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Az emberek és a gyerekek 
megelégelték a telet, a szabadba 

vágynak, várják a mindent megújító 
tavaszt. Ezért naphívogató, 

esőcsalogató dalokkal igyekeznek 
siettetni a természet újjászületését: 

tavaszköszöntő dalok,  
Gergely-járás, kiszézés  
sok móka és kacagás!

Információ, jegyrendelés:  
a www.vigadokft.hu oldalon, 

a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen

Belépőjegyek egységesen 
1600 forintért kaphatóak. 

Két éves kor alatt ingyenes!

2016. február 23. 16:00

Művelődési Ház
Monor, Bocskai utca 1.

mulatság és 
gyermektáncházValentin-  

 napi 
  romantikus 

záróbuli!

2016. február 14. 18:00–22:00
Balassi úti sporttelep, jégpálya

Diszkó a jégpályán  

kívül és belül 

DJ Kispál Gáborral! 

Szív küldi kívánságműsor, párkereső  

korcsolyázás, ingyenes jégpályahasználat és 

korcsolyakölcsönzési lehetőség.

Az ingyenes jégpályahasználatot a               

Jégterasz - Exele Kft. biztosítja. 

Az idei tél legnagyobb bulija a monori 

jégpályán, ne hagyja ki!

Belépőjegyek elővételben korlátozott számban  
(első 100 db) 1900, teljes áron 2400 forintos áron kaphatóak.

Információ, jegyrendelés:
a www.vigadokft.hu oldalon, a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen

Operettgála az Operett Voices  
társulattal

Sztárvendég: 

2016. 
március 

5. 17:00

Vigadó 
Díszterem

Monor, 
Kossuth L. u.  

65-67.

Oszvald  
Marika!
Oszvald  
Marika!
Oszvald  
Marika!
Oszvald  
Marika!

Több, nagy sikerű előadás után ismét Monoron köszönthetjük az „operett 
nagyasszonyát”, Oszvald Marikát és a tehetséges társulatot! Lepje meg 
hölgyismerőseit nőnap előtt egy remek előadással! 

Pál Ferenc papi pályafutásának kezdetétől tart heti 
rendszerességgel hittanórákat, előadásokat fiataloknak. 
Az érzékeny témaválasztás és a sajátos előadásmód kö-
vetkeztében mára már országos ismertségre tett szert. 
Katolikus papként is fontosnak tartja, hogy az előadásai 
mindenkinek szólhassanak: bárki bejöhet, nem kell sem-
mi elvárásnak megfelelni, elég a hallgató nyitottsága.

Belépőjegyek elővételben egységesen 1000,  
az előadás napján 1500 forintos áron kaphatóak.

Információ, jegyrendelés: a www.vigadokft.hu oldalon, 
a 06-29/413-212-es telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen

2016. április 25. 19 óra
Vigadó Kulturális és Civil Központ
Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Pál Feri atya 
előadása
Fordulat, a 
változás kulcsa 
címmel
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A z első forduló tárgyalására a so-
ron következő testületi ülésen, 
január 21-én került sor – tudtuk 

meg Zsombok László polgármestertől. 
 – Tavaly decemberben már napiren-
den volt a 2016. év költségvetési koncep-
ciója. A januári ülésen ennek a tovább-
gondolt változatát vitatta meg a testület. 
A decemberi tárgyaláson még több mint 
23 millió forint hiánnyal kellett számol-
nunk, az év végén azonban újabb infor-
mációk kerültek a birtokunkba, amelyek 
segítségével pontosabban tudjuk tervez-
ni az idei évet. Kiderült például, hogy az 
iparűzési adó éves bevétele a tervezett-
hez képest jobban teljesül, a normatív tá-
mogatások összege is magasabb a koráb-
ban kalkuláltnál, a tavalyi évről pedig 30 
millió forint szabad pénzmaradvánnyal 
is rendelkezünk idén. Összességében 
mintegy 80 millió forint többlete kelet-
kezett az önkormányzatnak a decemberi 
testületi ülésen megállapított hiány he-
lyett – mondta el Zsombok László.
 Az iparűzési adó jobb teljesülése el-
sősorban a helyi vállalkozásoknak kö-
szönhető – tudtuk meg –, ami azért jó 
hír, mert a vállalkozások erősödése, a 
forgalom növekedése állhat a háttérben.

Február közepére  
készül el a VÁROS 
KÖLTSÉGVETÉSE
A város költségvetésének előkészítése és elfogadása minden évben 
az egyik leghangsúlyosabb teendő az önkormányzati munka 
során. A képviselő-testület a korábbi évek gyakorlatát követve 
idén is két fordulóban tárgyalja a költségvetési koncepciót. 

A költségvetés tárgyalása so-
rán a képviselő-testület 
több részre osztotta a javas-
latokat, így kialakult egyfaj-
ta sorrend, amely tartalmazza 
a legidőszerűbb beruházásokat 
és a hosszútávú fejlesztéseket egy-
aránt. Az idei év legfontosabb beru-
házásai között szerepel az intézmények-
ben levő vizesblokkok felújítása, új utak, 
járdák és gyalogátkelőhelyek építése, de 
itt kell említeni a helyi tömegközleke-
dés beindítását is, amely a tervek szerint 
nyár elejére várható. A képviselő-testü-
let az intézmények fűtéskorszerűsítését 
is szeretné megoldani, ez pályázati for-
rásból valósulhat meg. 
 Az idei év egyik leghangsúlyosabb 
beruházása a sportcsarnok építése lesz. 
Mint ismert, egy kormányrendelet alap-
ján nyílt lehetőség a sportcsarnok meg-
építésére, Pogácsás Tibor országgyűlési 
képviselő, önkormányzati államtitkár 
közbenjárására bruttó 250 millió forin-
tot kap az önkormányzat a beruházás 
előkészítésére, majd további bruttó 1 
milliárd 250 millió forintot a csarnok 
kivitelezésére. A Monori Sportegye-
sületnek, az iskoláknak, a hobbispor-

tolóknak egyaránt hasznára válik az 
új létesítmény, amely számos közössé-
gi rendezvény lebonyolítására is alkal-
mas lesz. 
 A hosszabb távú fejlesztési célokat 
hároméves fejlesztési tervben határoz-
ta meg a képviselő-testület. Olyan ké-
relem nem érkezett az önkormányzat-
hoz, amelyet nem támogat a testület, a 
kérdés minden esetben az, hogy a ren-
delkezésre álló anyagi források lehető-
vé teszik-e a megvalósítást?
 A költségvetés tárgyalásának máso-
dik fordulójára a februári testületi ülé-
sen kerül sor. A képviselők akkor dön-
tenek a végleges költségvetés pontos 
részleteiről, amelyről a Monori Strá-
zsa olvasóit is tájékoztatjuk.  Varga Norbert

A városvezetés 2015 őszén valamennyi ön-
kormányzati fenntartású, vagy a város által 
üzemeltetett épületben, telephelyen műkö-
dő monori intézményt végiglátogatott, hogy 
az intézményvezetéssel és a műszaki kollé-
gákkal is egyeztessen a legszükségesebb fel-
újítási, karbantartási munkákról, az aktuá-
lis teendőkről.
 Az önkormányzat összegyűjtötte a létesít-
ménygazdálkodási feladatokat, melyek közt 
vannak, amelyek feltétlenül és sürgősen szük-

ségesek a működés biztosításához és vannak 
olyanok, melyek közép vagy hosszabb távon le-
hetnek szükségesek. Ahol lehetett, ott a város-
vezetés az intézmények vezetőivel közösen fon-
tossági sorrendet is felállított a munkák között.
 A beérkezett és felmért igények megha-
ladják a város éves költségvetésének lehető-
ségeit, de a számvetés a későbbi pályázati le-
hetőségek felkutatása szempontjából is fontos 
lehet, illetve alapját képezheti egy átgondolt, 
ütemezett felújítási tervnek.

 Szeptembertől ismét az önkormányzat mű-
ködteti az állami fenntartású köznevelési in-
tézmények épületeit is, így a település jelen-
tős számú gyermekintézmény üzemeltetéséről 
köteles gondoskodni.
 Az esztétikai szempontok mellett így a hi-
giéniai-közegészségügyi szempontokra is job-
ban oda szeretne figyelni a város.
 Erre, illetve a felmérések eredményeire is 
figyelemmel a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy az önkormányzati intézmények fenntar-
tási, felújítási igényei közül elsősorban a vizes-
blokkok és a mosdók felújítását építi be az ön-
kormányzat költségvetésébe.
  Zsombok László, polgármester.

A vizesblokkok és mosdók korszerűsítése  
történhet meg idén a városi intézményekben
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   Monor Városi Önkormányzat ezúton is tájékoztatja az érdeklő-
dőket, hogy a Balassi úti sporttelepen működő jégpálya az eredeti 
terveknél tovább, február 14-ig várja az érdeklődőket.
 A meghosszabbított nyitvatartás során, az eddigiekhez hasonló-
an hétköznap 8 és 14 óra között monori óvodás- és iskoláscsopor-
tok használhatják ingyenesen a pályát. Számukra a korcsolyaokta-
tás és a személyszállítás költségét az önkormányzat finanszírozza. 
Az oktatásra az óvónőknél, illetve az osztályfőnököknél tudnak je-
lentkezni. 
 A nagyközönség részére a pálya nyitvatartása: hétfőtől csütörtö-
kig 15 órától 20 óráig, pénteken 15 órától 21 óráig, szombaton 9 órá-
tól 21 óráig, vasárnap 9 órától 20 óráig.
 Valentin-napi romantikus záró buli február 14-én 18 órától a jég-
pályán! Diszkó a pályán kívül és belül DJ Kispál Gáborral, szív küldi 
kívánságműsor, párkereső korcsolyázás, ingyenes jégpályahaszná-
lat és korcsolyakölcsönzési lehetőség. Az idei tél legnagyobb bulija 
a monori jégpályán, ne hagyja ki!
 Várjuk önöket a jégpályán február 14-ig!

  Kedves nagymamák, nagypapák! Önök is többször hívják uno-
káikat segíteni, ha valamit meg szeretnének nézni az Interneten? 
Bosszankodnak, ha nem tudják mit is jelent az, hogy további infor-
máció: www.hu? Érzik a hiányát, hogy külföldön lévő hozzátarto-
zóikkal, más településen élő barátaikkal nem tudnak gyorsan, in-
gyen levelet váltani, képet küldeni, esetleg beszélgetni?
 Szeretnének önállóan vásárolni az internetről? Megnézni a me-
netrendet vagy az orvos rendelési idejét? Új receptet letölteni, vagy 
csak információkat, pletykákat olvasni, esetleg hivatalos ügyeiket 
sorban állás nélkül otthonról intézni? Akkor jöjjenek el hozzánk, tel-
jesen kezdő, főleg nyugdíjasok számára szervezett internethaszná-
latot és levelezést okító képzésünkre. 
 Kezdő tanfolyam: ötször két óra, majd igény szerint folytatható.
Tanfolyam díja: 5000 forint, melyet jelentkezéskor, az első foglalko-
zás megkezdése előtt kell befizetni. 
 Jelentkezés és tanfolyamindítás folyamatosan egész évben!
 Helyszín: Vigadó, korszerű új számítógépekkel felszerelt. I. eme-
leti számítógépes oktatóterme (Monor, Kossuth L. u. 65-67.)
 Jelentkezni a helyszínen, vagy a 06-29/413-212 telefonszámon le-
het. Várjuk önt is szeretettel! Szervezők

Február közepéig 
lehet korcsolyázni 
a monori jégen

 Balogh Péter, a Monori Lokálpat-
rióta Egylet települési képviselő-
je február 8-án 17 órától 18 óráig 
tartja fogadó óráját a polgármeste-
ri hivatal kis tanácskozó termében 
(Kossuth Lajos utca 78–80.). Elérhe-
tőség: lokalpatriota@inext.hu, tel.: 
06-30/986-9371.
 Balogh Péter tisztelettel várja a 
választópolgárok megjelenését. 
 nfo

Képviselői 
fogadóóra

 „Nagyi”  
internettanfolyam

Emlékek  
után kutatunk

  A Monor város szívében több mint 100 éve Viga-
dóként működő épület, számunkra eddigi legrégeb-
bi írásos emlékét féltve őrizzük a Vigadóban ma is. 
 Eszerint 1917. augusztus 5-én rendezték László Jenő 
– a Nagyváradi Színház tagjának felléptével – A fur-
fangos orgonista című darabot, melyben felléptek a 

"főváros szünetelő művészei".
 Ezen a napon 3 előadást is tartottak, melyekre 20 
fillértől 2 koronáig lehetett jegyet váltani. A plaká-
ton így kerestek statisztákat az előadáshoz: 
 „Kérem azokat a fiatal monori hölgyeket, akik mint 
zárdanövendékek részt óhajtanak venni az előadás-
ban, vasárnap délelőtt a színházhoz próbára jönni 
szíveskedjenek.”
 Ezúton is köszönjük a számunkra értékes relikvi-
át a Régió Lapkiadó Kft.-nek és Szekerka Jánosnak!
 Kérjük önöket, ha a családi emlékek között őriz-
nek vagy találnak a Vigadó múltszázadeleji műso-
rairól leírást, fényképet, jelezzék felénk, hogy meg-
örökíthessük az utókornak is.

Vigadó Kulturális és Civil Központ munkatársai
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325 gyermekes családon  
segített az önkormányzat
Hátrányos helyzetű gyer-
mekek számára osztottak 
élelmiszercsomagokat 
a téli szünidőben.  

  Az előírt kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás körébe tartozó feladato-
kat Monor közigazgatási határain belül 
a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai 
látják el. Monoron január 30. és július 
16. között keresik fel a lakosságot a kft. 
kéményseprői. A Magyar Kémény Kft. 
munkatársai minden esetben fényké-
pes igazolvánnyal és névre szóló meg-
bízólevéllel rendelkeznek.  nfo

Február 7-ig a Virág utcai gyógyszertár az 
ügyeletes. Február 8-tól 14-ig Paracelsus 
Gyógyszertár, február 15-től 21-ig Margit 
Gyógyszertár, február 22-től 28-ig Mono-
ri Gyógyszertár. 

Március 1-jétől 6-ig a Virág Utcai Gyógy-
szertár, március 7-től 13-ig a Paracelsus 
Gyógyszertár. 

GYÓGYSZERTÁRAK  
ELÉRHETŐSÉGEI
Margit Gyógyszertár:  
Balassa u. 23. (Gombos Matild Egészség ház),  
tel.: 06-29/777-365, 06-29/777-366.
Monori Gyógyszertár:  
Kossuth Lajos utca 67. tel.: 06-29/410-562.
Paracelsus Gyógyszertár:  
Kossuth Lajos utca 88/A., tel.: 06-29/413-634.
Virág Utcai Gyógyszertár:  
Petőfi Sándor utca 26., tel.: 06-29/413-881. 

Patikák 
ügyeleti 
rendje 

Óvodai  
és bölcsődei 
zárvatartás

Csenget  
a kémény-
seprő

  Kijelölte az monori önkormányzat 
az óvodai és a bölcsődei zárvatartás 
időpontjait, melyet az intézményve-
zetők véleményének figyelembe vé-
telével alakítottak ki úgy, hogy egész 
nyáron, folyamatosan legyen ügye-
letes óvoda.
 A képviselő-testület a januári ülésen 
döntött az intézménynek zárva tartá-
sának rendjéről. A testületi határozat-
nak megfelelően a Kossuth Lajos Óvo-
da június 27-től július 22-ig, a Napsugár 
Óvoda július 18-tól augusztus 12-ig, a 
Petőfi Óvoda június 20-tól július 15-ig, 
a Szivárvány Óvoda június 20-tól júli-
us 15-ig, a Tesz-Vesz Óvoda július 18-
tól augusztus 12-ig lesz zárva. 
 A bölcsődében április 21-én, a Böl-
csődék Napján gondozás nélküli mun-
kanap lesz. Az intézmény nyáron jú-
lius 18-tól július 31-ig, télen pedig 
december 22-től 2017. január 1-jéig 
tart zárva.  nfo
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A nélkülözés a családsegítő intéz-
kedések mellett is sokak életét 
átszövi napjainkban is. A mun-

kahely elvesztése, a magas hitelek tör-
lesztése, egy betegség, vagy más vá-
ratlanul érkező probléma könnyen 
felemészti az embert, még könnyeb-
ben az amúgy sem túl vastag pénz-
tárcákban lapuló forintokat. Sokaknak 
karácsonykor sem adatik meg, hogy 
legalább néhány órára maguk mögött 
hagyják a problémákat és a kandalló-

ban pattogó tűz mellett harapjanak egy 
nagyot a bejglibe. Vannak, akik már 
annak is örülnek, ha az alapvető éle-
lemre futja és a nagykabátot magukra 
öltve átvészelik az éjszakákat a hideg 
lakásban. Különösen szomorú, mikor 
gyerekek kénytelenek nélkülözni. No, 
nem a legújabb okostelefont, hanem 
az évszaknak megfelelő ruházatot, a 
mindennapi betevőt. Az élethez szük-
séges alapvető javakat. A városveze-
tés a valóban rászoruló gyermekes 
családoknak próbált segítséget nyúj-
tani decemberben, amikor a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében nagyobb 
élelmiszercsomaggal támogatta a hát-
rányos helyzetű gyermekeket nevelő 
családokat. 

 A jótékonysági akciót az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával közö-
sen hajtotta végre az önkormányzat. A 
minisztérium által nyújtott támogatás 
80 hátrányos helyzetű és 99 halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermeket ne-
velő család megsegítését fedezte. Az 
összeget az önkormányzat a szociá-
lis keretéből egészítette ki. A monori 
képviselő-testület végül összesen 325 
gyermek és családja szünidei étkez-
tetéséhez járult hozzá élelmiszercso-
magokkal, melyeket a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő helyi vállalkozótól ren-
delt meg, összesen 2 millió forint ér-
tékben. Az átadásra december 21. és 
23. között került sor. 

V. N. 
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Monor korábbi polgármestere 2014 júniusa óta 
önkormányzati államtitkárként látja el feladatait. 
Tizenhat évig volt a város első embere, vezetése alatt 
jelentős fejlődésen ment keresztül Monor. Az utóbbi 
időben többször is feltűnt a televízióban, országos 
lapoknak nyilatkozott, bőven akad tennivalója. Bokros 
teendői közepette is fél szemmel a várost figyeli, az 
elmúlt másfél év alatt lezajlott beruházásokhoz, 
fejlesztésekhez is köze volt, továbbra is segíti Monort, 
amiben csak tudja. Pogácsás Tiborral beszélgettünk. 

INTERJÚ

Nem felejtette el,  
HONNAN INDULT

Á llamtitkári kinevezésekor zajlott az önkormányzatok adósság-
átvállalása. A kormány jelentős tartozástól szabadította meg 
a településeket, Monor adósságát is átvállalták. Mi történt 

azóta, stabil maradt az önkormányzat finanszírozása? 
 – Az elmúlt két évben egyenesbe került Monor költségve-
tése. Az adósságvállalás első köre után maradt még egy na-
gyobb hitelösszege a városnak a polgármesteri hivatal átépíté-
séből, amelyet külön döntéssel vállalt át az állam. Éves szinten 
körülbelül 75 millió forinttal több marad a városi költésvetés-
ben. Ennek köszönhetően sokkal jobb a helyzet, mint példá-
ul öt-hat évvel ezelőtt volt. Javulás tapasztalható az iparűzé-
si adóbevételek terén is, így elmondhatjuk, hogy Monor nem 
igényel állami beavatkozást, a saját bevételeiből képes megol-
dani a működését. 

– Fejlesztésekre, beruházásokra bőven érkezett állami támogatás. 
 – Jó néhány pályázaton sikerült nyernie a városnak. Jelen-
tős korszerűsítéseket hajthatott végre a képviselő-testület a ne-
velési és oktatási intézményekben, megújult a rendelőintézet, 
útfelújítások és útépítések történtek, melyek mind a lakosság 
érdekeit szolgálják. A fejlesztések egy része Belügyminiszté-

riumi forrásból valósult meg, az iskolák felújításában a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ pályázati forrásai is 
szerepeltek, illetve egyes beruházások a Környezet és Ener-
gia Operatív Program (KEOP) keretében meghirdetett pályá-
zatoknak köszönhetők. Idén pedig az egyik legnagyobb mé-
retű fejlesztés, a sportcsarnok-beruházás is elindulhat. Ennek 
az előnyeit a tömegsport, a diáksport és a versenysport egy-
aránt élvezheti majd, sőt rendezvényközpontként is funkcio-
nálhat az épület. Emellett egy új óvoda építésére is lehetősé-
ge nyílhat a városnak.  

– Országgyűlési képviselőként a környékbeli településekért is fele-
lősséget vállal. Milyen meghatározó fejlesztések történtek a válasz-
tókerületében?
 – Az egyik jelentős beruházás a csatornahálózat kiépítése 
volt azokon a településeken, ahol ez még nem volt megoldott. 
Bénye, Dánszentmiklós, Káva, Mende, Nyáregyháza, Pánd te-
lepüléseken megtörtént a fejlesztés, amelyhez sikerült minden 
lehetséges támogatást megnyerni. Óvodákat tudtunk felújíta-
ni és utak felújítására is jelentős forrásokat sikerült biztosítani. 
Ezeken a településeken is KEOP és belügyminisztériumi pén-
zek segítségével történt a beruházások jelentős része. További 
fejlődést hozhat a választókerületben a 4-es út építése. Péte-
ri, Monor, Monorierdő, Gomba, Bénye, Csévharaszt és Vasad 
is élvezheti majd a megépülő útszakasz előnyeit. Többek kö-
zött könnyebben megközelíthetőek lesznek a települések, ez 
pedig ösztönző hatással lehet a gazdaságra. Egyúttal a lakott 
területek forgalma is csökkenhet, amely a lakosság komfort-
érzetét növelheti majd. A vasúti közlekedésben is jelentős fej-
lesztések várhatók, amelynek köszönhetően a monori vonalon 
megvalósulhat a gyorsabb elővárosi közlekedés. Ez a beruhá-
zás 2020-ban fejeződik be. 

– Másfél éve annak, hogy nem ön vezeti a várost. Tizenhat év után 
milyen érzés úgy hazajönni a településre, hogy a fejlődés, ami körül-
veszi, már egy másik ember munkájának a gyümölcse? 
 – Nem léptem ki a város életéből, Zsombok László polgár-
mesterrel napi kapcsolatban vagyunk. Ez egy közös tevékeny-
ség, a várost vezető csapatnak továbbra is a tagja vagyok. Fo-
lyamatosan egyeztetünk, értesülök a problémákról és segítek, 
amiben tudok. A választókerület elnökeként is felelős vagyok 
azért, hogy rendben menjenek a dolgok a településen. 

Varga Norbert

Születési hely, idő: Budapest, 1964.április 4.
 Képzettség: mérnök.  
 Pályafutás: 1985-ben a MÁV mérnökgyakornoka, 1987-
1998-ig a monori Szterényi József Szakközépiskola és Szak-
munkásképző Intézet mérnök-tanára volt. 1994–1998 között 
Monor város alpolgármestere, 1998-tól 2014-ig a polgár-
mestere volt. 1994–1998 és 2006–2010 között a Pest Me-
gyei Önkormányzat közgyűlésének tagja volt. 1998-tól 
2006-ig, majd 2010-től ismét parlamenti képviselő. 2014 
májusától az Országgyűlés jegyzője. 2014. június 15-től 
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.

Pogácsás Tibor
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A nagyszülőknek még nem kellett magya-
rázatot fűzniük hozzá, ha Dabasi doktort, 
Gera Józsefet, Huppert Bernátot, Oláh Dezsőt, 

netán Kocsis Mihályt emlegették, hiszen minden-
ki tudta, kikről van szó.
 Mára azonban nem csak a helyi közéletben, de 
az akkoriban országosan ismert nevek is a fele-
dés homályába vesznének, ha nem lennének a 
helytörténészek, akik a felejtés ellen dolgoznak.
 Bennünk azonban felébredt a kíváncsiság az 
iránt is, vajon a város mostani lakói kit 
tartanak Monor legismertebb embe-
rének? Ki az, aki azonnal eszükbe 
jutna, ha valaki netán egy hely-
beli híres ember felől érdeklőd-
ne tőlük? 
 Tettünk egy próbát. El-
mondtuk, hogy időtől és fog-
lalkozástól függetlenül, bárkit 
megnevezhetnek az általunk 
megszólított járókelők, akiről úgy 
gondolják, hogy híres, illetve any-
nyira ismert, hogy a nevét hallva 
mindenki előtt megjelenik az említett 
személy.
 Pappné Horváth Anikó nem kért gondolko-
dási időt, azonnal rávágta Pogácsás Tibor nevét. 
Nyomban magyarázatot is fűzött a válaszához, 
miszerint azt kértük, hogy nevezze meg az el-
sőt, aki eszébe jut. És mivel Pogácsás Tibornak, a 
város korábbi polgármesterének neve mindenki 
előtt ismert, immár nem csak a városban, hiszen 
államtitkári posztot betöltvén a tévében is gyak-
ran látható, így aztán neki elsőre ő jutott eszébe.
 Ordasi Margit sem töprengett, ő is azonnal 
mondta a választ – neki Mocsári Károly zongora-
művész személye az, aki azonnal eszébe jut, ha 

neves monoriakról kérdezik. Járt már Viga-
dóbeli koncertjén is, de őszintén bevallotta, 
hogy idősödőn nemigen bírja azt a hang-
erőt, amivel az élőkoncertek járnak, ezért 
aztán nem tervezi ennek megismétlését. 
Viszont a szomszédjában lakik egy házas-
pár, akik baráti kapcsolatot ápolnak a zon-
goraművésszel, így azután gyakran láthat-
ja őt, amint látogatóba érkezik hozzájuk.
 Már épp indultunk volna tovább, amikor Or-
dasi Margitnak még egy nevet felszínre hozott 
az emlékezete, Nagy Imre olimpikon öttusázóét. 
 Giczi Kovács Veronika Koday László nevét em-
lítette nagy szeretettel. Több kiállításon is látta 
már a képeit, amelyek egy meseszerű világot 
ábrázolnak, és olyan varázslatos a hangula-
tuk, hogy valahányszor látja őket, mindig 
elhatározza: ha költöznek és lesz egy nagy 
nappali szobájuk annak a falán feltétlenül 
lennie kell majd egy Koday-festménynek 
– mondta. Bizonyára nem lesz ennek leküzd-
hetetlen akadálya, tippeltük, amikor kiderült, 
hogy Kovács Veronika édesapjának jó barátja 
a festő, akit a fiatal hölgy a legnevesebb mono-

riként tart számon. Nagyon szereti Czibor 
Éva szobrászművész munkáit is, őt 

ugyancsak a város neves embe-
rei közé sorolná.

 Bartha László elsőként 
ugyancsak Mocsári Ká-
rolyt említette, rögtön utá-
na azonban Balogh Gyula 
festőművészt, akit a ha-
zai Vermeer-ként is szokás 

emlegetni, amint az a Duna 
Televízió egy róla nemrégiben 

készült portréfilmjéből is kiderült. 
Balogh Gyulának több képét is sike-

rült már megvásárolniuk – derült ki –, na-
gyon szeretik a stílusát, őt magát pedig szeren-
csére gyakran láthatják, ugyanis a házuktól 
nem messze van egy ingatlana, ahol időn-
ként megfordul.
 Bartha László Pleszkán tanár urat, a gim-
názium hajdani, nagy népszerűségnek és 
ismertségnek örvendő tanárát is megem-
lítette. Igaz – tette hozzá – a 87. évében járó 
tanár úr az apósa, de ennyi elfogultság ta-
lán megbocsátható – mosolygott, és mi mesz-
szemenőkig egyetértettünk vele.  

Kertész Zsuzsa
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Kiállításnézőben jártunk, ahol a  
régi dokumentumok és fotográ-
fiák közt óhatatlanul el kellett 
töprengenünk: mennyi ismert név, 
amelyek generáci ókon át ismerősen 
csengtek a monoriak fülében – az 
újabb korosztályok azon ban már 
sem információt, sem arcvonáso-
kat nem tudnak társítani hozzájuk. 

Bartha 
László

Pappné 
Horváth 

Anikó

Ordasi  
Margit

Giczi 
Kovács 

Veronika

KÖRKÉRDÉS

legismertebb 
EMBERE?

Ki a város

Mennyi ismert név, 
amelyek generá- 

ciókonátismerősen
csengtek a mo- 
noriak fülében.
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KÖZÖSSÉG

M onor 2012-
ben Györ-
köny, Páty, 

és Ócsa mellett már 
ott volt a szövetség 
megalapítói között.  

Ez az összefogás 2015-
re – Cserépfalu, Bölcs-

ke, Hajós, Császártöltés, 
Nemesnádudvar és Nosz-

vaj csatlakozásával – pályázaton 
nyert pénzből komoly fejlesztéseket 
tudott megvalósítani a monori pin-
cefaluban is.
 Bevezető köszöntőjében dr. Zsombok 
László polgármester egyetértően idézte 
a szövetség fő célkitűzését, miszerint 

Továbbfejlődhetnek 
PINCEFALVAINK

Január 9-én, a népszerű Jégvirágtól Borvirágig rendezvény délelőtt- 
jén a Vigadóban  gyűlt össze a Magyar országi Pincefalvak Vidékfej-
lesz tési Szövet sége, hogy megtartsa ki bő vített elnökségi ülését.

jól pozícionált szolgáltatáskínálattal 
kell a piacra menni. Ebből következő-
en nem a történelmi borvidékek csúcs-
boraival kell versenyezni, inkább a pol-
gári középosztálynak kell jó minőségű 
középborokat kínálni. A polgármester 
a vendégek tájékoztatására felsorolta 
a helyi szervezetek egyre bővülő bor-
programjainak sorát és a pályázatok 
eredményeiből megvalósult fejleszté-
seket.
 A györkönyi Braun Zoltán, a szövet-
ség elnöke, elismeréssel méltatta a Mo-
noron történteket, majd kérte, hogy a 
helyi fejlesztési terveket minden pin-
cefalu február 15-ig küldje el, hogy a 
közös koncepció március végére el-
készülhessen. Monor fejlesztési igé-
nye jelenleg 500 millió forint lenne, a 
tíz pincefalué összesen pedig legalább 
két milliárd, elsősorban a szükséges 
infrastrukturális igények kielégítésé-
re. Miután napirendre került a prog-
ramban a döntéshozók megszólítá-
sának szükségessége, a meghívottak 
közül az ő képviselőik véleményét is 
kérték.
 A pincefaluprogram Pogácsás Tibor 
belügyminisztériumi államtitkár sze-
rint eddig nem kapott elég országos 
támogatást. Meg kell és lehet találni 
a nagy borászatoktól eltérő saját piaci 
rést és az ezt segítő lobbierőket – tette 
hozzá. 

 Kupcsok Milán, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamra Pest megyei elnöke most 
hallott először a pincefaluprogramnak 
erről az elképzeléséről, de azt hangsú-
lyozta, hogy nagy fantáziát lát benne, 
amire EU-pénz is fordítható, hiszen raci-
onálisan belefér – helyi vállalkozók be-
vonásával – a vidékfejlesztési témába.
 Braun Zoltán Györköny konkrét 
példáival mutatta be elért és eléren-
dő eredményeiket, majd a megjelent 
polgármesterek, a szövetség vezető-
ségi tagjai és gazdái szóltak jelenlegi 
helyzetükről és célkitűzéseikről. Va-
lamennyien egyetértettek a Pincefa-
lu Hungarikummá tételével, a helyi, 
majd megyei értéktár bizottságok se-
gítségével. Annál is inkább, mivel mint-
egy 8000 építészeti örökségnek számí-
tó épület van a hazai pincefalvakban. 
Ugyancsak mindenki kiemelt célnak 
tartotta a picefalvak turisztikai piacon 
történő megismertetését és elismerteté-
sét, a kalandozások program folytatá-
sával, a hálózati (internetes, facebook) 
együttműködés fejlesztésével, közös 
programnaptár közzétételével.
 A Pincefalvak Napját – ami tavaly 
Monoron volt, az idén pedig Pátyon 
lesz április 16-án – országos hírű prog-
rammá szeretnék alakítani. 
 A minden fél számára hasznos ta-
pasztalatcsere után jó hangulatú ebéd 
várta a résztvevőket a Kult Pincében. 
Ezután – a hideg télből pincéink me-
legébe kalandozva – a gyakorlatban 
is megismerkedhettek a vendégek a 
Jégvirágtól Borvirágig rendezvény-
nyel és a finomabbnál finomabb for-
ralt borokkal.  B.G. 

Január 9-én igen rossz időjárási viszonyok között tar-
tották meg az első borhoz kapcsolódó rendezvényt Mo-
noron. A Jégvirágtól borvirágig nem csak a városban 
számít a borászathoz kötődő események nyitórendez-
vényének, a programot országszerte ismerheti a közön-
ség, hiszen a boros kalendáriumokban is első helyen 
szerepel. Az eseményről Szabó Gyulát, a szervező Mo-
nori Borút Egyesület elnökét kérdeztük. 
 – Nagyon rossz idő volt, órákon át esett az ónos eső, 
mindent vastagon borított a jég. Sajnos a barátságta-
lan időjárás miatt az érdeklődés is lankadt, nem érke-
zett annyi vendég, amennyit vártunk. Délután már 
kedvezőbb lett az időjárás és végül egy jó hangula-

tú rendezvény kerekedett, jól érezték magukat, akik 
eljöttek. Szerencsére baleset sem történt, köszönhe-
tően a reggeli óvintézkedéseknek. A csúszásmentesí-
tésben az önkormányzat is segített – mondta el Szabó 

Gyula. A rendezvényen szelfiversenyt is meghirdetet-
tek a szervezők. A legtöbb szavazatot begyűjtő fotó 
készítője egy táblagép boldog tulajdonosa lett. 
 A rendezvényen 18 vendégváró pincében szolgáltak 
fel ételeket és különleges forralt borokat. Minden ételt 
és italt megkóstolhattak, akik belépőjegyet váltottak, 
garantált volt az egész napra szóló eszem-iszom. 
 A Monori Borút Egyesület első rendezvényét jó 
eséllyel követi majd egy második is az évben: a ter-
vek szerint egy nyárvégi rendezvénnyel szeretnék 
megörvendeztetni a borok szerelmeseit a szervezők, 
a részleteket azonban még nem árulta el az egyesü-
let elnöke.  varga  

Jég is volt, bor is volt az év első borászati rendezvényén
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KÖZÖSSÉG

Mit csinál  
a Máltai  

Szeretet- 
szolgálat   

Monoron?

Az elesett emberek megsegítése olyan tevékenység, 
amiben nehéz meghatározni, mit tekintünk siker-
nek – Monoron azonban konkrét eredményekről 
is beszámolhat a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat. Míg tíz évvel ezelőtt mindennapos volt, hogy 
a Tabán telepen élő gyerekek sorra megbuk tak, 
majd kimaradtak az iskolából, a máltai Jelenlét 
programnak köszönhetően ma már a gyerekek 
több sége képes teljesíteni az iskola elvárásait és a 
nyolcadik befe jezése után egyre több továbbtanul.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
több mint két évtizede van jelen 
Monoron. Akiknek fogyatékkal 

élő rokona, ismerőse van, már bizonyá-
ra találkozott a mindennapjaikat meg-
könnyítő máltai támogató szolgálattal, 
vagy a fogyatékkal élők nappali intéz-
ményének programjaival. Az egyedül 
élő idősek és a szegényebb családok pe-
dig a máltai csoport önkéntes segítőit 
ismerhették meg, akik a betegeket lá-
togatják és rendszeres ruhaosztásokat 
szerveznek. A szenvedélybetegséggel 
küzdők a szenvedélybeteg-segítő szol-
gálathoz fordulhatnak a támogató szol-
gálat épületében hétfőnként 16 óra 17 
óra 30 között.
 Monor talán legszegényebb lakói 
a Tabán telepen élő romák. Két utca, 
csaknem hatvan ház, mintegy négy-
száz ember alkotja a telepet. 2004-ben, 
mielőtt a Máltai Szeretetszolgálat Je-
lenlét nevű programja elindult volna, 
több család cirkuszi lakókocsikban le-
választott „lakásokban” élt. Az ottho-
noknak aligha nevezhető épületek kö-
zött keresztül-kasul húzott vezetékek 
mindennapos életveszélyt jelentettek 
az ott élőkre, a lakók pedig vödörben 
hordták a vizet a telep egyetlen köz-
kútjáról. Az itt élő gyerekek nagy ré-
sze szinte törvényszerűen bukott az is-
kolában, kisegítő iskolába került, majd 
onnan is kimaradt. Mire kortársaik kö-
zépiskolába mentek, sokuknak már gye-
rekeik születtek, akik azután ugyanezt 
az utat járták végig. A kisebbség prob-
lémája csak elsőre és rövidtávon tűnik 
kizárólag a saját gondjuknak. 
 Hiszen a mindennapokban együtt jár-
nunk bevásárolni, közhivatalokba, hasz-
náljuk a közösségi tereket. Gyerekeink 
együtt járnak óvodákba, iskolákba.

 A közösségi fürdő és a mosoda meg-
felelő körülményeket és lehetőséget te-
remtett a rendszeres tisztálkodásra, a 
személyi higiénia, illetve a ruházat, la-
kástextilek ápolására, akiknek a kom-
fort nélküli otthonaiban ez nehézsége-
ket okozott.
 Aki akkoriban járt a Cinka Panna, 
vagy a Bercsényi utcában, láthatta, 
hogy a máltai program indulása után 
hogyan tűnnek el a cirkuszi lakóko-
csik, hogyan épült a közösségi fürdő, 
később pedig azt is, hogyan szerelték 
fel valamennyi házhoz az előrefizetős 
mérőórákat. A legfontosabb változá-
sok azonban az itt élő emberek életé-
ben történtek. 
 A Máltai Szeretetszolgálat egymás-
ra épülő esélyteremtő integrációs prog-
ramjai elsősorban a gyerekekről és a fi-
atalokról szólnak. Az egymásra épülő 
programelemek a következők.
 A Nyitnikék Biztos Kezdet Gyer-
mekház a halmozottan hátrányos hely-
zetben élő, 0-3 éves korú gyermekek-
nek és családjainak nyújt segítséget az 
alapvető készségek és képességek el-
sajátításában. A cél, hogy az óvodá-
ba, majd iskolába kerülő gyermekek 
könnyebben be tudjanak illeszkedni 
az intézményi keretek közé, lemara-
dásuk és hátrányaik ne halmozódja-
nak tovább. A gyermekház hétfőtől 
péntekig 8 és 13 óra között tematikus 
foglalkozásokkal várja a gyermeke-
ket és szüleiket. 
 A Tabán Tanoda-program alternatív, 
egyéni igényekre épülő tanulási lehe-
tőséget biztosít szakemberek segítségé-
vel. A foglalkozások segítenek pótolni 
a gyerekek hiányzó kompetenciáit, ja-
vítja a tanulmányi eredményeiket, és a 
máltai munkatársak a későbbi közép-

iskolai pályafutásukat 
is figyelemmel kí-
sérik. 
 A Szimfó -
nia Program 
sajátos zene-
pedagógiai 
mód sz er, 
m e l y n e k 
célja nem a 
tehetséggon-
dozás, hanem 
az esélyteremtés. 
A leszakadó közös-
ségekben élő gyerekek 
felemelése, integrálása. 
 A közös zenélés sikerélményt ad, 
megvalósítható célokat tűz a gyerekek 
elé és rendszerességre szoktatja őket. A 
résztvevő gyerekek hegedülni és csel-
lózni tanulhatnak meg.
 A Máltai Sport Egyesület a mono-
ri cigánytelepen szerveződött labda-
rúgócsapatot működteteti megfelelő 
szakemberek vezetésével. Lehetővé 
teszi, hogy a gyerekek megmutathas-
sák tehetségüket és esélyt kapjanak a 
kiemelkedésre. Jelenleg az utánpótlás-
csapatok edzései folynak több korosz-
tályban, a felnőttcsapat pedig az NBII 
futsalbajnokságon vesz részt. 
 A program gazdáinak véleménye 
és az elmúlt bő évtized működési ta-
pasztalata, hogy az itteni fejlesztések a 
monori többségi társadalom érdekét is 
szolgálják.
 A Máltai Szeretetszolgálat program-
jai bárki számára ingyenesen hozzáfér-
hetőek. Érdeklődni az alábbi elérhetősé-
gen, illetve címen lehet. Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Jelenlét-program: 06-
30/6532-110; cím: 2200, Monor Kisfalu-
dy u. 50. Juhász Katalin, Romáhnyi Tamás
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Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

március 1-jén és 8-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

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

A zt szeretné, hogy ne csak színpadon, jelmezként jelenje-
nek meg a viseletek, és főleg ne átmásítva, hanem a ha-
gyomány szó jelentésének megfelelően, az eredeti tra-

díciót éltetve. Ellenkező esetben nem marad meg a világnak, 
unokáinknak. Rimóczi Hajnalka ezért mindent meg is tesz. Fér-
je először egy kiállított ruhájába lett szerelmes, majd magába 
a készítőjébe. Olyannyira, hogy ma már ő is szívesen ül közös 
vállalkozásukban a varrógéphez. Kislányuk népdalokat éne-
kel, fiacskájuk pedig, nagyszüleit és szüleit követve, máris re-
mek néptáncos, ahogy a megnyitó népes közönsége is láthatta. 
Andrási Zsolt, a Monori Strázsák Néptáncegyüttes vezetője a ki-
állítás megnyitóját abban az öltözetében tartotta, amit a mellet-
te gyönyörű, komplett kalotaszegi „muszujos” viseletben álló 
feleségével rendeltek Rimóczi Hajnalkától a saját esküvőjük-
re.  Elmondta, hogy csoportjuknak 2012 óta készítenek ruhá-
kat Rimócziék. A férj, Rimóczi László pedig még régebbi barát, 
hiszen monori származású, aki itt is táncolt, nagy ösztönzést 
kapva erre annak idején a Bukai házaspártól. Vissza is húzza 
ide gyakran a szíve. Az igényes tánccsoportok ma már a Röpülj 

„A HAGYOMÁNY  
nem vitrinbe való”

A népviselet-készítő Rimóczi Hajnalkát arról 
kérdeztük kiállítása megnyitásakor január 
8-án a Vigadóban, hogy mi ösz tönzi őt ma-
napság oly fáradhatatlanul a Felvidéktől 
a Dél vidékig fel lelhető hagyományos népi 
öltözetek hiteles, művészi színvonalú ki vi-
telezésére. Ő erre Be recz Istvánnak – a neves 
mesemondó nem kevésbé sikeres néptáncos 
fiának – a címben megfogalmazott mondatát 
idézte, mivel maga is pontosan ezt vallja. 

páva című műsor, és a táncházmozgalom hatására is töreksze-
nek az eredeti viseletek helyes használatára. Rimócziék eddig  
több mint száz táncegyüttesnek és művészeti iskolának készí-
tettek különböző míves viseleteket és tartottak róluk előadá-
sokat. Rendszeres erdélyi útjaik mellett meghívást kaptak már 
Münchenbe, Nürnbergbe, Hamburgba és Stuttgartba is. Voltak 
Finnországban, Kanadában az edmontoni magyar néptánc ta-
lálkozón, jövőre pedig Calgaryba várják őket. Rendkívül sike-
res és igényes munkásságukat 2009-ben a Duna televízió fél-
órás műsorban mutatta be, és bekerültek a táncháztalálkozó 
kézművesei közé is.
 A Monori kiállításon az erdélyi, mezőségi, szatmári és dél-
alföldi különböző hagyományos öltözetváltozatokon kívül sár-
közi, rábaközi, somogyi és felvidéki népviseleteket is láthattunk, 
összesen huszonhetet. A legjellegzetesebbeken kívül kiállító-
ink környékünk – például Ecser, Maglód, Nagy- és Kistarcsa – 
viselethagyományait is nagyon szépnek tartják. Mindezek kéz-
műves előállításuk miatt drágák ugyan, de igazi, örök értékek. 
Régen is egy ökör, egy ló vagy tehén volt egy komplett ünne-
pi viselet ára. Egy eredeti, hagyományos konfirmációs öltözet 
ma is belekerülhet félmillióba. De értékálló. E hagyományok 
eltűnése viszont pótolhatatlan. A falvakat járó, a „tiszta forrást” 
kutató, munkáját szerelemnek, hivatásnak, életformának tar-
tő Rimóczi házaspár kétszáz éves, teljesen ép viseletet is látott 
Erdélyben.
 Minden tánc- és hagyományőrző csoport indíttatást kaphat 
ilyen kiállításokon az autentikus minta követésére.  B.G.
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KIÁLLÍTÁS A 
KÖNYVTÁRBAN 

a polgárosodás  
hőskoráról

A Monori Helytörténeti Kör – Közművelődési Egyesület lassacskán 
bemutatta már Monor fejlődéstörténetének minden szeletét. Hol 
könyvekben, hol kiállításokon. Mostanában a kiállítások vannak 

soron: a malmok történetén és a helyi közegészségügy, valamint az 
annak jobbításán fáradozó intézmények és személyiségek bemutatása 

után a polgárosodás időszakának megismertetése került sorra. 

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

Most még jobban 

megéri betérni 
hozzánk!

Jöjjön el és válogasson 

kedvére a zsibvásáros 

háztartási cikkek, 

műanyagáruk, 

ajándéktár-

gyak között!

2016. február 

1–29 között 

– vagy a készlet erejéig – 

nagyszabású 

készletk iáru sí-

tást tartunk!

50%     
kedvezménnyel!

 ZSIB-
vÁSÁR!

E lső alkalommal diákok társaságában 
néztem végig a tárlatot. A gyere-
kek figyelmét dr. Dobos György, 

a helytörténeti kör elnöke terelgette 
a tárlók fényképei és dokumentu-
mai között, olyan beleéléssel, hogy 
a gimnazisták végül tapssal kö-
szönték meg a tárlatvezetést. Pedig 
nekik alighanem csak kuriózumot 
jelentett, amit láttak: a fotográfiá-
kon régi korok ruháiban feszítő höl-
gyek és urak, megsárgult újságlapok, 
rég lebontott épületek képei, s felettébb 
sok sírkő a temetőkből, amelyek alatt azok 
nyugszanak, akik életükben igencsak aktív tag-
jai voltak a közösségnek. Tanítóként, bankárként, 
képviselőként, egyházi emberként, iparosként – ki-
ki a saját tehetsége és lehetőségei szerint.
 Az idősebb korosztálynak már beszédesebbek 
a képek és a dokumentumok, bár ez a generáció 
is csak hallomásból ismeri már Kocsis Mihály vagy 
Oláh Dezső iskolaigazgatók nevét, de még be tudja 
azonosítani, melyik épület volt a polgári iskola, hal-
lott a szüleitől Hrudicska Leó úri szabóról, Huppert 
Bernátról – noha ez utóbbiról inkább csak a strázsa-
helyi Huppert-pince révén. Hogy nagytőzsér volt, 
akinek a fűszer- és fakereskedés alapozta meg nem 
csak az anyagi biztonságot, hanem a tőkét is ahhoz, 
hogy 1882-ben egyike legyen a 100 lóerős malom 

létrehozóinak, vagy hogy később felvásárol-
va a katolikus egyház földjeit – követők-

re találva Smitterer Károlyban és Klein 
Mártonban – felparcellázza és eladja 
azt fővárosi munkásoknak, létre-
hozva így az Újtelepet.
 A népiskolákat, a Monorkerületi 
Takarékbankot, a törvényhozás ko-
rabeli nagyjait és épületeit – a fő-
szolgabírói hivatalt és a bíróságot, 

amelyik mellett még nem magaso-
dik ott a Vigadó – a tűzoltóegyletet, 

az iparosok legjavát felvonultató képek 
és iratok szinte kézen fogva vezetik a vá-

ros életének különböző szegleteibe a látogatót aki 
mindenütt talál valamit, a mai szem számára kü-
lönlegeset. 
 Ha dédszülőink is megszólalhatnának, hozzá-
tehetnék a maguk tapasztalatait és véleményét, 
milyen is volt annak idején különböző társadal-
mi osztályokba sorolva egymás mellett élni, al-
sóbb néprétegek tagjaiként miképpen élték meg, 
mit jelent „polgárosodni”, s mit jelentett ugyanez 
feltörekvő polgárként: mennyi küzdelmet, meny-
nyi örömöt?
 Ez a kiállítás a tőle telhető legjobb szándékkal 
– teljességre nem törekedve, mert az a még oly 
szorgalommal igyekvő helytörténeti kör számá-
ra is lehetetlen vállalkozás, rengeteg munka van 
ebben a kisebb merítésben is – úgy próbálta meg-
mutatni a múltnak ezt a részét, hogy aki végig-
sétál benne, saját gondolataival előhívja belőle a 
családi emlékeket is, úri kaszinótól a cselédköny-
vig. Ezeknek révén pedig talán jobban eligazo-
dik a saját sorsában is.
 Amint hallani, a felnőttlátogatók többedmaguk-
kal érkeznek megnézni, és nem csak nézik: leülnek 
és meg is beszélik. Vagy a helyszínen, vagy haza-
felé ballagtukban.
 Ha ez volt a kiállítás eredeti szándéka, hát ez 
megint sikerült. Molnár Anna

A város könyvtára – amely rendszeresen helyet ad ezek-
nek a szép számú látogatót vonzó eseményeknek – feb-
ruár végéig örömmel látja a régi Monor felvirágzásában 
részes elődökre kíváncsi közönséget is, az emeleten beren-
dezett kiállításon.

Térjen be, nézze  
meg a kiállítást! 
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Személygépkocsi-vezető  
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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. február  
16-án  és 19-én 
17 órakorMonor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Korrekt árakon, 
megbízható szakértelemmel.

AKKOR ÉS OTT, JUSSON ESZEDBE!

Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes gyógytornász, 
McKenzie- és kineziotape-terapeuta

www.monorigyogytornasz.hu

A ngliában szerzett tapasztalata-
it gróf Széchenyi István a reform-
korban bátran hangoztatta az 

elit társadalom körében. Merészen, a 
honi körökben először fogalmazta meg 
a polgári világkép hiányát. A közleke-
dési utak modernizálása, vagyis a sár-
tenger elleni küzdelem, a komfort iráni 
vágy, „az ember kiművelése”, az egész-
séges életmód igénylése (például a mos-
dás), a divat, a szabadidő, a társadalmi 
érintkezési normák „kialakítása” ha-

A monoriak viselt    
dolgai  LXXX.

zánkban nagyon újszerűen hangzott. 
A nemesség maradi része, a tradicio-
nalisták felháborodtak gróf Széche-
nyi István civilizációt sürgető nézetein. 
Az érdektelenség nem szűnő ellentéte 
mindvégig fennmaradt. A modernitás-
ra törekvést magyartalannak, „nemzet 
idegennek” vélték.
 A kiegyezést követően mégis jeles-
kedtek a reformkor forradalmi törek-
véseinek bátor végrehajtói. Eötvös József 
báró jóvoltából a parlament elfogadta 

1868-ban a népiskolák 
felállításáról szóló tör-
vényt. Andrássy Gyula 
gróf, miniszterelnök el-
indítja Pest és Buda vi-

lágvárossá fejlesztését. 
Az 1885-ös iparmű, vala-

mint az 1896-os millenniumi 
kiállítás nagyban elősegítette az 

ipar fejlődését. A Vaskapu szabályozá-
sa, a dunai-tiszai gátrendszer kiépítése 
megnövelte a megművelhető földterü-
letet. Fejlődött a közegészségügy. 1910-
re százezer lakosra már 30 orvos jutott 
és 400 kórház működött.
 Monoron az egyházi kisiskolák, majd 
a felekezeti elemi iskolák szolgálták a 
századforduló korszakában a művelő-
dést. Állapotukról, színvonalukról szá-
mos korabeli sajtócikk jajkiáltása ta-
núskodik. A polgárosodás előfeltételeit 
segítő óvodák nem léteztek. A minisz-
tériumba eljuttatott petíciók, a képvi-
selő-testület által megbízott küldöttsé-
gek némileg javítottak a helyzeten. A 
Jótékony Nőegyletek, a polgárosodó hi-
vatalnokok, kereskedők, iparosok fele-
ségei példaadóan kikényszerítették e 
civilizációs intézmények megszületé-
sét, majd a polgári iskola létrehozását.
 1870-ben – a lakosság létszámához 
viszonyítva – Monoron az országos át-
lagnál magasabb volt az iparosok (214), 
a kereskedők (52), vendéglősök, kocs-

Fejlődöttaközegész-
ségügy.1910-reszáz-
ezerlakosramár 
30 orvos jutott,  
és400kórház 
működött.

Modernitás, 
civilizáltság

www.monorivigado.hu

Házhoz szállítás 
Monoron  a Vigadó Étteremből!

Minden nap kétféle 
leves és ötfajta 
második fogásból 
választhat!

3-fogásos  
menü: 
850  
Ft/adag
+ csomagolóanyag

Monor, Kossuth Lajos u.  65–67.

Aktuális étlapunkat keresse 

honlapunkon, vagy hívja  

a 06-30/395-4834-as 

telefonszámunkat!

Kiszállítás:  50 Ft /adag.
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Új és használt 
Mobil AdásVétel

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

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁ-
LAT, SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 

-JAVÍTÁS, KONTAKTLENCSE- 
ILLESZTÉS, -RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

MEGÚJULTUNK!
SZEM ÍRISZ  

OPTIKA 
ADY 24  ÜZLETHÁZ

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Most februárban a
Hoya műanyaglencsék

legellenállóbb  
felületvédelmét adjuk 
jelentős kedvezménnyel!

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

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

Monor, Ady 
Endre út 24.

Hirdetés

márosok (11) aránya. Körükből számos 
kispolgár jeleskedett esküdtként, kép-
viselőként a község vezető testületében. 
De ott találjuk e gréniumban a községi 
orvost, ügyvédeket, tanítókat, hivatal-
nokokat és parasztpolgárrá emelkedett 
telkes gazdákat is. Értékrendjük válto-
zott, az életmód, életstílus, a műveltség 
egyre inkább előtérbe került. Ugyan-
akkor különbségek voltak a lakáskul-
túrában, a házuk szobáinak számában, 
az öltözékükben, az étkezési szokása-
ikban, a szabadidejük kihasználásában. 

 Míg a kispolgár 1-2 szobában élt a 
családjával, a középpolgár 3-4 szobás, 
a nagypolgár pedig 5-6 szobás házat 
birtokolt. Monoron például a Petőfi ut-
cában dr. Szappanos Sándor járásbírónak 
6 szobás háza volt, ahol már gázvilágí-
tás, fürdőszoba, belső WC, központi fű-
tés szolgálta a család kényelmét 1910-
ben. (Homoki-házként közismert).
 Fuchs Jenő dr. községi orvos, dr Hup-
pert Jakab ügyvéd és hozzá hasonló hí-
res középpolgári személyiségek a nyá-
ri szabadságukat Karlsbadban töltötték 

családjukkal, ahol a férfiak mellényes 
öltönyben és szalonkabátban, a hölgyek 
turnűrt és fűzőt hordva, elöl rövidülő 
szoknyában, nagy kalapban élvezték a 
fürdőhely szépségét, s pihenték ki mo-
nori fáradalmaikat.
 Forrás: Széchenyi István: Napló. Gon-
dolat Kiadó, 1982; Tarr László: A délibá-
bok országa. Magyar elikon, 1976; dr. Gerő 
András: Dualizmusok. Bp., 2010; Monor és 
Vidéke 1882; Monorkerületi Lapok 1901–
1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

dr. Szappanos 
Sándor járásbí-
ró háza a Pető-
fi utcában, 1909.
Dr. Lakos Gábor-
né gyűjtése

*2015. december 1-jétől - 2016. február 29-ig befoga-
dott piaci kamatozású ingatlancélú vagy szabad fel-
hasz nálású jelzáloghitel igénylése esetén, a PÁTRIA 
Takarékszövetkezet ügyletenként egy ingatlan érték-
becslési díját, a hitelszerződés közokiratba foglalá-
sának teljes költségét 1 hiteles kiadmány erejéig, a befogadáshoz szükséges, a TakarNet rendszerből 
lekért hiteles tulajdoni lap, helyszínrajz és földhivatali bejegyzés díját szintén egy ingatlant érintően 
átvállalja ügyfeleitől, valamint ezen időszak alatt befogadott ügyletek esetében nem számít fel hitel 
előkészítési díjat.
A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott 
támogatás. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy for-
duljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt 
szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

IGÉNYELJE NÁLUNK!

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

PÁTRIA TOP ingatlancélú Hitel
Ingatlan vásárlására, ingatlan építésére, 
korszerűsítésére, felújítására.
Értékbecslési-, hitel előkészítési valamint  
közokiratba foglalási díj nélkül!*

TAKARÉK
Több MINT bANK

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

Népzenei koncert 
a Vigadóban

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.   db/# . . . . . . . . . . . . 169/159 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 
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 mosópor 9,1 kg 140 mosás   db  . 6999 Ft
Lenor 1425 ml    db . . . . . . . . . . . . . . . . . . .899 Ft
Lenor 925 ml    db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 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 kutyatáp 10 kg  db . . . . . . . . . . . .1590 Ft
Fincsi kutyakonzerv 1240 g   # . . . . . . . . 219 Ft
Fincsi cicakonzerv 415 g   db/# . . . . . .99/95 Ft
Mirci cicakonzerv 415 g   db/#  . . . . . .99/95 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

Domestos 
zöld 750 ml   db 

359 Ft
Kutya-

táp 10 kg
1759 Ft

Ariel gél 
4,55 l  

színes-fehér db.
3399 Ft

Vénusz 
étolaj 1 l db  

469 Ft

Piroska 
szörp
0,7 l db  
399 Ft

Mlieko 
UHT tej 

db/#
139/135 Ft

Löwenbrau  
0,5 l #  

159 Ft

Márka 
2 l  db

169 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

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

Pepsi 
cola  

0,33 l  dob. 
99 Ft

Apenta
1,5 l db/# 

159/149 Ft

Hirdetés

   A Nagycsaládosok Monori Egyesü-
lete hosszú évek óta szervez progra-
mokat és segíti a helybeli nagycsaládok 
életét. Céljuk, hogy a nagycsaládos ér-
tékek minél szélesebb körben ismer-
tek legyenek, kiemelt tekintettel a 
család fontosságára, az anyaság tisz-
teletére és a jövő generációiért érzett 
felelősségre. 
 Az egyesület tagjai rendszeresen ta-
lálkoznak egymással, különféle prog-
ramok keretében segítik egymást, le-
hetőséget adva a felmerülő problémák 
megbeszélésére és megoldására, tapasz-
talatcserére. 
 Az egyesület életének szerves része 
a kikapcsolódás, a szórakozás, hiszen a 
nagycsalád számos szépsége és előnye 
ellenére embert próbáló feladat is egyben. 
Hogy könnyebb legyen a hétköznap ki-
hívásaiban helyt állni, február 6-án tart-
ják az egyesület következő bálját,  mely-
lyel a házasság világnapját ünneplik. A 
vigasságnak a Monori Művelődési Ház 

ad otthont, amint megtudtuk, a belépés 
ingyenes, a vendégeknek süteménnyel 
kedveskednek a szervezők.  V. 

Több mint harminc évvel ezelőtt, 
1981-ben az Egyesült Államok-
beli Louisana állam kormányzó-
ja és a főváros Baton Rouge pol-
gármestere hirdetett akciót, hogy 
gátat szabjanak a házasságköté-
sek rohamos csökkenésének. Öt-
letük nagy sikert aratott, 1983-
tól nevezik a kezdeményezést a 
házasság világnapjának. Min-
den év február második vasár-
napján ünneplik szerte a világon. 

Házasság  
világnapja

   Minden évben nagy sikere van a Vigadóban megren-
dezett hagyományos évnyitókoncertnek, amelyen idén 
januárban a népzene volt a középpontban. A legjobb 
monori és környékbeli zenekarokat kérték fel a közre-
működésre az intézmény munkatársai és szervezésben 
közreműködő Monori Strázsák Néptáncegyüttes vezetői.
 A koncert előtt Rimóczi Hajnalka és monori származású 
férje, Rimóczi László népviselet-készítők kiállítását láthat-
ták az érdeklődők. A gyönyörű, kézzel varrott, változa-
tos magyar népviseleteket minden kontinensre rendelték 
már tőlük. A Lengyeltótiban látható állandó kiállításuk 
anyagának egy részét mutatták be Monoron. A megnyi-
tón nagy sikert aratott a gyönyörű ruhákból összeállított 
kiállítás a Vigadó emeletén január végéig látható.
 Az est folytatásában a zene volt a főszereplő. Széki, szi-
lágysági, vajdaszentiványi, szatmári, kalotaszegi népze-
nével várta az érdeklődőket a Kökényszem Citerazenekar, 
Erdély László és zenekara, a Hagyományőrző Citeraze-
nekar, a Regösök Zenekar, a Nyerítő Zenekar és a mono-
ri Bor-Óka Zenekar. A remek zenészek kiváló hangula-
tot varázsoltak a népzene kedvelői számára. A több mint 
két órás műsor látványos és emlékezetes közös zenélés-
sel zárult, amely végén a zenészek közösen kívántak bol-
dog új évet a résztvevőknek.
 Reméljük, hogy olyan sikeres új évben lesz része min-
den érdeklődőnek, mint amilyen jól sikerült az év első 
koncertje városunkban! Z.     
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   A Monori Napsugár Óvoda szülői szer-
vezete március 5-én jótékonysági retro 
diszkót szervez. A zenét a két Szuri, a 
Rádió Dabas műsorvezetői szolgáltatják. 
Az esemény bevételéből az intézmény 
az udvari játszóteret szeretné bővíteni. 
Jegyek elővételben 1500 forintért kap-

   A galambtenyész tés csaknem 100 éves 
múltra tekint vissza Monoron. A helyi egye-
sületet országszerte ismerik, az évről évre 
megrendezett monori galambkiállítás pe-
dig a szakma számára is fontos állomás. Az 
esemé nyen minden évben felvonul a hazai 
galambtenyésztők krémje, hogy megmutas-
sák a bíráknak és a közönségnek madaraikat. 
Tavaly 314 galambot versenyeztettek, várható-
an idén is szép számmal érkeznek majd a vá-
rosba a galambászok a legszebb madaraikkal. 
 Az idei kiállítást február 12. és 14. között 
nézhetik meg az érdeklődők a művelődési 
házban. Információ a kiállítással kapcsolat-
ban: 06-20/351-5907 V. 

Jótékonysági buli  
a Napsugár Óvodában

Galambkiállítás

Több mint bank.

Látogassa meg csok.takarek.hu web-
oldalunkat és számolja ki kalkuláto-
runkkal, mennyi CSOK-ra jogosult!

Most egyszerűbb  
a családi otthonteremtés
A Takarékban minden érdeklődőnek segítünk a CSOK (Családok 
Otthonteremtési Kedvezménye), illetve a hozzá kapcsolódó állami 
támogatással nyújtott lakáshitelek ügyintézésében.
A legalább 3 meglévő vagy vállalt gyerekkel rendelkező, új lakást, 
házat építő vagy vásárló családok 10 millió Ft összegű CSOK-ra, 
és legfeljebb 10 millió Ft összegű, kedvező kamatozású kamat-
támogatott hitelre jogosultak, ha megfelelnek  
a feltételeknek. *

* A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támoga-
tás. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért és feltételekért kérjük, 
forduljon ügyintézőinkhez vagy keresse fel a csok.takarek.hu weboldalt.

 Gomba: (+36) 70 452 7973    Nyáregyháza: (+36) 70 370 7935        Úri: (+36) 70 370 7939
 Monor: (+36) 70 370 7946 Pilis: (+36) 70 370 7956 Vasad: (+36) 70 370 7929 

t
á
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.

Hirdetés

Monornak saját galamb fajtája is 
van. A monori keringőt 1999-
ben fogadták el hivatalosan. 
Közepesnél kisebb, zö mök test-
felépítésű, nyu godt vérmérsék-
letű, dús tollazatú keringő ga-
lamb. Szabadjára 
enged ve, a ma-
gasba emelked-
ve körkö rösen, 
keringve re pül. 

Monori keringő

   A mókás cím mögött egy jóté-
konysági rendezvény bújik meg, 
melyet február 13-án 14 órai 
kezdettel rendeznek Monoron, 
a strázsahegyi KultPincében. Az 
eseményt immár sokadszorra 
szervezi meg a Monor Hegyessy Lions 
Club. A „fánkfalón” jótékonysági céllal süt-
nek fánkot, az eladásból befolyt összegből 
pedig a monori rászoruló gyermekek nyári 
táborozását támogatja a szervezet. 
 Nem csak fánkot ehetnek, akik ellátogat-
nak a vidám hangulatú rendezvényre. For-
ralt bort kóstolhatnak, teázhatnak, a kiseb-
bek kézműves-foglalkozáson vehetnek részt, 
ahol például telefontartót, papírbohócot és 
újrahasznosított anyagokból teknősbékát ké-
szíthetnek. A nagyobbak eközben kedvük-
re válogathatnak a környékbeli kézművesek 
szemet és szájat ingerlő portékáikból. 
 Tekintettel a farsangi időszakra a maska-
rában érkező vendégek fánkjutalomban ré-
szesülnek. A legötletesebb jelmezeket vise-
lők különdíjat kapnak. A belépés díjtalan. N. 

hatók az óvodában: Monor, Jászai Mari 
tér 1. Ugyanitt támogatójegyek is vá-
sárolhatók. A szervezők örömmel fo-
gadják a tombolafelajánlásokat! Továb-
bi információ a 06-29/413-228, valamint a 
06-20/299-3542-es telefonszámon kérhető.  
Mindenkit szeretettel várunk! Szervezők

Falánk  
fánkfalók  
találkozója
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Hirdetés

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

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

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Kiadó  
Monor központjában 
20 m2-es felújított 

helyiség  
üzletnek, 
irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni 
napközben  

a 06-30/472-5616  
telefonszámon lehet!

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

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 181. • Tel.: 06-20/543-44-55, 06-20/92-52-321
web: naembutor.hu • facebook.com/nae.butor

Kárpitozott bútorok  
teljes vagy részleges áthúzása, javítása.
Egyedi konyha-és szobabútorok készítése.
Lapra szerelt és egyéb bútorok összeszerelése.

utána

előtte

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

AEROBIC
Február 1-től minden hétfőn 17 órától
Művelődési ház, kisterem

MÜLLER PÉTER ELŐADÁSA
Február 19. 
Az előadásra minden jegy elkelt! 
Vigadó, díszterem

KOLOMPOS GYERMEKTÁNCHÁZ
Február 23. 16 óra
Művelődési ház

MEGEMLÉKEZÉS
Február 25. 
Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja.
Petőfi utcai emléktábla

NŐNAPI OPERETT  
OSZVALD MARIKÁVAL
Március 5. 
Vigadó, díszterem

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.

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

NEMZETŐR ISKOLA FARSANGJA
Február 5. 
Művelődési ház

HÁZASSÁG VILÁGNAPJA 
 Február 6. 
A Nagycsaládosok Monori Egyesületének szervezésében.
Vigadó, díszterem

FARSANGI SZÜLŐI BÁL
Február 6. 20 óra
További információ: 06-29/611-580.
Jászai Mari Általános Iskola

GALAMBKIÁLLÍTÁS
Február 12-14. 
További információ: 06-20/35-15-907 
Művelődési ház

Monori intézmények, civil  
szervezetek programajánlója

FALÁNK FÁNKFALÓK TALÁLKOZÓJA
Február 13. 14 óra
Jótékonysági fánksütés a Monor Hegyessy 
Lions Club szervezésében
KultPince

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Február 20. 
További információ: 06-29/411-883
Művelődési ház

MONORI POLGÁRŐR  
EGYESÜLET TAGGYŰLÉSE
Február 21. 
Művelődési ház

FARSANGI BÁL ÉS NŐK NAPJA
Február 26.
Az Idősek Klubjának ünnepi találkozója. Info.: 06-29/411-972.
Művelődési ház

FARSANGI BÁL
február 27.
Farsangi batyus bál a Bethlen Gábor Erdélyi kör szervezésé-
ben. További információ: 06-20/503-0538.
Művelődési ház

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA 
Március 2. 17 óra 30 
További információ: 06-29/412-671. 
Városi Zeneiskola
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SPORT

Hirdetés

Hirdetés

Ovibirkózás

S züleik pedig tanúi lehettek annak, 
hogy jól döntöttek, amikor szeptem-
bertől ilyen sportfoglalkozásra enged-

ték gyermeküket. 
 A Monori Sportegyesület birkózószak-
osztálya a birkózószövetség óvodai sport-
ágfejlesztési programján nyertes pályázatá-
val nagy lehetőséghez jutott az utánpótlást 
biztosító folyamatos toborzás elősegítésé-
ben. A telepi Napsugár óvoda és a központi 
Petőfi óvoda középső- és nagycsoportjában 
hirdettek meg birkózást előkészítő, életkor-
nak megfelelő, mozgáskoordinációt fejlesz-
tő foglalkozásokat – természetesen az óvó-
nőkkel és tanmenetükkel egyeztetve. 
 A programot 54 gyerek kezdte el és szinte 
valamennyien ott voltak a zárórendezvényen, 
a Mikulás-tornán is. Játékos verseny kereté-
ben tartottak bemutatót a tanultakról, szüle-
ik és nevelőik előtt. Óriási lelkesedéssel igye-
keztek letolni egymást a birkózószőnyegről, 
és nagy büszkeséggel viselték kapott egyesü-
leti pólójukat, valamint elnyert érmüket. Az 
őket mindvégig segítő idősebb, nemzetközi 

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

+36-30/870-8456

Nyitvatartás:
H-P: 8.00–17.00
Március 12-től: 

Szo: 8.00–13.00

4-es főút 
körforgalomnál

HIVATALOS      MÁRKAKÉPVISELET • www.barkacscity.hu

Ki
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t
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Budapest

Szélmalom u.

Monorierdő

4

Gardena
Metszőollók 
3 490 Ft-tól  

Gardena
Kerti 
kesztyűk
1 790 Ft-tól  

Gardena
Gyepszellőztetők  
kézi változatban
8 290 Ft-tól  

Gardena
Ágvágók
8 990 Ft-tól  

Gardena
Gyep- és  
mélyszellőz-
tetők:
49 990 Ft-tól  

TÖBB MINT 

400 db GARDENA- 

TERMÉK EGY HELYEN!

GARDENA-

TERMÉKEK A KERT  

SZERELMESEINEK!

Gardena
Szórókocsik
11 990 Ft-tól  

Aki december 8-án délután a birkózóedzés időpontjában belépett a 
mo nori Kossuth Iskola tornacsarnokába, sárga MSE-pólós óvodások 
ha tártalan, önfeledt viadalát láthatta és örömteli zsivaját hallhatta.

trófeákat is nyert társaik gyakorlatai felvil-
lantották, hova fejlődhetnek a jövőben. Vé-
gül többhavi kitartó gyakorlásukat a Miku-
lás is jutalmazta.  
 Szemők Éva (a monori birkózók és az óvo-
dai projekt sportszervezője) üdvözölte Simita 
Zsoltot, a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) 
szakreferensét és Komáromi Tibort, az MBSZ 
alelnökét, szakmai vezetőjét, a monori birkó-
zók háromszoros világbajnok, Európa-bajnok 
és olimpiai ezüstérmes vezetőedzőjét, aki a 
felnőttválogatott edzésének megtekintéséről, 
Mátraházáról érkezett a rendezvényre. Bala-
toni Mátyás szakosztályvezető a többiekhez 
hasonlóan üdvözölte a szülőket és az óvónő-
ket, valamint megköszönte Bajkai Lajosnak, az 
óvodai program edzőjének és minden közre-
működőnek a munkáját. Valamennyien ki-
fejezték reményüket, hogy a januártól foly-
tatódó programban, és iskolásként is együtt 
dolgozhatnak majd ezekkel a gyerekekkel 
a jö vőre talán felépülő új, saját termükben  
– a mit a szakosztály 1907 óta tartó sikerei 
alapján már nagyon megérdemelne. B.G.

Minden, ami 
kémény!

•   Kémények bélelése, 
szerelt kémények kivitelezése 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

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

E-mail : csinosk@freemail.hu

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

Aquasprint néven monori székhellyel, 9 gyermekkel, 
Ponyi István vezetésével februártól új úszócsapat 
kezdheti el önálló működését, versenyfelkészülését.
A Magyar Úszó Szövetség januári elnökségi ülésén 
fogadta el tagfelvételüket, illetve vette nyilván-
tartásba őket. nfo

Új úszócsapat

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

Nézz szét nálunk az otthonodból: 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

JOBBAN JÁRSZ, HA HELYBEN VÁSÁROLSZ ÉS A
MEGTAKARÍTOTT ÍDŐT BRINGÁZÁSSAL TÖLTÖD!

Ne utazz, vásárolj helybeN!
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik  
Kovács Benő elhunyta miatt mély gyá-
szunkban együtt éreznek, nagy fájdal-
munkban osztoznak, utolsó útjára elkí-
sérték és sírjára elhelyezték az emlékezés 
virágait. Külön köszönjük  a Monor Városi 
Önkormányzat, a Gazdakör és a Borrend 
tiszteletadását. 

A gyászoló család 

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik 
Tóth Györgyné Bokros Ibolyát utolsó út-
jára elkísérték, és gyászunkban osztoznak. 

A gyászoló család

•   Eladó 1370 m2-es építési telek. Társas-
ház építésére alkalmas VT-7es övezetben 
40  % beépíthető 15 méteres épületma-
gassággal. Akár 30 lakásos társasház épí-
tésére alkalmas!! Érd.: 06-30/548-9882

•   Angol, lengyel, cseh import te   nyész-
szemlés, kitűnő minőségű szülőktől, 
Staffordshire bull terrier kölykök 
kiállítási, illetve tenyész célra is  
alkalmasan is eladók, tenyésztőtől. 
Tel.: 06-30/467-7216

•   Tetőfedés, ácsmunkák, bádogozás, ki-
sebb javítás, beázás. Nyugdíjasoknak 
10% kedvezmény. Ingyenes felméréssel.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20/216-8338

•   Hasított, félszáraz tüzifa eladó: tölgy-
bükk 15   000 Ft/m3, akác-tölgy-bükk ve-
gyesen 15   500 Ft/m3, akác 16   000 Ft/m3. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel: 06-20/343-1067

•   Valentin- és Nőnap Hajdúszoboszlón, 
meglepetésekkel! Félpanziós csomagja-
ink: 13   500 Ft/2 éj, 19   990 Ft/5 éj. Tel.: 
06-30/276-5953; www.marvanyhotel.hu

Köszönet- 
nyilvánítás

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

Parole
 NYELVISKOLA

MEGFOGADTUK:  
Az új évben Téged is megtanítunk
angolul vagy németül!
Tavaszi félévünk képzései elindultak,
csoportjainkhoz a létszám
függvényében csatlakozhatsz!

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

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

A házi kedvenceket is megviseli a zord 
időjárás! Gondoskodjon megfelelő energia- 

és vitaminbevitelről! Keresse kedvenc 
állateledelét szaküzletünkben!

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Cím: Monor,  
Kistói út 120.

Telefon: 06-29/415-176  
Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

Hamarosan új 

helyre költözünk.

KAROSSZÉRIALAKATOS Monor
Az állás részletes leírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatók:

http://www.volanbusz.hu\jobs.php honlapon.

A munkavégzés helye:  
Monori Járműfenntartó Üzem, 2200 Monor, Dr. Csanádi György u. 2–4.

Jelentkezési határidő: folyamatos 

További információ:
Rendek Sándor üzemvezető, tel: +36-20-9-724-948

 A  ZRT.
munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

             

          

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



Akciós árak február 8-tól 20-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!

Csirke faros combMarhapacal Juhász virsli

Bőrös császár

Sertésoldalas

Grill csirke

Marhaleveshús szegy, oldalas

Sertés apró hús

darálva:
650 Ft/kg

Füstölt hátsó csülök

Sertéshosszúkaraj

Csirkemáj

Bőrös lapocka  
csülökkel

Pulykaszárny

Zsírszalonna 

Friss kacsacomb

499 Ft/kg
1099 Ft/kg

699 Ft/kg

790 Ft/kg

599 Ft/kg

1100 Ft/kg

590 Ft/kg

899 Ft/kg
990 Ft/kg

890 Ft/kg

899 Ft/kg

499 Ft/kg

690 Ft/kg

550 Ft/kg

399 Ft/kg

1599 Ft/kg

Hajdú kolbász



Monor, Ország út 11. A 4-es főút 34-es kilométerkő után.

Asztalfoglalás: 06-29/951-355

       Olasz 
éttereM

Nyitvatartás: a hét minden napján 11–23 óráig

Minden kedves 
vendégünket  

meghívjuk egy
Tonino Lamborgini 

kávéra!

Nyitás: 

január 31-én vasárnap.


