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Varázsoljuk közösen tisztábbá Monort!

Csatlakozz te is április 28-án és 29-én, 
ha zavar, hogy utcákat, erdőket borít be a szemét!

A monori önkormányzat 
számára fontos a 
környezetvédelem, ezért 
részt vesz a város a Te Szedd! 
országos szemétszedési 
akcióban. 

Kesztyűt és zsákot biztosítanak, láthatósági mellényt hozz magaddal!
Gyülekező április 28-án és 29 én 14 órakor a polgármesteri hivatal előtt.
További információ, jelentkezés: Princz Verona tel.: 612-317

Városi Uszoda parkoló 
és Balassi utcai játszótér 

(Balassi utca 14.) 

Mozdulj MonorON 
Katus Attila aerobic-világbajnokkal!

Sportnap, aerobic félóra és városi futás

Babafutásra várunk minden 3 év alatti 
lelkes gyermeket! 
Egy Alma koncertre szóló belépővel jutal-
mazzuk, ha egyik szülőjével teljesítette a 
távot!

További információ  a www.vigadokft.hu 
oldalon, a 06-29/413-212-es telefonszámon, 

vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen

15.00   Ovis és iskolás aerobic-bemutatók
15.30   Babafutás
16.00   Közös zenés bemelegítés és „aerobic 

félóra” Katus Attilával
16.30   Közös futás városszerte 2 km-es („kis 

Monor kör”) és 5 km-es („Kis-tó kör”) 
távokon.

Regisztráció 15 órától a helyszínen, minden 
résztvevőt meglepetésajándékkal várunk!

15 órától 19 óráig a gyerekek részére 
pedálos gokartozási lehetőség, trambulin, 
légvár, népi játékpark, vetélkedők, 
kézműves-foglalkozások! 

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 
Rossz idő esetén a rendezvény helyszíne a Művelődési Ház (Monor, Bocskai u. 1.).

2016. május 8. 
15.00–19.00 

A koncertre korai vásárlók korlátozott számban 
(első 100 db) egységesen 1500, gyerekek (16 éves 
korig) 1600, felnőttek 1900 forintért válthatnak 
jegyet.

Családbarát rendezvény! 
Egyéves kor alatti gyerekek ingyen jöhetnek a 
szüleikkel.
Nagycsaládosoknak egyik szülő belépése ingyenes.

Alma 
együttes    

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

Időpont: 

2016. 
május 14. 

 17 óra

Helyszín: 
Piac- és 

Fesztiválcsarnok
 Monor, 

Bocskai u. 2.

koncertje
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Monoron is BIZTOSÍTOTT  
a szünidei gyermekétkeztetés
Idén a tanítási szünetekben is biztosított a rászoruló gyermekek 
napi egyszeri meleg étkezése – jelentette be Czibere Károly, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a Kossuth Lajos 
Általános Iskola felújított étkezőjében tartott sajtótájékoztatón.

  A helyi tömegközlekedés beindításának ter-
ve tavaly január óta szerepel a városvezetők 
napirendjén. A képviselő-testület a lakossági 
igényeket szem előtt tartva döntött a helyi sze-
mélyszállítási szolgáltatás elindításáról. Több 
felmerülő kérdést kellett megvitatni az elmúlt 
egy évben, mire a megvalósítás szakaszáig 
eljutott a kezdeményezés. Az önkormányzat 
pályázat útján választotta ki a szolgáltatót, a 
kiírás győztese a Volánbusz Közlekedési Zrt. 
lett – tudtuk meg Zsombok László polgármes-

tertől. A vállalat május 1-jétől üzemelteti a he-
lyi buszjáratot. 
 – Jelenleg egyeztetések zajlanak a Volánbusz 
és az önkormányzat között. A jegyek és bérle-
tek árában már megállapodtunk, az útvonallal 
kapcsolatosan további tárgyalásokra van szük-
ség. Egy ésszerű és optimális rendszert szeret-
nénk kialakítani, fontos, hogy a menetrend, az 
útvonal és a buszmegállók helye megfeleljen a 
lakossági igényeknek – mondta a polgármester.
 Az egy utazásra szóló vonaljegy ára 150 fo-
rint lesz, a havi bérlet pedig 3500 forintba fog 
kerülni – tudtuk meg. Kedvezményes árú bér-
letek bevezetését is tervezik: félhavi és tanuló-
nyugdíjas bérleteket 2000 forintért lehet majd 
vásárolni. 
 A tervek szerint hétköznaponként tíz járat 
szállítaná az utasokat 6 és 17 óra között. 
 A végleges útvonalat és a menetrendet a 
www.monor.hu oldalon és a Monori Strázsa 
újság következő lapszámában olvashatják.  MS

Májusban 
indul a helyi 
buszjárat

A tavaszi szünet első napja társadalom-
politikai mértékkel nézve is jelentős, 
ettől kezdve minden önkormányzat-

nak biztosítania kell a gyermekétkeztetést 
az iskolai szünidőben is  – szögezte le Czi-
bere Károly. Kiemelte: a kormánynak határo-
zott célja, hogy az alapvető javakat biztosít-
sa a hátrányos helyzetű, rászoruló családok 
gyermekei számára is.
 A tanévközi étkeztetést folyamatosan fej-
lesztette a kormány az elmúlt években, a hat 
évnél fiatalabb gyermekek körében három 
és félszeresére nőtt azoknak a száma, akik 
a bölcsődékben és az óvodákban ingyene-
sen étkeznek – mutatott rá. Idén több mint 
320 ezer gyermek veszi igénybe a gyermek-
étkeztetést.
 Fontos, hogy valamennyi tanítási szünet-
ben elérhető legyen a segítség a hátrányos 
helyzetű gyermekek számára, ezért döntött 

a kormány még tavaly a szünidei gyermek-
étkeztetés kiterjesztéséről, amely eredmé-
nyeként idén 208 ezer hátrányos helyzetű 
gyermek részesülhet a szünidőben is napi 
egyszeri meleg étkezésben.
 A gyermekétkeztetés kérdése nem csak 
mennyiségi, hanem minőségi kérdés is, ezért 
a kormány az eddigi támogatási szint emelé-
se mellett döntött: 440 forintról 570 forintra 
emelték a napi támogatás mértékét. A köz-
ponti költségvetésben 5,3 milliárd forintot 
különítettek el erre a célra.
 Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium ön-
kormányzati államtitkára, Monor korábbi 
polgármestere kiemelte, hogy a családokat 
a kormány az adórendszeren keresztül is 
segíti, de vannak olyan családok, ahol to-
vábbi támogatásra van szükség. Számukra 
nyújt újabb segítséget a kormány a kiter-
jesztett gyermekétkeztetéssel. Hozzátette, 

hogy az élelmezési feladatok ellátásához 
szükséges a konyhák és étkezőhelyisé-
gek felújítása, amihez a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium és a Belügyminisztérium 
pályázatai útján nyerhetnek forrást az ön-
kormányzatok.
 Zsombok László polgármester elmondta, a 
monori önkormányzat maga gondoskodik 
a helyi gyermek és szociális étkeztetésről. A 
sajtótájékoztató helyszíne is egy alig egy éve 
önkormányzati saját beruházásban megépí-
tett új étkező és tálalókonyha volt. A város-
vezetés számára megnyugtatóbb, ha helyi 
munkaerő bevonásával, helyi konyhán főz-
ve végzik a feladatot, ezért nem adták ki az 
üzemeltetésüket és nem is vásárolt szolgál-
tatás útján – cégtől rendelve és helybe szál-
lítva – látják el az étkeztetést.
 Az egészségre nevelés egyik fontos eleme 
a helyes táplálkozási szokások kialakulása, 
amely gyermekkorban dől el, ezért nagyon 
fontos, hogy a tanítási időn túl a szünetek-
ben is folyamatosan jó minőségű étel kerül-
jön a gyerekek asztalára – hangsúlyozta a 
polgármester.  
 Monoron 247 rászoruló gyermek számá-
ra biztosított a napi egyszeri meleg étkezés 
a tavaszi szünetben. V. N.

A 2016/2017. tanévre történő beíratás időpontja:
 2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
 2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között
 A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az 
általános iskolába történő felvételről vagy át-
vételről az iskola igazgatója dönt. Döntését írás-
ban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasí-
tásáról határozatot hoz. A felvétel elutasítása 
esetén a szülőnek joga van az elutasító határo-
zat kézhezvételétől számított 15 napon belül - 
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivat-
kozással – jogorvoslattal élni. Fellebbezését a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ te-
rületileg illetékes Tankerületi Igazgatójához 
nyújthatja be.
 Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt 
biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét 
beíratni, és a választott iskola a gyermek felvé-
telét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét 
a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon 
belül köteles bearatni a kötelező felvételt biz-
tosító iskola első évfolyamára.

Általános iskolai 
beíratásról

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás pályázatot hirdet a Monor és Térsé-

ge Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat intézményvezető beosztás betöltésre. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. áp-
rilis 29. Bővebb tájékoztatás a www.monor.hu ol-
dalon érhető el.

Álláspályázat
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VEGYEN RÉSZT a megújult 
városi honlap szerkesztésében! 

Március végén indult el megújult formában Monor 
város honlapja a www.monor.hu  címen. A városvezetés 
célja, hogy a portál felhasználóbarát segítség legyen 
az ügyintézésben, új köntösben mutassa be a várost, 
az itt lakókat, és a Monoron történt eseményeket az 
érdeklődőknek. A város iránt érdeklődő vendégek 
és befektetők is egy korszerű és esztétikus honlapon 
keresztül ismerkedhetnek meg egy vonzó településsel. 

Jelentős átalakuláson ment keresztül 
Monor hivatalos weboldala. A meg-
újult városi portál az újratervezés al-
kalmával a kor elvárásainak megfelelő, 
felhasználóbarát külsőt kapott. 
 A megújult oldal tartalmában és for-
mai elemeiben egyaránt polgár- és ügy-
félbaráttá vált. A látogatók az átlátható 
és könnyen kezelhető menürendszer-
nek köszönhetően könnyen és gyorsan, 
két-három kattintással elérhetik a ke-
resett tartalmat. Az oldalon sok fontos 
közérdekű információt, többek között 
fontos telefonszámokat, ügyintézéshez 
szükséges tájékoztatókat, letölthető do-
kumentumokat, a város mindennapjait 
érintő híreket és érdekességeket, prog-
ramokat, befektetőknek szóló informá-
ciókat, egyaránt olvashatnak Monor új 
honlapján, melyet továbbra is a meg-
szokott internetcímen, a www.monor.
hu-n érhetnek el. 

www.monor.hu

A megújult weboldal közpon-
ti eleme a Hónap képe rovat, 
ahol az olvasók által bekül-

dött fotók jelennek meg. Ehhez nem 
kell mást tenni, mint elküldeni egy 
Monorról vagy Monoron készült fo-
tót. Pályázni színes, fekvő formátu-
mú (jellemzően 4:3 képarány) digitá-
lis fotókkal lehet, JPEG-formátumban, 
minimum 2 megapixeles felbontás-
ban, maximum 8 MB méretű képek-

kel. A nevezett képek ne tartalmaz-
zanak vízjelet, a szerző neve minden 
esetben fel lesz tüntetve a honlapon. 
A pályázat részletes leírása elérhető a 
www.monor.hu oldalon. A nevezett 
képek közül minden hónapban kö-
zönségszavazással dől el, hogy me-
lyik lesz a hónap képe. Monor város 
hivatalos Facebook-oldalán futó sza-
vazáson bárki részt vehet, aki regiszt-
rált tagja a közösségi oldalnak. 

 Küldjék el kedvenc monori képüket, 
hogy viszontláthassák a városi honla-
pon. A fotókat elküldhetik Facebookon, 
Monor Város Hivatalos Oldala részére 
küldött privát üzenetben, vagy leadhat-
ják személyesen a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ irodáiban. Várjuk véle-
ményüket a megújult városi honlappal 
kapcsolatban is a titkarsag@monor.hu 
e-mail címen, ahová szintén elküldhe-
tik nevezett fotóikat.  MS

A Monor Környéki Strázsa Borrend célja a helyi 
és az országos borkultúra népszerűsítése. E cél 
mentén 2012-ben került első alkalommal meg-
rendezésre a Borvidékek Hétvégéje rendez-
vény, amely azóta is minden évben egyedülál-
ló módon a pincefalu környezetbe hozza össze 
a bort kínáló és a bort szerető embereket, a ki-
kapcsolódásra, kirándulásra vágyó családokat. 
Az idei évben várhatóan 25-30 borászat érke-
zik a rendezvényre, az ország minden tájáról. 
A borászatokat a pincefalu legszebb, legjobb 
adottságaival rendelkező pincékbe invitálják 
a szervezők, ezért az elmúlt évekhez hasonló-
an kérik a helyi pincetulajdonosok segítségét 
a borászattal való kapcsolattartásban, a pin-
ce biztosításában a vendégborászat részére, 

továbbá a rendezvény napján a vendégborá-
szat fogadásában. 
 Azok jelentkezését is várják, akik felaján-
lanák a pincéjüket a rendezvény idejére, de a 
szervezésben, lebonyolításban nem szeret-
nének részt venni. Ebben az esetben egy is-
merős pince tulajdonosa veszi át a házigaz-
da szerepét. 

 A rendezvény az idei évben új program-
elemmel bővül, a Szent Orbán téren felállított 
színpadon helyi és környékbeli népzenekarok 
mellett ingyenes koncertet ad a Vivat Bacchus 
zenekar és a hazai fesztiválszezon egyik nagy 
kedvence, a PASO. A két zenekar jelenléte to-
vábbi vendégeket vonzhat a rendezvényre, így 
még többen ismerhetik meg a Monori Pince-
falu egyedi hangulatát és a helyi borosgazdák 
munkájának gyümölcsét, az egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő monori borokat.
 Amennyiben részt vennének a rendezvény si-
keres lebonyolításában, jelezzék szándékukat a 
következő elérhetőségeken: Bodor János tel.: 06-
30/905-9468, Ambrózi Pál tel.: 06-30/964-7131, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.  nfo

Pincetulajdonosok jelentkezését várják a szervezők

A honlap köz-
vetlenül elérhe-
tő, ha a QR-kódot 
mobiltelefonjá-
val leolvassa.
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ÁTADTÁK a Monorért  
Emlékplaketteket 
Hárman vehettek át 
kitüntetést a nemzeti 
ünnep napján. 

  A Monori Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya március 
21-én baleset-megelőzési célból ellen-
őrzést hajtott végre.
 Az akció célja a kerékpárral és gya-
logosan közlekedő személyek fokozott 

Láthatósági mellényt 
osztottak a rendőrök

M árcius 15. Monor életében 
nem csak az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc 

emléke okán fontos. Az 1990-ben meg-
alakuló, függetlenségét és önigazgatá-
sát elnyerő monori önkormányzat ne-
gyed százada úgy döntött, hogy ezen 
a napon kívánja elismerni azoknak a 
kivételes monori embereknek a szor-
galmát, tehetségét és tudását, akik már 
bizonyították, hogy nem csak önmagu-
kért és családjukért, de a közösségért, 
a helyi értékekért, Monorért is dolgoz-
tak és dolgoznak. 
 Monor Város önkormányzata kiemel-
kedő közösségi tevékenységéért 2016-
ban Monorért Emlékplakett és oklevél- 
kitüntetésben részesítette Kéri Andrást, 
Kugel Györgyöt és Varga Jenőt (posztu-
musz).
 Kéri András – művészneve MC Co-
lumbo – a Brains és az Irie Maddia ze-
nekarok énekese. Családja, gyerekkori 
barátai sosem hagyták elszakadni Mo-
nortól. Fellépéseken, interjúk alkalmá-
val mindig megemlíti, honnan szárma-
zik, mennyire fontos számára Monor. 
Tavaly augusztus 20-án az Irie Maffia 
zenekarral adták a város eddigi leg-
nagyobb koncertjét, melyre több mint 

ötezer néző volt kíváncsi. Kéri András 
megmutatta, induljon bárhonnan is az 
ember, ha tehetsége szorgalommal és 
kitartással párosul, nincs lehetetlen.
 Kugel György a B&K Kft. ügyveze-
tője és a bor, a gasztronómia és a kul-
túra találkozóhelyének megálmodott 
Kult Pince tulajdonosa. A Strázsahe-
gyi borkultúra megismertetésének, 
élettel való megtöltésének, megújí-
tásának a motorja. Rendezvényeket, 
fesztiválokat szervez, pénzt, időt nem 
sajnálva fáradozik a Bortárs Filmfesz-
tivál, az Ezer Pince Szőlészeti és Bo-
rászati Tanösvény és számtalan más 

program, ezáltal pedig egész váro -
s unk népszerűsítésén. A kitüntetést 
felesége vette át.
 Varga Jenő huszonnégy éven ke-
resztül volt önkormányzati képvise-
lő. Hosszú tanári pályája és sokrétű 
közéleti tevékenysége kapcsán szinte 
minden monori ismerte. Nem a párt-
politika, hanem Monor város fejlődése 
vezérelte döntéseit. Emléke közvetlen, 
barátságos, tettre, ugyanakkor meg-
egyezésre is kész emberként él tovább 
az őt ismerőkben. Életének 67. évében, 
tavaly hunyt el. A kitüntetést felesége 
vette át.  nfo

ellenőrzése volt, mely során nagy hang-
súlyt fektettek a láthatósági szabályok 
betartására, így alapvetően a közleke-
désben résztvevők testi épségének meg-
óvására.   
 A fokozott ellenőrzés az érintettek tá-
jékoztatásán túl arra irányult, hogy aki 
az előírt láthatósági mellénnyel nem 
rendelkezett, a vele szemben intézke-
dő rendőrtől megkapta a hiányzó ru-
házatot. 
 A mellény viselése éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között, valamint 
lakott területen kívüli útszakaszon éle-
tet menthet!   Monori Rendőrkapitányság

Támogassa a Napsugár Óvoda Gyermeke-
kért Alapítványt adója egy százalékával. 
Önnek csak egy aláírás, ami a gyerekek-
nek sok-sok játék és szórakozás.
 Az intézmény címe: 2200 Monor, Jászai 
Mari tér 1.
 Adószám: 18697407-1-13
 További információkat olvashat az óvo-
dáról a www.monorinapsugar.hu webol-
dalon

Maradjon 
Monoron 
az 1 százalék
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KÖRNYEZET

Hulladék-HÍREK
Ezúton is tájékoztatjuk Monor lakosságát, hogy a vegyes csomagolási 
hulladék (sárga zsákos), valamint a biológiailag lebomló hulladék 
(zöld zsákos) április, május és június havi szállítási időpontjairól.

A 2016. évi szállítási időpontokat 
a honlapunkon (www.kovalzrt.
hu) és a számlalevél tájékozta-

tó részében is megtalálják.
 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a 
házhoz menő sárga zsákos hulladék-
gyűjtést minél nagyobb mértékben 
vegyék igénybe, mert ezzel csökken 
a maradék hulladék mennyisége és 
lehetőség nyílik kisebb kukára cse-
rélni a gyűjtőedényüket. A vonatko-
zó jogszabály szerint 2015. január 1-től 
tilos a kommunális hulladék közé (a 
kukába) csomagolási hulladékot, (mű-
anyag, papír, fém, üveg), illetve zöld-
hulladékot helyezni. A csomagolási 
hulladékokat az – üveg kivételével – 
a sárga zsákba, a zöldhulladékot a 
zöld zsákba (vagy saját komposztá-
lóba), a csomagolási üveghulladékot 
pedig a gyűjtőszigetek és a hulladék-
udvar gyűjtőkonténerében lehet jog-
szerűen elhelyezni.

Lomtalanítás
Május 7-én lomtalanítás lesz a város-
ban. Kérjük, hogy feleslegessé vált 
lomjaikat a forgalmat nem akadá-
lyozó módon reggel 7 óráig tegyék 
ki ingatlanjaik elé. Felhívjuk a tisztelt 
lakosság figyelmét, hogy lomtalaní-
táskor nem tehető ki veszélyes hulla-
dék (pl.: festék, olaj, ezek göngyöle-
gei,  gépjármű és traktorgumi, állati 
ürülék, gyógyszerek,  vegyszerek, 
ezek göngyölegei,  akkumulátorok, 
elemek,  azbeszt, cement alapanya-
gú tetőfedő elemek és nem azonosít-
ható anyagok stb.).
 A lomtalanításkor ugyancsak nem 
kerül elszállításra a 3 méternél hosz-
szabb és az összességében 1 köbmé-
tert meghaladó mennyiség, valamint 
az ipari és mezőgazdasági nagyüzemi 
tevékenység hulladéka. Ez esetben az 
elszállításról az ingatlan tulajdonosa 

köteles gondoskodni saját költségén. E 
célra bérelhet részvénytársaságunktól 
is konténert.

Biológiailag  
lebomló hulladék
A biológiailag lebomló hulladékok köre 
zöld zsákba helyezhető el: fűkaszálék, 
lomb, kerti gyomok (virágzás előtt). 
Kötegelve kihelyezhető: maximum 80 
centiméter hosszú és egy zöld zsák 
térfogatának megfelelő ágnyesedék, 
gally, melynek mozgatása biztonság-
gal megoldható.
 Nem helyezhető el a zöld zsákba: 
háztartási vegyes hulladék, konyhai 
hulladék, lomhulladék, veszélyes hul-
ladék, szintetikus, illetve nem lebom-
ló anyagok (műanyag, üveg, cserép, 
fém, porszívó-gyűjtőzacskó stb.), főtt 
ételmaradék, állati alom, illetve nem 
komposztálható egyéb hulladékok.

Kihelyezés,  
elszállítás rendje
A kihelyezhető biológiailag lebomló 
hulladékot a KÖVÁL Nzrt. honlapján, 
a Monori Strázsa újságban valamint 
a számla második lapján meghatáro-
zott napokon körzetenként a szállítás 
napján reggel 7 óráig kell kihelyezni 
az ingatlan elé a forgalmat nem aka-
dályozó módon.
 Nem megfelelő kihelyezés esetén a 
közszolgáltató az elszállítást megta-
gadja, az el nem szállított hulladék to-
vábbra is az ingatlantulajdonos tulaj-
donában marad, a jogszabály szerinti 
elhelyezéséről és ártalmatlanításáról 
az ingatlanhasználó saját maga köte-
les gondoskodni. Amennyiben az in-
gatlanhasználó ezen kötelezettségének 
nem tesz eleget, úgy a közszolgáltató 
ezt a tényt jelzi az illetékes polgármes-
teri hivatalnak, amely szükség esetén 

szabálysértési eljárást indít ingatlan-
használó ellen.

Gyűjtőzsák biztosítása
A közszolgáltató KÖVÁL Nzrt. az áp-
rilisi szállítási nap előtt minden kertes 
ingatlanhoz térítésmentesen biztosít 
kettő darab zöld színű KÖVÁL-logóval 
ellátott zsákot. A következő szállítás-
kor térítésmentesen annyi cserezsákot 
biztosít, ahány térítésmentesen kapott 
zsák kerül kihelyezésre, de ez nem le-
het több szállításonként két darabnál. 
A tavaszi és az őszi időszakban (ápri-
lis–május és október–november) szin-
tén térítésmentesen elszállítunk szállí-
tásonként max. 2 darab 80 centiméterre 
összevágott, kötegelt gallyat, melyek-
nek maximális mérete nem haladhatja 
meg egy teli zöld zsák méretét.
 A térítésmentesen biztosított mennyi-
ség feletti igény esetén térítés ellenében 
a KÖVÁL Nzrt. biztosít bruttó 250 forint 
egységáron zöld színű, fehér alapú be-
téten piros felirattal ellátott zsákokat a 
korábbi értékesítési helyeken: KÖVÁL 
Nzrt. pénztára, Goods Market üzlet 
(Mátyás király u. 53., Csepp diszkont 
(Kistói út 86/a.), Vladár Miklós és társa 
üzlete (piactér), Zeppelin Cardinal élel-
miszerüzlet (Jászai Mari tér 1), Home 
Wizards Kft. (Liliom út 48), Fifi Dinamit 
Kft. (Kossuth Lajos u. 2.). Amennyiben 
a térítésmentesen elszállítandó mennyi-
ség feletti térítéses zsákban történő ki-
helyezést nem kívánják igénybe venni, 
úgy a Bajcsy-Zsilinszki út végén műkö-
dő, a hulladékudvar melletti átvevőhe-
lyünkön ezeket a plusz mennyiségeket 
az ott kifüggesztett egységáron (jelen-
leg bruttó 2500 forint/köbméter) egy-
ségáron, számla ellenében helyszíni 
térítéssel át lehet adni.
 Ezzel párhuzamosan megszerveztük, 
és a honlapunkon is elérhetővé tettük a 
különböző kategóriájú házi komposz-
táló edények KÖVÁL Nonprofit Zrt-n 
keresztüli beszerzési lehetőségét is.
 A térítéses lehetőségek már nem kap-
csolódnak a lakossági díj ellenében el-
végzendő feladatok műszaki tartalmá-
hoz. KÖVÁL Nonprofit Zrt

Körzetek
Sárga zsákos Zöld zsákos

április május június április május június

Monor 1. körzet 11. hétfő 9. hétfő 13. hétfő 8., 29. péntek 20. péntek 10. péntek

Monor 2. körzet 12. kedd 10. kedd 14. kedd 15. péntek 6., 27. péntek 17. péntek

Monor 3. körzet 13. szerda 11. szerda 15. szerda 15. péntek 6., 27. péntek 17. péntek

Monor 4. körzet 14. csütörtök 12. csütörtök 16. csütörtök 7., 28. csütörtök 19. csütörtök 9., 30. csütörtök

Monor 5. körzet 15. péntek 13. péntek 17. péntek 8., 29. péntek 20. péntek 10. péntek
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KÖZÖSSÉG

25 ÉVES  
a monori  
polgárőrség
A Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület évente 
tartott közgyűlésének az a szerepe, hogy értékeljük, 
lezárjuk, összegezzük a múlt év eseményeit. Idén 
jeles évforduló megünneplésével kapcsoltuk össze 
közgyűlésünket, hiszen 2016-ban 25. életévébe lépett 
egyesületünk. A szokottnál is nagyobb szervezés előzte 
meg az eseményt, mivel ilyenkor a közgyűlés hivatalos 
lezárulása után mindig ünnepelünk is egy kicsit. 

F ebruár 21-én, vasárnap már kora 
reggel nagy volt a készülődés a 
művelődési házban.  Egyesüle-

tünk jelenleg 38 fős, ifjúsági tagozatunk 
20 fős, és természetesen meghívott ven-
dégeinkre is számítottunk. A közgyűlést 
Nagy Zoltán, egyesületünk elnöke nyi-
totta meg.  Ismertette a napirendi pon-
tokat, majd megtartotta beszámolóját 
a 2015-ös év munkájáról. Megemlítette, 
hogy jó kapcsolatot ápolunk a monori 
rendőrséggel és a szomszédos települé-
sek polgárőr-egyesületeivel. A közgyű-
lésen kiosztásra kerültek a szolgálati el-
ismerések is, kiemelkedő munkájukért 
többen kaptak elismerő oklevelet és ap-
róbb ajándékokat.
 Meghívott vendégeink is értékelték 
az elmúlt évet. Pogácsás Tibor állam-
titkár elmondta, mennyire fontos egy 
ilyen egyesület életében a csapatmun-

ka. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy 
az egyesület figyeli a pályázatokat, és 
a sikeres pályázatokból tud folyama-
tosan fejlődni, fejleszteni. Biztos ben-
ne, hogy egy ilyen jól működő csapat-
hoz egyre többen fognak csatlakozni. 
 Dr. Zsombok László polgármester meg-
köszönte a polgárőröknek és család-
tagjaiknak egész éves munkáját, tá-
mogatását. Kiemelte az egyesület jól 
szervezettségét, együttműködési szán-
dékát. Hozzátette, büszkeséggel tölti el, 
hogy a város határain kiírt tábla, mi-
szerint a városban polgárőrség műkö-
dik, nem csak papíron létezik, hanem 
a valóságban is igen eredményes mun-
ka folyik. Hangsúlyozta, hogy ebben a 
tevékenységben milyen fontos, figye-
lemreméltó az önkéntesség. 
 Dr. Bilisics Péter, a PMPSZ elnöke 
elismeréssel beszélt munkánkról. Az 

egyesület 25 éves fennállásának tisz-
teletére, illetve a rengeteg munka di-
cséreteként a PMPSZ nevében átadott 
egy 250 ezer forintos támogatást, illet-
ve bejelentette, hogy az egyesület kap 
egy rendszámfelismerő-készüléket. 
 Baár Pál rendőrezredes az állomány 
nevében köszönetet mondott az egyesü-
letnek. Kiemelte, milyen hatalmas óra-
számokat produkáltak egyes polgár-
őrök. Számítanak az egyesület tagjaira 
a jövőben is, nagy segítségként veszik 
az önkéntes munkát. Bejelentette, hogy 
a Monori Rendőrkapitányság területén 
nagymértékben csökkent a közterületi 
bűnelkövetési esetek száma. Ez a pol-
gárőrök nélkül szerinte nem valósul-
hatott volna meg. Közös célul tűzte ki 
az idősek és az egyedülálló segítség-
re szoruló emberek ellátását, melyben 
számít a polgárőrökre a jövőben is. 
 A közgyűlésen mutattuk be először 
tagjainknak a polgárőr-egyesület 25 
évét összegző kiadványunkat, melyen 
sokat dolgoztunk. 5000 példányban 
fogjuk terjeszteni, mellyel nem titkolt 
szándékunk a polgárőrség jó hírének 
további növelése, illetve szeretnénk, ha 
új, lelkes tagok is csatlakoznának egye-
sületünkhöz. Annak, aki átolvassa ezt 
a kis ismertetőt, biztosan egyértelművé 
válik az a fejlődés, ami 25 év alatt jelle-
mezte egyesületünket. Az újítási szán-
dék, a segítő szándék mindig arra sar-
kallta az elnökséget, vezetőket, tagokat, 
hogy mindent megtegyenek egyesüle-
tük fejlődéséért. 
 Maga a kiadvány is egy újabb bizo-
nyíték a fejlődésre. Ezzel kézzelfogható 
bizonyítékot adunk a lakosság kezébe. 
Megpróbáltuk minden minket érin-
tő, fontos, ránk jellemző információ-
val megtölteni ezt a kis füzetet. Olvas-
hatnak munkánkról, szolgálatainkról, 
főbb tevékenységeinkről. Megszólaltat-
tunk olyan fontos személyeket, akik se-
gítsége nélkül nem tartanánk most itt. 
Kiadványunkat pályázati támogatás-
ból finanszíroztuk – ezúttal is köszön-
jük a Nemzeti Együttműködési Alap-
nak az anyagi hozzájárulást, hiszen a 
pályázati összeg nélkül nem tudtuk 
volna ennyi példányszámban és ilyen 
minőségben megjelentetni. A kedves 
olvasók április hónapban kapják kéz-
hez, reméljük, mindenki szívesen át-
olvassa.
 Mindezek után pedig következett 
a közgyűlés legkötetlenebb része, az 
ebéd, melynek elkészítését Balogh József 
polgárőrtársunknak, „főszakácsunk-
nak” és lelkes segítőinek köszönthet-
jük. Igazán finom és ízletes ebédet kap-
tunk, melyet nem győztünk dicsérni. 
Köszönjük a sok-sok munkát.
 Reméljük, a tavalyi év eredményeit 
az idei évben megtartani, de még in-
kább növelni tudjuk közös otthonunk 
védelme érdekében! 

Oberst Marietta, polgárőr

HÁZUNK TÁJÁN
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Városi közérzetünket jelentősen befolyásolhatja köztéri környezetünk. Hogy itt is 
érezhessük ennek a szép évszaknak az áldásait, ebben meghatározó szerepe lehet a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt.-nek. A cég elnökigazgatóját, Takács Endrét kérdeztük a témáról.

TAVASZI megújulás 

A sajátosan meleg tél mennyiben be-
folyásolta munkájuka a tavaszi elő-
készületekben?

 – A rágcsálók, rovarok és gombák 
nagymértékben elszaporodtak, ami a vé-
dekezésünkben külön gondot jelent. Emel-
lett a sok csapadék miatt a belvízmentesítés-
ben is részt kellett vennünk.

– Monor mély területei miatt a vízelvezetés a helység régi 
nagy gondja.
 – Köztudott, hogy Monor egy lavórban van, a belvíz 
így 2-3 évente jelentős gondot okoz, a neuralgikus helye-
ken elsősorban. Részt veszünk a vízeltávolításban a mai 
napig is. Ki kell emelnünk a Tavas parkot, ahol komoly 
vízelvezetési problémák vannak. Bizonyos szempont-
ból ezek magyarázhatók, de másfelől a tervezés-kivite-
lezés körültekintőbb lehetett volna, vagy a költségek át-
csoportosításával könnyebben lehetett volna megoldani. 
A Kis tó és az elvezető csatorna is olyan magas szinten 

van, hogy az elszivárgás csak a tó vízszintjének csökke-
nésénél várható. De valamit itt is tenni kell, mert ahol a 
legnagyobb az igénybevétel, mint a játszótéren, ott van-
nak a tócsák.

– Gyarapodó közparkjaink őszi, téli és tavaszi munkálatokat 
is igényelhetnek.  
 – Ősszel mintegy hétezer darab árvácskát ültettünk 
ki. Négyezret a vasútállomás és az uszoda környékére, 
de a sétálóutcába és kisebb helyekre is. Télen a fák met-
szésével, szükség szerinti gallyazásával is foglalkoztunk. 
A tavaszi munkák most kezdődtek, a vetéssel, a füves te-
rületek műtrágyázásával, utóbbiakat lassan vágni is kell. 
Most sok a víz, de később kevés lesz, így az öntözőrend-
szert is rendbe kell tenni; pótolni-javítani kell, nem csak 
a természetes elhasználódás, hanem sajnos a rongálá-
sok miatt is. Május végére tervezzük az egynyári mu-
tatós, színes virágok kiültetését. Hatezer ilyen növényt 
a parkokba helyezünk ki elsősorban. Ilyenkor a beszer-
zésen már túl vagyunk, a szállítók megversenyezteté-
sével igyekszünk a legszebb és legjobb árfekvésű növé-
nyeket kiválasztani. Az oszlopokra négyszáz muskátlit 
tervezünk május végéig. Az utóbbi években a parkok, 
játszóterek folyamatos biztonságtechnikai vizsgálata 
is kiemelt szerződéses feladatunk a kerti bútorok rend-
betételével együtt. De foglalkoznunk kell még az utak 
padkázási hibák kijavításával is.

– A lakossági bejelentésekre, rendkívüli eseményekre is fel 
tudnak készülni?

 – A közterületek növényzetének egy részét au-
tomatikusan tartjuk karban, más részéhez vi-

szont csak engedéllyel nyúlhatunk. Így ha 
valaki telefonál, hogy ezt vagy azt csinál-

juk meg, nem biztos hogy megy, mert van 
helyi rendelet, ami szabályozza, hogy 
milyen formában, kinek az engedélyé-
vel lehet munkálatokat végezni. Kivétel 
itt is a katasztrófahelyzet, amikor pél-
dául fakidőlés, ónos eső esetén az élet-

mentés miatt szükséges a gyors beavat-
kozás. Ilyenkor nem lehet az időt húzni.

– Sikeresnek tekinthető az uszoda- és városüzemel-
tetés beolvadása a KÖVÁL Nzrt.-be?

 – A tulajdonos önkormányzat ezzel a fúzióval egy 
feladatcentrikus céget hozott létre. Sikerült tevékenysé-
günk megfelelő színvonalú gépesítését is megoldani és 
a szükséges kéziszerszámok is rendelkezésünkre állnak. 
Csupán a közmunkásállomány kézi erejével nem köny-
nyű eredményt elérni, de nem is lehetetlen. Még bővít-
hetjük is így a teendőinket. A sportpálya fenntartása is 
a KÖVÁL-hoz került. Épül a sportcsarnok, aminek év 
végére kész kell lennie, azt is cégünk fogja üzemeltet-
ni. Ha a belvízelvezetésre megbízást kapunk, és ehhez 
a technikai és humán erőforrást is biztosítják, ebben is 
részt fogunk venni. B.G.

VÁROSKÉP

A tulajdonos önkor-
mányzat ezzel a fúzió- 
val egy feladatcentri-

kus céget hozott  
létre.
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É letünk, kapcsolataink, kommunikációnk ter-
mészetes részévé vált a világháló, amelyhez 
az idősebb korosztály tagjai is egyre többen 

kapcsolódnak. Bár nekik olykor-olykor – amikor 
más földrészen élő gyerekeikkel cserélik ki a hí-
reket a Facebookon – még eszükbe jut, hogy 
negyven évvel ezelőtt nem csak mobil-
telefonnak és számítógépnek nem 
hallották hírét, de reggel a mono-
ri posta telefonközpontjában elő 
kellett jegyeztetni a hívást, hogy 
nagyjából kora délutánra sike-
rüljön kapcsolni, teszem azt, a 
nagykátai tüzépet, ahol addig-
ra el is fogyott az a gerendaszál-
lítmány, amiről érdeklődni sze-
rettünk volna.
 Ma már a települések életének min-
den apró rezdülése fönt van a hálón. Nem 
csak a vállalkozók tarthatják így a kapcso-
latot a közönséggel, hanem a hivatalok és a civil-
szervezetek is. Sőt, egyre több az olyan közösségi 
fórum, ahol friss információkat cserélhetnek egy-
mással a helyiek.
 Monor weboldala is megújult a napokban – amit 
feltehetően nem csak az itt élő és az innen elszakadt, 
de magukat érzéseikben változatlanul monorinak 
vallók keresnek fel szívesen, hanem a város iránt 
valami sajátos oknál fogva érdeklődő, potenciális 
vendégek is – talán mert hallottak az itteni borkul-
túráról, vagy épp itt keresnek programot és szál-
lást maguknak. 
 A város honlapjának megújulása adta az apro-
pót, hogy megkérdezzük a járókelőket: szoktak-e 
a helyi ügyekről az internet segítségével tájéko-
zódni?
 Bíró Zsuzsa és édesanyja, Bíró Győzőné kira-
katokat nézegettek éppen, és ettől a csípős márciu-
si szél sem tántorította el őket, kérdésünkre azon-
ban kedves közvetlenséggel válaszoltak. 
 Bíró Zsuzsa a Facebookon szokott rákeresni 
az őt érdeklő információkra – tudtuk meg. Beje-
lölte ugyan a városi weboldalt, de mivel kérde-
zősködésünk időpontjában az új még csak alig 

egynapos volt, még nem adódott alkalma 
megnézni. 
 Szívesen olvassák a Strázsa újságot is – tette 
hozzá Bíró Győzőné –, ő például inkább abból tá-
jékozódik. Viszont azt a vitát frissiben, az interne-

ten kísérték figyelemmel, ami a víz minőségé-
ről szólt, mikor a csapokból sárga lé 

folyt, nem pedig ásványvíz mi-
nőségű. 

 Mivel a család szívesen 
részt vesz a helyi rendez-
vényeken, a programokat 
is a városi oldalon kísérik 
figyelemmel.
 Fekete István ugyan többet 

van Pesten, mint Monoron – de-
rült ki –, de gyakran benéz a város 

weboldalára, mert szereti tudni, mi 
történik „itthon”. A közélettel kapcsola-

tos információkat az internetről szerzi be, 
de néha, amikor csak szeretne egy virtuális sé-
tát tenni a városban, mert hiányzik és képe-
ket keres, akkor azt kell tapasztalnia, hogy 
Monorról nagyon kevés fotó található a vi-
lághálón. Ő legalábbis szívesen venné, ha 
többel találkozna.
 De talán így vannak ezzel mások is, akik 
messzire költöztek, és szeretnének legalább ké-
pek segítségével nosztalgikus sétát tenni a sze-
retett helyszíneken.
 Décsi Nándor az új weboldal bemutatkozása 
után nem sokkal már értesült a hírről – ismerősei 
közül jelölte be valaki a Facebookon – mesélte. 
Túlságosan sokszor ugyan nem barangol a vá-
ros honlapján – mondta –, mert az interneten 
ezer más dolga is akad, de néha, ha friss in-
formációra van szüksége, azt ott keresi. Úgy 
véli, ezekre kíváncsi leginkább a közönség, 
gyors és pontos tájékoztatást vár, és minél 
több fotót. Ez utóbbiak ugyanis a csak kíván-
csiságból nézelődők érdeklődését is felkelthe-
tik a város iránt, meg persze, ha szépek és be-
szédesek, akkor a jó hírét is viszik. 

Kertész Zsuzsa

Ma már a világ legtermészetesebb dolgának számít, ha valaki a 
szobájában ülve skype-on cseverészik kamcsatkai ismerősével 
vagy a Facebookon beszéli meg a barátaival mi legyen a hétvégi 
program, netán élőben figyeli egy webkamera révén, amint a 
hazatérő gólyák belakják a régi fészket valahol a Tápió mentén.

Décsi 
Nándor

Bíró 
 Győzőné

Bíró 
Zsuzsa

Fekete  
István

KÖRKÉRDÉS

a világhálón is?
Figyeli Monort

Ma már a  
települések életének  

minden apró rez- 
dülése fönt van 

a hálón. 
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EMLÉKEINK

Méltóságteljes  
AVATÁS VOLT
A Monori Strázsa januári számából, a közadakozási felhívás kapcsán, értesülhettek olvasóink 
a református temetőben felállítandó 1848-as emlékmű előkészületeiről. A kezdeményezésben 
résztvevők áldozatos munkájának és adományainak köszönhetően sikerült olyan jelet magunk 
után hagyni erről a történelmi örökségről, ami országos, sőt határon túli érdeklődést is kiváltott.

I mpozáns látvány volt már a hagyo-
mányos városi ünnepség után a vá-
rosháza elől kivonuló menet is: ha-

gyományőrző huszárruhás felvezetéssel, 
zászlókkal a Monor-Nagyemplomi Re-
formátus Egyház, két vitézi rend dísz-
egyenruhásai, illetve a Benedek Elek 
Református Cserkészcsapat; az áldást 
vivő lelkészekkel és az érdeklődőkkel.  
 Az emlékmű ügyének legaktívabb 
szervezője az ötlettől a megvalósítá-
sig az a Szőnyi Attila volt, aki az egy-
ház presbitere, illetékes bizottságának 
vezetője, a pont 100 éve (1916. március 
19-én) elhunyt Szőnyi Lajos ’48-as hon-
védtizedesnek a távoli rokona, a vitézi 
rend tagja. Versmondásával, gondola-
taival az avatószertartásnak is része-
se volt. Így Szőnyi Attilát kérdeztük 
az emlékműről.

– Mik voltak az idáig vezető út kevésbé köz-
ismert állomásai?
 – Temetői nyilvántartásunk 2013-
as rendbetételekor derült ki, hogy tíz 
’48-as sírunk közül már 7-nek nincs 
rendelkezője. Összegyűjtve az adata-
ikat sikerült védetté nyilváníttatnunk 

és ígéretet kaptunk a városi értéktár-
ban való megjelentetésükre is. Kide-
rült, hogy ezek a sírok bár nem 
hősi halottak nyughelyei, de 
’48-as felirataikkal megyei, 
sőt országos szinten is 
nagy ritkaságnak szá-
mítanak. Tavaly ősz-
szel ezért is határo-
zott a presbitérium 
az emlékhellyel tör-
ténő megörökítésük-
ről. Egy Monoron élő 
alezredes érdeklődése 
nyomán a Honvédelmi 
Minisztérium Kegyeleti Fő-
osztályáról  hadisírgondozó had-
tisztek is felmérték a számukra még 
nem ismert ’48-as, és egyúttal I. és II. 
világháborús sírjainkat, egyikük az 
avatáson is koszorúzott. Hagyomány-
őrző huszárok és megyei vitézi rende-
sek is álltak díszőrséget.

– A pályázatgyőztes nyugdíjas evangéli-
kus lelkész-fafaragó, dr. Foltin Brúnó és a 
kőfaragó Kampfl család művészi alkotása-
in kívül mi eredményezte még ezt a sikeres 
megvalósítást?

 – Rajtuk és a szervezeteken kívül 
sok magánszemély kemény, az időjá-

rással dacoló munkája is benne 
van. Önként és ingyen jöt-

tek Gyömrőről is, sőt, a 
határon túlról is támo-

gatták a közadakozást. 
Szép gesztusként so-
kan adtak 1848 forin-
tot, a város vezetése 
200 ezer forinttal já-
rult hozzá. Így Monor, 

a Kossuth-szobor egy-
kori megszületéséhez 

hasonlóan, ezt az emlék-
művet is magáénak érezheti, 

ösztönzést kapva a többi megtalált 
’48-as itteni név köztéri megörökítésé-
re is. Fantasztikus, hogy több mint 600 
ezer forint adomány gyűlt össze, há-
rom hónap alatt. Ebből még szeretnénk 
annyi sírt amennyit csak lehet, meg-
őrizni.

– A frekventált helyre került emlékmű őrzi 
a sajátos monori kopjafahagyományokat is?
 – Szempont volt, hogy a Néprajzi 
Lexikonban és a Zákányi Zsuzsa köny-
vében leírt régi örökségünket is kife-
jezze. Az itt jellemző nyújtott, fűzfás 
nyakú, fáklyaszerű csúcs alatt a csillag 
a megdicsőülést, a gyöngysor az elisme-
rést, a magyar kereszt pedig az össze-
tartozást jelképezi. Végül pedig a hőse-
ink felírat székely rovásírású vésete is 
rákerült. A hátoldalon az egyházköz-
ség eredeti pecsétlenyomatának befa-
ragott domborműve is ott van. A szép 
tölgy  kopjafát félkörben kőhalom öve-
zi, kétoldalt a magyar kiscímerrel, il-
letve az itt nyugvó ’48-asok névsorá-
val. Biblikus eszmei üzenettel: de mi 
nem a meghátrálás emberei vagyunk, 
hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 
életet nyerjünk.
 Az átadás előtti napokban a Kossuth-
iskolások éppen a temetőben keresték 
– vetélkedőre készülve – a ’48-as síro-
kat. E hagyománytiszteletnek remél-
hetőleg lesznek folytatói. B.G.

De mi nem a meg-
hátrálás emberei va-

gyunk, hogy elvesszünk, 
hanem a hitéi, hogy 

életet nyerjünk.



2016. április | MONORI STRÁZSA 

Hi
rd

et
és

11

KULTÚRA

Futónap 
Május 8-án első ízben rendezi meg a Viga-
dó Kft. a Mozdulj MonorON elnevezésű csa-
ládi sportnapot. Lesz városi futás, babafutás, 
gokartozás és sok minden más. Az esemény 
szárvendége, Katus Attila. 

Alma együttes koncertje
Május 14-én elsősorban a gyerekeknek ked-
veznek a szervezők a népszerű Alma együt-
tes koncertjével. A családbarát rendezvényt 
az egyéves kor alatti gyerekek ingyen láto-
gathatják szüleikkel. Nagycsaládosoknak az 
egyik szülő belépése ingyenes. 

Tekerő 
Újra megrendezik a népszerű terepkerékpár-
versenyt a Strázsahegy pincéi közt kanyargó 
utakon. Május 21-én kicsik és nagyok, fia-
talok és idősek egyaránt kipróbálhatják ma-
gukat a különböző hosszúságú és nehézsé-
gű útvonalakon.  

Borvidékek Hétvégéje
Június 11-én ismét Monor lesz a bor fővá-
rosa. A hazai borvidékeket bemutató rendez-
vényen idén esti programok is lesznek: a Vivat 
Bacchus és a PASO zenekarok koncertje te-
szi tökéletessé és feledhetetlenné ezt a napot. 

Programok

Újra eljött a szabadtéri 
rendezvények IDEJE
Monor város közösségi és kulturális életének egyik legmeghatározóbb 
szereplője az önkormányzati tulajdonú Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. Az idei esztendő legígéretesebb programjairól és a Vigadó 
mindennapjairól a kft. ügyvezetőjével, Hanzelik Andreával beszélgettünk. 

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

Itt a tavaszi 

nagytakarítás 

ideje!
Frissítse fel  

otthonát!

Segítünk benne!

 ZSIB-
vÁSÁR!

Egy felmosó-

 
szett ára  
az év 4. hónap-

jában 

444  Ft 

A megszokott 

kedvező árainkon 

keresse  a polcokon 

kedvenc tisztítószerét is!

Az akció 
2016. 04. 30-ig, 
vagy a készlet 

erejéig tart.

Tipp:

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a ked-
vezményes ár! 

M onor kulturális élete 2007-től pezsdült 
fel igazán, miután befejeződött a Viga-
dó és a művelődési ház felújítása. A két 

közösségi tér üzemeltetésére hozta létre az önkor-
mányzat a Vigadó Nonprofit Kft.-t, aminek Hanzelik 
Andrea lett az ügyvezetője. A felújítás ideje alatt a 
helytörténeti kiállítás épületében egy kicsi irodá-
ban működött a művelődési ház, így akkoriban 
igen kevés lehetőség volt a programok szervezé-
sére, nem is nagyon volt olyan közösségi helyszín, 
ahol nagyobb rendezvényeket lehetett volna szer-
vezni – mesélte Andrea. A két épület felújítását kö-
vetően, illetve a városközpont rehabilitációja so-
rán történt átalakításoknak köszönhetően mára 
jelentősen megváltozott a helyzet, a zárt tereken 
kívül több külső helyszín is alkalmas lett színvo-
nalas rendezvények lebonyolítására. 
 – A vigadó és a művelődési központ egyaránt 
kétszáz fő befogadására alkalmas. A művelődé-
si házban az adottságai miatt elsősorban színhá-
zi jellegű előadásokat szervezünk, de ott kapnak 
helyet a civilszervezetek is, ezáltal az épület kö-
zösségi házként funkcionál. A Vigadóban kon-
certeket, előadói esteket és házasságkötéseket 
szervezünk. A szabadtéri helyszínek közül a 
piac- és fesztiválcsarnokot 2008 óta használjuk, 
a katolikus templom melletti tér is alkalmas ren-
dezvények lebonyolítására, a városi karácsonyt 
szoktuk ott megszervezni. Emellett igazi kincs 
a Strázsahegy és a Picefalu, amely Monor legna-
gyobb rendezvényének, a Borvidékek Hétvégé-
jének is otthont ad – mondta Hanzelik Andrea. 
Ez a rendezvény Monor hírét öregbíti az egész 
országban, fontos kiemelni a helyi pincetulaj-
donosok és borosgazdák segítségét, akik nélkül 
nem lehetne egy ekkora rendezvényt zökkenő-
mentesen lebonyolítani. Valódi összefogás gyü-
mölcse a rendezvény – tette hozzá. 
 A Vigadó filozófiája eddig is az volt, hogy igényes, 
tartalmas programokkal és olyan előadók előadá-
saival szórakoztassák a közönséget, akik már letet-
tek valamit a hazai kultúra asztalára. Ezért olykor 
kritikával illetik az intézmény vezetőjét, de mint 
mondta, abban hisznek, hogy munkával, tanulás-
sal és kitartással lehet eredményeket elérni, ezért 
olyan előadókat hívnak, akik ezt az irányt képvi-
selik. Az pedig természetes, hogy minden igényt 
nem lehet kielégíteni. Nem is ez a cél, sokkal in-
kább azt szeretnék, hogy valami pluszt kapjanak 
azok a vendégek, akik a Vigadó programjait vá-
lasztják a szabadidejükben.  Varga Norbert

Tavaly augusztus 20-án több ezren voltak  
kíváncsiak az Irie Maffia koncertjére. 
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Hirdetés

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

Parole
 NYELVISKOLA

Tanulj nyelveket 
tantermi körülmények között!

1000 Ft/óradíjért 
(diákoknak: 900 Ft) 

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

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

KÖNYVESBOLT.
OR

KIADÓ

Nyitva: H: 12–18h, K, Sze, Cs, P: 9–18h, Szo: 8–12h
2200 Monor, Kossuth L. út 95.

06-20/288-5418 • 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

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 KÉZMŰVES- 
KLUB HETE

Az biztos, hogy Monoron vannak olyan asszonyok – nem is 
kevesen –, akik a húsvéti ünnepek előtt nem csupán takarítással 
és sütés-főzéssel töltik idejüket, hanem saját maguk és mások 
örömére képzőművészettel, kézimunkával és dísztárgyak 
készítésével is.  Március második hetében három szép 
monori kiállítással is megörvendeztették az érdeklődőket.

H étfő délutántól Kis Jánosné Tí-
már Irén festményeit láthat-
tuk a Vigadóban. A megnyi-

tó szokatlanul sok résztvevője között 
számos klubtársa is ott volt, köztük az-
zal a – szintén festő – N. Sebestyén Kata-
linnal, aki szép, baráti bemutatóbeszé-
dében saját versével is méltatta a festőt.  
Csévharaszti, monori, gombai és mo-
norierdői pedagógusként rajzóráin és 
szakköröseivel is sok mindent kipró-
báltak a gyerekekkel, a batikolástól a 
szénrajzon át a festésig. Bár már kép-
zős korában is szeretett rajzolni, ko-
molyabban nyugdíjba vonulása után 
kezdett festeni, ami – bár ebben gyer-
meke és édesanyja is támogatja – je-
lenlegi egyedüllétét is tompítja. Több 

helyen vett részt csoportos kiállításon, 
önállóan pedig a fővárosi Unió Galéri-
ában, Csévharaszton és Gombán. Ked-
venc technikája az akvarell, a színek 
összefolyását érzi ebben a legizgalma-
sabbnak. Példaképeként említette Ba-
logh Gyula művészetét, illetve a kecs-
keméti Bíró Ernő képeit. De pasztelljei 
is tanítónői gyengédséget sugároznak. 
A tájkép és a csendélet mellett érdekli 
a mozgás, a lendület újszerű ábrázo-
lása, de leginkább az emberi érzelmek 
kifejezése. Szakmai útmutatásért mű-
vészeti szakiskolába jár, annak éppen 
vizsgamunkáját készíti, de folytatni is 
szeretné, a díszítő festészet jobb meg-
ismerésével is. Azt vallja: „Amíg fes-
tek, addig nem vagyok jelen, addig a 

képemben vagyok, és ez jó a lelkem-
nek is. Az alkotás maga az élet, de ak-
kor lesz művészi, ha valaki befogadja”.
 Szerdán a városi könyvtárban nyílt 
meg – és április 15-ig látogatható – a 2009 
óta hagyományos „Tavaszváró” című ki-
állítás, amin a klub 2011 óta vesz részt, 
most a nívós patchwork- és a horgoló-
szakkörrel. Sok szép gobelinképet is lát-
hattunk, eredeti húsvéti dísztárgyakkal, 
újrahasznosított anyagokkal és különfé-
le technikákkal. Nem csoda, hogy még 
a könyvtár igazgatónője is kedvet ka-
pott a technikák megtanulására, az al-
kotásra. 
 N. Sebestyén Katalin – az egyik kiál-
lított műre utalva – saját díjnyertes ver-
séből idézve szinte valamennyiük hit-
vallását fogalmazta meg: „Amikor e 
végtelen pipacsokkal önfeledten, bol-
dogan táncolok,/e szürke, embertelen 
világot hátrahagyom”.
 Pénteken az Ipartestület székházá-
ban – miközben az előző kettő is még 
látható volt – olyan sokszínű és gazdag 
bemutatót produkált ugyancsak a kéz-
művesklub, ami ötleteik kifogyhatatlan-
ságát, töretlen alkotókedvüket igazán 
demonstrálja. Elnökük, a többszörösen 
díjnyertes gobelinjeiről ismert Zsírosné 
Marika mondott megnyitót. Itt is láthat-
tuk Borus Piroska művészi foltvarrásait, 
de a zsinóros tojástól kezdve a csillagvi-
lág egyéni színvilágú ábrázolásáig hihe-
tetlenül sok más olyan alkotást is, amit 
érdemes volt megnézni. A folyton bő-
vülő kör más helységekből is vonzott 
ide nézőket és vendégkiállítókat.  B. G.
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AJÁNLÓ

Már 1999 000 Ft -tól

LADA Granta Sedan

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

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

LADA 
Délpest

névvel
új LADA  

márkaképviselet  
nyílt a XIX. 
kerüleben

Tegye kényelmesebbé otthonát 
MINŐSÉGI BÚTOROKKAL
A Kofa 2003 Kft., amint 
a neve is mutatja, több 
mint 10 éve áll a vásár-
lók szolgálatában. Monor, Móricz Zs. u. 5.  • Tel.: 06-29/416-021 • 06-70/335-9936

Nyitva:
 H–P: 8–18,
 Szo: 8–12

Újdonság:

Kárpitozott ágykeretek

KOFA

a Malom Centerben

Hamburgeres

Egyedi ágykeretek – ön elképzeli, mi megvalósítjuk!

Á gykirály néven egyedi bútorok 
készítésére szakosodott vállalko-
zás tulajdonosának célja, hogy a 

lehető legtöbb igényt kielégítve készít-
senek minőségi bútorokat. Természetes 
ágyon békésebb az álom! – hirdeti leg-
újabb szlogenjük, amelyhez híven ter-
mészetes alapanyagokból, jellemzően 
fenyő- és bükkfából készülnek a ma-
gas minőséget képviselő, nagy kényel-
met nyújtó ágykeretek – minden kor-
osztály számára. 
 Az állomás szomszédságában, a Ma-
lom Center üzletházban található be-
mutatóteremben az ágyak és egyéb bú-
torok széles kínálatából válogathatnak 

a vásárlók. A cég palettáján fellelhető 
ágytípusokat egyedi méretben is elké-
szítik, a bútorok többféle színben, kör-
nyezetbarát pácolási és vizes bázisú 
lakkozási eljárással nyerik el végső ki-
alakításukat. A keretek a megrendelés-
től számított két héten belül elkészül-
nek. A nagyobb kényelem és biztonság 
érdekében különféle kiegészítők is ren-
delhetők, például leesésgátló a gyerek-
ágyakhoz, megerősített, masszív ágy-
rácsok, gurulós ágyneműtartók vagy 
az egyenes ágybetét síkjával találko-
zó ágyvég, amely kényelmes ülőhelyet 
biztosít az ágy végén is. 
 Az ágyakon túl komódok, íróasztalok, 
szekrények, éjjeliszekrények és ágyrá-
csok is megtalálhatók a cég kínálatában. 
Lehetőség van kárpitos ágykeretek ren-
delésére is, megrendelés esetén az ágy 
fejvége kerül kárpitozásra. További rész-
letekért látogassanak el a Malom Cen-
terben található kiállítóterembe, ahol 

most a bemutatott ágykeretek árából 
30-40 százalék kedvezménnyel vásá-
rolhatnak. (x)



 MONORI STRÁZSA | 2016. április14

PROGRAMOK

Hirdetés

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

   Látogassa meg ön 
is a Borvidékek Hét-
végéjét Monoron jú-
nius 11-én és fedezze 
fel a pincefalu titkait! 
Jó hangulattal, sokszí-
nű, ingyenes kulturá-
lis programmal és a 
22 hazai borvidék leg-
jobb boraival várják a szervezők a vendégeket. 
 Keresse fel a rendezvényen a különleges 
helyszíneket, hogy megismerhesse a pincefa-
lu 1000 pincéje között rejlő ezernyi élményt! 
Tudja, hogy melyik két pincét köti össze a 
rövidebb út és milyen közel van a legtávo-
labbi pont? Ismerje meg a Széna tér különle-
ges programjait és a Zsák utca zenei kínála-
tát! Keresse fel Bor Ivó lakhelyét és készítsen 
vele felejthetetlen szelfit! 
 Helyi és környékbeli népzenekarok mel-
lett ingyenes koncertet ad a Vivat Bacchus és 
a hazai fesztiválszezon egyik nagy kedvence, 
az országszerte népszerű PASO zenekar!

Tervezett programok
10 óra 30-tól Borrendi felvonulás Monor meg-
újult városközpontjában. 11 órától hivatalos 

megnyitó és borren-
di tagavatás. 14 órától 
20 óráig tartanak nyit-
va a Strázsahegy ven-
dégváró pincéi.
 Délutáni progra-
mok a felújított Szent 
Orbán téren: 15 órától 
17 óráig helyi és kör-

nyékbeli zenekarok bemutatkozása. 17 óra 
30-tól Monori Strázsák Néptáncegyüttes be-
mutatkozása. 18 óra 30-tól és 19 óra 30-tól fel-
lép a Vivat Bacchus énekegyüttes. 21 órától a 
Pannonia Allstars Ska Orchestra élő koncertje. 
 Részletes információk a www.borvi dek ek-
hetvegeje.hu oldalon!
 A rendezvényre eddig elígérkező borászok: 
Pannon Borbolt Kft. (Pécs), Revolution WineZ  
(Mátra, Bükk, Tokaj), Eszterházy Kúria (Etyek), 
Balog Árpád kézműves családi borászata (Hód-
mezővásárhely), Frankos Borház (Szekszárd), Bő-
sze Pincészet (Ászár), Kemenczés Borház (Cegléd), 
Babits Pincészet (Tolcsva), Borháló (Vecsés, Men-
de), Deé Családi pincészet (Győrújbarát), Pócz pin-
cészet (Balatonlelle), Mokos Pincészet (Palkonya), 
Havas & Tímár Pincészet (Eger), Laposa Borbir-
tok (Badacsonytomaj), Illés Pince (Erdőbénye). 

Júniusban újra  
Monor lesz a bor fővárosa

Pannonia Allstars 
Ska Orchestra

Április 16-án a Monori 
Szivárvány óvoda szü-
lői közössége jótékony-
sági retro partit szervez 
az óvoda udvari játéka-
inak bővítésére a Jászai 
Mari Általános Iskola au-
lájában. 
 A rendezvényen büfé, meglepetések és tombo-
la, amely fődíja egy 2 fő részére szóló 3 napos (2 éj-
szaka) városnézés Olaszországban, Velencében. 
 Az estét a Gecze lányok és Rock and Roll csapa-
tuk nyitja. Hangulatfelelős: dj Kispál Gábor. 
 Jegyárak elővételben 1500 forintért, a helyszí-
nen – ha marad – 2000 forintért vásárolhatók. Elő-
vételes jegyek kaphatóak a Memo Food és a Goods 
Market üzletében, illetve a Szivárvány óvodában 
(Toldi utca 5.) Karkossiák Zsemlye Katalinnál (tel.: 
06-20/970-93-35), Monori Teréznél (tel.: 06-20/524-
4302) és Molnár Krisztinánál (tel.: 06-30/752-5314). 
Asztalfoglalás a 06-29/410-885-ös telefonszámon.
 Fejezzük be együtt, amit tavaly elkezdtünk!
 Szervezők

Jótékonysági  
bál a Szivárvány
óvodában

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. április 
12-én  és 15-én 
17 órakor

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

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító
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   Jótékonysági koncertet ad a Csík Zenekar 
a monori József Attila Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakközépiskola diákjaiért, a szülői 
munkaközösség szervezésében április 24-én 
18 órától a monori Piac- és Fesztiválcsarnokban. 
 Az esemény bevételét szeretnénk a gyere-
kekre költeni, olyan dolgokat megvalósítani, 
ami a tanulókat és a JAG-ban töltött idejüket 

Csík Zenekar Monoron

   A Monori Bömbölde Tipegők Alapítvány 
fogadhatja az adó 1 százalékos felajánlá-
sát, illetve az eseti befizetéseket is. Kérjük, 
támogassák alapítványunkat. Adószám: 
18689527-1-13.
 Köszönjük segítségüket.

   A Monori Telepi Vöröskereszt május 10-
én 14 órai kezdettel anyák napi ünnepséget, 
valamint megemlékezést tart a Vöröskereszt 
fennállásának 135. évfordulója alkalmából a 
monori művelődési házban. Mindenkit sze-
retettel vár a Vöröskereszt vezetősége.

Felhívás

Meghívó 

fejleszti és emlékezetessé teszi. Jegyek csak 
elővételben 2500 forintért kaphatók a gim-
názium titkárságán: Monor Ady Endre út 12–
14. Ugyanitt támogatójegyek is vásárolhatók 
1000 forintért. 
 További információ és jegyvásárlás a 06-
30/251-9572 és 06/20-536-0833 telefonszámo-
kon. Mindenkit szeretettel várunk!  Szervezők. 

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

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. 
A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. 
A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamat-
kockázatát. A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás meg-
kötése vagy megléte szükséges.
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül 
ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Pátria Takarékszövetkezet 
fiókjaiban vagy a honlapunkon (www.patriatakarek.hu) közzétett dokumentumok ból 
és Hirdetményből. További információért forduljon munkatársainkhoz, vagy ke resse 
fel a www.csok.takarek.hu honlapot.

Ha Önnek is a legjobbkor jött a CSOK, és úgy döntött, hogy belevág a 
családi otthonteremtésbe, válassza a CSOK mellé igényelhető Takarék 
10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt, és az induló díjked-
vezmények mellett a CSOK igénylésében is a segítségére leszünk.
Kérjen személyes tájékoztatást a 
legközelebbi Takarékban! otthonteremto.takarek.hu

CSOK-hoz igényelhető Takarék 10+10
Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

THM: 3,13-3,22%

Most a ház is nagyobb lehet,
nem csak a család

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

BR nevelő, 20/1: 2400 Ft/zsáktól

C-kategóriás sofőrt akár nyugdíjast  
keresünk!

Napos, ill. előnevelT  
baromFi rendelhető.

BR 
indító 
akció!

   Április második hétvégéjén már 22. al-
kalommal rendezik meg a helyi és kör-
nyékbeli borok legkomolyabb megméret-
tetését, a városi és térségi borversenyt. A 
József Attila Gimnázium, a Monor és Kör-
nyéke Hegyközség, valamint a Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend által közösen szerve-
zett versenyre a szokásoknak megfelelően 
saját készítésű fehér, rosé vagy vörösbor-
ral lehet nevezni.
 Fontos esemény ez a város életében, hi-
szen a borok közül a legmagasabb pont-
számot elérő, helyben készült bor lesz 
2016-ban a város bora! További részletek a 
szervező honlapján a www.strazsaborrend.
hu oldalon. nfo

Borverseny

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

 Február elején a Start a Jövőnkért Alapítvány – tag-
ságát a KÖVÁL Nzrt. és  a DAKÖV Kft. dolgozói alkotják 

– ingyenesen lehetővé tette az Ady Úti Általános Is-
kola 70 második évfolyamos tanulója számára, hogy 
személyesen győződhessünk meg a budapesti állat-
kert mackóinak tavaszjósló mozgásáról.
 Medvét ugyan nem láttunk, csak képen, de a boron-
gós idő ellenére egy nagyon kellemes napot töltöttünk 
el a folyamatosan megújuló parkban.  Legjobban a go-
rillák tetszettek, de felejthetetlen volt a Varázshegy 
belsejében vetített 4D-s film, és jártunk egy cápa tor-
kában is. Hazafelé egymást túlharsogva meséltük él-
ményeinket, versenyezve ki mennyi állatot látott. 
 Köszönettel tartozunk a DAKÖV alapítványának 
és Artzt Sándor főmérnök úrnak, hogy lehetővé tet-
ték a kirándulást. Szolnokiné Sóti Erzsébet, osztályfőnök

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

PEST MEGYEI IFJÚSÁGI HANGVER-
SENY-SOROZAT
Április 14. 

PÁL FERI ATYA ELŐADÁSA
Április 25.
Minden jegy elkelt!
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT 
Május 2.
Berkes András festőművész kiállítása.
Vigadó, emeleti galéria

MOZDULJ MONORON 
Május 8.
Sportnap, aerobic félóra és városi futás. A programok ven-
dége: Katus Attila aerobic-világbajnok!
Városi uszoda, parkoló

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 
Április 6.  
További információ: 06-29/412-671. 
Városi Zeneiskola

KISÁLLATBÖRZE
Április 10.
További információ: www.mgksz.hu.
Vásártér

MOCSÁRI KÁROLY ÉS BARÁTAI  
JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE
Április 14. 18 óra
Koncert a Monori Zeneiskoláért. Információ: 06-29/412-671.

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Április 16. 
További információ: 06-29/411-883.
Művelődési ház

Monori intézmények, civil- 
szervezetek programajánlója

RETRO DISCO
Április 16. 20 óra 
Jótékonysági rendezvény a Szivárvány óvoda szervezésében, 
további információ: 06-29/410-885.
Jászai Mari Általános Iskola 

VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
Április 20. 14 óra
Vigadó Kulturális és Civil Központ

CSÍK ZENEKAR JÓTÉKONYSÁGI  
KONCERTJE A JAG DIÁKJAIÉRT
2016. április 24.
Információ: 06-30/251-9572.
Piac- és Fesztiválcsarnok

Kiadó  
Monor központjában 
20 m2-es felújított 

helyiség  
üzletnek, 
irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni 
napközben  

a 06-30/472-5616  
telefonszámon lehet!

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

KeréKpár SZAKÜZLeT
Minőségi  

kerékpárok

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

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
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Március 18-án rendez-
ték meg a hagyomá-
nyos Suli Sakk Kupát. 
A Vigadó Kulturális és 
Civil Központ szerve-
zésében már a ne-
gyedik vándorku-
páért folytatódtak 
a küzdelmek. Az első két kupát 
három győzelem után az Ady Úti Ál-
talános Iskola, a harmadikat a Jászai Mari Általá-
nos Iskola csapata vihette haza.
 A kupára minden monori általános iskolából 
neveztek 10 fős csapatok, akik három fordulóban 
mérték össze tudásukat. A kialakult végeredmény 
megegyezik a tavalyi verseny eredményével; fölé-
nyesen védte meg címét a Jászai Mari Általános Is-
kola csapata 24 ponttal. Második helyen az Ady Úti 
Általános Iskola (18,5 pont), a dobogó alsó fokán a 
Nemzetőr Általános Iskola (12 pont)  míg negyedik 
helyen a Kossuth Lajos Általános Iskola csapata vég-
zett (5,5 pont). 
 Gratulálunk minden résztvevőnek, köszönjük 
a gyerekek és a felkészítők munkáját! Ne feledjék, 
hogy sakktudásuk csiszolására minden csütörtö-
kön 16 órától lehetőségük van a Vigadóban mű-
ködő sakk-klubban. nfo

Címvédés a Suli 
Sakk Kupán

Érdeklődni a következő 
elérhetőségen lehet: 
Csontos Lívia

Tel: 06-20/824-3123

Kaland-Vár Játszóház

Üzemeltetési/  
Bérleti Jog eladó!

Bejáratott játszóház működtetési / 
bérleti joga teljes felszereléssel, 

eszközökkel eladó.
Ár megegyezés 

szerint.

FELHÍVÁS !

   Az Monori Sportegyesület NBIII-as labda-
rúgócsapata az őszi idény utolsó három mér-
kőzését úgy veszítette el, hogy még gólt sem 
rúgott. Így az élmezőnyből a nyolcadik hely-
re csúszott vissza, 24 ponttal.
 A tavaszi idényt új edzővel kezdte a csapat, 
de a góltalanság tovább tartott, 540 perc után 
sikerült ismét a kapuba találni (akkor ugyan 
kétszer is, a mérkőzés mégis monori vereség-
gel zárult. a szerk). A két újabb vereség után a 
hazai döntetlen is csak 0-0 lett, utána pedig 
Pakson 5-2-es vereséget szenvedett el a csa-

pat, ezzel pe-
dig a 11. hely-

re került.
 Ekkor – közös 

megegyezéssel – 
távozott a Monor SE 

kispadjáról Fekete Tivadar. 
Azóta megbízott trénerként (határozatlan ide-
ig) az együttes 30 esztendős játékosa, Horváth 
Dávid – aki csapatkapitány is volt és az után-
pótláscsapatait is sikerre vezette – látja el az 
edzői teendőket. Irányításával március 13-án, 
a Békéscsaba II. ellen megszületett az idény 
várva várt első győzelme, a kiböjtölt első ha-
zai góllal. Azóta biztatóbb játékkal, de a job-
ban játszó, 7. helyen álló Budafok–Újbuda el-
len ismét becsúszott március 19-én egy 0-2-es 
hazai vereség. Így lapzártakor 28 ponttal a 11. 
helyen várhatja a folytatást az MSE. B.G.                                               

Újabb  
edzőváltás

Az idény első hazai gólja

Horváth Dávid

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

április 5-én és 12-én 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

Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes gyógytornász, 
McKenzie- és Schroth-terapeuta

www.monorigyogytornasz.hu
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•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-
bükk 15000 Ft/m3, akác-tölgy-bükk ve-
gyesen 15500 Ft/m3, akác 16000 Ft/m3. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067

•   Karcsúsodás, epe-máj méregtelenítés-
sel, zsírral készült magyaros ételekkel! 
Jótékony hatással lehet: fogyás, cukor-
betegség, vérnyomás, Candida-gomba, 
emésztési zavarok, ízületek. Érd.: 
06-70/772-1648, 06-70/322-9108

•   Kiskertszántást, talajmarást, fűnyírást 
vállalok, több éves tapasztalattal. 
Tel.: 06-20/525-2933 

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

•   Monoron kis kecskék (bur, mogyorófülű, 
törpe) eladók. Érd.: 06-30/467-7216  

•   Diplomás jól kereső pár eltartási, életjá-
radéki szerződést kötne idős úrral, hölgy-
gyel NEM ott lakással, de szükség szerint 
fizetett ápolóval. Érd.: 06-30/506-4120

•   Eladó 1370 m2-es építési telek.
Társasház építésére alkalmas VT-7es öve-
zetben 40% beépíthető 15 méteres épü-
letmagassággal. Akár 30 lakásos társasház 
építésére alkalmas! Érd.: 06-30/548-9882

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

•   Elfekvő raktárkészletből 2 mm vastag 
homogén pvc-padlók és linóleumok svéd 
TARKETT és DLW német burkolatok gyá-
ri tekercsben a nagykerár 50%-ért eladók. 
Kb 1000 m2. Burkolók kivitelezők figye-
lem! Telefon: 06-30-467-7216

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

2016 áprilisában nyíló, új reptéri sportbárunkba keresünk  
a Liszt Ferenc reptérre barátságos, pörgős 

PULTOS-FELSZOLGÁLÓ kollégákat.

Feladatok: 
•   Vendégek kiszolgálása
•   Italok készítése, hamburgerek, meleg 

ételek felszolgálása 
•   Pénztárgép kezelése
•   Az eszközök, gépek folyamatos tisztán 

tartása
•   Árukészlet töltése

Elvárások:
•   Jó kommunikációs készség, kedves, 

barátságos személyiség 
•   Kereskedelmi,vendéglátói szakmai gyakor-

lat, célirányos végzettség előnyt jelent
•   Vendéglátós angol nyelvtudás 
•   Sportok iránti érdeklődés előnyt jelent

Ha úgy érzed, hogy szeretnél egy fiatal és lendületes csapat tagja lenni,  
akkor  Várjuk önéletrajzodat az application@ssp.hu címre  

vagy a 1/688-1313-as faxszámra.

Amit kínálunk:
•   Lehetőség nyelvgyakorlásra
•   Egyedi, a Liszt Ferenc Reptéren belüli 

munkakörnyezet, jó csapat
•   Stabil bejelentett munkahely, műszak-

potlékokkal és jelentős borravalóval
•   Meleg étkezés plusz étkezési jegy 
•   Teljesítmény alapú bónusz lehetőség

Munkavégzés helye, ideje:
Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér  
(megközelítés a Kőbánya Kispestről induló 
200E-s reptéri busszal)

Monor, Klapka u. (Sportpálya mögött)
Tel.: 30/438-3164

Nyitvatartás: H–Szo: 700–2000

Üllő, Kossuth u. 58. 
(Állomás sarok)

Tel.: 30/827-3030
Nyitvatartás:
H–Szo: 600–1900

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

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

ITT A TAVASZ!
KEDVESKEDJEN 

NÁLUNK 
KEDVENCÉNEK!



Akciós árak április 4-től 16-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!

gyf..= gyorsfagyasztott

Csirkefarhát Zsírszalonna Darált sertéshús

Pulyka apróhús

Fél sertés

Kakas

Csirkemell csonttal

Pacal

Sertésoldalas

Sertéscomb

Pulykamellfilé

Hajdú kolbász

Őz, szarvas, vaddisznó  
apróhús gyf. 2 kg-os kiszerelésben

Erdélyi szalonna

Lecsókolbász

290 Ft/kg99 Ft/kg

790 Ft/kg

599Ft/kg

690 Ft/kg

899Ft/kg

1150 Ft/kg

399 Ft/kg
799Ft/kg

890 Ft/kg

599 Ft/kg

1690 Ft/kg

899Ft/kg

1990 Ft/kg

1190 Ft/kg

599 Ft/kg

Csirkemáj gyf.



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


