
2014. november 14. 18.30, Vigadó Díszterem
Dr. Csókay András Prima Primissima díjas idegsebész előadása
Az adventi bizonyosság ereje – hittel a tudomány szolgálatában címmel

2014. november 21. 19.00, Vigadó
Angyali üdvözlet – adventi kiállítás Kruchió László munkáiból. 
Társrendezvény Evarics Györgyné mézeskalács műveinek kiállítása. 

2014. november 30.  16.00, Szent István tér
Első adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a református, a katolikus, az evangélikus  
és a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Paszternák Tamás plébániai kormányzó
Gyertyát meggyújtja: Dr. Zsombok László polgármester

2014. december 5. 12:00, Művelődési Ház
„Jófej pelyhek” – Kiss Kata Zenekar  
gyermekkoncertje és Télapóvárás
2014. december 5. 18.00, Vigadó Díszterem
Müller Péter József Attila-díjas író előadása előadása
2014. december 7. 16.00, Szent István tér
Második adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a református Deo Volente kórus
Köszöntőt mond: Schaller Tamás és Vladár István lelkipásztorok

2014. december 12. 18.00, Vigadó Díszterem
Hagyományos karácsonyi hangverseny
A Forrás kórus karácsonyi koncertje

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Színes, 
minden korosztálynak szóló rendezvénysorozattal 
várjuk a karácsonyt. Legyen részese Ön is!

Bővebb információ: 06-29/413-212,  
vigado@vigadokft.hu, www.vigadokft.hu

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról  
a monori egyházak gondoskodnak.

2014. december 14. 16.00, Szent István tér
Harmadik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Seres Győző lelkipásztor

2014. december 17., Vigadó Díszterem
Pósa Lajos emlékév záróünnepély 
2014. december 18. 17.00, Vigadó Díszterem
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori 
Tagintézménye tanulóinak évzáró koncertje 
2014. december 20.  16.00, Szent István tér
Városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház egyházközössége élő 
betlehemmel, forralt borral, teával és zsíros kenyérrel gondoskodik. 
Közreműködik a Monori Strázsák Néptáncegyüttes

2014. december 21. 16.00, Szent István tér 
Negyedik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
Köszöntőt mond: Selmeczi Lajos lelkész

2014. december 21. 17.00, Református Nagytemplom
Jótékonysági karácsonyi hangverseny
2014. december 24. 16.00
Pásztorjáték a római katolikus templomban Karácsonyi 
istentisztelet az evangélikus templomban
Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban
Gyermekkarácsony a református kistemplomban
2014. december 24. 24.00
Éjféli szentmise a római katolikus templomban

„Ünnepi fényben” 
  ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT Monoron
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In memoriam 
Pleszkán Frigyes
Frici – így becézték a legtöbben – gyermekkorában lett a 
zene szerelmese, 8 éves korában kezdett zongorázni, a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola dzsessz tanszakára 
vendéghallgatóként vették fel 14 éves korában. A legnagyobb 
hazai előadóművészektől tanult, Gonda János és Szakcsi 
Lakatos Béla ismertette meg a fiatal zenésszel a szakma 
mesterfogásait. Pályafutása elején rengeteg dalt feldolgozott, 
később saját szerzeményeivel, majd a Pleszkán-trió zenekarral 
is jelentős sikereket ért el. Műfajokon túli zenét alkotott. 
Tragikus halálanem csak a zenésztársadalmat érte sokként. A 
Vigadóban emlékkoncerttel tisztelegtek a zenész emléke előtt.



Akciós árak  november 11-től 22-ig.

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

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!
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Tovább növelheti ingatlanvagyonát az önkor-
mányzat a volt tűzoltólaktanya megvásárlásá-
val – tudtuk meg a testületi ülésen Zsombok 
László polgármestertől. A 2591/1 és a 2591/2 
helyrajzi számú ingatlan jelenleg az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdoná-
ban van, az eladás szándékát a főigazgatóság 
jelezte az önkormányzatnak. 
 Az ingatlanok értékbecslése megtörtént: a 
2591/1 helyrajzi számon található telek vételárát 
8,7 millió forintban határozták meg, a 2591/2 in-
gatlant pedig 14,3 millió forintért lehet meg-
vásárolni. A piaci értékesítést megelőzően az 
önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy 
ajánlatot tegyen a közigazgatási határain belül 
található használaton kívüli ingatlanokra. 
 Zsombok László véleménye szerint a vásárlás 
lehetőségét nem szabad elvetni, a döntés meg-
hozatala előtt szükséges komolyabb vizsgála-
tot végezni az ügyben. Ugyan az ingatlanokon 
található épületek zöme felújításra szorul, még-
is jó üzlet lehet a megvásárlásuk, ha a város azo-
kat megfelelően hasznosítja, hiszen a felújítással 
együtt is alacsonyabbak lehetnek a költségek, 
mintha újat építene az önkormányzat. Vén

Önkormányzaté 
lehet a régi laktanya

Döntöttek a képviselők tiszteletdíjáról

Veszélyes 
hulladék leadása

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2014. október 22-én megtartott rend-
kívüli ülésén megalkotta és kihirdeti követke-
ző rendeletét:
 26/2014. (X. 27.) számú rendelet a helyi ön-
kormányzati képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének tel-
jes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek szöve-
ge a Városi Könyvtárban megtekinthető. A ren-
deletek 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 lakossága. A 
képviselő-testület nyilvános üléséről a GEMINI 
TV minden esetben felvételt készít, amelyet az 
ülést követő második szombaton a Williams TV 
csatornáján figyelemmel kísérhetnek. 

Kihirdetett rendeletek

Monoron július 6-án emlékeztek a holoka-
uszt áldozataira. A megemlékezésről  
Takács Géza szervező írt cikket, melyet a  
www.regiolapok.hu weboldalon olvashatnak.

Holokausztra emlékeztek

Monor új képviselő-testülete október 22-én tar-
totta alakuló ülését. A helyi választási bizottság 
elnökének beszámolója után ünnepélyes keretek 
között tettek esküt a képviselők, majd döntöttek 
az alpolgármester személyéről. Darázsi Kálmánt 
Zsombok László polgármester javasolta a pozíció-
ra, akit végül a testület többsége titkos szavazá-
son megválasztott. Darázsi főállású alpolgármes-
terként látja el feladatait.
 Az ülésen megállapították a polgármester, az 
alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának 
mértékét. 
A polgármester esetében jogszabály határoz-
za meg a tiszteletdíj mértékét, ezen a képviselő-
testeület nem változtathat. Ez az összeg a 10 ezer 

főnél nagyobb lélekszámú településen, ahol a la-
kosságszám nem haladja meg a 30 ezer főt, a he-
lyettes államtitkár illetményének a 70 százaléka. 
Darázsi Kálmán alpolgármester illetménye pedig 
a polgármester tiszteletdíjának minimum 70, ma-
ximum 90 százaléka lehet. 
 Nem emelkedett a képviselők alapdíja, a ko-
rábbi éveknek megfelelő összegre, bruttó 83 600 
forint tiszteletdíjra jogosultak. 
 Azok a képviselők, akik tagjai valamely bizott-
ságnak, bruttó 121 220 forintot kapnak, a bizott-
ságok elnökei pedig 158 840 forint illetményre 
jogosultak. 
 A bizottságok nem képviselőtagjai bruttó 37 
620 tiszteletdíjban részesülnek. V. 

Változás a szociális ellátásban

Monor önkormányzata ezúton is tájékoztatja a 
lakosságot, hogy a Fehér Gyolcs Alapítvány – fi-
nanszírozási gondok miatt – megszünteti a házi 
segítségnyújtás és a szociális étkeztetés tevé-
kenységét Monoron. Az ellátottakkal az ellátási 
jogviszonyt november 13. napjára felmondta. 
 Az előzetes igényfelmérés érdekében az ön-
kormányzat kéri, hogy azok a gondozottak, 
vagy hozzátartozóik, akiket jelenleg még az ala-
pítvány lát el, de a felmondás időpontját köve-
tően a házi segítségnyújtás, illetve a szociális 
étkezés ellátását már a Monor Városi Önkor-
mányzat által fenntartott Monori Gondozási 
Központtól kívánják igénybe venni, azok szán-

dékukat jelezzék az intézmény 06-29/413-767 te-
lefonszámán. 
 Az intézmény által nyújtott szociális étkezés 
és a házi segítségnyújtás-ellátás térítési díj el-
lenében vehető igénybe. A díjakat az önkor-
mányzat 18/2010. (VIII. 24.) számú rendelete 
tartalmazza. Napi háromszori étkezés házhoz 
szállítás nélkül 665 forint, csak ebéd házhoz 
szállítás nélkül 449 forint, ebéd házhoz szállí-
tással 557 forint. Az árak az áfát nem tartalmaz-
zák. Az egész napos ellátás áfamentes, össze-
sen 844 forint. 
 A házi segítségnyújtás térítési díja áfamentes, 
ellátási óránként 211 forint.   nfo

Megalakultak 
a szakbizottságok

Monor lakosainak lehetősége van a háztartá-
si veszélyes hulladék leadására a Bajcsy-Zsilinszky 
utca végén (092/12 hrsz) lévő hulladékudvar te-
rületén. A hulladékudvar minden héten keddtől 
szombatig 7 óra 30-tól 16 óráig tart nyitva.
 Leadható veszélyes hulladékok: akkumulátor, 
elektronikai háztartási gépek, számítástechnikai 
gépek, háztartási kisgépek, háztartási nagygépek, 
barkácsgépek (a gépek csak összeszerelt állapot-
ban adhatók le), fénycső, energiatakarékos izzók, 
étolaj és göngyölege, fáradtolaj és göngyölege.
Kérjük, hogy a háztartásokban keletkezett emlí-
tett veszélyes hulladékokat a hulladékudvarban 
adják le. Az elektronikai hulladék különleges gyűj-
tést és kezelést igényel, nem gyűjthető a háztartá-
si vegyes hulladékkal. Sajnos az elektronikai hulla-
dék a sok újrahasznosítható másodanyag mellett 
számos mérgező anyagot, nehézfémet (ólom, 
kadmium, higany, króm) is tartalmaz, amelyek a 
környezet számára nagy veszélyt jelenthetnek. 
Az elektronikai hulladék másodnyersanyagokat 
is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítha-
tó. Ennek ellenére nagy részük ma mégis erdőszé-
lekre, illegális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe 
kerül. Cél az, hogy az elektronikai hulladék minél 
nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a ben-
ne található környezetre, emberre veszélyt jelen-
tő mérgező anyagok ellenőrzött körülmények kö-
zött kerüljenek ki környezetünkből.
 Védjük együtt környezetünket! Kérjük vegyen 
részt felhívásunkban! Monori önkormányzat, MŰVÁK Iroda

Október 30-án tartotta első rendes ülését 
Monor új képviselő-testülete, melyen kialakí-
tásra kerültek az önkormányzati szakbizottsá-
gok. Az előző ciklusban négy bizottságban vé-
gezte a testület a munkát, de a jövőben két 
bizottság feladatainak és hatásköreinek össze-
vonásával új struktúrában, három bizottság-
ban látják el a képviselők a felmerülő szakmai 
feladatokat. Az önkormányzat ezzel is meg-
takarít, célja az olcsóbb és hatékonyabb mű-
ködés megteremtése. A Városfejlesztési és 
Pénzügyi, a Jogi és Közbiztonsági, valamint az 
Emberi Erőforrás Bizottságok egyaránt öt fővel 
működnek majd. A külsős tagok személyét a 
novemberi ülésen tárgyalják. 
 A Városfejlesztési és Pénzügyi bizottság el-
nöke Dessewffy Andor képviselő lett. A bizott-
ság tagjai: Csúzi Szabolcs és Juhász László.
 A jogi és közbiztonsági bizottság elnökének 
Szőnyi Sándor képviselőt választották. A bizottság 
tagjai: Barna Attila, Magdics Máté, Lendvai Endre. 
 Az emberi erőforrások bizottságának elnöke 
Sinkovicz László képviselő lesz a következő cik-
lusban. A bizottság tagjai: Balogh Péter és Leé Ri-
chárd.   N.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Monori Lokálpatrióta 
Egylet 

Kedves Monoriak! Köszönjük önöknek a tá-
mogatást, mellyel valamennyi képviselő-je-
löltünk mandátumot szerzett az egyéni kör-
zetekben az önkormányzati választáson! A 

Október 12-én Monoron is rendben lezaj-
lott az önkormányzati választás. Dr. Zsombok 
László polgármester és tizenegy képviselő-

társa átvette öt évre szóló mandátumát, az 
október 22-én megtartott alakuló ülésen pe-
dig megkezdte a munkát az újonnan megvá-

lasztott képviselő-testület. Következő összeál-
lításunkban a pártok képviselői megköszönik 
a választók bizalmát és megosztják az elérhe-
tőségeiket, melyeken közéleti témákban vár-
ják a lakossági észrevételeket, bejelentéseket 
és kérdéseket az elkövetkező időszakban. 

Megalakult az új testület

Tisztelt monori választópolgár! 
Engedje meg, hogy ehelyütt is kife-
jezzem hálámat a bizalomért, me-
lyet egy olyan pártba fektettek, ami alig három éve 
van jelen a hazai politikai palettán. Köszönöm hogy 
támogatták a Demokratikus Koalíciót a megyei lis-
tán, az egyéni jelölteket a választókerületekben és 
végül pedig jómagamat a polgármesteri székért ví-
vott küzdelemben. Önöknek köszönhetően részt 
vehetek a közgyűlés munkájában és határozottan, 
de pártpolitikai villongásoktól mentesen képvisel-
hetem azokat a balközép, liberális demokrata mo-
nori választókat, akik valódi változást szeretnének! 
Az elkövetkező években azon fogunk dolgozni, 
hogy programunk minél több ele-
me beépüljön a város fejlődésének 
menetébe, és az eltelt öt év után, 
mikor megint élhetnek választó-
jogukkal, felelősségteljes döntést 
hozva támogassák a Demokra-
tikus Koalíciót! Kérdéseik-
kel, észrevételeikkel keres-
senek a 06-30/210-5162 
telefonszámon, vagy 
m.magdics@gmail.
com e-mail címen.

Magdics Máté

bizalmuk innentől felelősség nekünk. Polgár-
mesterünk és képviselőink ezentúl minden ere-
jükkel városunkért dolgoznak! Polgármester: dr. 
Zsombok László. Képviselőink: 1. egyéni válasz-
tókerület (evk): Barna Attila, 2. evk: Juhász Lász-
ló, 3. evk: Dessewffy Andor Béla, 4. evk: Darázsi 
Kálmán, 5. evk: Sinkovicz László Zoltán, 6. evk: 
Leé Richárd, 7. evk: Szőnyi Sándor, 8. evk: Csuzi 

Juhász László, Darázsi Kálmán (alpolgármester), Pogácsás Tibor államtitkár, Barna Attila, 
Zsombok László (polgármester), Szőnyi Sándor, Sinkovicz László, Leé Richárd, Dessewffy Andor, Csúzi Szabolcs

A Monori Lokálpatrióta Egy-
let elnöksége nevében tisztelettel köszön-
jük a bizalmat, hogy az önkormányzati válasz-
táson jelöltjeinket szavazataikkal támogatták. 
Köszönhető önöknek, hogy a Monori Lokál-
patrióta Egyletet és önöket képviselhetjük a 
Monori Önkormányzat képviselő-testületé-
ben. Egyesületünk önkormányzati képviselő-
je: Balogh Péter, forduljanak hozzá bizalom-
mal. E-mail: lokalpatriota@inext.hu, baloghp@
inext.hu. Tel.: 06-30/986-9371.
 A Monori Lokálpatrióta Egylet tagsága 
készséggel áll az önök rendelkezésére. Kérdé-
seikkel, észrevételeikkel keressék Winkler Ró-
bertnét (winklerrobertne@freemail.hu, 06-
30/493-3775), Balogh Józsefet (acskapocs@
monornet.hu, 06-70/337-0601), Beck Róber-
tet (beckrobi75@gmail.com, 06-70/619-9287), 
Nagy Lászlót (nagylacik@gmail.com, 06-
20/954-9536), Jánosovits Miklóst (janosovits@
freemail.hu, 06-20/824-8823), Burján Istvánt 
(burjan@mailbox.hu, 06-20/334-7175), Csalári 
Csongort (csongor.csalara@gmail.com, 
06-30/664-5258). További információ:  
www.monori lokal patriotak.hu.
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Jobbik Magyarországért 
Mozgalom

Demokratikus Koalíció

Fidesz-KDNP

Köszönöm minden monori választópolgárnak 
akik szavazatukkal támogatták polgármester-je-
löltségemet! Most ellenfelem, a Fidesz jelöltje győ-
zött! Ezúton gratulálok és jó munkát kívánok neki!
 Isten kegyelméből és a választók bölcsessé-
géből a Jobbik Magyarországért Mozgalom lis-
tavezetőjeként sikerült képviselői mandátumot 
szereznem a kompenzációs listán. Köszönjük a je-
löltjeinkre leadott szavazatokat!
 Ígérem, hogy képviselői eskümet megtartva, 
mindig a monori emberek érdekeit fogom védeni!
 Mindent támogatni fogok, 
ami életüket jobbá teszi, de 
semmit ami nem!
 A Jobbik következő jel-
mondatát követve fogok po-
litizálni a következő ciklusban: 
„Azok vagyunk, akik voltunk, 
és azok leszünk akik 
vagyunk. Küz-
dünk a végső-
kig, bátran, 
tisztességgel, 
becsülettel!”

Lendvay Endre

Szabolcs László. Fogadóóráinkról és elérhető-
ségeinkről külön tájékoztatjuk majd a tisztelt 
monori lakosságot! Addig is a következő köz-
ponti elérhetőségeken állunk rendelkezésükre: 
e-mailen: ver.judit@fidesz.hu, mobiltelefonon: 
06-20/462-6111. Irodánk elérhetőségei: Deák 
Ferenc u. 2. Telefon: 06-29/412-606. Nyitvatar-
tási idő: kedd–csütörtök: 14-18 óráig
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KÖRKÉRDÉS

Elégedett a monori 
KÖZBIZTONSÁGGAL?
Rendőrök, polgárőrök, kamerák 
vigyáznak a városban élők biz-
tonságára. Mi mégis kíváncsiak 
voltunk rá, vajon a helyiek valóban 
biztonságban érzik-e magukat? 
Ezért aztán megkérdeztük: elin-
dulnak-e este is sétálni nyugodt 
lélekkel, ha éppen ahhoz van ked-
vük? Szoronganak-e, ha a gyerek 
később ér haza az iskolából? 
Egy általán: milyennek tartják 
lakóhelyük közbiztonságát?

Hirdetés

Farkas Béláné

Békési Lászlóné

Medve Istvánné

Solymosi AnikóZelei Tamás

Va
rg
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or
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rt 

fel
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    Szem Írisz 

   Optika üzletek
Aktuális 

multifokális és 

extra felületke-

zeléssel ellátott 

szemüveglencse-

akciónkról érdek-

lődjön üzleteinkben!

   Nézzen be, 

érdemes!

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011   Nyitva:  

H: zárva, K-P: 9-17, Szo: 9-12

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!

További részletek honlapunkon a  
www.faysuli-gomba.hu és a 06-29/433-554 

telefonszámon.

A Fáy András Református Általános Iskola és AMI 
RENDSZERGAZDÁT és FIZIKA  
szakos óraadó pedagógust keres.

F arkas Béláné azt felelte, hogy ő azelőtt 
nem volt félős, mostanában azonban 
meggondolja, kimenjen-e este az utcára. 

Nem mintha rossz véleménye lenne a közbiz-
tonságról, mert jó környéken lakik, ahol betö-
rés is ritkán fordul elő – tudtuk meg 
tőle –, de az ördög nem alszik, jobb 
a bajt elkerülni, és nem mászkálni 
sötétedés után, ha nem muszáj. Ő 
ehhez tartja magát.
 Békési Lászlóné nemrég költözött a város-
központba – mesélte –, de a régi utcájában is 
biztonságban érezte magát. Szerencsére soha 
nem kellett még sem a rendőrség, sem a pol-
gárőrök segítségét kérnie. Csak egyszer fordult 
elő vele, hogy tolvajlás áldozata lett: egy üz-
letben dolgozott, amelynek a raktárából kilop-
ták valamiképpen a táskáját, benne a pénzével 
és valamennyi iratával. Ez azonban nem tette 
őt bátortalanná, nem fél, a város közbiztonsá-
gát pedig jónak tartja, noha esti sétára nemigen 
vállalkozna ő sem – derült ki.
 Medve Istvánné hasonlóképpen érez. Tör-
ténnek ugyan bűnesetek, jól tudja, ismerősei 
közt is akad, akit már ért valamilyen atrocitás 
– mesélte –, ennek ellenére úgy gondolja, a vá-
ros biztonságos, nem kell félnie senkinek. Az 
azonban nem árt, ha elővigyázatos – érvelt – és 

kerüli az olyan helyzeteket, amelyek során baja 
eshetne. Este például már ő sem vágna neki 
egy gyalogsétának a vasúton túlra, de a cent-
rumban szerinte az esti utcán is biztonságban 
érezhetik magukat az emberek.
 Solymosi Anikó szerint a gyerekeket sem 
kell félteni a városban, nyugodtan közlekedhet-
nek iskolába és onnan hazafelé is. Nyugodt és 
biztonságos helynek tartja Monort, őt még so-
hasem érte baj. Különösen azt tartja nagyon jó 
dolognak, hogy kamerák vigyázzák a helyiek 
biztonságát.
 Zelei Tamás öt éve lakik Monoron, és na-
gyon jól érzi itt magát – osztotta meg velünk. 
Még csak az sem fordult elő, hogy utcai vere-
kedést látott volna – mesélte –, rendőr vagy 
polgárőr segítségére sem volt szüksége eddig. 
Ha vannak is bűncselekmények, a város közbiz-
tonságával úgy általában nincs semmi baj 
– vélekedett.
 Akikkel még beszédbe elegyedtünk – csak 
ők vagy a nevüket, vagy az arcképüket nem 

szerették volna az új-
ságban viszontlát-
ni – mindannyian úgy 
gondolták, hogy a vá-
ros biztonságos, félni 

nincs oka senkinek, bár – mondták – nem árt, 
ha nem csak a rendőrökben, a polgárőrökben 
és a kamerákban bíznak. Mindenki jól teszi, ha 
azért ő maga is vigyáz magára. Molnár Anna

„A város biztonságos, 
félni nincs oka senkinek”
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Hirdetés

Hirdetés

Dr. Csernus Zoltán, a szakorvosi 
rendelőintézet főigazgatója 
közleményben számolt be az 
intézményt és a betegeket 
egyaránt érintő változásokról. 

KÖZÖSSÉG

ANGOL ÉS NÉMET  
NYELVTANFOLYAMOK,
délután, este és hétvégén.
BECSATLAKOZÁSI  
LEHETŐSÉG JELENTŐS  
TANDÍJKEDVEZMÉNNYEL! 

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

Parole
 NYELVISKOLA

® Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

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 
bőrgyógyászati szakrendelés szeptember 
30-án a Kossuth Lajos utcai rendelőből a 
Balassa utcai rendelőintézet első emeleti 

felújított rendelőjébe költözött. A rendelési idő 
ugyan nem változott, de az ellátásra jelentkező 
betegeknek a többi rendeléshez hasonlóan, na-
ponta 6 óra 45 és 15 óra között – pénteken 13 
óráig – a betegirányításon be kell jelentkezniük.  
 Az Országos Sportegészségügyi Intézet 
sportorvosi rendelése október 20-tól a rende-
lőintézet reumatológiai rendelőjében vehető 
igénybe. A rendelési idő változatlan. 
 Újra lesz onkológiai szakrendelés Monoron. 
Október 8-tól minden szerdán 17 órától 18 órá-
ig elérhető a szakrendelés az épület első eme-
letén, a 111. számú nőgyógyászati rendelő-
ben. A rendelést dr. Polyák János szülész- 
nőgyó gyász és onkológus főorvos vezeti. 

 Csökken a várakozási idő az infúziós ke-
zeléseken – derült ki a főigazgató közlemé-
nyéből – köszönhetően a kardiológiai és 
belgyógyászati-diabetológiai, valamint fog-
lalkozás-egészségügyi rendelők felújításával.  
A beruházásnak köszönhetően javultak a kar-
diológia feltételei és növekedett az infúziós 
kapacitás.
 Új ultrahangkészüléket kapott az intézmény. 
Október 9-én a szülészet-nőgyógyászati szak-
rendelés a Szerencsejáték Zrt. 9,5 millió forintos 
támogatásával gyarapodott. Az összeget egy 
új ultrahangkészülék megvásárlására fordítot-
ták. A készülék adottságai lehetővé teszik, hogy 
a közeljövőben, külön rend szerint, térítési díj 
ellenében Monoron is készítetthessenek a vá-
randós anyukák magzati 3D-felvételeket. A nő-
gyógyászat által eddig használt készüléket az 
urológiai szakrendelés kapja meg, amellyel ja-
vulnak a szakrendelés diagnosztikai feltételei.
 Október 15-én megkezdődött a szakrende-
lő főbejáratának cseréje. Első ütemben egy új 
bejáratot alakítanak ki a régi mellett, amely a 
munkák alatt főbejáratként, a későbbiekben 
pedig vészkijáratként szolgál. A második ütem-
ben korszerű automata ajtók beépítésére kerül 
sor. A felújításnak köszönhetően az egyszerűbb 
bejutás mellett a téli időszakban a földszinti 
hőmérséklet is javulni fog. Az átalakítás munká-
latai előre láthatóan november 25-ig tartanak. 
A korszerűsítést az intézmény bérleti díjakból 
származó bevételei és a monori önkormányzat 
1 millió forintos támogatása tette lehetővé. 
 Csernus Zoltán arra kér minden beteget, hogy 
időben jelezzék a szakrendeléseken, ha egyéb 
okok miatt nem tudnak megjelenni az előjegy-
zett időpontban, lehetőséget biztosítva ez-
zel a várakozók számára. A rendelési időkkel 
kapcsolatos naprakész információkat a www.
szakrendelomonor.hu internetes oldalon olvas-
hatnak.  V. N.

A rendelőintézet december 13-án, illet-
ve december 24-28. között zárva lesz. 
December 31-én a rendelések 12 órá-
ig dolgoznak. 2015. január 1-je és 4-e 
között, valamint január 10-én az intéz-
mény zárva tart. 
 Az év végi ünnepek környékén a sza-
badságolások miatt több rendelés is el-
marad. Az aktuális változásokat nyomon 
követhetik a www.szakrendelomonor.
hu weboldalon.

Év végi munkarend

Változások 
a rendelőintézetben

Csak pótdíj 
ellenében válthatunk 
jegyet a vonaton

A MÁV-START Zrt. 
több, mint ötven vas-
úti belföldi menet-
jegy-értékesítő jegy-
kiadó automatát 
telepített a budapes-
ti elővárosi térségbe. A 
monori állomáson is ki 
lett helyezve egy ilyen 
készülék. Az új típusú 

jegykiadó automatáknál lehetőség van bármely 
belföldi jegytípus és vasúti bérlet megvásárlásá-
ra, az interneten vásárolt jegyek átvételére, va-
lamint menetrendi információk elérésére is. Fi-
zetni készpénzzel, bankkártyával és Paypass 
érintésmentes fizetési móddal egyaránt lehet. 
 Vásárlói visszajelzések alapján az elmúlt idő-
szakban némi módosítást hajtottak végre a ké-
szülékek felhasználói felületén, ami gyorsabbá 
teszi a rendszert, ezáltal megkönnyíti a vásárlást. 
 November 3-tól a menetjegykiadó automa-
tákkal ellátott állomásokról vagy megállóhelyek-
ről történő indulás esetén az utasoknak mindig 
előre kell megvásárolniuk a jegyeket. Ettől az idő-
ponttól a vonaton a jegyvizsgáló már csak 2 600 
forint pótdíj ellenében állíthat ki menetjegyet 
azoknak az utasoknak, akik felszálláskor nem ren-
delkeztek érvényes jeggyel vagy bérlettel. 
 Az automata használatához segítséget kap-
hatnak a www.mav-start.hu weboldalon vagy a 
Mávdirekt 06-40/49-49-49 telefonszámán. nfo. 

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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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

A 2014-es évben második alkalommal tartott 
közgyűlést a polgárőrség, ugyanis több fontos 
változás lép életbe a következő időszakban. Ezekben 
a kérdésekben a tagságnak döntenie kellett. 

ÚJ ALAPSZABÁLY 
a polgárőrségnél

A 
különböző törvényi változá-
sok okán szükségessé vált az 
egyesület alapszabályának 

módosítása. A Budapest Környé-
ki Törvényszék nagyon sok egye-
sülettől elvette a közhasznúsági jo-
got, ami pedig több előnnyel is jár.  
Az új alapszabály megléte eredmé-
nyezheti a közhasznúsági jogállás 
visszaállítását. Az egyesület vezető-
sége megtette a szükséges lépése-
ket, ügyvédi segítséggel megszü-
letett az új alapszabályunk, mely 
kiemeli közhasznú jogállásunkat. 
A helyi sajátosságokat továbbra is 
tartalmazza az új alapszabály, de az 
egyesületünk névváltozáson esett 
át. Az új nevünk: Monori Polgárőr 
Közhasznú Egyesület. 
 Az új alapszabály csak úgy léphet 
érvénybe, ha a tagok közgyűlésen 

elfogadják. Így új néven, új alapsza-
bály szerint, de továbbra is zavarta-
lanul működhet egyesületünk.
 Több további fontos témában 
is megegyezés, döntés született. 
Két próbaidejét letöltött társunk-
nak eljött a polgárőr-alapvizsga ide-
je. A sikeres vizsgázókat felvettük 
sorainkba, így ismét két fővel nőtt 
az egyesület létszáma. Sajnos van-
nak olyan társaink is, akik valamilyen 
okból nem tudják ellátni vállalt fe-
ladataikat, így őket felfüggesztettük 
a polgárőri tagságuk alól, illetve egy 
polgárőr kérte tagsága megszünte-
tését. Ő ezek után külső támogató-
ként fogja segíteni az egyesületet. 
 Naszvadi László, aki Nagy Zol-
tán elnök megbízásából levezet-
te a közgyűlést, beszámolót tar-
tott az egyesület eddigi munkájáról. 

Szó esett a kerékpáros, lovas szolgá-
latokról, a megnövekedett felada-
tokról, kiadásokról. Elismerte az FBT 
munkáját, hiszen a fiatalok nagyon 
lelkesen veszik ki a részüket a közös 
feladatokból. Endrődi Ákos, a tagozat 
vezetője is rövid beszámolót tartott 
a fiatal polgárőrök tevékenységéről, 
a táborozásokról, oktatásokról. El-
mondta, hogy a következő időszak-
ban többen betöltik 18. életévüket, 
így csatlakozni szeretnének a felnőtt 
polgárőrökhöz, ezért elkezdődik fel-
készítésük az alapvizsgára. 
 Babinszki János, az egyesület tit-
kára bemutatta költségvetési ter-
vezetünket. Mivel egyre sokrétűbb 
a tevékenységkörünk, egyre több a 
kiadás is. Szolgálati gépjárművünk 
fenntartása, javíttatási költségei 
igen magasak. A jövő évben szeret-
nénk bővíteni rádió adó-vevő be-
rendezéseink számát, a törvény ál-
tal előírt láthatósági mellényeket is 
szeretnénk megvásárolni. 
 A napirendi pontokat a meg-
jelent tagok elfogadták. Az érde-
mi munka végeztével Irma néni 
(Evarics Györgyné) egyesületünk-
höz való csatlakozásának örömé-
re megvendégelt bennünket, amit 
hálásan köszönünk. Közvetlen, ba-
ráti légkörben zárult közgyűlésünk. 

Oberst Marietta

Amint beáll a hideg, és 
nyárról őszre, nyitott 
ablakról csukottra váltunk, 
folyamatosan emel kedik 
a gázbalesetekkel, szén-
monoxid-mérgezésekkel 
kap csolatos hírek száma. 

Őszi-téli VESZÉLYFORRÁS 
otthonainkban

A 
szén-monoxid-mérge-
zés a téli szezon egyik leg-
jellemzőbb veszélye. A ve-

szélyt jelentő gáz a lakás légterébe 
legtöbbször a kéményen, vagy a tü-
zelőberendezésen keresztül kerül-
het. A nem megfelelően működő, 
vagy elhanyagolt állagú kémény-
ből az égéstermék (füstgáz) vissza-
áramlik a lakásba, míg a nem kellő-
en tömör kályhákból, kandallókból, 
füstcsövekből, az elszennyeződött 
fürdőszobai átfolyós vízmelegítők-
ből közvetlenül is juthat szén-mon-
oxid a lakótérbe. Szintén növeli a 
baleset kockázatát, ha nem gon-
doskodunk a gázkészülék üzeme-
léséhez szükséges levegő utánpót-
lásáról. 

 A szén-monoxid veszélye abban 
rejlik, hogy színtelen, szagtalan, a le-
vegőnél szinte alig könnyebb, nem 
irritáló gáz, amely levegővétellel ke-
rül a szervezetbe. Mérgező hatá-
sa azzal magyarázható, hogy a vér 
hemoglobinjában található vasato-
mokkal stabil komplexet, szén-mon-
oxid-hemoglobint képez. Ezzel az 
agy és a többi belső szerv oxigén-
felvételét és oxigénellátását akadá-
lyozza.Az áldozatot rosszullét fogja 
el, mozgásképtelenné válik, nem tud 
magán és a családján segíteni, kép-
telen az adott helyiséget elhagyni.
 Enyhe mérgezés esetén enyhe 
fejfájás, szédülés, hányinger, tüsszen-
tés jelentkezik. Közepes mérgezés-
nél erős fejfájás, erős szédülés, gyors 
szívdobogás jelentkezik. Erős mérge-
zés esetén  ájulás, nehéz levegővétel 
a kísérő tünet, súlyosabb esetekben 
halált is okozhat a gáz. 
 Gázkészülékeinket évente egyszer 
szakemberrel vizsgáltassuk felül, el-
lenőriztessük. Kérjük ki szakember vé-
leményét szagelszívó vásárlása, vagy 
műanyag nyílászárók beépítése ese-
tén. Ha szükséges, használjunk a la-

kószobában légbevezetőt, a vizes 
helyiségekben légelvezetőt. A kémé-
nyek állapotát rendszeresen ellenőriz-
tessük. Kérjünk évente felülvizsgála-
tot gázkészülékeinkhez (kazán, bojler, 
konvektor). Tévedés azt hinni, hogy 
a bojler nem szivároghat, vagy nem 
okozhat balesetet. Ne tároljunk tűzve-
szélyes folyadékot a kazán közelében.
 Napjainkban egyre elterjedtebb a 
szén-monoxid-érzékelő használata, 
ez igen hasznos eszköz, tanácsos a 
lakás egyik frekventáltabb helyiségé-
ben elhelyezni.
 Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy gázüzemű vagy vegyes tüze-
lésű fűtési technikák esetén, foko-
zott figyelmet fordítsanak arra, hogy 
az új típusú nyílászárók megfele-
lő szellőzőnyílással legyenek ellát-
va. A szigetelés és a szellőzés hiteles 
szakemberek által történő beszerel-
tetése szükséges. Régebbi típusú 
nyílászárók esetén felülvizsgálatot, 
ellenőrzést érdemes előirányozni. Ez 
fokozottan fontos azoknál az ingatla-
noknál, ahol konyhai elszívó beren-
dezés működik, ugyanis az elszívó 
működése alatt fellépő depresszió 
miatt a kéményből az égéstermék 
visszaáramolhat a lakótérbe.

Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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A DOKTOROKHOZ 
mindenkinek köze van

Hirdetés

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

             

          

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
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től ingyenes szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

Talán azoknak van igazuk, akik azt mondják, egy kiállítás a 
megnyitó napján kezd el élni. Akkor, amikor elhangzik az ünnepélyes 
megnyitó beszéd, majd szavalatok és zenedarabok váltják 
egymást,  s az emelkedett hangulatba került közönség a termet 
körbejárva méltatja a kiállítás anyagának összegyűjtőit, a rendezők 
találékonyságát, hozzáértését, a rendezvény eleganciáját.

E z nyilvánvalóan érvényes a Monori Helytör-
téneti Kör Közművelődési Egyesület által 
létrehozott hasonló eseményekre is, ame-

lyeknek sorában legutóbb a városi könyvtárban 
nyílt meg, s november 20-ig látható az orvos-
történeti kiállítás. De talán az sem kevésbé igaz, 
hogy a kör elnöke, dr. Dobos György, és az egy-
éves gyűjtő és előkészítő munkákban, a rende-
zésben is társa, Pecznyik Ibolya ismét egy olyan 
bemutatót hozott létre, amely nem csak ismere-
teket közvetít, hanem a hétköznapokon ide láto-
gatók számára egészen különös erővel kezd élni. 
A doktorokhoz ugyanis mindenkinek személyes 
köze van.
 Mit gondoltok – kérdezte a gimnazisták 10. és 
11. A osztályának diákjaitól Dobos György, miu-
tán befejezte a tárlatvezetést –, mit gondoltok, 
egy ilyen kiállítás mennyi idő alatt készül el?
 Két év – vágta rá egy lányka, szinte gondol-
kodás nélkül, aki egy pillanat alatt felmérhet-
te, hogy ha csak egy dolgozat elkészítéséhez is 
mennyi háttéranyag kell, akkor egy ilyen gazdag 

bemutató kép- és iratanyagának összegyűjté-
se és összerendezése is mekkora munkát jelent. 
Pedig a helytörténeti kör tagjai a tavaly ősszel az 
Orvostörténeti Múzeumban tett látogatás után 
hozták a döntést, hogy emléket állítanak a vá-
ros orvostársadalmának a még fellelhető doku-
mentumok és elbeszélések segítségével – amíg 
vannak egyáltalán elbeszélők. Akiket fel kellett 
kutatni, szóra bírni, meggyőzni, hogy a családi 
archívumokban megbújó képeket, leveleket, ira-
tokat engedjék idegen szemek elébe. Mindez 
jócskán időbe telt, a kiállítás mégis egy év alatt 
tető alá került, a kör által létrehozott rendezvé-
nyeken megszokott minőségben. Vagyis olyan 
lett megint, ami az első tárlónál megfogja a láto-
gatót és aztán nem is ereszti.
 Azt hihetnénk a gimnazistáknak nem sokat je-
lent Vidra doktor bácsi neve. De a gimnazisták-
nak is van nagymamájuk, akik ha a helyi egész-
ség ügye szóba kerül, hosszan tudnak mesélni 
a jóságos doktorról, akit mindenki ismert, hi-
szen évtizedekig egyedül látta el a község bete-

geit. És él a családi legendákban Lonkay doktor 
neve is, aki létrehozta a szülőotthont, ahol a mai 
diákok tanárainak jó része is felsírt, amikor meg-
született. Ráadásul az a ház azóta a gimnázium 
épületének szárnya lett, hát hogyne kellene is-
meretségbe kerülni vele, amíg le nem bontják.
 Elácsorogtak a gyerekek a doktor Dabasi 
Ödön életútját, annak szakmai állomásait bemu-
tató tárló előtt is, ahol kiderült, milyen rendkívü-
li tud lenni az élet, ha különleges tudásszomjjal 
bíró családba születik valaki: Dabasi doktor End-
re fiából sebész, Tiborból körzeti orvos, Ödönből 
ugyancsak orvos lett, de ő 1944-ben hősi halált 
halt. Nem engedte ugyanis, hogy a visszavonuló 
németek magukkal hurcolják a kórháza felszere-
lését. Endre aztán megint csak orvos lett, András 
úgyszintén, Eszter pedig, immár hatodik generá-
cióként, mi más, mint orvos. Tibor lánya, Gabriel-
la az orvosi egyetem professzora a Nukleáris Me-
dicina tanszéken.
 Megnézhették a gyerekek néhai Péterffy Gusz-
távot, amint épp fogat húz: a képet az újabban 
Monoron is gyakran megforduló fia, a filmren-
dezővé lett András készítette 16 évesen. A fog-
orvosi székben ülő páciens a felsége, a város-
ban ugyancsak közismert Mária néni, aki számos 
szépreményű csemetét tanított zongorázni.
 És sorakoztak szépen egymás után mind, aki-
ket hűségesen és hálásan őriz az emlékezet: 
Kirchknopf Károlytól Baltigh Elődig, Pálffy Ferenctől, 
Gombos Matildtól Major Katalinig. Jutott tárló az ál-
latorvosoknak, köztük annak a Homoki Nagy Lász-
lónak, akinek testvérbátyja, a filmrendező Homoki 
Nagy István tiszteletére ugyancsak a könyvtárban 
látható most a figyelemre igencsak érdemes kiállí-
tás. Nem maradtak említés nélkül a patikusok sem.
 Amikor aztán a község higiéniai állapotáról 
esett szó, és kiderült, hogy kezdetben egyetlen-
egy kút jutott a település valamennyi lakosára, 
majd évente egy-egy víznyerő hellyel gazdago-
dott, mígnem megjelent Magócsi Lajos kútfúró 
mester. Bukai Tibor tanár úr egyszer csak  meg-
szólalt, hogy a nézelődő diákok közt ott a déd-
unoka, Magócsi Andrea. Bánházi László doktor 
nevére pedig a lánya, Emese bukkant rá boldo-
gan, a rendelőintézet orvosait felsoroló doku-
mentumot böngészve.
 Aztán szép lassan kiderült, hogy minél többet 
látunk a kiállításból, hallgatva eközben egymás 
történeteit, annál több név eszünkbe jut, s hogy 
mindenkinek köze van mindenkihez, amint az kis-
városban rendjén való – a dolgok pedig végül 
mindig megnyugtatóan összeérnek.  Molnár Anna

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI

Kiváncsian hallgaták a diákok a családi legendákat
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Bor, egészség, ÉLETÖRÖM 

Hirdetés

Egész évben várja kedves vásárlóit, 
vendégeit, ügyfeleit a monori

Belvárosi sétány
Szépítőműhely  
             és szolárium

Amennyiben szívesen 
csatlakozna üzleteink sorához 

kiadó helyiségek 
(irodák, üzletek) után  

a 06-29/572-782-es 
számon 

érdeklődhet.

A 
125 pályázatra beküldött filmből 25-öt vetí-
tettek le Valencey borcentrumában. A pári-
zsi Luxembourg Palotában történt díjkiosz-

tás után az ottani sajtó így írt filmünkről: „Mélyen 
érintette a zsűrit. Ez a lebilincselő film megkapta 
a Coup de coeur (magyarosan: a szívem csücske, 
vagyis a zsűri kedvence) és a VSPV (Bor-Egészség-
Életöröm) díjat is. A büszke, de szerény és alázatos 
magyar szőlősgazdák tanúságtételének ereje igazi 
emberi tudást közvetít és megvilágítja a bor társa-
dalmi kapcsolatokban betöltött szerepét”. 
 E film Vigadó-beli díszbemutatóján soka-
kat megérintett szőlősgazdáink életfilozófiája, a 

Amikor Péterffy András 
Gyöngyöt az embernek című 
dokumentumfilmjét levetítették a 
strázsahegyi Kult Pincében június 
7-én a Borvidékek Hétvégéjén, 
kevesen gondolhatták, hogy 
ez a rólunk szóló alkotás nem 
csak a monoriakat érinti és 
érdekelheti. Azóta kiderült, 
hogy a 21. franciaországi Bor-
Egészség-Életöröm fesztivál 
zsűrije két díjjal is jutalmazta, de 
már van spanyol meghívása is.

természetközeli embernek az ősi bölcsessége 
– kár, hogy néhányan már nincsenek közöttünk. 
Az itteniek évszázadok óta mindig a szőlőkarók-
ba kapaszkodva álltak talpra, munkájuk gyümöl-
csével saját és mások szívét is megvidámítva. Ez 
a derű, jövőbe vetett hit adja ennek az alkotásnak 
a művészi hitelességét – mondta megnyitójában 
dr. Zsombok László. 
 Amikor a filmben Csúzi László arról beszél, 
hogy minden január elsején hálát adnak a te-
remtőnek szőlőterületükön, minden fajtájuk par-
celláját egy-egy kortynyi borral megszentel-
ve, az talán a legmaradandóbb hatású jelenet. 
Az pedig, hogy már nem csak gyermeküket, de 
unokáikat is kiviszik erre a szertartásra, azt hi-
szem, a hagyománytisztelet és átadás egyik leg-
szebb példája. 
 – A szőlő és a bor az ember hármas miszté-
riuma szerint él. Születik, meghal, feltámad. A 
bor is élő anyag: fejlődik, érik, öregszik, átalakul 

– mondta Csúzi László a vetítést követő beszél-
getésen. - És mindig megújul – tette hozzá Tóth 
István borosgazda, aki mint mondta, sokat kell 
dolgozni azért, hogy örömünk lehessen benne.
 Kugel György, a Strázsahegy egyik legismer-
tebb pincéjének tulajdonosa azt vallja, aki akar, itt 
tehet a közösségért. Ő személy szerint is nagyon 
sokat tett azért számos népszerűsítő új rendez-
vény szervezésével, e film megszületését is elő-
segítve, hogy egyre többen fedezzék fel a Strá-
zsa megújult lehetőségeit. Hozzájárulhat ehhez a 
film tervezett DVD-kiadása is. 
 Péterffy András felkérésre sem mondott vetítés 
előtti rendezői véleményt. Csak annyit, hogy sze-
retettel jött Monorra, és munkatársaival együtt 
szeretetet kívánt adni alkotásával. A Bor– Egész-
ség–Életöröm oklevelet is felajánlotta a film fő-
szereplőjének a Strázsahegynek és szorgos 
gazdáinak, méltó helyére, a KultPincébe való el-
helyezésre. Bolcsó Gusztáv

FILM
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Szárnyat igéz 
a MALACRA

KULTÚRA

Weöres Sándor A tündér című 
idézett, közismert verse juthat 
eszünkbe Koday László képeit 
látván. Bóbita „ráül, ígér neki 
csókot,/röpteti és kikacagja”. 

Ez a varázslatos szárnyas malac Csokonai-
díjas festőművészünk alkotásainak szin-
te logójává vált. Feledy Balázs művészet-

kritikus használta ezt a kifejezést október 6-án, 

A Monor Környéki Strázsa Borrend nagy-
mesterével, Bodor Jánossal kissé el kellett 
halasztanunk a könyvekről való beszélge-
tést, mert a nekem szánt időben váratlan, 
ámde cseppet sem szokatlan módon, bo-
ros témájú tanácskozást kellett folytatnia ép-
pen. Amelynek végeztével lementek kis idő-
re a vendégekkel a „muslincásba” – mesélte 
utóbb, bocsánatkérő nevetéssel a hangjá-

ban, és ezzel máris témánál voltunk. Neve-
zetesen a humornál, amiből neki bőven és a 
jobbik fajtából osztogattak annak idején. Ta-
lán éppen emiatt került bensőséges kapcso-
latba egészen korán Rejtő Jenő könyveivel, 
amelyekből ma is képes az azóta klasszikus-
sá lett passzusokat idézni. Ez alkalommal Fü-
lig Jimmyt, aki a kését keresi, amit valami mat-
rózban hagyott elővigyázatlanul. De miután 
sikerül tisztázni, hogy a kés acélból van, kes-
keny, kissé hajlott pengével, a nyele pedig 
kagyló, az ügy elintéződik: megvan a kés. 
„– Hol? – A hátamban”. 
 A borrendi nagymester máig emlékeze-
tes ifjúkori olvasmányai a Rejtő-könyvek ami 
cseppet sem meglepő. Az már igen, hogy di-
ákként nagyon szerette a kötelező olvasmá-
nyokat is, pedig ezek, az ugyancsak kötelező 
elemzésük során generációkkal voltak képe-
sek örökre megutáltatni az irodalmat.
 Bodor Jánossal, amint meséli, az ellenke-
zője történt. Bár azóta sem talál rá magya-
rázatot, megszerette Nyilas Misit a Légy jó 
mindhalálig-ban, az Egri csillagok nagyszerű-
ségére pedig ma is elérzékenyülve emlékszik.
 Csak az nem fért már gyerekként sem a fe-
jébe – mert akkoriban a nagyapja mellett már 
javában ismerkedett a szőlőmunkákkal, a bor-
készítéssel –, hogy egy olyan kiváló, csavaros 
észjárású magyar embert, mint Bornemissza 

Gergely, hogy a csudába nevezhettek éppen 
Bornemisszának?
 Bodor Jánosnak, amint meséli, az eltelt 
évek alatt úgy ezerkétszáz kötetes könyvtára 
gyűlt össze otthon. Mindenféle – de az utób-
bi években főképpen a szőlővel, a borkészítés-
sel kapcsolatos szakirodalom gyarapította a 
házi könyvtárat.
 Mert ő ugyan a szőlész-borász szakmát 
nem egyetemen, hanem a nagyapjától tanul-
ta, s gyakorlat közben igyekezett tökéletesíte-
ni, de a meglévő ismereteihez mindig hozzá-
olvasott. Így azután dicsekvés nélkül állíthatja 

– jegyzi meg –, hogy egyetemi professzor sem 
tudná őt e témában sarokba szorítani.
 Amikor a szőlőmunkák befejeződnek, és 
az újbor is szépen kiforrt, akkor jut ideje Bo-
dor Jánosnak az olvasgatásra. De mert a bor-
ban nem csak munka van, hanem hangulat, 
érzés, sőt muzsika is, a versekkel is megbarát-
kozott. Nemrégiben jó barátja, Azurák Mihály 
borász ajándékozta meg őt A bor titka című 
verseskötetével, azt szívesen lapozza fel. Úgy 
érzi, nagyon a szívéhez szólnak a benne fog-
lalt versek.
 A muzsikát pedig – mivel a nagymester 
saját bevallása szerint sajnos, botfülű – csak 
olyanképpen hívja elő belőle olykor a bor, 
hogy azt veszi észre: munka közben dudo-
rászik.  Molnár Anna

Olvasó, könyvvel

monori alkotónk Vigadó-beli kiállításának 
megnyitóján. 
 A „mesélő képek” bájos malackái hol iróni-
át, hol erotikát sugároznak, de rokonai a remény 
szerencsemalacának, ahogy a népmesék hun-
cut kis jószágainak is. Realisták és szürrealisták 
egyszerre, ahogy a mesékben is keverednek a 
valóság és a csodás fantázia elemei. Feledy Ba-
lázs jólesően hangsúlyozta, hogy itt szoron-
gástól, fekete humortól, személyiségidegen 
alkotásoktól nem kellett tartanunk – mint szá-
mos kortárs művészeti kiállításon –, szórakozta-
tó derű, tündéri,  elsősorban felnőtteknek szóló 
képmesék fogadták az érdeklődőket.
 Hogy ezek nép- vagy műmesék, alkotójuk 
naív- vagy hivatásos művész? Talán mindkettő 
egységben, olyan különleges világlátással, ami-
vel Koday László egyedi a mai kortárs művészet-
ben. Tartalmilag nagy hatással volt rá a folklór, 
naívokra jellemző népmesei tarkaságával. Kifi-
nomult, rajzos technikája, élénk, szinte sugárzó 
színvilága viszont az abszolút profit mutatja. Ha-
gyományos és meghökkentő elemeket is hasz-
nál egyszerre. Nála a fán nem csupán fecske-, 
hanem kecskefészek is lehetséges, az állatok 
beszélhetnek és színeket válthatnak, és a gravi-
tációt sem tartja kötelezőnek. Ugyanakkor szim-
bolikus jelentést sejtet a Nap vagy a Hold ábrá-
zolásával, és elgondolkodtató érzést tud kelteni 
az elhagyott fészkekkel. 
 Koday László képei ott vannak a lakásokban, 
középületekben, még egy strázsahegyi pin-
ce falán is. Magukénak érzik az itteniek, miköz-
ben külföldön is kedvelik. 2008-ban az ő műve-
inek bemutatásával kezdődött a Vigadó galéria 
máig népszerű Közös Nevező Kiállítás-sorozata. 
Mostani „mesélő képei” minden eddiginél több 
érdeklődőt vonzottak a megnyitóra. 

Bolcsó Gusztáv
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In memoriam 
PLESZKÁN 
FRIGYES

KULTÚRA

Hirdetés

Hirdetés

Október 11-én a Vigadóban 
lépett fel Pleszkán Frigyes 
néhai dzsesszzongorista egyik 
legjobb tanítványa, az egykori 
zenésztársaiból és barátaiból 
alakult emlékzenekar, és az énekes 
leánya. Játékukkal élményszerűen 
idézték fel a zongoraművész 
kedvelt dallamait, szellemiségét.

Katalin-bál 

A Kossuth Lajos Általános Iskolában Katalin-
napi bált szerveznek november 22-én. Az est 
folyamán zenél az Ötös Fogat zenekar. A ven-
dégeket tombola, tánc és büfé várja. A belé-
pőjegyeket megvásárolhatják Takács Katalin já-
tékboltjában (Kossuth Lajos út 95.) és Sinkovicz 
Henrietta virágüzletében (Dózsa György utca 
44.), ára 1 500 forint. nfo

Dallamok 
a templomért

November 29-én 18 órai kezdettel a monori 
Jászai Mari Általános Iskolában jótékonysági kon-
certet szerveznek, amely bevétele a monorierdői 
református templom felépítését támogatja.
 Az est folyamán zsoltárfeldolgozásokból 
és saját szerzeményekből álló koncertet ad az 
Invocatio Musicalis zenekar. A belépés díjtalan, a 
vendégek adományaikat a kihelyezett perselyek-
be tehetik. Az eseményt a Monor-Kistemplomi 
Református Egyházközség szervezi. További rész-
letek: Lénárt Tibor, tel.: 06-30/994-2539. nfo

A 
Péterffy András által készített Pleszkán-
film részleteinek nosztalgikus bevezető-
je után Dániel Balázs kezdte a koncertet. Ő 

a boogie-woogie magyar népszerűsítője, legte-
hetségesebb fiatal zongoristája. Amikor 12 éve 
elkezdte ezt a stílusirányzatot játszani, akkor ta-
lált rá Pleszkán Frigyesre, aki ennek oktatását is 
vállalta. Havi rendszerességgel járt hozzá Győr-
ből Budapestre órákat venni, amíg tehette. 
 – Nagyon sok mindent tanultam tőle 
 – mondta –, gondolkodásmódot és techni-

kai fogásokat. Ha saját szerzeményt komponá-
lok, akkor is akarva-akaratlan ott van mögöttem. 
Azok a tanítások mind bennem vannak, és az ő 
tudása mindig érződik a szerzeményeimen.
 Dániel Balázs virtuozitása óriási sikert aratott. 
Nem véletlenül nevezik Mr. Firehandnek, azaz 
Égő ujjaknak, ami egyik – a Vigadóban is nagy 
tapssal jutalmazott – saját szerzeményének is 
a címe. Az általa rendszeresen szervezett Győri 
Nemzetközi Boogie Woogie Fesztiválokon szin-
tén sok elismerést szerzett.
 A Pleszkán Frigyes Emlékzenekar tagjai: Csep-
regi Gyula (szaxofon), Jeszenszky György (dob) és 
Rátonyi Róbert (zongora). Vezetőjük Gayer Ferenc 
(bőgő), aki korosztályának kiváló zenészeivel már 
több sikeres formációt is alakított, amelyek min-
dig meghatározó együttesei voltak a magyar 
jazzéletnek. Őt – mint Pleszkán Frigyes talán leg-
közelebbi zenésztársát – kérdeztük névválasztá-
sukról és monori tapasztalatairól. 
 – Frici rendkívül muzikális zongorista volt, 
korának egyik legnagyobb tehetsége – hang-
súlyozta. – A legnagyobb klasszikusokkal is 
megállta volna a versenyt. Egy ilyen emberre 
emlékezünk. És ha a zenekarnak az a célja, hogy 
megőrizze szakmai és emberi nagyságát, akkor 
gondolom jogos, hogy felvettük az ő nevét. Na-
gyon sokan voltak itt. Ez egy különleges érzés. 
A hely szelleméből, Frici egyéniségéből adódó-
an is ez egy különleges, mondhatnánk szakrális 
hely. Itt többször játszottunk a Fricivel, szólóban, 
duóban. Nagyon nagy tisztelet és elismerés az 
ittenieknek, hogy fenntartják Frici emlékét, mert 
ő különleges egyéniség volt.
 Pleszkán Frigyes leánya, a két művészeti ág-
ban is jártas Écska sem átlagos személyiség. Az 
egész ország megismerhette énekesként a Voice 
tehetségkutató műsor televíziós adásaiból, amit 
ő profi körülmények közötti érdekes kalandként 
értékel. De bábkészítőként is járt már nálunk, 
Monoron. A Kult Pincében és a városi könyvtár-
ban is volt kiállítása egyéni bábfiguráiból. Buda-
pesten egy új bár dekorációját készítette bábja-
ival. Jelenleg tagja a Soulbreakers Zenekarnak. 
Velük jól megtalálta a zenei közös nevezőt. Ked-
veli az amerikai soul- és blues-énekeseket. Most 
főleg a blues-rockot tartja saját műfajának. Azt 
kérdeztük tőle, számára milyen érzés Monoron 
szerepelni.
 – Nagyon-nagyon furcsa. Kavarognak ben-
nem az érzések, hiszen édesapám emlékkon-
certjén vagyunk. Egyszerre nagyon örülök 
hogy itt lehetek, másfelől nagyon jó lenne, ha 
kísérhetne, itt lehetne. Egyszóval nagyon hi-
ányzik. Nagyon furcsa szituáció, nehéz is vele 
megbirkózni. Énekesként sikerült neki. Nagy 
tapsot kapott.  Bolcsó G.

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

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

Seres Attila 
FÖLDMÉRŐ 

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

Megosztás, határrendezés, 
épületfeltüntetés és törlés.

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

Dániel Balázs, Pleszkán Frigyes tanítványa

Álláshirdetés
MONORI autószeRvIz
gyakorlattal rendelkező  
szervizasszisztenst  
keres.

szakmai önéletrajzokat az 
allasrajelentkezes20@gmail.com 
e-mail címre várjuk.
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HELYTÖRTÉNET

A Római Katolikus Egyház 
plébánosa (Karsay Lajos 
1875–1900) idejében kiemelkedő 
szellemi és pedagógiai 
tevékenységet folytatott Bobory 
János katolikus kántortanító.

A monoriak viselt 
dolgai LXVII. – TANÍTÓK

A városi könyvtár névadója, Borzsák István 
születésének centenáriumi évében gazdag 
programkínálattal várta az érdeklődőket. 
Szeptember 30-án két eseményről is nívó-
san emlékeztek meg: a 10. éve megrende-
zett Benedek Elekhez kötődő népmese nap-
járól, illetve arról is, hogy most lenne 100 
éves Homoki-Nagy István, a „magyar termé-
szetfilm doyenje”, ahogy a vendégek kö-
szöntésekor dr. Zsombok László polgármes-
ter nevezte. Hogy lehet-e valami kapcsolat 
a népmese és a természetfilm között? – te-
hetjük fel magunknak joggal a kérdést, 
melyre igenlő választ adhatunk. Homoki-
Nagy Istvánnak szülővárosában, Mezőtúron 
adományozott, és most itt kiállított emlék-
lapján olvasható: az utódnemzetek köteles-
sége kutatni az elődök életét. 
 A népmesék hagyományaink kincsestá-
rával ajándékozhatják meg gyermekeinket. 
Lehet, hogy a mai gyerekek természetszerű-
en már másfajta meséket is igényelnek mint 
a régiek, a népmesék fantáziafejlesztő, szó-
kincsgyarapító szerepe mégis vitathatatlan.
 A természetfilmek technikai lehetősé-
gei is sokat fejlődtek, változtak az utóbbi 
időben. De a kamerával, a film nyelvén, na-
gyobb szeretettel és költészettel „különös 
meséket susogni” Homoki-Nagy Istvánnál 
szebben senki sem tudott.
 A film költőjének is nevezett természet-
filmes apja közjegyzői irodájában dolgozva 
került Monorra és élt itt egy ideig.
 Külföldön az edinburghi diploma, a Kar-
lovy Vary-i legjobb operatőri, majd a velen-
cei filmfesztivál nagydíja tette világhírűvé. 
Ezek után hivatalosan itthon Kossuth-díjjal 
ismerték el munkásságát.
 Kiss Attila tanár úr kiállításmegnyitójában 
kiválóan és élvezetes stílusban mutatta be 
Homoki-Nagy István sokszínű, tudományos 
alaposságú és nagy líraiságú munkásságát. 
Ő idézte a filmes fiának gyermekkori barátja, 
Péterffy András filmrendezőt, aki szerint nagy 
kár lenne, ha a Homoki-Nagy család törté-
nete feledésbe merülne. Könyvtárunk ez-
zel és a később megnyitott orvostörténeti 
kiállítással – amely során a fiatalabb testvér, 
Homoki-Nagy László körzeti állatorvos em-
léktárgyait mutatták be – hozzájárult, hogy 
ez ne történhessen meg.     B.G. 

Benedek Elektől  
Homoki-Nagy Istvánig

P éldául az alig egy évig kiadott Monor és 
Vidéke (1882. március–december) áprilisi 
számában a „Monor vidéki tanító egylet” 

tagjaihoz ír egy cikket. Monor vidékén, vagy-
is a „Cserháton” ebben az időben 60-70 tag al-
kotta az egyletet, melyben Monort kilenc taní-
tó képviselte. (Három 
felekezeti elemi isko-
la létezett: római ka-
tolikus, református 
és izraelita.) Ugyan-
is egy 1868-as tör-
vénycikk kötelességé-
vé tette a tanítóknak, 
hogy járási körré ala-
kuljanak. Bobory taní-
tó úr – mint az egye-
sület elnöke – ezúton 
szorgalmazta, hogy 
indítsanak szakköz-
lönyt, bár belátta, 
hogy a tanítók még 
az évi 4 forint költsé-
get sem tudták nél-
külözni. Pedig „a ha-
ladó kor megkívánja, 
hogy tanító értekez-
letek tartassanak, ahol 
a kérdések, előadá-
sok, az ismeretek tár-
házát bővíteni, gazda-
gítani lehet”. Írásában 
megemlíti az 1881. évi országos tanító egyle-
ten elhangzottakat, miszerint az egyesületek 
„feladata, hogy az iskolák szellemi haladását 
ellenőrizze, a tanítók tekintélyét oltalmazza”. 
Szerinte „minden bokor azt hangoztatja: ne-
veljük a népet, …erre a válaszunk: tartsunk 
össze, képezzük magunkat”.
 Ez év májusában egy nagyon fontos ese-
mény került az olvasók figyelmébe: „Monor 
város pol-
gárai az 
egri káp-
talannak 
mono-
ri birto-
kát újólag 
kivették haszonbérbe; a haszonbérlő társa-
ság a napokban tartotta gyűlését, melyben 
préceptorrá Szabó Elek, pusztabíróvá Kajli Már-
ton előkelő polgárok választattak meg”. E gaz-
dasági eseménynek, az akkor 6000 lakosú 
– kevés kisbirtokú – községben igen nagy je-
lentősége volt.

 Lienfeld Ignácz felekezeti elemi iskolai taní-
tó 1882 májusában a művelődés lehetősége-
iről írt újságcikket „Szervezzünk menedéket 
kisdedeinknek” címmel. Ebben utal arra, hogy 
Európában az újonnan felállított polgári isko-
la, máshol a gimnázium felállítása, itt egy reál, 
ott egy felsőbb leányiskola képezi a fejlődés 
útját. A legkisebb helyeken pedig „a jól szerve-
zett népiskolák és kisdedóvó intézetek, illetve 
gyermekkertek léteznek. Monoron azonban a 
három felekezeti iskolán kívül gyermekeink to-
vábbi képeztetéséről le kell mondanunk”. Ví-
zióként megemlíti 1882-ben a helyi sajtóban: 
„Monor város, mint egy nagy vidék központ-
ja hivatva van majdan a vidék művelődésének 

központjává is lenni. 
S ami az írásának lé-
nyege, felteszi a kér-
dést: „Ki vezérelje a 
3-4 éves gyermeket, 
ki oltsa a kis ártatlan-
ba az erkölcs nemes 
szikráit?” S mi történik 
ezután? A monori Jó-
tékony Nőegylet „fel-
karolja e szent ügyet” 
és szervezkedésbe 
kezd, hogy „az óvóin-
tézet lehetőleg még 
ez évben életbe lép-
jen”. A júniusi közgyű-
lésén gróf Teleki Sán-
dorné úrhölgy „mint 
védnő elnöklete alatt, 
Koos Emilné elnök és 
a jelenlévő 36 fős tag-
ság elhatározza, hogy 
közadakozással létre-
hozza az óvodát”. Az 
óvoda végül novem-
ber 13-án kezdte meg 

működését, bérelt helyiségben. Óvónőt is fo-
gadtak évi 100 forint díjazással. A szülők havi 
50 krajcárt fizettek gyermekeik óvodai költsé-
geként.
 1900-ban a Római Katolikus Egyház életé-
ben új fejezet kezdődik. Karsay Lajos plébános 
örökébe dr. Sandula Imre főesperes apátplé-
bános lép (1945-ig szolgál), aki meghatározó 
szerepet tölt be az egri káptalan (kanonokok 

tanácsa), a főkápta-
lan, valamint a mo-
nori elöljáróság, illet-
ve képviselő-testület 
közötti együttműkö-
désben. A káptala-
ni földbirtok bérleti 

használata és majdani megvásárlása, a kegy-
úri jogok gyakorlása jelentős konfliktusok for-
rása volt. 
 Forrás: Monor és Vidéke, 1882; Monorkerületi 
Lapok 1901–1914; Monori arcok, sorsok, történe-
tek, 2001.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Dr. Sandula Imre Monoron főesperes 
pátplébános 1900-tól 1945-ig

„A haladó kor megkívánja, hogy 
tanító értekezletek tartassanak, ahol 
a kérdések, előadások, az ismeretek 
tárházát bővíteni, gazdagítani lehet.”
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Három a magyar 
igazság!
November 7. 17 óra 30
Operettgála Oszvald 
Marikával és az Ope-
rett Voices társulattal.
Vigadó, díszterem

Közös Út
2014. november 8. 14 óra 
Cukorbetegek egyesületének ünnepsége.
Vigadó, díszterem

Taggyűlés
2014. november 8. 14 óra
Nagycsaládosok Monori Egyesülete.
Művelődési ház

Kölcsönlakás
November 9. 17 óra
A Monori Merlot Társulat előadása.
Művelődési ház

Taggyűlés
November 12. 14 óra
Vasutas Nyugdíjas Klub éves gyűlése.
Művelődési ház

Dr. Csókay András 
előadása
November 14. 
18 óra 30
Az advent 
bizonyossága.
Vigadó, díszterem

Baba-, gyermekruha és játékbörze 
November 14. 9 órától 12 óráig
Művelődési ház

Márton-napi újbor ünnep
November 15.
Művelődési ház

Jótékonysági előadás
November 16. 16 óra
A Máltai Szeretet Szolgálat szervezésében.
Művelődési Ház

Adventi kiállítás
November 21. 19 óra
Kiállítás Kruchió László munkáiból és 
Evarics Györgyné mézeskalács-műveiből. 
Vigadó

Táncház
November 22. 16 óra
Szervező: Monori Strázsák Néptánc Együttes.
Művelődési ház

Véradó ünnepség
November 28. 
Művelődési ház
 

Első adventi 
gyertyagyújtás 
November 30. 16 óra
Közreműködik a re-
formátus, a katoli-
kus, az evangélikus 
és a baptista egy-
ház kórusa. Köszön-
tőt mond: Paszter-
nák Tamás. Gyertyát 
meggyújtja  

dr. Zsombok László polgármester.
Szent István tér

Jófej pelyhek
December 5. 12 óra
Kiss Kata Zenekar gyermekkoncertje és tél-
apóvárás. A koncertre iskolai csoportok je-
lentkezését is várjuk!
Művelődési Ház

Müller Péter
előadása
December 5. 18 óra
A népszerű író
előadása 
Vigadó, díszterem

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

Márton-napi ludasságok címmel rendeznek 
jótékonysági bált a Tesz-Vesz óvodában no-
vember 15-én szombaton, 19 órától. A ren-
dezvényen befolyt összegből az óvoda ud-
vari játékparkját bővítik a szervezők. 
 A belépő 1 000 forintba kerül, a vacsoráért 

– sült libacomb párolt káposztával – további 
1 200 forintot kell fizetni.
 A zenéért dj Jack felel. Jegyeket a szülői 
munkaközösség tagjainál és az óvónőknél 
lehet vásárolni. nfo.  

Márton-napi jótékonyság

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

Könyvtári
programok

A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár no-
vemberben is változatos programokkal várja az 
érdeklődőket. 
 A nagy sikerű orvostörténeti kiállítás novem-
ber 15-ig megtekinthető a könyvtárban.  
A Homoky-Nagy István emléktárgyaiból összeál-
lított gyűjtemény november 30-ig várja a ven-
dégeket. 
 November 8-án 10 
órától két program in-
dul egy időben: a leg-
kisebbeket gyermek-
jóga- foglalkozásra 
hívják, míg a nagyob-
bakat horgoló-szak-
körre invitálják a foglal-
kozások vezetői.
 November 19-én 10 órától újra „Hintóka-
ringóka” foglalkozásán vehetnek részt kisgyer-
mekek és szüleik. 
 Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt 
a könyvtár munkatársai. 

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

monorkonyvtar@
monorkonyvtar.hu 

•   Vállaljuk kémények bélelését, 
szerelt kémények kivitelezését, 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós gázkazánok 
kéményeinek kivitelezését, 
teljes körű ügyintézését!

•   Vállalunk  minden 
nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkákat!

Minden, ami 
kémény!

Csinos Károly egyéni vállalkozó: 
Tel.: 06-70/384-6746

Kovács István: 06-70/355-5118
2200 Monor, Deák F. utca 10.

E-mail : csinosk@freemail.hu

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

TÉLI GUMI AKCIÓ!
06-20/204-5962
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SPORT

Két sportszakosztály sikersorozata

A Monori Sportegyesület (MSE) birkózói folya-
matosan szállítják az érmeket szakosztályuknak 
és sportszerető közvéleményünknek. Szeptem-
ber 27-én, az FTC által rendezett szabadfogá-
sú Atomhajó Kupán Pénzes Péter (54 kg) és Békési 
Vencel (23 kg) két arany-, Bódi Attila (29 kg) és Kell-
ner Dániel (50 kg) két ezüst-, továbbá Ottrokocsi 
Attila (50 kg) és Kolompár Tibor (26kg) két bronz-
érmet szereztek. 
 Október 11-én Újpestről Kellner Dávid, 
Ottrokocsi Attila és Bódi Attila aranyérmet; Kell-
ner Sándor és Haász Mihály pedig ezüstöt hoz-
hatott haza. Ugyanekkor a prágai nemzetközi 
birkózóversenyen Bajkai Ábel a serdülő 73 kilo-
grammosok között aranyérmet nyert. 

 Október 19-én, a nyársapáti Közép-Magyar-
országi Területi Szabadfogású Bajnokságon 
Bajkai Ábel (69 kg), Kellner Dániel (50 kg) és 
Rácz Zsombor (58 kg) bajnok lett. Fekete Sán-
dor (38kg) a második, Pénzes Péter (54kg) és 
Ottrokocsi Attila (50kg) pedig a harmadik he-
lyen végzett.
 Úszóink is minden dicséretet megérdemel-
nek. Október 4-én, a Szentendrén megrendezett 
Pest Megyei Csapatbajnokságon 9 alkalommal 
állhattak dobogóra, 5 arany- és 4 bronzéremet 
nyertek. Bock Luca: 1 arany-, 1 bronz-, Vargha Vi-
rág 2 arany-, Koblencz Kristóf 1 arany-, Mészáros 
Levente 1 bronz-, Ponyi Patrik 1 arany- és Kovács 
Patrik 2 bronzérmet szerzett.  

Jelentkezzen be díjmentes hallásszűrésünkre! Próbálja ki elsők között a JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJÁT még kiválóbb hangminőségben!

NEM AKAR HINNI A FÜLÉNEK? PEDIG IGAZ!

Az így gyártott, fülbe rejtett készülékek:

 kisebbek, esztétikusabbak   komfortosabbak   tökéletesen illeszkednek  
 nem lötyögnek   szinte észrevétlenek   nem nyomnak 
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MEGÉRKEZETT HAZÁNKBA AZ EGYEDÜLÁLLÓ 3D LED 
HALLÓKÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA

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

Hirdetés

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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
intenzív kresz-tanfolyam indul

november 10-én és 17-én 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

A nyársapáti érmes birkózók

Úgy néz ki, hogy jó hatással volt a Monori SE NBIII-
as labdarúgócsapatára az alapos nyári-őszi frissítés 
a BSS 2000 Kft. segítségével. Az előző idény végén 
még a kiesés ellen küzdött együttesünk. Az újon-
nan igazolt edzővel, Tóth Mihállyal és a játékosok-
kal csapatunk lapzártánk idején az Orosháza és a 
Szeged elleni győzelem után – 4 fordulóval az őszi 
idény befejezése előtt – a tabella 2. helyét foglal-
ja el. Előttünk áll az NB I-be visszatörekvő Vác, utá-
nunk pedig a tavaly még NB II-es Kozármisleny. 
Velük még ezután fogunk játszani. Az erős me-
zőny rendkívül erős pontversenyében még jelen-
tősen vissza is eshetünk november végéig, de a 
fejlődés már mindenképpen látható.  B.G.

Hajrá MSE!

 Október 11-én a Matrica Kupa Nemzetkö-
zi Úszóversenyen,  Százhalombattán, az MSE 8 
fős csapata 12 érmet szerzett. Vargha Virág: 3 
arany- és 3 ezüst- és 2 bronzéremnek, Bock Luca 
1 arany-, 1 ezüst-, 1 bronzéremnek, míg Mészáros 
Levente 1 bronzéremnek örülhetett. B.G.
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Impresszum

Készpénzért vásárol Almási Katalin bútorokat, 
festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelá-
nokat, csillárt, könyveket, bizsukat, borostyánt, 
ezüstöt, csipkét, teljes hagyatékot, díjtalan ki-
szállással. Érd.: 06-30/308-9148

Redőny, Reluxa! Szúnyogháló, harmónikaajtó, 
szalagfüggöny szerelése. REDŐNYÖK JAVÍTÁ-
SA, FELÚJÍTÁSA, GURTNICSERE. GARANCIÁVAL, 
HÉTVÉGÉN IS! Érd.: Nagy Sándor, 
Tel.: 06-20/321-0601

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyogháló stb. 
szerelése, javítása olcsón, gyorsan, megbízha-
tóan, garanciával. Kotyinszki Tibor 
Tel.: 06-30/850-2161

Masszázs Monoron! Frissítő, relaxáló és láva-
köves masszázs. Iványi Margit, gyógymasszőr 
Tel.: 06-30/663-2772 
facebook.com/margomasszazs
 
Tűzifa eladó! Akác guriga 2800 Ft/q, tölgy-
bükk guriga 2400 Ft/q, méteres rönk 2300 Ft/q, 
hasítás 200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás ingyenes. 
Tel.: 06-20/343-1067

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik Szabados Jánosnét, Manci né-

nit, utolsó útjára elkísérték, sírjára elhelyez-
ték az emlékezés virágait és mély fájdalmukban 

együttérzésüket fejezték ki. 
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Izmán 
Attila Sándor gyászszertartásán részt vettek, 
fájdalmunkban osztoztak és utolsó útjára elkí-

sérték. Külön köszönet dr. Zsédely Ferencnek, a 
több éves gyógyító munkájáért.  

Gyászoló család

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mind-
azoknak, akik szeretett halottunkat, Günther 
Ilonát utolsó útjára elkísérték, sírjára elhelyez-

ték az emlékezés virágait és mély fájdalmunkban 
együttérzésüket fejezték ki.

Gyászoló család

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, 
akik szeretett édesapánkat, Seres Istvánt utol-
só útjára elkísérték, a részvétükkel bánatunkat 
enyhíteni igyekeztek, gyászunkban osztoztak. 

Fiai

Apróhirdetés Köszönetnyilnánítás

Vigadó étterem
2014. november 22. 19 óra

Kadlott
Karcsi  
újra Monoron
Vacsorával  
egybekötött mulatás.
Erzsébet és Katalin nevű 
vendéginknek  
ajándék!

Étterem • kultúra • szórakozás

Belépő az étteremben kapható: 2400 Ft. ami tartalmazza a vacsora árát is. 

Monor, Kossuth L. u. 65-67. • Tel.: 06-30/395-4834, 06-20/824-8823

www.monorivigado.hu

2014. november 28. péntek 19 óra

Jazz-koncert  
Buli Van 
Band
a monori 
Vigadóban!

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház
Monor, Ady E. út. 47–49.

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

WWW.PATRIATAKAREK.HUWWW.TAKAREKPONT.HU FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

Az ötlet az Öné 
az anyagiakat 
bízza ránk!

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. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígér-
vénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek 
és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, 
Csömör, Dánszentmiklós, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, 
Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, 
Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés
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Akár 1.000.000 Ft
gyors, egyszerű akár kezes
és ingatlan fedezet nélkül
tetszőleges célra
igényelhető!

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

Mit vegyek 
karácsonyra?

THM: 
16,68%*

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. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények 
között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem 
alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása 
esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, 
Csemő, Csömör, Dánszentmiklós, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, 
Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, 
Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU.

Mit vegyek
karácsonyra?

Az ötlet az Öné
az anyagiakat 

bízza ránk!

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

THM
16,68%*

Akár 1.000.000 Ft
gyors, egyszerű akár kezes  
és ingatlanfedezet nélkül  
tetszőleges célra igényelhető!

A SZERVIZKÖLTSÉGBŐL

FŐNIX-TAGOK 

SZÁMÁRA

1 Az ajánlat kizárólag a javítás során felhasznált gyári Peugeot-alkatrészek számlán feltüntetett bruttó árának visszatérítésére 
vonatkozik azon ügyfelek részére, akik regisztrált Főnix Hűségprogram-tagok, a www.szolgaltatasok.peugeot.hu/fonix-
regisztracio/ oldalon regisztrálnak a Főnix Hűségprogram Nyereményjátékba, a sorsolás időszakában javíttatják a gépjárművüket 
valamely Főnix Hűségprogramban részt vevő hivatalos Peugeot-márkaszervizben és nyertesként kisorsolásra kerülnek a játékban.
2Használtautó átvizsgálási csomagjaink árai és tartalma: • 6 990 Ft - Diagnosztikai csomag: 21 pontos megbontás nélküli vizsgálat, 
computer diagnosztika - a gépjármű computeréből történő hibakiolvasás. • 9 990 Ft - Kibővített diagnosztikai csomag: 21 pontos 
megbontás nélküli vizsgálat, computer diagnosztika - a gépjármű computeréből történő hibakiolvasás, műszeres lengéscsillapító-
mérés, műszeres fékhatásmérés.

Az akciós ajánlat kizárólag a Főnix-programban érintett alkatrészekre vonatkozik 2014. 
október 1. és december 19. között, nem tartalmazza a szerviz munkadíjköltségét. Az 
akcióban részt vevő hivatalos Peugeot-márkaszervizek listáját és további ajánlatainkat 
megtalálja a szolgaltatasok.peugeot.hu oldalon.

HAVONTA NÉGY SZERENCSÉS, A FŐNIX HŰSÉGPROGRAM
NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZT VEVŐ FŐNIX-TAGNAK

HASZNÁLTAUTÓ ÁTVIZSGÁLÁSA
KIBŐVÍTETT DIAGNOSZTIKAI  
CSOMAG2

9 990 Ft-ÉRT
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Balogh és Fiai Kft. PEUGEOT HIVATALOS MÁRKASZERVIZ • Monor, Halas út 38. 
Tel.: 06-29/412-292, 06-30/986-9371, 06-30/670-5323
www.peugeot-monor.hu



Telefon: 06-70/368-4817 
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.

# jel = karton, rekesz

Arany 
Fácán 0,5 l   

db/#
139/129 Ft

Arany - 
ászok 0,5 l   

db/#/10#
179/169/159

Ft

Soproni 
0,5 l   db 
169 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz bubis

1,5 l db/# 
95/89 Ft

B rizs 
1 kg

179 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

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

139/129/119
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Tomi 
6 kg 

2190 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 Ft

Coccolino 
1 l db/#

459/419 Ft

Löwenbrau  
0,5 l # 

159 Ft

Suniol  
étolaj 

1 l db/15 db 
299/279

Ft

Kaiser 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Ft 
Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,5 l dob. #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Ft
Pepsi cola 2,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Ft
Red bull 0,25 l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Balaton Boglári fehér, vörös   0,75 l  . . . .399 Ft
Ballantines 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4190 Ft
Coca Cola 2 l   #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft 
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Ft
Nestea 1,5 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Denis ecet 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Ghána kakaópor 100 g . . . . . . . . . . . . . . .179 Ft
Sangria 1,5 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699 Ft
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . 599/549/499 Ft

Calgon 500 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 Ft
Cillit Bang 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Ft
Dosia 10 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . 2790 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér . . . . . . . . . . 2990 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/# . . . . . . 339/329 Ft
Persil duo tabs 15 db-os . . . . . . . . . . . . 1190 Ft
Tisza 2 tekercses kéztörlő . . . . . . . . . . . .129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . . 1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapír extra  . . . . . . .149 Ft

Vénusz 
étolaj 1 l 

389 Ft

Kutya-
konzerv 

1250 g  12 db-tól 
199 Ft

Kutya-
szalámi 

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

Ft

Milka
 100 g db/20 db

219/199 
Ft-tól

Cukor 
1 kg

179 Ft

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l db/#   

749/699 
Ft

Silan  
1 l db/#

449/399 
Ft

Mleko 
UHT tej 

1 l/#
159/149 Ft

Nescafe  
3in1 10 db-os

db/1#/3#
369/359/339 

Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#
379/369

Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

UHT tej  1,5 l    db/# . . . . . . . 159/149 Ft

Riesen-
brau 0,5 l db/#

129/119 Ft

Pince- 
mester 

2 l fehérbor db/# 
459/429 Ft

Martini  
Bianco 0,75 l 

1390 Ft

Adambrau
0,5 l   

129 Ft


