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Pályázati felhívás
Monor Városi Önkormányzat a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 

18/1991. (XI. 21.) rendelete alapján „Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére pályázatot hirdet.

A címre pályázhat Monor közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, vagy használója. A cím adományozható annak 
az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak: akinek ingatlana, és az azon található épület, kert, udvar megjelenésében 
harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe, és akinek az ingatlana előtti járda, árok, árokpart gyommentesen 

tisztántartott. 

Pályázati tudnivalók
Pályázni önkéntes alapon lehet a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve a honlapról (www.monor.hu) letölthető pályázati 

adatlap kitöltésével. 
Pályázat benyújtásának határideje és helye: postai úton: 2016. május 20-ig történő feladással a Monori Polgármesteri Hivatal, 

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78–80.  címre címezve. Személyesen: Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth Lajos 
u. 78–80.) titkárságán 2016. május 20-án 12 óráig.

Benyújtandó dokumentumok: kitöltött, aláírt adatlap, fénykép(ek) digitális formában is.

Az elismerés adományozásáról a képviselő-testület dönt a június hónapban megtartásra kerülő soros ülésén. Az elismerés 
évente adományozható családi ház, társasház, telephely, valamint utca és utcaszakasz kategóriákban. Családi ház kategóriában 
8, a további kategóriákban, kategóriánként 1 db elismeréssel. Az emléktábla egy elismert személynek, illetve lakóközösségnek 
egy alkalommal adományozható és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel erősíthető meg. Az utcák, utcaszakaszok 

vándorkupát kapnak.
Az elismerés családi ház, illetve társasház kategóriában annak a természetes személynek vagy lakóközösségnek, 

székhelykategória vonatkozásában pedig annak a társaságnak adományozható, amely az adott év során a lakókörnyezete 
(kert, park, lakóépület körüli közterület stb.) saját költségén történő, gyommentesen, tisztán karbantartott ápolásával, 

felvirágosításával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárult Monor város-szépítéséhez, 
városképének javításához. 

Az elismerések a képviselő-testület által meghatározott városi rendezvényen kerülnek átadásra, és az elismerésben részesülők 
névsora megjelenik az önkormányzati újságban. 

A pályázat díjazása
A képviselő-testület a címet „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú 25 x 15 cm nagyságú, falra szerelhető emléktáblával  

és oklevéllel ismeri el. 

Egyéb tudnivalók 
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata esetén az adományozott „Tiszta udvar, rendes ház” cím visszavonható,  

amennyiben az ingatlan arra érdemtelenné válik, különösen ha rendezetlenné, elhanyagolttá vált, vagy parlagfűvel szennyezett. 
A cím visszavonásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy használója írásban értesítést kap. 

A cím visszavonása esetén az ingatlan tulajdonosának, vagy használójának az elismerő táblát az épület faláról el kell távolítani. 

Bővebb információ kérhető
A Polgármesteri Hivatal MŰVÁK Irodáján, vagy telefonon a 06-29-612-317-es számon.

Tiszta udvar, 

rendes ház!
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is két fordulóban tárgyalta 
a képviselő-testület a város költségvetését. Az első tárgya-
lásra januárban került sor, de már tavaly decemberben na-

pirenden volt az idei év koncepciója.
 A költségvetési rendelet összeállításánál több szempontot vett 
figyelembe a képviselő-testület. Csakúgy, mint a korábbi években, 
2015-ben is több jelentős döntéssel javította a kormány az önkor-
mányzatok finanszírozását, amelynek köszönhetően az idei év po-
zitív pénzmaradvánnyal indítható – mondta el Zsombok László pol-
gármester.
 – Ki kell emelni, hogy az idei év normatív támogatásának fajla-
gos mutatói közül több is pozitívan változott. Magyarul több pénzt 
ad az állam bizonyos feladatok ellátására. Az új pedagógus életpá-
lya modellből következő béremelés jelentős részét kompenzálja a 
központi költségvetés, több pénz jut a köznevelési-óvodai felada-
tokra, valamint javult a gyermekétkeztetési kiadások és a szociális 
feladatok támogatása. Az elmúlt évben sem vette igénybe az önkor-
mányzat sem a folyószámla, sem a munkabér hitelkeretet és idén 
sem tervez hitelt felvenni. A Belügyminisztériumtól kapott 350 mil-
lió, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól megnyert 150 mil-
lió forintos támogatás pedig lehetővé tette, hogy jelentős beruhá-
zásokat hajtsunk végre és stabilizáljuk a működést – tette hozzá a 
polgármester.
 A 2016. év önkormányzati bevételei várhatóan kedvezően alakul-
nak, a rendelkezésre álló adatok alapján kalkulált bevételi és kiadá-
si főösszeg közel 3,5 milliárd forint.
 Idén mintegy 167 millió forintot fordít az önkormányzat a köz-
nevelési intézmények működtetésére, amely magában foglalja a 
személyi juttatásokat és a dologi kiadásokat egyaránt. Ebből az ön-
kormányzat az általános iskolák, a József Attila Gimnázium, a Ne-
velési Tanácsadó és a zeneiskola karbantartói, takarítói, gondnoki 
feladatait szeretné a korábbinál is jobb színvonalon ellátni. A koráb-
bi évekhez képest jelentősen emelkedett a gyermekétkeztetési fel-
adatok támogatása. A monori gyermekek étkezésére több mint 196 
millió forintot kap a városvezetés, ez az összeg tartalmazza az óvo-
dai, iskolai és a bölcsődei étkeztetés támogatását. Az állami támo-
gatás mellett a konyhák szükséges fejlesztési kiadásait és a hiány-
zó működési kiadásokat az önkormányzat saját forrásból biztosítja.  
 Az önkormányzat egyik legjelentősebb bevételi forrásai az ön-
kormányzat által kivetett adók, az építményadó, az idegenforgal-
mi adó, a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó, a talajterhelési díj. A 
közhatalmi bevételekből idén – a helyi gazdaság erősödésének és 
a nagyobb adózói fegyelemnek is köszönhetően - nagyobb összeg 
folyhat be az önkormányzathoz, mint tavaly. A várható összeg idén 
523 millió forint, amely 90 millió forinttal több a tavalyi bevételnél. 
Fontos megjegyezni, hogy az adók mértéke idén sem emelkedik, az 
önkormányzat nem kíván további terhet áthárítani a lakosságra és a 
vállalkozókra. Az adóbevételek emelkedése elsősorban a helyi gaz-
daság erősödésének köszönhető.

ÖNKORMÁNYZAT

3,5 MILLIÁRDBÓL  
gazdálkodhat a város
Monor képviselő-testülete februári ülésén 
döntött a város idei költségvetéséről. A 
pénzügyi adatokból kiolvasható a város 
további fejlődése: idén is lesz nagyberuházás 
és számos olyan a környezetet érintő 
intézkedés, amely a monori lakosság 
mindennapjait teszi még komfortosabbá.

 Zsombok László kiemelt néhány fontosabb tételt a kiadások kö-
zül, ilyen például a közvilágítási feladatokra szánt 44 millió forint, 
illetve a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására elkülönített 9 
millió 700 ezer forint. A szünidei táboroztatásra egy újonnan indí-
tott program alapján a korábbi éveknél magasabb összeget szeret-
ne a városvezetés fordítani. A gyerekek nyári felügyelete sok csa-
ládnak nehezen megoldható és a fizetős táborok csak keveseknek 
és rövid elhelyezést tudnak biztosítani. Azt szeretnénk, hogy mi-
nél több gyerek minél hosszabb, tartalmas szünidei programon ve-
hessen részt és a rászoruló családoknál a térítési díjakhoz is szeret-
ne hozzájárulni az önkormányzat. 
 – Az önkormányzat idén is számos fejlesztést hajt végre, emel-
lett a közösségi programokra is jelentős összeget fordít. A zöldterü-
letek karbantartására és megújítására illetve útfelújításokra idén 46 
millió forintot terveztünk be a költségvetésbe, kátyúzásra pedig 10 
millió forintot különítettünk el. Gyalogátkelőhelyek építésére és jár-
daépítésre összesen 20 millió forintot költünk idén, a helyi tömeg-
közlekedés beindítására pedig 12 millió forintot szánunk 2016-ban. 
A működési céltartalékban 25 millió forintot különítettünk el az in-
tézményi épületek karbantartására, ebből 15 millió forintot az isko-
lai és óvodai vizesblokkok, folyosók és tantermek festésére költ a 
képviselő-testület. A Monori Sportegyesület működésére 18 millió 
300 ezer forintot különítettünk el, további 14 millió 400 ezer forin-
tot pedig az egyesület tornaterem és lelátóbérlésének támogatásá-
ra. Az uszoda üzemeltetésére – a veszteségek pótlására, kiegészítő 
támogatásként – 22 millió forintot tervezett a testület – mondta el 
Zsombok László.
 A polgármester kitért a Vigadó Nonprofit Kft. támogatására is. 
A Vigadó épületében sor kerülhet a fűtésrendszer korszerűsítésére, 
a födém szigetelésére, a kémények felújítására, amelyre összesen 
mintegy 4,4 millió forintot terveztek a költségvetésben. A Vigadó 
Kft. által szervezett – remélhetően színes és nagy tömeget megmoz-
gató - városi programokra közel 24 millió forintot szán a városveze-
tés. Ezt az összeget egy új tavaszi sportnap, a Borvidékek hétvégéje, 
az autómentes nap, az augusztus 20-i ünnepség, valamint a kapcso-
lódó programok, koncertek megvalósítására fordítják a szervezők. 
Az önkormányzat a 2016. évi jégpálya megvalósításának mintegy 
húszmilliós fedezetét tartalék keretben különítette el.
 A köztemető fenntartására több mint 4 millió forint lett elkülö-
nítve, a polgárőrség és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyaránt 
1,5 millió forintos támogatásban részesül.
 Az idei év nagyberuházása a sportcsarnok építése lesz, amely a 
helyi és a környékbeli sportélet felpezsdítésén túl számos egyéb kö-
zösségi program lebonyolítására is alkalmas lesz – miután 2017. év 
végére mintegy 1,5 milliárd forintból elkészül. 
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   Az Országos Mentőszolgálat 
fontosnak tartja az önkormány-
zatokkal való kapcsolattartást, a 
megfelelő együttműködés kialakí-
tását. Az együttműködés a monori 
önkormányzat számára is fontos, 
többek között ezért is alakított ki 
a városvezetés egy új és korszerű 
mentőállomást, amely hosszú tá-
von is jó elhelyezést biztosít a men-
tőállomás munkatársai számára.
 A Monor Mentőállomás a Kö-
zép-magyarországi Regionális 
Mentőszervezet mentőállomása-
ként működi. A monori állomás 
stratégiailag és földrajzilag is fon-
tos része a regionális mentőszer-
vezetnek. Az állomás kollégái a 
mentésen túl rendezvények és nagyobb lét-
számú események egészségügyi biztosításá-
ban is részt vesznek.
 A mentőállomás jelenleg egy 24 órás 
esetkocsival és három mentőgépkocsival 
rendelkezik, további egy mentőgépkocsi a 
Vecsési Mentési Ponton teljesít szolgálatot.
 A munka mennyiségét is jól mutatja, hogy 
a monori mentőegységek összesen 272 164 
kilométert futottak és 5307 esetben nyújtot-
tak segítséget a rászorulóknak 2015-ben.
 A Monori Mentőállomás fejlesztésének 
részeként tavaly egy új Mercedes Sprinter 
esetkocsit is forgalomba állítottak, a közel-
jövőben pedig várhatóan egy minden szak-
mai igényt kielégítő EKG-defibrillátorral és 
egy betegőrző monitorral rendelkező új esz-
köz megvásárlására is sor kerül.
 Az önkormányzat idén is támogatja a Mo-
nori Mentőállomást, mert fontos munkát vé-

   A Monori Strázsa januári számában ol-
vashattak a városi sportcsarnok-beruházás 
előkészületeiről. Zsombok László akkor arról 
tájékoztatott, hogy a képviselő-testület a meg-
felelő helyszínt keresi az új létesítménynek.
 Az előzetes elképzeléseknek elvileg öt 
városi helyszín felelhetett volna meg a mé-
rete alapján. Ezek közül sajnos csak egy, a 
vásártér van önkormányzati tulajdonban. 
Fontos szempont volt ugyanakkor, hogy a 
csarnok könnyen megközelíthető legyen, 
lehetőleg minél közelebb a városközpont-
hoz, az iskolákhoz, intézményekhez. A léte-
sítmény előkészítéséről, a tervezett funkci-
óiról, lehetséges helyszíneiről február 4-ére 
külön egyeztetést hívott össze a városveze-
tés, melyre a helyi civil szervezetek képvise-

A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkö
rűen Működő Részvénytársaság az általa végzett 
hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolat
ban tájékoztatja Monor lakosságát, hogy március 
15-én kedden hulladékszállítás nem lesz. Helyet
te március 14-én, hétfőn szállítják el a hulladékot.
 Március 28-án, hétfőn sem lesz hulladékszál
lítás, helyette március 29-én, kedden kerül sor a 
hulladék begyűjtésére. 
 Kérjük, hogy erről szomszédját is értesítse! 
 KÖVÁL Nonprofit Zrt.

Közszolgáltatói 
tájékoztató

Balassi utcában  
épülhet a sportcsarnok

Helyre kell  
állítani  
az utakat

Támogatja a város  
a Monori Mentőállomást

   A monori önkormányzat helyszínbejá-
rásra hívta a MOL Nyrt. és a Magyar Közút 
NZrt. Monori üzemmérnökségének munka-
társait. A MOL olajtársaság a Monor–Gom-
ba mezőn jelentős olajkitermelést folytat. Eb-
ből a városnak eddig inkább kára származott, 
mint előnye. A Kistói út és a József Attila út 
burkolatának megrongálódásában példá-
ul nagy szerepe volt a kamionforgalomnak. 
Az önkormányzat arra kéri a MOL-t, hogy a 
bányászati tevékenységből eredő károkat té-
rítse meg. A társaság ígéretet tett arra, hogy 
részt vállal a helyreállításból, az érintett utak 
felújításából, melyre egy műszaki felmérés 
után kerülhet sor. 
 – Az önkormányzat arra törekszik, hogy 
minél előbb megtörténjen a felmérés és el-
kezdődjön az utak helyreállítása, felújítása 
– mondta Zsombok László polgármester az érin-
tett útszakaszok bejárása után.    Nfo

geznek, és a város szeretné, ha minél gyor-
sabban és szakszerűbben tudnának segíteni 
a bajba jutottakon, egyúttal pedig szeretnék 
az itt dolgozók munkakörülményeit is javí-
tani – tudtuk meg Zsombok László polgármes-
tertől.
 – Dr. Göndöcs Zsigmond, a Közép-magyar-
országi Regionális Mentőszervezet igazgatója 
a dolgozók munkakörülményeinek javítása 
érdekében fordult segítségért az önkormány-
zathoz. Kérésének eleget téve a képviselő-
testület további, mintegy kétmillió forintos 
támogatást nyújt a Monori Mentőállomás be-
rendezésének megvásárlásához is – mondta 
a polgármester.
 A támogatásból új ülőgarnitúrát, fotele-
ket, öltözőszekrényeket, szalagfüggönyöket 
és reluxákat, ágyakat a pihenőhelyiségekbe 
illetve padokat és asztalokat vásárolnak mo-
nori mentőállomás részére. V. 

lői, az MSE szakosztályai, intézmények ve-
zetői, testnevelő tanárok is szép számmal 
eljöttek és elmondták véleményüket.
 A lehetőségek felmérését és a lakossá-
gi, intézményi vélemények meghallgatását 
követően hozta meg a döntést a képviselő-
testület, a sportcsarnok a Balassi Bálint ut-
cában, az új orvosi rendelő mellett, a Lőcsei 
utca - Zólyom utca által határolt területen 
található üres ingatlanon épülhet fel. A te-
rület tulajdonosa 158 millió forintot kér az 
ingatlanért.  
 Az új sportcsarnok így nem csak a vá-
rosközponthoz kerül közel, hanem a többi 
sportlétesítményhez is, a Monori Sportegye-
sület sporttelepe és a Városi Uszoda közvet-
len szomszédságába. V.
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ÓVODÁK  
felvételi körzetei
A népesség-nyilvántartás adatai, 
az önkormányzat által fenntar-
tott óvodák nyilvántartása és a 
területi védőnők nyilvántartása 
alapján a 2016–2017-es ne ve lési 
évben várható gyer meklétszámok 
indokolttá teszik a hatályos óvodai 
felvételi kör zetek módosítását.

Március 6-ig a Virág utcai gyógyszertár az ügyele
tes. Március 7-től 13-ig a Paracelsus Gyógyszertár, 
március 11-től 17-ig a Margit Gyógyszertár, márci
us 18-tól 24-ig a Monori Gyógyszertár az ügyeletes. 
 Március 28-tól április 3-ig a Virág Utcai Gyógy
szertárban, április 4-től 10-ig a Paracelsus Gyógy
szertárban válthatják ki nyitvatartási időn túl a 
recepteket. 

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

Patkányirtás

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a monori védő
női szolgálat telefonszáma megváltozott. Az új te
lefonszám: 06-29/999-230. 

Változott 
a telefonszám

A képviselő-testület februári ülésén tár-
gyalta a körzetek átalakítását, a meg-
született döntés értelmében a Mono-

ri Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi S. u. 29.) 
felvételi körzetét a Monori Kossuth Lajos 
Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 37.) felvé-
teli körzetének terhére csökkenteni indokolt 
a Babits Mihály utcával, a Czuczor Gergely 
utcával, a Jókai utcával, a Klapka György ut-
cával, a Lőcsei utcával, a Pozsonyi lakótelep-
pel, a Pozsonyi utcával, a Simon István utcá-
val és a Zrínyi Miklós utcával.

Felvételi körzetek
Monori Kossuth Lajos Óvoda (Kossuth Lajos 
utca 37.) felvételi körzetéhez tartozó utcák 
Acsádi, Ady Endre u. páratlan oldala (vasút 
és a Kossuth Lajos u. közötti szakasz), Arany 
János, Babits Mihály, Bacsó Béla, Bajcsy-Zsi-
linszky u. páros oldala, Bajza, Balassi Bálin, 
Batsányi János, Beáta, Czuczor Gergely, Cso-
konai, Deák Ferenc, Eötvös József, Forrássző-
lő, Füleki, Garam, Garibaldi, Holdsugár, Iglói, 
Jókai, Károlyi tanya, Kassai, Késmárk, Kini-
zsi, Kinizsi Pál, Kisfaludy (Deák Ferenc u. és 
a Bajcsy-Zsilinszky u. közötti szakasz), Klap-
ka György, Kossuth Lajos u. 2-től 76-ig, Köl-
csey, Köztársaság, Krúdy Gyula, Laposhegy, 
Lehel, Liliom (Munkácsy Mihály és a Bajcsy-
Zsilinszky u. közötti szakasz), Lőcsei, Lu-
ther tér, Mátra, Munkácsy Mihály, Napsugár, 
Nemzetőr köz, Nemzetőr, Nyitrai, Péteri út, 
Pozsonyi lakótelep, Pozsonyi, Pince, Simon 
István, Somogyi Béla, Strázsa hegy, Székely 
Bertalan köz, Székely Bertalan, Szilhát, Tát-
ra, Téglaházi dűlő, Váci Mihály köz, Váci Mi-
hály, Völgykút, Vörösmarty Mihály, Zólyom, 
Zrínyi Miklós. 

Monori Petőfi Óvoda (Petőfi Sándor utca 29.) 
felvételi körzetéhez tartozó utcák
Ady Endre u. páros oldala (vasút és a Kossuth 
Lajos u. közötti szakasz), Baross Gábor, Dam-
janich, Dózsa György u. (Ady Endre u. és a 
Kistói u. közötti szakasz), Esze Tamás, Gera 
kert, Hunyadi János, Kiss Ernő, Kossuth La-
jos u. páratlan oldala (Ady Endre u. és a Kis-

tói u. közötti szakasz), Kossuth Lajos u. páros 
oldala (Deák Ferenc u. és Bajcsy-Zsilinszky 
u. közötti szakasza), Mártírok, Mátyás király, 
Móricz Zsigmond u. (Ady Endre u. és a Kis-
tói u. közötti szakasz), Németh Ágoston, Pe-
tőfi Sándor, Széchenyi István, Szent István 
park, Virág, Wesselényi Miklós.

Monori Tesz-Vesz Óvoda (Katona József 
utca 26.) felvételi körzetéhez tartozó utcák
Alkotmány, Árpád, Bajcsy-Zsilinszky u. pá-
ratlan oldal, Bánffy Dezső, Báthory István, 
Batthyány Lajos, Bem József, Bercsényi Mik-
lós, Bocskai István, Cinka Panna, Csanády 
György, Dobó István, Dózsa György u. (Kis-
tói u. páros oldala felé eső szakasz), Dugo-
nics András, Fillér, Fiumei, Forrás köz, For-
rás, Földvári tanya, Fráter György, Füzes, Gép, 
Honvéd, Irányi, Jósika,  József Attila, Kálvin 
tér, Kapisztrán János, Katona József, Kisfalu-
dy (Bajcsy-Zsilinszki u. páratlan oldal felé eső 
szakasz), Kistói (Kossuth Lajos u. és a vasút 
közötti szakasz), Kossuth Lajos u. páros ol-
dala (Bajcsy Zsilinszky u. páratlan odala felé 
eső szakasz), Kutyahegy, Liliom  (Bajcsy-Zsi-
linszky u. és a Kapisztrán János u. közötti sza-
kasz), Magócsi István, Majori út, Malomhegy, 
Martinovics Ignác, Mikes Kelemen, Mikszáth 
Kálmán, Móricz Zsigmond (Kistói u. és a Jó-
sika u. közötti szakasz), Nagydiófa utca, Pap-
lapos, Pfeffer Izsák, Piac tér, Pilisi út, Rákosi 
Jenő, Scheirer tanya, Stromfeld Aurél, Szi-
lágyi Dezső, Szőlőhegy, Tamási Áron, Tom-
pa Mihály, Traktor, Turner Ferenc, Zöldmező. 

Monori Napsugár Óvoda (Jászai Mari tér 1.) 
felvételi körzetéhez tartozó utcák
Aradi, Avar, Bartók Béla, Békás tanya, Beleki 
tanya, Blaha Lujza, Bródy Sándor, Ceglédi 
út, Csévi út, Dettrich tanya, Fónyad Dezső, 
Gábor Áron, Gém, Halas, Hegedűs Gyula, 
Hegyessy tanya, Kertész, Kistemplom, Kis-
tói (4-es főút és a vasút közötti szakasz), Ko-
dály Zoltán, Kolozsvári, Kós Károly, Mária, 
Mező, Nádas, Ország út (Ady Endre u.  pá-
ros oldala felé eső szakasz), Páskom, Pósa La-
jos, Puskin, Rekvényi, Rét, Szélmalom, Tavas 
park, Temesvári, Tó, Türr István, Vasadi köz, 
Vasadi út, Veres Pálné, Völgy, Ybl Miklós.

Monori Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Tol-
di utca 5.) felvételi körzetéhez tartozó utcák
Ady Endre u. páros-páratlan oldala (4-es főút 
és a vasút közötti szakasz), Attila, Brassó, Er-
zsébet királyné, Felső tanya, Forgách, Her-
nád köz, Hosszúbereki, Ipar, Kálló Esperes, 
Kazinczy Ferenc, Liszt Ferenc, Madách Imre, 
Maros, Munkás, Murányi, Rákóczi, Szabó Er-
vin, Szabó Ilonka, Szatmár, Táncsics Mihály, 
Toldy Ferenc utca. 

  A KÖVÁL Nonprofit Zrt. felhívja a tisztelt 
lakosság figyelmét, a városi patkányirtás ta-
vaszi fenntartási munkálatainak időpontjai 
a következők: április 2–3., április 9–10., ápri-
lis 16–17.  és április 23–24.  
 Esős idő esetén a dátumok eltolódhatnak 
a májusi hétvégékre is.
 Esetleges új igény bejelentését 2016. már-
cius 31-ig várjuk a 611-301/213 mellékű te-
lefonszámon.
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A Monori Rendőrkapitányság éves beszámolójából az derül ki, 
hogy a monori rendőrök által felügyelt területen egyre kevésbé 
kifizetődő bűnözőnek lenni. A zsaruk munkájának köszönhetően 
jelentősen javult a térség bűnügyi statisztikája. A részletekről 
a kapitányság vezetője, Baár Pál ezredes beszélt lapunknak. 

KIEMELKEDŐEN  
teljesítenek a monori rendőrök

A Monori Rend-
őrkapitányság 
területén 2002 

óta nem volt ilyen 
alacsony a rendőr-
ségi eljárásban re-
gisztrált bűncse-
lekmények száma 
– tudtuk meg Baár 
Páltól. A tavalyi 
év során összesen 

2125 esetet regiszt-
ráltak a kapitánysá-

gon, amely 30 száza-
lékkal kevesebb, mint 

2014-ben. 
 Tulajdonképpen egy-két ki-

vételtől eltekintve minden területen 
javulás mérhető, egyes esetekben a 
Pest megyei eredményekhez mérten is 
kimagaslóan teljesített a monori állo-
mány. A megye legnagyobb kapitány-
ságai között tartják számon a monorit, 
amely a 2015. év statisztikái alapján az 
eredményességi rangsorban a máso-
dik helyre került Gödöllő után. A köz-
területen elkövetett bűncselekmények 
száma jelentősen csökkent, mintegy 20 
százalékkal kevesebb esetet regisztrál-
tak a kapitányságon. Fontos kiemelni, 
hogy az esetek jelentős részében – 62 
százalék – eredményesen zárták le az 
ügyeket. Eredményes lezárásról ak-
kor beszélhetünk, ha például elfogják 
a tettest, szabálysértést állapítanak meg 
vagy éppen kiderül, hogy nem történt 
bűncselekmény. 

 – A kiemelten kezelt bűncselekmé-
nyek közé tartoznak a közvéleményt 
leginkább borzoló esetek. Ilyen példá-
ul az emberölés, a testi sértés, a lopás, 
a rablás, a kifosztás, hogy csak néhá-
nyat említsek. Ezeknek a bűncselek-
ményeknek a számát 40 százalékkal si-
került csökkenteni 2015-ben a korábbi 
évhez képest. Az embereket leginkább 
a lopások sújtják, amely Pest megyé-
ben közel 30 százalékkal volt keve-
sebb tavaly, mint 2014-ben. Monoron 
ezt az eredményt is sikerült túlteljesí-
teni, a kapitányság területén ugyanis 
44 százalékos csökkenést mutatnak a 
lopásra vonatkozó statisztikák. 2006-
hoz viszonyítva csaknem a felére esett 
vissza a lopások száma, míg tíz évvel 
ezelőtt 1766 esetben járt el a rendőrség, 
addig tavaly ez a szám 993 volt – ma-
gyarázta Baár Pál. 
 Jelentősen csökkent a lakásbetörések 
száma, összesen 185 esetet regisztrál-
tak Monoron. 114 ezer lakosra vetítve 
ez igen jó eredménynek számít. 
 A gépjárműlopások számában is 
jelentős visszaesés tapasztalható: míg 
2014-be 50 esetet regisztráltak, tavaly 
csak 14-et. Az elkövetők felderítése 30 
százalékban sikeres volt. 
 Rablás tekintetében az elmúlt hat év 
legalacsonyabb száma szerepel a ki-
mutatásban, mindössze 7 eset történt 
a kapitányság illetékességi területén. 
A testi sértések pedig 17,8 százalékkal 
csökkentek a térségben – tudtuk meg.
 A garázdaságok száma 2015-ben 

ugyan emelkedett a 
korábbi évhez képest 
– 19,6 százalékkal több 
esetet tartanak nyil-
ván – ezek olyan cse-
lekmények, amelyeket 
nagyon nehéz meg-
gátolni. Általában be-
folyásolt állapotban, 
sokszor minden előz-
mény nélkül történ-
nek, az elkövetők sok 
esetben ismerik egy-
mást, olykor barátok, 
családtagok követik el 
a cselekményt a másik 
kárára. 

 A közlekedési balesetek a rendőr-
ségi munka egyik sarkalatos pontját 
képezik. A balesetek száma országos 
viszonylatban nőtt, Monoron és kör-
nyékén ellenben 4,1 százalékos csökke-
nés történt. Halálos kimenetelű baleset 
mindössze háromszor volt, az elmúlt 
hat évben ez a legalacsonyabb szám. 
Az ittas állapotban okozott személyi 
sérülésekkel járó balestek száma évek 
óta 10 körül mozog. 
 – Az ittas vezetők elleni eljárások je-
lentősen nőttek az elmúlt időszakban. 
Tavaly 104 esetben mutatott pozitív ér-
téket az alkoholszonda, 2014-ben ez a 
szám 36 volt – mondta el a kapitány-
ságvezető. 
 A rendőrség eredményességének 
titka elsősorban az állományban kere-
sendő. Baár Pál elmondta, az elmúlt két 
évben kilenc vezetőcsere történt, mára 
mindenki a helyére került, a megfele-
lő emberek dolgoznak a posztokon. A 
közrendvédelmi állomány jól teljesít, 
túlórában is sokat dolgoznak, így az is 
előfordulhat, hogy akár nyolc pár rend-
őrjárőr teljesít egy időben szolgálatot. 
Éjszakánként állandóan öt-hat pár jár-
őr rója az utakat, ez pedig elriasztja a 
bűnözőket. 
 Szoros az együttműködés a helyi pol-
gárőrökkel is, az ebből eredő előnyök 
ugyan nem mutathatóak ki, mégis ér-
zékelhető a közös munka eredménye. 
A csökkenő bűncselekmények száma 
miatt pedig több idő jut a minőségi bűn-
üldözési munkára, amelynek köszön-
hetően tovább javulnak a bűnügyi mu-
tatók. 
 Az idei év egyik fontos feladata a 
belterületi közlekedési balesetek szá-
mának visszaszorítása. Néhány nap-
pal ezelőtt Monor belterületén mér-
tek sebességet a rendőrök. Négy óra 
leforgása alatt közel 90 esetben lépték 
túl a megengedett sebességet a város 
utcáin. Volt, aki kilencvennel hajtott 
a lakott területen. Az ilyen esetekkel 
szemben határozottan fel kell lépni, 
ezért az elkövetkező időszakban a te-
lepüléseken megjelennek a traffipaxok, 
a bemért sofőröket pedig a helyszínen 
megbírságolják a rendőrök. 
 Baár Pál kiemelte a ceglédi rendőrök-
kel közösen indított akciót, amely so-
rán növelik a rendőri jelenlétet a Ceg-
léd–Budapest vasútvonalon közlekedő 
vonatokon és a vonal mentén levő ál-
lomásokon, hogy az utasok egész nap 
nyugodt, biztonságos körülmények 
között utazhassanak a vasúton. 

Varga Norbert    

Dinamikusan csökken a bűncselekmények száma a Monori Rendőrkapitány-
ságon. 2015-ben 30 százalékkal kevesebb bűnesetet regisztráltak, mint egy 
évvel korábban
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M inden jel arra mutat, hogy egyre in-
kább igyekszünk vigyázni magunkra 
– nem ritkán egymásra is, vagyonbiz-

tonságunkra nemkülönben.
 Hogy ez mennyire sikerül, azt az 
mutatja meg leginkább, milyen a la-
kók biztonságérzete. Végig mer-
nek-e sétálni félelem nélkül egy 
néptelen utcán este tízkor, ide-
geskednek-e, hogy ott találják a 
lezárt biciklijüket vagy autóju-
kat, ahol bevásárlás előtt hagy-
ták. Nem féltik-e az egyedül élő 
nagymamát a csalóktól, házalók-
tól, betörőktől, kicsi gyereküket a 
nagyobbaktól? Sorolhatnánk hosz-
szan, hiszen aggódni való bőven akad. 
Mi azonban inkább megkérdeztük az utcán, 
mitől félnek – ha félnek – a monoriak, és bizton-
ságosnak érzik -e lakóhelyüket? 
 Két hölgy igyekezett kihasználni a napsütéses 
órát a sétálóutcában üldögélve, babakocsit rin-
gatva. Anka Éva habozás nélkül felelte: nem fél, 
soha még csak eszébe sem jutott. Igaz, tette hozzá, 
a városközpontban lakik, ahol a közvilágítás is jó, 
az utcák sem teljesen néptelenek,  az esti órákban 
sem.
 Igen ám – figyelmeztette Kiss Ágnes – csakhogy 
az esti, éjszakai forgalomhoz általában hozzátar-
toznak azok a fiatalok is, akik szeretnek randalí-
rozni, főleg nyáron. Telente ők is pihenőt tartanak, 

de ha tavasszal beindulnak, megint törnek 
majd a padok és lesz gyakran olyan hangza-
var, hogy a környékbeliek aludni sem tudnak 
majd – mint ahogyan az szerinte már több-
ször is megesett.
 Kósa Istvánné először szabadkozott, 
mondván, hogy ő csak négy éve lakik 
Monoron, Szabolcsból költöztek ide. 
Aztán mégis elmondta, hogy ez idő 
alatt a közbiztonsággal kapcsolato-
san csak jót tapasztalt. Jó környéken la-
kik, megbízható emberekkel körülvéve 
– tudtuk meg – és nem hallott még sem-
mi olyat, ami arra utalna, hogy valamitől 

jobban kellene tartania a szokásosnál.
 Bán József a város szélén élve 

ugyancsak nem tudott rosszat 
mondani a környékről, 

ahol korábban ugyan 
megestek olykor sú-
lyosabb bűncselek-
mények is, de mosta-
nában csend van és 
nyugalom – mond-

ta. Igaz, a lányáért, aki 
este jár haza a munkából, 

mindig aggódik, de szeren-
csére eddig nem történt baj. Biciklit 

is csak egyet loptak el tőle – mesélte –, pedig 
akkor is épp csak beszaladt egy sört meginni 
a vendéglőbe. De még alig kortyolt bele, a 
biciklinek már lába kelt – ám ez se mos-
tanában volt – derült ki.
 Hardik Zoltánnak ugyancsak az a 
véleménye, hogy a város biztonságos. 
Kerékpárt ugyan tőle is loptak már, 
nem is egyet, de szerinte ez bárhol 
megtörténhet. Monoron ellenben csak 
ritkán hallani rablótámadásról, betöré-
sekről sem keringenek rémhírek, és úgy 
gondolja, a kedvesével nyugodtan végigsé-
tálhatna este bármelyik utcán.  Kertész Zsuzsa

Monort is rendőrség, kamerarendszer, közösségi figyelő-
szolgálat, polgár őrök vigyázzák, mint a legtöbb várost – de 
már faluhelyen sem megy ritkaságszámba a bűnmegelőzés 
legkülönbözőbb, technikai és humán formáinak alkalmazása. 

Hardik 
Zoltán

Anka Éva

Kósa  
Istvánné

Bán József

KÖRKÉRDÉS

   A VÁROS- 
LAKÓKNAK?

Van-e mitől félniük

Ritkán hallani  
rablótámadásról,  
betörésekről sem  

keringenek  
rémhírek
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Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2016/2017. 
nevelési évre az óvodáskorú gyermekek je-
lentkezése Monoron április 20-án 8 órától 
18 óráig, április 21-én 8 órától 16 óráig, 
április 22-én 8 órától 14 óráig történik. 

E zeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, 
akik 2016. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévü-
ket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a 
védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva – az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötele-
ző óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyze-
te indokolja.
 Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyele-
te vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre 
kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysér-
tési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § 
a) pontja alapján szabálysértést követ el.
 Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek 
szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét kül-
földön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó ha-
tárnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.
 Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi igé-
nyeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 
31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentke-
zők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
 A nevelési év első napja 2016. szeptember 1., utolsó napja 
2017. augusztus 31.
 Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket 
az alapító okiratuk szerint az alábbi óvodák nevelhetnek (2016. 
szeptember 1-jétől hatályos alapító okiratok alapján): 
 – Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 
37.; tel.: 06-29-410-739) – szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: enyhe fokban mozgássérültek, vagy 
enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fej-
lődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartássza-
bályozási zavarral) küzdenek.
 – Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona J. u. 26.;  tel.: 
06-29-413-414) – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvélemé-

nye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfo-
gyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanu-
lási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 – Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.; 
tel.: 06-29-413-228) – szakértői és rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy 
beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási za-
varral) küzdenek.
 – Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi S. u. 29.; tel.: 06-
29-411-244) – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvélemé-
nye alapján beszédfogyatékosak, vagy enyhe fokban értelmi 
fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küz-
denek.
 – Monori Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 5.; tel.: 06-
29-410-885) – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvélemé-
nye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy ma-
gatartásszabályozási zavarral) küzdenek.
 Monor Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nem-
zetiségi nevelést folytató óvodája nincs.
 Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozza magával a www.monor.
hu oldalról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, kitöl-
tött JELENTKEZÉSI LAP-ot.
 Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt (lakcímkártya), a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya), a gyermek TAJ- 
kártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyer-
mek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy 
az oltási könyvét, a gyermek esetleges betegségeit igazoló do-
kumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletke-
zett dokumentumokat, szakértői véleményeket, amennyiben 
a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbe-
ni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumo-
kat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy 
szülők nyilatkozata), valamint, amennyiben a szülő(k) mun-
kahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzet-
be tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés 
helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, 
hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe 
fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha 
igen akkor mettől meddig. nem magyar állampolgárságú gyer-
mek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra 
jogosító engedélyének másolatát.

 Az óvoda vezetője legkésőbb a be-
iratkozásra kiírt utolsó határnapot 
követő huszonegyedik munkanapig 
dönt a felvételi kérelmekről és dönté-
séről írásban értesíti a szülőt. Az ér-
tesítés tartalmazza a jogorvoslat (fel-
lebbezés) lehetőségét és határidejét is.
 Az óvodavezető írásbeli döntése el-
len a szülői felügyeleti jogot gyakorló 
szülő a közléstől számított tizenöt na-
pon belül illetékmentes fellebbezési ké-
relmet nyújthat be a jegyzőhöz címez-
ve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el 
és hoz másodfokú döntést.
 Az egyes óvodák körzethatárait az 
óvodákban elhelyezett hirdetmény-
ben, valamint Monor város honlapján, 
a www.monor.hu oldalon tájékoztatá-
sul közöljük. nfo

ÓVODAI beiratkozás
NEVELÉS

8



2016. március | MONORI STRÁZSA 9

KÖZÖSSÉG

Olvasónk – aki a monori Kiss Ernő utcai társasházak közös 
képviselője – kedves levélben ajánlotta figyel münkbe az 
egyik lakót, a 90 éves Urbán Sándort. Azt írta, az 
idős úr rendkívüli életútja újságba kívánkozik.

   „Amíg van cél  
és vannak jó emberek, 
ÉRDEMES ÉLNI”

A mikor a meglepően fiatalos han-
gú Urbán Sándorral telefonon 
időpontot egyeztettem a talál-

kozáshoz és megígértem, hogy nem 
fogom sokáig zavarni, felnevetett: za-
varjam nyugodtan, nemrég három új-
ságíró több órán keresztül üldögélt nála.
 Amint aztán utóbb kiderült: a há-
rom kolléga nem véletlenül töltött 
annyi időt Urbán Sándornál, a MÁV 
nyugalmazott műszaki vezérigazgató-
helyettesénél, aki Monoron él. Szak-
mai lapba készítettek vele interjút, ami 
meg is jelent a Vezetékek Világa, a Ma-
gyar Vasúttechnikai szemle két egy-
mást követő lapszámában is. Négy 
teljes kolumnán is csak az eszenciája 
fért el mindannak, amit az idén már-
cius elsején a kilencvenedik évét be-
töltött idős úr megélt.
 Az interjú az akkor ötezer fős Adá-
cson, a vasutas- és agrárfaluban indul, 
ahol Urbán Sándor megszületett – és 
1985-ben bekövetkezett nyugdíjazásá-
val zárul a következőképpen:
 „Urbán Sándor 60 éves 
korában lett nyugdíjas, 
örömére még akkor 
távozhatott, amikor 
prosperált a vasút. 
Nagy fájdalma, hogy 
a bécsi vonal 160-ra 
átépítését nem tudta 
megvalósítani, még 
aktív korában, a '80-
as évek közepén. Erre 
már nem jutott pénz. „Le-
mentem a Balatonra, a telkem-
re, volt egy kis szőlőm, pálinkát is főz-
tem” – mesélt a nyugdíjas éveiről. A 90 
éves korában is sokat mozgó és utazó 
Urbán Sándor még mindig aktívan kö-
veti az ország és a vasút ügyeit, és véle-
ményezi is azokat. Rosszallással nézte 
a MÁV szervezetének „szétverését”, a 
műszaki leépülést, fájlalta a MÁV-kór-
ház ügyét”.

 Hosszan beszél-
getünk mi is, bár 
a szakmai kérdé-
seket csak felü-
letesen érintve, 
hiszen én csak 
utasként isme-
rem a vasúti köz-
lekedést. Igaz, raj-
tam kívül még sokan 
vannak így ezzel, hi-
szen Monor annak ellené-
re is alvóváros, hogy az ingázók 
ma már jóval kevesebben vannak, mint 
az „ántivilágban” – és a környező tele-
pülések lakói is jelentős számban jár-
nak Pestre dolgozni.
 Urbán Sándor most is pontosan tud-
ja, mit jelent utasnak lenni ezen a vo-
nalon, hiszen ő maga is gyakran uta-
zik. Hol Pestre, hol a Balatonra – ezért 
ezek a vonalak érdeklik őt leginkább. 
 A drága, százhatvan kilométeres se-
bességű svájci motorvonatok ügyét fáj-

lalja leginkább, nem érti, miért 
nem közlekedtetik ezeket 

a szerelvényeket a régi-
ek helyett is a felújított, 
Nyugati–Szolnok kö-
zötti vonalon. Miért 
kell ácsorogniuk az 
állomásokon, ahe-
lyett, hogy hozzájuk 
igazítanák a menet-

rendet, s végre az utas 
is észrevehetné a neki 

kedvező változásokat. Leg-
inkább a lecsökkent menetidőt.

 – Az nem elég, ha csak annak tud 
örülni, hogy hétvégeken kényelmes, 
fűtött vonatba ülhet, hiszen ezekben a 
vonatokban jóval több lehetőség van a 
változtatásra. Csak épp senki nem moz-
dul – dohog Urbán Sándor.
 Ugyanezt látja  a balatoni közleke-
désben is, ahol tizenöt évvel ezelőtt 
még tíz óra öt perckor leért Balaton-

fenyvesre ugyanazzal a vonattal, ami 
ma tíz óra negvvenötre ér oda.

 Ezek az új motorvonatok 
Keszthelyre is leszaladná-

nak a mostani három 
óra húsz perc helyett 

két óra tíz perc alatt 
– de nem, minden 

a régi menetrend 
szerint történik.
 Pedig, ha a 
fejlődés rossz 
recepthez van 
igazítva, vissza-

fejlődés lesz belőle. 
Tájékozott, bölcs em-

berrel nagyon jó be-
szélgetni, ám diskurzu-

sunkat a szinte kórteremmé 
alakított belső szobából hallatszó 

hívás szakítja meg. Urbán Sándor évek 
óta ápolja a feleségét, akit ágyba kény-
szerített a betegség. Emiatt költöztek 
Monorra, hogy közel legyenek a már ré-
gen itt élő gyerekeikhez, unokáikhoz is.
 Búcsúzás előtt még meg kell kérdez-
nem, nem tudom magamban tartani: 
ha az ember ilyen szép kort megél, és 
azt kell látnia, hogy amiért küzdött, azt 
nem folytatja senki, épp ellenkezőleg, 
és dől a baj, a gond az egyre kevesebb 
erővel bíró ember nyakába – minden-
nek ellenére elmondhatja, hogy élni jó 
és hogy érdemes volt?
 – Igen – válaszolja Urbán Sándor 
gondolkodás nélkül.  Ha az embernek 
van célja, akkor érdemes élni. Ha má-
sokon segíteni tud – ez neki életpályája 
során sokszor megadatott, igyekezett is 
élni vele – akkor célja is van. Szerencsé-
re segítő szándékú, jó emberből most is 
akad jó néhány. Itt a házban például egy 
család – pedig alig ismerik egymást –, 
amikor megtudta, hogy le kell mennie 
a Balatonra, de éppen nem volt annyi 
ereje, hogy ezt tömegközlekedéssel old-
ja meg, reggel levitte őt kocsival, és este 
érte ment. 
 Az ilyesmi nagyon meg tudja növel-
ni az emberekbe vetett hitet – néz rám, 
értem-e? 
 Az ajtóban még elhangzik a zárszó 
is: „csak azok túl kevesen vannak, akik 
jó ügyekért jártatják a szájukat”.  M.A.

Szerencsére  
segítő szándékú,  
jó emberből most  

is akad jó  
néhány

RIPORT
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Hirdetés

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 
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   # . . . .239/219 Ft
Macskakonzerv  415 g   db/# . . . . . . . . 99/95 Ft

Rose-akció:  
Juhász rose  db 999 Ft

Teleki rose   db 999 Ft

Arany   
ászok 0,5 l    

db/#/10#
179/169/159

 Ft

Hell 0,25   l 
db/1#

139/129 Ft

Adrenalin 
XXL db/# 

159/149 Ft

Coccolino  
lavender 

1 l   db 
449 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

Traubi-
szóda 2 l db 

219 Ft

Kutya-
szalámi 
800g   db
149 Ft

Domestos 
összes illat
 750 ml   db 

359 Ft
Head and 
shoulders

250 ml   db  
több féle  
699 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1759 Ft

Ariel gél 
4,55 l  

színes-fehér db.
3399 Ft

Piroska 
szörp
0,7 l db  

399 Ft-tól

Mlieko 
UHT tej 

db/#
139/135 Ft

Arany 
ászok 

ü.  0,5 l  db/#  
169/159 FtLöwenbrau  

0,5 l #  
159 Ft

Márka 
2 l  db

169 FtSzentkirályi 
ásványvíz 

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

Pepsi 
cola  

0,33 l  dob. 
99 Ft

Kinder 
bueno

db
169 Ft

Coca Cola
1,75 l   db
299 Ft

Bomba
0,25 l   db/#

119/109 Ft

Staro-
pramen 

0,5 l  db 
199 Ft

Az idősek még emlékezhetnek arra, 
amikor a ’60-as évek elején annyi víz 
zúdult le a Strázsáról, hogy az még a 
vasútállomás környékét is elöntötte. 

A LAKOSOK 
is sokat tehetnek

A rra meg aztán a fiatalok is, hogy 
bár a májusi eső aranyat érhet, 
de 2010-ben ebből a jóból is 

megártott a sok. A médiának köszön-
hetően értesülhettünk az aggasztó idei 
országos belvízhelyzetről. Február 17-
én megkérdeztük Kerepeszki Ildikót, a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki, Vá-
rosgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Irodájának vezetőjét, hogy ez ügy-
ben hogy állunk most nálunk?
 – A 2010-es helyzettel nem lehet ösz-
szehasonlítani a jelenlegi állapotokat 

– kezdte megnyugtató válaszát. Az el-
múlt években a KÖVÁL Zrt-nek és a 
vállalkozók munkájának köszönhető-
en, valamint a folyamatos karbantar-

tás eredményeképpen igazából nincs 
is nálunk most belvízhelyzet. Ezt egé-
szen nyugodtan ki lehet jelenteni. A 
közmunkás-programban jelentős meny-
nyiségű takarítást és ároktisztítást vé-
geztettünk tavaly. Volt 24 órás esőzés az 
elmúlt napokban, de utána már apadt 
is. Vannak lokális helyek, ahol maga-
sabb a talajvíz, és tény, hogy ott meg-
teltek az árkok. Amikor most kollégám, 
a sofőrrel együtt kapával a kézben vé-
gigjárta azokat a helyeket, ahol már ki-
sebb problémák mutatkoztak, a porták 
előtti átereszeket kotorták ki. Erre nem 
csak kérjük a polgárokat, ez midig a 
tulajdonos jogszabályi kötelezettsége. 
Sokszor viszont az ablakból nézve kia-
bálják ki, hogy az önkormányzatot sür-
gető telefonjaikra végre jött valaki! De 
ennek nem ez a módja. Mindenki tud-
ja, hogy egy jelentős esőzés után nála 
mi szokott lenni, hol tud a víz elakad-
ni. Ilyenkor ne a telefont vegye rögtön a 

kezébe, hanem a kapát. Gyakran össze-
kapnak az ingatlantulajdonosok azon, 
hogy ki előtt legyen a víz. Ne egymás 
ellen forduljanak a szomszédok, ha-
nem közösen a víz ellen.
	 – Monornak	vannak	olyan	mély	terü-
letei,	ahol	nem	is	lett	volna	célszerű	épít-
kezni. 
 – A köztudatban Békás, Kenderesalja 
és Paplapos néven ismert városrésze-
ink nem véletlenül kapták ezeket az 
elnevezéseket. Ezeken, például az Ady 
és Kistói út közötti vizes helyeken, egy-
kor tóvidék volt, régen csak pocsolyák-
ban lehetett közlekedni. A ’60-as évek-
ben készült el az övárok, ami a várost 
mentesítette az ide lefolyó víztől. És az-
óta is volt több központi beruházás a 
belvíz csökkentésére. De ilyen helye-
ken ne akarjon az ember pincét építeni, 
vagy akkor költsön rá, és védekezzen 
a nagy víznyomás ellen, a megfelelő 
alapozással. 2-3-szor annyiba fog ke-
rülni és nem folyik be a víz. Ma már a 
technológiai eszközök megvannak az 
ilyen helyen való építkezésre is, ami 
pénzbe kerül. Ha ezt nem veszi tudo-
másul valaki, akkor ennek sajnos van-
nak negatív következményei. Polgára-
ink telefonon jelezhetik ha baj van, ezt 
tudniunk kell. Ne engedjék eltömőd-
ni az árkokat és átereszeket, mert je-
len pillanatban ezek okozzák a gon-
dokat! B.G.

KÖRNYEZET
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HELYTÖRTÉNET

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 is 
megérti 
betérni 
hozzánk:

 ZSIB-
vÁSÁR!

Húsvéti 
termékek 
nagy  
választék-
ban!

2016. március 26.

INGYENES 

NYUSZIFOGAT és 

NYUSZISIMOGATÓ 

9-12 óráig!

Nyuszi anyó is ott 

lesz! Ajándékot oszt 

a gyerekeknek!

Sok szeretettel 

várunk mindenkit!

A monoriak viselt    
dolgai LXXXI.
Hirkó László dr.

H irkó Ferenc az 1840-es években jött el a szü-
lői háztól, először Bogácsra, majd Monor-
ra költözött. Akkor vette meg árverésen az 

elhunyt Nagy	Jánosné házát a Virág utcában (Virág 
és Mátyás király u. sarok). H. Ferenc 1866-ban halt 
meg, állítólag kolerában. Fia Hirkó László, akinek a 
felesége Éder Vilma. Gyermekeik: Vilma, Ferenc, Etel-
ka,	Béla,	Erzsébet,	Margit.
 Hirkó	Vilma	Bódy	Ödönné lett, H.	Etelka	Teszáry	Lász-
lóhoz ment feleségül, H.	Erzsébet	Felföldiné lett, H.	Mar-
git pedig Fábry	Alajoshoz ment nőül.
 Teszáry László, a monori járási főszolgabírói szék-
ben 1897-ben Ladányi	László utódja. Az elődje szenve-
dő alanya az 1896-ban Monoron megtörtént „zász-
lóafférnak”, valamint a császári és királyi hadsereg 
hadtestének gyakorlatát követő eseménynek: Ferenc 
József császár és király jelenlétében az ünneplőkkel 
teli sátor összerogyásának. 
 A monori képviselő-testület ezekben az években 
tervezte, hogy megépítteti a főszolgabírói hivatalt és 
lakást. (Az épület a Petőfi és Németh Ágoston utca 

sarkán született meg.) Az építke-
zést egy, a képviselőkből össze-
állított úgynevezett „kiküldött 
bizottság” készítette elő – dr. Ha-
lász Orbán kir. közjegyző elnök-
letével –, és az állami építészeti 
főmérnök tervezte meg 200 Ft-os 
díjért. A testület az 1897 májusá-
ban tartott ülésén Teszáry Lász-
ló főszolgabíró és Kucsera	István 
bíró elnökletével fogadta el a ter-
vet, 1700 forint építési költséggel.
 Dr. Hirkó László megyei tiszti fő-
orvos 19 társával együtt – mint a 
legtöbb adót fizető monori polgár, 
tehát mint „virilis” – tagja volt a 
Monor járási nagyközség 60 fős 
képviselő-testületének. A 20 fő-
ből álló virilisek mellett válasz-
tották meg az iparosok és keres-
kedők, valamint telkes gazdák a 
műveltebb, polgárrá fejlődők so-
raiból a képviselőket.
 Dr. Hirkó László határozott han-
gú képviselője volt a közegés-
zségügynek. 1897-ben követke-
zetesen indítványozta a testületi 
üléseken a fúrt, artézi vizet adó 
kutak felállítását Monoron. Or-

szágos gond volt akkor az egészséges ivóvíz hiá-
nya. Az ásott kutak fertőzöttsége miatt „endemiás”, 
azaz beltenyészetű volt a hastífusz, annyira, hogy 

„minden évben járványszerűen lépett fel és szedte 
áldozatait. Súlyos vörheny- (sarlach), valamint dif-
tériajárványok miatt is sokan elhunytak”. Minden 
ötödik csecsemő egyéves kora előtt meghalt. 1000-
ből az ötéves kort csak 690 élte meg. A kiegyezés-
től az első világháborúig az átlagos életkor 30 év-
ről csupán 40 esztendőre növekedett.
 Dr. Hirkó László a Pest megyei és a monori köz-
egészségügy bátor élharcosa volt. 1908 decembe-
rében hunyt el. Síremléke a katolikus temetőben 
található. A nagy előd méltó utódai Monoron: dr. 
Fuchs	Jenő,	dr.	Dabasi	Ödön és dr.	Vidra	József. A köz-
egészségügy szolgálatát nagy felelősséggel, áldo-
zattal, eredményesen folytatták.
 Forrás:	Hirkó	családtörténet	Hirkó	Bálinttól;	Elöl-
járósági,	valamint	képviselő-testületi	jegyzőkönyvek	
1896–1914;	Monorkerületi	Lapok	1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

A Hirkó családnév feltehetőleg szlovák eredetű; Szlovákiában számos Hirkó él. 
U gyanakkor bizonyára létezett az 1660-as évek előtt egy elmagyarosodott ága. Ez a 
család Kassa környékén, Jászón, Szepsiben lakott. A hagyomány szerint a családnak 
tagja volt a nevezetes Herkó páter. A család 1678-ban I. Lipóttól kapott nemesi levelet.

A Hirkó-ház tornáca. A szerző gyűjtése
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A fák és a szivárvány színei

Hirdetés

   A Vigadó Közös Nevező ki ál lítás-sorozata 
rendszeresen lehetőséget biztosít a Monor 
környéki települések alkotóinak bemutatásá-
ra is. Február 1-jétől a hónap végéig a vecsé-
si Várhalminé	Czinke	Mária festményeit láthat-
tuk itt. Társkiállítóként az üllői Zöldi	Valériával 
már járt nálunk. Első önálló kiállítására ezút-
tal 27 képét hozta el nekünk.
 Hatgyermekes szabolcsi családból érke-
zett 1974-ben Vecsésre és vált fokozatosan a 
– legnemesebb értelemben – amatőr festővé, 
elsősorban 1999 óta koncentrálva a képző-
művészeti alkotásra. 2001-től a PerifériaArt 
Képzőművészeti Stúdió tagjaként sok közös 
kiállítás részese lehetett, például Érden, Ül-
lőn, a Balatonon, de Marosvásárhelyen is.
 „A Stúdióban hagynak minket szabadon 
dolgozni – mondta –, csak a szakmai korrekt-

ségre kell ügyelnünk. Lélekből alkotok, csak 
azt örökítem meg, ami nekem megtetszik. A 
divatok nem befolyásolnak, így nem is a stí-
lust tartom a legfontosabbnak.”
 Modern, alakos, hullámvonalas képei út-
keresésére utalnak. De Paál László – a fák cso-
dálója – a festői példaképe, az ő tájábrázolá-
sának lírai realizmusa hatott rá elsősorban. 
Fákat, hegyeket, sziklákat, folyó- és állóvi-
zeket vitt leginkább akrilszíneivel vászon-
ra és farostlemezre. De kedvencei a virág- és 
zöldségcsendéletek is. Vecsési voltára ma már 
Csendélet káposztával – illetve itt ki nem ál-
lított Savanyítók – című képe is utal. 
 Alkotói hitvallásaként a megnyitón Far-
kas	Évi színművész idézte Reményik	Sándor 
sorait, a szivárvány színeiről, melyek olyan 
örökifjan lebegnek, mint a művészet az élet 

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!

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

Érdeklődni: 06-30/302-1487  

 (nyilv. szám: 
00777-2012)

MASSZŐRKÉPZÉSEK!
indulnak 

március végétől 
Monoron és Budapesten 

MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS  
itthon és az uniós országokban is. 

Stúdium

Árak:
Svéd frissítő, testmasszázs: 35  000 Ft

Talpreflexológia: 38  000 Ft 
Nyirokmasszázs: 38  000 Ft

Mind háromra részletfizetés és kedvezmények!

felett. „Minden lélekben van egy kis szivár-
vány,/ Kis csapóhíd, amelyet lebocsát,/ Hogy 
egy másik lélek átmehessen rajta.” B.G.     

 

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
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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

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

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

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 3900 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2200 Ft/20 kg

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők .
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók, 
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika . KERTÉPÍTÉS.

Tápok, takarmányok

   Ellátogattak Monorra dr.	Dabasi	Ödön járási orvos és dr.	Kégl	Já-
nos országos hírű közgazdász leszármazottjai, hogy megtekintsék a 
Helytörténeti Kör – Közművelősési Egyesület 19. kiállítását. 
 Az elődök a monori képviselő-testület virilis tagjai és kiemelke-
dő közéleti személyiségei voltak a községnek az 1870–1914 közötti 
évtizedekben. Az élő leszármazottak közül két család öt tagját fo-
gadta dr.	Dobos	György és neje, Pecznyik	Ibolya a Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtárban. 
 A Helytörténeti Kör – Közművelődési Egyesület kiállítási anyagát 
a vendégek meghatódva nézegették. Dr.	Dabasi	Miklós közgazdász-
professzor, unokahúga, dr. Dabasi Gabriella orvosprofesszor, a déd-
unoka, dr.	Dabasi	Zsófia ügyvéd, dr.	Kégl	János és Győri	Tiborné,	Kégl	
Annamária hálásan és elismeréssel konstatálta a 19. helytörténeti ki-
állítás tudományos értékeit.
 A vendégek a városi könyvtárból a polgármesteri hivatalba lá-
togattak el, ahol dr. Zsombok László polgármester fogadta az egyko-
ri városi vezetők leszármazottait. Meleg hangú és esetenként meg-
ható visszaemlékezések hangzottak el. Zsombok László röviden 
bemutatta a város fejlődésével, életével kapcsolatos örömöket és 
gondokat. Dabasi Miklós elismeréssel szólt a „A polgárosodás haj-
nalán” című kiállításon látottakról. Örvendetesnek tartotta, hogy 
ilyen színvonalon dolgozik a helytörténeti kör, és ilyen odaadás-
sal Gyuri bácsi – nejével, Ibolyával. Kégl Annamária felemlítette 
többek között egy nagy gyermekkori élményét, amikor tavaszon-
ként a forrás vize fél méteres magasságban az Ady úton hömpöly-
gött. Dr. Dabasi Gabriella szeretettel emlegette Dabasi Ödönt, aki 
még kórházat is szervezett az első világháborús sebesülteknek a 
központi elemi iskolában.
 A vendégek szívből gratuláltak a város vezetésének a mai ered-
mények láttán, és maradandó élménnyel hagyták el az önkormány-
zat polgármesteri épületét. nfo. 

A nagy elődök érdeklődő utódai
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AEROBIC OVISOKNAK
Március 2-tól minden szerdán 17 óra 15-től
Művelődési ház, kisterem

NŐNAPI OPERETT  
OSZVALD MARIKÁVAL
2016. március 5. 
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT 
Március 7. 17 óra
Kis Jánosné Tímár Irén festőművész kiállítása.
Vigadó, emeleti galéria

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
2016. március 15. 
Városközpont, Kossuth-szobor

SULI SAKK KUPA
Március 18. 14 óra 
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT 
Április 4.
Hallai Tímea festőművész kiállítása.
Vigadó, emeleti galéria

PÁL FERI ATYA ELŐADÁSA
Április 25.
Fordulat a változás kulcsa.
Vigadó, díszterem

ALMA EGYÜTTES KONCERTJE
Május 14.
Piac- és fesztiválcsarnok

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 
Március 2. 17 óra 30 
További információ: 06-29/412-671. 
Városi Zeneiskola

RETRO DISCO
március 5. 20 óra 
Jótékonysági rendezvény a Napsugár Óvoda szervezésében. 
Belépőjegyek kizárólag elővételben kaphatók. További infor-
máció: 06-29/413-228.
Jászai Mari Általános Iskola 

TAVASZVÁRÓ KIÁLLÍTÁS
Március 9. 15 óra
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár

KISÁLLATBÖRZE
Március 13.
További információ: www.mgksz.hu
Vásár tér

VÉRADÁS
Március 16.
További információ: monor@voroskereszt.hu
Művelődési ház

Monori intézmények, civil 
szervezetek programajánlója

Városi könyvtár 
programjai 

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Március 19. 
További információ: 06-29/411-883.
Művelődési ház

HÁZI KÉSZÍTÉSŰ KOLBÁSZOK  
ÉS SZALÁMIK VERSENYE
Április 2. 
További információ kérhető a szervező Monori Lokálpatrióta 
Egylet tagjaitól a 06-30/986-93-71-es telefonszámon.
Művelődési ház 

VITI-VETŐ
Vitális István

2200 Monor, Kistói út 88.
E-mail: info@vitiveto.hu
Telefon: 06-29/412-469

Nyitva tartás: H–P: 8–17
Szo: 8–12, V: zárva

Vetőmagkereskedés  
és webáruház
www.vitiveto.hu

Hazai és import 
zöldség- és 

virágmagok, 
növényvédőszerek, 

műtrágyák, 
kertiszerszámok 

nagy választékban

PROGRAMOK

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!

A Monori Napsugár Óvoda szülői szervezete 2016. 
március 5-én jótékonysági retro discót szervez. A 
zenét a 2 Szuri, a Rádió Dabas műsorvezetői szol
gáltatják. 
 Az esemény bevételéből az intézmény az udva
ri játszóteret szeretné bővíteni.
 Jegyek elővételben 1500 forintért kaphatók az 
óvodában: Monor, Jászai Mari tér 1. Ugyanitt támo
gatójegyek is vásárolhatók. 
 A szervezők örömmel fogadják a tombola fel
ajánlásokat.
 További információ a 06-29/413-228, valamint 
a 06-20/299-3542-es telefonszámon kérhető. 
 Mindenkit szeretettel várunk!

Jótékonysági buli

Ringató foglalkozás Czapári Zsuzsanna 
vezetésével március 9-én, 16-án, 23-án és 
30-án 9 óra 30-tól. 
 Patchwork szakkör március 2-án, 9-én és 
30-án 16 órától. 
 Horgolószakkör március 5-én 10 órától. 
Tavaszváró kiállítás március 9-én 15 órától. 
 Készüljünk együtt a húsvétra! címmel 
kézműves foglalkozás lesz március 12-én 
10 órától. 
 Benkics József hittanár előadása A meg-
váltás teológiája címmel március 16-án 18 
órától.
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   Kedves gyerekek! Indul a Monori Pin-
cefalu Gyermekszemmel újabb program-
sorozata.
 Az első feladatban legyetek vándorok és 
barangoljátok be a monori Strázsahegyet. 
Vándorlásotok során ejtsétek útba a kilátót, 
melynek magasából kitekintve messzire lát-
hattok.

Pincefalu gyermekszemmel

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 kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2016. március  
8-án  és 11-én 
17 órakor

Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Ajándékutalványok kaphatók 
5  000, 10  000, 20  000 Ft értékben.

AKKOR ÉS OTT, JUSSON ESZEDBE!

A hölgyeknek 10  000 Ft kedvezmény az elméleti tanfolyam díjából!

József-napi nótaest 
Vigadó    2016. 03. 19. 18 óra

Húzassa el nótáját

Farkas Mici Gyulával
a 100 tagú cigányzenekar prímásával!

Józsefeknek meglepetés! 
Belépő: 3 900 Ft (mely tartalmazza az egész  

estés svédasztalos vacsorát) Monor, Kossuth L. u. 65–67.
Asztalfoglalás: 06-30/395-4843 • www.monorivigado.hu 

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

+36-30/870-8456

Nyitvatartás:
H-P: 8.00–17.00,
2016. 03. 12.-től 

szombaton: 8.00–13.00

4-es főút 
körforgalomnál

HIVATALOS      MÁRKAKÉPVISELET  www.gardenakisker.hu • e-mail: info@gardenakisker.hu

Ki
stó

i ú
t

Cs
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Budapest

Szélmalom u.

Monorierdő

4

 ajándék

táprudak*

Esővíztárolók  
tetővel és csappal
200 literes: 5 990 Ft
300 literes: 9 990 Ft
500 literes: 16 990 Ft

Gardena 
Szórókocsik
11 990 Ft-tól

Substral 
Hosszú hatású 
gyeptrágya 
2 kg, 100 m2

3 690 Ft-tól

Substral
Szórókocsik
12 literes
11 390 Ft-tól

Substral
Balkon 
virágtrágya
1 490 Ft

Substral
Buxus- és tuja-
virágtrágya
1 490 Ft

AKcIó!

*Substral balkon virágtrágya, illetve  
buxus és tuja virágtrágya mellé  
AJÁNDÉK táp-
rudakat adunk, 
balkon és 
teraszon tartott 
növényekhez!

Substral-termékek 

nagykereskedelmi 

áron kaphatók!

4-es főút 
körforga-

lomnál

Háztartási létrák 

és ipari állványok 

széles választékban 

kaphatók! 

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 fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Hirdetés

Kérjük, hogy segítse ön is a 
monori városi könyvtár mű
ködését adójának 1 száza
lékával, hogy továbbra is 
egyre színvonalasabb szol
gáltatásokkal és kiállítások
kal fogadhassuk látogatóinkat. 
A felajánlásokat a következőképpen tehetik meg: 
kedvezményezett neve: Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás, kedvezmé
nyezett adószáma: 16935327-2-13. A rendelkező 
nyilatkozatot letölthetik a könyvtár internetes 
oldaláról is (www.monorkonyvtar.hu). 
Köszönjük a támogatást. nfo

Segítse a könyv
tár működését

 Az új pályázat címe Látkép a kilátóból 
vagy Út a kilátóig. Ebben a két témában vár-
juk rajzaitokat, festményeiteket.
 A pályaművek leadási határideje márci-
us 31.
 Leadási helyek: Nemzetőr Általános Is-
kola, Gemini Televízió és Vigadó Kulturá-
lis Civil Központ. Jó munkát kívánunk! nfo. 
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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

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 Monor, Kossuth L. u. 68.
Nyitvatartás: 

H–P: 5–19, Szo.: 5–13, Vas.: zárva

Monor, Móricz Zs. u. 29.
Nyitvatartás: 

H–P: 4.30–19, Szo.: 4.30–12, Vas.: zárva.

www.rabaisutode.huüzleteink

2016. március 1-jétől 
már a  

vasútállomásnál is!

Új 

üzletünk

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!

ELKEZDŐDÖTT  
a tavaszi labdarúgóidény

A Monori Sportegyesület csapatai minden korosztályban ke-
mény edzésekkel és komoly felkészülési mérkőzésekkel vár ták 
a bajnoki rajtot. Különösen nagy várakozás előzte meg  a fel-
nőtt NBIII-as csapat mostani bemutatkozását, mivel változás 

történt az edzői poszton és a játékos keretben is. 
Bemutatkozás ra kértük meg Feke te Tivadar 

vezetőedzőt, illetve arra, hogy tájékoztas-
sa olva sóinkat a kialakult helyzetről,  az 

idényre tervezett elképzeléseiről. 

H arminchét éves koromban 12 éve 
vagyok folyamatosan, hivatásszerű-
en edző; eddig főleg az utánpótlás-

ban (a legkisebbektől U19-ig). Pécsen fociz-
tam aktívan, NBIII-ban illetve NBII-ben, és 
ott az NBI-es 2. csapat edzője is voltam. Éve-
kig dolgoztam a Pécsi VSK és a PMSC külön-
böző korosztályaival, majd, beteljesült edzői 
álomként, az FTC 16-17 éveseivel, akikkel 

bajnoki címet is szereztünk, amire büszke 
vagyok. Decemberben jött az MSE megke-
resése. Szimpatikus volt, hogy bizalommal, 
komplex szakmaiságra törekszenek velem.

Érkezett:	Bozsó	Antal	(kapus,	
Siófok),	Havas	Attila	(belső	védő,	
az	osztrák	SV	Ried	II-től),	Bene	
Zsombor	(jobboldali	védő,	FTC,	
Siófok),	Banai	Balázs	(közép-
pályás,	Újpest),	Tokodi	Sándor	
(támadó	középpályás,	Kispest).	
	 Távozott:	Barcsai	Richárd,	
Benkó Bence, Komora László, 
Nagy	Richárd,	Petric	Branko.		

Az NBIII-as  
keret változásai

Feke te  
Tivadar
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A százhalombattai rövidpályás Szalai János Nem
zetközi Úszóversenyen február 13–14-én 7 fővel 
vett részt az Aquasprint úszócsapata. A kicsik
nél (2003–2004) korosztályos, míg a nagyobbak
nál (2000–2003) korosztályos értékelés volt. Az 
úszóknak összesen 10 érmet sikerült hazahozniuk.
 Mészáros Levente 200 méter gyorson harma
dik, 100 méter mellen második, 50 méter mellen 
pedig első helyezést ért el. Vargha Virág  50 méter 
és 100 méter pillén illetve 50 méter háton is első 
helyezést ért el. Kovács Patrik 50 méter háton lett 
első, 50 méter pillén a dobogó harmadik fokára 
állhatott. Ponyi Patrik 100 méter mellen és 50 mé
ter mellen is második lett. A versenyen még részt 
vett Ocztos Edina, Ladányi Fanni és Losó Dávid, akik 
szintén nagyszerűen teljesítettek és remek egyé
ni csúcsokat úsztak. B.G.

Aquasprint úszó
csapat verseny
eredményei

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
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CeglédbUdapesT 4

Süldő  koncentrátum akció!

sano teljes termékpaletta

Napos, ill.  
előnevelT baromFi  
rendelhető.

FérFi  
mUnkaerőT  
keresünk!

*2015. december 1-jétől - 2016. május 31-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

 Az elmúlt félévben az MSE elnöksége meg-
fogalmazta a magasabb osztályba kerülés 
célját. Ezt valahol reálisnak tartom, valahol 
nem. A csapatot a 8. helyen vettem át, 7 pon-
tos deficittel a 2. helytől. Nem csak rajtunk 
múlik tehát a feljutás, de ameddig matema-
tikailag esélyünk lesz, mindent megteszünk 
ezért. Olyan felkészülési munkát végeztünk 
tartalmában és mennyiségében, ami maga-
sabb osztályra is predesztinálható lehetne. 
Kialakult a keretünk. Erősítésre olyan fia-
talokat hoztunk, akikre akár évekig lehet 
számítani. Az NBIII-as igazolható bázis – a 
szerződéses kötöttségek és támogatási szabá-
lyok miatt – igen szűk, főleg a téli időszak-
ban. Olyan biztos góllövő centert, akire biz-
tosan számíthatunk a meccsek eldöntésénél, 
még nem sikerült igazolnunk. Minimális el-
várásom az a munkamorál, hogy kellő fegye-
lemmel, tisztelettel, szenvedéllyel és alázattal 
kell végeznie játékosaimnak a mindennapi 
munkát. Meg kell érteniük, hogy a követel-
mények nem ellenükre, hanem értük van-
nak. Csak azokért tudok felelősséget vállalni, 
akikkel egy irányba tudunk evezni. Akkor 
lennék a legboldogabb, ha minél többen ki-
jönnének a mérkőzéseinkre. Horvát és szerb 
területen azt láttam, hogy minél kisebb egy 
település, annál több a néző. Itt magyar, fia-
tal, sikerre orientált csapat lesz. Plusz löke-
tet adhatna a közönség.  
	 – Február	13-án	az	MSE	hazai	pályán	két-
gólos	vereséget	szenvedett	a	Dunaharasztitól,	a	
bajnokság	második	helyezettjétől	0-2-re	kapott	

A	felkészülési	 időszakban	 le-
játszott	mérkőzéseken	2	győze-
lem	(Diósd,	Hatvan),	1	döntet-
len	(Dabas-Gyón)	és	4	vereség	
(UTE,	Dorog,	III.	ker.,	FTC	
II.)	született.	

Előkészületi 
mérkőzések

ki.	Közönség	és	edző	egyaránt	csalódott	a	nyi-
tányban.
 – A közel másfél hónapban elvégzett mun-
kánk nem ezt a tükröt kéne hogy állítsa, még 
a rossz talaj és két játékosunk sérülése mellett 
sem. A lehetőségeink nekünk is megvoltak, 
de nem voltunk eléggé pontosak a végjáték-
ban. Nem az erőnléttel volt a baj, a minőség, 
a fineszes megoldások hiányoztak, egy-egy 
olyan villanás, ami most nem volt.
 Bízom benne, hogy a jövőben, ha ezeken ők 
tudnak változtatni, mi (a szakmai stáb) min-
den segítséget megadunk, jobb lesz a játék. 
Maguknak kell ebben többet tenni, hogy ez 
ilyen formában ne forduljon elő.                              
 Azóta tudjuk, hogy február 21-én újabb ve-
reséget szenvedett a csapat, ezúttal az ESMTK 
csapata bizonyult jobbnak egy góllal (ESMTK-
MSE 1–0).   B.G.
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára szeretett halottunkat, Nagy Lajost. 
Együtt érezve a családdal, sírjára elhelyezték a megemlékezés virágait. A gyászoló család

Szívből köszönjük minden kedves rokonnak, szomszédnak, barátnak akik Nagy Károlyt utolsó útjára 
elkísérték, gyászunkat részvétükkel és virágaikkal enyhíteni próbálták.  A gyászoló család 

•   Nőnap Hajdúszoboszlón zenés rendez-
vénnyel. Csomagok már: 13500 Ft/3 éj, 
19990 Ft/5 éj. Érd: 06-30/276-5953, 
www.marvanyhotel.hu

•   Hasított, félszáraz tüzifa eladó: tölgy- 
bükk 15000 Ft/m3, akác-tölgy-bükk  
vegyesen 15500 Ft/m3, akác  
16000 Ft/m3. Mérőszalaggal lemérheti  
a mennyiséget! Tel: 06-20/343-1067

•   Monor Domján Lakberendezés Kft.  
fiatal, jómegjelenésű eladó hölgyet,  
és B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
rakodót keres. Asztalos végzettség előny!  
Érd.: személyesen üzletünkben,  
vagy 06-30/983-8561

•   14 m2-es kispesti üzlethelyiség bérbe adó. 
Saját mérőórákkal tulajdonostól 40 ezer Ft 
+ rezsiért. 10 évig fodrászüzlet volt. 
Érd.: 06-30/467-7216

•   Kezdj el időben készülni a középiskolai fel-
vételire! Felvételi előkészítő tanfolyam in-
dul 5. és 7. osztályosok számára magyar nyelv 
és irodalomból. Helyszín: Csillagfürt Tanoda 
(Monor, Kiss Ernő u. 3.). Jelentkezés, infó: 06-
30/606-1605 

•   Angol, lengyel, cseh  import tenyész szemlés, 
kitűnő minőségű szülőktől, Staf ord shire bull 
terrier kölykök kiállítási, illetve tenyészcélra 
is alkalmasan eladók, tenyésztőtől. Tel.: 06-
30/467-7216 

•   Kőművest, kőfaragót, segédmunkást monori 
munkahelyre felveszünk. Tel.: 06-70/601-4186

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

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! COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁ-
LAT, SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 

-JAVÍTÁS, KONTAKTLENCSE- 
ILLESZTÉS, -RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

SZEM ÍRISZ  
OPTIKA 

ADY 24  ÜZLETHÁZ

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Nálunk  
a prémiumkategóriás  

multifokális 
lencsék 

20% kedvezménnyel  
kaphatók május 31-ig!

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.

G
s
m

Itt az új 
2016-os 

Samsung 
A3 

Black színben,  
16 GB.

Tekintse meg 
üzletünkben! 

Guru

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

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

Tel.:06-20/288-5418
A Pillangó Könyvesboltban  
már melegít a nyuszi!  
Sok szeretettel várjuk Húsvétkor is!

•  Rendelésre is beszerzünk könyveket
•  Helyi és más borvidékek minőségi,  

palackozott borai
•  Helybéli termelők különleges  

élelmiszerei
•  Egyedi, kézművestermékek

Értesítjük a lakosságot, hogy központi intézkedésre megszűnt 
Monoron az ebek összevezetéses veszettség elleni védőoltása.  

Ezért vállaljuk, hogy március és április hónapban 
– a tulajdonos kérésének megfelelően –  
az ebeket tartózkodási 

helyükön, a tavalyi áron  
veszettség ellen beoltjuk   

és féreghajtóval is ellátjuk.

A rendelet szerint valamennyi, három 
hónaposnál idősebb eb veszettség 
elleni védőoltása évenként kötelező! 
Az oltással egyidejűleg végre kell 
hajtani az ebek féreghajtószerrel való 
kezelését is.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, 
hogy veszettség ellen csak chippel 
megjelölt állatok olthatók. A chip-
berakás az eb tartózkodási helyén, 
védőoltással együtt is kérhető. 
A chipberakás és a veszettség elleni 
védőoltás elmulasztását a törvény 
pénzbírsággal büntetheti!

Ebek veszettség elleni 
védőoltása 2016.

dr. Dudás Jenő
Tel.: 06-29/412-724

dr. Varga János
Tel.:  06-20/957-7226

4000  

Ft/eb



Akciós árak március 7-től 26-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!

Májas és véres hurkaSütőkolbász Csirke mellfilé

Pulyka felső comb

Sertés lapocka

Csirkemáj gyf.

Marha leveshús szegy, oldalas

Sertés apró hús

darálva:
650 Ft/kg

Hasa- és tokaszalonna

Csirke faros comb

Füstölt paraszt sonka  
csont nélkül

Füstölt hátsó csülök

Füstölt, főtt tarja

Egész csirke

Sertés hosszúkaraj

599 Ft/kg
790 Ft/kg

950 Ft/kg

799 Ft/kg

390 Ft/kg

1100 Ft/kg

590 Ft/kg

899 Ft/kg
499 Ft/kg

450 Ft/kg

1190 Ft/kg

2200 Ft/kg

990 Ft/kg

1290 Ft/kg

599 Ft/kg

890 Ft/kg

Juhász virsli



Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  
és házi vízellátók  

nagy választékban

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

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

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk

minden, ami víz-, gáz- és  központifűtés- 

szereléssel kapcsolatos valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács  

és ipari felhasználásra

– keritésfonat és kiegészítők széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

Nyitvatartás:  
H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.00, V: zárva


