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Önkéntesek akcióban
A TeSzedd! országos önkéntes szemétgyűjtő  
akciót idén ötödik alkalommal rendezték meg.  
A kezdeményezéshez Monor is csatlakozott, 105 
személy áldozta szabadidejét a város kül- és 
közterületeinek megtisztítására. Hivatali dolgozók, 
civilek, tanárok és diákok közösen vettek részt az 
akcióban. A végeredmény pedig most is örömteli, de 
elkeserítő is egyben. Örömteli, mert sokan vannak, 
akiknek számít a környezet tisztasága. Elkeserítő, 
mert évről évre hatalmas mennyiségű hulladékot 
helyeznek el illegálisan a város területein.    4. old.



Akciós árak június 8-tól 20-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!

gyf. = gyorsfagyasztott

Csirkemell csonttal

Hajdú kolbász

Pecsenyekacsa gyf.

Pulykamedál

Csirkecomb

Lecsókolbász 

Hevesi csípős, csemege
szalámi

Marhalábszár

Sertéscomb

Pulykanyak

Csirkeszárny gyf.

Juhász virsli

Zsírszalonna

Grill micshús 0,5 kg

Pacal

Füstölt szalonna

899 Ft/kg
599 Ft/kg

899 Ft/kg

599 Ft/kg

899 Ft/kg

599 Ft/kg

1390 Ft/kg

1690Ft/kg

990 Ft/kg

599Ft/kg

399 Ft/kg

990 Ft/kg

399 Ft/kg

799 Ft/csom.

1100 Ft/kg

890 Ft/kg
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Nyolcadik alkalommal írja ki az önkormányzat 
a Monor város jó tanulója, jó sportolója pályáza-
tot. A pályázat célja, hogy ösztönözze a tanuló-
kat a szellemi és fizikai képességek folyamatos 
fejlesztésére, az eredményes tanulásra és sporto-
lásra, hogy motiváltak legyenek a magasabb cé-
lok és további sikerek elérésében. 
 Általános iskolai tanulók esetében három fő ré-
szére, középiskolai tanulók esetében egy fő részé-
re adható a díj. A cím elnyerésére azokat a diáko-
kat terjeszthetik fel, akik monori lakosok, a félévi 
és év végi tanulmányi eredményük egyaránt eléri 
vagy meghaladja a 4,5 átlagot, továbbá 2014. jú-
lius 1. és 2015. június 30. között az adott sportági 
szakszövetségek hivatalos megyei, területi vagy 
országos bajnokságán, minősítő versenyén vagy 
nemzetközi versenyén eredményesen szerepeltek.
 A diákokat ajánlhatja szülő, gondviselő, 
testnevelőtanár, edző, illetve annak az oktatá-
si intézménynek a vezetője, ahol a pályázó az 
adott évben a tanulmányait folytatta. A felter-
jesztés ideje június 30. 16 óra 30 perc. 
 A felterjesztést az Emberi Erőforrások Bizottsá-
gához kell eljuttatni postai úton. Cím: 2200 Mo-
nor, Kossuth Lajos utca 78-80, 129-es iroda. Ügy-
intéző: Burján Sándor, tel.: 06-29/612-305. RT

Jó tanuló, jó sportoló

Büntetik a lomizást

Az elmúlt hetekben Monoron lomtalanítás 
volt, amelyet sajnálatos módon idén is több ne-
gatív jelenség – köztük az úgynevezett „lomizás” 
kísért. Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakossá-
got az idevágó jogszabályi változásokról. Az új 
hulladéktörvény kimondja, hogy a lomtalanítás-
kor kihelyezett tárgyak a kihelyezés pillanatában 
a közterület-fenntartó tulajdonába kerülnek, így 
aki ezekből eltulajdonít, az lopást követ el!
 Akár két év szabadságvesztéssel is büntet-
hető az elkövető, ha a lopási „kár" meghaladja 

ÖNKORMÁNYZAT

Kerékpárosbarát 
a monori Vigadó

Kerékpárosbarát Munkahely-díjat kapott a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 
Az elismerést május 22-én Vácon vehette át 67 to-
vábbi munkahely képviselőjével Hanzelik Andrea, 
a Vigadó Kft. igazgatója. A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium és a Kerékpáros Magyarország Szövet-
ség (KMSZ) közös pályázattal szeretné ösztönözni 
a településeket és a munkahelyeket, hogy a meg-
felelő infrastruktúra kialakításával, szemléletformá-
lással tegyék biztonságossá és vonzóvá a kerékpá-
ros közlekedést. 
 – A napokban a monori óvodákba, valamint a 
városi könyvtár elé további kerékpártárolókat he-
lyezett ki a városvezetés, hogy a gyerekek is tudja-
nak kerékpárral járni az intézményeinkbe – mond-
ta el Zsombok László polgármester, így júniustól 
minden monori óvodás – és természetesen szülő - 
biciklivel mehet az oviba. 
 – Bízunk benne, hogy minél többen választják 
Monoron is ezt a környezetbarát és egészséges 
közlekedési formát. Jövőre településünk is pályázik 
a kerékpárosbarát város címre – tette hozzá a pol-
gármester. nfo

Elkészült a településfejlesztési stratégia

Tisztelt Monori Lakosság, ezúton tájékoz-
tatom önöket arról, hogy Monor Városi Önkor-
mányzat elkészítette integrált településfejlesz-
tési stratégiáját, melynek célja, hogy a területi 
alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdí-
tása a városban, a városrészre vonatkozó célok 
meghatározása és azok középtávú megvalósítá-
sa. A tervezet a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet rendel-
kezéseinek megfelelően került kidolgozásra, a 
hatályos településfejlesztési koncepció elhatáro-
zásainak figyelembevételével és újonnan készí-

tett megalapozó vizsgálatra épül. Tájékoztatom 
önöket, hogy a tervezet tartalma maradékta-
lanul tükrözi az ITS készítésével kapcsolatban a 
tervezési szakaszban lefolytatott települési part-
nerségi egyeztetések eredményét. 
 A dokumentum elkészítése a KMOP-6.2.1/
K-13- 2014-0002 „Közép Magyarországi Opera-
tív Program – Fenntartható településfejlesztés 
a kis- és középvárosokban – Integrált Település-
fejlesztési Stratégiák kidolgozása” című európai 
uniós forrásból finanszírozott projekt keretében 
történt. 
 A tervezet Monor honlapján (www.monor.
hu) a településrendezés menüpont alatt megte-
kinthető.  Dr. Zsombok László, polgármester
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Megújul a Szent Orbán-szobor környéke

Monor Városi Önkormányzat a Strázsahegy 
turisztikai fejlesztése, illetve a borászati és sző-
lészeti kultúrájának népszerűsítése érdekében 
döntött az Orbán tér felújításáról, fejlesztésé-
ről. A tér megújításának célja a Strázsahegyre 
és a pincefaluba látogatók számára egy kultu-
rált közösségi találkozó és pihenő hely kialakí-
tása, mely a Strázsahegyi rendezvények egyik 
helyszínének is teret adhat.

az 50 ezer forintot, és/vagy a lopást üzletszerű-
en, vagyis rendszeres haszonszerzésre töreked-
ve követik el. A rendőrök, vagy a közterület-fe-
lügyelők tettenéréskor – ha bűncselekmény 
gyanúja áll fenn – a szabályszegőt feltartóztat-
hatják, vagy beszállíthatják a rendőrségre.
 Tehát az eddig megszokott, megtűrt, úgyne-
vezett „lomizás" szabálysértés, rosszabb eset-
ben bűncselekmény és tilos. Ezzel remélhe-
tőleg eltűnnek a széttúrt szemétkupacok, a 
szétdobált szemét, illetve a város egyes terüle-
tein megjelenő, a „lomizás” eredményeként is 
kiválogatott illegális szemétlerakások, melyek a 
jelentős többletmunka mellett el is csúfították 
városunkat.  Monori Polgármesteri Hivatal. 

 A fejlesztés több 
ütemben valósul 
meg. Első ütem: Mo-
nor Városi Önkor-
mányzat és a Monori 
Borút Egyesület pá-
lyázati együttműkö-
désével elsőként a 
balesetveszélyes, kor-
hadt fák kivágása, va-
lamint az új fák első 
ütemének a telepíté-
se történt meg (2014.). 
Második ütem: az ön-
kormányzat a tér bő-
vítése érdekében 
megvásárolta a térrel 
szomszédos, út mel-
letti ingatlant, mely-
nek megtörtént az 
első körös kitakarítása, 

tereprendezése (2014). Harmadik ütem: 2015 
őszéig az önkormányzat saját forrásból való-
sítja meg az Orbán tér – nagyrészt az erede-
ti – területének megújítását. Negyedik ütem: 
további telekrendezések után és újabb forrá-
sok rendelkezésre állása esetén valósul meg az 
utolsó ütem, melynek eredményeképpen jö-
het létre az eredeti háromszög alakú tér he-
lyett egy négyszög alakú tér. nfo

Az Orbán tér látványterve, a fejlesztés több ütemben valósul meg
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A Monori Kossuth Lajos Óvoda pályázatot hir-
det 2 fő óvodapedagógusi munkakör betöltés-
re. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 
július 15. Bővebb tájékoztatás a www.monor.
hu és a www.kossuthovoda.hu oldalakon ér-
hető el, vagy Trincsiné Márton Zsuzsannától kér-
hető a 06-29/410-739, vagy a 06-20/824-4908 
telefonszámon. 

Pályázati felhívás

Hirdetés

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok, a föld-
használók figyelmét gyommentesítési köte-
lezettségük teljesítésére. Monor Városi Ön-
kormányzat a köztisztaságról és a szervezett 
köztisztasági szolgáltatásról szóló 4/1996. (I.18.) 
számú önkormányzati rendelete alapján a vá-
ros területén lévő ingatlanok tisztán tartásáról 
az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói 
kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, 
hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tart-
sák, gyomtól gaztól megtisztítsák.
 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyele-
téről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) be-
kezdése alapján a termelő, illetve a földhaszná-
ló köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok 
más, különösen a szomszédos termelők nö-
vénytermelési, növényvédelmi biztonságát 

vagy az emberi egészséget bár-
mely módon veszélyeztetik, vala-
mint figyelembe venni az integrált 
növénytermesztés alapelveit, to-
vábbá a környezet és a természet 
védelmét. 
 A földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbójának kiala-

kulását megakadályozni és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani. (T. 17.§ (4).
 A védekezési kötelezettségüket megszegő 
tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben nö-
vényvédelmi bírságot kell kiszabni. (Tv. 60.§ (1/c).
 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (belterü-
leten a jegyző) közérdekű védekezést rendel-
het el a fertőzött területre, melynek költségei a 
tulajdonost (földhasználót) terheli és nem fize-
tés esetén adók módjára behajtható. 
 A fentiek alapján kérjük, hogy a szükséges 
mechanikai gyommentesítést az érintettek szí-
veskedjenek végrehajtani. 
 Földterületeink és környezetünk gyommen-
tessége mindannyiunk közös érdeke!

Monor Városi Önkormányzat, műszaki iroda

Gyommentesítési felhívás

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

június 9-én és 16-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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TeSzedd! Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért 2015!

Az Országos Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Igazgatósága ötödik alkalommal hirdette 
meg a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarorszá-
gért 2015! elnevezésű országos hulladékgyűjtési 
akciót. A május 15–17. közötti napokra meghirde-
tett szemétgyűjtési akció célja a környezettuda-
tos gondolkodásmód népszerűsítése volt. A szer-
vezők szeretnék ha minél több ember kifejezésre 
juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra és fel-
hagyna a szemeteléssel. Hiszen ha a kukába ke-
rül a szemét, akkor nincs mit összeszedni. Emellett 
cél volt az is, hogy minél többen ráérezzenek az 
önkéntesség ízére.
 Az akcióhoz csatlakozott városunk is, május 15-
16-án a Monori Járási Hivatal dolgozói, a Monori 
Polgármesteri Hivatal dolgozói, a Szterényi József 
Szakközépiskola diákjai tanári felügyelettel, az Ady 
úti Általános Iskolából tanárok, diákok és szülők, 

a Monori Polgárőr Egyesülettől, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattól és a Monori Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzattól összesen százöten húztunk 
kesztyűt és takarítottuk a város közterületeit. Az 
akció során kétszázötven zsák szemetet gyűjtöt-
tünk össze.
 Ezúton is köszönjük a résztvevők munkáját!
 Az idén már három alkalommal szerveztünk 
szemétszedési akciót településünkön. A három 
alkalom során háromszáznyolcvanegy civil hú-
zott kesztyűt – és több száz zsák szemetet gyűj-
tött össze a város területén. A KÖVÁL Nonprofit 
Zrt. dolgozói rendszeresen tisztítják az árkokat, be-
gyűjtik az utak mentén elhagyott hulladékot.
 Ilyen alkalmakkor mindig elszomorodva tesz-
szük fel magunkban a kérdést: aki az autóból ki-
dobja a szemetet zsákszámra, valaha elgondolko-
dott-e már azon, hogy mit tesz a környezettel?
  Monor Városi Önkormányzat, MŰVÁK Iroda

A régi hagyományok újjáélesztésén mun-
kálkodó szőlő- és bortermelő gazdák mun-
káját ismeri el a képviselő-testület az Év Bora 
Monoron elnevezésű díjjal. Az elismerés célja 
továbbá a helyi bortermelők és az általuk lét-
rehozott szervezetek támogatása, a monori 
borkultúra fejlesztése és népszerűsítése. 
 A cím annak a magán- vagy jogi személyi-
ségű, monori illetékességű bortermelő által 
készített monori vagy Monor környéki alap-
anyagból származó bornak adományozha-
tó, amely a Monor Környéki Strázsa Borrend és 
Monor és Környéke Hegyközség által szerve-
zett hivatalos éves monori borverseny indu-
lási kategóriától függetlenül a legmagasabb 
összpontszámot érte el.
 E kritériumok alapján a képviselő-testület fi-
gyelemmel a Monor és Környéke Hegyköz-
ség és a borrend nagytanácsa javaslatára a 
Lukácsy Pince Rajnai Rizling borának adomá-
nyozta az Az Év Bora Monoron-kitüntetést.  nfo

Az év monori bora
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KÖRKÉRDÉS

A vasárnapi bevásárlás 
helyett inkább PIACRA JÁR?
Szerdai piacnapot 
választottunk a kérde-
zősködésre, ugyanis 
azt szerettük volna 
megérdeklődni, hogy 
az üzletek vasárnapi 
zárva tartása miatt 
vajon sűrűbb lett-e 
a piac közönsége? 

Hirdetés

Nagy György

Kiss-Fényes Rékával

Szlávik Zoltánné

Szilágyi MercédeszSzékely Sándorné Zsíros Károlyné
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2200 Monor, 
Kistói út 81. 
+36-29/414-201

+36-30/870-8456

Nyitva tartás:
H-P: 8.00–17.00
Szo: 7.00–13.00

4-es főút 
körforgalomnál

HIVATALOS    MÁRKAKÉPVISELET  www.barkacscity.hu
Folyamatos akciókkal várunk minden kedves érdeklődőt!

GArDEnA Classic tömlők
Kiválló minőségű, 22 bar-ig nyo-
másálló. Formatartó és UV álló.

1/2", 50 m 14 490 Ft 12 990 Ft
3/4", 20 m 10 800 Ft   8 990 Ft
3/4", 50 m 26 290 Ft 21 990 Ft

12 év  
garancia.

GArDEnA  
nyomáspermetező 5l
Ideális eszköz  
a kerti növények  
ápolásához.

7 700 Ft 
6 990 Ft

GArDEnA  
Indulókészlet
Minden szükséges rendszerelemet 
és egy tisztító öntözőfejet biztosít.
1/2",  
13 mm

5 100 Ft 
3 990 Ft
2 év  
garancia

GArDEnA Kerti Szivattyú 
Classic 3500/4, Comfort 4000/5
Ideális öntözéshez, nyomásnöve-
léshez, kiszivattyúzáshoz.

800 W, 3600 l/óra, 4,1 bar 
30 990 Ft 25 990 Ft

1100 W, 
4000 l/óra,  
4,5 bar 
48 000 Ft 
42 990 Ft

N oha e két bevásárlóhelyet 
– egy piacot és egy élelmi-
szer áruházat – össze sem le-

het hasonlítani, hiszen az előbbi a 
hozzá kötődő hagyományok, szo-
kások és hangulata révén is egé-
szen más, mint egy üzlet. Élelmi-
szert azonban itt is, ott is árulnak, 
következésképpen nem éppen a 
hajánál fogva rángattuk elő kérdé-
sünket, amivel megállítottunk né-
hány járókelőt. Igaz, a csípős szél 
miatt senkinek nem volt beszél-
getős kedve aznap, jóformán csak 
tőmondatos válaszokat kaptunk, 
mindenki sietett a hűvös, huzatos 
utcákról kellemesebb helyre.
 Kécskei Lászlóné a széltől ösz-
szeborzolt frizurája miatt nem akart 
magáról fényképet, azt azonban el-
mondta, hogy ő korábban is szí-
vesen járt piacra, viszont vasárnap 
nemigen vásárolt. Úgyhogy sem-
mi nem változott a család vásárlá-
si ritmusában: az élelmiszereket be-
szerzik hétköznap, de a piacot sem 
hagyják ki, ha úgy adódik, hogy on-
nan van szükségük valamilyen friss 
árura.
 Nagy György is sietett leszögez-
ni, hogy szerinte a boltok vasárna-
pi zárva tartása jó dolog, legalább 

pihenhetnek a kereskedelem-
ben dolgozók. De a piacozásnak is 
megvan a maga létjogosultsága, 
így néha-néha a monori piacra is 
kimegy, mert jó, olcsó helynek tart-
ja – tudtuk meg.
 Minden a régi, neki nem hiány-
zik a vasárnapi vásárlás, viszont a 
piacra ugyanúgy szívesen jár, mint 
eddig – derült ki a Kiss-Fényes 
Rékával folytatott beszélgeté-
sünkből is. Bár túl sokat vele sem 
tudtunk társalogni, ré-
szint, mert erről a té-
máról nemigen volt 
több mondanivalója. 
A kisfia, Lázár azonban 
olyan közlékenynek és 
barátságosnak mutatkozott, hogy 
kifejezetten sajnáltuk, amiért nem 
ő a család élelmiszer-beszerzője.
 Szlávik Zoltánnénak viszont 
nagyon hiányzik a vasárnapi vá-
sárlás lehetősége – mondta. Ki-
jár ugyan a piacra is, de úgy véli, 
ez a hely nem pótolja az élelmi-
szeráruházat, mert szerinte ott is 
mást keres és  másképpen vásárol a 
vevő, és a piacon is.
 Szilágyi Mercédesz elárulta, 
hogy túl sok élménye nincs e témá-

ban, ugyanis olyan sokat dolgozik, 
hogy nincs ideje vásárolgatni.  
A vasárnapi lehetőség neki is hi-
ányzik, mert így kapkodva, alkalom-
szerűen veszi meg, amire szüksége 
van. Most ugyan akadt egy kis ide-
je, hogy a piacot is meglátogassa 
– mondta – de nem időzött sokáig, 
és nem is nagyon vásárolgatott.
 Zsíros Károlyné és Székely Sán-
dorné egybehangzóan hiányolták 
a vasárnap is nyitva tartó üzlete-

ket. Zsírosné szerint az 
idősebb korosztálynak 
nagy könnyebbséget 
jelentett, hogy a gye-
rekeik akkor értek rá, 
és időt szakítottak arra 

is, hogy az édesanyjukat elvigyék 
egy-egy nagyobb bevásárlásra au-
tóval.
 – Így meg cipekedhetünk a bi-
ciklivel – panaszolta Zsírosné. 
 Székely Sándorné is osztotta a 
véleményét, hiszen a piac – amit 
egyébként nagyon jó helynek tar-
tanak és szívesen látogatnak – sze-
rinte sem helyettesíti egy már meg-
szokott, ennél fogva még inkább 
hiányolt áruházi nagybevásárlás 
helyszínét.  Molnár Anna

„…a piacot 
sem hagyják ki, 
ha úgy adódik.”
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Van legújabb kori történel-
münknek egy olyan Monorhoz 
köt hető jelentős politikai ese-
ménye, amit két megnevezéssel 
is feljegyeztek a krónikások. 

HARMINC ÉVE történelmet írtak nálunk
KÖZÖSSÉG

A 
rendszerváltozáshoz vezető út első je-
lentős állomásának nevezik már a törté-
nelemkönyvek is azt a titkos találkozót, 

amit országosan hol monori, hol monorierdői-
ként emlegetnek. Mi tudjuk, hogy ennek a ren-
dezvényhelyszín megjelölése az oka. Harminca-
dik évfordulója van ugyanis annak, hogy 1985. 
június 14-től 16-ig a nevezetes ellenzéki politi-
kai tanácskozás abban a kempingben történt, 
ami akkor Monor településrésze volt, 2005 óta 
pedig már a különvált Monorierdőhöz tartozik. 
Így mindkét helység helytörténeti örökségé-
nek érezheti.
 Példás összefogással és együttesen emlékez-
tünk rá eddig is. A tizedik évfordulót már mél-
tatta a Monori Strázsa elődje. A huszadikon, 
2005-ben Monorierdőn dokumentumfilmet ve-
títettek, Monoron pedig erről szóló beszélge-
tést rendeztek, mindkét helyszínen az egyko-
ri eseményben aktív résztvevők – Elek István és 
Havas Gábor – emlékeinek felidézésével, a ko-

rabeli szamizdat folyóirat nyomdászának, Orosz 
Istvánnak a vezetésével. Ott meg lehetett vásá-
rolni az akkori találkozó jegyzőkönyvének hite-
les másolatát is.
 A mai olvasó számára izgalmasan hangozhat, 
hogy a héttagú szervezőbizottság – benne pél-
dául Bauer Tamás, később SZDSZ-es; Csoóri Sán-
dor, utóbb MDF-es; Csurka István MIÉP – nagy 
titoktartással választotta ki a helyszínt. Az idő-
pontot jó előre közölték a meghívott 45 ma-
gyar értelmiségivel, és megállapodtak arról, 
hogy kit hol vesz fel majd egy autó. De a végle-

ges helyszín csak az utolsó pillanatban derült ki. 
Mindennek ellenére a hatalom képviselői hamar 
tudomást szereztek róla.
 A szocializmust teljesen elutasítók, az ’56-
osok, a gazdasággal elégedetlenek és a függet-
len értelmiségiek összefogásában nagy szerepe 
volt itt Donáth Ferencnek. Ma úgy ítélhető meg, 
hogy akkor lehetett utoljára összehozni a külön-
böző ellenzéki irányzatokat (Demszky Gábortól 
Sinkovits Imréig) egy közös elhatározás: a rend-
szerváltozás céljából. Az is elfogadott nézet ma 
már, hogy a „lakitelki sátorbontás” és a békés 
hatalomátadást előkészítő ellenzéki kerekasz-
tal e nélkül nem jöhetett volna létre. Valameny-
nyien egyetértettek itt a változások szükséges-
ségében, de akkor még maguk sem gondolták 
annak közeli megvalósíthatóságát.
 A 25. évfordulón a – megemlékezésekben 
mindvégig kezdeményező – Monorért Baráti 
Kör és Monorierdő Önkormányzata közösen ál-
lított emléktáblát a kempingben. Ma ez a szál-
láshely nem üzemel. 2010 óta vandál módon 
tönkretették. Monorierdő önkormányzata – ed-
dig nem találván megfelelő hasznosítási lehe-
tőséget – vissza akarja venni és településfejlesz-
tési pályázat segítségével fel szeretné újítani. Jó 
lenne, ha méltó körülmények között, megfelelő 
módon tudnánk megőrizni helytörténetünk ki-
emelkedő eseményének emlékét. Bolcsó G.

A vegyes csomagolási hulladék  (sárga zsákos), 
valamint a biológiailag lebomló hulladék (zöld 
zsákos) júniusi szállítási időpontjai: sárga zsák: 1. 
körzet június 12. (péntek), 2. körzet: június 12, 3. 
körzet: június 18. (csütörtök), 4. körzet: június 18. 
(csütörtök), 5. körzet: június 19. (péntek).
 Zöld zsák: 1. június 5. (péntek), június 25. (csü-
törtök), 2. körzet június 11. (csütörtök), június 26. 
(péntek), 3. körzet: június 11. (csütörtök), június 
26. (péntek), 4. körzet: június 5. (péntek), június 
25. (csütörtök), 5. körzet: június 5. (péntek), júni-
us 25. (csütörtök).
 Április–május hónapban a kényszerű átszer-
vezés miatti megváltozott szállítási időpontok 

okozta bonyodalom miatt ezúton is elnézést 
kérünk, a harmadik negyedévi szállítási időpon-
tokat szórólapokon és a Strázsa újság júliusi szá-
mában is közöljük. 
 Június 1-jét követően a házhoz menő bioló-
giailag lebomló (zöld zsákos) hulladékgyűjtésre 
szolgáló zsák árát a korábbi önköltségi áron szá-
molt bruttó 300 forint helyett bruttó 150 forin-
tért fogjuk értékesíteni, köszönhetően a beígért 
állami támogatásnak. Ezzel párhuzamosan meg-
szervezzük és a honlapunkon (www.kovalzrt.hu) 
elérhetővé tesszük a különböző kategóriájú házi 
komposztáló edények KÖVÁL Nonprofit Zrt.-n 
keresztüli beszerzési lehetőségét is.

 Kérjük, hogy a házhoz menő sárga zsákos 
hulladékgyűjtést minél nagyobb mértékben 
vegyék igénybe, mert ezzel csökken a mara-
dék hulladék mennyisége és lehetőség nyílik ki-
sebb kukára cserélni a gyűjtőedényüket. A vo-
natkozó jogszabály szerint január 1-jétől tilos a 
kommunális hulladék közé (a kukába) csomago-
lási hulladékot (műanyag, papír, fém, üveg), il-
letve zöldhulladékot tenni. A csomagolási hulla-
dékokat – az üveg kivételével – a sárga zsákba, 
a zöldhulladékot a zöld zsákba (vagy saját kom-
posztálóba), az üveghulladékot pedig a gyűjtő-
szigetek és a hulladékudvar gyűjtőkonténeré-
ben lehet jogszerűen elhelyezni. Július 1-jétől a 
60 literes kuka használatára csak az egyszemé-
lyes háztartások jogosultak, az illetékes önkor-
mányzat hivatalának igazolása alapján. 

KÖVÁL Nonprofit Zrt

Tájékoztató lakossági hulladék kezeléséről

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595

Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2800 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2600 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4000 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2200 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 Nicolette
             étterem – panzió

Monor, Ady Endre u. 38. 
Tel.: 06-29/414-524

Nyitva: H–Cs, V: 7–22, P, Szo: 7–23

 ÉTEL-HÁZHOZSZÁLLÍTÁS  
A HÉT MINDEN NAPJÁN!

VÁLLALJuk ESküVők, 
BALLAGÁSI EBÉDEk, 

bankettek, osztálytalálkozók, családi, 
baráti összejövetelek teljes körű 

LEBONyOLÍTÁSÁT.
Erzsébet- és melegétkezési  

utalványt elfogadunk.

Kísérje 
figyelemmel 
étlapunkat 
a facebook- 
oldalunkon.
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Nyitva:

 H-P: 8-18, 

Szo: 8-13
szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

MONORON 
a házhoz szállítás 

DÍJMENTES
értékhatártól függetlenül
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Pazar környezetben, 
családias hangulatban 
zajlott május 17-én a 
Monori Polgárőr Köz-
hasznú Egyesület idei 
második közgyűlése. 

Közgyűlés A STRÁZSÁN

KÖZÖSSÉG

A homokozó feltöltésével, növé-
nyek ültetésével újították fel a Mo-
nori Bölcsőde udvarát a Budapest 
Bank helyi fiókjának munkatársai a 
Törődés Napja önkéntes akció ke-
retében. 
 A Budapest Bank a környezet ja-
vítását célzó kezdeményezések 
kapcsán fontosnak tartja a fele-
lős gondolkodást. Az önkéntesség-
nek nagy hagyománya van a bank-
nál: ennek jegyében rendezik meg 
Törődés Napja programsoroza-
tot több mint tíz esztendeje, éven-
te két alkalommal. Az akciók a gyer-
mek- és ifjúsági, valamint oktatási 
és egészségügyi intézmények tá-
mogatását, a helyi lakosok életkö-
rülményeinek és környezetének 
javítását célozzák, és segítséget 
nyújtanak a különböző civil kez-
deményezések megvalósításához. 

A bank munkatársai által végzett 
kétkezi munkán túl a pénzintézet 
anyagilag is hozzájárul a munkála-
tokhoz. 
 „Évek óta szívesen veszünk részt 
a Törődés Napja akciókon. Idén a 
kilencven gyermeknek helyet adó 
Monori Bölcsőde udvarának ho-

Kertészkedtek a banki dolgozók

mokozóját tettük rendbe, és új virá-
gokat is ültettünk a kertbe. Bízunk 
benne, hogy a gyermekeknek, az 
intézmény dolgozóinak, és a szü-
lőknek is tetszik majd a végered-
mény ” – mondta az akcióról Mo-
nori Gábor, a pénzintézet monori 
fiókjának vezetője. nfo

A z Orbán téren egy gyönyö-
rű pincében fogadtak min-
ket. Monori Pál, pincetulaj-

donos és dr. Rados Mária háziorvos 
támogató célú összefogásából szü-
letett meg ez a jó hangulatú, a csa-
pat-összetartozást segítő esemény. 
Emiatt nagy köszönet jár a két ön-
zetlen segítőnek, akik közösen el-
határozták, megvendégelik a pol-
gárőröket. 
 Az eseményen több meghívott 
vendég is részt vett. Rövid időre el-
látogatott hozzánk Baár Pál rendőr 
ezredes, a Monori Rendőrkapitány-
ság vezetője, és tiszteletét tette ná-
lunk Kósa Attila is, aki a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség Monor járá-

si koordinátora. Támogató szán-
dékkal egyre több alkalommal vesz 
részt gyűléseinken, tanácsaival, 
megjegyzéseivel sokat segít eliga-
zodni egyre növekvő adminisztrá-
ciós, formális feladatainkban. 
 Az egyesületi tagok közül 25 fő 
vett részt az eseményen, többen 
családtagjaikkal érkeztek. Ifjú pol-
gárőreink is csatlakoztak hozzánk 
ezen a napon is, hiszen az ő tago-
zatukkal kapcsolatos kérdésekben 
is kellett döntenie a polgárőröknek. 
 A közgyűlésen három fő téma 
került terítékre. Nagy Zoltán, az 
egyesület elnöke beszámolt azok-
ról a változtatásokról, melyeket 
időszerű volt már megtenni. Mó-
dosításra szorult több pontban 
is az egyesület szervezeti és mű-
ködési szabályzata, illetve módo-
sításra került fiatal polgárőrökkel 
foglalkozó tagozatunk is. Innen-
től kezdve ifjúsági tagozat néven 
működik, mellyel az egyesület elé-
be megy a törvényi változások-
nak: május 12-én változtatták a 

parlamentben a polgárőr törvé-
nyeket, melyek az eddigivel ellen-
tétben szabályozzák a fiatal pol-
gárőrök munkáját. Fiatal polgárőr 
lehet minden 14 és 18 év közöt-
ti fiatal. Az egyesület tagozatába 
azonban már 10 éves kortól csat-
lakozhatnak fiatalok, igazolvánnyal 
majd csak 14. életévük betöltése-
kor fognak rendelkezni a törvé-
nyek értelmében. Polgárőrökkel 
láthatnak el megfigyelő tevékeny-
ségből álló szolgálatot maximum 
22 óráig. A polgárőrök a szolgá-
latok ideje alatt felelősséggel tar-
toznak értük.
 A közgyűlés utolsó témája a 
Strázsahegy közbiztonsága volt. 
Nagy Zoltán kérte a tagok segítsé-
gét, hogy minél több szolgálat le-
gyen ezen a területen. Propagálta 
a gyalogos, kerékpáros, nappa-
li-éjszakai szolgálatokat, mivel az 
egyesület személyautójával nem 
minden rész közelíthető meg. A 
pincegazdák minden egyes szol-
gálatnak örülnek, és a rendőrkapi-
tányság is támogatja ezeket a kül-
területi tevékenységeket.
 A közgyűlés végeztével jöhetett 
a várva várt ebéd. Balogh József – 
aki már számtalanszor kápráztatta 
el az egyesületet finomabbnál fino-
mabb ételeivel – most is segédke-
zett az ebéd elkészítésében Rados 
Máriának, így ebből az összmun-
kából is remekül sikerült ebéd ké-
szült. Reméljük, hogy akik eljöttek, 
jól érezték magukat és élmények-
kel gazdagodtak. Oberst Marietta
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Ünnep volt a Monor és Kör-
nyéke Ipartestület monori szék-
házában: az összegyűltek a 
testület fennállásának 130. év-
fordulójáról emlékeztek meg. 

Iparosok ünnepe: 
A 130. SZÜLETÉSNAP

Hirdetés

             

          

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, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

K iss István elnök köszöntötte a megjelen-
teket – közöttük dr. Zsombok László pol-
gármestert, Zsíros Sándornét, a Kézműves 

Alkotók Klubjának vezetőjét, a megjelent iparo-
sokat és a kör tagjait –, ő mondta az emlékező 
ünnepi beszédet is.
 Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör Közmű-
velődési Egyesület elnöke kutatásainak, írásai-
nak, a fellelt dokumentumoknak, valamint idős 
iparosok emlékeinek köszönhetően rekonst-
ruálni lehet a helyi 
iparoséletet. 2010 ok-
tóberében a helytör-
téneti kör kiállítást is 
rendezett e témában, 
amelyen a régi mes-
terségek, az azokat 
gyakorló családok és 
dinasztiák élete, Mo-
nor iparának fejlődése, változása elevenedett 
meg a látogatók előtt régi fotográfiák, doku-
mentumok, tárgyak segítségével.
 Noha a két háború közötti időszak iparossá-
gáról  nem maradt semmi nyom, még az akko-
ri helyi újságok ipartörténeti tudó-
sításait sem sikerült fellelni, a helyi 
ipartörténet egyéb szakaszai szé-
pen nyomon követhetők. Kiss Ist-
ván fel is idézte ezeket, kezdve 
az 1873-ban bemutatott alapsza-
bállyal, amelynek aláírói közt volt 
Lukátsovits Alajos asztalosmester, a 
testület későbbi elnöke, majd foly-
tatva a Monori Általános Ipartestü-
let 1885-ös megalakulásával. A ta-
gok száma 339 volt, akkoriban a 
mézesbábostól a kalaposig, szíj-

gyártótól a csizmadiáig képviseltették magukat 
a legkülönfélébb szakmák, amelyeket az akkori 
közönség igénye tartott életben, s működtetett 
hol több, hol kevesebb sikerrel.
 Az iparosságnak mindenesetre komoly múlt-
ja van: a helyi fejlődésben, kultúrában, önkép-
zésben, mecenatúrában mindenütt hagytak fi-
gyelemre méltó nyomokat. 
 Hogy a helyi mesteremberek mennyire ténye-
zői voltak a közéletnek még akkor is, amikor a szak-
mák régi dicsősége már veszni látszott, az abból 
is kiderül, hogy a ma már csak a székház falán füg-
gő tablókról komoly tekintettel a nézőiket figye-
lő mesterek láttán sorra élednek fel az emlékek: az 
ott Kinder Mátyás órásmester, amaz Magócsi Sá-
muel vegytisztító, és ott van Barna József cipész is, 
a felirat szerint mint az „ipartestület nevelési felelő-
se”. De ott van Simándi István férfiszabó, meg Kele 

István műköves és Kal-
már Gyula mézeskalá-
csos. Nincs ember Mo-
noron, ki e neveket 
legalább hallomásból 
ne ismerné.
 De jövő van-e? – kér-
deztük Kiss Istvánt, az 
Ipartestület elnökét, aki 

ugyan ünnepi beszédében felsorolta, miszerint 
terveikben szerepel egyebek között az iparosság 
bekapcsolása a városfejlesztési feladatokba, az ak-
tívan működő tagság létszámának növelése, a le-
gendás közösségi rendezvények felélesztése, azért 

az árnyék letagadhatatlan: az ipartestületi tagság 
átlagéletkora meglehetősen magas, a fiatalok pe-
dig nemigen törik magukat, hogy közéjük álljanak. 
A klasszikus iparosság meghatározó ismérvei alig-
hanem a múltba merülnek. Hogy mennyire zava-
ros a jelenlegi kép, az is mutatja, hogy amikor Kiss 
Istvánnak 2006-ban az Iposz – amely országos 
testületnek a monoriak önkéntes tagjai – odaítél-
te a Magyar Kézművességért-díj aranyfokozatát, 
azt kézművesként kapta, noha vállalkozó.
 Ami pedig a díjakat illeti, ez alkalommal azok 
kaptak emléklapot és ezüstgyűrűt, akik 25 éve 
dolgoznak iparosként Monoron: Brachna Gá-
borné virágkötő, Monori Ferencné terménydará-
ló, Orosházi Istvánné ostyasütő, Bokros Péter asz-
talos, Lendvay Endre esztergályos, Somodi Gábor 
szikvízkészítő és Szabó László lakatos. 
 A szakmák jövője iránti derűlátást és az iparos-
ság közérzetét némiképpen azért érzékelteti, hogy 
a vendégekkel teli teremben az iparosok képvisel-
tették magukat a legkevesebben.  Molnár Anna

A Kézműves Alkotók Klubja meglehetősen 
hosszas hányattatás után talált befogadó társ-
ra az Ipartestületben. Kiállításainak is rendre 
helyet adnak a székházban – mint ezúttal is 

– és bár Kiss Istvánnak az együttműködést el-
lenzőkkel is vitáznia kell olykor, az Ipartestület 
elnöke kiáll az egyre nagyobb létszámú alko-
tótársaság mellett.
 Hiszen az iparosmunka éppen így kezdőd-
hetett a maga idejében – vallja – Hogy vala-
ki a fakanál készítéséhez értett, más a gyertya-
mártáshoz, megint más a cukorkakészítéshez. 
Hát azt csinálta, mert igény is volt rá és mert 
meg tudott belőle élni.
 De ez csak hobbi – állítják a kézművesek 
iparosságba olvadásának ellenzői. Csakhogy 
a ragasztott kínai ruhák korában nem érde-
mel-e nagyobb megbecsülést az a sok, re-
mekbe szabott, nagy gonddal készített kéz-
műves munka, amellyel a klub a kiállításokon 
rendre bemutatkozik? – teszi fel a szónoki kér-
dést az ipartestületi elnök. 
 S mivel a mostani ünnepségen a kézműve-
sek most ismét kiállításon mutatták meg re-
mekműveiket, aki ezek javát végignézi, meg-
érti, miért is illenek mégis az iparosok közé. 

Monori kézművesek

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

„Az iparosságnak mindeneset-
re komoly múltja van: a helyi fejlő-
désben, kultúrában, önképzésben, 
mecenatúrában mindenütt hagy-
tak figyelemre méltó nyomokat.”

Tabló a múltból, kézimunka a jelenből
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A monori bababoltban nem hagyják magára a vásár-
lót. A tu lajdonos házaspár hasznos ta ná csokkal segíti 
a vásárlókat a legjobb döntések meghozatalában.

Hisznek a személyes
találkozás VARÁZSÁBAN

S zinte napra pontosan egy év-
vel ezelőtt számoltunk be a 
monori bababolt megnyitá-

sáról. A vállalkozó kedvű házaspár, 
Eöllős Péter és Eöllős-Manev Anita 
nagy tervekkel vágott bele vállal-
kozásába, amelynek a mai nehéz 
időkben is sikerült túlélnie a kriti-
kusnak vélt első évet, sőt mi több, 
elégedett vásárlók igazolják, hogy 
jól vezetik az üzletet. 
 – Hiszünk abban, hogy a mai vi-
lágban is megvan a létjogosultsága 
a kisboltoknak – meséli Péter, majd 
sorolni kezdi a pozitív tapasztalato-
kat, melyeket az üzlet megnyitása 
óta maguk is érzékelnek. A vevők 
hálásak a jó kiszolgálásért, tudják, 
hogy a Kossuth Lajos utca 91. szám 
alatt fontos, hogy mindent meg-
tegyenek a vásárlókért. És ez nem 
csak hangzatos közhely. Az elmúlt 

esztendő alatt szoros kapcsolatot 
alakított ki a házaspár a vevőkkel, a 
személyre szabott igények teljesíté-
sével sikerült elérni, hogy bízzanak 
a vásárlók Anitában és Péterben.
 – A betérő vásárlók az üzletben 
segítséget és tanácsokat is kapnak, 
melyek függvényében mérlegel-
ni tudják a lehetőségeket, így a szá-
mukra megfelelő terméket választ-
hatják a kínálatból – meséli Anita.  
 A vállalkozó kedvű házaspár 
nagy hangsúlyt fektetett az üzlet-
ben fellelhető termékkör kialakítá-
sára. A cél az volt, hogy megtalálják 
azokat a beszerzési forrásokat, ahol 
a lehető legalacsonyabb ár a leg-
jobb minőséggel párosul. Ma már 
a piac meghatározó beszállítóival 
állnak kapcsolatban, emellett pe-
dig azt is sikerült elérni, hogy olyan 
jól csengő márkák helyi értékesítő 

Praktikus ajándék a kismamának 
és babának egyaránt az első lá-
togatás, munkahelyi búcsúzta-
tó, születésnap vagy névnap al-
kalmára. A pelenkatorta minőségi 
hozzávalókból készül, alapanya-
ga elsősorban a kiválasztott pe-
lenka, hozzá tartozik a megfelelő 
díszítés, amely kiegészíthető egy 
kedves plüssállattal vagy más já-
tékkal, babaápolási termékkel, ba-
baruhával. A monori bababolt-
ban a vásárlói igények alapján 
készítik el a hasznos és egyben 
emlékezetes ajándékot.  

Bartolák Orsolya
Pelenkát és használt ruhát szok-
tam vásárolni Anitáéknál. A mi-
nőséggel és a kiszolgálással 
mindig elégedett vagyok. Sze-
retek idejárni, mert itt mindig 
nagyon kedvesek és a termé-
keket is olcsóbban kapom meg, 
mint máshol.

Bajkai Éva 
Szeretem, hogy könnyen meg-
közelíthető helyen van a bolt. 
Anita és Péter mindig segítő-
kész, beszerzik amire szüksé-
gem van, ha éppen nincs kész-
leten. Jó minőségű termékeket 
forgalmaznak, a kedvenc már-
kám a MAM, amit itt mindig 
megtalálok. Nagyon jók az árak 
és az akciók.

Nemes-Volcz Éva 
Mindig barátságosak és segítő-
készek az üzletben, ami nagyon 
fontos számomra. A bolt mére-
téhez képest széles a választék, 
a kiszolgálás pedig rugalmas, 
ha szeretnék valamit megren-
delhetem. 

Kedves, rugalmas 
kiszolgálás

Pelenkatorta

partnerei legyenek Monor és kör-
nyékén, mint a Baby Design, Lorelli, 
Bertoni, a Chipolino, a Baby Max 
vagy az Espiro. 
 – Ezek a márkák prémium mi-
nőséget képviselnek elérhető áron. 
Üzletünkben hasonló összegért 
juthat hozzá e márkák termékeihez 
a vásárló, mintha egy webshopból 
rendelne. Sőt, még kedvezőbb 
áron, ha azt is figyelembe vesszük, 
hogy nem kell csomagküldési díjat 
fizetni – mesélte Eöllős Péter, majd 
hozzátette: hisznek az emberekkel 
és a termékekkel való személyes 
találkozás varázsában. E gondolat 
pedig üzletük sikerének az egyik 
fontos alappillére, hiszen a segítő-
kész kiszolgáláson túl a vevőknek 
lehetőségük van szemrevételezni, 
kézbe venni az adott termékeket, 
így megbizonyosodhatnak azok 
minőségéről, anyagáról. Erre pedig 
aligha lenne módjuk az internetes 
vásárlások alkalmával. 
 A bababoltban ingyenes ter-
mékmintákhoz is hozzájuthatnak 
a vásárlók. Például pelenkák ese-
tében különösen hasznosnak bi-
zonyul ez a szolgáltatás, hiszen így 
próbára tehető a termék minősége, 
a szülők pedig sok pénzt spórol-
hatnak, ha már a kezdetektől egy 
kedvező árú, de jó minőségű pe-
lenkát használnak. 
 Anita és Péter bababoltjában 
a pelenkákon kívül törlőkendők, 
tisztálkodási szerek, a babaetetés 
körébe tartozó eszközök – a cu-
misüvegtől a kiskanálig – meg-
találhatók.  Babaruhák széleskö-
rű kínálata is jelen van, és azokat is 
várják, akik autósülést, vagy baba-
bútort szeretnének vásárolni. Az 
üzletben kiváló minőségű baba-
ágyak és babakocsik is várják a vá-
sárlókat.  (x)
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A monoriak viselt dolgai 
LXXIV. NŐEGYLETEK
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HELYTÖRTÉNET

A lét szépsége a nőtől fakad, 
nélküle a terhet el nem viselnénk 

– És kedvessége a nőtől fakad, 
Nélküle árnyat, haragot lehelnénk. 
(Janis Rainis – Weöres Sándor) 

Dr. Dabasi Ödönné, sz. Fuchs Margit

A z elődeink életét bemutató sorozatunk-
ban eddig keveset írtunk a polgárosodás 
hajnalán élő asszonyokról, leányokról. Pe-

dig meghatározó szerepet töltöttek be azért, 
hogy családjuk békességben, szeretetben éljen. 
Fáradhatatlanul dolgoztak szüleik s férjük mel-
lett, gondoskodtak hozzátartozóikról, sok gyer-
meket szültek és neveltek fel. Megteremtették 
otthonuk szépségét, törekedtek az életvitelük 
biztonságára, önállóságára. Közülük sokan felis-
merték a gazdasági modernizáció előnyeit. Ak-
tívan részt vettek a közösségek életében. Ilyen 
közösség volt az 1900-as évek fordulóján a Mo-
nori Jótékony Nőegylet és az Izraelita Nőegylet.  
 Molnár Pál református lelkész községünkben 
1854-ben megalapította a „Társasaskört”, amiből 
megszületett az Úri Kaszinó. Molnár Pálné pe-
dig létrehozta a nők közösségét „Jótékony Nő-
egylet” elnevezéssel. Munkáját Hlavaty Antalné 
egyesületi ellenőrként, illetve Felföldy Kálmán-
né pénztárosként segítette. A Monori Jótékony 
Nőegylet életéről forrásanyagot csak később, 
1882-ből találunk, amikor az egylet közgyűlé-
sén gróf Teleki Sándorné, védnő is megjelent. Ek-
kor dr. Koós Emilné volt az elnök, Kovács Gyuláné 
a pénztárnok, dr. Gráner Dávidné pedig az ellen-
őr. Az egylet tagsága 36 fő, vagyona 1905 fo-
rint volt. E fórumon tisztségválasztás is történt. 
Herodek Istvánné az elnöki, Kovács Gyuláné a 
pénztárnoki, Hlavaty Antalné az ellenőri posztra 
nyerte el a hölgyek bizalmát.
 Ekkortájt elodázhatatlan témaként szere-
pelt napirenden a kisdednevelés hiánya Mono-
ron. E probléma sürgető felkérésként fogalma-
zódott meg a helyi 
sajtóban: „a nőegy-
let áldásos működé-
se köztudomású, az 
óvoda létrehozásá-
nak szent ügyében 
intézkedjék, hogy 
az óvóintézet lehe-
tőleg még ez év-
ben életbe lépjen.” 
Az áldozatkész nők már korábban is tervezték e 
lépéseket. S a fenti (1882. június 25-i) közgyűlé-
sen indítványozták: „Vetessék vagy béreltessék 
egy épület, szereltessék fel óvodának, s gondos-
kodni kell egy okleveles óvónő szerződtetéséről 
és részbeni díjazásáról.” S nem nyugodtak, míg 
a céljukat meg nem valósították. Fáradozásuk 
gyümölcsöző volt. November 13-án megnyílt az 
óvoda. Gyermekenként havonta 50 krajcárt kel-
lett fizetni, de a szegény családoktól nem kértek 
díjat. Az óvónő évi 100 forint bért kapott.
 S az egyleti nők az évek során – a nemes cé-
lok érdekében – fáradhatatlanul megvalósítot-
ták programjaikat. Például hangversenyeket 

szerveztek a gazdakörben. Farsangok idején el-
maradhatatlan volt a monori nőegyleti bál a ka-
szinóban. A különböző kulturális rendezvénye-
ken a férjek gálánsan túlfizettek a belépőjegyek 
megvásárlásakor. Élenjárt ebben többek között 
dr. Dabasi Ödön, járási körorvos és neje, Fuchs 
Margit, a községi orvos leánya. Érdemes megír-
ni: három fiúgyermekük született. A legfiatalabb 
– felnőtt orvosként – hősi halált halt a második 
világháborúban. A gének és a szerencse folytán 
a Dabasi házaspár családi ivadékai, utódai a ha-
todik nemzedékig orvosok, tudósok lettek. 
 A monori izraelita nőegylet áldozatkészségét 
és Huppert Bernátné, egyleti elnök jó szervező-
készségét is számon tartotta a község. Minden 
évben, például 1901-ben is az izraelita vallású 

szegény gyermekeket 
lábbelivel és téli ruhá-
val látták el. Krausz izr. 
tanító magániskolájá-
nak tanulóit az évzáró 
vizsgákon rendszere-
sen jutalmazták.
 Képzeletben ve-
gyünk részt a jótékony 
nők egyik kaszinói 

batyubálján! 1902. február elején a megjelen-
tek Monor és vidékének intelligens középosztá-
lyát képviselték. „ A program 138 tálon feladott 
lukullusi, 8 fogású vacsorával kezdődött, a 217 
vendég megelégedésére. Végre aztán 11 órakor 
megkezdődött a tánc, mitől még az ecet is job-
ban égett bámulatában. Az első négyest 58, a 
másodikat 52 pár táncolta, s a monori első zene-
kar Rácz Gyula prímással az élen, hajnal felé már 
az asztal tetején állva muzsikált. A társaság egy 
része másnap délelőtti órákig mulatott.”
 Forrás: Képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1897–
1906; Monorkerületi Lapok 1901–1914.  

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Hirdetés

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT,
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS, 
-RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

fÉNyRE SöTÉTEDő és 
NAPSZEMÜVEGLENCSE 

-akció!

MEGÚJULTUNK!
SZEM ÍRISZ OPTIKA
ADY 24  ÜZLETHÁZ

Monor, Ady Endre út 24.

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

Nyitva: keddtől péntekig: 9:00–17:00-ig
szombaton: 9:00–12:00-ig

ERZSÉBET-UTALVÁNy ELfOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTyÁS 

fIZETÉSI LEHETőSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNyEK!

Minden, ami 
kémény! 
cserépkályha, kandalló!

•   Kémények bélelése, 
szerelt kémények 
kivitelezése kályhák-
hoz, kandallókhoz 
alu és rozsdamentes 
kivitelben.

•    Turbós gázkazánok 
kéményeinek kivi-
telezése, teljes körű 
ügyintézés!

•   Minden nemű fém-
szerkezeti lakatos-
munkák!

•   Cserépkályhák , 
kandallók építése 
átrakása

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

Herczku Gyula  
cserépkályhás mester
Tel.: 06-30/206-2473
http://vizeskalyha.hu

„A program 138 tálon feladott 
lukullusi, 8 fogású vacsorával kez-
dődött, a 217 vendég megelégedé-
sére. Végre aztán 11 órakor meg-
kezdődött a tánc, mitől még az ecet 
is jobban égett bámulatában.”
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténer-
rendelés,

gépi 
földmunka,

alapásás, 
árokásás, 

tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Telefon: 

06-30/202-6736
Hi

rd
et

és
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GYORSABB INTERNET 
a monori háztartásokban

Már javában zajlik Monoron a Telekom nagy 
sebességű, szélessávú internetszolgáltatásának 
kiépítése, amelynek köszönhetően hamarosan a 
monori Telekom-előfizetők is megtapasztalhatják 
az eddigieknél gyorsabb internet előnyeit, 
például az interaktív tévészolgáltatást is. 

Fekete Ist-
vánnét kér-
deztük az 
internettel 
kapcsolatos 
tapasztala-
tairól.

– Mire használja leginkább az in-
ternetet?
 – Biztosítónál dolgozom ezért 
napi szinten használom munkára 
az internetet. Nagyban megköny-
nyíti a mindennapi feladataimat, 
legyen szó banki ügyek intézéséről, 
vagy az ügyfelekkel történő kom-
munikációról. A személyes kap-
csolattartás mellett elektronikus 
levelezés útján tartom a kapcsola-
tot az ügyfelekkel, így nem problé-
ma, ha valamit éppen az esti órák-
ban kell elintéznem, nem zavarom 
telefonhívással az embereket, in-
kább küldök egy elektronikus le-
velet, amelyre elég, ha írásban re-
agálnak. Előfordult olyan is, hogy 
az egyik ügyfelem a közösségi ol-
dalon osztotta meg a problémáját, 
amelyre egy hozzászólásban azon-

nal tudtam tanácsot adni, így sike-
rült gyors és hatékony megoldást 
találni a felmerült helyzetre.

– Munka mellett szórakozás, vagy 
kikapcsolódás céljából is igénybe 
veszi a világhálót?
 – Természetesen. Használom 
a közösségi oldalakat, az ismerő-
seimmel szoktam levelezni és fil-
meket nézek vagy zenét hallga-
tok, ha az időm engedi. Szívesen 
olvasom a híreket és más érdekes 
tartalmakat is az interneten. Hasz-
nosnak tartom például, hogy a 
legkülönfélébb ételek receptjét is 
néhány perc keresés után meg-
találom. Szinte minden elérhető 
az interneten, amire az emberek 
többségének szüksége lehet.

– Miért fontos, hogy gyors legyen 
az internet?
 – Munka és kikapcsolódás te-
rén is fontos a gyors internetelérés. 
Kevesebb időt kell várni egy-egy 
oldal betöltésekor, a filmek és ze-
nék is folyamatos élvezetet nyújta-
nak egy gyorsabb szolgáltatással. 

Munka és kikapcsolódás az interneten

Fekete Istvánné

B izonyára sokan emlékeznek 
még az internet hőskorára, 
amikor a búgó-kattogó betár-

csázós modemek hozták el a szo-
bákba a világot jelentő internetet. 
Aztán az évek múlásával valóságos 

„online forradalom” bontakozott ki, 
melynek hatására ma már megmo-
solyogtató visszaemlékezni azok-
ra az időkre, amikor percekig tartott, 
mire megjelent a monitoron a kere-
sett tartalom. 

 A gyors internetnek számos elő-
nye van, melyeket manapság már 
mindenki a saját otthonában élvez-
het. A Telekom legújabb fejleszté-
sének eredményeként azok is, akik 
korábban ezt valamilyen oknál fog-
va nem tehették. Az év végéig 440 
ezer új háztartás számára válik elér-
hetővé a nagy sebességű szélessá-
vú internet, amit a vállalat több mil-
liárd forintos beruházással segít elő. 
A fejlesztés keretében közel 6500 
monori háztartás számára nyílik 
meg a lehetőség, hogy használhas-
sa a szupergyors technológiát.
 A beruházásnak köszönhetően 
a monori Telekom-előfizetők szá-
mítógépei is nagyobb adatátvite-
li sebességgel csatlakozhatnak a 
világhálóhoz, amely egyszerűbb 
kapcsolattartást, gyors és biztos 
kép- és videoletöltést és megosz-
tást jelent. Gyorsabban betöltőd-
nek az e-mailek és a közösségi ol-
dalak használata is élvezetesebbé 
válik. 

Elérhetővé válnak 
új szolgáltatások

A fejlesztésnek köszönhetően nem 
csak az internetezés lesz élvezete-
sebb, a televíziózás tekintetében is 
új élmények és szolgáltatások te-
szik élvezhetőbbé és könnyebbé 
az előfizetők televíziózási szokása-
it. Az interaktív tévézés számos már 
meglevő funkciója válik elérhetővé 
a monoriak számára: megállítható 
és visszatekerhető élő adás, prog-
ramozható és egy gombnyomással 
rögzíthető műsorok, digitális mű-
sorújság, videotéka és a tévé kép-
ernyőjén elérhető változatos online 
alkalmazások színesítik a minden-
napi tévénézést.  
 A szélessávú internet kínálta elő-
nyökből a helyi vállalkozások is pro-
fitálhatnak, hiszen gyorsabbá, ru-
galmasabbá válhat működésük, 
javulhat a versenyképességük.
 A Telekom szisztematikusan ha-
ladva építkezik, tervei szerint a he-
lyi lakosok teljes körű tájékoztatást 
kapnak majd a vezetékes hálózat 
kiépítése miatt zajló munkálatokról 
minden érintett helyen. A szélessá-
vú hálózat kiépítésével párhuzamo-
san folytatódik a 4G-s hálózat bő-
vítése is, amely már most 80 %-os 
kültéri lakossági lefedéssel rendel-
kezik. 
 További információ a fejleszté-
sekről a telekom.hu/fejlesztes web-
oldalon olvasható.  (x)
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Elkészült a Strázsahegy 
ERKÖLCSI KÓDEXE

KULTÚRA

Értékes természeti kincsünk a Monori Pincefa-
lu. A Strázsahegy Településrendezési Fejleszté-
si Koncepciója és a helyi építési szabályzat hosz-

szú évek óta folyamatosan segíti meghatározni 
ideális működési kereteit. Ahhoz viszont, hogy 
ne csak jelene, hanem jövője is legyen, az ön-

kormányzat, a hatóságok és a társadalmi szerve-
zetek mellett a civil összefogás betartató erejére, 
mindannyiunk pozitív hozzáállására is szükség 
van. Ezt ismerte fel a Monori Lokálpatrióta Egy-
let Balogh Péter vezetésével. Három pincetulaj-
donosi megbeszélés tapasztalatai alapján azt 
határozták el a jelenlévők, hogy figyelemfelhívó 
erkölcsi kódexnek a megalkotásával is megpró-
bálnak mindent megtenni e mindannyiunk és a 
turizmus számára is kedvelt, fontos terület meg-
óvásáért, továbbfejlesztési lehetőségéért.

Lapos-hegy, Strázsa-hegy, Forrás dűlő, Tete, Ki e Pincefalut járod, ne feledd el,
Monort híressé sok szőlődombja tette. Őseink alkották, szívvel és lélekkel.

Címerünkben ott van a szép szőlőlevél, Örökséget kaptunk, ami szép örökség,
Monort úgy ismered, ha pincében levél. Megőrizni nekünk ez nagy felelősség.

Itt e halmon terem a fölséges borunk, Őrhely volt e Strázsa, ha jött az ellenség,
Ami régóta űz bút, bánatot, borút. Most őt kell védenünk, és ez kötelesség.

Akármit is mutat naptárban a Vince,
Mindig legyen REND-ben, és TISZTA a pince!

Nyáron hűt, télen fűt sok kedélyes pince,
MINDEN ÉVSZAKBAN több RENDEZVÉNY vár ide.

 

Orbántól Bacchusig ezer itt az élmény,
CSAK GAZDAGÍTSD, NE RONTSD, EGYMÁST IS SEGÍTVÉN!

FIÚK, LÁNYOK, GYERTEK! Ne csak szórakozni,
Szüleink munkáját segítni, folytatni!

TURISTÁK! Várnak a vendégváró pincék!
Ha megtetszik, LEGYEN NEKED IS ITT PINCÉD!

NE LEGYEN eldobott és otthagyott SZEMÉT, Nem „gyüttment” Monoron, az ki eszerint él,
Bántsa ez mindenkor mindünknek a szemét! Csak saját, JÓ BOR-ral kínálja vendégét.

Természeti kincsünk ne csak egy szent védje, Ne várd meg míg büntet  a törvény, hatóság,                                                                       
Ö is tudja, kell hogy SEGÍTSÉGÜNK kérje. Magad légy JÓ PÉLDA, a megbízhatóság!

A pince NEM LAKÁS! És ez legyen intő: Vidámítja szívünk, fényesíti arcunk,
Csak azt hozd el  ide,  ami  IDE ILLŐ! Ha sikerrel jár majd ÉRTÉKŐRZŐ harcunk .         

                                
Szőlőtöveinket mély gyökér táplálja, Közösen fogjuk le a rontóknak kezét:
Ha gondozzuk MI IS, a jövő hálálja. ÉN is, TE is, MI MIND tegyünk sokat ezért!  

Értékeink óva, mindünk helyén állván,
ŐRZŐK! VIGYÁZZATOK SOKÁIG A STRÁZSÁN!              
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Megemlékezés a trianoni 
döntés évfordulóján
Június 4. 18 óra
Gera kert

Pedagógus nap
Június 5. 15 óra
Vigadó Díszterem

Monori Bortárs Filmfesztivál 
Június. 5. 18 óra 
Ünnepélyes díjátadás  
és a díjnyertes filmek vetítése.
Vigadó Díszterem

Borvidékek Hétvégéje
Június 6. 
Strázsahegy

Közös Út Cukorbetegek 
Egyesületének összejövetele
Június 13. 
Művelődési ház

Halász Judit koncertje
Június 14. 16 óra
Piac- és fesztiválcsarnok

Évzáró koncert
Június 15. 
Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
Monori Tagintézményének koncertje.
Vigadó Díszterem

Véradás
Június 17. 
Művelődési ház

Mocsári Károly 
 és zenésztársai koncertje
Június 21. 16 óra 
Az év leghosszabb napján az  
év legnagyobb koncertje: négy  
zongoránál, öt kiváló zongorista  
egyszerre a színpadon!
Piac- és fesztiválcsarnok

Művészeti napközis tábor
Június 29–július 3. 
A jelentkezéseket várjuk elérhetőségeinken.
Művelődési ház

Nyáresti olasz 
táncdalest
Július 4. 19 óra 
Fellép a Maya Trió. 
Az est sztárvendége: 
Kovács Kati
Piac- és fesztivál-
csarnok

A Vigadó programjai

Hirdetés

Könyvtár programjai

Hintóka-ringóka foglalkozás
Június 3. 10 óra

Patchwork szakkör  
Június 3. 16 óra

Könyvbemutató
Robert Merle: Nekünk nem kel föl a Nap! 
Közreműködik Pavlyás István.
Június 4. 16 óra

Horgoló szakkör
Június 6. 10 óra

Hintóka-ringóka foglalkozás
Június 17. 10 óra

Könyvbemutató
Június 19. 16 óra
Szabó József János: Kárpáterődítés 1940-1944

Kézműves foglalkozás Papp Annával
Június 20. 10 óra 

Múzeumok éjszakája
Június 20. 18 óra
Könyvbemutató: Varga Domokos György 
Tévé a tanyán. Tárlatvezetés, csillagtúra,  
rajz és felolvasás. 

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

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.

PROGRAMOK

Ingatlanába költöztek a méhek?

Telefon: 06-30/467-7216, 06-70/607-4444

Ingyenes 
rajbefogást 
vállalok!
40 éves 
méhészeti 
tapasztalattal.

Egyedülálló koncertet ad Mocsári Károly

Két év szünet után ismét nagyszabású szabad-
téri koncerttel örvendezteti meg a komolyzene 
kedvelőit Mocsári Károly zongoraművész. Pest 
megye egyik legnagyobb szabadtéri komoly-
zenei koncertjének apropója Johann Sebastian 
Bach születésének 330. évfordulója. Az alkalom-
hoz illő, igazán különleges élményben lehet ré-
sze a közönségnek: a szerző kettő, három és 
négy zongorára komponált versenyműveiből 

összeállított válogatást hallhatnak, akik jegyet 
váltanak a koncertre. 
 A nyári szabadtéri koncertekre mindig vala-
mi különlegessel készül Mocsári Károly, a he-
lyi komolyzenei élet egyik fő szervezője. Az idei 
koncert különlegessége, hogy egyszerre négy 
zongorás produkciót Budapesten kívül még 
nem szerveztek. Így nem csak a szűkebb régi-
ónkban, hanem országos szinten is egyedülálló 

koncertnek lehetnek nézői, akik június 21-én 16 
órától a monori koncertet választják. Legutóbb, 
Liszt 200. születésnapján volt ehhez hasonló 
koncert, amikor az országban egyedül itt hang-
zott el Liszt négy zongoraversenye, az Esz-dúr, 
Á-dúr, Haláltánc és a Magyar fantázia egy kon-
certen.
 Zongorán közreműködnek Balázs János 
Liszt Ferenc- és Junior Príma-díjas, Hauser 
Adrienne, Mocsári Károly, Hernádi Ákos és Ora-
vecz György zongoraművészek. Közreműkö-
dik a Grazioso Kamarazenekar. Koncertmester: 
Bangó Ferenc. nfo

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

Parole
 NYELVISKOLA

®

VAN EGY HETED?
SZUPERINTENZÍV 
NYELVTANFOLYAMOK 
JÚLIUSTÓL!
JELENTKEZÉS JÚNIUS 20-IG.

Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon
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SPORT

H uszonkét éves elnökségem alatt legfonto-
sabb eredménynek azt tartottam, hogy a 
szakosztályok élére a gyerekek érdekeit alá-

zatosan, szívvel-lélekkel szolgáló vezetőket tud-
tunk helyezni – mondta visszatekintésében Sző-
nyi János. 
 – Az infrastrukturális gondokat, mint öltöző-
építés, stadionrekonstrukció, lelátóépítés, pénzhi-
ányban is, közös összefogással, képesek voltunk 
megoldani. Ősszel városi önrész nélkül megépül-
het a kiérdemelt műfüves pálya és legkésőbb a 
jövő év közepéig meglesz a birkózócsarnokunk is. 
A TAO-program lehetővé tette a kellő sportfelsze-
relések megvásárlását.
 A BSS 2000 Kft. főtámogatóként – ahogy a 
szakosztályvezető kiemelte – lehetővé tette az 
NBIII-as futballcsapat sikeres működését.
 A szakképzett edzők mellett három szövet ségi 
kapitány is dolgozik jelenleg az MSE-ben.  
A közel 100 fős, 3 szakosztályos kis egyesületből 
7-8-9 szakosztályos, 800 igazolt sportolós nagy-
gyá nőttünk. Adottságainkhoz képest kiemelke-
dő eredményekkel, amit elvárhat tőlünk Monor la-
kossága, és elvárhatunk saját magunktól is – csak 
szakmai és morális értékeinkkel juthattunk el idá-
ig. Gábor Attilát azért javasoltam utódomnak – tért 
ki erre is –, mert sokat konzultáltam vele az elmúlt 
pár évben. Mindenkinek segítek továbbra is, ha 
igénylik. Ha nem, szurkolok a leendő sikerekért, de 
kivonulok a sportból – mondta.
 „Egymás megértésével fogjunk össze, legyünk 
egy csapat!” 
 Dr. Zsombok László polgármester meghívott 
vendégként elismerően jegyezte meg, hogy ha 
valaki  végighallgathatta volna a szakosztályok be-
számolóit, hogy mennyi arany-, ezüst- és bronz-

érem, válogatottba kerülés, országos bajnoki cím, 
EB-dobogós helyezés született itt, megbizonyo-
sodhatott volna, hogy ebben a városban bizony 
komoly sportélet folyik.
 Kifejtette, hogy az önkormányzat anyagi ere-
jéhez mérten támogatja a helyi sportot. Tudja, 
hogy amit az idén az MSE-nek egyelőre pénzben 
biztonsággal adtak, az lehetne több, nem feltét-
lenül elég, bár még így is több mint a korábbi 
években. Éppen ezért tehermentesítési támoga-
tásként ajánlotta fel a Sporttelep üzemeltetésé-
nek átvételét, amit a KÖVÁL Zrt. lát el májustól. Jó 
gazdaként szeretné kezelni a sporttelepet a vá-
ros, ahol kisebb felújítási-karbantarási munkákat 
már el is kezdenek, illetve terveik szerint jobb mi-
nőségű salakos fu tópályát is kialakítanak. Az is 
célja a városvezetésnek, hogy újra élettel, szabad-
idős- és hobbisportolókkal, fiatalokkal teljen meg 
a sportpálya – természetesen a versenysporto-
lókat sem zavarva. Ha a város átveheti az iskolák 
működtetését, talán lesz lehetőség az iskolák tor-
natermeinek ideálisabb közös használatára is. 
 Zsombok László megköszönte Szőnyi János 22 
éves munkáját. Nagyon sikeres időszaka után föl 
van adva a lecke utódjának. Jó lenne megtalálni 
annak a módját, hogy át tudja adni értékes szak-
mai tapasztalatait – mondta. 
 A közgyűlés Szőnyi János urat az MSE örökös 
tiszteletbeli elnökévé választotta meg. A vezető-
ség és a közgyűlés közös ajándékot is átnyújtott 
neki.
 Gábor Attila a „feladott lecke” nehézségét 
azonnal érezhette. A beszámolókban felmerü-
lő igények és a helyszűke miatt elő kell segíte-
nie a kompromisszum mielőbbi megszületését az 
úszóoktatás és a versenyúszás, valamint a terem-
sportok vonatkozásában.
 Szőnyi János saját, 22 évvel ezelőtt meg-
született gyermekét, ezt a kincset bízta ránk 
– mondta megválasztása után az új elnök. Hír-
nevét kötelességünk megőrizni, még értékeseb-
bé tenni. Ez nem egyedüli kötelesség, hanem va-
lójában mindnyájunké. Valamennyi sportolónkat 
büszkeség kell hogy eltöltse akkor, amikor a kék-
fehér mezt magára húzza, mert igenis ez nagyon 
komoly rangot jelent.” B.

Kiadó  
Monor központjában 20 m2-es 

felújított helyiség  
üzletnek, irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni napközben  
a 06-30/472-5616  

telefonszámon lehet!

Monor, Deák F. u. 2.
Cigaretta, dohányok • töltők, sodrók   

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Országos Köjökliga Tornát rendeztek Nagy-
kátán május 3-án, 28 együttes részvételével. A 
2005-ös születésű U10-es korosztályos mono-
ri gyerekek az FTC, a Honvéd vagy a Kecskemét 
neves NBI-es egyesületeiben nevelődő kortársa-
ikkal találkozhattak itt. A legjobb öt közé kerül-
ve Monor az Eger ellen döntetlenre végzett (1-1), 
az Angyalföld és a Debrecen ellen győztes mér-

kőzéseket játszott (4-O és 3-0), majd az MTK csa-
patát is felül múlta (2-0). Így – az országos hírű 
nagy ellenfelek előtt az I. helyezést szerezhették 
meg. A csapat legjobbja különdíjat Szokola And-
rás kapta. Gratulációt érdemel két edzőjük: Baj-
ári Tamás (a képen) és Lengyel Roland is. Az ün-
nepélyes éremátadáson – május 16-án – az MSE 
sporttelepén is köszöntötték őket. B.G.

MONORI FOCIBRAVÚR

Tisztújítás volt az MSE-BEN
Közgyűlést tartott május 21-én a 
Monori Sportegyesület (MSE). Az 
ilyenkor szokásos beszámolókat 
egy olyan napirendi pont követte, 
ami több mint két évtized után 
nagy változást jelzett. Szőnyi János 
elnök bejelentette lemondását.

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

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

Masszázs minden 
korosztálynak. 
Masszázs különböző időtartam-
ban, a gyógyulásért, a felfrissü-
lésért és a kikapcsolódásért!

Helyszínek: Pilis, Madách u. • Monor, Klapka u. 

Bejelentkezés: Kaulák Tamás • 30/403-6467
Szakképzett gyógymasszőr várja Önt! 
                                                 Szép kártyával is fizethet!

www.jomasszazs.eoldal.hu
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Dohányzásleszoktató prog-
ram biorezonanciával Monoron 
a Natura boltban 06. 11-én. Beje-
lentkezés: 06-20/424-3071.

Hűtőgépjavítás, klímaszerelés 
Tel.: 06-20/348-6218

Szőlőkvóta újratelepítési jog 
2015. dec. 31-ig érvényes, meg-
egyezés szerinti áron eladó, vagy 
értelmes dologra cserélhető. 
Tel.: 06-30/467-7216

Angol, lengyel, cseh  import 
tenyészszemlés, kitűnő minőségű 
szülőktől, Staffordshire bull terri-
er kölykök kiállítási, illetve tenyész 
célra is alkalmasan eladók, te-
nyésztőtől. Tel.: 06-30/467-7216

Monori húsboltba hentest felve-
szünk. Tel.: 06-20/2048-448

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 in-
gyenes. Monoron, hitelesített híd-
mérlegen ellenőrizheti a megvá-
sárolt tűzifa tömegét. 
Tel.: 06-20/343-1067

Apróhirdetés

Vigadó

Ez a nap nE a főzésről szóljon!

Monor, Kossuth Lajos u. 65–67.
Info/asztalfoglalás: 06-30/395-4834, 06-20/824-8823
E-mail: etterem@monorivigado.hu

Ballagás

Tartsa nálunk vagy rendelje meg,  

mi pedig a kért helyszínre kiszállítjuk  

a ballagási 
ebédet, vacsorát 

és foglalkozzon 

a fontos dolgokkal!

Tartsa nálunk vagy rendelje meg,  

mi pedig a kért helyszínre kiszállítjuk  

a ballagási 
ebédet, vacsorát 

és foglalkozzon 

a fontos dolgokkal!

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!

Június 4-től  7-ig 
fergeteges hangulatú, színvonalas előadásinkkal  

várjuk kedves vendégeinket. 
Europát bejárt illetve azt meghódító fellépő művészekkel. 

Nálunk a szórakozás, a kikapcsolódás és a minőség GARANTÁLT!
Mert minket a név KÖTELEZ!

Artisták, állatok, 
légtornászok, 

késdobálók  
és persze nem hiányozhat 

a gyermekek kedvence sem 
a közkedvelt  

Poldi Bohóc!

Megérkezett

Előadások kezdete :
csütörtök, péntek: 18 óra
szombat: 15 óra és 18 óra

vasárnap: De.: 11 óra 

ÓrIÁSI AkCIÓ!
 vágd ki,  váltsd be!

    Monorra        a vásártérre! 

Csütörtökön és pénteken a kuponok 
felmutatásával a belépőjegy ára gyermeknek, 
felnőttnek egységesen mindenkinek 

További napokon a kuponok felmutatásával 
bármelyik helyárból egységesen  
mindenkinek 

NA MOST AZTÁN TÉNYLEG MEGÉRI! • EZT NEM SZABAD KIHAGYNI! 
EZ CIRKUSZ A JAVÁBÓL! • MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

csak

999
Ft

500  Ft 
kedvezmény

Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes 
Gyógytornász, McKenzie  
és kineziotape terapeuta



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

Staro-
pramen 

0,5 l  db 
199 Ft

Arany -
ászok 0,5 l    

db/#
179/169 Ft

Soproni 
0,5 l   db 
189 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

Pepsi 
cola  

0,33 l  dob. 
99 Ft

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

139/129/119 
Ft

Adrenalin 
cherry-alma 

0,5 l db  
99 Ft

Adrenalin 
XXL db/# 

159/149 Ft

Coccolino 
1 l   db/# 

459/419 Ft

Löwenbrau  
0,5 l #  

159 Ft

Suniol 
étolaj 
1 l   db/# 

299/289
Ft

Milka
 100 g  db

219 Ft-tólKinder 
tojás  db/#
179/169 Ft

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l db/#   

749/699  
Ft

Silan  
1 l   db/#

399/349 
Ft

Mleko 
UHT tej 

db/#
139/129 Ft

Nescafe  
3in1 10 db-os

db/#
399/369 Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#
399/389  

Ft

Nesquik  
800 g  

999 Ft

Riesen-
brau  

0,5 l db/# 
135/129 Ft

Adambrau
0,5 l   db/# 

155/149 Ft

Lauvenburg 
0,5 l   

119 Ft

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Ft
Red bull 0,25 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Ft
Unicum 1 l db. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4990 Ft
Fütyülős pálinka 0,5 l  díszdobozban  . .2890 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 329/319 Ft 
Coca Cola 1,75 l   db/# . . . . . . . . . . . . 329/309 Ft 
Coca cola 0,33 l dob. db/#  . . . . . . . . .129/119 Ft
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 Ft
Nestea 1,5 l   # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299 Ft
Omnia 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 Ft
Wiener extra 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1590 Ft
Al Gallo rizs A’  1kg   db/#  . . . . . . . . 219/199 Ft
Cillit Bang 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Ft
Dosia 9 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . . 2990 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér db.  . . . . . . .3399 Ft
Ariel mosópor 9 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . 6999 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/#  . . . . . 339/299 Ft

Domestos kék 750 ml   db/# . . . .349/299 Ft

Forest Ecoring 2 tekercses papírtörlő  . 129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . .1790 Ft
Perfex 4 tek. WC-papír  . . . . . . . . . . . . . . 149 Ft
Pet Daily Dog konzerv 1240 g db/#  . 239/219 Ft
Pet Daily cicakonzerv 415 g db/# . . . . 109/99 Ft

Traubi-
szóda 2 l db 

199 Ft

Márka 
2 l  db

169 Ft

Bobi 
kutyaszalámi 

1 kg   db/#
169/159 Ft

Cattos  
macskaeledel   

415 g  db  
109  Ft

Kutya-
táp 10 kg
1590 Ft

Tomi 
mosógél 

2,64 l db  
1999 Ft

Apenta
1,5 l db  
169 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

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

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL
ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL
A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET
SEGÍTSÉGÉVEL!

 

Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghitelét
Takarék Kiváltó Hitelre!

Nagykőrösi Fiók
Cím: 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 1.
Telefon: 53/ 351-166
E-mail: nagykoros@patriatakarek.hu

Bővebb információ: +36 70 370 7961

Önnek megérné kiváltani?
Nézzen be hozzánk!

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban,
Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben és
honlapján érhet el. További, részletes információkért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

Gombai Fiók
(+36) 70 452 7973   
Monori Fiók
(+36) 70 370 7946   

Nyáregyházi Fiók
(+36) 70 370 7935 
Pilisi Fiók
(+36) 70 370 7956   

Úri Fiók
(+36) 70 370 7939
Vasadi Fiók
(+36) 70 370 7929   
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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.

Idén is óvja 
szemét a káros 
UV-sugárzástól!

Dioptriás  
napszemüveg és 

fényresötétedő  
lencse akció  

csak nálunk!


