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A helyi borosgazdák pincéinél egész nap kiváló borokat kóstolhatnak, emellett igazi összművészeti 
fesztivál várja a pincék között sétálókat. A rendezvényen különleges helyszínek várják a látogatókat, 

ahol megismerhetik a pincefalu ezernyi élményét! Népi mesterségek bemutatói, kézműves 
foglalkozások, házias ízek, népi játékok, bridzs klub, helyi zenekarok és táncosok  

várják az idelátogatókat és megismerkedhetnek a pincék különös lakójával Bor Ivóval is!

1. Knakál József pincéje: Badacsonyi Borvidék, vendég: Laposa Borbirtok (Badacsonytomaj). 2. Magócsi-Horváth Pince: Házigazda Hanzelik Lajos, Kunsági Borvidék, vendég: 
Kemenczés Borház (Cegléd). 3. Tasi Viktor pincéje: Csongrádi Borvidék, vendég: Balog Árpád kézműves családi borászata (Hódmezővásárhely). 4. Kovács Robi pincéje: 
Szekszárdi Borvidék, vendég: Frankos Borház (Szekszárd). 5. Schmidt Norbert pincéje: Tokaji Borvidék, vendég: Illés Pince (Erdőbénye). 6. Vásárhelyi József pincéje: Tokaji 
Borvidék, vendég: Babits Pincészet (Tolcsva). 7. Sárosi István pincéje: Villányi Borvidék, vendég: Ruppert Szőlőbirtok és Pincészet (Babarcszőlős). 8. Bokros Borozó: Nagy-
Somlói Borvidék, vendég: Fazekas borpince (Somlóvásárhely). 9. Jámbor Miklós pincéje: Nagy-Somlói Borvidék, vendég: Fazekas borpince (Somlóvásárhely). 10. Vitéz Pince: 
Egri Borvidék, vendég: Aegidius Bormanufaktúra (Eger). 11. Seres Attila pincéje: Pannonhalmi Borvidék, vendég: Pannonhalmi Borvidéki Bor-promóciós Kft. 12. KultPince: 
Kunsági Borvidék, Badacsonyi Borvidék, házigazda: KultPince – Monor, vendég: A’Capella Szőlőbirtok (Ábrahámhegy). 13. Kugel Pince: Etyek-Budai Borvidék, vendég: 
Etyeki Kúria Borgazdaság (Etyek). 14. Kugel György pincéje: Egri Borvidék, vendég: Havas&Timár Pincészet (Eger). 15. Szöőr Levente pincéje: Kunsági Borvidék, vendég: 
Lukácsy Pince (Monor). 16. Csúzi Családi Pincészet: Kunsági Borvidék. 17. Bokros-Kovács Családi Pince: Szekszárdi Borvidék, vendég: Brill Pálinkaház. 18. Szabó Imre 
pincéje: vendég: Állomás pékség. 19. Sabo Pince: Kunsági Borvidék, Sinkovicz és Kiss borászat (Tabdi). 20. Bicskei-Gosztola Pince: Neszmélyi Borvidék, vendég: Fülöp Pince 
(Nyergesújfalu). 21. Pogácsás Tibor pincéje: Pécsi Borvidék, vendég: Pannon Borbolt (Pécs). 22. Hübel Gyula pincéje: Kunsági Borvidék, vendég: István Borház (Kiskőrös). 23. 
Nagy László pincéje: Villányi Borvidék, vendég: Mokos Pincészet (Palkonya). 24. Bolyhos Lajos pincéje: Pannonhalmi Borvidék, vendég: Deé Családi Pincészet (Győrújbarát). 
25. László Péter pincéje: Mátrai Borvidék, Bükki Borvidék, Tokaji Borvidék, vendég: Revolution WineZ (Mezőkövesd), Péteri Borbarát Kör Egyesület. 26. KétSzabó Borpince: 
Szekszárdi Borvidék, Pécsi Borvidék, Tokaji borvidék, Villányi borvidék, vendég: Bodri Pincészet (Szekszárd), Lisicza Borház (Pécs), Radics Barna (Tokaj), Wunderlich Lojzi (Villány). 
27. KétSzabó Borpince: Nagy-Somlói Borvidék, Villányi Borvidék, vendég: Zsirai pincészet (Somlóvásárhely). 28. Czeglédi Pince: Balatonboglári Borvidék, Balaton-felvidéki 
Borvidék, Balatonfüred-Csopaki Borvidék, Kunsági Borvidék, vendég: Borháló (Vecsés), Ker-Bor Kft. (Monor). 29. VMSZ pince: Kunsági Borvidék, vendég: Megyeri-Hanti Pince 
(Monor). 30. 100 Ft-os Laci és Vigadó: Villányi Borvidék, vendég: Bock Pince (Villány), Karikás Pálinkaház (Csemő), Vigadó Étterem.

Vendégváró pincék

Monor városközpont

A késő délutáni és esti színpadi programok a Szent Orbán téren

Monori Pincefalu

Részletes programok

10:15– 
10:45   Pomázi Fúvószenekar  

vendégváró térzene 
10:45  Borrendi felvonulás Monor 

megújult városközpontjában
11:00  Hivatalos megnyitó,  

borrendi tagavatás,  
Monor Város bora-díj átadása, 
Pincefalu gyerekszemme-pályázat 
eredményhirdetése

17:30 Monori Strázsák Néptáncegyüttes bemutatkozása 
18:30 és 19:30  Vivat Bacchus énekegyüttes 
21:00  Pannonia Allstars Ska Orchestra élő koncertje

14:00–20:00  
Vendégváró pincék nyitvatartása
A délután során a színpadon és a pincék között 
fellépnek:
Pomázi fúvószenekar, Monori Strázsák 
Néptáncegyüttes, Bényei Lányok-Asszonyok 
Hagyományőrző Néptánccsoport, BOR-óka zenekar, 
Kökényszem Citerazenekar, Vasadi Hagyományőrző 
Citerazenekar, Ifjú Strázsák Néptáncegyüttes, 
Nyerítő zenekar, Borvirág zenekar, Hagyományőrző 
Kelevézek és a Megasztárból ismert Szabó Leslie is. 
A fellépések pontos időpontját és helyét keressék a 
Fesztiválújságban!
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  A tavalyi sikeres pályázat után idén 
is elnyerte a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft. a Kerékpáros 
Magyarország Szövetség (KMSZ) és a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kö-
zös pályázatán a Kerékpáros Munka-
hely díjat. Idén első alkalommal Monor 
város is megmérette magát a pályáza-
ton, amely eredményeként elnyerte a 
Kerékpárosbarát Település címet. A dí-
jat Zsombok László polgármester Nyír-
egyházán vette át. 
 Az ünnepélyes átadáson Tasó Lász-
ló közlekedéspolitikáért felelős állam-
titkár felidézte, hogy idén tízedik alka-
lommal jelentkezhettek a minisztérium 
és a Kerékpáros Magyarország Szövet-
ség közös pályázatára az érdeklődők. A 
kerékpárosbarát pályázatok célja, hogy a 
települések és munkáltatók a megfelelő 

Kerékpárosbarát  
település lett Monor 

infrastruktúra kialakításával, szemlélet-
formálással tegyék lehetővé, biztonságos-
sá és vonzóvá a kerékpáros közlekedést a 
lakosok, dolgozóik és ügyfeleik számára. 
 Fontos ez a monori önkormány-
zatnak is – mondta Zsombok László 
polgármester a díjátadó másnapján a 
Strázsahelyi Tekerőn, a helyi tömeg-
sport egyik legnagyobb kerékpáros 
eseményén. 
 – Az önkormányzat a kerékpárutak 
kialakításával és az intézmények fej-
lesztésével tudja ösztönözni a lakossá-
got a kerékpárhasználatra, de az eh-
hez hasonló versenyeken való aktív 
részvétel, és a helyi kerékpáros inf-
rastruktúra használata tette lehetővé, 
hogy elnyerhesse a város és a Viga-
dó a megtisztelő címet – mutatott rá 
Zsombok László.  nfo 

  A Kövál Nonprofit Zrt. gépparkja 
két új eszközzel bővült, melyek segít-
ségével újabb fontos feladatokat láthat 
el az önkormányzat cége – tudtuk meg 
Takács Endre igazgatótól. 
 – Sor került egy emelőkosaras után-
futó beszerzésére, amely segítségével 
a közterületen és az intézmények kör-
nyezetében található fák gallyazását 
tudjuk elvégezni. A célgép segítségé-
vel sokkal gyorsabban és könnyebben 
gallyazhatjuk például a viharok és az 
ónos eső következtében balesetveszé-
lyessé vált fákat, ezért közbiztonsági 
szempontból is fontos volt a gép be-
szerzése – hangsúlyozta az igazgató.
 A másik célgéppel az árokmedrek 
tisztítását és helyreállítását végzi majd 
a Kövál Zrt. A munkák elvégzésére egy 

Hatékonyabb munka- 
végzés gépek segítségével

brigádot is alakítanak, hogy a kritikus 
helyeken minél hamarabb megoldják a 
csapadékvíz elvezetését. 
 – Az új gumiláncos kotrógép se-
gítségével lényegesen hatékonyabban 
tudjuk megtisztítani és helyreállítani a 
város csapadékvíz-elvezetési rendsze-
rét azokon a területeken, ahol kézi erő-
vel ez nem lehetséges, vagy nehézkes 
lenne. Vannak olyan kritikus pontjai a 
városnak, ahol nem biztosított a meg-
felelő vízelfolyás, megteltek földdel a 
szikkasztók, ezért megreked a víz, ami 
komoly problémákat okozhat a lakos-
ságnak. Elsősorban ezeket a pontokat 
vesszük célba az új brigáddal – magya-
rázta Takács Endre. Az árkok tisztítása 
és karbantartása folyamatosan történik 
majd az év hátralevő részében.  nfo

A Borvidékek Hétvégéje központi tere, a 
Szent Orbán tér megközelíthető gyalo-
gosan, kerékpárral a város felől a Csoko-
nai utca–Strázsahegyi dűlő vagy az Acsá-
di utca–Mendei út útvonalakon, illetve a 
Vigadó–Szent Orbán tér útvonalon 11 óra 
és 20 óra 45 között közlekedő kisvonattal. 
Ezeken az útvonalakon gépjárművel be-
hajtani nem lehet!
 A gépkocsival érkezőknek ingyenes par-
koló áll rendelkezésükre közvetlenül a ven-
dégváró pincéknél végződő Locsodi úton 
(GPS: 47.371226, 19.444667). A parkolót a 
Monort Péterivel összekötő úton haladva, 
Monort Péteri felé elhagyva, majd a táb-
lákkal jelölt ponton jobbra kanyarodva a 
Bereki-dűlőn keresztül közelíthetik meg. 
A fűútról a 47.366020, 19.426768 GPS-ko-
ordinátánál kell lekanyarodni. 
 A rendezvényre busszal vagy vonattal ér-
kezők a Vigadótól induló kisvonattal,  vagy 
taxival közelíthetik meg a Szent Orbán teret. 

Közlekedés  
és parkolás  
a rendezvényen

  Május 21-én rendezték a Strázsahe-
gyi Tekerő amatőr terepkerékpáros-
versenyt. A pincefalu kanyargós útja-
in megrendezett eseményre több mint 
kétszázan neveztek, a program igen 
népszerű volt a helyi általános iskolás 
gyerekek körében is. 
 A verseny az óvodás korúak futamá-
val kezdődött, majd az idősebb korosz-
tályok kerekeztek végig a különböző 
nehézségű és hosszúságú pályákon. A 
felnőttek számára egy hat kilométeres 
pályát jelöltek ki a szervezők, amely ko-
moly fizikai kihívást tartogatott a dom-
bos terepen a versenyzőknek.
 Az eredményhirdetésen összesen 14 
kategóriában osztottak ki érmeket és 
ajándékokat a legjobbaknak. Az ese-
mény fődíját, egy terepkerékpárt, me-
lyet az indulók között sorsoltak ki a 
szervezők a Memo Bike kerékpárüzlet 
ajánlotta fel. 
 A helyezettek névsorát elolvashatják 
a www.monor.hu weboldalon.  nfo

Kétszáznál  
is többen  
tekertek  
a Strázsán
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   A Monori Pincefalu a hazai épített 
pincekultúra egyik fontos és a maga 
módján egyedülálló eleme. A Monor 
Városi Települési Értéktár megalaku-
lását követően rögzítette a közel ezer 
pincét magába foglaló építészeti érté-
ket, amely most a Pest Megyei Érték-
tárba is bekerült. A Monori Strázsa-
hegyi Pincefalu Védett Pincesorainak 
Pest Megyei Értéktárba történő felvé-
teléről Pest Megye Önkormányzatá-
nak Közgyűlése Megyei Értéktár Bi-

  Felhívjuk a tisztelt kül- és belterületi 
ingatlantulajdonosok és földhasználók 
figyelmét, hogy a 2008. évi XLVI. tör-
vény 17. paragrafus (4) bekezdése alap-
ján „a földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani”.
 Ha a földhasználó ennek a kötele-
zettségnek nem tesz eleget, úgy köz-
érdekű védekezést rendel el a hatóság, 

Védekezés parlagfű ellen

Felvették a pincefalut  
a Pest Megyei Értéktárba

Sikeres, szép összefogás volt
  Városi szervezésben 17 fő részvételé-

vel hét éve kezdődött az önkéntes sze-
métszedés a város közterületein. Hat 
éve indult a Te Szedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért-akció, melyhez 
Monor is csatlakozott – akkor 31 fővel. 
Azóta minden évben többen. Tavaly 
455-en, az idén pedig már 1354-en vet-
tek részt a kampányban.
 Princz Verona, aki a Műszaki, Vá-
rosgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Iroda részéről kezdetektől koor-
dinálta az akciót, fontosnak tartotta, 
hogy a puszta híradáson kívül olva-
sóink megismerhessék e siker legfon-
tosabb összetevőit is.
 – Az idén már ismertük egymást 
azokkal, akik rendszeresen jelentkez-
nek, és ők hozták saját további ismerő-
seiket is – kezdte beszámolóját. A böl-
csődék dolgozói és MÁV-nyugdíjasok 
már tapasztalt visszatérőknek számítot-
tak, de ott voltak a Katona- és a „Zöld 
Óvoda” címet elnyert Jászai óvoda óvó-
női is. Nagy létszámban jöttek mind 
a négy általános iskolából, illetve az 
érettségi előtti közösségi munkavál-

melynek költsége a földhasználót ter-
heli, valamint a növényvédelmi bírság 
is kiszabásra kerül.
 A növényvédelmi bírság 15 ezer fo-
rinttól 5 millió forintig terjedhet, a fer-
tőzött terület nagyságától függően.
 Továbbá a fent említett törvény és 
paragrafus (1) bekezdés c) pontja sze-
rint a termelő, illetve a földhaszná-
ló köteles egyéb károsítók ellen vé-
dekezni, ha azok más, különösen a 
szomszédos termelők növényterme-
lési, növényvédelmi biztonságát vagy 

A helyi értéktárak felada-
ta, hogy rendszerezzék és 
összesítsék a települések 
és a környékük területén 
fellelhető települési és táj-
egységi értékeket. A helyi 
értéktárak létrehozásának 
célja, hogy összegyűjtse és 
bemutassa a térség termé-
szeti környezetének, szel-
lemi, anyagi, művészeti 
alkotásait, hagyományait, 
ezáltal is erősítve az ösz-
szetartozás érzését.

Értéktárak

zottsága döntött Kiss Attila, a helyi 
értéktárbizottság elnöke kezdeménye-
zésére, Zsombok László polgármester 
támogatásával. 
 A bizottság tájékoztatása alapján a 
megyei értéktárba felvett értékek – köz-
tük a Strázsahegyi Védett Pincesorok is – 
szöveges leírással, fényképes bemutató-
val megjelennek Pest megye honlapján, 
és terveik szerint az értéktár bővülésé-
vel egy kiadvány is készül majd, amely 
tartalmazza a megyei értékeket.  V. 

lalás részeként a Szterényi Középisko-
lából szintén. Igen örvendetes, hogy a 
Máltai Szeretetszolgálat irányításával 
a romák délelőtt a Cinka Panna utca 
közterületeit takarították, a telepen 32 
zsák szemetet összeszedve maguk után, 
délután pedig a csévi úton kivették ré-
szüket a többiekkel való nagy városi 
együttműködésben is. A járási hivatal 
és az önkormányzat dolgozói közül is 
sokan bekapcsolódtak, Zsombok László 
polgármesterrel és a képviselő-testület 
több tagjával. A gyerekek óvodájuk, is-
kolájuk környékét tisztították, tanára-

ik és szüleik segítségével. A kicsik kis 
kukászsákot, kis kesztyűt és édessé-
get is kaptak. A többiek főleg Monor 
bekötőútjait takarították (a vasadi ki-
vételével). A monorierdői különösen 
szemetes volt. De például a Halas utca 
az idén tisztábbá vált az eddigieknél. A 
nemzetőrösök még a Bacchus tér kör-
nyékére is kimentek. A szemétszedők 
biztonságáról a polgárőrség és a rend-
őrség gondoskodott. A zsákok elszál-
lításában pedig most is jó partner volt 
a KÖVÁL.
 Az 1110 gyerek, a 244 felnőtt és kö-
zépiskolás 461 zsák szemetet, 33 autó-
gumit és 3 állati tetemet szedett össze. 
Közben még egy frissen elgázolt szép 
fajtiszta kutya életét is sikerült meg-
menteni, dr. Szakács Árpád állatorvos 
segítségével. 
 A legfontosabb azonban, hogy egy 
közösségi cél érdekében sikerült így 
összefognia a város különböző korú 
és foglalkozású polgárainak. Valószí-
nűleg valamennyien megtapasztalhat-
ták, hogy könnyebb a szemetet nem el-
dobni, mint utólag összeszedni. B.G.

HÍREK

az emberi egészséget bármely módon 
veszélyeztetik, valamint figyelembe 
venni az integrált növénytermesztés 
alapelveit, továbbá a környezet és a 
természet védelmét.
 Kérjük kísérjék figyelemmel föld-
területeik állapotát. Önmaguk és 
embertársaik egészsége, a szomszéd 
földhasználók növénytermelési és nö-
vényvédelmi biztonsága érdekében 
végezzék el a megfelelő mechanikai 
vagy vegyszeres beavatkozást a par-
lagfű virágzásának, illetve az egyéb 
károsítók elszaporodásának megaka-
dályozása érdekében. 

Monori Polgármesteri Hivatal Műszaki,  
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda
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   Május elején több év szünet után 
újra elindult Monoron a helyi buszjá-
rat. A város vezetése akkor is hangsú-
lyozta, hogy tesztjelleggel kezdi meg a 
szolgáltatást a Volánbusz, melyben to-
vábbi változások várhatók.
 Az első hetek tapasztalatai és a lakos-
sági visszajelzések alapján a megkez-
dett szolgáltatás bővítésére van szük-
ség. Az üzemeltetővel folytatott sikeres 
tárgyalásoknak köszönhetően a Monort 
érintő helyközi járatok is használha-
tóak lesznek helyi menetjeggyel a kö-
zeljövőben. Ez gyakorlatban azt jelenti 
majd, hogy bármelyik Monorról indu-

  A Monor Hivatásos Tűzoltóság ala-
pításának évfordulójára való megem-
lékezés nem egyszerűen egy mindmá-
ig működő szervezet megalakulásáról 
szól. Bár e tény önmagában is tisztelet-
re méltó esemény, a tűzoltóság létrejöt-
te hazánk modern tűzvédelmi rendsze-
rének megszületését jelentette. 
 Érdemes megállni, tisztelegni az elő-
dök előtt – akikre örök példaként te-
kinthetnek a felnövekvő tűzoltónemze-
dékek – és igaz hivatástudattal tovább 
haladni „Magyarország szolgálatában 
a biztonságért!” A megemlékezés kap-
csán június 4. és június 10. között idő-
szakos kiállítás kerül megrendezésre 
a monori Vigadóban.  nfo

  Bokros László 1926. május 2-án szüle-
tett. Dr. Zsombok László polgármester a 

Monor Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet a Monori Gondozási Központ intéz-
mény vezetésére. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2016. június 22. Bővebb 
tájékoztatás a www.monor.hu oldalon 
érhető el, vagy Burján Sándortól kérhető 
a 06-29/612-305 telefonszámon. 

Monor Város Önkormányzata pályázatot hir-
det iskolaorvos munkakör betöltésre. A pá-
lyázat benyújtásának határideje: augusz-
tus 1. Bővebb tájékoztatás: www.monor.hu, 
Molnárné Virág Erika, tel.: 06-29/999-230.

Álláspályázat 

Tovább javul a tömeg- 
közlekedés Monoron

25 éves a 
tűzoltóság

Bokros Laci bácsi 90 éves

hagyományokhoz híven személyesen 
köszöntötte a 90. születésnapja alkal-

mából. Laci bácsi már izgatottan várta 
városunk polgármesterének köszönté-
sét. Büszkén mesélt gyermekeiről, uno-
káiról, dédunokáiról. (A képen lánya, 
fia, egyik unokája és legkisebb déd-
unokája látható.)
 Laci bácsi örömmel beszélt egyetlen 
munkahelyéről, a monori NÖMI-ről, 
ahol több mint 4 évtizeden át dolgozott. 
Tisztelettel beszélt főnökeiről, munka-
társairól, akik ha tehetik, meglátogatják.
 Kedvenc időtöltése a kertészkedés, 
ami korábban is a munkáját képezte. 
Nagyon szereti barátját, a kis tacsi ku-
tyáját. A múltbeli nagy fájdalmak dacá-
ra optimizmussal, boldogságot sugárzó 
arccal tekint a jövőbe.
 Városunk első embere kellemesen be-
szélgetett az ünnepelttel, az ünneplők-
kel, hisz nagy örömmel köszönti azo-
kat, akik igényt tartanak 90., 95. vagy 
100. születésnapjuk hivatalos megün-
neplésére is. 
 Jó egészséget kívánunk minden 
szépkorúnak! 

ló, vagy ide érkező Volánbuszt igénybe 
lehet majd venni a város közigazgatási 
határain belül. 
 Ezzel a változással a város beveze-
tő útjain közlekedő buszjáratokat és a 
vasútállomást érintő buszokat is lehet 
majd használni, így kora reggeltől késő 
estig biztosított lesz a városközpont, a 
piac és a vasútállomás gyors és kényel-
mes elérése a távolabb lakók számára 
is. A szerződéskötés időpontjáról és a 
szolgáltatás bővítésének kezdetéről a 
város megújult honlapján és a Strázsa 
újságban is tájékoztatjuk majd a lakos-
ságot. nfo
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Több mint 4 millió forinttal segíti 
a helyi civilszervezetek munkáját 
az önkormányzat. A támogatások 
köre idén a gyermekek nyári 
tá boroztatásával bővült.

ÖNKORMÁNYZAT

Kultúrát, szociális  
célokat és nyári táborozást  
támogat az önkormányzat  

C ivilszervezetek az ország minden 
szegletében működnek, alapítóik és 
tagjaik tevékenységüket a közjóért, 

meghatározott csoportok életének jobbításá-
ért végzik különböző célok mentén. A civil-
szervezetek által színesebbé válik egy-egy 
település élete, közösségépítő erővel bírnak, 
olykor nemes célokért dolgoznak. Gyerme-
kek, elesettek, idősek, betegek, állatok éle-
tének jobbításán, a környezet szépítésén és 
számos egyéb, a közösségi lét szempontjá-
ból fontos célért munkálkodnak. Monoron 
is sok civil szerveződés dolgozik évről évre 
azért, hogy élhetőbb, barátságosabb, szebb 
és jobb hely legyen a város, hogy azoknak 
is jusson a jóból, akiknek esetleg önerőből 
ez nem adatik meg, hogy a szervezetekhez 
tartozó csoportosulások hasznosan töltsék a 
szabadidejüket és a város lakossága igazi kö-
zösségé kovácsolódjon. Ezt a munkát segíti 
a város önkormányzata évről évre pályáza-
tok útján, olyan meghatározott célok eléré-
se érdekében, mint a közművelődés, a mű-
vészet erősítése, a szociális, egészségügyi és 
gyermekvédelmi célok megvalósítása, vagy 
a gyermekek nyári táboroztatása – utóbbi-
val idén egészült ki az önkormányzat által 
támogatott célok sora.
 A képviselő-testület pályázat útján, az ön-
kormányzat Emberi Erőforrások Bizottsá-
gának közreműködésével támogatja a helyi 
szervezeteket. Idén megemelték a pályáza-
ton elnyerhető támogatási keretösszeget, így 
a korábbi 3 millió forinttal szemben ebben az 
évben már 4,5 millió forintot osztottak szét 
a szervezetek között. A benyújtott pályázati 
anyagokat a bizottság bírálta el a képviselő-
testület által meghatározott időn belül.
 Közművelődési, közgyűjteményi, művésze-
ti célokra a következő szervezetek nyertek tá-
mogatást az Emberi Erőforrások Bizottságától: 
Monori Napsugár Óvoda (90 ezer Ft „Napsu-
garas Titkos Kert” – mini tanösvény megva-
lósítására), Monori Petőfi Óvoda (90 ezer Ft 

„Közösségi kulturális hagyományok és érté-
kek ápolása” célra), Gyermekláncfű Egyesü-
let (40 ezer Ft „Fogyatékosok, sérültek, tartó-
san betegek életét segítő tevékenység” célra), 

Nagycsaládosok Monori Egyesülete (60 ezer 
Ft „Népi hagyományok ápolása Nagycsa-
ládos Módra 2016” célra), Monori Kossuth 
Lajos Általános Iskola részére 40 ezer Ft „A 
Kossuth Lajos Általános Iskola Reformáció 
Magyarországon című történelmi versenyé-
nek támogatása” célra.),
 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Kiállítás (80 ezer Ft „Helyi ren-
dezvények, a hagyomány és az értékmen-
tés szolgálatában” célra), Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület (60 ezer Ft „Jeles napok” 
táncház sorozat célra), Monori Evangélikus 
Egyházközösség (40 ezer Ft „Egy vagyunk” 
– környezet megszólítása célra), Mo-
nori Kossuth Lajos Óvoda 90 
ezer Ft „A népmese napja” cél-
ra), Monor Hegyessy Lions 
Club (40 ezer Ft „A Mono-
ri BORTÁRS filmfesztivál 
megrendezése 2016-ban” 
célra), Monori Borút Egye-
sület (100 ezer Ft „Ezer Pin-
ce Szőlészeti és Borászati 
Tanösvény” felújítása cél-
ra), Helytörténeti Kör Köz-
művelődési Egyesület (40 ezer 
Ft „Helytörténeti könyv eladás-vé-
tel” célra), Egy Falu – Egy Város Egyesü-
let (40 ezer Ft „Hétvégi modellező napok; Ki-
rándulás Pápára” célra), Monori Szivárvány 
Óvoda (90 ezer Ft „Nyárbúcsúztató party” 
célra), Monor Környéki Strázsa Borrend (90 
ezer Ft „Borvidékek Hétvégéje 2016. támo-
gatása” célra), Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft. (70 ezer Ft „Városi 
Gyereknap 2016. május 29.” célra), Magyar 
Vöröskereszt Monori Telepi Alapszervezet 
(60 ezer Ft „Anyák napja ünnepség” célra), 
Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület 
(50 ezer Ft Monor Népzenei és Néptánc ta-
lálkozó célra), Idősek Klubja Monor (60 ezer 
Ft „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevé-
kenység; városszépítés, környezetvédelem” 
célra), Monori Gondozási Központ (70 ezer 
Ft „Kirándulás szervezése” célra), Szterényi 
József Szakközépiskola Színjátszó Csoportja 
(40 ezer Ft „Színjátszó Előadás” célra), Ceg-
lédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Isko-
la Monori Tagintézmény 40 ezer Ft „Hiány-
zó hangszerek beszerzése” célra), Szilberek 
Sportegyesület (40 ezer Ft „Szabadidős sport-
tevékenység; kutyás társadalom nevelése, 
oktatása” célra), Monori Vasutas Nyugdíjas 
Klub (60 ezer Ft „Idősek tartalmas időtölté-
sét célzó tevékenység” célra), Monorért Ba-

ráti Kör (60 ezer Ft kiadványok megjelente-
tése 2016. évben célra).
 Szociális, egészségügyi és gyermekvédel-
mi célok megvalósítására támogatást nyert: 
Monori Városi Nyugdíjas Kör (60 ezer Ft 
„Egészségállapotunk megtartása és a szere-
tet ünnep (Karácsony) méltó megünneplése” 
célra), Monori Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat (40 ezer Ft „Kirándulás a Hajdú-
szoboszlói Gyógy- és Strandfürdőbe” célra), 
Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete 
5. sz. Területi Szervezet (70 ezer Ft „Véradók 
Napja ünnepség” célra), „Közös Út” Cukor-
betegek Egyesülete (80 ezer Ft „Monori Városi 

Egészségnap megszervezése, Kirándulás 
Kecskemétre, Gyermeknapi ren-

dezvényen, Borvidékek hétvé-
géjén, és a Szivárvány Óvoda 

családi hétvégéjén egészség-
ügyi szűrés végzése, óvodai 
és bölcsődei dolgozók ok-
tatása a cukorbetegséggel 
küszködő gyermekek se-
gítsége érdekében” célokra), 

védőnői szolgálat (100 ezer Ft 
„Lakossági szűrővizsgálat vég-

zése, egészséges életmód népsze-
rűsítése” célra), Monori Tesz-Vesz 

Óvoda (90 ezer Ft Egészségnap a Monori 
Tesz-Vesz Óvodában” célra), Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület Monori Csoport-
ja (40 ezer Ft „Hátrányos helyzetű gyermek-
csoport részére őszi beiskolázásuk támogatá-
sa” célra), Nagycsaládosok Monori Egyesülete 
(70 ezer Ft „Egészségnap, Nagycsaládos Mód-
ra 2016” célra), Monori Bölcsőde részére 60 ezer 
Ft „Udvari játékok vásárlására (egyensúlyozó 
tölcsér, mini trambulin)” célra), Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Egye-
sület (50 ezer Ft „Sportnap fogyatékkal élők-
nek” célra).
 Támogatást nyert gyermekek nyári tábo-
roztatására: Nagycsaládosok Monori Egye-
sülete (300 ezer Ft) Monori Ady Úti Általános 
Iskola (110 ezer Ft), Római Katolikus Egyház-
közösség 300 ezer Ft), Monor-Kistemplomi 
Református Egyházközösség (300 ezer Ft), 
Monor és Térsége Integrált Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat (100 ezer Ft) 842. sz. Bene-
dek Elek cserkészcsapat (150 ezer Ft), Monor-
Nagytemplomi Református Egyházközösség 
(300 ezer Ft), Monori Baptista Gyülekezet (130 
ezer Ft), Monori Evangélikus Egyházközös-
ség (130 ezer Ft), Monori Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola (100 ezer Ft), Monori Polgárőr 
Egyesület (80 ezer Ft). V. N.

A képviselő-testület  
pályázat útján, az önkor-
mányzat Emberi Erőforrá-
sok Bizottságának közre-
működésével támogatja a 

helyi szervezeteket
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C eglédre sokáig némi irigységgel is lehe-
tett tekinteni, hiszen ott már régóta van-
nak kerékpárutak. E tekintetben újabban 

Monornak is van oka az elégedettségre, noha az 
azért változatlanul a ceglédiek kiváltsága, hogy 
nekik a vasútállomás peronjáról a lépcsőkön le 
s fel nem kell a hátukon cipelniük a kétkerekűe-
ket, mert a lejáratoknál erre a célra külön vájato-
kat alakítottak ki.
 Egyebekben azonban minden jel szerint Mo-
nor is a kerékpáros társadalom barátja. Olyannyi-
ra, hogy idén, amikor első alkalommal indult az 
egyébként tizedszerre meghirdetett pályázaton, 
mindjárt elsőre elnyerte a Kerékpárbarát Telepü-
lés címet.
 Hogy a helyieknek mi erről a véleményük, va-
lóban kerékpárbarátnak érzik-e a települést, arról 
kérdezősködtünk a napokban.
 Tápai Mária és Rimóczi András a sétálóutcában 
beszélgettek éppen, amikor hozzájuk fordultunk, 
főleg amiatt, mert egyikük biciklivel volt, másikuk 
nem. Gondoltuk, hátha kétféle véleményt hallunk 
majd tőlük. De nem, éppen hogy egybehangzóan 
állították: bár még nem hallottak a Kerékpárosbarát 
település cím elnyeréséről, úgy gondolják, az jó hely-
re került. Mindketten sokat közlekednek kerékpá-
ron, örülnek, hogy a Kistói úton és a vásártér felé 
is vezetnek már biztonságos utak. Az állomásnál 
lévő aluljárón való nehézkes átjárásról pedig úgy 
vélekedtek: a biciklisek kerülhetnek éppenséggel az 
Ady úti sorompó, vagy a Kistói utcai aluljáró felé is, 
így nem kell a lépcsőkön cipelniük a járműveiket.
 Ákosi Istvántól az idősebb korosztály képvise-
letében azt vártuk, hogy majd alapos kritikát mond 
a biciklisek iránt érzéketlen autósokról és kerékpár-
utakon bóklászó gyalogosokról, de neki is az volt 
a véleménye, hogy Monoron jó dolog kerékpáros-
nak lenni. Ő már évtizedek óta az, de sosem volt 

még konfliktusa, sem a biciklije felszereltségét 
ellenőrző rendőrökkel, sem az autósokkal, sem 
a gyalogosakkal – állította. Szerinte figyelme-
sen, körültekintően kell közlekedni, az infra-
struktúrára pedig már nem lehet panasz. 
 Huszthy Tamásné a „gépesített”, kismo-
torral közlekedő kis unokáját terelgette ép-
pen, amikor megszólítottuk. Kérdezősködé-
sünk történelmében ő volt az első, aki szóvá 
tette, hogy nem várhatunk alapos, átgondolt vá-
laszt, ha hirtelen nekiszegezünk valakinek az ut-
cán egy kérdést, amire nem számíthatott. Egyetér-
tettünk vele, ezért aztán az ő társaságukban több 
időt töltöttünk, de meg is érte.
 Kiderült ugyanis, hogy Huszthyné járt már 
Hollandiában, ahol volt ideje tapasztalatokat 
szerezni az ottani közlekedésről, amelyben 
közismerten valóságos kultusza van a bicikli-
zésnek. Hogy Hollandia kerékpárosbarát or-
szág, az kétségtelen – hozzánk képest pedig 
különösen az. De annak is vannak hátulütői, 
ott ugyanis a biciklisek diktálnak, akik önma-
gukon kívül senki másra nincsenek tekintettel 
– ennélfogva autóval közlekedni borzasztóan ne-
héz – tudtuk meg.
 Ebben az összehasonlításban Monor még nem 
igazán kerékpárosbarát – vélekedett Huszthyné –,  
de az mindenképpen a javára írandó, hogy gya-
rapodnak a kerékpárútjai és hogy létrehoztak 
a gyerekek számára egy KRESZ-parkot. Az 
ugyancsak dicséretes, hogy az iskolákban a 
rendőrök ellenőrzik a gyerekek kerékpárja-
inak felszereltségét, és hogy ennek fontossá-
gára felhívják a figyelmet – mondta, hozzátéve, 
hogy a Strázsahegyi Tekerő nevű tömegsport-
rendezvény is arra enged következtetni, hogy la-
kóhelyünk valóban a biciklis életforma megszeret-
tetésén igyekszik.   Kertész Zsuzsa

Huszthy 
Tamásné

Tápai 
Mária

Rimóczi  
András

Ákosi 
István

KÖRKÉRDÉS

Kerékpárosbarát  
település lettünk  
– meglátszik 
ez rajtunk?
Hogy a nagy kiterjedésű Monor a biciklisek városa – csakúgy, 
mint az alföldi települések legtöbbje – az nem újdonság. Pilis, 
Albertirsa, Cegléd is annak tartja magát, alapos okkal, hiszen 
elég csak a vasútállomásaik, netán a piacaik környékére 
vetni egy pillantást, ahol kerékpárok százai sorakoznak. 
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KÖZÖSSÉG

153 diák ballagott

Új közösségi találkozóhely született

Polgárőr-hírek

  Május 30-án 153 középiskolás 
fejezte be úgy tanulmányait, hogy 
büszkén viselt szalagjaik évszámai 
minden bizonnyal örökre emléke-
zetes 4, 5 vagy 6 évfolyamos idő-
szakot jelentenek majd számukra. 
A 65 éves JAG-ban olyan intéz-
ménybe járhattak, ami a felsőok-
tatásba jutás alapján tartósan a kö-
zépiskolák első harmadában van. 
Ezeket az eredményeket ők is gya-
rapították, hiszen közülük minden 
harmadik már közép-, nyolcuk pe-
dig felsőfokú nyelvvizsgával lép-
het tovább. Ballagási ünnepségü-
kön hosszú sorát hallhattuk itt 
elért országos szintű tanulmányi 
és sport- (még magyar bajnoki és 

nemzetközi) eredményeiknek is. 
Hagyományosan ekkor szokták 
kiosztani az évtizedekig tartó 
nemes szolgálatért a „JAG-falva 
Díszpolgára” címet, amit ezúttal 
Csuba Jenőné, illetve Nimmerfrohné 
Bihari Katalin tanárnő kapott. A 
nevelőtestület diákoknak meg-
szavazható legnagyobb kitünte-
tése, a „Signum Laudis” (Dicséret 
Jele) is mindig itt kerül átadás-
ra. Ezt mindvégig kiemelkedő 
tanulmányi eredmény, odaadó 
közösségi munka, példamutató 
magatartás és szorgalom együt-
tes megléténél nyerhetik el a leg-
kiválóbbak. Az idén Bíró Zsófia 
Anna (12.G), Hrubi Mihály (12.C) 

  A tavaszi hónapok minden év-
ben rengeteg munkát adnak a 
polgárőröknek, a jó idő beálltá-
val megnövekednek a kültéri vá-
rosi rendezvények, így a rendes 
szolgálataink, állandó vállalása-
ink mellett muszáj időt szakíta-
nunk a különféle rendezvények 
biztosítására is. 
 Van, hogy egy hétvégi napon 
akár 3-4 eseményen is meg kell 
jelennünk pár fővel, ami nagy 
kihívás elé állítja a szolgálatve-
zetést és a tagságot is. 
 Az elmúlt hetekben többek kö-
zött részt vettünk az Alma együt-
tes koncertjén, a Strázsahegyi 
Tekerőn és a Mozdulj Monoron 
Katus Attilával eseményen is, ahol 

 2012 decemberében Balogh Péter, 
a Monori Lokálpatrióta Egylet el-
nöke és Tóth László, a Téglagyá-
ri pincék gazdáinak képvisele-
tében tulajdonosi hozzájárulást 
kért Monor önkormányzatától a 
Bacchus tér fásítására. A terület 
előkészítése után több mint 4000 
facsemete elültetésére kerülhe-
tett sor. Önkormányzati enge-
déllyel a park használatát segí-
tő tárgyakat is kihelyeztek is sor 
kerülhetett, idén május 21-én pe-
dig szép emlékhelyet adhattak át 
ezen a területen, egy néhai köz-
tiszteletben álló aranydiplomás 
lakatos és kútfúró monori kisipa-
ros, Magócsi Lajos emlékére. Szá-
mos jeles találmánya miatt ne-
vezte őt a korabeli sajtó „falusi 
Edisonnak”, megzenésített bor-

18 polgárőr segédkezett a prog-
ram szervezőinek az útlezárá-
sokban, forgalomirányításban. 
Hosszú évek során kellő rutin-
ra tettünk szert, így szerencsére 
problémamentesen tudtuk ellát-
ni feladatunkat. A Tekerőn 6 fel-
nőtt polgárőr és 5 fiatal segítet-
te a szervezők munkáját. Idén is 
kihelyezett posztokon álltunk 
és irányítottuk a versenyzők to-
vábbhaladását. Két tagunkra is 
büszkék lehetünk. Balogh József, 
az egyesület „főszakácsa” a Mo-
nori Lokálpatriótákat is erősíti. 
Az ő támogatásukkal több mint 
120 adagnyi isteni babgulyást ké-
szített és osztott ki felesége segít-
ségével a versenyen megjelentek 

között.  A mi ebédünkről sem fe-
ledkezett meg, ami nagyon jóle-
sett a hosszú szolgálat után. Fi-
ataljaink is ügyesen helyt álltak, 
Szabó Dorina a Nemzetőr Álta-
lános Iskola tanulójaként és ifjú 
polgárőrként harmadik helyezett 
lett saját korcsoportjában. 
 Ismét elindultunk kerékpárok-
kal is, tavaly pozitív volt a visz-
szajelzés a kerékpáros polgár-
őrökkel kapcsolatban. Májustól 
pedig újra találkozhatnak lovas 
polgárőreinkkel. Az első szolgá-
latokon már túl vannak, céljuk 
főleg a Strázsahegy bejárása, fi-
gyelőszolgálat. 
 Fiatal polgárőreink sem tét-
lenkednek. Rendszeresen csatla-
koznak hozzánk mind kerékpá-
ros, mind éjszakai szolgálatink 
során, persze akkor csak a na-

és Kurgyis Bálint (12.G) kaphatta 
meg. A Jó tanuló–Jó sportoló el-

gyobbak. Ők este 10 óráig lehet-
nek velünk. A napokban KRESZ-
oktatásban is részesültek, melyet 
File Zoltán, a Monori Rendőrka-
pitányság közlekedési osztályá-
nak rendőre tartott meg. Munka 
után pedig jöhet a megérdemelt 
pihenés: ifjú polgárőreinket idén 
is visszük nyári szakmai táborba, 
Balatonlellére.
 Az éjszakai szolgálatok nagy 
része nyugalmasan telt, két al-
kalommal segédkeztünk eltűnt 
személyek felkutatásában, egyi-
küket mi találtuk meg. Kerékpár-
tolvajt is fogtunk, így az ellopott 
kerékpárt visszakapta jogos tu-
lajdonosa. Sok apró problémát 
is sikerült megoldanunk, így el-
mondhatjuk, hogy ezt az idősza-
kot is hatékonyan töltöttük.
 Oberst Marietta, polgárőr

ismerésben pedig Bódi Barbara 
(12.G) részesült.

dalai elismeréseként pedig „népi 
talentumnak”. Monor legendás 
alakjára mostantól a Kampfl Já-
nos által teljesen ingyen kifara-
gott művészi kő nótafa-alkotás 
emlékeztet a levelein ismert dal-
címeivel. Ott van a közelben leg-
sikeresebb találmánya: fagymen-
tes, húzókaros emelőkútjának 
egy hiteles példánya is. Jövőre 
lesz pont 30 éve, hogy eltávo-
zott közülünk.
 – Tartozunk annyival az utó-
kornak, magunknak és az őse-
inknek, hogy megemlékezzünk 
róluk – mondta avatóbeszédé-
ben Zsombok László polgármester, 
felidézve Magócsi Lajos sokszí-
nű egyéniségét. Ö is, de Balogh 
Péter is hiányolt valakit, akinek 
ott kellett volna lennie.

 – Nagy szívfájdalmam, hogy 
Tóth László barátom, akivel bele-
fogtunk ebbe a nagy munkába, a 
végleges eredményt már nem lát-
hatta, az átadás napján lett volna 
a 63. születésnapja – mondta Ba-
logh Péter, majd hozzátette: szeret-
né, hogy az óvodák, iskolák, csa-
ládok töltsék meg a teret élettel.
 Nem jöhetett volna létre ez 
a tér, ha nincsenek támogatók. 
Köszönet a segítségért Monor 
Város Önkormányzatának, a 
K&H Bank Monori Fiókjának, 
Kiss Péternek, Balogh Józsefnek és 
családjának, Róth Artúrnak és 
családjának, a Gemini Televí-
ziónak, a Régió Lapkiadó Kft.-
nek, a KÖVÁL Zrt.-nek, a DAKÖV 
Kft.-nek, a Hungránit Kft.-nek és 
Varga Attilának. B.G.         
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KÖZÖSSÉG

  A Monori Kossuth Lajos Óvoda 
nevelőtestülete, alapítványa, Szülői 
Munkaközössége azon munkálkodik, 
hogy óvodásaink gyerekkorát vidám-
má, örömtelivé varázsolják.
 Fő feladatunk, hogy óvodánk biz-
tonságos, igényes felszereltséggel 
rendelkezzen, kielégítse a gyerme-
kek nagyfokú mozgásigényét, segít-
se őket a sokoldalú tapasztalatszer-
zésben.
 Ennek érdekében szervezünk kü-
lönböző programokat, kihasználjuk a 

Köszönjük, hogy segített! 
pályázati lehetőségeket és szponzoro-
kat, támogatókat keresünk céljaink el-
érése érdekében.
 Ezúton szeretnénk megköszönni 
Facskó Szilárd és Muharos Éva szülőknek 
támogatásukat, akik a Geoconstans Kft. 
alapítói, és magánszemélyként aján-
lottak fel az óvoda számára a cég által 
gyártott ütéscsillapító gumilapokat.
 Az adomány összege: 1 020 877 Ft.
Óvodásaink és kollektívánk nevében 
nagyon szépen köszönjük segítségü-
ket és támogatásukat!

KÖZÖSSÉG

Értesítsék Bánlaki Zsolt címzetes törzsőr-
mestert, ha gyanús személyeket látnak, vagy 
bűncselekmény elkövetéséről van tudomá-
suk! Telefonszám: 06-70/492-0776, e-mail 
BanlakiZ@pest.police.hu. 
 KMB-iroda címe, telefonszáma: Kossuth 
Lajos utca 86. (Monori Rendőrkapitányság), 
06-29/410-367. 
 Bánlaki Zsolt minden hónap negyedik 
szerdáján fogadóórát tart a KMB-irodában 
15 és 18 óra között. Ekkor személyesen is 
elmondhatják észrevételeiket, panaszaikat 
a körzeti megbízottnak. 

Körzeti megbízott 
elérhetősége

M onor területét két részre osz-
totta a rendőrség, a körzetek 
között a vasúti sínek jelentik 

a képzeletbeli választóvonalat. A köz-
biztonságra területenként egy körzeti 
megbízott vigyáz. Az egyes számmal 
illetett körzetben Papp József főtörzsőr-
mester neve lehet ismerős a lakóknak, 
hozzá tartozik a vasútállomás és a sí-
nektől Gomba felé levő városrész, be-
leértve a Strázsahegy pincéit is. Bánlaki 
Zsolt címzetes törzsőrmester a kettes 
számú körzetben, a vasúti sínektől a 
Hegyessy-tanyáig húzódó területen 
látja el feladatát.  
 Bánlaki Zsolt az Adyligeti Rendésze-
ti Szakközépiskolában végzett, majd a 
Monori Rendőrkapitányság szolgálatá-
ba állt 2011 augusztusában. Felszere-
lésétől öt éven át, egészen az áprilisi 
kinevezéséig, a kapitányság közrendvé-
delmi osztályán járőrként dolgozott. A 
rend és a biztonság mindig fontos volt 
számára, többek között ezért is válasz-
totta a rendőri pályát. Monoron nőtt fel, 
itt járt iskolába, úgy ismeri a várost 
mint a tenyerét, mondhatni otthono-
san mozog a körzetben, ami minden-

képpen előnyt 
jelent munkája 
során. Igaz en-
nek azért hátrá-
nya is lehet – tette 
hozzá –, például mikor 
egy akció során ismerős 
ellen kell intézkedni. Zsolt ha-
tározottan leszögezte, hogy a törvény 
alól nincs kibúvó, ha a helyzet úgy kí-
vánja éppúgy intézkedés alá vonja a 
régi ismerőst, mint a soha nem látott 
idegent, de mégiscsak könnyebb egy is-
meretlen elkövető ellen fellépni, mint 
például egy gyerekkori barát vagy egy 
egykorvolt iskolatárs ellen. 
 Zsolt fontosnak tartja, hogy körze-
te lakóival és a területen található üz-
letek, vendéglátóegységek dolgozóival, 
tulajdonosaival jó kapcsolatot ápoljon. 
Szeretné, ha minél többen megismer-
nék és bizalommal fordulnának hozzá, 
hiszen ez az eredményes munka egyik 
záloga. A kettes körzetben nincsenek 
jellemző bűnesetek, ugyan a főút men-
tén a bevásárlóközpontban előfordul-
nak lopások, de a terület egészét néz-
ve nem gyakoriak a bűntények. 

Fontos, hogy figyel-
jünk egymásra és 

megelőzzük a bajt 
 – hangsúlyozta 
Bánlaki Zsolt, 
ezért arra kéri 
a körzetben 
élőket, hogy 
értesítsék a 
megadott elér-
hetőségeken 

ha gyanús sze-
mélyeket látnak 

a körzetben, vagy 
tudomásukra jut, 

hogy bűncselekmény 
történt a területen. 

„FONTOS, hogy  
figyeljünk egymásra” 
Április elseje óta új körzeti megbízott teljesít 
szolgálatot Monoron. A sokak által csak 

„telepként” emlegetett városrészen, a 
vasúti sínektől a Hegyessy tanyáig 
felel a rendért és a közbiztonságért 
Bánlaki Zsolt törzsőrmester. 

Facskó Szilárd és Muharos Éva
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Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

június 14-én és 21-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.huMonor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Parole
 NYELVISKOLA

Mi nem ezt várjuk tőled!
Egyhetes nyári intenzív 
nyelvtanfolyamok:
gyors haladás, 
könnyedén.

Hirdetés

   Élet a Virág utcai  
„BABAHÁZBAN”

A nagyobbacskákat már Borzsák Endréné Sárika óvó néni terelgette 
a Dózsa György utcai óvodában, amikor 1953. szeptember 23-án 
megnyílt Monoron a bölcsőde is, és ezzel lehetővé vált, hogy a kisebb 
gyerekek mellől is dolgozni mehessen a mama. Nem volt ez túl régen, 
de a családok életében is tör ténelemnek számít, hiszen a korábban 
megszokott kultúrában és életvitelben jelentett jókora változást.

Ö tven-hatvan kisgyermeket tu-
dott fogadni az új gyermekin-
tézmény akkoriban, aminek 

már a kezdetektől volt saját főzőkony-
hája. A Virág utcai épületben több ge-
neráció is megfordult azóta, és olyan 
sokan kerültek vele kapcsolatba szülő-
ként, nagyszülőként, apró gondozott-
ként, hogy a helyiek alighanem úgy vé-
lik, mindent tudnak róla.
 Fazekas Józsefné bölcsődevezetővel 
ezt a „mindentudást” frissítettük fel, 
miközben az is kiderült, mi minden-
ben különbözik a mai intézmény a régi 
idők bölcsijétől.
 A főépület – amit az eltelt évtizedek 
alatt toldottak, foldottak, felújítottak, 

korszerűsítettek, míg végül legutóbb 
2010-ben teljes újjászületésen esett át 
– még 1902-ben épült, s előző életében 
jegyzői lakás volt. A legutóbbi nagy-
szabású felújítás, bővítés és korszerű-
sítés eredményeként a régi már csak 
azoknak jut eszébe, akik még emléke-
ket őriznek onnan.
 Ma már kilencven apróságot gondoz-
nak a minden igényt kielégítő létesít-
ményben, de mint megtudtuk, nagyon 
sokan nem jutottak be, akik pedig sze-
rettek volna. A 2016-17-es évben negy-
venen vannak várólistán. 
 Pedig a bölcsődei elhelyezésre egyre 
nagyobb az igény Monoron is. Azok a 
szülők is dolgozni kényszerülnek, akik 
pedig szívesen maradnának még ott-
hon a babával. Fazekas Józsefné is ta-
pasztalja: a fiatal házasok adósságokkal, 
megélhetési gondokkal küzdve keresik 
a munkába állás lehetőségét, de ehhez 
elengedhetetlen a bölcsőde.
 Éppen ezért az intézmény vezetője 
minden szóba jöhető fórumon elmond-
ja, s a védőnőket is arra kérte, hogy tájé-
koztassák erről a kismamákat: aki úgy 
gondolja, hogy bölcsődei elhelyezésre 
lesz szüksége, az már pocaklakó ko-
rában kérje gyermeke felvételét az in-
tézménybe, ha biztosra akar menni. A 
felvétel ugyanis a beiratkozás sorrend-

jében történik. Már most is sok hasonló 
várakozót tartanak számon. Kivételes, 
méltányos elbánást csak a nagycsa-
ládosok és az egyedülállók, vagy az 
olyan súlyos élethelyzetbe kerülők él-
vezhetnek, akiknek a gyermek felvéte-
le szinte az életben maradás lehetősé-
gével egyenlő.
 Beszédes az az adat is, miszerint a 
kilencven kis lakóból mindössze tizen-
háromnak a szülei fizetnek térítési dí-
jat. Az ide vonatkozó kormányrende-
let szerint csak az ő jövedelmük teszi 
lehetővé a díjfizetést.
 Évről évre több a speciális ellátást 
igénylő, a sérült kisgyermek, akiknek 
felvételét ugyancsak nem utasíthatják 
el. Most éppen két lisztérzékeny és há-
rom tejérzékeny gyermekre főznek kü-
lön – ezt a tejkonyha létesítése óta tehe-
tik meg.
 Kérdésünkre, hogy a gondok ellené-
re nevezhető-e derűsnek a mindenna-
pi élet a bölcsődében, Fazekas József-
né felderülve felel igent. A beszoktatás 
időszaka mondható nehéznek és sír-
dogálósnak – hallhatjuk –, ezt azon-
ban azzal próbálják könnyíteni, hogy 
az anyukák jelenlétében, fokozatosan 
szoktatják hozzá a családok kis ked-
venceit a közösségi élethez.
 Megtudtuk még, hogy ma már vég-
képp nem megy ritkaságszámba az, ami 
még húsz éve is különlegességnek szá-
mított: hogy apukák hozzák-viszik, pe-
lenkázzák, öltöztetik a babákat. 
 Jelen van az intézményben a 
multikulturalitás is, most éppen egy 
francia baba képében. De volt már kí-
nai és afrikai gyermek is a Virág utcai 

„babaházban”.  Kertész Zsuzsa
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KONCERT

A Pannonia Allstars Ska Orchestra mo-
nori koncertje június 11-én 21 órakor 
kezdődik a Szent Orbán téren, a Bor-
vidékek Hétvégéje keretében. A kon-
certen elhangzanak a PASO legújabb 
dalai a Ghost Train című stúdióalbum-
ról. A belépés ingyenes.

Koncertinfó

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!

Műanyag 

kerti seprű 

fanyéllel 

A megszokott 

kedvező árainkon 

keresse  egyéb  háztartási 

termékeinket!

Az akció 
2016. 

06. 30-ig, 
vagy

a készlet 
erejéig tart.

Tipp:

490 
Ft /db 

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a ked-
vezményes ár! 

T óth Kristóf, azaz KRSA – ezt 
az elsőre furcsának tűnő 
művésznevet az amerikai 

rapper és producer, Lawrence Par-
ker iránt táplált tisztelete miatt vá-
lasztotta – több mint 10 éve tagja a Pan-
nonia Allstars Ska Orchestra zenekarnak. 
A nagy népszerűségnek örvendő együttes az 
undergoround kultúrából nőtte ki magát, napja-
inkban pedig már a fesztiválok egyik legkedvel-
tebb zenekara lett. 
 – A ska, a zenénk alapja egy szubkulturális 
műfaj, ezt a kezdetekkor csak egy elég szűk ré-
teg ismerte és kedvelte Magyarországon. Ebből a 

körből azonban sikerült kilépnünk és szélesebb ré-
tegekkel is megismertettük, sőt megszerettettük a 
dalainkat, köszönhetően annak, hogy magyaros 
motívumokkal és balkáni hangzással ötvöztük a 
zenénket – mesélte KRSA. A zenekar rátalált az 
aranyközépútra, aminek köszönhetően ügyesen 
egyensúlyoznak az underground és a mainstream 
között.
 A PASO a tagjai számát tekintve sem hétköznapi 
zenekar, jelenleg 11 főből áll az együttes. Van köz-
tük aki trombitát és van aki a szaxofont szólaltat-
ja meg, de hegedűből, gitárból és basszusgitárból 
is előcsalogatják a dallamokat a koncertek során, 
így lesz igazán sokszínű, lüktető és dinamikus az 
előadás, amit minden esetben meghálál a közön-
ség. A sok tag miatt olykor nehézségbe ütközik a 
koncertek szervezése – tudjuk meg –, a kisebb klu-

bokban nem mindig adottak a feltételek ahhoz, 
hogy ennyi ember egyszerre álljon a szín-

padon. KRSA szerint azonban egyfajta 
küldetése is van a zenekarnak, még-

pedig minél több emberrel megis-
mertetni az általuk képviselt műfajt, 
ezért sokszor bevállalják a fellépést 
a szűkösebb helyeken is, végül pe-
dig mindig azt a következtetést von-
ják le, hogy megérte. 

 A zenekar nem csak a hazai neves 
fesztiválok egyik kedvence, az ország 

határain túl is ismert és jól csengő név a 
PASO. Első nagylemezük például a legne-

vesebb amerikai ska kiadó gondozásában jutott el 
a rajongókhoz, egyszer pedig a műfaj legnagyobb 
nevű előadóinak társaságában léptek fel Francia-
országban, ahol nagy sikert arattak. Zenéltek már 
Amerikában, Hollandiában, Belgiumban és Né-
metországban is – több országban is rendszeres 
vendégei a különböző fesztiváloknak és klubok-
nak. A PASO koncertjeinek mintegy egyharma-
da külföldön van. 
 – Energikus, vidám tánczenét játszunk, ennek 
köszönhetően a koncertjeink össznépi táncolás-
ban végződnek. Mindenhol arra törekszünk, hogy 
ugyanazt a szintet hozzuk, nincs különbség egy 
fővárosi és egy vidéki koncert között. Monoron is 
óriási bulira készülünk – mondta KRSA. A koráb-
bi fellépésekből kiindulva ez biztosan így is lesz, 
a PASO a legfiatalabb és a legidősebb korosztályt 
is táncra készteti, így csak abban az esetben ajánl-
juk a monori koncertet, ha bírják szuflával. De ak-
kor nagyon. Vén

„Monoron is óriási  
bulira készülünk”
A Pannonia Allstars Ska Orchestra – röviden csak PASO – Magyarország egyik 

legkedveltebb és legtöbbet foglalkoztatott fesztiválzenekara. Történetük 
2003-ig nyúlik vissza, a megalakulás óta eltelt 13 év alatt pedig szinte 

minden megadatott a csapatnak, amit egy zenekar kívánhat. Az együttes 
frontemberével, KRSA-val beszélgettünk a monori koncert apropóján. 

A zenekar 
rátalált az arany-
középútra, aminek 
köszönhetően ügye-
sen egyensúlyoznak 
az underground és 

a mainstream 
között.
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Csinos Károly: 
06-70/384-6746

Kovács István: 
06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu

Minden, 
ami 

kémény!
•   Kémények bélelése, 

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

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

•   Minden nemű fémszer-
kezeti lakatosmunkák!

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁ-
LAT, SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 

-JAVÍTÁS, KONTAKTLENCSE- 
ILLESZTÉS, -RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

SZEM ÍRISZ  
OPTIKA 

ADY 24  ÜZLETHÁZ

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Multifokális és fényre 
sötétedő lencsék 

ebben a hónapban

25% 
kedvezménnyel  

kaphatók!

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

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

Monor, Ady 
Endre út 24.

Filozófus festő  
volt a vendégünk

   Budapestről érkező, de Albertirsához is 
kötődő művész Berkes András képeit láthattuk 
májusban a Vigadóban. Dolgozott művészte-
lepeken, de festményeit ismerik már észt, finn 
és szlovén területen is. Ez volt a 48. kiállítása, 
amit nagykanizsai illetve fővárosi követett.
 A megnyitón az alkotó Pápes Éva művésze-
ti íróval beszélgetett. Eredeti egyéniséget is-
merhettünk meg ebből, akinek filozófiai té-

májú könyve éppen akkoriban jelent 
meg. Érdekes volt a filozófia és a fes-
tészet egymásra hatásáról, valamint a 
fogalmi világot értelmezni tudó vizu-
ális látásmód összefüggéséről mondott 
felfogása. Mindez meghatározta, érthe-
tőbbé tette alkotásait is.
 – A festészet a színnel foglalkozik 
– hangsúlyozta. Az élénk, sokszor erős 
színek valóban uralkodnak alkotása-
in. E két térbeli kiterjedésű művészeti 
ágban a szín erejével tudok teret ábrá-
zolni, ettől válhat festészetem az anya-
gi megismerésen túlivá, izgalmasan ér-
zékfelettivé – mondta Berkes András.
 Attól tart – fejtegette –, hogy ha a 
mindennapi életben félelmeinktől ve-
zérelve mindig csak az alkalmazko-

dásra törekszünk és nem a szeretet irányába 
akarunk kinyílni, a szakmák rabjaivá válha-
tunk. Művészi felfogása szerint a sokoldalú, 
teljes, reneszánsz embereszményt kellene kö-
vetnünk. Ezt a korlátok nélküli művészi sza-
badságot kívánják kifejezni képei is a budd-
hista vándortól a varázslatos manókon át, a 
virágok színeit még az éjszaka sötétjében is 
megmutató ábrázolásmódig. B. G.
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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. június 
7-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!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További 
részletekért kérjük, keresse fel honlapun-
kat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon 
bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez 
a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató 
jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

Pátria Nyaralás biztosítások
KÖSSE MEG NÁLUNK NYÁRI UTASBIZTOSÍTÁSÁT, HOGY CSAK
AZÉRT FIZESSEN, AMI VALÓBAN KOCKÁZATOT JELENT ÖNNEK!

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

• Belföldi utazásra
• Tengerparti üdülésre
• Városlátogatásra, körutazásra
• Búvárkodásra
• Hegymászásra
• Sportolásra
• Hajós körútra
• Üzleti útra

AKÁR MÁR

270,-/NAP-TÓL

LEGYEN FELHőTLEN  
A NYARALÁS!

A GYEREK, ha rajzol
A városi könyvtár előcsarnokába lépve a gyakori könyv tárlátogatónak is az az érzése 
támad, mintha itt mindig is gyerekrajzok függtek volna. Mintha egy gyakran változó, 
mégis állandó kiállításnak tekinthető tárlat tenné mozgalmassá és elevenné a teret. 

P edig nem volt ez mindig így, csak 
amióta néha Varga Jenő tanár úr, 
a hajdanvolt Monori Májusi Na-

pok rendezvényei közé ki nem ötlött és 
beillesztésre nem javasolt két progra-
mot. Azóta is a könyvtár rendezi meg 
minden májusban – noha már rég nem 
a májusi napok eseményeként – a vers- 
és prózamondó versenyt, s hirdeti meg 
a helyi óvodák és iskolák növendékei 
számára a rajzpályázatot.
 A pályamunkák témáját kis ideig 
meghatározták, aztán kiderült, hogy 
jobb a gyerekek fantáziáját békén hagy-
ni, hadd röpködjön csak szabadon. 
Mert az őket mindenfelől ért hatások 
és elvárások, igények és technikák 
ellenére is meglátszik azért a művek 
többségén, hogy aki alkotta, az teljes 
figyelmével, tudásával és képzelőere-
jével hajolt a papír fölé, s hogy élvezte, 
amíg dolgozott. 

 A zsűri – mint Hajdú Zoltánnné könyv-
tárigazgatótól megtudtuk, Czibor Éva 
szobrász, Kis Jánosné Tímár Irén festő és 
Pocsainé Rozgonyi Tímea tanár voltak az 
idén az ítészek csöpp, ragasztós hátú pi-
ros jelekkel látták el a nekik leginkább 
tetsző műveket, míg végül ezek össze-
vetésénél derült ki, hogy a legalább há-
rom piros jellel ellátott rajz arany, a kettő-
vel jelölt ezüst, az eggyel ellátott alkotás 
pedig bronz minősítést érdemel.
 A jutalom immár hagyományosan 
az volt, hogy a helytörténeti vetélkedő 
csapatai és a rajzolók egy jó hangu-
latú kiránduláson vettek részt a Vár-
ban, megnézték a sziklakórházat is.
 Közel háromszáz pályázattal kellett 
megbirkózniuk a bírálóknak, s a végé-
re az derült ki, hogy majd' mindenki 
oklevelet érdemelt. És mind a három-
száz műnek találtak helyet a könyvtár 
legkülönbözőbb helyein – a gyermek-

részleg folyosójától az 
emeleti előtérig – hogy 
mindegyikben gyönyör-
ködhessen a látogató.
 Érdeklődő pedig sze-
rencsére sok van. Egész 
osztályok és óvodai csopor-
tok kíváncsiak az idei bemu-
tatóra is, a szülők és nagyszülők 
pedig fényképeken örökítik meg 
a kiskorú családtagok produktumait.
 A dolog hivatalosan komoly és fami-
liárisan örömteli részétől elvonatkoz-
tatva: valóban érdemes itt sétálgatni és 
bámészkodni. Némelyik pályamunká-
nak olyan hangulata van, hogyha beke-
retezve feltennénk otthon a falra, sen-
ki meg nem mondaná, hogy nem igazi 
műalkotásról van szó.
 Már csak azért is, mert van-e egyál-
talán igazibb, mint egy gyerek rajza?

Molnár Anna

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

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!
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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

吀䔀䜀夀䬀 䴀䔀䜀 䬀혀娀혀匀䔀一 
䄀娀 䔀䰀匀倁 䰀준倀준匀吀 䄀 䨀팀 䠀䄀䰀䰀섀匀 䘀䔀䰀준

嘀氀愀猀猀稀漀渀 氀琀栀愀琀愀琀氀愀渀Ⰰ 欀渀礀攀氀洀攀猀 䠀䄀䰀䰀팀䬀준匀娀䰀준䬀䔀吀

∠ 䄀稀 혀渀 椀最渀礀攀椀爀攀 猀稀愀戀瘀愀 
∠ 䄀 氀攀最洀漀搀攀爀渀攀戀戀 琀攀挀栀渀漀氀最椀瘀愀氀 
∠ 䴀愀最礀愀爀 猀稀愀欀攀洀戀攀爀攀欀琀儁氀 

䈀䔀䨀䔀䰀䔀一吀䬀䔀娀준匀㨀 　㘀ⴀ㌀　⼀㌀㌀㜀ⴀ㈀㤀㐀
㈀㈀　　 䴀漀渀漀爀Ⰰ 䈀愀氀愀猀猀愀 甀⸀ ⸀

䤀一䜀夀䔀一䔀匀 䠀䄀䰀䰀섀匀嘀䤀娀匀䜀섀䰀䄀吀吀䄀䰀 瘀爀樀甀欀㨀

眀眀眀⸀瘀椀挀琀漀昀漀渀⸀栀甀
䄀䨀섀一䐀준䬀 혀渀渀攀欀⨀

Bud Spencer és  
Terence Hill 
filmjeinek zenéje 
élőben Monoron, 
olyan világhírű olasz zeneszerzők tollából, 
mint Ennio Morricone, Guido és Maurizio 
De Angelis (azaz az Oliver Onions), Franco 
Micalizzi, illetve a La Bionda testvérek (D.D. 
Sound).

Az együttes a megalakulásakor olyan zenei 
űrbe robbant be, amely az egész világon 
érintetlen volt, ugyanis addig nem létezett 
élőben játszó zenekar, amely Bud Spencer 
és Terence Hill filmjeinek zenéit dolgozta fel 
és adta elő. Repertoárjukban megtalálható a 
hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek kö-
zepéig készült darabok dalai, legyen szó bár-
milyen zenei stílusról: jazz, jazz-rock, funky, 
etno, rock és blues! 

Belépőjegyek
 elővételben korlátozott számban 

(első 100 db) 1200 forintért, 
teljes áron 1600 forintért kaphatóak.

Információ, jegyrendelés 
a www.vigadokft.hu oldalon, 

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

Jelasity Péter – sax 
Hoff Marcell – dob 
Horváth János – billentyű 
Kiszely Dávid – gitár 
Kiszely Gergely – bass, vokál 
Kiszely Krisztián – gitár, vokál 
Zsigmond Lala – ének

2016. 

június 24. 
20:00 

Művelődési 
Ház

Monor, Bocskai u. 1.

Spencer Hill 
Magic Band 
koncert: ezen a napon 

NINCS KETTŐ 
NÉGY NÉLKÜL! 
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pMonor, 4-es főút, a kőlerakat 

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

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

TáplerakaT
Megnyitottunk!

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

papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

1991 óta

gyári lerakaT

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14
Kis

tó
i ú

t

Yb
l M

ikl
ós

CeglédbUdapesT 4

Süldő koncentrátum, 20 kg: 3870 Ft

Malactáp, derce, 40 kg: 4000 Ft

Száraz kutyatáp, 10 kg: 1490 Ft-tól

Írisz galamb, keverék: 2700 Ft/zsáktól

C-kategóriás 
sofőrt 

akár nyugdíjast  
keresünk!

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

MINDEN, AMI RENDEZVÉNY!
Ballagások, esküvők, keresztelők, 

szülinapi partik lebonyolítása.

Programok 
14 óra 30-tól: 

népi játszóház, bohóc, 
lufihajtogatás, 

Tihanyi Levendula Ház 
kézműves-bemutató és vásár, 

Bock Pince borbemutató
18–20 óra:

Nótázás Farkas Zoli  
és bandájával

Vendégváró menü: 
Strázsahegyi gulyásleves bográcsban • Fokhagymás tejben pácolt 

tarja • Rántott csirkemell • Kemencés csülök • Petrezselymes 
burgonya • Zöldsaláta rokfortos öntettel

2016. június 11.

Sztárvendég: 

Szabó Leslie 

Hirdetés

Hirdetés

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

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!

Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes gyógytornász, 
McKenzie- és Schroth-terapeuta

www.monorigyogytornasz.hu
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KÖZÖS NEVEZŐ  
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT 
Június 6. 18 óra 
N. Sebestyén Katalin festőművész kiállítása.
Vigadó, emeleti galéria

SPENCER 
HILL MAGIC  
BAND  
KONCERTJE
Június 24. 20 óra
Bud Spencer és 
Terence Hill filmjei-
nek zenéje élőben
Művelődési ház

MŰVÉSZETI NAPKÖZIS TÁBOR
Július 4-8.
A tábor részvételi díja: 18.000 Ft (testvérnek  
14.000 Ft), amely magába foglalja naponta  
a kétszeri étkezést, uszodabelépőt, a kirándulást  
és a foglalkozások eszközeinek árát.
Művelődési ház

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.

25 ÉVES A HIVATÁSOS  
TŰZOLTÓSÁG MONORON
Június 6–10.
Időszakos kiállítás
Vigadó, emeleti oktatóterem

ZENEISKOLA DIÁKJAINAK  
ÉVZÁRÓ HANGVERSENYE
Június 15.  
További információ: 06-29/412-671 
Vigadó, díszterem

VÉRADÁS
Június 15.
Művelődési ház

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Június 18.
Művelődési ház

Szervezetek  
programjai

Trinity kanapé
56 500 Ft

Lakberendezés Kft.

Monor, Ceglédi út 78. 
Telefon: 29/ 411-311 

Nyitva: H-P: 9-1730,  Szo: 9-12    

Azúr franciaágy
rugós, 160x200 cm

86 500 Ft

Berta étkező
6 személyes, többféle színben

69 900 Ft

Osló szekrénysor  
310 cm LED világítással

116 500 Ft

Konyhasarok 
32 500 Ft

Mercury garnitúra 3-2-1
219 900 Ft

   Immár hetedik alkalommal várunk téged 
is Monoron, a Vigadó Nonprofit Kft. által 
szervezett művészeti napközis táborba júli-
us 4. és július 8. között. Minden nap 8 órától 
16 óra 30-ig más és más programokkal vár-
juk a jelentkezőket. A résztvevők számára 
tízórait és meleg ebédet biztosítunk. 
 Foglalkozások szakemberek vezetésével: 
néptánc, moderntánc, szobrászat, színját-
szás, sportnap, autóbuszos kirándulás. 
 Jelentkezési korhatár: hét- és tizenhat éves 
kor között. A tábor részvételi díja: 18 000 fo-
rint (testvérnek 14 000 forint), amely magá-
ban foglalja a napi kétszeri étkezést, uszo-
dabelépőt, a kirándulást és a foglalkozások 
eszközeinek árát. Jelentkezni a Vigadó Non-
profit Kft. irodájában személyesen lehetsé-
ges június 17-ig.

Művészeti  
napközis tábor
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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
 tanúsításaKÖNYVESBOLT.

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.

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

   Nagy érdeklődés előzte meg azt a né-
gyes kosárdöntőt, amire a József Attila 
Gimnázium tornacsarnokában került sor 
május 8-án. A sok szurkoló, a szülők és se-
gítők nem csalódtak, drukkoló jelenlétük-
nek is része volt a sikerben. A Pest megyei 
alapszakaszban mind a 14 mérkőzését nye-
rő lányok itt is kitettek magukért, veretle-
nül állhattak a dobogó legfelső fokára. Az 
Atomerőmű SE (Paks) csapatát 85-31-re, a 
Vagány Nyulak (Bp.) együttesét verő Száz-
halombatta KSE-t pedig 61-37-re legyőzve 
Monornak szerezték meg az aranyérmet. 
 B.G

Bajnokok az 
MSE-lányok

   Április 30-án Székesfehérváron, Május 13-
án Kecskeméten szerepeltek a Monori Sport-
egyesület fiatal úszói. Május 14-én pedig az 
egyik legjelentősebb versenyükön, a hódme-
zővásárhelyi IV. Gyarmat Kupán vettek részt. 
Utóbbi helyszínen 2 arany-, 3 ezüst- és 1 bronz-
érmet sikerült szereznie a 11 fős csapatnak. A 

Jól szerepeltek 
az MSE úszói

legfőbb cél az országos bajnoksá-
gokra (delfin-, cápa-, gyermek ob) 
való bejutáshoz szükséges szint-
idők megúszása volt. Nagy öröm, 
hogy a már meglévő kvóták mel-
lé újabb 8 versenyszámban sike-
rült teljesíteni a szintidőket. A jó 

helyezések és egyéni helytállások mellett itt 
most (helyhiány miatt) csak az említett kiemel-
kedő eredményeket részletezhetjük.
 Barta Bianka (2009): 1. hely (100 és 50 m 
gyorson), 2. hely (50 m hát). Bock Luca (2007): 
2. hely (50 m mell, delfin ob-szintidő (200 m 
mell). Bock Kamilla (2008): 2. hely (100 m gyors). 
Szabó Dóra (2008): 3. hely (100 m hát). Sánta 
Vivien (2007): delfin ob-szintidő (50 gyors és 
100 mell). Koblencz Kristóf (2007): delfin ob-
szintidő (100 hát és 50 gyors). Szabó Kristóf 
(2007): delfin ob-szintidő (100 gyors és 100 
pillangó). Sánta Georgina (2003): Gyermek ob-
szintidő (100 m mell). B.G.
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•   Ultipartnert keresünk! Nyugdíjas értel-
miségiek várják annak a nyugdíjas monori 
úrnak jelentkezését, aki szeret és tud ultiz-
ni, vállalja, hogy minden második vasár-
nap délután fél négy és fél kilenc között 
szabaddá tudja tenni magát a kártyapar-
tin való részvételre, vállalja, hogy éven-
te kb. hatszor házigazda szerepét is betölti, 
gondolkodásban nemzeti, polgári értéke-
ket képvisel. Jelentkezését az alábbi e-mail 
címre kérjük név és lakcím megjelölésével: 
kerekegesz@gmail.com

•   Fémpénzeket, bankjegyeket, kitüntetése-
ket, képeslapokat, papírrégiséget, hagyaté-
kot vásárolok. Telefonszám: 06-70/214-3760 

•   Erdélyi út busszal, július 18–23.  
Érd.: 06-20/212-0611  
istvan.petrovits@yahoo.com 

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

•   Ingatlanába költöztek a méhek? Ingye-
nes rajbefogást vállalok 40 éves méhészeti 
tapasztalattal. Tel.: 06-70/607-4444

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-
bükk 15 000 Ft/m3, akác-tölgy-bükk vegye-
sen 15 500 Ft/m3, akác 16 000 Ft/m3. Mérő-
szalaggal lemérheti a mennyiséget!  
Tel.: 06-20/343-1067

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik elkísérték utolsó útjára 

szeretett halottunkat, Eke Miklóst. Együtt érezve a családdal, sírjára elhelyezték a megem-
lékezés virágait. A gyászoló család 

Köszönetnyilvánítás
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AJÁNLÓ

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

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

 Az SSP Hungary Kft. a 18. kerületbe, a Liszt Ferenc reptérre 

HIDEGKONYHAI ELŐKÉSZÍTŐ
kollegát keresünk

Téged keresünk, ha jártas vagy hidegkonyhai ételek elkészítésében,  
van hasonló munkakörben szerzett tapasztalatod, vagy tanulni kész,  
szorgalmas fiatal pályakezdőként örömmel beletanulnál a feladatba!

Főbb feladatok:
•  Szendvicskészítés, salátakészítés
•  Szeletelés, darabolás 
•  Gazdaságos, tudatos alapanyag felhasználás
•  A termékek szavatossági idejének és frissességének rendszeres 

ellenőrzése
•  A munkaterületének folyamatos tisztántartása

Elvárások: 
•  Önálló és felelősségteljes munkavégzés
•  Heti 40 óra, több műszak, 12 órás munkarend vállalása 
•  Igényesség a személyi és konyhai higiéniára 

Amit kínálunk:
•  Azonnali munkakezdési lehetőség
•  Hosszútávú, biztos munkalehetőség
•  Jó csapat, kellemes környezet 

Munkavégzés helye:  
Liszt Ferenc Repülőtér 2B Terminál, 18 kerület,  
a Kispestről induló 200E-s reptéri busz végállomása.

Jelentkezni önéletrajzzal a pozíció megjelölésével a application@ssp.hu email 
cimen; vagy személyesen a Liszt Ferenc Repülőtér, 2B terminál,  

indulás szint karzatán a 4020-as SSP irodában lehet.

Cégünkről további információ az alábbi honlapon található:
www.foodtravelexperts.com

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.

a Kossuth Lajos utcán 
a rendőrség mellett. 

Megnyitottunk!

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: 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

Impresszum



Akciós árak június 6-tól 18-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!

Már 
bankkártyával 

is fizethet 
nálunk!

Hétfőn

Szerdán

Pénteken

Csütörtökön

Szombaton

Kedden
Pulykanyak

Kacsaaprólék

Faros csirkecombCsirkefarhát

Egész csirke

Sertéslapocka

Sertészsír

399 Ft/kg
399 Ft/kg

899 Ft/kg

1190 Ft/kg

590 Ft/kg

399 Ft/kg

950 Ft/kg

599 Ft/kg
550 Ft/kg

199 Ft/kg
849 Ft/kg

399 Ft/kg

Pulyka alsó comb

Hajdúsági
kolbász

Csirkemellfilé

Csirke alsó comb

Sertés  
apró hús

Erdélyi 
szalonna

99 Ft/kg



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


