 

Fődíj: egy 4 személyes 
családi belépő a Fővárosi 

Nagycirkuszba
További díjak: két szerencsés 
nyertes választhat egyet az itt 

bemutatott játékok küzül.

2014.
május 17.
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Nézze meg további üzleteink 
akciós ajánlatait a honlapunkon, 

illetve iratkozzon fel hírlevelünkre is!

Főszerepben  
 a divat


