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Akciós árak január 18-tól 30-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitvatartás: 
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

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Bőrös lapocka csülökkel Bőrös comb

Sertéstarja
csnt.

Sertés apró hús

Csontos csirkemell

Bőrös  
félsertés

Zsírszalonna

Csirkecomb

Pulykanyak

Csirkeszárny

Sertéslapocka

Baromfipárizsi

Erdélyi szalonna

Hevesi kolbász csípős, csemege

Hasa- és tokaszalonna

699 Ft/kg
629 Ft/kg

890 Ft/kg

699 Ft/kg

899 Ft/kg

499 Ft/kg

599 Ft/kg

399 Ft/kg
590 Ft/kg

399 Ft/kg

750 Ft/kg

899 Ft/kg

399 Ft/kg

1190 Ft/kg

1190 Ft/kg

550 Ft/kg

Sertészsír
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   A gyepmesteri feladatok ellátására a Monor Városi Ön-
kormányzat 2016. január 1-től a gyömrői telephelyű Szo-
morú Szív Kft.-t bízta meg. 
 A közterületen kóborló állatokkal, illetve a közterületen 
elhullott állati tetemmel kapcsolatban bejelentésüket mun-
kaidőben a monori önkormányzatnál a 29/612-317 telefon-
számon, munkaidőn túl a 06 30/258-8900 számon tehetik 
meg. 
 Magáningatlanról történő élő állat, vagy elhullott állati 
tetem elszállítása esetén Herczig József gyepmester hívha-
tó a 06 20/964-3025 számon. Az elszállítás költsége az állat 
tulajdonosát terheli. 

Monori Önkormányzat, MŰVÁK Iroda

Szomorú Szív lesz a gyepmester

A z ingatlantulajdonosok kötelesek ingatlanjaik előtt 
a közterületen meglévő és telepítendő növényzet 
magasságát illetve a saroktelkeknél az útügyi elő-

írásoknak megfelelő ültetési távolságot biztosítani a rálátási 
háromszögekben (utcakereszteződések, becsatlakozó utak 
előtti ingatlanok). A szintbeni kereszteződésekben 0,8 és 2,5 
méter magasság között olyan látómezőt – rálátási három-
szöget – kell biztosítani, amely mentes a rálátást akadályo-
zó létesítményektől, parkoló járművektől és növényzettől. 
Fák, világítástartó oszlopok, jelzőberendezések a látóme-
zőn belül elhelyezhetők, de ezek az elsőbbségadásra köte-
lezett járművek vezetői elől az elsőbbséggel rendelkező jár-
műveket, vagy az egyéb közlekedésben résztvevőket nem 
fedhetik el. Továbbá kérnénk azon ingatlan tulaj donosokat 
akiknek ingatlanjaik előtt közterületen sövény, cserje van 
ültetve és kapu be-, vagy kihajtó van a növényzet 
között kialakítva, a növényzet magasságát úgy 
visszavágni, visszanyírni, fák esetében a lomb-
koronát olyan magasságig felnyírni, hogy az 
ne zavarja az arra járműveikkel közlekedők  
kapu be-, illetve kihajtóra történő rálátá-
sát. Így nagyon sok baleset megelőzhető 
lenne a város területén. 
 Amennyiben a növényzet magassága 
az előírásoknak nem felel meg, úgy az érin-
tett ingatlantulajdonos a növényzet metszé-
sére, vágására, illetve kivágására kötelezhető. 
Az út minden pontján biztosítani kell, hogy a gép-
járművezető 1 méter szemmagasságból a saját forgalmi 
sávján lévő akadályt olyan távolságból megláthassa, hogy 
járművét az akadály elérése előtt biztonságosan meg tud-
ja állítani (térbeli látásviszonyok vizsgálatánál a személy-
gépjármű-vezető szemmagasságát 1 méterre, a tehergép-
kocsi-vezető szemmagasságát 2 méterre, az elsőbbséggel 
rendelkező jármű magasságát az úttest szint feletti 1 mé-
terre írták elő). 2016. január 31-e után a tisztelt ingatlantu-
lajdonosok 2 hónap türelmi időt kapnak, hogy a növény-

zet előírásoknak megfelelő megmetszését, 
vágását elvégezzék. 
 A munkálatok elvégzésének ellenőrzését 
Monor város közterület-felügyelői, a KÖVÁL 

Nonprofit Zrt. (városüzemeltetés) dolgozói 
közösen fogják végezni, illetve felszólíthatják 

a lakosságot a munkák elvégzésére. Amennyi-
ben az érintett tulajdonosok a türelmi idő leteltével 

a felszólítások ellenére sem alakítják a növényzetet az elő-
írásoknak megfelelően, úgy a Monor Városi Önkormányzat 
megbízásából a munkálatokat a KÖVÁL Nonprofit Zrt. (vá-
rosüzemeltetés) munkatársaival elvégezteti. Az elvégzett 
munka költsége az ingatlantulajdonosokat terheli. Tiszte-
lettel kérjük az ingatlantulajdonosok szíves együttműkö-
dését városunk balesetmentes közlekedése érdekében.

Monori Polgármesteri Hivatal – Műszaki,  
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda    

Lakossági tájékoztatás
Balesetmentes közlekedés érdekében  
a Monori Polgármesteri Hivatal felhívja 
a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az 
ingatlanjaik előtti közterületen található 
növényzetet (fák, bokrok, cserjék, stb.) az 
útügyi előírásoknak megfelelően ápolják. 

Tisztelettel kérjük  
az ingatlantulajdonosok 
szíves együttműködését 

városunk baleset- 
mentes közlekedé-

se érdekében.

Nehezen belátható útszakasz 
a növényzet takarása miatt
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  Örömmel tájékoztatom önöket, hogy január 31-ig az óvodai ne-
velés és az iskolai oktatás keretén belül továbbra is lehetőség lesz 
gyermekeik számára szervezett módon, oktatóval a monori "UPC- 
jégpálya" használatára a Monor SE sporttelepén (Balassi u. 36.).
 Az önkormányzat vállalja a gyermekek korcsolyaoktatásának, il-
letve a nevelési, oktatási intézményekből busszal a jégpályára tör-
ténő szállításának költségét.
 A busszal történő utazás ideje alatt a Monor Városi Önkormányzat 
gondoskodik az óvodák és iskolák pedagógusainak, dajkáinak segít-

Sikeres projekt 
– rekordidő alatt

A Monori Strázsa előző számaiból már értesülhettek olvasó
ink a város három intézményt érintő részleges energetikai 
felújítási és korszerűsítési programjának lényegéről.

Január végéig várja  
a gyerekeket a jégpálya

ségével a gyermekek felügyeletéről. Az oktatás idején korcsolyaok-
tató felügyeli a gyermekeket és felel a gyermekek testi épségéért, 
biztonságáért. Vállalja az oktatásra hozott, az oktatás idejére rájuk 
bízott gyermekek fokozott felügyeletét, biztonságos korcsolyaokta-
tásuk feltételeinek megteremtését, a balesetek megelőzését.
 Az oktatásokra jelentkezni az iskolában az osztályfőnököknél, 
testnevelőtanároknál, az óvodákban az óvónőknél lehet. Minden-
kit arra bíztatunk, hogy éljen a lehetőséggel és jelentkezzen gyer-
mekével! Tisztelettel, dr. Zsombok László, polgármester

A József Attila Gimnázium felújított homlokzata

Zsombok László polgármester 
az egészségház felújított 
épületszárnyának átadásán

N ovember 30-án került sor ennek ünnepélyes le-
zárására.

„Meleg van a Gimnáziumban!”– idézte bevezető-
jében Zsombok László polgármester Megyeri Istvánt, aki pár 
éve igazgatóként még a fázó diákok hírével kereste fel a pol-
gármesteri hivatalt. A felújítások – különösen a gimnázium 
esetében, ahová jó megérkezni – esztétikai értékkel is bírnak, 
városképi szempontból is értékelhető javulás - folytatta a 
polgármester. Mindemellett az üzemeltető önkormányzat 
számára is fontos lesz a fűtésszámlákon látható különbség. 
Aki fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy mindemellett 
sok még a tennivaló és valamennyi monori intézményben 
van karbantartási, felújítási, korszerűsítési feladat. A monori 
önkormányzat a tárgyi feltételek javításával próbálja a helyi 
egészségügy gyakran és időnként joggal kritizált helyzetét 
javítani. A polgármester elmondta, hogy a szakorvoshiányon, 
az orvosszakmai feltételeken nem tudnak javítani, de a tár-
gyi feltételeken keresztül, lehetőségeikhez mérten igenis 
próbálják segíteni a helyi járóbeteg szakellátást.  
 Rajki László, az e projektet koordináló Városfejlesztő Kft. 
ügyvezetője áttekin tő értékelésében elmondta, hogy több 
helyszínen és minél nagyobb haté konysággal akarták fel-
használni a ren delkezésre álló összeget. A benyújtott pályá-
zat eredményvárása közben már meg kellett találni a kivite-
lezőt, hiszen rövid volt a határidő a beruházás befeje zésére. 
A sok műanyag nyílászáró gyors legyártásának biztosítá-
sa miatt (a Kossuth-iskola faabla kainak osztását, kialakítá-
sát is megőrizve) fontos volt az átgondolt és összehangolt 
ütemezés. Az elnyert 150 milliós (100 szá zalékos támoga-

tású) összeg odaítélésének pillanatában így azonnal meg 
tudták kezdeni a kivitelezést. Az önkormányzat az EU-s tá-
mogatási összeg mellé, a szakrendelő épületének belső fel-
újításához 34 milli ós saját pluszforrást rendelt, hogy a tü-
dőgondozó és a mentőszolgá lat is jobb körülmények közé 
tudjon költözni. Így valamennyi monori szakrendelés egy 
épületben vehető igénybe. Köszönet illet minden közre-
működőt azért, hogy a június 4-i kormányhatározat, illetve 
a június 18-i képviselő-testü leti pályázatbenyújtási döntés 
után – mindössze 63 nap kivitelezéssel – sikerült megvaló-
sítani ezt a várost gyara pító sokoldalú beruházást. Példás 
együttműködéssel, az oktatás szüneteltetése nélkül, ener-
getikailag korszerűbb, esztétikusabb épületek jöttek létre.
 A vendéglátó-gimnázium gondolatokat ébresztő – köl-
tő névadóját is idéző – zenés-verses műsorral érzékeltet te 
a jövőbe nyíló új ablakok jelentőségét. B.G.
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NAGYBERUHÁZÁS  
HÍRÉVEL búcsúzott  
    Monor az óévtől 
Sportcsarnok épül Monoron, így végre a sport területén is térségi központtá válhat a 
város – közölte a hírt tavaly év végén Zsombok László polgármester a közösségi olda
lán. A jövendőbeli létesítmény kialakításának kezdetéről a polgármestert faggattuk. 

A város részéről valós igény van a sportcsar-
nokra – szögezte le Zsombok László.  
 – A Monori Sport egyesület, az is-

kolák, a hobbisportolók egyaránt használ-
ni fogják a csarnokot, emellett pedig kö-
zösségi térként is funkcionál majd, hiszen 
számos rendezvény le bonyolítására is al-
kalmas lesz. Nem beszélve arról, hogy a 
környékbeli települések is igénybe vehetik 
majd, hiszen Monor kistérségi központként 
jelentős vonzáskörzettel rendelkezik, a környé-
ken pedig nincs megfelelő, méretű hasonló léte-
sítmény – mondta a polgármester.
 A sportcsarnok megvalósításának ötlete már egy ideje „be-
szédtéma” a monori városvezetés köreiben. A csarnok meg-
valósításáért körülbelül másfél év vel ezelőtt kezdett lobbiz-
ni a képviselő-tes tület. Tavaly év végén derült ki, hogy egy 
kormányrendelet alapján több település feladatainak tá-
mogatására csoportosít hatnak át pénzt az állami költség-
vetésben, és a Monornak megítélt összeget a sportcsarnok 
megépítésére lehet fordítani. Pogácsás Tibor országgyűlési 
képviselő, önkormányzati államtitkár közbenjárásá ra brut-
tó 250 millió forintot kap az önkor mányzat a beruházás elő-
készítésére, majd további bruttó 1 milliárd 250 millió forin-
tot a csarnok kivitelezésére.
 Jelenleg a beruházás megfelelő helyszínét keresi a város-
vezetés. Négy olyan terület ismert a városban, amelyek mé-
rete, fekvése megfelelhet az elképzeléseinknek - tudtuk meg 
a polgármestertől. Ebből egy jelenleg is önkor mányzati tu-
lajdonban van, a többi terület magántulajdon. Fontos szem-
pont, hogy könnyen megközelíthető legyen a csarnok. Ha 
azt szeretnénk, hogy az iskolások a tanórák keretében, il-
letve azt követően is igénybe vegyék majd az épületet, ak-
kor lehetőleg olyan helyszínt kell találnunk, amely nincs túl 
messze az iskoláktól – magyaráz ta Zsombok László.
 Az iskolákat jelentős mértékben tehermentesítené az új 
létesítmény, hiszen a tornatermek késő ősztől kora tavaszig 

túlzsúfoltak. Nem csak a tornaórák miatt jelent prob-
lémát a helyszűke, de a József Attila Gimnázi-

um szalagavatóját pél dául 2-3 naposra kell 
tervezni, mert a végzős diákok ven dégei 
olyan sokan vannak, hogy nem férnek el 
egyszerre az intézményben. A Szterényi 
szakiskola szalagavatóját az elmúlt évek-
ben általában Budapesten, tavaly pedig 

az ül lői sportcsarnokban tartották, kény-
szerűségből. A sport csarnok elkészültével 

mindkét oktatási intézmény Mono ron tarthat-
ja majd ezeket a rendezvényeket.

 A létesítményben a tervek szerint nagyobb kon-
certek lebonyolítására is lehetőség nyílik majd – árulta el 
Zsombok László. Ez a monoriaknak és a környékbelieknek 
egyaránt jó lehetőség, hogy helyben kapcsolódhassa nak ki, 
adott esetben ne kelljen kilométere ket utazni egy színvona-
las rendezvényért. Természetesen a Monori Sportegyesület-
nek is nagy segítség lesz, ha megépül a sportcsarnok. Több 
szakosztály is kihasz nálhatja majd a létesítmény adottsága-
it. Emellett számos hazai és akár nemzetközi sport esemény 
lebonyolítására is alkalmas lehet az új csarnok. Az ilyen ese-
mények pedig több szempontból is hasznosnak lehetnek az 
egész vá rosnak: egy-egy nagyobb esemény a város hírne-
vét öregbíti és a gazdaságára is pozitív hatással lehet.
 A kialakításnál fontos szempont lesz, hogy a csarnok hosz-
szútávon fenntartható legyen, ennek érdekében át gondoltan 
kell dönteni a funkciók tervezésekor. Ahogy a helyszín kivá-
lasztásáról, úgy a tervek és a műszaki tartalom elfogadásáról 
is közös, testületi döntést fog hozni – remélhetőleg konszen-
zussal – a monori önkormányzat. Zsombok László elmondta, 
több már működő, vagy éppen kivitelezés alatt álló sport-
csarnokot is felkeres nek tapasztalatszerzés céljával, mielőtt 
az épület kialakí tásáról döntenének.
 A beruházásnak legkésőbb 2017. év végéig el kell készül-
nie, a támogatás összegével pedig legkésőbb jövő decem-
ber 31-ig el kell számolnia a képviselő-testületnek.  varga

A Monori Sportegyesü-
let, az iskolák, a hobbi-

sportolók egyaránt hasz-
nálni fogják a csarnokot, 

emellett pedig közös-
ségi térként is funk-

cionál majd.
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Egyike volt a Monor közéletében legtöbbet dolgozó és városáért, 
annak lakosaiért legtöbbet tévő embereknek. Olyan ember volt, aki a 

hivatalos munkaidejének lejárta után is készségesen állt mások ren
delkezésére. Barátságos egyéniségéért munka társai és ismerősei is 

szerették és szakmailag is nagyra becsülték – mert a becsület, az alázat 
és a jó szándék irányította. Min dig kiegyensúlyozott, jókedélyű ember 

volt. Kovács Benő szíve pont karácsony szent napján szűnt meg dobogni.

IN MEMORIAM

HirdetésHirdetés

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozatlan idejű.
A vezetői megbízás időtartama:  
2016. április 1–2021. március 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 17.
Pályázati feltételek:
• főiskola, óvodapedagógus végzettség;
•  pedagógus szakvizsga keretében szerzett intéz-

ményvezetői szakképzettség;
•  hasonló munkakörben szerzett legalább 5 év feletti 

szakmai tapasztalat;
Benyújtandó dokumentumok:
•  iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai;
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
•  szakmai önéletrajz;
•  vezetői program;
•  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a 

pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul.

A teljes pályázati kiírás megtekinthető a https://
kozigallas.gov.hu, és a www.benye.hu weboldalon.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információt 
Kovács Erika, Bénye Község Polgármestere nyújt a 
30/438-13-83 telefonon.

Pályázati felhívás 
Bénye-Káva Napköziotthonos Óvoda 
óvodavezetői munkakörének közalkalma-
zotti jogviszonyban történő betöltésére. 

Helyszínek: Pilis és Monor 

Kaulák Tamás  
szakképzett gyógymasszőr
Bejelentkezés: 06-30/403-6467

Bérletvásárlási akciók 5, 10% kedvezménnyel!
Ajándékutalvány-vásárlási lehetőség.  SZÉP-kártyával is fizethet!

Masszázs minden korosztálynak,  
a gyógyulásért, a felfrissülésért,  

a kikapcsolódásért!
Gyógy-, svéd-, aromaolajos-, csokikrémes mas�-

s�á�sok különbö�ő időtartamokban 30, 50, 80 perc

Látogasson el honlapomra: jomasszazs.eoldal.hu
Forduljon ho��ám bi�alommal!

Újdonság: 
Tibeti 

masszázs 
Csak Pilisen!

a Vigadóban 
szerdánként 16-21 óráig.

Kezdőknek ingyenes  
tanfolyam.

Érdeklődni Vizi Bélánál lehet telefonon vagy e-mailen:
 06-20/935-6740
vizibela@gmail.com

Bridzs Klub

Kovács Benő  
(1943–2015)  

A mezőgazdaság iránti szeretetét már gyermekkorából hozta 
magával. Üzemgazdászként ezt a Monori Állami Gazdaság-
ban és az üllői termelőszövetkezetben kamatoztatta, de a 

Me zőgazdasági Minisztériumban két megye termelési felügyelője-
ként is. E területeken Kiváló Dolgozó-kitüntetéseket is kapott. 1986-
tól 1990-ig a rendszerváltás előtt Monor első és egyben utolsó hely-
béli tanácselnöke volt. Ő vette át a Monort várossá avató oklevelet. 
Akkor lett korszerűbb az Ady úti és a monorierdői-, valamint épült fel 
a Jászai Mari Általános Iskola.
 1991-től 16 éven át, nyugdíjba meneteléig volt a Monori Földhi-
vatal vezetője, új épületének átadója. Ezalatt is aktív önkormányza-
ti képviselőként, bizottsági tagként tevékenykedett. Sok éven át dol-
gozott a KÖVÁL Zrt. igazgatótanácsában is. 25 évig volt a Gazdakör 
elnöke. A rendőrség mellett működő alapítvány kuratóriumi elnöke, 

a Helytörténeti Körnek és a borrendnek alapító tagja. Monor szülöt-
teként fáradhatatlanul kutatta, gyűjtötte a településével kapcsolatos 
értékeket. E témában hatalmas lexikális tudással rendelkezett. 
 2000-ben a városa Monorért Emlékplakett és Oklevél-kitünte tés-
ben részesítette. Indoklásában – már említett érdemei mellett – az is 
szerepelt: „tevékenységének köszönhető, hogy a város szép hagyo-
mányai újraélednek”. 
 Hiányozni fog – családján kívül – a városnak, a Gazdakörnek, a Bor-
rendnek, melyeknek tagjai (patinás zászlójukkal, illetve egyenruhá-
jukban) ott voltak a temetés nagyszámú tiszteletadói között. 
 Hiányozni fog megszokott helyéről, a Szüreti Menetelő felvonulá-
sáról. Református hitéhez hűen élt. Búcsúztatásakor Schaller Tamás 
tiszteletes úr kiemelkedő egyéniségét Ézsaiás próféta szavaival mél-
tatta: „…a hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek”.  B.G.
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A hír pedig hamar elterjedt város-
szerte, mert nem tudtunk olyan 
járókelőt megállítani, aki ne érte-

sült volna róla. Vajon mit szólnak hozzá 
– kérdezgettük különböző korosztályok 
képviselőit megszólítva, de körkérdé-
sünk persze így sem reprezentatív kuta-
tási minta. Csupán érdekesség.
 Farkasné Nagyszegi Katalin azt felel-
te, hát hogyne hallott volna róla, hiszen 
rendszeresen figyelemmel kíséri a város 
változásait. Jól emlékszik arra is – jegyez-
te meg –, amikor a testület hónapokkal 
ezelőtt megszavazta az uszodától nem 
messze, az utca túloldalán lévő ingatlan-
ra az elővásárlási jog megszerzését. Így 
azután arra tippel, ott épül majd fel az új 
csarnok, ami szerinte nagyon jó hír. A vá-
rosban ugyanis nincs igazán nagy befo-
gadóképességű, fedett helyiség, ahol pél-
dául a gimnáziumi szalagavatókat, vagy 

bármilyen nagyobb rendezvényt meg-
tarthatnának.
 A sportolási lehetőségek választéka 
is megnőhet az új létesítménnyel, ami 
ugyancsak örömteli változást, fejlődést 
jelenthet a városban – vélekedett Far-
kasné.
 László Csaba véleménye nem ezt a fel-
hőtlen örömöt tükrözte. Szerinte a sport-
csarnok építése abba az országos trend-
be illeszkedik, amivel ő nem ért egyet. 
Nem mintha nem férne rá a városra, de 
úgy gondolja, az erre szánt millióknak 
éppenséggel jobb helye lenne az egész-
ségügyben, hiszen a rendelőintézet Mo-
noron is jócskán igényelné a törődést, a 
fejlesztést.
 Burján István azt felelte: jó hír a sport-
csarnok építése, bár szerinte is lenne az 
erre szánt pénznek más helye is a város-
ban. Amikor megkérdeztük, szívesen ellá-
togat-e majd a már elkészült létesítmény 
rendezvényeire, a közmunkások karéjá-
ban lapátjára támaszkodó fiatalember azt 
felelte: ott lesz ő, de inkább munkásként 
a társaival, hiszen a városban zajló mun-
káknál a közmunkások mindig ott van-
nak – magyarázta. És ez jó – tette hozzá.

 Gáspár Judit arról beszélt, 
hogy az unokái hol ide, hol oda 
járnak sportolni. Vagy a gim-
názium, vagy a Szterényi 
szakmunkásképző, vagy 
a Nemzetőr utcai isko-
la tornatermeibe, ame-
lyek nem alkalmasak 
arra, hogy a bennük 
rendezett mérkőzések 
közönségét is befogad-
ják. Pedig sokan kíváncsi-
ak egy-egy meccsre, szí-
vesen megnéznék, de nem 
férnek be.
 A gimnázium szalagavató-
ját legutóbb is két részlet-
ben kellett megrendez-
ni, hogy a családtagok 
is beférjenek – hozta 
fel érvként beszélgető-
partnerünk annak a vé-
leményének a támo-
ga tás ául, miszerint 
Mo nor nak nagy szüksé-
ge van erre a sport- és ren-
dezvénycsarnokra, úgyhogy 
érdemes örülni neki. M. A. 
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Korszerű sport és rendez
vény csarnok épül hamarosan 
Monoron – adta hírül Monor 
város honlapja nemrégiben. 

Gáspár 
Judit

Farkasné  
Nagyszegi 

 Katalin

László  
Csaba

Burján 
István

KÖRKÉRDÉS

2200 Monor, 
Kistói út 81. 
+36-29/414-201

+36-30/870-8456

Nyitva tartás:
H-P: 8.00–17.00
Március 12-től: 

Szo: 8.00–13.00

4-es főút 
körforgalomnál

HIVATALOS      MÁRKAKÉPVISELET  www.barkacscity.hu
Az akció a készleten lévő termékekre vonatkozik!

Ki
stó

i ú
t

Cs
év

ha
ra

sz
t

Budapest

Szélmalom u.

Monorierdő

4 Kesztyű  
kerti  
szerszámokhoz 
M-L-XL méretben   4 690 Ft 

Combisystem
Hólapátok
40 cm széles: 4 990 Ft
50 cm széles: 5 990 Ft

Nemesacél éllel
40 cm széles: 5 100 Ft
50 cm széles: 5 990 Ft 

Kézi kiszóró
Homok, só, tápok  
és zúzalék kijut-
tatására alkalmas 
kisebb felületeken: 
3 100 Ft

Hótoló 
70cm-es  
munkaszéles-
séggel,  
3 fokozatú  
teleszkópos 
nyéllel. 

22 900 Ft

Combisystem
nyél 
130 cm
2 690 Ft  

Combisystem
Jégtörő 
15 cm
3 360 Ft  

AKcIóS

TERMÉK!

Gardena 
Hasító és univerzális 
fejszék 
900B   9 390 Ft  
1000A  11 890 Ft
2800S  16 990 Ft  

AKcIóS

TERMÉK!

AKcIóS

TERMÉK!

 Akció!

MIT SZÓL
a sportcsarnok 

építésének  
    híréhez?
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Diabétesz 
világnap 

  A „Közös út” monori Cukorbetegek Egyesü-
lete idén is ünnepélyes keretek között tartotta 
meg a Diabétesz világnapot november 7-én a 
Vigadóban. A már megszokott módon egy szak-
ember – dr. Bandúr Szilvia diabétesz szakorvos 

– előadását hallgattuk meg, majd a helyi zene-
iskola tanulói szórakoztattak bennünket. Nem 
maradt el a szokásos finom uzsonnánk sem. 
 A Diabétesz világnapot minden évben no-
vember 14-én ünnepeljük, ugyanis ezen a na-
pon született Frederick Banting, aki 1922-ben 
fedezte fel az inzulint. A világnapot a Nem-
zetközi Diabétesz Szövetség (IDF) és tagszer-
vezetei rendezik meg világszerte, 2007-óta ez 
egyben az ENSZ által is felügyelt és támoga-
tott Világ Egészség Nap. A világnap logója egy 
kék kör, a cukorbetegség nemzetközi jelképe, 
mely szimbólum a cukorbetegséggel küzdő 
szervezetek és személyek világszintű közös-
ségét jelképezi.
 Az Országos Diabétesz Világnapot idén már 
25-ik alkalommal rendezték meg, melynek ez-
úttal Székesfehérvár adott otthont. Az ország 
28 településéről közel ezer résztvevő érkezett. 
A rangos program védnöke a Fejér Megyei 
Szent György Oktató Kórház volt, az idei ren-
dezvény célja pedig az egészséges életmód-
ra és  a mozgásra való figyelemfelkeltés volt.
Természetesen Monorról mi is részt vettünk 
a rendezvényen, az egyesület vezetője, Jám-
borné Jutka és helyettese, Égei Katalin szerve-
zésében (áldozatos munkájukat ezúton is kö-
szönjük). A mi számunkra azért is fontos ez, 
mert olyan fórumon vehetünk részt, ahol ne-
ves szakemberek felvilágosító előadásait hall-
gathatjuk meg, megoszthatjuk saját érzésein-
ket, élményeinket és mások tapasztalataiból 
is tanulhatunk. Ugyanis kellő tájékoztatás és 
oktatás nélkül egy cukorbeteg sem tud bölcs 
döntéseket hozni mindennapi kezelése során, 
vagy jól felvenni a küzdelmet a nehézségekkel.
A program ideje alatt részt vettünk ingyenes 
egészségügyi szűréseken, dietetikus tanács-
adáson, diabetikus termékek bemutatóján és 
kóstolóján. A szellemi totó kitöltésével – mint 
legtöbbször – 26 fős csapatunk most is az első 
helyen végzett. Az ebédszünetet követően ze-
nés-táncos műsorral zárult a program. Más-
nap délelőtt megismerkedtünk Székesfehér-
vár nevezetességeivel, amiben idegenvezető 
volt a segítségünkre, majd feltöltődve indul-
tunk haza. Fekete Jánosné

   A négy adventi gyer-
tya meggyújtásakor 

és a városi kará-
csony szeretet-

vendégsége 
során is so-
kan fogadták 
örömmel az 
egyházi közös-

ségek és a civi-
lek önkéntesei-

nek jóleső ital- és 
ételkínálatát. Kö-

szönet jár mind-
azoknak, akik 

ezt lehetővé 
tették. Ba-
logh József 

– feleségé-
vel és segí-
tőtársaival – 

 a legtöbb 
ételt osztot-

ta ki a Főtéren, 
december 19-én is. 

Akkor kérdeztük meg 
tőle: miért, mióta, és hogyan 

tudja ezt már többedszerre is megvalósítani?
 – Ez a harmadik itteni alkalom, amin szpon-
zor barátaimat összeszedve, 120 adagot kiosz-
tunk a bog rácsgulyásból, valamint forral bort, 
forró teát, pogácsát, és karácsonyi csomagokat 

Van, aki mindig ott van
is, a rászorultaknak. A szüreti menetelő után a 
piaccsarnokban jótékonysági célra, fizetősen 
szoktunk főzni; itt a Főtéren ingyenesen, ba-
rátságból.
 – Nagyon szívesen csináljuk – szólt közbe fe-
lesége –, nagyon jó érzés, amikor látja az ember 
a kedves, köszönő tekinteteket. Úgy gondolom, 
ez a karácsony igazi lényege. 
 – Én a családi vállalkozásunkban ács vagyok 

– folytatta Balogh József –, de a főzés szeretett 
hobbink. Már a hadseregben is főztem nagyobb 
adagban, meg a barátoknak is, de ilyen mennyi-
ségben ez kihívás. Az engedélyezés megszerve-
zésében segítenek a Lokálpatrióták, utána kis csa-
patommal itt vagyunk délután kettőtől hat-hét 
óráig. De szívesen tesszük ezt jövőre is, mert már 
várják és mindig minden elfogy. És mert vannak 
követőink, egyre többen. Az idén például Róth 
Artúr barátunk, családjával és a finom palacsin-
táival. Ezt csak szívesen és önként lehet csinálni. 
Meg segítőimmel, akiknek a két ételosztó csa-
lád nevében is feltétlenül szeretnék köszönetet 
mondani. Ilyenek: a Monori Lokálpatrióta Egylet, 
a Kerbor Kft., Monori Pál és Acsai Lajos hentesek, 
az Állomás Pékség, Horváth József zöldséges, a 
Füstölt Áruk Boltja, a Monori Goods Market. De 
a Szeremet család, Sinkovicz Heni, Antal Sándor, 
és Leé László családai, valamint Jánosovits Mik-
lós, Herda Tibor, Nagy László, Kerekesné Fajtár Tí-
mea, Petrovics Edit, Bajáriné Kati, Kalányosi Attila 
és Zátrok Károly. Nélkülük ez a rendezvényünk 
nem sikerülhetett volna ilyen jól. B.G.

December 5-én az óvodai és iskolai korcsolyaokta-
tást finanszírozó Monor Városi Önkormányzat, a 
UPC Élménytár segítségével ismét megnyitotta a 
Monori Sportegyesület sporttelepén a műjégpályát. 
A Jégfesztivál programjának sztárfellépői között 
sokan ismerősként üdvözölhették Kovácsovics Fru-
zsinát. Ő még országos ismertté válása előtt (pont 
10 éve, 2005-ben), maglódi diáklányként – egyéni 
mazsorett produkciójával nagy sikert aratott a „Ki 
mit tud?” Dél-Pest megyei monori fordulóján. Az-
óta az hozta meg számára az országos elismertsé-
get, hogy 2007-ben bejutott az RTL Csillag születik 
vetélkedője első évadának döntőjébe. Énekes-gi-
táros dalszerzőként gyereklemezei jelentek meg, 
amelyek közül kettő is Fonogram-díjas lett. Köz-
ben óvónői diplomát szerzett. Monori interaktív 
énekes produkciója nem csupán a kisgyerekeket 
csábította közös dalolásra, még a kamasz fiúkat is 
vonzotta előadásmódja, akik korcsolyával a lábu-
kon is szívesen kapcsolódtak be – kérésére – a jé-
gen is a „pingvintánc”-ba.
 Fruzsina sem felejtette el egykori monori sze-
replését.
 – Amikor ezt a szót hallom, hogy Monor – kezd-
te visszaemlékezését –, mindig a Ki mit tud? jut 
eszembe, és szerintem ez örök életemben így fog 
maradni. Többször voltam akkor azon a színpadon, 
és mindig imádtam ott lenni. Ez az első lépés volt, 
amit már élő adásban vettek a kamerák, és az egész 
körzetben le is adták. Kamaszkorom meghatározó 
nagy eseménye volt ez. B.G.

Visszatérő  
vendég
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Ő k nem mind monori születésűek, ha-
nem olyan emberek is vannak köztük, 
akik a szabadságharc leverése után 

büntetéseiket letöltve, bujdosásukból vissza-
térve Monoron telepedtek meg, és itt kezdtek 
új életet. A hazatérő monori honvédek bekap-
csolódtak az akkori mezőváros életébe és ak-
tív szerepet vállaltak annak közösségeiben. Szá-
mosan presbiterei voltak az akkori református 
egyháznak, többen a közigazgatásban 
helyezkedtek el, és amikor életük 
végén hazatértek Istenhez, ak-
kor a leszármazottak, a fiak, s 
a közösség fontosnak tartot-
ta, hogy az elhunytak sírjain 
megemlítsék: ezek az embe-
rek harcoltak a magyar sza-
badságért. 
 Isten különleges kegyelme, 
hogy a mindösszesen 10 fellel-
hető szabadságharcos síremlék 
mindegyike a református temetőben 
található. Ma már valamennyi védett státuszt 
kapott a temetői nyilvántartásában.
 Monor Nagytemplomi Református Egyház-
község presbitériuma úgy döntött, hogy em-
léket állít egykori református testvéreinknek, 

FELHÍVÁS
közadakozásra
Mint az köztudott, az 184849es szabadságharcnak Monor 
városa is katonákkal adózott. A sorozott állományon kívül 
számos önkéntes népfelkelő, illetve nemzetőr is harcba indult 
Monorról. Iratok bizonyítják, hogy az akkori református eklé
zsia is tucatnyi önkéntest adott a szabadságharcnak. Egyes 
kutatók legalább 320 egykori monori honvédet tartanak 
nyilván, és monori helytörténészek áldozatos munkájának 
köszönhetően a mai napig 96 név vált már ismertté. 

elődeinknek, hőseinknek. Ez az emlékhely, ha 
Isten előtt is kedves, 2016. március 15-én kerül-
ne megáldásra és mindenki számára átadásra.
 A kopjafa elkészítésére dr. Foltin Brúnó, nyu-
galmazott evangélikus lelkipásztort és alkotót 
bízta meg a presbitérium illetékes bizottsága, 
a megmunkált faanyagot pedig Fekete Zoltán, 
a 2015-ös faipari világbajnokságot megnyerő 
hazai asztalosválogatott felkészítő tanára bo-

csátja rendelkezésünkre. A kövek meg-
munkálására és az emlékhely kiala-

kítására a Kampfl család, valamint 
a Hungránit Bt. mestereit kértük 

fel. A kopjafa – amint az a lelké-
szi hivatalban megtekinthető 
vázrajzon is látható – nagysze-
rűen ötvözi a monori reformá-
tus temetkezés néprajzi lexiko-

nokban tárgyalt hagyományait, 
valamint az erdélyi szimbólum-

rendszereket is, így a megemlé-
kezéseken kívül oktatási célokra is al-

kalmas lenne gyermekeknek, s felnőtteknek 
egyaránt.
 Ez a kulturális hagyaték, melyet örökül kap-
tunk elődeinktől, felelősségre is int bennün-
ket! Nem szándékozunk kisajátítani ezt az em-

lékhelyet, hanem szeretnénk, hogy mindazok 
számára, akiknek ez a kezdeményezés fontos 

– éljenek Monoron, a környéken, vagy bárhol a 
világban – hogy lehetőséget kapjanak, részesei 
lehessenek ennek az emlékhelynek. A Monor-
Nagytemplomi Református Egyházközség az 
emlékhely létrehozásáért közadakozást hirdet!
 Kérünk mindenkit, aki azonosulni tud ezzel a 
kezdeményezéssel, vagy csak egyszerűen érzi, 
hogy ez a dolog igenis támogatásra érdemes, 
pénzbeli adományát jutassa el Monor-Nagy-
templomi Református Egyházközséghez ügy-
félfogadási időben a Kálvin tér 1. alatt található 
lelkészi irodába keddtől péntekig 8 és 11 óra kö-
zött személyesen, vagy a 65100015 – 10012473 
számlaszámra utalni szíveskedjen, „48-as kop-
jafa” közleménnyel.
 Ha a közadakozás sikeres lesz, akkor nem csak 
az emlékművet tervezzük elkészíteni. A meg-
lévő, elhanyagoltabb állapotban lévő sírokat 
is megpróbálnánk felújítani, legalább annyira, 
hogy az utánunk jövő nemzedékek elismerés-
sel mondhassák azt, hogy 1848 szellemisége 
még a 21. század elején is fontos volt a helyi-
eknek

Monor-Nagytemplomi Református  
Egyházközség presbitériuma

Ez a kulturális  
hagyaték, melyet örö-
kül kaptunk elődeink-

től, felelősségre is 
int bennünket! 

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

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti címen
H–Sze–P–Szo: 08.00–10.00-ig; K: 18.00–20.00-ig

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2016. január  
19-én  és 22-én 
17 órakorMonor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

akció
Még utoljára a tavalyi árakon!
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Új és használt 
Mobil Adás-Vétel

Mobil- 
s z e r v i z

Navigációk
tartozékok
Kiegészítők

Monor, Petőfi u. 29./A
Nyitva: H–P: 9–17,  

sz: 8–13
tel.: 06-70/626-6284

G
s
m

szilikon 
tok 

1790 Ft 
helyett 

990 Ft

Guru

Csinos Károly: 
06-70/384-6746

Kovács István: 
06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu

Minden, 
ami 

kémény!
•   Kémények bélelése, 

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

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményei-
nek kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszer-
kezeti lakatosmunkák!

KÖZÖSSÉG

ÓVODA korszerűsítése 
és építése is várható idén

KÖNYVESBOLT.
OR

KIADÓ

Nyitva: H: 12–18h, K, Sze, Cs, P: 9–18h, Szo: 8–12h

2200 Monor, Kossuth L. út 95.
www.pillangokiado.hu

www.facebook.com/
PillangoKonyesbolt

SzéLeS KönyvváLaSztéK 
KicSiKneK éS nagyoKnaK
•  Rendelésre is beszerzünk 

könyveket
•  Helyi és más borvidékek 

minőségi, palackozott borai
•  Helyi termelők különleges 

élelmiszerei
•  Egyedi, kézművestermékek
•  Könyvkölcsönzés

Jöjjön el hozzánk, töltődjön 
fel nálunk – lelkileg!

HirdetésHirdetés

A Katona József utcában található Tesz-
Vesz Óvoda felújítása több ütemben, 
folyamatosan történik, mindig az ak-

tuális, éppen szükségessé vált korszerűsítése-
ket végezik el a létesítményen. 
 – Annak idején nem óvodának készült az épü-
let, ezért több átalakítást és korszerűsítést kel-
lett végrehajtani, hogy alkalmas legyen jelen-
legi funkciójára. Részben megtörtént az épület 
falazatának hőszigetelése és a nyílászárók cse-
réje, továbbá a lapos tető kétharmadának hőszi-
getelését is elvégeztük. Ezek a felújítások sokat 
javítottak az épület helyzetén – mesélte Rajki 
László a Monori Városüzemeltető Kft. ügyveze-
tő-igazgatója. Utóbbi különösen fontos volt, hi-
szen a tetőn szökött el a legtöbb hő, a javítás-
nak köszönhetően azonban jelentősen javult a 
hőérzet az épületben. Fontos a tető vízszige-
telésének korszerűsítése is, hiszen a lapos tető 
vízelvezetésével korábban többször is adódtak 

Idén felújítják a Katona Jó zsef utcai 
TeszVesz Óvodát, sikeres pályázat 
esetén egy új óvoda is épülhet 
a Bajcsy Zsilinszky utcában. 

gondok. Az idei évben többek között ez a prob-
léma is megoldódhat. 
 A felújítás alkalmával sor kerül egy nagyobb 
gépészeti felújításra – mondta el Rajki László. Ko-
rábban két ütemben cseréltek radiátorokat, a cso-
portszobákban, irodákban már új fűtőtestek üze-
melnek. Most a még megmaradt régi radiátorok 
cseréje is megtörténik. Új vízmelegítő bojlereket 
telepítenek a mosdókba és az óvoda melegítő-
konyhájába – tudtuk meg –, utóbbi helyiségben a 
gáztűzhely cseréje is aktuálissá vált, továbbá a régi 
mosogatót új, rozsdamentes eszközre cserélik. 
 Az elöregedett vizesblokkok felújítására is sor 
kerül és a burkolatokat is cserélik, ahol szüksé-
gessé vált. Sok helyen régi, elöregedett a linó-
leum, egyes helyeken pedig az alatta levő ré-
tegrendet is javítani kell. 
 Az óvoda festése társadalmi munkában ko-
rábban megtörtént, a szükséges anyagot egy 
pályázaton nyerte el az intézmény. A jelenlegi 
felújítás keretében az ajtókat fogják mázolni. 
 Elektromos korszerűsítés is tervben van, ko-
rábban egy ütem ebből is megtörtént. A máso-
dik ütemben vezetékek és fényforrások cseréje 
várható. 
 Idén a nyílászárók cseréje is megtörténik, az 
épület egyes részein már új ablakok és ajtók van-

nak – a beruházás végére az összes külső nyí-
lászáró cseréje megvalósul. 
 A felújítást pályázati keretből végzi az önkor-
mányzat, a beruházásra 29,6 millió forint támo-
gatást nyert Monor, ezt kell kiegészíteni mint-
egy 1,6 millió forint önerővel – mondta el Rajki 
László – így összesen 31,2 millió forintot költ-
het a város a Tesz-Vesz Óvoda felújítására. 
 – Az árajánlatoktól függ, hogy meg tudjuk-e 
valósítani az elképzeléseinket. Legalább négy aján-
latot bekérünk a közbeszerzési eljárás során. Drá-
gább ajánlatok esetén dönteni kell, hogy mit ha-
gyunk ki. Az a szerencsés helyzet is előállhat, hogy 
kedvező ajánlatokat kapunk és marad a felújításra 
szánt összegből. Így olyan munkákat is elvégez-
hetnénk, amelyek nem voltak betervezve. Közel 3 
millió forint értékben szeretnénk lecserélni a régi 
bútorokat a csoportszobákban és az irodákban, il-
letve a tálalókonyhában – árulta el Rajki László.   
 Új óvoda is épülhet a városban, amennyiben 
sikeresen pályázik az önkormányzat. Tavaly sike-
rült egy óvoda építésre kiírt pályázaton nyerni, 
de az akkori források nem voltak elegendőek a 
tervezett épület megvalósításához – tudtuk meg 

– ezért idén új pályázatot nyújt be a városveze-
tés. Az új óvoda a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a 
volt Kossuth iskolai tagintézmény és ebédlő he-
lyén épülhetne meg, amelyhez az önkormány-
zat egy szomszédos telket is megvásárolt, hogy 
megfelelő méretű udvar álljon rendelkezésre. A 
kivi telezéshez körülbelül 240-250 millió forintra 
van szükség. Ebből a pénzből egy korszerű, há-
rom csoportszobás óvoda épülhet. A tervek is 
készen állnak, de csak nyertes pályázat ese tén 
indulhat az építkezés.  Varga Norbert

             

          

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
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Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Monor,  
 Kistói út 120.

telefon: 
06-29/415-176  

nyitva: 
H–P: 8–17 
szo: 8–12

ÉPület-
gÉPÉszeti 

szerelvények 
boltja

Hamarosan 

új helyre 

költözünk.

KÖZÖSSÉG

A monori gondozási központ idősei 
is mindmáig emlegetik látoga-
tásukat és ajándékaikat, akik 

rajtuk és az iskoláscsoportokon kí-
vül nemigen számíthatnak ünne-
pekkor látogatókra, ajándékra pe-
dig még úgy sem.
 Egy-egy mű elkészítésének fo-
lyamata ugyan legtöbbször ma-
gányt és elmélyültséget igényel, 
de a végeredményt mégis jó len-
ne a nyilvánosság elé tárni – így van 
ezzel az alkotó emberek legtöbbje.
 Alkotók pedig a régióban is vannak 
szép számmal. Zsíros Sándorné, a monori 
kézműves klub vezetője azt ismerte fel igen 
jó érzékkel, hogy sok szép munka születik, de ké-
szítőik bátortalanok. Úgy érzik, nem igazán érettek 
a közönségnek való bemutatkozásra. Amikor aztán 
erre – a klubtagok szorgalmazása folytán – mégis 
sor kerül, rendkívüli sikerélményekkel lesznek gaz-
dagabbak a kiállítók. A nézősereg pedig ugyancsak 
nem keveset nyer azzal, ha gyönyörködhet, sőt, el is 
tanulhat bizonyos fortélyokat, fogásokat, ötleteket.
 A tavalyi kiállításról szóló beszámolóban megírtuk: 
bár az iparosok nem mindegyike érzi ezt szerencsés 
találkozásnak, mégis nagyon jó, hogy az ipartestüle-
ti elnök, Kiss István közreműködése révén az ipartes-
tület monori székházában állandó helyre talált a cso-
port. Hiszen az iparosok is kézzel és szívvel alkotnak 

– a kézművesek hasonlóképpen – így miért 
ne tudnának együttműködni? – adódott 

a kérdés, és az erre adott pozitív válasz 
újabb energiákat szabadított fel az 

egyre inkább közösséggé váló al-
kotói csoportban.
 Nem szeretnénk itt a legfris-
sebb kiállításuk méltatásába bo-
csátkozni, azt ugyanis látni kell 
ahhoz, hogy az ember érezni 

kezdje: mennyi szépre való tö-
rekvés él milyen sokakban. Van, 

amikor a szándék művészi erővel 
párosul, van, amikor kissé botlado-

zó a megvalósítás – az eredmény még-
is magával ragadó. 

 Az idén megint az „újrahasznosítás” volt a 
jelszó, még ha kimondatlanul is. Hiszen benn van a le-
vegőben, hogy minél kevesebb hulladékot hagyjunk 
magunk után. Így születhetnek a reklámújságokból 
fonott dísz- és használati tárgyak, de akár karácsony-
fadíszek is. Izgalmas és meghökkentő ötletekkel áll-
nak elő a kézművesek, és ezeket nem is titkolják: di-
áktáborokban, kézműves-foglalkozásokon mutatták 
meg már számtalanszor.
 Aki szereti téli estéken is hasznosan elfoglalni mind 
a tíz ujját és nem boltban vett ajándékkal örömöt sze-
rezni a hozzá közel állóknak, keresse velük a kapcsola-
tot bátran. Ajánljuk azoknak is, akik csak gyönyörköd-
ni szeretnének.  Molnár Anna

Kézművesek 
VARÁZSLATAI

A Monori Kézműves Alkotók Klubja nem csak monori tagokat fogadott  
soraiba. A régió több településéről is csatlakoztak hozzájuk azok, akik nem  
csak alkotni szeretnek, de a csoport biztatására kaptak kedvet a be mutat 

kozá s hoz is. Legutóbbi kiállításukat megint a legjobbkor, az adventi hetekben 
rendezték az Ipartestület monori, Petőfi utcai székházában – hozzájárulva 

ezzel a látogatók hangulatának ünnepre való felkészítéséhez is.

Bucsi Zsigmondné Kapusi 
Zsófia Túrkevén született 
1925. december 9-én. Lá-
nyával és annak családjá-
val él. Nagyon szeret olvas-
ni, beszélgetni, jó egészségi 
állapotban van. Zsófi né-
nit 2015. december 10-én 
köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából Zsombok 
László polgármester, ami-
nek nagyon örült az ünne-
pelt. Virággal, gyümölccsel 
és édességgel kedvesked-
tünk. A köszöntésnél jelen 
voltak Zsófi néni déduno-
kái is. Zsófi nénit köszöntötték
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Hirdetés

Régi idők 
KONYHÁJA

Olvasónk javasolta: a  régi időket régi képek nyomán 
felelevenítő sorozatunkban ejtsünk szót egyszer a főző 
konyhákról is. Hiszen ő maga is, alighanem so kadma
gával, már több mint harminc éve étkezik a megma 
radt utolsó konyhák egyikének főztjéből, sőt a fia 
is úgy emlegeti az onnan származó ebédeket, 
mint mások a „mama főztjét” – érvelt.

M egkerestük a ma már nyugdí-
jas Varga Gézánét, aki a hajdani 
nyolcas számú, közismertebb 

nevén a Katona József utcai főzőkonyhá-
ban dolgozott huszonnyolc évig. Nála töb-
bet aligha tudhat bárki is az idővel legendás-
sá lett hely történetéről.
 Amikor már elkészült az új, a régi sportpályán – ami-
ről újabb generációk már azt sem tudják, hogy létezett, 
méghozzá a Katona József utcában – Forfa-épületek emel-
kedtek, abban laktak a csehek – halljuk Varga Gézánétól, és 
ennek utána kell nyomoznunk, ugyanis sem beszélgető-
partnerünk, sem mi nem tudjuk, kik voltak és mit kerestek 
a „csehek” épp a régi sportpályán. Dr. Dobos György hely-
történeti ismeretinek köszönhetően derül ki aztán, hogy a 
cseh építőbrigádok szívesen látott munkaerőnek számítot-
tak az '56 utáni időkben, s mivel Monoron és környékén is 
volt megbízásuk, ők lakhattak az említett felvonulási épü-
letekben.
 Amikor aztán elmentek, némi felújítással, toldással kony-
hává alakult a hely, ahová az akkori Mezőgép konyhájából 
1979-ben átigazolt Varga Gézáné is. A hajdani felvonulási 
épületek egyébként annyira időtállónak bizonyultak, hogy 
– igaz, számos átalakítás, bővítés, burkolás, korszerűsítés 
után – a konyha még ma is ugyanott működik.
 A régi időket azonban nyugodtan nevezhetjük hőskorszak-
nak. A helyiségek alacsony belmagassága miatt ötvenfokos 
melegekben sütött-főzött a konyha tíz alkalmazottja hétszáz 
emberre. Ventilátornak sem akadt helye, páraelszívónak, lég-

kondicionálónak hírét sem hallották. Amíg nem volt robot-
gépük, kézzel pucoltak meg két mázsa krumplit, két-három 
vödör hagymát, ha úgy adódott. Amikor megérkezett végre 
a vágyott konyhai robot, az ugyan megtisztította a zöldsége-
ket, mégis minden szem krumplit kézbe kellett fogni utána 
is. Ellenőrzés nélkül nem mehetett a készülő ételbe semmi.
 Ötven- és huszonöt literes lábasok guggoltak a tűzhe-
lyen – azokat bizony mozgatni is kellett.
 Két gázzsámoly volt fönntartva a pörkölteknek és a 
rántott csirkének. Két háromhektós üstben rotyogott a 
leves és a főzelék. Amikor aztán elkészültek, a két és félli-
teres „csibrikkel” meregették át a szállítók huszonöt lite-
res edényeibe. Ha ezt el tudjuk képzelni, már szinte min-
dent tudunk a konyha dolgozóinak munkakörülményeiről 
és helytállásáról. Sőt, némiképp a szállítókéról is, akik öt 
monori óvodába, közhivatalokba, az idősek otthonába és 
a Bajcsy utcai iskolanapközibe vitték az ebédet naponta. 

Aki a sofőr segítségével az edényeket a Robur rakte-
réből leemelgette, ugyancsak nő volt: Varga Jó-

zsefné, Erzsike.
 Ha a hat villanysütőben süteményt sü-

töttek – nem ment ritkaságszámba – húsz 
tepsiben illatozott a bukta, az almás-, tú-
rós- vagy a meggyes lepény. Egy tepsiben 
ötvenhat szelet fért el.
 Varga Gézáné az adagokat álmából kelt-

ve is kapásból tudná sorolni. Ezekre kel-
lett ugyanis a legjobban ügyelni. A minő-

ségre a jó szakácsnőnek nem kellett külön 
figyelnie, azt már zsigerből jól csinálta. Hanem, 

ha elszámolta volna magát, és aznap csak négyszáz 
embernek jutott volna mondjuk, bácskai rizses hús… Ezt 
a botrányt senki nem engedhette volna meg magának, 
nem is fordult elő soha.
 A gőzben sokszor alig látták egymást a konyhások 
– akik az igazságos beosztás szerint hetente más-más posz-
ton szolgáltak: egy hétig levesesként, aztán főzelékesként, 
mosogatóként, konyhásként és így tovább – műszak vé-
gére sokszor a karjukat se tudták felemelni, mégis mind-
annyian nagyon szerették a munkahelyüket – állítja olyan 
határozottan Varga Gézáné, hogy eszünkbe se jutna kétel-
kedni. A konyhavezetők, a gazdasági felelősök – Zsíros Ká-
rolyné, Katus Józsefné, Darázsi Kálmánné – Vargáné emlé-
kei szerint áldott jó főnökök voltak, a munkatársak pedig 
olyan összeszokott csapat, hogy öröm volt köztük a mun-
ka, lett-légyen akármilyen nehéz.
 Néha megüzenték nekik, hogy aznap csapnivaló volt 
az ebéd – emlékszik Varga Gézáné, miközben felnevet és 
igazat ad a reklamálóknak utólag is, mert otthon sem si-
kerül mindig tökéleteset főzni. De olykor még ma is meg-
állítják az utcán, hogy: „Olyan rakott kelt, mint akkoriban, 
azóta sem ettem”. Kertész Zsuzsa

HIVATÁS

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

Nyitvatartás: 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!

Olykor még ma is 
megállítják az utcán, 
hogy: „Olyan rakott  

kelt, mint akkoriban,  
azóta sem  

ettem”.

Épületek
energetikai
tanúsítása

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

G

Kiadó  
Monor központjában 
20 m2-es felújított 

helyiség  
üzletnek, 
irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni 
napközben  

a 06-30/472-5616  
telefonszámon lehet!
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seket, a dekoráció- és 
standkülöndíjat is sike-
rült elhozni Padovából 
és Drezdából, megvá-
lasztottak az Orchidea 
Társaság művészeti ve-
zetőjének is.  Ismertté 
válásomnak köszönhe-
tően a Sugár Üzletköz-
pontban és a belváro-
si Szarka utcában is lett 
virágüzletem. Sőt egy 
pályázaton nyerve Bu-
dapest legrégebbi, pa-
tinás virágüzletét, a váci utcai Philanthia 
Virág és Enteriőrt is vezethettem. Jelen-
leg hat szállodának vagyok a dekorosa. 
Monori Moha üzletem további fenntar-
tása azért nem volt lehetséges, mert fel-
kértek a köztársasági elnöki hivatal ösz-
szes dekorációjának, protokolldíszeinek, 
a delegációkat fogadó csokroknak a ké-
szítésére.

– Anyagválasztó eredetisége, állandó meg-
újulási készsége minek köszönhető?
 – Német tanárom szerint az anyagok 
a természetben előttünk vannak, kiala-
kult stílussal érezni kell, hogy mikor mi-
hez nyúljunk. Több múzeumba is járok, 
ahol egy-egy dolog, például egy  fest-
mény ötletet ad. 

– Nem lehet véletlen, hogy a megnyitó után 
is nagyon sok látogató volt, az utolsó pilla-
natig, folyamatosan. Hogyan látja kiállítá-
sa hatását?
 – Büszke vagyok, hogy a megnyitón 
még a lépcsőn is sorakoztak. Fantasztikus, 
hogy ennyien kíváncsiak voltak a munká-
imra. Ha a Jóisten úgy akarja, egy pá-
rat még megcsinálunk. Egy kicsit a 
magaménak tekintem, hogy elin-
dult itt Monoron a karácsonyi idő-
szakban egyfajta közös élet. Mert 
előtte nem volt adventi koszorú-
ja a városnak, és ez addig fejlő-
dött, hogy több százan gyűltek 
össze az utóbbi években az első 
adventi gyertyagyújtásra.   B.G.

KULTÚRA

H ogyan kezdődött mindez? Szán-
dékának kiteljesítéséhez hogyan 
talált társakra?

 – Elsőként a Platán-udvart díszítet-
tük fel adventkor. Akkor megfogadtam, 
hogy szeretnék adni Monornak valamit, 
minden egyes ünnep alkalmából. Egy 
kis felkészülést, ráhangolódást. A fele-
ségemmel azon vettük észre magun-
kat, hogy sokan nem is tudják, nem ér-
zik át valójában az ünnep valódi értékét. 
Azt gondoltam, ha valami szépet, jót vi-
szünk ebbe a világba, valódi érzelmeket 
válthat ki egy elmélyültebb pillanatban, 
ha a kiállításomat végignézik. A második 
alkalom után elhatároztuk, hogy virága-
ink mellé társkiállítókat is hívunk, olya-
nokat, akik nagyon közel állnak hozzám 
és olyan értékeket képviselnek, amik az 
adventi időszakban mély érzelmeket vált-
hatnak ki. A mostani patchworkkiállító, 
Pásztorné Borus Piroska a tanárnőm volt. 
Nagyon megszerettem a munkáit, egyé-
niségét, ötleteit. Tíz éve már Pesten is ki-
állítótársam volt. Másik idei meghívot-
tammal, a Prima Primissima-díjas Petrás 
Máriával is jó baráti viszonyom alakult ki. 
Egyházi munkái színeiben és témájában 
is kapcsolódnak adventi díszítéseimhez. 
Nem véletlen, hogy egyik kerámiája, az 
Angyali üdvözlet, és kiállításom címe azo-
nos. Magyaros témájú plasztikákat kiállí-
tó Alinda nevű lányával, akivel gyönyörű-
en énekeltek is a megnyitón, szintén volt 
már munkakapcsolatom.
 

– Ha nem is szeret magáról beszélni, el-
mondaná, hogy lett újító, elismert művé-
szi dizájner? 
 – Jogi tanulmányaim kezdetekor a Jó-
isten már tudta, hogy nekem mást szánt. 
Hamarosan a Kertészeti Főiskolán találtam 
magam, amit egy német ösztöndíjnak kö-
szönhetően párhuzamosan külföldön is 
végeztem. Németországban mester vi-
rágkötő és dizájner képesítést is szerez-
tem. Sok helyen szerveztem kiállításokat 
és rendszeresen versenyeztem is. Miután 
sikeresen képviseltem kedvenc virágom-
mal Magyarországot dobogós helyezé-

Immár nyolcadik éve megszokott szer
tar tássá vált Monoron a Vi gadó mindig 
különleges adventi kiállítása. Kruchió 
Lászlóval, a kiállítás ötlet gazdájával 
és meg valósítójával beszélgettünk. 

Az adventi kiállítás megnyitójának emléke-
zetes eseménye volt a csángó származású 
Petrás Mária és leánya – Alina – tiszta for-
rást idéző énekes bemutatkozása. A folyosó 
galériában pedig megcsodálhatták az érdek-
lődők a számos külföldi kiállításon megjelent 
jellegzetes kerámiáikat, amelyeken biblikus 
témák, a csángó falvak imái és énekei ele-
venedtek meg. Petrás Mária egyébként éne-
kelt már a világ leghíresebb színpadain (pl. 
az amszterdami Concertgebouw-ban, vagy 
a New York-i Carnegie Hall-ban. Számos álla-
mi és művészeti elismerés mellett megkapta 
a Príma Primissima díjat is. Angyali üdvözlet 
elnevezésű kerámiáját címadóként és hangu-
latában is jól érezte ideillőnek az őt régebben 
ismerő Kruchió László.  
 A folyosóról nyíló kisteremben Pásztorné 
Borus Piroska patchwork alkotásai, művészi 
színharmóniájukkal, az otthon melegét idéz-
ték. Jó, hogy ezek még karácsonyig láthatók 
voltak. A Magyar Foltvarró Céh e jeles mo-
nori mestere – aki egyébként Kruchió Lász-

ló általános iskolai tanárnője volt – a 
Modern Műhely csoport tagjaként 

műveivel háromszor szerepelt 
már Franciaországban, 

de Olaszországban, 
Hollandiában és 
Németországban 
is. Februárban Mes-
terséges táj című 

képével Tajvanra ké-
szül, a Mentsük meg 

a Földet! -pályázatra. 

Kerámiák és foltok 

A megélt pillanat 
MEGRAGADÓJA

Petrás Alinda, Kruchió László és Petrás Mária
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HELYTÖRTÉNET

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

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

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

A monori községi képviselő-testü-
let tagja. Nevével 1897-ben már 
találkozunk. A monori közélet, a 

képviselő-testület meghatározó személyi-
sége. Az Úri Kaszinó, a polgári kör, a gaz-
dakör és az ipartestület számos esetben 
ünnepli sikereit, követi tanácsait a szá-
zadforduló évtizedeiben.
 1904. szeptember 8-án a Budapesten ösz-
szegyűlt Nemzetközi Szövetkezeti Kongresz-
szus tagjai Monorra rándultak ki, hogy meg-
tekintsék a szövetkezeti gabonaraktárat. Dr. 
Förster Aurél, az Országos Központi Hitel-

Förster 
Aurél dr. 

A monoriak viselt    
dolgai  LXXIX.

(1852–1932)

Pécsett született, Budapesten halt meg. 
Középiskoláit Kalocsán és Pécsett, az 
egyetemet Bécsben és Budapesten végez te. 
A jogi és államtudományok doktora volt. 
Részt vett számos társadalmi egyesület 
vezetésében. Gazdasági pályafutása 
mellett a politikai is jelentősnek mond
ható. Pest vármegye törvényhatósági 
bi zott ságában kezdte politikai tevé
kenységét. Kossuth Ferenccel is szoros 
kapcsolatokat ápolt. Indítványozta az 
Önsegélyző Hitelszövetkezet monori 
megalakítását 1882ben. Az Országos 
Központi Hitelszövetkezet elnöke 
1887től. Pest megyében közel hatvan 
évig szerepelt a közéletben. Káva 
földbirtokosaként úrilakot építtetett, 
ahol 2700 kötetes könyvtára volt.

szövetkezet igazgatója vállal-
ta magára a házigazda tisztét, 
és kalauzolta a vendégeket.
  A különvonatot a pálya-
udvaron díszbandérium vár-
ta, s Förster Aurél igazgató 
magyar és francia nyelven 
üdvözölte az érkezőket. Gróf 
Rocquigny köszönő válasza 
után a társaság a gabonarak-
tár megtekintésére indult, s 
onnan a gyümölcskiállításra, 
mely méltán ragadta tetszés-
nyilatkozatokra az idegene-
ket. Érdeklődésüket felkel-
tették a nemzeti viseletbe 
öltözött leányok és legények, 

akik igaz magyar vendéglátással szolgál-
tak a nagy üstben főzött gulyással, gyü-
mölccsel és borral. A 4 francia, 4 angol, 1 
cseh, 3 osztrák, 1 német, 1 horvát, 1 szerb, 
1 holland, 3 dán, 1 belga és 7 belföldi ma-
gyar állami és szövetkezeti vezető – élü-
kön Károlyi Mihály gróffal – találkozott 
Monor község és a járás vezetőivel. E fó-
rumon a külföldiek bírálták a község köz-
útjainak „sártengerét”. 
 A vendégek a délutáni órákban távoz-
tak, miután dr. Förster Aurél igazgatónak 
köszönetet mondtak.

 Dr. Förster Aurélt – Monor közönsége 
érdekében kifejtett közéleti tevékeny-
ségéért – 1907-ben a képviselő-testü-
let díszpolgárrá választja. A képviselő-
társ a földművelésügyi minisztériummal 
együttműködve közvetíti, megerősíti az 
egri káptalannál a monoriak földvásár-
lási kérését 1909-ben. A függetlenségi 
párt képviselőjeként sikeres program-
beszédeket tart Monoron és környékén. 
Az 1910-es országgyűlési választásokon 
a függetlenségi és a 48-as párt jelöltje-
ként a monori választókerületben 1000 
szavazattöbbséggel a Kossuth-párt or-
szággyűlési képviselőjévé választották. 
A közgazdasági, valamint az összefér-
hetetlenségi állandó bizottság tagja az 
országgyűlésben. Az I. világháború ki-
törése miatt az 1914-es választások el-
maradtak, így képviselősége 1918-ig 
tartott. Ezek után politikai pályáját már 
nem, csak a gazdasági tevékenységét 
folytatta.
 Forrás: Sturm-féle országgyűlési alma-
nach, Bp.; Vasárnapi Újság, Budapest, 1904. 
szept.18; Monorkerületi Lapok 1901–1914; 
Képviselőtestületi jkv-ek Monor, 1897–1922. 
A felkutatásban közreműködött Zainkó Géza, 
a helytörténeti kör tagja.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke 

Vasárnapi Újság 1904. 38. szám, 
 51. évfolyam, 653. oldal

Csomagolókat, 
gépkezelőket keresünk
3 műszakos munkarendbe 

a Prologis ipari parkba.
Ingyenes céges busszal a bejárás  

Monorról, Üllőről megoldott.

Felvételi interjú 2016. február 1. hétfő, 
13.00 óra, Monor, Művelődési Ház, Bocskai u. 1.

Érdeklődni: 06 70 342 1653
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PROGRAMOK

RIMÓCZI LÁSZLÓ ÉS HAJNALKA  
NÉPVISELET-KÉSZÍTŐK KIÁLLÍTÁSA
Január 8. 17 óra
Vigadó, galéria 

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ NÉPZENEI KONCERT 
ÉS NÉPZENÉSZ-TALÁLKOZÓ
Január 8. 18 óra 30 
Vigadó, Díszterem

IFJÚSÁGI HANGVERSENY-BÉRLET 
MÁSODIK ELŐADÁS
Január 20. 10 óra és 12 óra
Vigadó, Díszterem

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 23. 16 óra 
Jókai Anna, a Nemzet Művésze Monoron.
Vigadó, Díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT 
Február 1. 17 óra 
Várhalminé Czinke Mária festőművész kiállítása.
Vigadó, emeleti galéria 

A Vigadó programjai

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

ÚJÉVKÖSZÖNTŐ TÁNCHÁZ
2016. január 16. 18 óra 
Információ: 06-29/611-580
Jászai Mari Általános Iskola

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Január 16. 
Információ: 06-29/411-883
Művelődési ház 

ÖKUMENIKUS IMAÓRA
Január 22. 18 óra 
Az imaóra a magyar kultúra napja  
alkalmából kerül megrendezésre.  
További információ: 06-29/613-670.
Ady Úti Általános Iskola

EGYHÁZI FARSANG
Január 30. 
További információ: 06-29/412-223
Művelődési ház

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA 
Február 3. 17 óra 30 
Bach: Magnificat. További információ: 06-29/412-671.
Városi zeneiskola

Monori intézmények, 
civil szervezetek 
programajánlója

   Az új esztendő köszönté-
sére rendeznek táncházat 
a Jászai Mari Általános Is-
kolában, melyre szeretet-
tel várnak minden kedves 
érdeklődőt a szervezők. A 
testet-lelket melengető kö-
zös tánc mellett vendégség is 
várja a táncolni vágyókat, zsíros 
kenyérrel, teával és borral. 
 A táncház január 16-án, szombaton 
lesz. 18 órától a gyerekeket várják, 19 óra 30-tól 
pedig a felnőttek mulathatnak. A muzsikaszó-
ról Farkas Zoli és bandája  gondoskodik, a tán-
cot Takács Katalin és Szente János, a Bartók Nép-
táncegyüttes táncosa tanítja. 
 Felnőttbelépők ára elővételben 1000 forint, 
a helyszínen 1200 forint. A diák- és nyugdíjas-
belépőjegyek ára elővételben 700 forint, a hely-
színen 800 forint. Gyermekjegyek elővételben 
500 forintért, a helyszínen 600 forintért kapha-
tók. Támogatójegyet – belépésre nem jogosít – 
500 forintért vásárolhatnak. Belépőjegyeket az 
iskola titkárságán vásárolhatnak Bukai Tiborné 
Ildikónál (tel.: 06-29/611-580), valamint Pásztor 
Zsoltnál (06-30/930-5533). A bevételből az isko-
lai néptánccsoportot támogatja az iskola szülői 
közössége.  nfo

Már 1999 000 Ft -tól

LADA Granta Sedan

Cím: H-1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38./D
Tel.: +36-1-377-4282 • Fax.: +36-1-348-0074 • Mobil: +36-20-318-3760 

E-mail: info@ladadelpest.hu • Web: www.ladadelpest.hu

LADA 
Délpest

névvel
új LADA  

márkaképviselet  
nyílt a XIX. 
kerüleben

Újévköszöntő 
táncház
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E bből 64 diák a pilisi zeneis-
kolában, kétszáz pedig hely-
ben nevelkedik – mesélte 

Zsombok Erika, intézményvezető. Az 
intézményben zongora, furulya, fu-
vola, klarinét, szaxofon, fagott, trom-

bita, hegedű, ütőhangszereken tanul-
hatnak a növendékek. A legnépesebb 

a zongora tanszak, amely nagyon sike-
res is egyben. Zsombok Erika fuvolasza-

kos, de ügyel arra, hogy egyik képzés javára 
se billenjen el a mérleg nyelve – mesélte. Fon-

tos az egyensúly. 

 Zsombok Erika szerencsésnek tartja az iskolát, amiért kü-
lönösen jó a közösség. Tanárok, diákok és szülők együttmű-
ködéséből kovácsolódott az összetartó erő, amely a nehéz-
ségek átvészelését is könnyebbé teszi. 
 – Olyan közösséget alkotunk, ahol a szeretet uralkodik. 
A diákokkal és a szülőkkel való kapcsolatunk nagyon jónak 
mondható, a tanári karra is az összetartás jellemző – mond-
ta Erika. Többek között ennek is köszönhetőek a sikerek és az 
elismerések, melyekből gyakran kijut az iskola tanárainak és 
növendékeinek. Országos versenyeken jobbnál jobb helyezé-
seket érnek el a tanulók, több növendék pedig azért választ-
ja később a zenei pályát, mert Monoron „megfertőzték” őket 
a zene szeretetével – fogalmazott Erika. Vannak, akik zene-

OKTATÁS

A monori zeneiskola, amely jelenleg a Ceglédi 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola egyik 
tagintézménye, több évtizedes múltra tekint 
vissza. Az 1967ben alapított intézmény falai közül 

számos művész került ki, jelenleg 264 
növendékbe plántálják a zenei 

tudást az iskola tanárai. 

Hirdetés

48zenére
nevelnek

éve

A zeneiskola tanárai, dolgozói nem csak hang-
szerrel a kezében alkottak maradandót. Társa-
dalmi munkában ecsetet, spaklit, csiszolópa-
pírt ragadtak és maguk festették le a folyosó 
falait, a termek ajtóit. Így szépítgették, javítgat-
ták munkahelyüket. A szülők is nagyban segí-
tik az intézmény fejlődését. A hangversenyter-
met és egy zongoratermet a nyári szünetben a 
szülők festettek ki. Ha kell, adakoznak is. Most 
éppen vonókra gyűlnek a forintok a zeneiskola 
bejárata mellett – a Lokálpatrióta Egylet elnö-
ke által – elhelyezett perselyben. A Lokálpatri-
óta Egylet jótékonysági koncertet szervezett a 
Vigadóban a zeneiskola javára, melyen Mocsá-
ri Károly és művészbarátai léptek fel. A befolyt 
összegből a tantermek parkettáit újíttatták fel.    

Közösség 

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

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

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

A HŰVÖS NAPOKON IS FOLYAMATOS NYITVA- 
TARTÁSSAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

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

Parole
 NYELVISKOLA

MEGFOGADTUK:  
Az új évben Téged is megtanítunk
angolul vagy németül!
Tanfolyamindítás: február 1-től.
Jelentkezési határidő:  
január 22.

Zsombok Erika  
intézményvezető
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négykezes és kétzongorás versenyen első helyezést ért el 
tanár-diák kategóriában Tarnai Zsófia növendék és Németh 
András zongoratanár. A 13. országos fagottversenyen Kis-Vén 
Annamária növendéke, Köves Kata ért el első helyezést. Mo-
csári Károly korrepetítorként vett részt Kata felkészítésében.   
 Nagy hangsúlyt kap az iskolában az utánpótlás-nevelés 
is. Az elmúlt tanévben kimondottan erre a célra jött létre a 
Sza lai Ildikó által vezetett Kacsingató-sorozat, amely a leg-
kisebbekkel ismertette meg a hangszereket és a zenei ala-
pokat. Az óvodásoknak minden év decemberében, Mikulás 
tájékán hangszerbemutatót tart a zeneiskola, nagy sikerrel. 
Szerencsére, hiszen így elmondható, hogy a mai értékvesz-
tett világban Monoron eggyel több intézmény van, ahol a 
jóra és az értékesre nevelik a jövő nemzedékét.  V.N.

művészeti szakközépiskolá-
ban folytatják, mások pedig 
a zeneakadémiát választják 
zenei pályafutásuk követke-
ző állomásának.
 Elsősorban a zenét szerető 
szülők gyerekeiből lesznek ze-
neiskolai növendékek. Külön 
öröm Zsombok Erika számára, 
mikor a korábbi növendékek 
keresik meg, hogy gyermekü-
ket beírassák az intézménybe. 
Az egyik legjobb érzés, mikor 
egy régi tanítvány gyermekét 
taníthatja – mesélte. 
 Az oktatás sikerei a jó ké-
pességű diákoknak, illetve az 
évek során összegyűlt válogatott tanári karnak köszönhetőek 
– meséli Erika. Tavaly ősszel például a világot megjárt zongo-
raművész, Mocsári Károly tanárként csatlakozott az iskolához. 
 A zeneiskola növendékei tanév közben számos koncer-
ten adnak ízelítőt tudásukból. Az iskola belső hangverse-
nyein kívül városi rendezvényeken, kiállítások megnyitóin 
és civil szervezetek programjain is fellépnek a tanulók és a 
tanárok. Ez is egyfajta elismerése a munkának, a diákoknak 
pedig életre szóló élmény, ha előadhatnak lakhelyük egyik 
ünnepi eseményén. 
 A legjobb növendékek regionális és országos versenye-
ken is részt vesznek, ahonnan a legtöbbször szép sikereket 
elérve térnek haza. Tavaly is több kimagasló eredmény szü-
letett, például a Balassagyarmaton megrendezett országos 

OKTATÁS

Hirdetés

Zsombok Erika régi álma valósult meg, mikor megalakult a zeneiskola énekka-
ra, énekkórusa, a Gyöngyharmat Kórus, melyet Hiller Edit és Kövesné Bodor And-
rea vezet. Az énnekart olyan alsó tagozatos tanulók alkotják, akik még kezdők a 
hangszereiken. Az első fellépés tavaly volt a Tavas park átadásán, melyet azóta 
már több alkalom is követett.    

Gyöngyharmat Kórus

Számos hangversenyt és koncertet szervez 
a zeneiskola. Hagyományosan, minden év 
október 1-jén a Zene Világnapja alkalmá-
ból olyan koncertet rendeznek, melyen nem 
csak az iskola növendékei és tanárai, hanem 
olyan volt növendékek is koncerteznek, akik 
ma már akadémisták vagy zeneművészeti 
szakközépiskolások. 
 Karácsonykor minden tanszak növendék-
koncertet tart, a tanítási szünet előtti héten pe-
dig a Vigadóban lépnek fel az iskola legjobb 
diákjai, az intézmény zenekara és kórusa. 
 Tavaszi koncerteket, versenyeket 2002-óta 
szerveznek az iskolában. A Budai Imre zenei ver-
senyen, emlékkoncerten az elődök munkássá-
gára emlékeznek az iskola tanulói és tanárai. 
 A tanév végén tanévzárókoncertet szer-
veznek, ahol a növendékek, a tanárok, az is-
kolai zenekar és a kórus is szerepel. 
 Idén nyáron nagy sikert aratott a – Szalai 
Ildikó tanárnő által vezetett – belvárosban 
megtartott szabadtéri Gang-koncert, amely 
az örömzenélés jegyében született.  

Koncertek 

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

január 19-én és 26-án 17 Órakor

30 éve Monoron
Részletfizetési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

Torkos hétvége
a monori Vigadó Étteremben

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

www.monorivigado.hu

Jöjjön el családjával, barátaival és fogyasszanak  
éttermünk választékából!

A kedvezmény a levesekre, 
köretekre, desszertekre, 
savanyúságokra és az italokra 
NEM vonatkozik!

50% 
kedvezmény

01. 23.
szombat

10–20 óra

01. 24.
vasárnap
10–16 óraFrissensültekre, 

készételekre és  
az ajánlatunkra
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Az utóbbi negyedév monori birkózóeredményei

Év végi  
verseny-
eredmények

Jó tanuló, 
jó sportoló

 A rosszabbik hír, hogy a cél felé vezető 
úton sok mindenről le kell mondani a 
siker érdekében. Lehet, hogy éppen 

akkor is tanulni kell, amikor mások játszanak 
kint a téren, vagy a kedvenc meséjüket nézik a 
tévében. Nem szabad megfeledkezni a háttér-
ről sem: vannak, akik a legjobb családi körül-
mények, a szülői támogatás ellenére is elkal-
lódnak, de a nehézsorsúak között is számosan 
érnek el kimagasló eredményeket annak elle-
nére, hogy olykor sok-sok tényező nehezíti az 
útjukat. Persze a diákok nem egyformák, ami 
az egyiknek tetszik, ezért örömmel csinálja, az 
a másiknak lehet, hogy kínkeserves erőfeszíté-
sek árán sem sikerül. Ilyenkor nem szabad csüg-
gedni, meg kell keresni, hogy a diák miben ké-
pes kiteljesedni.     
 Jó sportolók azok a gyerekek lesznek, akik 
napról napra képesek dolgozni egy célért, le-

Jó tanulóvá válni nem kü
lön leges kiváltság. Sok kal 
inkább szorgos, kitartó munka 
eredménye. A jó hír az, hogy 
szinte bármelyik di ák lehet osz
tályelső, ha a cél érdekében meg
hozza a szük séges áldozatot.

gyen az egy újabb gól, egy gyorsabban leúszott 
hossz a medencében, vagy földre vinni a követ-
kező ellenfelet. Tévedés azt hinni, hogy a tehet-
ség önmagában elég a sikerhez. Legalább olyan 
fontos a szorgalom. Több vizsgálat eredménye 
igazolja, hogy a tehetségesek között is csak az 

válik kiemelkedővé, aki sokkal ke-
ményebben dolgozik a többieknél. 
Örök reménység lehet csak, ha nem 
így tesz. 
 Jó tanulónak és jó sportolónak 
lenni egy időben a tehetség és a 
kemény munka legerősebb ötvöze-
tét jelenti. Jól jön még, ha van egy 
erős, stabil szülői háttér és kelle-
nek az értő pedagógusok és edzők, 
akik képesek az alanyból kihozni a 
legjobbat. 
 2015-ben Monor város jó tanulója, 
jó sportolója díját Bock Luca érde-
melte ki. Remek tanulmányi ered-
ménye mellett úszósikerei tették 
alkalmassá a cím elnyerésére.  V.

Bock Luca

  Balatoni Bence (U23) októberben Isztambul-
ban, nagy nemzetközi versenyen öt mérkőzést 
megnyerve lett aranyérmes. Decemberben a 
romániai (partiumi) Erdődön moldáv, lengyel, 
román és horvát ellenfeleket legyőzve szin-
tén első lett. Közben novemberben egy nor-

  A Monori SE úszószakosztálya a 2015-ös évet 
is sikeresen zárta. November utolsó napjaiban, 
illetve december folyamán négy versenyen vet-
tek részt és számos szép eredményt értek el.
 Testvérvárosok Kupa Nemzetközi Úszóver-
seny eredményei: 4x50m gyorsváltó (2007 és 
fiatalabb korosztály) 1. hely ( úszók: Szabó Dóra, 
Bock Luca, Bock Kamilla, Sánta Vivien). Bock Luca 
(2007) 3. helyezést ért el 100 méter mellúszás-
ban. Barta Bianka (2009) szintén bronzérmet 
szerzett 50 méter gyorsúszásban. 
 A Salgótarjánban rendezett Kis Géza Emlék-
versenyen a 2007-es születésű Koblencz Kristóf 
50 méter gyorsúszásban első helyezett lett és 
az 50 méteres hátúszásban is a dobogó legfelső 
fokára állhatott. A tavalyi évben utoljára jártak a 
Monori Sportegyesület úszói Százhalombattán, 
ahol a Pest Megyei Csapatbajnokságon 7 alka-
lommal állhattak dobogóra. A 2008-as születé-
sű Bock Kamilla 100 méter vegyesúszásban és 
50 méter pillangóúszásban lett első helyezett. 
Bock Luca (2007) 100 méter vegyesúszásban 
első helyezést ért el, 50 méter pillangóúszás-
ban második lett. Sánta Vivien (2007) 100 mé-
ter vegyesúszásban második lett, Szabó Kristóf 
(2007) 50 méteres pillangóúszásban a dobogó 
harmadik fokára állhatott. Barta Bianka (2009) 
100 méter vegyesúszásban ért el harmadik he-
lyezést. Az év utolsó megmérettetésére Hód-
mezővásárhelyen került sor, amelyen ismételten 
kivételes eredmények születtek: Bock Kamilla 
(2008) harmadik lett 50 méter gyorsúszásban, 
második helyezést ért el 100 méter gyorsúszás-
ban, bronzérmet szerzett 100 méter mellúszás-
ban. Szabó Dóra (2008) második helyen végzett 
50 méter hátúszásban, szintén második lett 100 
méter hátúszásban. Bock Luca (2007) harmadik 
helyen végzett 100 méter mellúszásban.  nfo

vég kupán ötödik helyen végzett, ahol Bajkai 
Ábel (kadet) nyolcadik volt.
 A szeptember végi Közép-Magyarországi 
(nyársapáti) Serdülő és Diák I.-II. bajnokság-
ról Fekete Sándor arany-; Otrokocsi Attila, Kell-
ner Dávid, Haász Patrik és Bódi Attila ezüstér-

met hozott haza. A Diákolimpia októberi (263 
indulós) szentesi versenyén Fekete Sándor a 
2004–2005-ös születésűek között bronzérmet 
szerzett. Novemberben pedig a 2002–2003-
as korosztályból Tiszakécskén Pénzes Péter 
bronzérmes, Otrokocsi Attila ötödik lett. B.G.

SPORT

Idén nyolcadik alkalommal írta a ki az önkormányzat a 
Monor város jó tanulója, jó sportolója-pályázatot, mely-
nek célja, hogy ösztönözze a tanulókat a szellemi és fizi-
kai képességek folyamatos fejlesztésére, az eredményes 
tanulásra és sportolásra, ezáltal pedig motiváltabbak le-
gyenek a magasabb célok és további sikerek elérésében. 
Azok a diákok kaphatják a díjat, akik monori lakosok, a 
félévi és év végi tanulmányi eredményük egyaránt eléri 
vagy meghaladja a 4,5 átlagot, továbbá adott időben 
valamely sportági szakszövetség hivatalos megyei, te-
rületi vagy országos bajnokságán, minősítő versenyén 
vagy nemzetközi versenyén eredményesen szerepeltek.

Ki kaphat elismerést?
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett családtagun-
kat, Fekete Mihályt elkísérték utolsó útjára és sírjára elhelyezték a 
megemlékezés virágait.  A gyászoló család 

•   Eladó 1370 m2-es építési telek.
Társasház építésére alkalmas VT-
7-es övezetben 40  % beépíthető 
15 méteres épületmagassággal.
Akár 30 lakásos társasház építésé-
re alkalmas!! Érd.: 06-30/548-9882

•   Tűzifa eladó! Akác guriga 2900 
Ft/q, tölgy-bükk guriga 2500 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

•   58 éves, 86 kg, 180 cm magas 
férfi keresi hölgytársát tartós kap-
csolatra. Bemutatkozó levelét vá-
rom. 2201 Monor, Pf. 47. 

•   Most nyíló monori olasz étte-
rembe keresünk szakmai tapasz-
talattal rendelkező felszolgáló-
kat. További információ – tel.: 
06-30/251-8336. 

•   Angol, lengyel, cseh  import 
tenyészszemlés, kitűnő minősé-
gű szülőktől, Staffordshire bull 
terrier kölykök kiállítási, illet-
ve tenyész célra is alkalmasan is  
eladók, tenyésztőtől. 
Tel.: 06-30/467-7216
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pMonor, 4-es főút, a kőlerakat 

és az Atlasz Hentesbolt között
06-70/579-4241

Újdonság! Kiszerelések:  
1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kg

TáplerakaT
Megnyitottunk!

Legfőbb érveink az áraink!
Táp, Termény • állaTeledel • galambeledel 

papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

1991 óta

gyári lerakaT

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14

Kis
tó

i ú
t

Yb
l M

ikl
ós

CeglédbUdapesT 4

Napos, ill. 
ELŐNEVELt 
BAROMFI 
rendel-
hető.

Nyitvatartás:

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

Monor, Mátyás király és Móricz Zsigmond utca sarok
www.szaboszazforintos.hu 

Tel.: 06-20/33-55-192
Egész évben várjuk szeretettel a Goods Marketben!



Telefon: 06-70/368-4817 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00, szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

# jel = karton, rekesz

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/# . . . . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Arany Fácán 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . 149 Ft
Kozel 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Ft
Rákoczy 0,5 l dob.. db/#. . . . . . . . . . . . . 129/125 Ft
Royal vodka 1 l    db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2999 Ft

Red bull 0,25 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . . . . 329/319 Ft 
Coca Cola 1,75 l   db  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ft 
Coca Cola 0,33 l dob. db/#  . . . . . . . . . . 129/119 Ft
Piroska szörp 0,7 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Ft -tól
Sió őszi 1 l db/# . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229/219 Ft
Nestea citrom, barack 1,5 l   db/#  . . . .279/269 Ft
Wiener extra 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1590 Ft
Compex „B” rizs  1kg   db/# . . . . . . . . .229/209 Ft
Dosia 9 kg fehér-színes. . . . . . . . . . . . . . . . . 2990 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér db.  . . . . . . . . . 3399 Ft
Tomi mosópor 4,5 kg   db . . . . . . . . . . . . . . 2299 Ft
Ariel mosópor 9,1 kg 140 mosás   db  . . . . 6999 Ft
Lenor 1425 ml    db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 Ft
Lenor 925 ml    db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Ft
Jar mosogató 1 l   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Ft
Domestos zöld 750 ml   db  . . . . . . . . . . . . . . 359 Ft
Domestos kék 750 ml   db . . . . . . . . . . . . . . . 359 Ft
Forest Ecoring 2 tekercses papírtörlő . . . 129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra  . . . . . . 1790 Ft
Perfex 4 tek. WC-papír  . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Ft
Fincsi kutyakonzerv 1240 g   # . . . . . . . . . . 219 Ft
Fincsi cicakonzerv 415 g   db/# . . . . . . . . 99/95 Ft
Fincsi kutyatáp 10 kg  db . . . . . . . . . . . . . . 1590 Ft

Rose-akció:  
Juhász rose  db 999 Ft
Teleki rose   db 999 Ft
Bock rose   db 1590 Ft

Staro-
pramen 

0,5 l  db 
199 Ft

Arany   
ászok 0,5 l    

db/#/10#
179/169/159

 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

Hell 0,25   l 
db/1#

139/129 Ft

Adrenalin 
XXL db/# 

159/149 Ft

Coccolino  
1 l   db/# 

499/459  
Ft

Milka
 100 g  db

219 Ft-tól

Silan  
1 l   db/#

449/419 
Ft

Nescafé  
3in1 10 db-os

db/#
369/349 Ft

Nutella  
350 g db
755 Ft

Tchibo  
Family 

250 g  db/1#
399/369 Ft

Riesen-
brau  

0,5 l db/# 
129/119 Ft

Traubi-
szóda 2 l db 

219 Ft

Kutya-
szalámi 
800g   db
149 Ft

Jar 
mosogató 

0,5 l   db
269 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1759 FtSilan   

2 l db/#   
749/699  

Ft

Vénusz 
étolaj 1 l db  

469 Ft

Mlieko 
UHT tej 

db/#
139/135 Ft

Löwenbrau  
0,5 l #  

159 Ft

Márka 
2 l  db

169 Ft

Strongbow 
ciders  0,33 l db 

249 Ft

Apenta
1,5 l db/# 

159/149 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

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

Pepsi 
cola  

0,33 l  dob. 
99 Ft


