
Monor városi  
gyereknap

Színpadi program: 

Fesztiválcsarnok (Bocskai u. 2.) 

2016. május 29. 10.00 – 16.00 óráig

Kézműves-foglalkozások 
Népi játékok

Futóbiciklis akadálypálya
Egészségügyi szűrések

Mentős és rendőrségi bemutatók
Ugrálóvár

Labdás ügyességi játékok  
Pali bácsival

Tesztek, játékok rendőrök 
segítségével

Pólófestés
Kirakodóvásár

Színpadi programok

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

11.00 Szotyola Zenekar koncertje
12.30 Helyi csoportok fellépései 

Game Dance tánccsoport,  
Csipetke ovis néptánccsoport, Tini-linedance, 

Napraforgócska néptánccsoport,  
Starlight Dance Company tánccsoport…

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a Városi 
Gyereknapra való belépéshez jelképes, üdítőre váltha-
tó regisztrációs díjat kérünk! A díj az Önök és gyerme-
keik gondtalan szórakozása miatt került bevezetésre! 
Kérjük, a színpadi programokra úgy érkezzenek, hogy 

a rendezvényre a bejutás néhány percet igénybe vehet! 

Köszönjük szíves megértésüket!

A rendezvényt támogatja  
a Nemzeti Kulturális Alap

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXV. évfolyam 5. szám • 2016. május 3. 

Felújítás és 
korszerűsítés 

Újraindul a  
helyi buszjárat

Mozdulj 
MonorON

Borvidékek  
Hétvégéje

Strázsahegyi 
Tekerő

Birkózósikerek

Monor Város hivatalos 
Facebook oldala 
közvetlenül elérhető, 
ha a QR-kódot 
mobiltelefonjával 
leolvassa.

3. oldal

2. oldal

6. oldal

9. oldal

15. oldal

17. oldal
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www.borvidekekhetvegeje.hu

GPS:
47.368883 
19.445010

MONOR
2016. 06. 11.
Szent Orbán tér

Menetrend – Monor helyi járat – Érvényes: 2016. május 1-jétől

Munkaszüneti napok kivételével naponta (hétfőtől szombatig) Munkanapokon (hétfőtől péntekig)
Monor, Keverő üzem 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Földhivatal 6:01 7:01 8:01 9:01 10:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01
Bajcsy-Zsilinszky utca 6:02 7:02 8:02 9:02 10:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02
József Attila utca 6:04 7:04 8:04 9:04 10:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
Kistói út 6:06 7:06 8:06 9:06 10:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
Mikszáth Kálmán utca 6:08 7:08 8:08 9:08 10:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
Katona József utca 6:09 7:09 8:09 9:09 10:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09
Tesz-Vesz óvoda 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
Pilisi utca 6:12 7:12 8:12 9:12 10:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12
Műút 6:14 7:14 8:14 9:14 10:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14
Kodály Zoltán utca 6:16 7:16 8:16 9:16 10:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
Jászai Mari tér 6:18 7:18 8:18 9:18 10:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
Ady Endre utca 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20
Szterényi 6:24 7:24 8:24 9:24 10:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24
Erzsébet királyné út 6:26 7:26 8:26 9:26 10:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
Kistemplom 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28
Vasútállomás (érkezés) 6:31 7:31 8:31 9:31 10:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31
Vasútállomás (indulás) 6:43 7:43 8:43 9:43 10:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
Vasútállomás bej. út 6:46 7:46 8:46 9:46 10:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46
Lőcsei utca 6:47 7:47 8:47 9:47 10:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
Gombos Matild Egészségház 6:49 7:49 8:49 9:49 10:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
Orvosi rendelő 6:51 7:51 8:51 9:51 10:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51
Kossuth Lajos utca 6:53 7:53 8:53 9:53 10:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53
Monor, Keverő üzem 6:54 7:54 8:54 9:54 10:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54

Az elmúlt hónapok egyik fontos döntése volt a helyi tömegközlekedés újraindítása. Több hóna-
pos előkészítő munka, és az elmúlt hetek próbajáratai alapján kialakult a végleges menetrend 
és útvonal. A járatot a Volánbusz üzemelteti. 
 A járat tervezésénél az önkormányzat figyelembe vette a lakossági kéréseket. Az első hetek tapasz-
talatait követően értékeljük a kezdeti időszakot. Ezért kérjük, írják meg véleményüket a titkarsag@

monor.hu e-mail címre, vagy a város hivatalos Facebook oldalára. Hétköznaponként 10 járat szállítja 
majd az utasokat, 6 és 17 óra között; szombaton 6 és 10 óra között indulnak a járatok, minden egész 
órakor a Keverő üzemnél található első megállóból. A 22 megállót tartalmazó körút érinti az összes 
városrészt. Az egy utazásra szóló vonaljegy ára 150 forint lesz, a havi bérlet 3500 forintba fog kerül-
ni. Lehetőség lesz továbbá félhavi és tanuló-nyugdíjas bérlet váltására, 2000 forintért.  

Május másodikán indul újra a helyi buszjárat
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ÖNKORMÁNYZAT

   A monori ivóvízminőség-javító projekt ta-
valy novemberben zárult. A beruházás ered-
ményeként tiszta, jó minőségű ivóvíz jut el a 
monori otthonokba. Ennek ellenére több kri-
tikus hangvételű bejelentés is érkezett az ön-
kormányzathoz a víz minőségével kapcsolat-
ban. A lakossági bejelentések alapján egyes 
családoknál elszíneződött, sárgás víz folyt 

   A várost behálózó gyalogosjárdák minő-
sége egyes utcákban bizony nincs a legjobb 
állapotban. Többször érkezik lakossági be-
jelentés az önkormányzathoz, melyekben a 
járdák minőségét kritizálják a lakók. Van-
nak olyan szakaszok, ahol hiányzik a járda, 
helyenként balesetveszélyes állapotban van 
a meglévő, néhol babakocsival és kerekesz-
székkel csak az út szélén lehet közlekedni. 
Csapadékos időszakban pedig egyes terüle-
teken víz alá kerülnek a járdák a csapadék-
víz-elvezetés hiányosságai és a nem megfe-
lelő magassági vonalvezetés miatt. 

a csapokból. Az önkormányzat 
a jelzésekre reagálva felmérte a 
problémát és tájékoztatást kért a 
beruházás főmérnökétől. Pintér 
Csaba levélben tájékoztatta a pol-
gármestert és a képviselő-testüle-
tet az átmeneti probléma okáról. 
 Kiderült, hogy a megváltozott 
biológiai összetételű víz a csőfalon 
megmaradt csekély mennyiségű 
üledéket leszedi, ezt a folyamatot 
vasiszap felszabadulása is kíséri, 
amely az elszíneződést okozza. A 
vízkezelő folyamatos működteté-
sével a rendszer egyensúlyba ke-

rül, a panaszok pedig megszűnnek. A városi 
elosztóhálózat négy pontján – köztük három 
óvodában – vett minták elemzése után kide-
rült, hogy a víz vastartalma közelítette vagy 
haladta meg a határértéket, de egészségre ár-
talmas összetevőt nem találtak. A jelenség a 
hálózat egyes részeit érintette, azonban né-
hány héten belül teljesen meg kell szűnnie. V. 

Kivizsgálták az ivóvíz  
elszíneződésének okát

Folytatódik a járdaépítési program

Új körzeti megbízott vigyáz a rendre Monor tele-
pi városrészén. Bánlaki Zsolt, a Monori Rendőrka-
pitányság kötelékében teljesíti szolgálatát április 
1-jétől. Bánlaki Zsolttal készített interjúnkat a Mo-
nori Strázsa júniusi lapszámában olvashatják.  V. 

Új körzeti 
megbízott

Választókörzeti fogadóórát tart július 7-én 18 órá-
tól a Jászai Mari Általános Iskola épületében (Jászai 
Mari tér 1.) Darázsi Kálmán alpolgármester – aki a 4. 
választókörzet önkormányzati képviselője is egy sze-
mélyben – és Sinkovicz László, az 5. választókörzet 
önkormányzati képviselője. A fogadóórára elsősor-
ban az említett körzetek lakóit várják, hogy megvi-
tassák a lakókörnyezetben tapasztalt észrevétele-
ket, problémákat.  nfo

Képviselői 
fogadóóra

  A városvezetés tavaly valamennyi önkor-
mányzati fenntartású és a város által üzemel-
tetett épületben, telephelyen működő monori 
intézményt végiglátogatott, hogy személyesen 
is tájékozódjanak a szükséges felújítási, kar-
bantartási munkákról. Az akkor összegyűj-
tött feladatokat sorrendbe felállítva döntöttek 
úgy, hogy a felmerült igények közül elsősor-
ban a vizesblokkok és a mosdók felújítását épí-
tik be az önkormányzat idei költségvetésébe.
 Ennek megfelelően döntött az áprilisi ülé-
sén a képviselő-testület és nettó 15 millió fo-

Felújítás és korszerűsítés 
a városi intézményekben

rint keretet határozott meg a kijelölt mun-
kák elvégzésére. Ebből a pénzből a Kossuth 
Óvoda, az összes általános iskola – a már 
felújított Jászai iskolán kívül – és a József 
Attila Gimnázium egy-egy fiú és lány vi-
zesblokkja újulhat meg teljes mértékben. A 
gépészetet és vízcsöveket is érintő munkák 
értékének meghatározásánál fontosnak tar-
tották, hogy olyan értékhatárt állapítsanak 
meg, mely lehetővé teszi, hogy monori vál-
lalkozók is indulhassanak a munkáért ki-
írásra kerülő pályáztatási folyamatban.

 A szükséges feladatok és a pályázati anyag 
összeállítása folyamatban van, rövid időn 
belül várható az ajánlattételi felhívás is. nfo

 A képviselő-testület szándéka, hogy felszá-
molja az áldatlan állapotokat, ezért idén is kö-
zel bruttó 19 millió forintot költ a problémás 
szakaszok felújítására, korszerűsítésére – tud-
tuk meg Zsombok László polgármestertől. 
 – A tavalyi járdaépítési program keretében 
közel 1800 méter járdát építettünk 19 millió fo-
rintból. Idén is legalább ennyit költünk azoknak 
a járdaszakaszoknak a megújítására, amelyek-
re a legnagyobb igény jelentkezett a lakosság 
részéről – mondta el Zsombok László.
 A lakossági kérelmek és bejelentések alap-
ján a Katona József utca, a Forrás utca, a  

Batthyány utca, a Pozsonyi utca, a Babits M. 
utca, a  Kölcseyi utca, az Arany János utca, 
az Acsádi utca, a Damjanich utca, a  Kossuth 
L. utca, a Bocskai utca a katolikus temetőnél, 
a Somogyi utca, az Alkotmány utca, a Lili-
om utca és az Erzsébet királyné utca egyes 
szakaszait újítják fel. 
 A képviselő-testület által felújításra java-
solt utcák (nem a teljes utcákat, csak a rossz 
állapotú szakaszokat újítják fel): Mező utca, 
Krúdy Gyula utca, Jókai utca, József Attila 
utca, Ady Endre út, Kistói út, Munkás utca, 
Kistemplom utca, József Attila utca.  varga
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Monor területén a rendelési időn túli orvosi ügyele-
tet az Emergency Service Kft. munkatársai látják el. 
Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés is ér-
kezett a szolgáltatóhoz a nem megfelelő, esetenként 
panaszra okot adó orvos-beteg közti kommunikáci-
ós fennakadások miatt. A további problémák elkerü-
lése végett a jövőben az ügyelet a 06-29/999-200 te-
lefonszámon közvetlenül is elérhető lesz.

A Monori Rendőrkapitányság a Holdkő Kulturális 
Alapítvány Greenlight vissza nem térítendő pénz-
beli, eszköz és partnertámogatások 2016. elneve-
zésű pályázaton nyolc darab Fujitsu Siemens típu-
sú asztali számítógépet nyert.
 Az eszközöket a kapitányság számítógép-
parkjának modernizálására, a munkavégzés minő-
ségi javítására fordítja.  nfo

Telefonszám-  
változás

Pályázaton nyert 
a Monori Rendőr-
kapitányság

Az ellátás javítása a cél

Szigorúan  
büntetik  
a lomizást

  A város vezetői személyesen tárgyaltak a 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatójával, dr. 
Bodnár Attilával a Monori Szakorvosi Rende-
lőintézet integrálásával kapcsolatban.
 Mint azt a monoriak tudhatják, április 
1-jétől a kórház szakrendelőjeként működik 
tovább a monori rendelő. A szervezeti átala-
kulás okán dr. Zsombok László polgármester 
kezdeményezett egyeztetést dr. Bodnár At-
tila úrral, a Bajcsy kórház főigazgatójával. A 
kórház vezetője azonnal elfogadta a meghí-
vást, személyesen vett részt az átadás-átvé-
telen és végigjárta a szakrendelőt is. 
 Az egyeztetésen szóba kerültek többek 
között az elmúlt időszakban megfogalma-
zott kritikák, a rendelési időkkel kapcsola-

  Május 7-én lomtalanítás lesz Monoron. Az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján idén a polgár-
őrök és a rendőrség bevonásával szigorú ellen-
őrzés kíséri az akciót. A korábbi lomtalanításo-
kat sajnos több negatív jelenség kísérte, köztük 
az úgynevezett „lomizás”, amely a hulladék-
törvény értelmében szabálysértésnek, rosszabb 
esetben bűncselekménynek minősül, ezért tilos.
 A hulladéktörvény kimondja, hogy a lom-
talanításkor kihelyezett tárgyak a kihelyezés 
pillanatában a közterület-fenntartó tulajdo-
nába kerülnek – Monoron a Kövál Nzrt. tu-
lajdonát képezik a kihelyezett tárgyak –, így 
aki ezekből eltulajdonít, az lopást követ el.
 Akár két év szabadságvesztéssel is büntet-
hető az elkövető, ha a lopási kár értéke megha-
ladja az 50 ezer forintot, és/vagy a lopást üzlet-
szerűen, vagyis rendszeres haszonszerzésre 
törekedve követik el.  Tettenéréskor a rend-
őrök, vagy a közterület-felügyelők bűncselek-
mény gyanúja esetén feltartóztathatják, vagy 
beszállíthatják a rendőrségre a szabályszegőt.
 A szigorításnak köszönhetően remélhető-
leg eltűnnek a széttúrt szemétkupacok, illet-
ve a lomizás eredményeként is keletkező ille-
gális szemétlerakások, melyek elcsúfították a 
várost. Monori Polgármesteri Hivatal

tos problémák is. A főigazgató tájékozódott 
a hosszú várólistákról, a műszerezettség le-
maradásairól, a labor működésének gondja-
iról, annak szűkös kapacitásáról, illetve az 
épület állagáról is. 
 Abban mindkét fél egyetértett, hogy a be-
tegellátás színvonala javításra, a rendelőin-
tézet pedig fejlesztésre szorul. Bodnár Atti-
la olyan program kidolgozására tett ígéretet, 
mely a monoriak véleményének meghallga-
tásával a szóban forgó problémák megoldá-
sára törekszik a jövőben.
 A konstruktív egyeztetés alapján ígéretet 
kaptunk a helyi járóbeteg-szakellátás javítá-
sára, az egészségügy jelenlegi helyzetében is 
vállalható jövőkép kialakítására. nfo

ÖNKORMÁNYZAT

Támogassa a beteg, kora-
szülött gyerekek mentését!

Elkészültek a városi sport-
csarnok első látványtervei

   A Peter Cerny Alapítvány a beteg, kora-
szülött gyerekek életének megmentésére, gyó-
gyítására jött létre. Az alapítvány hiánypótló 
éjjel-nappali szolgálata keretében Budapes-
ten és a környező hét megyében biztosította a 
koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális 
mentését, őrzött szállítását és neonatológiai 
sürgősségi ellátását. Monoron 2015-ben 21 
esetben nyújtottak segítséget a Peter Cerny 
Alapítvány munkatársai. A speciálisan fel-
szerelt rohamkocsik országszerte 4103 alka-

   Amint az már ismert, a városi sport-
csarnok a Balassi Bálint utcában, az új or-
vosi rendelő mellett, a Lőcsei utca–Zólyom 
utca által határolt üres ingatlanon épülhet 
fel. Jelenleg a sportcsarnok tervezési szaka-
sza tart, ennek az időszaknak az első kézzel 

lommal vonultak riasztásra, ezalatt több mint 
164 ezer kilométert tettek meg.
 Az alapítvány zökkenőmentes működé-
séhez szükség van a nagylelkű szponzorok 
felajánlására és a lakosság önzetlen adomá-
nyozására is. A Peter Cerny Alapítvány kéri, 
hogy ön is segítse adója 1 százalékával a be-
teg újszülöttek mentését és gyógyítását. Az 
alapítvány adószáma: 19010289-1-42. Továb-
bi információkat olvashatnak az alapítvány-
ról a www.cerny.hu internetes oldalon. nfo

fogható eredményei az elkészült látvány-
tervek, melyekkel kapcsolatban a képvise-
lő-testület várja a lakossági véleményeket a 
titkarsag@monor.hu e-mail címen. Továb-
bi képeket láthatnak a csarnokról a www.
monor.hu oldalon. 
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   A közvilágítás karbantartása, fejlesz-
tése több szempontból is fontos feladat. 
A lakóközösség komfortérzetét ront-
ja, ha sötét, világítás nélküli útszaka-
szokon kell közlekedni, akár gyalogo-
san vagy gépjárművel, minden esetben 
növekszik a balesetveszély. Nem elha-
nyagolható szempont, hogy a kivilágí-
tatlan területek a rossz szándékkal ér-
kezőket is jobban vonzzák. Előbb esik 

   Ahogy az elmúlt években, úgy idén 
is csatlakozott Monor az országos Te 
Szedd! szemétszedési akcióhoz. A Te 
Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyar-
országért programhoz csatlakozó cso-
portok minden évben önkéntes alapon 
tisztítják meg a környezetüket a sze-
méttől. Idén minden eddiginél többen 
vettek részt Monoron a közös városta-
karításban.  Az intézmények környe-
zetében több száz iskolás és óvodás 

Fejlesztik a közvilágítást

Több százan takarítottak

kísértésbe a betörő egy kivilágítatlan 
utcarészen található ingatlan láttán, 
mint a „fényárban” úszó útszakaszok 
mentén lévő házak esetében. 
 Nem utolsó sorban takarékossági 
szempontok miatt is fontos a közvilá-
gítás karbantartása. Nem szerencsés 
például, ha egy terület túlvilágított, hi-
szen ilyen esetben jelentős energiapa-
zarlás történik. 

 A képviselő-testület évről évre meg-
vizsgáltatja a monori közvilágítás ál-
lapotát, így a problémás helyszíneken 
nem marad el a fejlesztés. Idén jelentős 
mértékű karbantartást és fejlesztést vé-
geznek, amely magában foglalja 44 lám-
patest cseréjét, illetve a Pince utcában 
és a Székely Bertalkan közben a hiány-
zó hálózat kiépítését, összesen mintegy 
bruttó 6,5 millió forint értékben. 
 A kivitelezés szakaszosan történik, a 
munkálatok több hónapig tartanak. Az 
érintett utcák felsorolását megtalálják 
Monor weboldalán (www.monor.hu). V.  

takarított, bevonásuk azért is fontos, 
hogy egészen fiatalon megtapasztal-
ják a környezetvédelem fontosságát, 
ezáltal már gyerekkorban ráhango-
lódjanak a környezettudatos életre. 
 Az önkéntesek segítségével a város 
bevezető útjait is megtisztultak az ak-
ció keretében. Összesen több száz sze-
meteszsák telt meg a program során, 
melynek elszállításában a Kövál Nzrt. 
segített.  N. 

A „hírek” által sugalmazott, fél-
revezető, pontatlan tájékozta-
tással szemben egyértelműen 

szeretnénk leszögezni, hogy önkor-
mányzatunk igyekezett a kezdetek-
től körültekintően, az érintett civil-
szervezetek, intézmények bevonásával, 
véleményének kikérésével, a nagy nyil-
vánosság előtt, teljesen átláthatóan 
meghozni a csarnokkal kapcsolatos 
valamennyi eddigi döntését. Ezt fog-
juk tenni ezután is.
 Kollégáinkkal az előkészítés során 
nyolc, az elmúlt évtizedben megva-
lósult vagy építés alatt álló csarnokot 
néztünk meg a telepítés, építészet, üze-
meltetési tapasztalatok oldaláról is.
 Nyilvános, a helyi civilek, intézmé-
nyek előtt, és a nyílt testületi ülésen 
is többször tárgyalt előterjesztés ké-
szült, amely a lehetséges helyszíneket 
veszi számba és objektíven vizsgálja 
az adott telepítés előnyeit, hátrányait, 
a benne rejlő lehetőségeket és veszé-
lyeket.
 Az egyeztetések alapján a vásárte-
ret önkormányzatunk végül elvetette, 
hiszen messze van a városközponttól 

Kedves Monoriak!
Az előkészítés alatt álló sportcsarnokunkkal összefüggésben, az 
országos médiában is megjelent félinformációkra és sejtetésekre 
ezúton szeretnénk határozott, egyértelmű választ adni.

továbbá az iskolák, testnevelő tanárok 
legfőbb érve az volt, hogy az intézmé-
nyektől is távol esik, gyalogosan a gye-
rekeknek nehezen megközelíthető.
 A Balassi úti, a GWH Kft. tulajdo-
nában álló terület ugyanakkor több 
iskolából is könnyebben elérhető, az 
uszodánk és a sporttelepünk közvet-
len szomszédságában van, megfele-
lő méretű és lehetőséget ad arra, hogy 
városunk valódi sportközpontot léte-
sítsen ott, kihasználva a néhány méte-
ren belül található sportlétesítmények 
szinergiáit.

A vételárral  
kapcsolatos felvetésekre
2009-ben a szocialista-szabaddemok-
rata kormány idején, amikor az önkor-
mányzat az ingatlant eladta, válság-
ban volt az építőipar, válságban volt a 
lakáspiac. Alig volt kereslet a hasonló, 
befektetésre, főleg lakásépítésre alkal-
mas ingatlanokra.
 Az önkormányzatok többsége az 
előző, balliberális kormányzat idejére, 
2009-re eladósodott, azokat a polgári 

kormányzat csak később konszolidál-
ta. A vételár akkor fontos volt a város 
költségvetésében.
 A családi adókedvezménynek, a csa-
ládi otthonteremtési támogatási rend-
szernek köszönhetően az elmúlt hó-
napokban jelentősen felértékelődtek 
a lakóingatlanok építésére alkalmas 
telkek. 
 Az eladó GWH Kft.-nek nem állt 
szándékában a telek értékesítése, a Ba-
lassi úti ingatlanra társasházak építé-
sére tervdokumentációval rendelkezett. 
Ha az önkormányzat nem veszi vissza, 
ott 118 lakást és 19 sorházat épített volna 
a cég – nyilvánvalóan sokkal nagyobb 
haszonnal.
 A négy-öt méreténél és elhelyez-
kedésénél fogva szóba jöhető lehet-
séges helyszín között sajnos csak egy 
volt önkormányzati tulajdonú, a vá-
sártér. A másik háromért szintén fi-
zetni kellett volna, volt amelyikért 
többet is. 
 Az ingatlanra a szerződéskötés előtt 
független értékbecslés készült, mely a 
vételárat alátámasztotta.

Üdvözlettel: Zsombok László polgármester     
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Mozdulj MonorON címmel rendhagyó sportnapot szervez 
május 8-án a Vigadó Kft. A rendezvény célja, hogy a monori 
sportbarátok egy közösségi élménnyel gazdagabban 
vághassanak neki a nyári sportszezonnak. A cél teljesülése 

érdekében a hatszoros világ- és 
kétszeres Európa-bajnok Katus 

Attila segít az egészséges életmód 
iránt elkötelezett monoriaknak.

K atus Attila egészen fiatalon, öt éves 
korában fűzte szorosra kapcsolatát a 
sportos életmóddal. Szülei jó példával 

álltak előtte és ügyesen terelgették gyermeküket 
az egészségtudatos élet felé. Sport tagozaton végezte az 
általános iskolát, belekóstolt a labdarúgás és a kézilabda vi-
lágába, de végül az élet úgy hozta, hogy labda nélkül, de egy 

kemény sportban alkotott maradandót. Ka-
tus Attila a hazai aerobiksport meghatáro-
zó alakja lett, sorra nyerte az érmeket a ha-

zai és a külföldi rangos versenyeken.
 Az élsportot 2001-ben fejezte be, addigra 

megnyert mindent, amit aerobikos megnyerhet. 
Hatszoros világ- és kétszeres Európa-bajnokként vo-

nult vissza, de a sporttól a mai napig nem távolodott el. 
Ez az élete – meséli – és mindent megtesz, hogy másoknak is 
megmutassa, mennyivel jobb és teljesebb az élet, ha nem tes-
pedve, hanem fitten és frissen telik. Az utóbbi időben kissé 
visszavonult a nyilvánosságtól, a szakmának szentelte min-
dennapjait: könyveket írt és életmódprogramot dolgozott ki, 
melyet szeretne minél több emberrel megismertetni. Termé-
szetesen a torna sem maradt ki az életéből, tavaly például 274 
edzésen vezényelt tömegeket az ország minden pontján – nyi-
latkozta a Régió újságnak.
 Katus Attila kiemelte, nagyon fontosnak tartja, hogy már 
az iskolában megismerkedjenek a gyerekek az egészségtuda-
tos élet fontosságával. Ehhez nagyon jó alapot ad a testneve-
lésórák számának emelése. Éppen ezért szomorúnak tartja, 
hogy egyesek visszafordítanák ezt a folyamatot. Egy testkul-
túrával foglalkozó ember számára bűn, ha ezt sikerül elérni 
– fogalmazott.
 A monori futónap is az egészség jegyében telik május 8-án, 
többek között Katus Attilával edzhetnek, akik ellátogatnak a 
rendezvényre.
 – Szeretnék minél több emberrel személyesen találkozni, 
örülnék, ha sokan ellátogatnának a monori rendezvényre. Sze-
retek beszélgetni az emberekkel, örömöt okoz, ha tudom őket 
motiválni. Mindenkihez megvan a kulcs, a megfelelő üzene-
tek formájában. Ezt kell megtalálni, hogy sikerüljön rábírni 
az embereket a változásra.
 A sportnap keretében 16 órától edzhetnek közösen Katus 
Attilával. V. N.

Aerobik Katus Attila világbajnokkal és városi fu-
tás május 8-án 15 órától 19 óráig a Monor Városi 
Uszoda parkolójában és a Balassi utcai játszótéren 
(Balassi utca 14.).
 A rendezvény célja, hogy közösségi élményként 
vághasson neki minden sportbarát a nyári sport-
szezonnak.
 Babafutás minden 3 év alatti gyermeknek. Egy 
darab Alma koncertre szóló belépő a jutalom, ha 
egyik szülőjével teljesítette a távot!
 15 órától óvodás és iskolás aerobikbemutatók, 15 
óra 30-tól babafutás, 16 órától közös zenés bemele-
gítés és aerobik Katus Attilával.
 16 óra 30-tól közös futás városszerte 2 km-es és 
5 km-es távokon.
 Programok részletesen olvashatók a  2. oldalon.
 További információ: www.vigadokft.hu, tel.: 06-
29/413-212, e-mail: vigado@vigadokft.hu.

Mozdulj MonorON Sportnap
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M éghozzá kibővített útvona-
lon. Eljuthatnak vele a ko-
rábban mindig kimaradt 

telepi részekre is – a Szterényi szak-
középiskolához például vagy a másik 
oldalon a Kistói út környékére, akár a 
szabadidőparkba, a játszótérre.
 Akik jószerivel belenőttek a kocsijuk 
ülésébe, mert praktikus okokból min-
denhová azzal járnak, talán most ők 
is megfontolják, érdemes lenne-e vál-
tani? A vasútállomáson most még teli 
parkolókon mindenesetre nemsoká-
ra meglátszik majd, hogy akik eddig 
kényszerűségből kocsiba ültek, hogy 
eljussanak a vonathoz, ami munkába 
viszi őket, most átnyergelnek-e a helyi 
járatra? Ugyanez a biciklimegőrző for-
galmából is kiderül majd – hiszen Mo-
nor olyan nagy területen fekszik, hogy 
akinek autója nincs, az a hajdani gépál-
lomás körüli utcákból, a keverőüzem, 
netán a vásártér vagy a  Szélmalom utca 
környékéről, jobb híján esőben-szélben 
is pedálozott a vasútállomásig.
 A nyugdíjasok ugyancsak felléle-
gezhetnek: ezentúl nem kell keserve-
sen panaszolniuk, milyen messze van 
az egészségház és a rendelőintézet, és 
hogy jó ugyan a taxi, de nem olcsó mu-
latság, ha a városban A-ból B-be sze-
retnének eljutni a fájós lábukkal.
 Hogy az utcán mit szólnak a helyi busz 
„rehabilitálásához”, s hogy tudnak-e róla 
egyáltalán, annak jártunk utána.
 Kajli Ferencné úgy megörült a kér-
désnek, hogy még egy elégedett sóhajra 
is futotta. Tudott az új járat indításáról – 
mesélte. Röviden összefoglalva a vélemé-
nye így hangzott: „Le a kalappal!” Vagy-
is: a városvezetéstől igazán nagyszerű 
gesztus volt erre áldozni, hiszen az idő-

sek, a betegek nehezen képesek mozog-
ni ebben a nagy városban – mondta.
 Talamaszl Antalné Ilonka – aki ra-
gaszkodott hozzá, hogy az asszonyne-
ve mögé írjuk oda az Ilonkát is – egy 
szóval felelt: „Üdvözöljük!”
 Mármint a buszjáratot, amit olyan so-
káig voltak kénytelenek nélkülözni a he-
lyiek, különösen az idősebb korosztály 
élteti. Könnyebben eljutnak így a vá-
sártéri nagymamák a Katona József ut-
cai óvodába is, ha az unokáért mennek 
– jutott eszébe, de gondolt az ingázók-
ra is akik még mindig elég sokan van-
nak és megérdemlik, hogy a vásártér-
ről vagy a keverőüzem felől ne kelljen 
gyalog zarándokolniuk a vasútállomás-
ra hideg hajnalokon, vagy visszafelé sö-
tét estéken.
 Fiatal társaságot állítottunk meg ez-
után, egy csoportban álldogáló fiúkat, 
lányokat, akik közül azonban a helyi 
járat indulása senkit nem érintett túl 
mélyen. Egyikük nemrég elköltözött 
egy közeli városkába, másikuk a vál-
lát vonogatta a kérdésre, a harmadik 
csak mosolygott, mert mint mondta, 
csak most értesült róla, hogy már rég-
óta nincs helyi busz.
 Varga Viktor volt az, aki végül azt 
felelte: hallott róla és örül is neki. Bár 
ő a buszpályaudvar közelében lakik, 
ahonnan a helyközi járatok indulnak, 
és ő azokat veszi igénybe, de úgy gon-
dolja, sokak életét könnyíti majd meg, 
hogy lesznek helyi buszjáratok. Hát 
még, ha távoli utcákat is érintenek 
– tette hozzá.
 Kerekesné Gabriella elektromos 
járművével fékezett le a kedvünkért, 
hogy elmondja: a biciklik, kismotorok 
és elektromos kiskocsik csak jó időben 

könnyítik meg az 
ezekkel közlekedők éle-
tét. Ha esik az eső, mégis 
menni kell, például az 
orvoshoz, neki arra 
lesz majd nagyon 
jó a helyi busz.
 A nyugdíjas-
klubban ők is 
szorgalmazták 
a járat elindítá-
sát és ezt a lelkére 
kötötték a polgár-
mesternek is, amikor 
náluk járt látogatóban – 
tudtuk meg. Amióta pedig 
értesültek róla, hogy 
valóban elindula 
helyi busz újra, 
a n n a k  n e m 
győztek örülni.
 Miután el-
k ö s z ö nt ü n k 
nekünk az is 
eszünkbe jutott: 
vajon gondol-e 
arra valaki, hogy 
alkalmilag városnéző 
buszként is remekül beválhat 
ez a járat? Körkérdése-
ink közben gyakran 
halljuk, hogy „már 
nem is ismerem 
a saját város-
omat, annyi 
új utca van, én 
meg ki se moz-
dulok otthonról”. 
Itt van egy alka-
lom kimozdulni és 
ismerkedni – igazán 
baráti áron. Molnár Anna

A menetrend és az útvonaltérkép már terjed az internetes közösségi oldala-
kon egy ideje. Kritikát még nem olvastunk a kommentek között, az öröm 
általánosnak látszik, amióta a helyiek biztosra veszik, hogy több év kihagyás 
után május másodikától ismét közlekedik a városban a helyi autóbuszjárat. 

Kerekesné 
Gabriella

Kajli  
Ferencné

Talamaszl  
Antalné Ilonka

Varga  
Viktor

KÖRKÉRDÉS

   Mit szól, hogy  
elindul a HELYI 
  BUSZJÁRAT?



 MONORI STRÁZSA | 2016. május8

KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

Nemzetközi szinten  
is jól teljesítenek a  
MONORI BOROK

Április 9-én huszonkettedszer 
rendezték meg a  József Attila 
Gimnázium és Szakközépiskola 
éttermében az idei városi-

körzeti borversenyt. 

   Az Ady Úti Általános Iskola Szü-
lői Munkaközössége gondolt egy me-
részet és „Az ősz dicsérete” címmel 
zsibvásárt szervezett. A hihetetle-
nül jól sikerült rendezvény hangu-
latával, hasznosságával is kiemelke-

dő volt. Sikerült némi felújítást 
végezni az iskola épüle-

tén (például szekrények 
festése), de látványos 

környezeti válto-
zásra az első ápri-
lisi szombatig kel-
lett várni. Ekkor 
gyűlt össze sok-
sok szülő, gye-
rek és pedagógus, 

hogy barátságo-
sabbá tegye az is-

kola környezetét. Sok 

Összefogásból jeles
növényfelajánlás érkezett, így ültet-
tek, gyomláltak, felújítottak, építettek, 
és délre megjavult, kitisztult, virág-
ba borult az udvar. Öröm volt látni 
a felnőttekkel együtt munkálkodó 
gyermekeket. Az eredmény magáért 
beszél. A közös munkának köszön-
hetően tanulóink odafigyelnek és vi-
gyáznak az elültetett növényekre. Az 
alsó tagozatos osztályok pedig vált-
va, minden nap (nagy lelkesedéssel) 
locsolják a virágokat. 
 A munka során pedig születtek to-
vábbi ötletek, kirajzolódtak a tenni-
valók. Már merünk álmodni, mert 
szerveződik a „Tavaszköszöntő” ren-
dezvényünk, ahol talán megalapozód-
hat az az álmunk is, mert valami el-
kezdődött. 

Szolnokiné Sóti Erzsébet, tanító

A verseny elő-
készítésében 
most is sokat 

dolgozott Czeglé-
di György hegybíró 
és a fáradhatatlan 
Zátrok Károly tanár 
úr. Akkor azt a tra-
gikus fordulatot 

még nem sejthettük, 
hogy a kezdetektől (a 

Borrend 2000-ben e te-
remben kimondott meg-

alakulásától) és most is fősze-
repet játszó Bodor János másnap ilyen 

hirtelen távozhat közülünk. Boraink 
színvonalának emelkedésében 16 évi 
áldozatos elnöki munkája meghatá-
rozó volt.
 Ennek a minőségi fejlődésnek a szak-
értő zsűri által megállapított ténye lett 

a verseny legfontosabb eredménye. A 
vendéglátó intézmény igazgatósága ré-
széről most is Megyeri István köszön-
tötte a résztvevőket. Elmondta, hogy 
ez volt az utóbbi évek egyik legválto-
zatosabb borversenye, amelyre 92 bor 
érkezett. 45 fehérbort, 20 rozét és 27 vö-
rösbort neveztek a versenyre. Tavaly-
előtt 41, de általában is csak 65-70 bor 
volt eddig – tette hozzá Zátrok Károly.
 Új, eddig ismeretlen szereplők is meg-
jelentek. Örömteli, hogy jelentős számú 
fiatal is. Badacsonyról és a Mátraaljá-
ról is hoztak bort, így lassan országos-
sá bővülhet városi-körzeti rendezvény.
Fajtaösszetételben a vörösöknél a kék-
frankos vezet, illetve az abból készült 
rozé, a fehérboroknál pedig a rizling-
félék. De megjelentek az újabb fajták 
is: a cuvée-k (kisebb számban), a ca-
bernet-k a vörösöknél és az illatosak 
is a fehéreknél.
 Ünnepi hangulatban kezdődött az 
összejövetel, egy aktuális nemzetkö-
zi siker miatt is. A Megyeri-Hanti Pin-
ce „Mondandó” fantázianevű csersze-
gi fűszeres fehérbora Bordeaux-ban, a 
Challenge du Vin versenyen 5000 min-
ta között aranyérmet nyert, a Kunsági 

Borvidékről egyedüliként. Ezek után 
nem volt meglepő, hogy Monoron is 
első lett kategóriájában, elnyerve a 

„Monor város bora” címet is, Nagy Gá-
bor hasonló fajtájú és Szászik János kövi-
dinka bora előtt. A közönség a Lukácsy 
Pincészet rajnai-hárslevelű cuvée-jét 
érezte legjobbnak, a Megyeri-Hanti 
és Szászik fehérbor előtt. A követke-
ző kategóriában mind a zsűri, mind a 
közönség a Megyeri-Hanti kékfran-
kos rozét (a „Csevej”-t) ítélte legjobb-
nak, a Lukácsy Pincészetét pedig má-
sodiknak. A harmadik helyre pedig a 
zsűri Nagy Gábor vegyes, a közönség 
pedig a KultPince kékfrankos rozéját 
tette. A vörösbor kategóriában három 
cabernet sauvignont díjazott a zsűri: 
sorrendben Lantos József, Jermi Ferenc 
és Schmidt Norbert minőségi munkáját 
elismerve. A közönségnek jobban íz-
lett három kékfrankos: az Óhegy Bor-
ház, Hanzelik Balázs illetve Aranyi Bo-
tond készítménye.
 Megyeri István szerint hagyomá-
nyosan jól sikerült a kialakult szak-
szerű metódusban történő megmé-
rettetés, köszönhetően a jó minőségű 
boroknak és a jó hangulatnak. A fej-
lődéshez szükséges szigorú értékelés 
12 arany, 30 ezüst, 41 bronz és 9 jó mi-
nősítést eredményezett. 
 Zátrok Károly is úgy véli, hogy ezeket 
a borversenyeket mindenképpen foly-
tatni kell. Szinte tanfolyamnak számí-
tanak szakmailag, mert az itt indulók 
egyrészt szembesülhetnek saját bor-
hibáikkal, másrészt indíttatást kaphat-
nak a zsűritől a javításra. Ez évről évre 
olyan minőségi javulást eredményezett, 
hogy az itteni borok az elmúlt években 
immár nem csak a történelmi borvidé-
kek boraival vehetik fel a versenyt, de 
nemzetközi szinten is. Bolcsó G.
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A Budapest közelében található hangulatos kisváros az elmúlt  
években jelentős fejlődésen ment keresztül. Megújult közösségi terek, 
sokszínű kulturális programok, korszerűsített intézmények, sportolási 
és túrázási lehetőségek várják a helyieket és a Monorra látogatókat.

Idén rendezik meg második alkalommal a Nemzeti Bor Maratont. Az 
országos méretű futóverseny tíz napos program keretében érinti a 22 
hazai borvidéket. Idén először felváltva szerepelnek futó és kerékpáros 
szakaszok. A rendezvényhez Monor is csatlakozott, a 74. szakasz Monor-
Tápiószentmárton 29 kilométeres távjára kerékpáros nevezőket várnak. 
 A versenyre nevezni a Nemzeti Bor Maraton internetes oldalán le-
het, személyesen a monori uszodában működő kerékpárboltban jelez-
hetik részvételi szándékukat. További információ a versenyről a www.
monoripince falu.eu internetes oldalon olvasható.

Nemzeti Bor Maraton

A város északi határában találha-
tó pincefalu további lehetősége-
ket rejt magában. A közel ezer 

pincét számláló összefüggő pinceso-
rokhoz hasonlót nem csak az ország-
ban, de Európában is keveset találni. A 
családi bortermelés évszázados hagyo-
mányai mellett egyre több pincében fel-
készültek a modern vendéglátásra is.
 Ezt a lehetőséget használja ki Pest me-
gye egyik legnagyobb boros eseménye 
június 11-én, a már ötödik éve megren-
dezésre kerülő Borvidékek Hétvégéje. 
A szervező Vigadó Kulturális és Civil 
Központ célja, hogy egyedülálló módon 
Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű 

pincefalujában hozza össze a bort kínáló 
és a bort szerető embereket. A rendez-
vény neve is mutatja, hogy a kínálók 
között az összes magyarországi borvi-
dék képviselteti magát, ami szintén ki-
emeli ezt az eseményt a borhoz kötődő 
hazai rendezvények sokaságából. 
 Minden évben sokszínű, ingyenes 
kulturális programmal várják az ide-
látogatók ezreit; az idei programkíná-
lat minden eddiginél gazdagabbnak 
ígérkezik. A tavaly felújított Szent Or-
bán tér igazi rendezvényközponttá vá-
lik, egész nap színpadi programokkal 
fogadják az idelátogatókat. Monor ön-
kormányzatának támogatásával két 

igazán izgalmas koncert is várja az 
érdeklődőket. Előbb a Vivat Bacchus 
énekegyüttes előadását élvezhetik a 
nézők a hangulatos téren, majd a Bor-
vidékek Hétvégéje zárásaként a hazai 
fesztiválszezon egyik nagy kedvence, a 
Pannonia Allstars Ska Orchestra zene-
kar lép fel – először Monoron. A PASO 
2012 után idén jelentetett meg stúdió-
albumot, sorban az ötödiket, Ghost 
Train címmel. A február 19-én telt ház 
előtt bemutatott album a csapat eddigi 
legerőteljesebb hangzású lemeze, egy-
aránt felfedezhetők rajta a fajsúlyosabb,  
rockos és a könnyedebb, kifejezetten 
táncos elemek is.
 Az érdeklődők a helyi borosgazdák 
pincéinél egész nap kiváló borokat kós-
tolhatnak, emellett igazi összművészeti 
fesztivál várja a pincék között sétálókat. 
A rendezvényen különleges helyszínek 
várják a látogatókat, ahol megtapasz-
talhatják a pincefalu ezernyi élményét! 
Népi mesterségek bemutatói, kézműves- 
foglalkozások, házias ízek, helyi zene-
karok és táncosok várják az idelátogató-
kat, akik megismerkedhetnek a pincék 
különös lakójával Bor Ivóval is! A ren-
dezvényről minden információt meg-
tudhatnak a www.borvidekekhetvegeje.
hu oldalon.  nfo

    Június 11-én  
BORVIDÉKEK  
 HÉTVÉGÉJE

Szomorú szívvel vettük tudomásul, hogy a Mo-
nor Környéki Strázsa Borrend alapító nagymes-
tere, Bodor János április 10-én tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. 
 Bodor János már hatéves korától kezdve a 
nagyapjával dolgozott a szőlőben. Önállóan 
1971-ben kezdett borászkodni az iskolai tanul-
mányai befejeztével. A családi birtokot 1988-
ban alakította át a mostani formájára, felesé-
gével Zsuzsa asszonnyal. 16 éven keresztül volt 
a borrend nagymestere, elkötelezett, önzetlen 

híve. A magyarországi borrendek körében is el-
ismert, megbecsült személyiség volt. Humora, 
vidám kedélye nagyon fog hiányozni családjá-
nak, barátainak, számtalan ismerősének.
 Bodor János váratlanul bekövetkezett halá-
la után néhány nappal egy újabb tragédia rázta 
meg a pincefalu közösségét. A Monor Környéki 
Strázsa Borrend alapító tagja, a Monor és Kör-
nyéke Hegyközség elnöke, a Monor Hegyessy 
Lions Club alapító tagja, Tóth László április 27-
én hosszan tartó betegség után elhunyt. 

 Életének fontos színtere volt a Mono-
ri Pincefalu. A borrend pincetulajdonos 
tagjai között talán nincs olyan, akinél, 
ha kint volt a pincéjében, ne jelent vol-
na meg egy kis beszélgetésre, egy pohár 
borra. Örült, ha a szombat délelőtti tégla-
gyári reggelin valaki csak úgy betévedt 
egy kis beszélgetésre. Ha egy rendez-
vény vagy egy szegény sorsú ember 
támogatásáról volt szó, mindég kész 
volt segíteni.

Bodor János és Tóth László emlékére



INGYENES  
RIASZTÓRENDSZER
Monor Város Önkormányzata  
ajánlásával!

Tisztelettel:
Dr. Zsombok László
polgármester

A jelentkezés benyújtható: 

2016. május 1-től folyamatosan 
Az akció visszavonásig érvényes!

Jelentkezés és további információ:
Monor Város Polgármesteri
Hivatalának recepcióján
Jelentkezési lap kitöltése, leadása:
interneten: iroda@patrol24.hu
telefonon: 06-29/350-375
honlapon: www.patrol24.hu

2016. évben riasztórendszert igényelhet minden 
Monoron élő, bejelentett lakcímmel rendelkező 
magánszemély.

A jelentkezés sorrendjében – díjmentes helyszíni 
felmérés után –, térítésmentesen juthat hozzá egy 
komplett lakásriasztó-rendszerhez.  
A berendezéseket szakemberek szerelik be. 

A rendszer:   
•  1 db riasztóközpont;
•  2 db mozgásérzékelő;
•  2 db akkumulátor;
•  1 db transzformátor;
•  1 db sziréna;
•  1 db nyitásérzékelő;
•  Szerelési segédanyagok.

Szerződéskötéskor az igénylő vállalja, hogy legalább 
24 hónapon keresztül fizeti a – kivonuló járőrszol-
gálattal biztosított –, kedvezményes távfelügyeleti 
szolgáltatási díjat, amely az átjelzéstől függően:

havonta bruttó 3 620 Ft
(hagyományos telefonkommunikáció esetén)

vagy bruttó 4 445 Ft
(rádiós/GPRS kommunikáció esetén). 

Ha az Ön telefonvonala nem alkalmas a riasztó 
átjelzésére, úgy a szakemberek biztonságtechnikai 
rádió-adót, vagy GPRS-kommunikátort szerelnek 
fel, amelynek egyszeri kauciós díja 10 000 Ft. Ez a 
kauciós díj visszajár a szerződés megszűnésekor, ill. 
a kommunikátor visszavételekor.

PATRO

Tisztelt Monori Lakosok!
 Az agglomerációs települések bűnüldözési, illetve bűnmegelőzési szempontból speciális 
helyzetben vannak, gondolok itt elsősorban az ún. átutazó bűnözésre. Emiatt Monor Város 
Önkormányzata évről évre komoly támogatást nyújt a rendőrség és a polgárőrség munkájá
hoz, valamint a térfigyelő rendszer működéséhez. Ezen erőfeszítések javítják a városban lakók 
biztonságérzetét, azonban az összes bűncselekményt elhárítani még így is képtelenség. Közös 
érdekünk, hogy mindent megtegyünk a közbiztonság fokozásáért. A személyes és a vagyonbiz
tonság akkor a leghatékonyabb, ha a közösségi erőfeszítések mellett mindenki lehetőségeihez 
mérten gondoskodik saját ingatlanának, tulajdontárgyainak biztonságáról. Ezért is ajánlom 
jó szívvel a lakásokba telepíthető korszerű riasztó és távfelügyeleti rendszert, mely a kivonuló 
járőrszolgálattal együtt hatékony védelmet nyújthat az illetéktelenekkel szemben. Bízom benne, 
hogy minél többen élnek a fenti akció kínálta lehetőséggel, ezzel is hozzájárulva a városi közbiz
tonság helyzetének javításához.
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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

 Kisöpörtük  

  az árakat!

 ZSIB-
vÁSÁR!

Nyél+partvis 

+lapát szett  

májusban

A megszokott 

kedvező árainkon 

keresse  egyéb  háztartási 

termékeinket!

Az akció 
2016. 

05. 31-ig, 
vagy

a készlet 
erejéig tart.

Tipp:

350 
Ft 

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a ked-
vezményes ár! 

Az 1700-as évek végén és a következő évszázadban még tovább 
éltek a népi gyógyászat eszközei. A felajánlási, fogadalmi figurák 

odakerültek az istenség oltárára, a gyógyulás reményében.

A monoriak viselt     
dolgai  LXXXII.

Dabasi Ödön dr. 

A z egészségügy ugyanakkor már közigazga-
tási funkcióvá emelkedett. Egyre kevesebb 
vármegye volt, ahol egyetlen orvos sem mű-

ködött. Az orvosok elítélték, ha a beteg csak Isten-
re bízta a gyógyulást. Hazánkban is megindul az 
orvosképzés. Előtérbe kerül az élettan és a termé-
szettudomány az orvosi egyetemen. Megtalálják a 
hirtelen elterjedt vörheny ellenszerét. A magyar se-
bészek alkalmazzák a francia találmányt, az „éter-
bódítást”. Semmelweis dr. megelőzi a gyermekágyi 
fertőzést. Id. Bókai dr. megvalósítja a korszerű gyer-
mekgyógyászatot. Hirscler dr. Budapesten megte-
remti a magyar szemészeti iskolát, Korányi Frigyes 
dr. pedig megalapozza a tuberkulózis elleni orszá-
gos méretű védekezést.
 Dr. Dabasi Ödön – fiatal magánorvosként – 1896 
márciusában kezdett gyógyítani Monoron, a Pesti 
u. 12. sz. alatti Mikola-házban, majd a Gőzmalom u. 
15. alatt. A járási orvos, dr. Garami Dávid, aki a Pesti 
u. 58. sz. alatt lakott, már súlyos beteg volt. Dabasi 
doktor előbb helyettesi megbízással végezte orvosi 
munkáját, majd ez év novemberében járási orvos-
sá nevezték ki. Vezetői hatásköre a gyömrői járás, 
de Kispest, Szentlőrinc és a Tápióság-Zsiger pusz-
ta lakosaira is kiterjedt. Szakmai tudása, ember- és 
munkaszeretete, felelősségérzete hamar elnyerte a 
betegek és a járási vezetők bizalmát.
 Dabasi doktor segítőtársa elsősorban a községi 
orvosként tevékenykedő dr. Fuchs Jenő, aki 1873-tól 
szolgálta negyven éven keresztül a monori emberek 
egészségének védelmét. Leányai közül a harmadik, 
Margit lett 1898-ban dr. Dabasi Ödön felesége. A há-

(1869–1955)

zasságukból három fiú született: Endre, aki sebész 
lett; Tibor körzeti orvosként dolgozott; Ödön 1944-ben 
hősi halált halt. Dr. Dabasi Tibor leánya, Gabriella az 
orvosi egyetem professzoraként ment nyugdíjba. Dr. 
Dabasi Endre két fia közül Endre, valamint unoká-
ja, András szintén orvos; dédunokája, Eszter az előző 
években végzett orvosként. A második fia, dr. Daba-
si Miklós matematikus, közgazdász professzor, aki 
februárban Monoron járt jogász leányával, dr. Daba-
si Zsófiával, valamint unokahúgával, dr. Dabasi Gab-
riella orvosprofesszorral, hogy megtekintsék „A pol-
gárosodás hajnalán” c. helytörténeti kiállítást a Dr. 
Borzsák István Városi Könyvtárban. Velük tartott dr. 
Kégl János és unokatestvére, Győri Tiborné Kégl Anna-
mária leszármazott is. Az öt érdeklődő utódot Monor 
város polgármestere, dr. Zsombok László is fogadta.
 Dr. Dabasi Ödön közéleti szereplése évtizede-
ken keresztül kiemelkedő a virilis községi képvise-
lők gréniumában. A közegészségügy fáradhatatlan 
harcosa, az önkéntes községi tűzoltóegyesület pa-
rancsnoka, az „Ébredj dalkör” elnöke, a MÁV orvo-
sa, Szentendre tűzrendészeti parancsnoka. Könyv-
tárt ajándékoz a Polgári Körnek, előadássorozatot 
tart a Gazdakörben. 1907-től tb. megyei főorvossá 
nevezi ki a főispán.
 „A közegészségügyi viszonyok az 1900-as év-
forduló körüli esztendőkben nem voltak nagyon 
rózsásak, mert a rossz ivóvíz és a kutak fertőzött-
sége miatt beltenyészetű volt a hastífusz – annyira, 
hogy minden évben járványszerűen lépett fel. A tü-
dővész is szedte az áldozatait.” Az emberi átlagélet-
kor 1867-től 1914-ig 30-ról csupán 40 évre emelkedett. 
Dr. Dabasi Ödönnek „nem volt nehéz éjjel, nappal 
kocsin ülni, az egyik faluból ki, a másikba be..., to-
vább, tovább hajtani, enyhíteni a szenvedést, gyó-
gyítani a betegeket”. 1914. augusztus 2-án a községi 
közgyűlésen dr. Dabasi Ödön indítványt tett, hogy 

„a szegényházi és az új járványkórházak adassanak 
a hadban megsebesült fiainkat gyógykezelő vörös-
kereszteseknek”. Végül a központi elemi népiskola 
tantermeiben rendezték be a hadikórházat, ahol dr. 
Dabasi Ödön és dr. László Ödön, Vasad-Péteri köror-
vosa gyógyította a sebesülteket.
 Forrás: Monor község képviselő-testületi jegyzőköny-
vei 1896–1914; Monorkerületi Lapok 1901–1914; Dr. Vid-
ra József ünnepi beszéde 1948-ban. (Felkutatta: Németh 
László); Dr. Dabasi Miklós családtörténete, 2015

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Dr. Dabasi Ödön és családja 
dr. Dabasi Miklós gyűjtése
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KÖRNYEZET

ARANYSZÍNŰ SÁRGASÁG 
veszélyeztetheti a szőlőhegyet 
A szőlőműveléssel nem 
foglakozók közül is sokakat 
elért már a hír, miszerint 
újfajta szőlőbetegség közelít 
felénk, amelynek a neve 

„aranyszínű sárgaság”. 

A z úgynevezett amerikai kabóca rend-
kívül veszélyes – hallani –, és mivel 
kémiai védekezés ez idő szerint elle-

ne még nincsen, viszont nagyon gyorsan sza-
porodik, óriási károkat képes okozni. Egye-
sek a hajdani szőlőkultúrát csaknem teljesen 
elpusztító filoxérát vizionálják az újfajta be-
tegség következményeként. 
 Mivel a monori szőlőhegy a legveszélyez-
tetettebbek között található a hazai borvidé-
kek között a „kabócatérképen” – tudtuk meg 
Lukácsy Zoltántól, a Monor Környéki Strázsa 
borrend tagjától, az egyik legismertebb helyi 
családi pincészet egyik tulajdonosától –, azt 
is megkérdeztük: érezhető-e a monori szőlős-

gazdák körében, hogy erősen tartanak az itt 
egyelőre még ismeretlen veszedelemtől?
 Amint Lukácsy Zoltán elmondta: tavaly a 
néhai Tóth László birtokában lévő szárazhegyi 
szőlőültetvényében már találtak kabócát, ar-
ról azonban már kiderült, hogy szerencsére 
nem azonos az amerikai kabócával. Magyar-
ország területén azonban már jelen van, nem 
csak repülő, hanem lepetézett állapotban is.
 Mert a monori terület különösen veszélyez-
tetett, nagyon fontos folyamatosan figyelni a 
megjelenésüket, ami főleg május elején köze-
pén – tehát éppen mostanában – szőlővirág-
záskor esedékes.
 Rovarcsapdát fillérekért lehet kapni a gaz-
daboltokban – mondta Lukácsy Zoltán – az 
interneten közölt képek alapján pedig köny-
nyű felismerni a rovart. Rovarölőszerekkel 
valamennyit talán ártani is tudnak neki, bár 
e tekintetben még mindenki csak tapogató-
zik. Sem útmutató, sem tapasztalat nincs arra 
nézve, miképpen lehetne elpusztítani.
 A gazdák körében nem tapasztani félelmet 
– hallhattuk –, ez azonban inkább amiatt van, 

hogy nem veszik komolyan a figyelmeztetést. 
Sokan csak legyintenek: „már megint riogat-
nak bennünket valamivel”.
 Különösen a gazdátlan szőlőterületek je-
lentenek nagy veszélyt, ahol a kabócák hábo-
rítatlanul szaporodhatnak, méghozzá ijesztő 
ütemben. Márpedig a hajdani téesz által tele-
pített kétszáz hektáros szőlőültetvény a szét-
darabolása, parcellázása óta nyolcvan száza-
lékban gazdátlannak tekinthető, elhanyagolt 
terület. Ennek egy része a Gomba felé vezető 
útról is jól látható. A Strázsahegyen is találni 
elhagyott szőlőskerteket, pedig egyetlen út-
széli tőke is veszélyt jelenthet.
 Lukácsy Zoltán mégis azt mondja: a fi-
loxérához hasonlatos pusztítástól egyelőre 
nem kell tartani, de ajánlatos minden óv-
intézkedést megtenni a pusztítás elkerülé-
se érdekében. A lelkiismeretes gazdák ezen 
igyekeznek.
 További információt olvashatnak az arany-
színű sárgaság elleni védekezésről a www.
strazsaborrend.hu internetes oldalon a Hí-
rek-rovatban.  Kertész Zsuzsa
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Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

május 10-én és 17-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

a 100 Ft-os Laci pincében!

Vigadó  
a kilátónál

IDŐPONTEGYEZTETÉS:
06-30/395-4834 | 06-20/824-8823 | 06-20/335-5192

2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67. | etterem@monorivigado.hu
www.monorivigado.hu

Ballagások, 
esküvők, keresztelők, 

szülinapi partik.

MINDEN, AMI 
RENDEZVÉNY!

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
Helyi és más borvidékek minőségi, palackozott borai 

 Helyi termelők különleges élelmiszerei 
Egyedi, kézművestermékek

Könyvet keres? Beszerezzük  
és postaköltséget sem kell fizetnie.

KULTÚRA

Városi vers- és prózamondó-verseny
   Minden évben a Költészet Napját követő-

en várja a monori iskolások jelentkezését a 
városi versmondó versenyre a szervező Dr. 
Borzsák István Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Kiállítás.
 Az április 20-án, a Vigadó Díszterében 
rendezett megmérettetésre szép számmal ér-
kezett nevezés, közel 30-an álltak színpadra, 
hogy megmutassák irodalmi tudásukat.   
 Az alsós korosztályban Barna Bulcsú, a 
Nemzetőr Általános Iskola negyedik osz-

Fo
tó

: D
r. B

or
zs

ák
 Is

tv
án

 Vá
ro

si 
Kö

ny
vt

ár
 és

 H
ely

tö
rté

ne
ti  

Kiá
llít

ás
 fa

ce
bo

ok
 ol

da
la

A Kossuth Lajos Általános Iskola már hosszú évek óta 
ad otthont Pest megye legjobb negyedik osztályos 
tanulóinak, hogy összemérjék tudásukat a részükre 
szervezett komplex tanulmányi versenyen. 
 Április 15-én Pest megye 44 iskolájából 87 ta-
nuló érkezett Monorra, a megyei verseny döntő-
jére.
 A megnyitóünnepségen a versenyzőket Maru nák 
Ferenc igazgató köszöntötte, majd Leéh Péter peda-
gógus és Szirtes Dávid tanuló szép éneke mellett a ne-
gyedikes gyerekek énekét, szavalatát hallgathatták 
meg a versenyzők és kísérőik.

 Ezután a résztvevők két fordulóban oldották meg a 
verseny feladatlapjait, melyet az idei évben is hagyo-
mányosan Miskolczi Károlyné dr. pedagógiai szakértő 
állított össze.
 Az idei feladatsor „Árpád népe hazát talál” cím-
mel a tanulók a honfoglalással kapcsolatos ismere-
teit mérte fel.
 A feladatok megoldásához sokrétű és alapos tudás-
ra volt szüksége a gyerekeknek a magyar nyelvtan, a 
magyar irodalom, a matematika és a környezetisme-
ret tantárgyak ismeretanyagára épülő kérdéseknél. 
A Kossuth Lajos Általános Iskola, mint rendező igye-

kezett mind a tanulók, mind a zsűri munkáját zavar-
talanná tenni.
 A vendégül látott tanulók és kísérőik az eredmény-
hirdetésig rövid sétát tettek a városközpontban, meg-
látogatták a városi helytörténeti kiállítást, mandalát 
színeztek, majd meghallgatták Hevesi Imre koncertjét.
 A versenyen végül szoros eredmények születtek, 
így a zsűri összesen harmincöt tanulót jutalmazott 
oklevéllel és könyvjutalommal. 
 Az első helyezést 96,5 százalékos teljesítménnyel 
Tóth Sára, a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általá-
nos Iskola tanulója szerezte meg. nfo

Megyei tanulmányi verseny a Kossuth iskolában

tályos tanulója végzett az élen, Simon Ist-
ván Mirza című versével. A felsősök között 
a Kossuth iskola végzős diákja, Szirtes Dá-
vid kapta a legtöbb pontot, ő József Attila A 
Dunánál című művét választotta. Szintén 
József Attila verssel, a Tűz van című darab-
bal nyerte meg a középiskolások versenyét 
a JAG diákja, Bürgés Sándor. 
 Minden résztvevőnek gratulálunk, remél-
jük, hogy jövőre még többen választják e ne-
mes, irodalmi megmérettetést!  
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a Kossuth Lajos utcán 
a rendőrség mellett. 

Kérésére bármit beszerzünk. 
Várjuk a gyerekeket és szülőket sok szeretettel! 

Telefonszám: 
06-70/388-4473 

Nyitvatartás: 
hétköznapokon 9–17-ig, szombaton 8–12-ig.

Lili&Bambini 
Gyermek Ruházat

Exclusiv,  
jó minőségű 
gyermekruhák 
megfizethető áron
hétköznapokra, 
különböző alkalmakra 
0–16 éves korig.

Megnyitottunk!

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

További részletek a faysuli-gomba.hu oldalon.

A Fáy András Református Általános Iskola és AMI 
FIZIKA, FÖLDRAJZ és MATEMATIKA  
szakos pedagógusokat keres.

   Amikor a „Most múlik pontosan” im-
már klasszikussá váló, magával ragadó dal-
lamai április 24-én felzendültek a fesztivál-
csarnokban, érezhették a jelenlévők, hogy a 
szerzemény címével ellentétben maradan-
dó élmény részesei lehettek. Már magában 
az sem mindennapi dolog, hogy hazánk 
egyik legnépszerűbb, a Kossuth-díjat is el-
nyert zenekarának koncertjét itt élvezhette 
a szerencsés, telt háznyi monori közönség. 

Köszönet a nagy  
siker minden segítőjének
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Kiknek volt köszönhető mindez? Sokak-
nak. Először is és leginkább a József Atti-
la Gimnázium és Szakközépiskola (JAG) 
szülői munkaközösségének, melynek el-
nöke, Molnárné Bus Szilvia már az év elején 
felvetette azt az ötletet, hogy egy pályáza-
tot nyújtsanak be a Csík Zenekar jótékony-
sági koncertjére, aminek kedvező elbírálá-
sa esetén annak bevételét a JAG diákjainak 
támogatására lehetne fordítani.

 A szülői munkaközösség szervezőmun-
kájának támogatásához örvendetesen sokan 
csatlakoztak. Dr. Zsombok László polgármes-
ter a helyszín használatának felajánlásával, dr. 
Urbán Hajnalka jegyző az engedélyek kiadá-
sával, Takács Endre és Vadas Ferencné a Kövál 
NZrt. részéről a berendezés garantálásával, 
Kiss Gábor rendőr alezredes a helyszín bizto-
sításával, Tóth László tűzoltó alezredes pedig 
a katasztrófavédelmi jogszabályoknak való 
megfeleltetéssel. Artzt Sándor úr, a Daköv Kft. 
megbízott igazgatója a szükséges aggregá-
torral, a mentősök és a polgárőrök pedig ké-
szenléti szolgálatukkal álltak rendelkezésre. 
Az üllői Reflex Professional Kft. hangtech-
nikai-világosítási munkája is fontos része 
volt annak, hogy a Csík Zenekar színvona-
lához méltó körülményeket sikerült megte-
remteni. A szülői munkaközösség sok tagja 
fizikailag, a zenekar fogadásában, vendég-
látásában, helyi felkészülésében is sokat se-
gédkezett.
 Mindez kellett ahhoz, hogy a 90 perces fer-
geteges, virtuóz koncert fel tudta melegíteni 
a nagy hidegben is a népzene iránt érdeklő-
dő, jótékonysági érzelmű közönség szívét. 
 Balatoniné Sárosi Márta, a JAG igazgatónő-
je a digitális eszközpark szükséges fejlesztési 
programjában most rövid időn belül minden 
tantermet fix projektorokkal szeretne felsze-
reltetni. Mindenkinek ezúton is köszöni, aki 
bármilyen módon támogatta az iskola diák-
jait most, ezen célok elérésében is.  B.G. 
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pMonor, 4-es főút, a kőlerakat 

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

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

TáplerakaT
Megnyitottunk!

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

papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

1991 óta

gyári lerakaT

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14
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CeglédbUdapesT 4

BR nevelő, 20/1: 2400 Ft/zsáktól

írisz galamb, keverék: 2700 Ft/zsáktól

Napos, ill. 
előnevelT  
baromFi rendelhető.

BR 
indító 
akció!

Takarék
Több minT bank

Érdeklődjön fiókjainkban: 
Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVIII., Cegléd, Cegléd bercel, Csömör, Ecser, Gomba, Gö-
döllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, 
Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, 
Tápiószentmárton, Üllő, Vasad, Vecsés

* a referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke ka mat peri
óduson (naptári negyedéven) belül nem vál to zik, kamatperió
dusonként a referencia kamatláb vál tozá sából eredően, azzal 
azonos mértékben mó do sul hat. az akciós induló kamatfelárra 
vonatkozó aján lat 2016. június 30ig befogadott, 600 000 forint 
hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 
forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitel intézet nél vezetett 
számlára történő egyösszegű érkezése esetén. 
a Személyi kölcsön igénylésének feltétele a Szövetkezeti Hi
telintézetnél vezetett számla megléte. a nem akciós Személyi 
kölcsön esetén a THM: 14,4217,83%.
A kamatok meghatározása 2016. április 1-jétől alkal mazott 
3 havi BUBOR érték figyelembevételével, a THM-ek meghatáro
zása az aktuális feltételek, valamint az akciós kölcsön esetében 
600 000 forint, míg a nem akciós kölcsön esetében 500 000 
forint hitel összeg figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül aján lat tételnek. 
a Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.
a kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az adott Szövetke
zeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános 
Szerződési Szabályaiban, illetve a Hirdetményében, amelyeket 
a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló helyi
ségeiben, és honlapján érhet el.
** az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat kizá ró lag az akció
ban résztvevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek 
listáját megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu címen.

www.szemelyikolcson.takarek.hu

reprezentatív példa:
  kölcsönösszeg: 1 millió forint
  Futamidő: 36 hó
  Éves kamat (változó): 9,68%
  THM: 11,50%
  Havi törlesztőrészlet: 32 221 
forint

  A teljes fizetendő összeg:  
1 159 956 forint

  A hitel díja: 177 156 forint

Egyszerű segítség minden 
élethelyzetre!
Vegye igénybe most akciós 
induló kamattal** váratlan 
vagy tervezett kiadásaihoz!

Takarék Személyi kölcsön

Akár 9,68%* akciós 
induló kamat

THM: 10,90-11,81%

Szabad 
felhaSználáSra, 

EgyszErűEn!

Városi 
könyvtár 
programjai

Májusban ismét  
Strázsahegyi Tekerő 
amatőr terep-kerék-
párverseny

   Idén is megrendezésre kerül a helyi tö-
megsport egyik legfontosabb eseménye a 
Strázsahegyi Tekerő. Az iskolák közötti egész 
éves játékos versengés kerékpáros verse-
nye május 21-én 10 órakor rajtol a jól bevált  
Bacchus téri helyszínen.
 A nevezés május elejétől lehetséges az is-
kolai testnevelő tanároknál. Nevezési díjat 
idén sem kell fizetni, abban az esetben kérnek 
letéti díjat a szervezők, ha valaki a helyszí-
nen nevez a versengésre. A 10 órakor kezdő-
dő verseny pályáinak bejárására a rendez-
vény napján 9 órától van lehetőség. Nevezni 
bármilyen, a KRESZ előírásainak megfelelő, 

felkészített kerékpárral lehet. Fejvédő hasz-
nálata kötelező. 
 Óvodás kortól várnak minden résztvevőt, 
egészen „master” kategóriáig. A verseny ide-
je alatt vetélkedőkkel és kézműves-foglalko-
zásokkal is készülnek a szervezők a Bacchus 
téren. Az indulók között a értékes nyeremé-
nyeket, többek között egy kerékpárt is kisor-
solnak. 
 A versenyre a jelentkezési lap kitöltésé-
vel tudnak regisztrálni az érdeklődők, amit 
a részletes kiírással együtt megtalálnak a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ honlap-
ján (www.vigadokft.hu).  nfo     

Ringató-foglalkozás  
Czapári Zsuzsanna vezetésével
Május 4-én, 11-én, 18-án, 25-én 9 óra 30-tól.

Rajzpályázat eredményhirdetése
Május 6. 15 órától

Horgolószakkör
Május 7. 10 órától

Kolozsi Ildikó: Rejtőző kavicsok  
című könyv bemutatója.
Május 10. 16 óra 30

Helyismereti vetélkedő
Május 11. 14 óra

Dr. Borzsák István  
Városi Könyvtár (Monor,  
Kossuth Lajos utca 88.)  
Tel.: 06-29/412-246. Web:  
www.monorkonyvtar.hu
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KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT 
Május 2.
Berkes András festőművész kiállítása.
Vigadó, emeleti galéria

MOZDULJ MONORON KATUS ATTILA 
AEROBIK-VILÁGBAJNOKKAL!
Május 8.
Családi nap, aerobik félóra és városi futás.
Városi uszoda, parkoló

ALMA EGYÜTTES KONCERTJE
Május 14.
Piac- és fesztiválcsarnok

STRÁZSAHEGYI TEKERŐ
Május 21.
Amatőr terep-kerékpárverseny
Bacchus tér

MONOR VÁROSI GYEREKNAP
Május 29.
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.

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 
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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. május 
12-én  és 18-án 
17 órakor

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

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!
KAROSSZÉRIALAKATOS és AUTÓSZERELŐ Monor

Az állások részletes leírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu\jobs.php honlapon.

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

Jelentkezés folyamatosan.

További információ:
Rendek Sándor üzemvezető, tel.: +36-20/972-4948

 A  Zrt.
munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

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

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

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

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

végezzük! Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 120 Ft/m2 ártól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA 
Május 4.  
További információ: 06-29/412-671. 
Városi Zeneiskola

TELEPI VÖRÖSKERESZT  
ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGE
Május 8.
Művelődési ház

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Május 21.
Ezúton értesítjük az érdeklődőket, hogy a meghirdetett egész-
ségnap új időpontban, szeptember 10-én kerül megrendezésre. 
További információ: 06-29/411-883.
Művelődési ház

ORBÁN-NAP
Május 28.
Szent Orbán tér

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉVZÁRÓ
Május 31.
Művelődési ház 

TÁBOR BEIRATKOZÁS
Június 13. és 15. 17-19 óra
Tábor időpontok:
Június 27- től július 1-jéig.
Július 11-től július 15-ig.
Szervező: Nagycsaládosok Monori Egyesülete

Szervezetek  
programjai

Meghívó

Húszéves a 
Forrás kórus

   Helyesbített dátum: a Monori Telepi Vörös-
kereszt május 8-án, 14 órai kezdettel anyák 
napi ünnepséget, valamint megemlékezést 
tart a Vöröskereszt fennállásának 135. év-
fordulója alkalmából a Monori Művelődé-
si Házban. Mindenkit szeretettel vár a Vö-
röskereszt vezetősége. 

  A Monori Ady Úti Általános Iskola For-
rás kórusa idén ünnepli fennállásának 20. 
évfordulóját.
 Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, 
akik valaha tagjai voltak a kórusnak, jöjje-
nek el és ünnepeljenek velünk!
 A hangverseny május 20-án 18 órakor 
kezdődik a monori Vigadó dísztermében. 
A belépés díjtalan.
 Az utolsó művet (Ó, halld meg Uram...) 
a többség tanulta, ezért ha van kedve, áll-
jon be a jelenlegi kórus mellé és daloljon 
együtt velünk. Szabóné Horváth Anna, karnagy. 
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SPORT

Hirdetés

Bravó MSE-úszók!

Éremeső a karateversenyen 

  A diákolimpia országos döntőjében már-
cius 19-én, Miskolcon Bock Luca (2007) az 50 
méteres mellúszásban – Pest megye legjobb-
jaként – az első korcsoport 8. helyét szerezte 
meg. Ez azt jelenti, hogy csak heten voltak 
jobbak nála kategóriájában Magyarországon. 
A megye, Monor és a Jászai Mari Általános 
Iskola is büszke lehet rá.

 Szép napja volt a Monori 
Sportegyesület úszóinak ápri-
lis 2-án, az Érdi Aréna Sport-
uszodában is. 31 fős küldöttsé-
gük egy váltó arannyal és tíz 
egyéni (négy arany-, négy ezüst- 
és két bronz-) éremmel, vala-
mint 16 pontszerző hellyel tér-
hetett haza. 
 Aranyérmet nyertek a 4-szer 
50 méteres gyorsváltóban (2007): 
Szabó Dóra, Barta Bianka, Bock 
Luca, Sánta Vivien.
 Egyéni aranyérmes lett 50 mé-
ter háton Szabó Dóra (2008), 50 
méter gyorson Bock Kamilla (2008), 
Sánta Vivien (2007), Barta Bian-

ka (2009).
 Egyéni ezüstérmes 50 méter gyorson Sza-
bó Dóra (2008), Szarka Bulcsú (2008). 50 méte-
res hátúszásban Bock Kamilla (2008), Barta 
Bianka (2009). 
 Egyéni bronzérmet nyert 50 méteres gyors-
úszásban Koblencz Kristóf (2007), 50 méteres 
hátúszásban Bock Luca (2007). B.G.

Balatoni Bence március 20-án – Dorogon – meg-
nyerte azt a válogató versenyt, ami az első lépés 
volt ahhoz, hogy hazánkat képviselhesse a korosz-
tályos Európa- és világbajnokságon. Akkor két ma-
gyar után egy moldáv, majd egy amerikai verseny-
társát is le tudta győzni.
 Április első hétvégéjén szintén sikerrel vette a 
következő akadályt Kecskeméten, ezúttal hazai 
ellenfeleit megelőzve. Így juniorként a magyar 
válogatott csapat tagja lesz a kötöttfogás 66 kilo-
grammos súlycsoportjában. A bukaresti Európa-
bajnokságon június 21–22-én, illetve a világbaj-
nokságon, a franciaországi Maconban augusztus 
30–31-én szurkolhatunk neki. De a dorogi és a 
kecskeméti siker után is folytatta – folytatja – a 
kemény versenyfelkészülést. Az április 11-i horvát-
országi nemzetközi versenyen már ismét szőnyeg-
re lépett. Ott kilenc súlycsoportbeli ellenfele között 
a harmadik helyet sikerült megszereznie. B.G.

Monori birkózó  
a nemzetközi 
porondon

  Április 9-én, a Jászai Mari Ál-
talános Iskola tornacsarnoká-
ban, nyolcadik alkalommal 
került sor a Monori Sport-
egyesület (MSE) nagy karate  
versenyére utánpótlás kor-
csoportban. A 11 egyesü-
let 225 indulója – 5-17 éves 
korig – formagyakorlatban 
(kata) és szabad küzdelem-
ben (kumite) mérhette ösz-
sze ügyességét; nem, kor, fo-
kozat, súly és magasság szerinti 
csoportokban.
 A monoriak kiváló szervezőmunká-
val tudták biztosítani a találkozó zökke-
nőmentes lefolyását, Shitan Kurdi Gábor – 

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 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

7. danos mesternek, a Magyar 
Karate Szakszövetség el-

nökségi tagjának, a ma-
gyarországi Hayashi-ha 
Shito-ryu vezetőjének – 
segítségével, valamint 
dr. Zsombok László pol-
gármester – aki a ver-
seny fővédnöke volt – 

köszönhető megtisztelő 
támogatásával.  

 A sportegyesület minden 
évben szeretne megrendezni 

egy hasonló színvonalú versenyt. 
Annál is inkább, mert szinte hihetetlenül 

szép eredményeket értek el az egyesület tag-
jai: a 35 monori induló 58 érmet szerzett. Az 

említett két versenyszámban 10 arany, 17 
ezüst és 31 bronzérem gazdagította az MSE 
karatésainak sikerlistáját, széles körben nö-
velve Monor sportéletének jó hírnevét.  B.G.
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkí-
sérték utolsó útjára szeretett halottunkat, Sán-
dor Ferencnét.
 Együtt érezve a családdal, sírjára elhelyez-
ték a megemlékezés virágait. A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Izmán 
Károlyné, született Nagy Erzsébet elhunyta mi-
att mély gyászunkban együtt éreznek, hogy fáj-
dalmunkban osztoznak, utolsó útjára elkísér-
ték és sírjára elhelyezték az emlékezés virágait. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, borrendi tagoknak 
és mindazoknak, akik szeretett férjemet, Bo-
dor Jánost utolsó útjára elkisérték, sírján elhe-
lyezték a kegyelet virágait, ezzel is osztozva mély 
gyászunkan. A gyászoló család

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

•   5 hónapos tejeskávé színű, vizsla 
küllemű, vizslakeverék kan kutya (oltva, 
egészségesen) ingyen elvihető. 
Érd.: 06-30/233-4434

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

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

•   Ingatlanába költöztek a méhek? Ingyenes 
rajbefogást vállalok! 40 éves méhészeti ta-
pasztalattal. Tel.:06-70/607-4444

Köszönet- 
nyilvánítás

Apróhirdetés
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Feladatok: 
•  Kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat a napi akciókról, menükről
•  Kiegészítő termékeket ajánl „up-selling”-el
•  Pénzt és pénztárgépet kezel
•  Tisztán tartja a pultot és mukaterületét
•  Hatékonyan együttműködik a háttérkonyhai csapattal
Elvárások:
•  Jó teherbírás, pörgős, csapatban dolgozni szerető személyiség
• Korai műszakkezdés vállalása 
•  Célirányos tapasztalat és/vagy alapfokú angolnyelvtudás előnyt jelent
Amit kínálunk:
•  Lehetőség nyelvgyakorlásra
•  Egyedi, a Liszt Ferenc Reptéren belüli munkakörnyezet, jó csapat
•  Stabil bejelentett munkahely, műszakpótlékokkal és gyorséttermi bérpótlékkal 
•  Melegétkezés plusz étkezési jegy 
•  Teljesítmény utáni bónuszlehetőség
Munkavégzés helye:
Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér (megközelítés a Kőbánya Kispestről induló 200E-s 
reptéri busszal)

Burger king

gYOrSÉTTerMi kASSZÁS-PÉnZTÁrOS

csapatba, újA reptéren működő 

kOllÉgÁT kereSünk

Ha úgy érzed, hogy szeretnél egy fiatal és lendületes csapat tagja lenni,  
akkor várjuk önéletrajzodat a pozíció megjelölésével  

a application@ssp.hu címre vagy a 1/688-1313-as faxszámra.

Kezdeni azonnal lehet, diákok jelentkezését is várjuk!

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító



Akciós árak május 11-től 23-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

hétfőn

kedden

szerdán
pénteken

csü
törtökön

szo
mbaton

más napokon:

490 Ft/kg

más napokon:

490 Ft/kg

más napokon:

1100  Ft/kg

más napokon:

890 Ft/kg

más napokon:

590 Ft/kg más napokon:

790 Ft/kg

Már 
bankkártyával 

is fizethet 
nálunk!

Sertéstarja

Sertéslapocka

Csirkemell 
csonttal

Sertészsír 1 kg Marhaszegy és -oldalas

Csirkecombfilé

Sertés apró hús

Faros csirkecomb

Pecsenye kacsa  
gyorsfagyasztott

699 Ft/kg

899 Ft/kg

299 Ft/kg
990 Ft/kg

850 Ft/kg
890 Ft/kg

499 Ft/kg

690 Ft/kg

399 Ft/kg

599  Ft/kg

Kockázott csülök



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


