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A z idén ötödik alkalommal meg-
rendezett monori esemény az 
évek során Pest megye egyik 

legszínvonalasabb borfesztiváljává érett. 
A közel 1000 pincét számláló pincefalu-
ban a hazai borvidékekről érkező ven-
dég borászatok kínálták legjobb bora-
ikat. Olyan országosan ismert nevek 
érkeztek idén is Monorra, mint példá-
ul a villányi Bock Pince, a Laposa Bir-
tok vagy a Bodri Pincészet. 
 A délelőtti megnyitó – melyre Monor 
felújított központjában került sor – is-
mét érdekes színfoltja volt a nap esemé-
nyeinek. A vendégváró fúvószenekari 
fogadtatás, majd a borrendek díszru-
hás felvonulása is vonzotta az érdek-
lődőket. Az ország szinte minden me-
gyéjéből Monorra látogató vendégeket 
Zsombok László polgármester köszöntöt-
te, majd sor került a város borának át-
adására és a Monor Környéki Strázsa 
Borrend ünnepélyes tagavatására is. 
 A pincék között kora délutántól 
összművészeti fesztivál vette kezde-

tét: a remek borok mellé helyi és kör-
nyékbeli népzenészeket, néptáncoso-
kat, régi mesterségek bemutatóit, népi 
játékokat szerveztek. Ezen a napon va-
lóban minden korosztály megtalálhatta 
a neki megfelelő szórakozást és sokan 
találkoztak a monori pincék különös 
lakójával, Bor Ivóval is! 
 A szervezők idén először igazi ren-
dezvényközponttá alakították a tavaly 
felújított Szent Orbán teret. A pincefa-
lu központi helyén felállított színpadon 
egész nap programok fogadták az ide-
látogatókat. A helyi és környékbeli ze-
nekarok és tánccsoportok bemutatkozá-
sát követően két igazán színvonalas élő 
koncert várta az érdeklődőket. Előbb az 
idén 15 éves Vivat Bacchus énekegyüttes 
előadását élvezhették a nézők a hangula-
tos téren, majd a Borvidékek Hétvégéje 

zárásaként a hazai fesztiválszezon egyik 
nagy kedvence, a Pannonia Allstars Ska 
Orchestra zenekar lépett színpadra. A 
PASO kiváló hangulatú koncertje után 
a zenekar tagjai is dicsérték a monori 
közönséget, akik az eső ellenére is ki-
tartóan énekeltek és táncoltak a kiala-
kult fesztiválhangulatban. 
 A rendezvény nem jöhetett volna létre 
a helyi pincetulajdonosok önzetlen se-
gítsége, Monor Város Önkormányzatá-
nak támogatása, valamint a szervezők 
többhetes kitartó munkája nélkül. 
 Ismét több ezren választották szó-
rakozásul a monori pincék közötti ki-
rándulást és biztosan nem bánták meg. 
Idén is sokan voltak, akik első alkalom-
mal jártak a monori pincefaluban, ve-
lük együtt egyre többen mondják: jö-
vőre, veletek, ugyanitt! nfo

TÖBB EZREN  
mulattak a pincefaluban

Idén is remekül sikerült a térség 
legjelentősebb boros rendezvénye, 
a Borvidékek Hétvégéje.

A leszakadó égi áldás sem vette el a vendégek kedvét.  Az eső után is remek volt a hangulat

A PASO koncertje a monori közönséget is lázba hozta
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„Beérett a többéves  
KITARTÓ MUNKA” 

A Borvidékek Hétvégéje tapasztalatairól a rendezvény 
főszervezőjét, a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatóját, Hanzelik Andreát kérdeztük. 

A bevált hagyományok továbbvitele 
mellett miben volt látható most fej-
lődés, újítás?

 – Többéves kitartó munka eredmé-
nyeként elértük, hogy kínáló borászokat 
nagyon sok jelentkező közül, a Borrend-
del együttműködve már mi választottuk 
ki, akik a Pincefalu 31 pincéjében kínál-
ták a 22 hazai borvidék legjobb bora-
it. Idén szerveztünk először esti nagy-
koncertet. Vivát Bacchus és a PASO az 
eső ellenére nagy közönségsikert ara-
tott, ami abban erősített meg minket, 
hogy ezt is érdemes folytatni.

– A Vigadó remek reklámötlete lett az idén 
Bor Ivó rendezvényt hirdető, fotózásra invi-
táló, népszerű figurája Kruchió László ere-
deti megvalósításában.
 – Valóban ő vált a rendezvény ar-
cává és sztárjává. Bizonyítja ezt a ren-
geteg vele készítet fotó és szelfi akár a 
fesztivált megelőzően a főtéren, majd 
június 11-én a Széna téren.

– Van esély arra, hogy minden évben le-
gyen Borvidékek Hétvégéje? 

 – Nagy tömeget vonzó  ingyenes, 
szabadtéri,  zenés, összművészeti fesz-
tiválnak nagyon magasak a költségei. 
Több ezer vendég volt ezen a napon 
a Pincefaluban és ezt ebben az évben 
legnagyobb részben Monor Város Ön-
kormányzata finanszírozta. A vendég-
borrendeket a Monor Környéki Strázsa 
Borrend látta vendégül reggelire, ebéd-
re. Támogatást kaptunk a K&H Bank-
tól, illetve nagyon sok segítséget a helyi 
hatóságoktól, polgárőröktől, önkéntes 
munkát végző középiskolásoktól, ka-
tolikus fiataloktól. Ha ezek a feltételek 
a jövőben is rendelkezésünkre állnak, 
mi örömmel vállaljuk a szervezést és 
lebonyolítást.

– Hogyan vélekedtek a rendezvényről a 
vendégek?
 – Örvendetes, hogy nagyon sok a 
visszajáró vendég, akik a saját jó ta-
pasztalataik miatt térnek vissza ide, de 
a kérdőíveinkre adott válaszokból tud-
juk, hogy nagyon sokan most először 
jártak a Monori Pincefaluban, ámde szí-
vesen visszajönnek máskor is. A vendég-

borrendek is elismeréssel nyilatkoztak 
a rendezvényről, ők is remélik, hogy jö-
vőre itt találkozhatunk. A legnevesebb 
történelmi borvidékek pincészeteiből 
először jövők közül is csodának nevez-
ték a pincefalut, dicsérték a programot.
 A beszélgetésünk végén Hanzelik 
Andrea végül köszönetet mondott a 
helyi pincetulajdonosoknak, akik ön-
zetlenül, ellenszolgáltatás nélkül biz-
tosították a borkínáláshoz pincéiket, 
présházaikat, féltett hétvégi házaikat 
és mindemellett jó házigazda módjá-
ra fogadták, látták vendégül a borá-
szatokat.    nfo
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HÁROM ÉVEN BELÜL 
megépülhet az M4 új szakasza

Június 2-án a térség országgyűlési kép-
viselői a monori városházán megtartott 
sajtótájékoztató keretében számoltak be 
az M4-es gyorsforgalmi út Üllő és Albertirsa 
közötti szakaszának építéséről. Az 
elhangzottak szerint minden 
akadály el gör dült az új 
útszakasz megépítése 
elől, így hamarosan 
kezdődhet a 
beruházás.

P ogácsás Tibor, Pest megye 
10. választókerületének 
országgyűlési képviselő-

je számolt be a részletekről. El-
mondta, hogy a fejlesztés meg-
indulhat, miután május 31-én 

kiírták a közbeszerzési eljá-
rást az M4 gyorsforgalmi 

út M0  és Cegléd közöt-
ti szakasz tervezésé-

re és kivitelezésére.
 Kiemelte, hogy 
az új útszakasz 
megépítése el-
sősorban Pest 
megye délke-
leti részét érin-
ti, a beruházás 
hatására fellen-

dülhetnek az 
ipari fejlesztések, 

további fejlődésnek 
indulhatnak a lakóte-

rületek, összességében 
egy élhetőbb környezet jö-

het létre a térségben.
 Hangsúlyozta, hogy a régió 
országgyűlési képviselői elérték, 
hogy a kormány megváltoztas-
sa korábbi tervét, mely szerint 
Albertirsa és Újhartyán között 
az M5 autópálya bekötésével ér-
jen Budapestre a 4-es út. A térség 
képviselőinek álláspontját végül 

a kormány is elfogadta, így az 
eredeti tervekkel ellentétben az 
Üllő–Albertirsa szakaszon zárul 
Budapest felé a 4-es út.
 Munkahelyteremtésben és az 
ipari területek feltárásában is je-
lentős szerepe lesz az új útsza-
kasznak, amely egyúttal teher-
mentesíti Monort, Monorierdőt 
és Pilist az átmenőforgalomtól, 
illetve gyorsabban érhetik el a 
fővárost a térségben élők.
 Monort észak felé elkerüli az új 
M4-es, bekötést kap Péteri, Pilis 
és Monorierdő is. Az új szakasz 
Albertirsánál csatlakozik be a már 
meglévő nyomvonalba, melyet a 
megyehatárig kétszer kétsávosra 
szélesítenek.
 – A tápiómenti települése-
ken is nagyon várták a kedvező 
döntést, az új útnak köszönhe-
tően Tápiómente vidéke is fel-
zárkózhat a fejlettebb térségek-
hez – mondta Czerván György, a 
nagykátai térség országgyűlési 
képviselője. A terület három cso-
móponton keresztül lesz meg-
közelíthető az új M4-es útról: a 
Nagykátát és Ceglédet összekötő 
311-es úton levő körforgalom fe-
lől; a 3116-os úton épülő új cso-
mópontról, amely végül elkerüli 
Ceglédet; illetve a Tápiószent-
márton és Albertirsa között levő 
önkormányzati tulajdonú útsza-
kaszról is becsatlakozhat a for-
galom az új útra.
 Földi László, Pest megye 12. 
választókerületének képviselő-
je, Cegléd korábbi polgármes-
tere jelentős fejlődést remél a 
térségben – mondta –, mivel az 
elmúlt években számos befek-
tetőt riasztott el a gyorsforgalmi 
út vagy autópálya hiánya. Nem 
csak munkahelyteremtést és ipari 
beruházásokat vár a fejlesztéstől, 
hanem a turizmus erősödését is 
– tette hozzá –, hiszen a Ceglédi 
Gyógyfürdő jobb kihasználtsá-
ga érdekében egy olyan csomó-
pont is épül, amelyen keresztül 
a fürdőt gyorsabban lehet meg-
közelíteni.
 A tervek szerint idén év vé-
gén, legkésőbb jövő év tavaszán 
elkezdődik az útépítés, az új út-
szakaszt 2019-ben adhatják át. 

V. N.

Eredményes eljárás esetén 44,3 kilométer 
hosszú út épülhet. A kivitelezést két sza-
kaszban végzik: Üllő és Albertirsa között közel 
30 kilométer hosszú szakasz épül, Albertirsától Ceglé-
dig 14,3 kilométer utat építenek. A meglévő kétszer egy-
sávos szakaszokat kétszer kétsávosra szélesítik Albertir-
sánál, Ceglédbercelnél és Ceglédnél.
 Üllő, Gyömrő, Péteri, Gomba, Monor, Monorierdő, Pi-
lis és Albertirsa elkerülése érdekében 29 kilométer hosz-
szan új nyomvonalú út épül 9 különszintű forgalmi cso-
móponttal, 3 új felüljáróval és 15 új aluljáróval.

M4-részletek

HÍREK

Pogácsás Tibor
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   Mint arról többször olvashat-
tak, újra kezdeményezett egy régi 
hagyományt Monoron a város 
vezetése. A Tiszta udvar rendes 
ház-pályázat kiírásával sikerült 
ösztönözni, hogy a város lako-
sai saját kertjük ápolásával, vi-
rágosításával is hozzájáruljanak 
Monor szépítéséhez. A városkép 
javítása érdekében tett erőfeszí-
téseiket az önkormányzat is el-
ismeri és ezúton is megköszöni 
ezzel a kitüntetéssel. 
 A május végi határidőig több 
jelentkezés is érkezett családiház-, 
társasház- és pincekategóriában. 
A beérkezett pályázatok tartal-
mát az elbíráló Városfejlesztési 
és Pénzügyi Bizottság tagjai a be-
küldött anyagokból, a kertek va-
lódi hangulatát és szépségét pe-
dig személyesen ismerhette meg. 
Ez alapján döntött úgy a képvi-
selő-testület, hogy családiház-ka-
tegóriában Győri Anett (Bocskai 
István utca), Hevesi Ditta (Rákó-
czi Ferenc utca), Hörömpő Gizella 
(Bem József utca), Kriskóné Szél Ág-
nes (Kinizsi Pál utca), özvegy Sza-

Monori tiszta udvarok  
és rendes házak 

ÖNKORMÁNYZAT

A tétel megnevezése Előző év 2014. Tárgy év 2015.
A. Befektetett eszközök 437 207 452 471
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 5 349  4 268
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 431 858  448 203     
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - -
B. Forgóeszközök  172 440      139 756     
I. KÉSZLETEK  3 792      4 776     
II. KÖVETELÉSEK  86 194      45 366     
III. ÉRTÉKPAPÍROK  17 546      17 546     
IV. PÉNZESZKÖZÖK  64 907      72 068     
C. Aktív időbeli elhatárolások  20 364      29 552     

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  630 011      621 779     

A tétel megnevezése Előző év 2014. Tárgy év 2015.
D. Saját tőke  133 391      136 109     
I. JEGYZETT TŐKE  41 800      41 800     
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
III. TŐKETARTALÉK  27 481      27 481     
IV EREDMÉNYTARTALÉK – Vállalkozási tevékenységből  48 055      81 688     

EREDMÉNYTARTALÉK – Cél szerinti tevékenységből  13 247     -19 790     
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK – Vállalkozásiból átvezetve  2 778      2 213     
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - -
VII MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY – Vállalkozási tevékenységből  13 755      12 260     
VII/2. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY – Cél szerinti tevékenységből -13 725     -9 543     
E. Céltartalékok - -
F. Kötelezettségek  70 831      68 850     
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - -
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - -
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  70 831      68 850     
G. Passzív időbeli elhatárolások  425 790      416 820     

FORRÁSOK ÖSSZESEN  630 011      621 779     

adatok 1 000   Ft-ban

adatok 1 000   Ft-ban

KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt. beszámolója a 2014. és 2015. évről

Sorszám Megnevezés
Előző év 2014. Tárgy év 2015.

Cél szerinti  
tevékenység

Vállalkozási  
tevékenység Összesen Cél szerinti  

tevékenység
Vállalkozási tevé-

kenység Összesen

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 552 005 60 189 612 193 701 376 10 010 711 386
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 82 058 0 82 058 224 534 0 224 534

a.) alapítótól 0 0 0 0 0 0
b.) központi költségvetésből 162 0 162 24 123 0 24 123
c.) helyi önkormányzattól 81 763 0 81 763 200 364 0 200 364
d.) egyéb 133 0 133 47 0 47

2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 0 0 0 0
3. Közhasznú tev.-ből származó értékesítés árbevétele 375 540 54 666 430 207 415 923 9 911 425 834
4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb bevétel 94 147 5 522 99 669 60 716 84 60 800
6. Pénzügyi műveletek bevételei 259 0 259 203 15 218
7. Rendkívüli műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE 0 5 201 5 201 0 38 169 38 169
C. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK 2 828 0 2 828 0 0 0
D. ÖSSZES BEVÉTEL 554 833 65 390 620 222 701 376 48 179 749 555

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 282 868 40 967 323 835 371 120 25 496 396 616
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 186 835 10 017 196 852 232 045 9 494 241 539
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 15 060 624 15 684 18 299 793 19 092
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 83 547 26 83 573 88 429 76 88 505
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 248 0 248 527 0 527
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0 498 0 498

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 568 558 51 634 620 192 710 919 35 858 746 777
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -13 725 13 755 30 -9 543 12 321 2 778
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0 0 0 0
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY -13 725 13 755 30 -9 543 12 260 2 717

Közhasznúsági szempontok szerint 2015. évben a KÖVÁL Nonprofit Zrt. megfelelő mértékű erőforrással (Ectv. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect. 32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

bó Károlyné (Dózsa György utca), 
Szabó Károly (Wesselényi Miklós 
utca) és Vladár Miklós (Turner Fe-
renc utca) ingatlantulajdonosok 
részesülnek Tiszta udvar rendes 
ház-elismerésben. 
 A pályázaton társasház-kategó-
riában a Balassi Bálint utca 21/D 
épület udvara, míg pince kate-
góriában Kriskó András strázsa-
hegyi pincéje érdemelte ki az el-
ismerést. nfo
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Vigadó Nonprofit Kft. 
BESZÁMOLÓJA

A Vigadó Nonprofit Kft. 2007-es 
alapítása óta széleskörű, évről 
évre bővülő szolgáltatásokkal 
áll a monoriak és a városunkba 
érkező, kulturális programok iránt 
érdeklődő közönség szolgálatában.

BESZÁMOLÓ

R endezvényeink összeállítása 
során igyekszünk valamennyi 
korosztály érdeklődési körét fi-

gyelembe venni, műfajok sokszínűsé-
gét kínálni mindenki számára. 
 2015-ben láthatott, hallhatott a kö-
zönség operettet, popzenét, komoly-
zenét, irodalmi összeállítást, népzenét, 
irodalomtörténeti előadást, meseelő-
adást, színházi előadást, ismeretter-
jesztő, egészségmegőrző előadást, szó-
rakozhatott a különböző táncházakban, 
mulathatott farsangi retro partyn és a 
szüreti mulatságon, versenyezhetett 
sakkversenyen, gyönyörködhetett kivá-
ló képzőművészeti alkotásokban. Nyá-
ron egy héten át művészek közremű-
ködésével táboroztattunk gyerekeket 
a művelődési házban. Vendégünk volt 
2015-ben – a teljesség igénye nélkül – 
Tolcsvay László, Nemcsák Károly, Mocsá-
ri Károly, Balázs János, Oravecz György, 
Hauser Ardienne, Hernádi Ákos, Gyömrő 
Színház, Berecz András, R. Kárpáti Péter, dr. 
Horváth István, Budai Bábszínház, Zab-
szalma zenekar, Mohácsi Attila és a Maya 
trió, Kiss Kata zenekar, Görbetükör 
Színház, Have-rock zenekar, Pál Feri 
atya, Nógrádi György, Kolompos zene-
kar, Kudlik Júlia és Szvorák Katalin.
 2015. évi tevékenységünk során ki-
emelt hangsúlyt kaptak ismét a szabad-
téri rendezvények. A város  különböző 
helyszínein is szerveztünk programo-
kat.  A Piac és Fesztiválcsarnok már jól 
bevált helyszín. Itt szerveztük a Gyer-
meknapot, Halász Judit koncertjét és 
az Év leghosszabb napján, az év leg-
nagyobb koncertjét – a négyzongorás 
Bach-hangversenyt, továbbá Kovács 
Kati koncertjét, valamint itt vetítettük 
a magyar–román meccset. Augusztus 
19–20-án kétnapos fesztivállal köszön-
töttük az új kenyeret. 19-én nemzetkö-
zi néptánctalálkozó volt (kicsit esős-
re sikerült), majd másnap a délutáni 
programot tűzijáték és az IRIE Maffia 
együttes koncertje zárta. Az egyházak-
kal közösen szervezett adventi ünnep-
ségsorozatnak és a városi karácsonyi 
ünnepségnek is kiváló helyszíne a vá-

rosközpont, ahol felállítjuk minden év-
ben az ádventi koszorút és feldíszítjük 
a karácsonyfát. Kollégáink közremű-
ködésével szépül minden évben a vá-
ros díszkivilágítása is, mely 2015. ád-
ventjén is új elemekkel bővült.
 Az uszoda parkolójában is – kiegé-
szülve a KRESZ-parkkal – kiváló ren-
dezvényhelyszínre leltünk az Autó-
mentes nap szervezésekor. 
 Új kezdeményezésünk a Városi Mi-
kulás, aki sok-sok gyereket látogatott 
meg otthonában, illetve várta őket a 
város különböző pontjain.
 2015-ben is helyet adtunk a Pest 
megyei Ifjúsági Hangversenysorozat-
nak; fellépett a Szolnoki Szimfonikus 

Zenekar, Balázs Elemér Group és a 
Philharmonic Brass. Alkalmanként 400 
gyermek vett részt az előadásokon (2-2 
előadás alkalmanként).
 Megszerveztük az állami és nem-
zeti ünnepeket, megemlékeztünk az 
Idősek világnapjáról, kommunista 
diktatúra áldozatairól, világháborúk 
áldozatairól. Ünnepséget szerveztünk 
a Pedagógus és Semmelweis napon. 
Szerveztük és bonyolítottuk a TÖOSZ 
közgyűlését, Pincefalvak napját – Pin-
cefalvak főterének átadását, kínai de-
legáció fogadását, valamint két alka-
lommal a Helyi vállalkozói fórumot. 
 Minden hónapban „Közös nevező” 
címmel kiállítást rendeztünk képző-

A tétel megnevezése Előző év 2014. Tárgy év 2015.
A. Befektetett eszközök 7 527 6 227
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 170 0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 357 6 227
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0
B. Forgóeszközök 4 659 5 441
I. KÉSZLETEK 0
II. KÖVETELÉSEK 3 444 3 161
III. ÉRTÉKPAPÍROK 0
IV. PÉNZESZKÖZÖK 1 214 2 280
C. Aktív időbeli elhatárolások 574 294

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 12 760 11 961

A tétel megnevezése Előző év 2014. Tárgy év 2015.
D. Saját tőke 3 051 2 192
I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

III. TŐKETARTALÉK

IV/1. EREDMÉNYTARTALÉK – Vállalkozási tevékenységből -16 689 -16 936
IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK – Cél szerinti tevékenységből 16 762 16 987
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII/1. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY – Vállalkozási tevékenységből -247 -2 214
VII/2. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY – Cél szerinti tevékenységből 225 1 355
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 2 472 2 777
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 472 2 777
G. Passzív időbeli elhatárolások 7 236 6 993

FORRÁSOK ÖSSZESEN 12 760 11 961

adatok 1 000   Ft-ban

adatok 1 000   Ft-ban

„Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. beszámolója a 2014. év 2015. évről
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művészek számára a Vigadó galéri-
ában.
 Többéves munkánk eredményeként 
a város legnagyobb rendezvényévé fej-
lődött a Borvidékek Hétvégéje, amely 
több ezer vendéget vonz az egész or-
szágból, sőt külföldről is. 2015-ben is 
nagy sikerrel szerveztük és valósítot-
tuk meg.
 Az év végén az önkormányzat finan-
szírozásával és a UPC támogatásával, 
a Vigadó Nonprofit Kft. szervezésében  
jöhetett létre a Jégterasz, melynek nyi-
tórendezvényén fellépett Kovácsovics 
Fruzsina, Muri Enikő, Vikidál Gyula, majd 
heteken át biztosított kicsiknek (szerve-
zett formában) és felnőtteknek is kor-
csolyázási lehetőséget. 
 Az önkormányzat döntése alapján a 
házasságkötések polgári szertartása is 
a Vigadóban történik. 
 Szoros kapcsolatot tartunk a szak-
köreink, klubjaink, tanfolyamaink ve-
zetőivel, részvevőivel. Civilszerveze-
tekkel, egyházakkal, vállalkozásokkal 
partneri viszonyban állunk. Segítjük 
egymás munkáját, rendezvényeink 
szervezését. Együttműködésükkel 
valósult meg a II. világháború emlé-
keit bemutató kiállítás, a Gyereknap, 
a táborok, jubileumi rendezvények, 
a Márton-nap, GKRTE szakmai nap-
ja, Vállalkozói fórum, adventi kiállí-
tás és ünnepségsorozat, továbbá a vá-
rosi karácsony.

 Kapcsolatot tartunk a település és 
a kistérség nevelési-oktatási intézmé-
nyeivel, a térség közművelődési intéz-
ményeivel. Programjainkról folyama-
tosan tájékoztatást nyújtunk, helyet 
biztosítunk rendezvényeikhez, vagy 
igény szerint meg is szervezzük azt.
 Ismét nagy sikert aratott ebben az 
évben is a nyugdíjasok számára szer-
vezett „nagyi” internettanfolyam, ame-
lyet egész évben folyamatosan szer-
veztünk. 
 Szolgáltatásunk, a Ticketportal inter-
netes jegyiroda, ahol az ország szinte 
valamennyi színházi előadására, feszti-
váljára vásárolhatnak belépőjegyet hely-
ben az érdeklődők, valamint ugyanezen 
az értékesítő rendszeren keresztül a Vi-
gadóban megrendezésre kerülő, belé-
pődíjas programokra is bárhol az or-
szágban lehet jegyet vásárolni.
 Különböző termékbemutatókhoz 
– kizárólag olyanokhoz, amelyek egész-
ségmegőrző célt szolgálnak – bérbe 
adtuk a termeket, valamint több alka-
lommal konferenciáknak is helyet biz-
tosítottunk.  
 Megújítottuk – megfiatalítottuk Tár-
saságunk honlapját, illetve facebook-
oldalunkon találhatnak mindig friss 
információkat az érdeklődők. Az önkor-
mányzat döntése alapján részt veszünk 
a város kommunikációjában. Közre-
működtünk a városi honlap megújí-
tásában, annak és a facebook-oldal fo-

lyamatos friss információkkal történő 
feltöltésében is aktívan részt veszünk.
 A helyi és környékbeli médiákkal 
jó munkakapcsolatot tartunk. Aktu-
ális programjainkról rajtuk keresztül 
is rendszeresen tájékoztatjuk közön-
ségünket.
 Társaságunkról, programjainkról, 
tevékenységeinkről naprakész infor-
mációkat találhatnak honlapunkon, a 
www.vigadokft.hu címen.
 Ezúton is köszönöm mindazoknak 
az aktív közreműködést, akik rend-
szeresen látogatják rendezvényein-
ket, érdeklődésükkel megtisztelik a 
fellépőket.
 Köszönöm kollégáimnak egész éves 
fáradhatatlan, kitartó munkáját, hiszen 
szakmánkból adódóan együtt, munká-
val töltünk minden „hosszú hétvégét”, 
sok szombatot és vasárnapot, ünnepna-
pot,  illetve a hétköznapok mindegyi-
két. Ahogy mi mondjuk: „Mint egy 
nagy boldog család”, annak minden 
örömével, bánatával, gondjával együtt, 
de mégis mindig egymást segítve.
 Külön köszönöm elsősorban Monor 
Város Önkormányzatának, továbbá 
mindazoknak a szervezeteknek, intéz-
ményeknek, egyházaknak, magánsze-
mélyeknek, önkénteseknek az önzetlen 
támogatását, együttműködését, akik 
egész évben segítették munkánkat. Ter-
mészetesen számítunk rájuk ebben az 
évben is!  Hanzelik Andrea, ügyvezető igazgató

BESZÁMOLÓ

Sorszám Megnevezés
Előző év 2014. Tárgy év 2015.

Cél szerinti  
tevékenység

Vállalkozási  
tevékenység Összesen Cél szerinti  

tevékenység
Vállalkozási tevé-

kenység Összesen

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 45 639 11 543 57 182 59 708 15 777 75 485
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 32 948 691 33 640 44 712 677 45 388

a.) alapítótól 0 0 0
b.) központi költségvetésből 31 31 60 0 60
c.) helyi önkormányzattól 32 798 691 33 489 44 352 677 45 029
d.) egyéb 120 120 300 0 300

2. Pályázati úton elnyert támogatás 4 416 4 416 1 250 0 1 250
3. Közhasznú tev.-ből származó értékesítés árbevétele 7 786 10 851 18 638 13 527 15 101 28 627
4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 0
5. Egyéb bevétel 488 488 219 0 219
6. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 1
7. Rendkívüli műveletek bevételei 0 0 0
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE 11 543 11 543 0 15 777 15 777
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 45 639 11 543 57 182 59 708 15 777 75 485

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 24 635 5 863 30 498 34 541 10 771 45 312
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 19 763 5 060 24 823 22 851 6 030 28 881
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 645 854 1 500 913 918 1 831
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 372 12 384 48 272 320
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 0 0 0
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 45 415 11 790 57 204 58 353 17 991 76 344
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 225 -247 -22 1 355 -2 214 -859
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 0
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 225 -247 -22 1 355 -2 214 -859

adatok 1 000   Ft-ban

Közhasznúsági szempontok szerint 2015. éven a „Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. megfelelő mértékű erőforrással (Ect. 32.§ (4) a) bek.), továbbá megfelelő társadalmi támogatottsággal (Ect.32.§ (5) b) bek.) rendelkezett.

„Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. beszámolója a 2014. és 2015. évről
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KÖZÖSSÉG

Június 8-án tragikus 
hirtelenséggel hunyt 
el a helyi roma kisebb-
ség hivatalos vezetője, 
aki közel tíz éven ke-
resztül vett részt aktí-
van a kisebbségi önkor-
mányzat munkájában. 
2006 és 2010 között a 
Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnökeként tevékenykedett, majd 
2011-től a ciklus végéig képviselőként dolgo-
zott. A közben Monori Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat névre keresztelt szervezet elnöki 
posztját a 2014-es választások alkalmával sze-
rezte meg újra, tisztségét hirtelen bekövetke-
zett haláláig ellátta.
 Pálfai Gyula éveken át segítette aktívan a Mál-
tai Szeretetszolgálat munkáját, tapasztalata, hely- 
és emberismerete nélkül a segítő kezek is nehe-
zen boldogultak volna. Tekintélyével, humorával, 
személyiségével tiszteletet vívott ki magának vá-
rosszerte és a telep – sokszor nehezen kezelhető – 
életében is. A város vezetésének bármikor ren-
delkezésére állt, ha segíteni tudott. Példaérté-
kűen foglalkozott családjával, autista gyerme-
kével, feleségével. 

Pálfai Gyula 
emlékére

   Az Ady Úti Általános Iskola 4. osztályos 
tanulói mérték össze tudásukat június 10-
én a Monori Rendőrkapitányság által ren-
dezett Nyári közlekedés című vetélkedőn. 
A KRESZ-parkban megrendezett eseményt 
a közlekedésrendészeti osztály szervezte, a 
diákok elméleti és gyakorlati feladatok meg-
oldásával adtak számot közlekedési tudá-
sukról. Az elméleti részben 15 kérdést kellett 
megválaszolni, a gyakorlati megmérettetésen 
pedig életszerű szituációkban kellett helyt-
állniuk a gyerekeknek. A szabályok betar-
tását a közlekedésrendészeti osztály mun-
katársai pontozták.

Diákok versenyeztek  
a KRESZ-parkban

 A versenyt követően minden résztvevő aján-
dékot kapott, a legjobbak emlékplakettet, érmet 

és ajándékcsomagot is 
kaptak. A díjakat Dr. 
Zsombok László, Monor 
város polgármestere 
és Zahorecz Sándor r. al-
ezredes, a Monori Rend-
őrkapitányság megbí-
zott vezetője, valamint 
Balog János r. őrnagy, a 
Monori Rendőrkapi-
tányság közlekedés-
rendészeti osztályve-
zetője adta át. Nfo

A Monori Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osz-
tálya kerékpáros oktatásra és versenyre hívja a gyerekeket 
július 6-án 10 órától – 14 óráig a monori KRESZ-parkba.
 A résztvevők az elméleti oktatást követően tudásukat 
– rendőri felügyelet mellett – a gyakorlatban is kipróbálhatják.
 A rendezvény során a kerékpárlopások megelőzése és 
felderítése érdekében a gyerekek biciklijét regisztráljuk a 
Bike Safe-rendszerbe.

Oktatás a gyerekeknek
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Monori polgárőr  
ELISMERÉSE
A monori polgárőrség szolgálat-
vezetője, az egyesület egyik „mo-
torja”. Évek óta tartó kitartását 
a megyei szövetség is elismerte.

J únius 11-re meghívást kapott az egye-
sület Törökbálintra, a Pest Megyei Pol-
gárőrszövetség éves közgyűlésére, ahol 

Naszvadi László szolgálatvezető és Nagy Zol-
tán, az egyesület elnöke közösen jelent meg. 
Szolgálatvezetőnk semmit sem sejtve hall-
gatta végig a Pest megyei híreket, beszámo-
lókat és igen meglepődött, amikor a kitün-
tetettek között meghallotta a saját nevét. Az 
év polgárőre díjat dr. Bilisics Péter, a PMPSZ 
elnöke adta át társunknak, ami egy jeles és 
szép elismerése Laci évek óta tartó töretlen 
kitartásának. Ezzel a kitüntetéssel városunk 
jóhírét is növelte.
 Mivel is érdemelte ki ezt a neves kitünte-
tést? Szerepe a polgárőr-egyesületben olyan 
sokrétű, hogy felsorolni is nehéz. Rengeteg 

szabadidejét áldozza erre az önkéntes tevé-
kenységre. Több mint 10 éve tagja az egye-
sületnek, évről évre magas óraszámokat 
teljesítve egyre több feladatot vállal magá-
ra. Háry József elnöksége alatt felügyelőbi-
zottsági tag volt, majd mikor Nagy Zoltán 

átvette az irányítást, az elnök megbízásá-
ból vezetőségi tag és szolgálatvezető lett. 
Szívvel-lélekkel végzi szolgálatvezetői fel-
adatát, mely szinte 24 órás jelenlétet követel 
meg tőle, a telefon valamiért mindig csörög. 
Nem csak szervezi és koordinálja a szolgá-
latokat, hozzá fut be sok-sok felkérés is, hi-
szen ő a kapcsolattartó több monori intéz-
ménnyel is. Évek óta fő szervezője az Ady 
úti Általános Iskolánál folyó jelzőőri szol-
gálatnak, melynek tevékeny résztvevője is, 
a legtöbb reggel vele találkozhatunk a gya-
logátkelőnél. A Monori Sportegyesület és a 
polgárőrök közös munkáját is ő tartja kéz-
ben. Szervezi és levezeti a helyi futballmér-
kőzések alatt folyó szolgálatokat is, szinte 
sosem hiányzik a meccsekről. A rendőrség-
gel közös szolgálatok miatt többször keresik 
a kapitányságról, ott is ő az egyik fő kap-
csolattartónk.
 Mindezek mellett még arra is szán időt, 
hogy ifjúságvédelmi feladatokat lásson el. Ő 
az egyik vezetője az egyesület fiatalokkal fog-
lalkozó tagozatának is, Zsigovics Józseffel együtt 
irányítják a fiatalok tevékenységét, heti szin-
ten tartanak gyűléseket számukra, oktatá-
sokat, szolgálatokat szerveznek nekik, éven-
te táborba kísérik őket.
 És talán a legfontosabb: társaim nevében 
elmondhatom, tiszteljük, szeretjük embersé-
géért, segítőkészségéért, kitartó munkájáért. 
Érezzük, mindig számíthatunk rá, mindig el-
érhető. Az egész egyesület és minden tag ne-
vében gratulálok Lacinak! Viseld dicsőséggel 
ezt a szép címet, kitüntetést! Oberst Marietta
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kissé csúszós medrű vizében, amikor meg-
szólítottuk. Már a második percben kide-
rült, hogy a ritkán előforduló legideálisabb 
interjúalanyok egyikével hozott össze min-

ket a jó sors: egy okos, érdeklődő, tá-
jékozott, tapasztalt, háromgyerme-

kes gyógy pedagógus anyukával, 
aki még beszélgetni is szeret.
 Megtudtuk, hogy amikor 2007-
ben Pestről Monorra költöztek, és 
ő elkezdett ismerkedni a várossal, 
nyomban kétségbeesett. Pes-
ten estefelé kezd élni a város. 

– Monoron lehúzzák a redő-
nyöket és kiürülnek az utcák. 

Egy szép, havas téli estén egy 
ilyen élménytől szinte sokkot ka-

pott – mesélte, utólag már nevetve.
 A játszótéri hulladékgyűjtő edényeiben 
szörnyűségeket lehetett látni, de igazi játszó-
tér se volt. Sőt, nem volt szinte semmi, amihez 
a fővárosban hozzászoktak. Az akkori állapotok-
hoz képest óriási a fejlődés – folytatta. Már nem 
csak a férje szereti Monort, aki a munkahelye sod-
ró lendülete, nyüzsgése után örömmel tér haza 
a csendbe és egy strázsahegyi kirándulásnak 
is nagyon tud örülni, hanem már az egész 
család otthon érzi itt magát. A két nagyobb 
fiú biciklire ül, Zselykét babakocsiba pakol-
ják és irány a Kistói, vagy az uszoda mellet-
ti játszótér. Igaz, a felnőtteknek szóló esemé-
nyekért és programokért visszajárnak Pestre, 
de a Monoron töltött hétvégéken sem unatkoz-
nak – tudhattuk meg. Seres Melinda nem titkol-
ta a kívánságait sem: szeretne biztonságosabb át-
kelőhelyeket a játszóterekhez, és egyáltalán, hogy 
ki lehessen jutni a forgalmasabb utcákba. Az elha-
nyagolt járdákon gyerekekkel közlekedni nagyon 
nehéz, ezen sem ártana mielőbb változtatni. Az 
is kifejezetten jó lenne, ha a polgárőrök éjsza-
ka is gyakrabban útba ejtenék a játszó- és pi-
henőhelyek környékét – fogalmazta meg.
 Veres Nelli is a fiataloknak szóló progra-
mokat, eseményeket hiányolta, Varga Pál-
né pedig ugyanazt erősítette meg: most vég-
zett nyolcadikos lánya számára szinte üres a 
nyár. A városban alig akad szabadidős program 
a fiataloknak, mintha inkább az idősek igényeivel 
törődnének.  Molnár Anna

A nyár mediterrán kisvárost csinált Monorból, így aztán ehhez 
igazítot tuk kérdésünket is. Az iránt érdeklőd tünk, találnak-e itt nyári, 
könnyed, pihentető vagy épp felpezsdítő szórakozást, kikapcsolódást 
a helybeliek, ha szabadidejükben szívesen itthon maradnának? 

Varga 
Pálné

Seres 
Erika

Eöllős  
Péter

Seres  
Melinda

KÖRKÉRDÉS

Hogyan telik a nyár 
A VÁROSBAN?

A zon a csütörtök délelőttön, amikor kérde-
zősködni indultunk, a főtéren, a főutcán, a 
központban – monoriul: a városban – szo-

katlan sűrűséggel zajlott az élet. Szinte minden pi-
henőpadon ültek, (akadt, amelyiken még 
feküdtek is), a patakban kisgyerekek 
kergették a csobogók által keltett 
vízgyűrűket. Kicsit odébb mezít-
lábasok gyalogoltak a vízben, a 
kerékpártámasztók dugig vol-
tak biciklikkel, nem akadt olyan 
szöglet, ahol ne lett volna jövés-
menés, diskurálás. 
 A láthatóan várandós Seres Eri-
ka egy kisbabát tolt a babakocsi-
ban, akit Nátánnak hívtak, mögötte 
baktatott egy kicsi lány, aki a Ráhel ne-
vet viselete. A bibliai névadás okát firtatva 
aztán megtudtuk, hogy lelkészfeleséggel beszélge-
tünk. Kiderült az is, hogy a város által kínált nyári 
programokat ugyan figyelemmel kíséri, és úgy ér-
zékeli, mintha a Vigadó kevesebb rendezvénnyel 
jönne elő ilyenkor, mint más évszakokban. Szá-
mukra azonban elsősorban a gyerekek szórakoz-
tatása és szabadidejük kellemes eltöltésének biz-
tosítása az elsődleges program. Így aztán gyakran 
kisétálnak a könyvtár melletti kis játszótérre. Ked-
ves helynek tartják. A Kistó melletti játszótér na-
gyobb és izgalmasabb, oda azonban már autóval 
kell menniük, és felkészülni a kirándulásszámba 
menő eseményre.
 Eöllős Péter személyében azonban emberünk-
re akadtunk, aki egy félmondattal elintézte a vá-
laszt, mondván: ha épp van egy kis szabadideje, 
akkor elmegy futni. Csakhogy számára most ép-
pen nem ez a legaktuálisabb kérdés – tette hozzá –, 
sőt gyanítja, hogy helyi vállalkozóként ezzel nincs 
egyedül. Többekkel beszélgetve nem egyszer szó-
ba került már, hogy a város többet is tehetne az it-
teni vállalkozókért. Például a kisvállalkozók szá-
mára is hasznos és elérhető pályázatok naprakész 
ismeretével és megismertetésével jobb helyzetbe is 
hozhatná a helyieket. Pedig az önkormányzatnak 
lenne arra leginkább alkalma, hogy egy hozzáér-
tő kapcsolattartó kijelölésével, találkozók szerve-
zésével segítse és ösztönözze a helyi vállalkozó-
kat, akik egyelőre maguk küzdenek magukért. 
 Seres Melinda a kislánya, Zselyke pancsolását 
felügyelte a jelképes patak nagyon is valóságos, 

Munkahelye sodró len-
dülete, nyüzsgése után 

örömmel tér haza a csend-
be és egy strázsahegyi 
kirándulásnak is na-

gyon tud örülni.
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ISKOLÁK  és óvodák 
dolgozóit díjazták 

Június első vasárnapja 
peda gógusnap, ebből az 
alkalomból minden évben 
köszönti a város vezetése az 
iskolai és óvodai dolgozókat. 
Ez alkalommal került sor a 
legrangosabb önkormányzati 
elismerés átadására is.

A Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pontban megszervezett ünnepi 
összejövetel Udvarhelyi Boglárka 

és Kiss Tivadar magánénekesek műso-
rával kezdődött. A vidám, színvonalas 
énekes előadáson jól szórakozott a kö-
zönség, egyben megteremtette az ün-
nepi hangulatot a folytatáshoz.
 A műsort követően Zsombok László 
polgármester köszöntötte a vendége-
ket, kiemelve hogy a pedagógus egyet-
len munkaeszköze a személyisége.
 – Lehet, hogy a diákok elfelejtik, amit 
mondtál nekik, de soha nem fogják felej-
teni hogyan érezték magukat a szavaid-
tól – utalt a pedagógusok munkájának 
fontosságára. A jövőre utalva elmond-
ta, bár az iskolákra megszűnt az önkor-
mányzat befolyása, de nem mondnak le 
arról, hogy figyelemmel kísérjék, segít-
sék a helyi intézmények helyzetét.
 – Minden átszervezés és változás el-
lenére büszkék vagyunk városunk ok-
tatási-köznevelési intézményeire és pe-
dagógusaira – zárta beszédét, melyet a 
Nevelési Oktatási és Közművelődési Díj 
átadása követett.
 Monor Város Önkormányzata a díjat 
immár tizenhetedik alkalommal, idén 
három személynek ítélte meg:
 Füredi Éva 1976-ban szerezte általá-
nos iskolai tanítói oklevelét, majd a 2. 
Sz. Általános Iskolában helyezkedett 
el, azóta is a Nemzetőr Általános Is-
kolában dolgozik, 1998-tól pedig igaz-
gatóhelyettesként is ellátja feladatait. 
Munkáját kiemelkedő szakmai tudás 
és töretlen lelkesedés jellemzi. Szinte 
minden alsós gyermeket ismer, mun-
kakörének megfelelően ő irányítja az 
alsó tagozat, valamint a napközi mun-
káját. Szakmailag az évek során kivívta 
az iskola dolgozóinak elismerését. Több 
tanfolyamot is elvégzett annak érdeké-
ben, hogy hatékonyabban fejleszthesse 
a beilleszkedési, tanulási és magatar-

tási zavarral küzdő gyerekeket. Szíve-
sen készít fel tanulókat tanulmányi ver-
senyre, főként matematikából.
 Seres Istvánné 1979-ben szerezte szak-
középiskolai óvónői képesítését, majd 
2004-ben óvodapedagógusi diplomá-
ját. 1980 óta dolgozik a Monori Tesz-
Vesz Óvodában, 2000-től pedig az in-
tézményvezetői feladatokat is ellátja. 
Nevelő-oktatói munkájában mindig arra 
törekedett, hogy szeretetteljes, nyugodt 
légkörben, befogadó környezetben, igé-
nyes körülmények között tevékenyked-
ve tudják tölteni az óvodában a gyer-
mekek a mindennapjaikat. 2005-ben 
vezetésével létrejött az óvoda Nefelejcs 
Alapítványa, elnöki teendőinek ellátása 
fontos kiegészítése vezetői munkájának, 
mely az óvoda céljainak megvalósítását 
segíti. Rendszeresen részt vesz a mun-
kájához szükséges továbbképzéseken, 
több ízben szervezett nagyobb szabású, 
többnapos továbbképzési programot, 
bevonva Monor és környéke óvodáit is. 
Önzetlensége, empatikus képessége ki-
emelkedő, úgy a munkatársak, mint a 
szülők és a gyermekek körében.
 Csóti Zoltánné 1978-ban szerezte meg 
szakközépiskolai óvónői képesítését, 
1989-ben óvodapedagógusi oklevelét. 
1978. szeptember 1-jétől folyamatosan 
a Monori Kossuth Lajos Óvodában dol-
gozik óvodapedagógusként, 1992 óta 
pedig lelkiismeretesen, felelősségtel-
jesen ellátja az intézményvezető-he-
lyettesi feladatokat is. Munkája során 
mindig fontos volt számára az önkép-
zés, a szakmai megújulás, az innová-
ció, ennek érdekében rendszeresen ta-
nulmányozta a szakmai folyóiratokat, 
számos tanfolyamon vett részt. A pe-
dagógustársakkal jól együttműködik, 
segítőkész, empatikus, hivatása iránt 
elkötelezett. Minden kisgyermek iránt 
szeretetet, elfogadást tanúsít, egyéni ér-
zékenységgel, tapintatos bánásmóddal 

kezeli a hátrányos helyzetű, sajátos ne-
velési igényű gyermekeket.
 Aktív szervezője az óvodai rendezvé-
nyeknek, programoknak. Kiemelkedő 
szakmai tudása, pedagógiai munkája 
elismeréseként Miniszteri dicséretben 
részesült. Az óvoda nevelőtestületének 
megbecsült, értékes, szakmailag elis-
mert tagja.
 A díjak átadását követően került sor 
a jubiláló, nyugdíjas pedagógusok dísz-
okleveleinek átadására. Gyémántokle-
velet kapott a 60 éven át kifejtett érté-
kes szakmai tevékenység elismeréséül 
Krizsán Györgyné, az Ady Úti és a Jászai 
Mari Általános Iskola nyugdíjas peda-
gógusa; Borzsákné Zilahy Eszter, a Kos-
suth Lajos Általános Iskola volt tanára: 
és Serfőző Antal, a Nemzetőr Általános 
Iskola nyugdíjas tanára. 50 évvel ezelőtt 
kezdett szakmai munkájáért aranyok-
levelet kapott Balku Lajosné, aki 2002-ig 
volt a Kossuth iskola tanára.
 Farkas Zoltán a KLIK Monori Tanker-
ületének vezetője Pedagógus Emlékérem 
elismerésben részesítette a Kossuth La-
jos Általános Iskola három dolgozóját: 
Szalayné Cseh Juditot, aki 1978 óta taní-
tója az iskolának; Rostásné Balázs Kriszti-
nát, aki 1989-ben kezdte itt pályáját: va-
lamint Nagyné Balla Évát, aki 2000-ben 
kezdett Monoron tanítani. Szintén Pe-
dagógus Emlékérem elismerést kapott 
Vásárhelyi Géza, az egykori Ökumeni-
kus Általános Iskola kiötlője és alapító-
ja; valamint Füredi Éva is. Ezt követő-
en pedagó gus  ok levelet kaptak a monori 
intézmények dolgozói, az intézményve-
zetők javaslatára: Németh Ildikó, Pongrácz 
Viktória, Kopik Beáta, Darabos Attiláné, Ko-
vács Sándorné, Paczolay Pálné, Balogh Gyu-
láné, Kondás Imre, Jankó Anett, Szlabonyi 
Gáborné, Turáni Katalin, Magyar Andrea.
 Ezúton is gratulálunk minden kitün-
tettetnek és további jó egészséget és si-
keres munkát kívánunk!  nfo
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REÁL DÉLUTÁN  
a Nemzetőr iskolában
Izgatottan vártuk május utolsó péntekét, ugyanis ekkor került 
megrendezésre iskolánkban egy érdekes, egész délutános 
program, a Reál délután.  Hónapok óta lázasan készültünk 
erre a napra. A természettudományok iránt érdeklődő 
tanulók közös összefogásának eredménye lett az esemény.

A program egy kémiabemutatóval 
kezdődött, melynek célja a Nap-
rendszer működési folyamatai-

nak bemutatása volt. Foglalkoztunk a 
Vénusz légkörével, a Merkúr hőmérsék-
letével, marsi körülményekkel, légnyo-
mással. Kísérleteink közül a kedvencünk 
a bengáli tűz volt, mely nagyon látványos, 
így nézőinknek is igazán tetszett. Nagy 
sikert aratott még „gumimaci” kísérle-
tünk, ebben egy gumimaci- cukorkát, 
amely szerves anyag, megfürdettünk 
frissen fejlődő oxigénben, így megcso-
dálhattuk, hogy mi történik akkor, ha 
az oxigén szerves anyaggal találkozik 
keletkezése pillanatában.
 Bemutatónk alatt a kémiaterem zsú-
folásig megtelt, nagyon izgultunk, hogy 
a többször kipróbált kísérletek sikerül-
jenek. Úgy érezzük, fel tudtuk kelteni 
közönségünk érdeklődését, így egyik 
legfontosabb célunkat elértük.

 A bemutató után a zsibongóban foly-
tatódott a program egy interaktív kiál-
lítással. Több mint 15 állomás várta az 
érdeklődőket, ahol többek között meg-
tudhatták, mi a nem newtoni folyadék, 
a gömbi geometria, az elektrolízis. Gra-
vitációval, fizikai törvényekkel is foglal-
kozott több állomás, sőt még matekjósdát 
is állítottunk. A kiállítás fő dekorációs 
eleme egy hatalmas fraktálfa volt, mely-
nek csodájára járt mindenki. Tanulóink a 
vulkánok működéséről, a vákuum min-
dennapos felhasználásáról érdekes elő-
adásokkal, kísérletekkel készültek, illet-
ve ásványtani bemutatót is tartottak.
 A program utolsó állomása a torna-
teremben volt, ahol bemutatót tartottak 
a robotikaszakkör tagjai.  Saját maguk 
által épített és programozott robotjaik 
tudása mindenkit elkápráztatott.  Ér-
dekes volt látni, hogy a robotok szín-
érzékelőikkel és fényszenzoraikkal kü-

lönbséget tudnak tenni színek és 
fényerősség között.
 Összefoglalva elmondhatjuk, 
hogy rengeteg munka áll a hátunk 
mögött, nagyon el is fáradtunk a 
programsorozat végére, de megér-
te, mert jó volt látni, hogy más isko-
lák tanulói és tanárai is milyen ér-
deklődéssel figyelték előadásainkat, 
milyen szívesen próbálták ki kísér-
leteinket.
 Köszönjük, hogy sokan érdek-
lődtek programunk iránt, remél-
jük hasznosnak találták és jól érez-
ték magukat ezen a délutánon. Mi 
biztosan.
 Írták: Nánai Lili Írisz, Izmán Kitti, Miklós 

Laura, Venczel Mihály, Varga Tamás Bálint

Ha tűz van, ha elönt a víz, 
ha jég lyuggatta a tetőt, ha 
autóroncsból kell szabadíta-
ni. Igen, a tűzoltókról van 
szó, akik mindig hívhatók, 
akik nélkülözhetetlen 
se gítő társaink minden- 
napjainkban, akiknek 
nehéz és korántsem olyan 
romantikus a munkája, 
mint a filmekben.

J únius 4-én majorette-csoport fel-
vonulása, hagyományos jelmezes 
tűzoltószekér elhaladása és mai 

készenléti és önkéntes gépjárműfecs-
kendők gyülekezése jelezte Monor bel-

városában, hogy korunk lánglovagjai 
valamilyen jeles eseményre készülnek. 
Modern laktanyájuktól a Vigadóba ér-
kező meghívottak Monor Hivatásos 
Tűzoltósága megalakulásának 25. év-
fordulóját ünnepelték, egy értékes ki-
állításon bemutatva egyúttal Monor és 
vonzáskörzetének tűzvédelmét, 1898-
tól napjainkig. 
 A Pest megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a megyei kirendeltségek, 
a rendőrség, járásunk és több környék-
beli település vezetői mellett jelen volt 
az együttműködő 3 önkéntes tűzoltó-
ságnak a képviselője, valamint a teljes 
személyi állománya a monori kirendelt-
ségnek és a hivatásos parancsnokság-
nak. 15 környékbeli településről jöttek 
meghívottak. 
 A kiállítás megnyitójára „Hétköz-
napi hősök” címmel megjelent jubile-
umi kiadványnak komoly helytörté-

neti értéke is van. Németh László precíz 
adatgyűjtésére támaszkodva Kovácsné 
Kerekes Enikő szerkesztette a fejlődést 
bemutató értékes anyagot maradandó, 
szép kötetté.
 Akiknek volt módja a mindössze 
egy hétig látható kiállítást megtekinte-
ni, érdekes tárlatvezetést is hallhattak, 
pl. Németh Lászlótól, vagy a kirendelt-
ség-vezető Gere Imre tűzoltó ezredestől 
is. Eredetiben nézhették meg – sok pa-
tinás tárgy mellett – például a dr. Daba-
si Ödön által alapított önkéntes egyesü-
let egykori díszes zászlaját, rúdján az 
adományozók emlékszegeivel, vagy a 
hajdani bőrsisakot.
 Az akkori jelmondatuk: „Egyesült 
erővel – Egymásért a veszélyben!”, 
ugyanúgy a közösségért végzett tisz-
teletreméltó hivatásuk kifejezője, mint 
a mai: „Magyarország szolgálatában a 
biztonságért!”   B.G.

Akikre számíthatunk A BAJBAN
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Minden évben több 
BABA SZÜLETIK

A védőnőknek sosem volt, sosem 
lehetett – legfeljebb hivatalo-
san – nyolcórás munkaidejük. 

Ez semmit nem változott. Ma is ko-
rábban be kell érniük a munkahelyük-
re, hiszen az úgynevezett kötelező stá-
tuszvizsgálatokra a szülők már hétre, 
negyed nyolcra érkeznek. Nekik is sok 
a munkájuk és drága az idejük. A te-
rületi szolgálatban pedig végképp nem 
lehet az órára pillantva lehúzni a rolót, 
hogy na, akkor én most megyek, a leg-
közelebbi viszontlátásra – a család nem 
lehet munkadarab.

Egy a kétszázötvenhez
Noha a védőnők saját családja sem az, 
nekik mégis bele kell szokniuk, hogy 
anya magánélete is olyasféleképpen ala-
kul, mintha híres ember lenne. Megállít-
hatják bárhol, utcán, piacon, bevásárló-
központban, csak tőle nem autogramot 

kérnek, hanem tanácsot, hogy mi a te-
endő, ha nagyon lázas a gyerek, ha hu-
rutos, ha szipog, ha nincs széklete, vagy 
ép ellenkezőleg túl sok és egyáltalán? 
 A monori védőnői szakszolgálatnál 
tízen dolgoznak. Hatan területi, né-
gyen iskolai védőnőként. Akik terü-
leten teljesítenek szolgálatot, azokra 
18-20 várandós kismamáról és az új-
szülöttektől hatéves korig bezárólag 
kétszázötven kisgyerekről való gon-
doskodás öröme-terhe jut. Hathetes 
korukig hetente, egy évesig havonta, 
háromévesig két-háromhavonta, hat-
éves korukig hathavonta, illetve szük-
ség szerint kell látogatniuk az apróné-
pet, ami pedig már szépen beosztható, 
belefér az időbe.
 Bár nem könnyen, mert egyre több 
mindenre kell odafigyelniük. A világ 
nagyon gyorsan, túl gyorsan változik, 
az ember ezzel nem képes lépést tar-
tani, a változásokra egyre gyakrabban 

betegségekkel reagál. 
Nekik ezeket a lehe-
tő legkorábban ész-
re kell venniük, hogy 
kezelhető, helyrehoz-
ható legyen – mint a 
hiperaktivitás példá-
ul. Amivel az óvodák-
ban, iskolákban már 
nem tudnak mit kez-
deni, vagy csak na-
gyon nehezen. Ha 
viszont idejében ész-
reveszik, azzal élete-
ket, párkapcsolatokat 
képesek megmenteni.
 Monoron meglehe-
tősen nagy a népván-
dorlás – tudtuk meg –, 
a lakók jönnek-men-
nek, ki- és beköltöz-
nek. Mivel ez a mobi-
litás főleg a fiatalokra 
jellemző, a gyermek-
létszám is folyton vál-
tozik. Általánosság-

ban azonban elmondható, hogy évente 
5-10 babával gyarapodik a város né-
pessége.

Elkel a segítség
A fiatal anyukák pedig abban nem vál-
toznak, hogy segítségre van szükségük, 
hiszen a babákkal annyi újdonság ke-
rül hirtelen az életükbe, hogy azzal 
nem könnyű egyedül megbirkózniuk. 
A nagymamák pedig mindinkább ki-
kerülnek a képből, főleg azért, mert 
még aktívan dolgoznak.
 A védőnők pedig azt tapasztalják, 
hogy mindenki ajtaját más kulcs nyit-
ja. Van, aki a személyes kapcsolatot, 
a gyakori látogatásokat igényli, más 
viszont inkább akkor nyílik meg, ha 
az interneten válthat üzeneteket a vé-
dőnőkkel. Ott még olyasmit is el mer 
mondani, amit élőszóban soha nem 
tenne. 
 Mivel pedig egyre inkább az látszik 
kiderülni, hogy a fiatalok világa az in-
ternet, a védőnők ebben is erősítettek: 
mindannyian fent vannak a legnagyobb 
közösségi oldalon, a szakszolgálatnak 
pedig saját honlapja is van. Így aztán 
virágcsokrok helyett hozzájuk névnapi 
és születésnapi köszöntők százai árad-
nak. Molnárné Virág Erika szerint ez is 
nagyon jól tud esni.
 A személyes kapcsolattartás ettől füg-
getlenül elengedhetetlen. Csak így ké-
pesek felfedezni az egészségügyieken 
kívül más bajokat is. Emiatt nem for-
dult még elő, hogy éhező, szociálisan 
elhanyagolt vagy bántalmazott kisbaba 
maradt volna figyelmen kívül. Az vi-
szont már igen – igaz évekkel ezelőtt –, 
hogy pici gyermeket kellett kiemelni a 
családból emiatt. 

Monor lett az első
A védőnők örömmel látják, hogy egyre 
több híve van az anyukák közt az anya-
tejes táplálásnak. A járási mutatókat te-
kintve ebben tavaly a monoriak lettek 
az elsők. És bár központi anyatejgyűj-
tés már nincsen, így is több száz liter 
anyatej került a szerencsésebb kisma-
máktól azokhoz a babákhoz, akiknek 
az édesanyja valami oknál fogva nem 
tudta szoptatni a gyermekét.
 Hogy még szebbek legyenek az ered-
mények, az egyébként augusztus else-
jén tartandó Anyatejes Világnapot a 
nyári szabadságok miatt szeptember 
10-re csúsztatva az idén is megrende-
zi a védőnői szolgálat. Az immár ha-
gyományossá váló ünnepséget, ahol 
előadások segítik az ebben a témában 
érdekelteket – még bizonytalanokat 

–, így a kisgyermekesek a nekik szóló 
rendezvényen közösségben érezhetik 
magukat. Az esemény szűrővizsgála-
tokkal lesz egybekötve, amit a Cukor-
betegek Egyesülete  és a Védőnői Szol-
gálat közösen szervez.

Néhány évtizede a védőnők tekintélye vitathatatlan és kikezd-
hetetlen volt, legfeljebb néhány amazontermészetű nagymama 
merte kinyilatkoztatni, hogy ő jobban tudja, mert ő nyolc gye-
reket nevelt fel. A mai fiatal szülők az internetes tudástárral 
felvértezve talán magabizto sabbak elődeiknél, a védőnők 
pedig – amint azt a monori védőnői szakszolgálat ügyvezetője, 
Molnárné Virág Erika vallja – nem a tekintélyre hajtanak, 
inkább segítő kapcsolat szeretnének lenni a családokban.
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Polgárbarát rendőrséget  
teremtene az ÚJ RENDŐR- 

KAPITÁNY
Május 1-je óta új megbízott vezetője van a Monori Rendőrkapitányságnak. 

Zahorecz Sándor alezredessel a jövőbeli célokról és tervekről beszélgettünk. 

Nyitva:  

H-P: 8-18, 

Szo: 8-13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

Tel.: 06-20/33-55-192

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Készüljünk  

a befőzésre!

 ZSIB-
vÁSÁR!

3 db-os 

üvegmosó- 
szett

A befőzéshez  

szükséges egyéb  

segédeszközöket is  

megtalálja nálunk!

Az akció 
2016. 

07. 31-ig, 
vagy

a készlet 
erejéig tart.

Tipp:

350 
Ft /db 

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a ked-
vezményes ár! 

Z ahorecz Sándor kiemelte, szerencsés helyzet-
ben van, mert a korábbi eredmények iga-
zolják, hogy jó színvonalú szakmai munka 

folyt a monori kapitányságon. Így nem romeltaka-
rítással kell kezdenie a munkát, hanem az építke-
zésre koncentrálhat.  
 – Közel ezer bűncselekménnyel kevesebb történt 
az elmúlt évben a Monori Rendőrkapitányság terü-
letén, emellett a bűncselekmények felderítési muta-
tója is emelkedett. A megkezdett úton szeretnénk to-
vább haladni, úgy hogy közben a tevékenységünk 
megfeleljen a szakmai követelményeknek – mond-
ta a megbízott rendőrkapitány. 
 Zahorecz Sándor egyik legfontosabb célkitűzése, 
hogy a Monori Rendőrkapitányság egyfajta szolgál-
tatást nyújtson, azt a speciális ismeretet, amit a ren-
dészeti szakma ismerői adhatnak a polgároknak és 
aminek az eredménye a biztonság. 
 – Akkor kell jelen lennünk, amikor szükség van 
ránk. A rendőrség küldetése, hogy szavatolja az ál-
lampolgárok biztonságát. A rendőri tevékenység 
sokkal több, mint a közúti ellenőrzések és a bírsá-
gok kiszabása, persze arra is szükség van, hiszen 
a rendőrnek nem csak joga, hanem kötelessége is, 
hogy a jogsértések esetén intézkedjen. Viszont sok-
kal több az a kapcsolódási pont ahol segítjük, támo-
gatjuk a hozzánk forduló polgárokat!
 Szerves része vagyunk a településeken élő embe-
rek közösségének és mind a magánéletben tanúsított 
magatartásunkkal, mind a magas színvonalú szak-
mai tevékenységünkkel kell kivívni a lakosság elis-
merést és támogatását – mondta Zahorecz István. 
 A megfogalmazott célok elérése érdekében fontos, 
hogy a lakosság személyesen is megismerje a rend-
őröket. Az új kapitány arra bíztatja kollégáit, hogy 
szálljanak ki az autókból és gyalogosan is jelenjenek 
meg a közterületeken, amikor csak tehetik. Teremt-
senek személyes kapcsolatot az állampolgárokkal, 

beszélgessenek, kérdezzék meg, miben nyújthat-
nak segítséget? 
 Ugyanakkor a rendőröknek határozottnak kell 
lenniük úgy, hogy emberségesek maradnak. Külö-
nösen olyan helyzetekben, mikor a közúti balesetek 
vagy bűncselekmények sértettjei, elszenvedői kérik 
a rendőri segítséget. Ilyen esetekben kiemelt jelentő-
sége van az empátiának, segítőkészségnek, aminek 
a belső lelki kiegyensúlyozottságból természetesen 
kell fakadnia. A rendőreink felkészültek, hogy meg-
felelő támaszt és segítséget adjanak a sértetteknek. 
Ehhez persze emócióval kell rendelkezni – mond-
ja Zahorecz Sándor –, hogy ne pusztán sablonos, ri-
deg hatósági intézkedést tapasztaljanak azok, akik-
nek a rendőrség segítségére van szüksége.
 Zahorecz Sándor programjában fontos szerepe van 
a megelőzésnek. A bűn- és balesetmegelőző progra-
mok hatására csökkenhet az áldozatok és a balese-
tet elszenvedők száma. A programok célközönsége a 
teljes lakosság, különös figyelemmel a gyermekekre 
és a legidősebbekre. A diákoknak az iskolákban elő-
adást tartottak a nyári szünetet megelőző napokban, 
a téma a szabadvízi fürdőzés volt. A kisebbek a mo-
nori KRESZ-parkban gyakorolhatták a közlekedési 
szabályokat, ez a program nyáron tovább folytatódik, 
vetélkedő keretében és gyakorlati feladatok útján is-
merkedhetnek a gyerekek a közlekedéssel. Szintén a 
diákoknak, de az idősebb korosztálynak is szól a Re-
akció program, amely keretében tájékozódhatnak a 
résztvevők, hogy milyen bűncselekmények áldoza-
taivá válhatnak és azt is megtudhatják, hogy milyen 
következményekkel jár a bűncselekmények elköveté-
se. Az interaktív felvilágosító programot a Szterényi 
József Szakközépiskolában szeretnék megrendezni. 
 – Nyáron a nyugdíjasklubokba is elmennek a kol-
légáim, hogy tanácsokat adjanak. Sajnos sok eset-
ben tapasztalható, hogy az idősek nem fordítanak 
kellő figyelmet a saját biztonságukra, emiatt pe-
dig nagyon sok veszély leselkedik rájuk – mondta 
Zahorecz Sándor.
 Az alezredes hangsúlyozta, hogy továbbra is ha-
tározottan fellépnek az ittas vezetőkkel szemben és 
a gyorshajtóknak sem kegyelmeznek. A 4-es főút 
mentén több ellenőrzésre is számíthatnak az autó-
sok, ezért jobb betartani a sebességkorlátozást. Reg-
gelente a monori gyalogátkelőhelyeket is fokozot-
tan figyelik, különös tekintettel az iskolák és óvodák 
közelében, hogy ne történjenek balesetek. 
 Zahorecz Sándor elképzelése szerint nem csak 
a statisztikai adatoknak kell pozitív eredményeket 
mutatniuk, az embereknek érezniük is kell a biz-
tonságot. A jogkövető állampolgároknak érezniük 
kell, hogy számíthatnak a rendőrségre. Kapitánysá-
ga idején azon fog dolgozni, hogy ezek a tervek ne 
csak szavak maradjanak, hanem tettekben is meg-
jelenjenek.  Varga Norbert

Zahorecz Sándor alezredes 1987-ben a katonai főiskolán 
kezdte meg tanulmányait, majd három évvel később kilépett 
a hadseregtől és rendőrnek állt. Budapesten a tizenkettedik 
kerültben teljesített először szolgálatot, később Gödöllőre 
került, ahol a rendészeti szakterületen körzeti megbízot-
tól az osztályvezetőig töltött be beosztásokat. Ezt követően 
az Országos Rendőr-főkapitányság kötelékébe került, ahol 
szakmai ellenőrzési tevékenységet végzett, majd újból Gö-
döllőn volt közrendvédelmi osztályvezető, illetve az elmúlt 
egy évben a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzé-
si Szolgálatát vezette. Végigjárta a ranglétrát, több mint 26 
év tapasztalattal a háta mögött bízták meg a Monori Rend-
őrkapitányság vezetésével.

Névjegy
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Hirdetés

Biorezonanciás állapotfelmérés
életmód-, étrendtanácsadással  

és terápiával
Dohányzásleszoktatás

biorezonanciával
Rádóczi Edina

Természetgyógyász - fitoterapeuta
Cím: 2230 Gyömrő, Gróf Teleki u. 19.

Telefon: 06-20-333-68-03, 
www.biogyogyaszat.hu

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

Nyaralás alatt, ugye Ön is olvasna egy jó könyvet?  
Segítünk a választásban! Ráadásul ezen hirdetés 

felmutatójának 20% kedvezményt  
adunk egy könyvre.

Az akció érvényessége: 2016. 08. 15.

Az APIFITO termelői mézek 
és mézkülönlegességek 
megvásárolhatók a Régió  
Lapkiadó Kft. szerkesztőségében: 
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.

5000 Ft feletti rendelésnél   
ingyenes házhoz szállítás   

Telefonos rendelés: 06-30/467-7216, 06-70/607-4444

a méhek és 
gyógynövények 

erejével

A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület mézes üvegeibe csomagoljuk!

1 kg:: 2690 Ft 
500 g: 1590 Ft

Idei akácméz
Friss pergetés

A klímaváltozás jelei félreérthetet-
lenül megmutatkoznak a világ-
ban és hazánkban is. Ennek el-

lenére a várható problémákhoz mérten 
még mindig kevesen képviselik a zöld-
ügyeket. Magyarországon Áder János 
köztársasági elnök állt ki markánsan a 
klímaváltozással járó problémák megol-
dása mellett, az önkormányzati vezető-
ket levélben kereste meg, melyben kér-
te, hogy álljanak az emberiség jövőjét is 
meghatározó ügy mellé. A Klímaválasz 
Projekt egy hiánypótló kezdeményezés 
a témában, amely az önkormányzati ve-
zetőket készítette fel elméletben és gya-
korlatban is a klímaváltozás által várha-
tóan előidézett időjárási szélsőségekre. 
A program civil kezdeményezésen ala-
pul, adományokból valósulhatott meg. 
A képzéshez a monori önkormányzat is 
csatlakozott; Darázsi Kálmán alpolgár-
mester, Leé Richárd és Balogh Péter kép-

viselők, illetve Kerepeszki Ildikó, a város-
gazdálkodási és környezetvédelmi iroda 
vezetője vett részt a programban. A nor-
végiai tanulmányútra csak kevesen jutot-
tak el, Monorról Leé Richárd képviselő 
vett részt a hazai képzésen elért eredmé-
nyinek és aktivitásának köszönhetően. 
 – Nagyon hasznos volt a projekt, már 
a hazai képzés is nagyon sokat jelentett. 
A tanultak nagyon jól kamatoztathatók 
a gyakorlatban. Monor számára fontos 
a környezetvédelem, eddig is több pro-
jektben vettünk részt, megvalósítottuk 
a szelektív hulladékgyűjtést, szemét-
szedő akciókat szerveztünk, energe-
tikai korszerűsítést hajtottunk végre 
az intézményekben, a Kerékpáros ba-   
rát település cím elnyerésével a kerék-
páros-közlekedésre próbáljuk ösztö-
nözni a lakosságot, emellett egészsé-
ges életmódra nevelő programsorozatot 
is tartottunk, amelyet szintén nagyon 
fontosnak tartok – magyarázta Leé Ri-
chárd a monori önkormányzat által ed-
dig megtett lépéseket.
 A képviselő elmondta, a norvégiai 
tanulmányút sok hasznos és érdekes 
elemből épült fel. Az északi országban 
számos területen jóval előttünk járnak, 
a környezetvédelemnek, a zöldenergia 
hasznosításának komoly hagyományai 
vannak. Ezzel szemben Magyarorszá-
gon még mindig ott tartunk, hogy meg 
kell szüntetni a szelektív hulladékgyűj-
tő szigeteket, mert az emberek jelentős 
része nem képes felfogni, hogy a mű-
anyag- és papírhulladék közé nem sza-

bad krumplihéjat, használt pelenkát 
vagy autógumit tenni.
 – Norvégiában felismerték, hogy az 
esővizet fel kell fogni és hasznosítani 
kell, a komposztálásnak is nagy hagyo-
mánya van, tanfolyamokat is szerveznek 
ebben a témában. A kisebb települése-
ken is távfűtés van, így az egyik általunk 
meglátogatott kisvárosban, Rygge-ben 
is. A fűtéshez bioenergiát használnak, 
az alapanyag a gazdaságokból szárma-
zik. Rygge-ben a mezőgazdaságnak is 
jelentős szerepe van, már a gyerekeket 
is arra nevelik, hogy megtermeljék ma-
guknak az élelmiszer egy részét. Taka-
ros tanyákon, üvegházakban ismerked-
nek a mezőgazdasággal. A közvilá gítást 
egyre több helyen LED-es lámpák bizto-
sítják, ezáltal 50 százalékos energiameg-
takarítás érhető el, az izzókra pedig 25 
év garanciát vállal a gyártó. A közúti 
közlekedésben előnyben részesítik az 
elektromos autókat. A benzines és dízel 
gépkocsikra jelentős mértékű adóterhe-
ket rónak, ezzel ösztönzik a tulajdono-
sokat az elektromos autók használatára, 
amelyeknek jóval kedvezőbb az adózása. 
Az olajjal történő fűtést a magánházak-
ban és középületekben is teljesen betilt-
ják 2020-ig – részletezte külföldi tapasz-
talatait a képviselő.
 Leé Richárd a külföldi tapasztalatok 
alapján egy klímavédelmi munkacso-
port létrehozását tervezi Monoron, az 
elképzelést Zsombok László polgármester 
is támogatja. A képviselő szeretné elér-
ni, hogy minél többen vegyenek részt a 
kezdeményezésben. Ebben a kérdésben 
nagyon fontos a széleskörű összefogás, a 
partnerség, ezért bátran jelentkezzenek 
óvodák, iskolák, magánszemélyek, civil-
szervezetek – hangsúlyozta.  A munka-
csoport kereteiben számos környezetvé-
delmi ötletet szeretnének megvalósítani, 
amely ha apró lépésenként is, de köze-
lebb viszi Monort a környezetbarát, zöld 
jövőkép megteremtéséhez.  

Varga Norbert

KÖZÖSSÉG

Monor számára fontos 
A KÖRNYEZETVÉDELEM

Az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásainak kezelésére 
készítettek fel önkormányzati vezetőket a Klímaválasz 
Projekt keretében. A települési klímavédelemmel 
kapcsolatban több mint 140 önkormányzati vezető – 
köztük monoriak is – kapott képzést. A projekt végén 
egy nyeremény norvég tanulmányi úton vehettek részt 
azok, akik kimagaslóan teljesítettek a hazai képzésen. 
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Százezrek életét  
keseríti a parlagfű

   A parlagfűvel kapcsolatban 
számos tévhit él a köztudatban. 
Sokan vélekednek úgy, hogy a 
parlagfű egy régi gyógynövény, 
sok vitaminnal és jótékony hatás-
sal, ezért akár meg is lehet enni, 
csak a hasznunkra válhat. Azt is 
szokták mondani, hogy a parlag-
fű az ürömfélék közé tartozik, az 
üröm fajok pedig hasznosak ezért 
a parlagfű is az. A legtöbb fóru-
mon ezekkel ellentétben a szakér-
tők inkább amellett érvelnek, hogy 
parlagfű inkább haszontalan nö-
vény. Nincsenek a birtokunkban 
nagyon régről származó feljegy-
zések sem a növény hasznosságát 
illetően, Magyarországon az 1920-
as években terjedt el, de szárma-
zási helyén, Amerikában sem volt 
jelentős a felhasználása. Ami biz-
tos, hogy százezrek életét keseríti 
meg a parlagfű pollenje, ami or-
szágszerte rengeteg embernél vált 
ki allergiás reakciókat. Az allergia 

TEGYÜK MEG KÖZÖSEN 
AZ ELSŐ LÉPÉST A JÓ HALLÁS FELÉ

Válasszon láthatatlan, kényelmes HALLÓKÉSZÜLÉKET

• Az Ön igényeire szabva 
• A legmodernebb technológiával 
• Magyar szakemberektől 

BEJELENTKEZÉS: 06-30/337-1294
2200 Monor, Balassa u. 1.

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATTAL várjuk:

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak jelen hirdetés felmutatásával 2016. augusztus 12-ig vagy a készlet erejéig. 
Részletekről érdeklődjön hallásvizsgálónkban. A hűtőtáska mérete: 200×240×90 mm

www.victofon.hu
AJÁNDÉK Önnek*

Személygépkocsi-vezető  
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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. július 
5-én  és 13-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!

Monori Tesz-Vesz Óvoda a "Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá-
zatot hirdet óvodapedagógus munka-
kör betöltésére. 
 A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. Foglalkoztatás jel-
lege: teljes munkaidő. Munkavégzés 
helye: Pest megye, 2200 Monor, Ka-
tona József utca 26. 
 A munkakörbe tartozó, illetve a ve-
zetői megbízással járó lényeges felada-
tok: óvodapedagógusi feladatok hiány-
talan elvégzése, magas szintű szakmai 
tudás és ennek gyakorlati alkalmazá-
sa, gyermekek szeretete, azonosulás az 
óvoda pedagógiai programjával, meg-
újuló képesség. 
 Illetmény és juttatások: az illet-
mény megállapítására és a juttatá-
sokra a "Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 Pályázati feltételek: főiskola, óvo-
dapedagógus, bűntetlen előélet, cse-
lekvőképesség. 
 Elvárt kompetenciák: jó szintű óvo-
dapedagógusi kompetenciák. 

 

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: fényképes szakmai ön-
életrajz, iskolai végzettséget igazoló 
dokumentumok. 
 A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2016. szeptember 1-jétől tölthető be. 
 A pályázat benyújtásának határ-
ideje: július 11. 
 A pályázatokat postai úton nyújt-
hatják be a Monori Tesz-Vesz Óvoda cí-
mére (2200 Monor, Katona József utca 
26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 2016/34/319, valamint 
a munkakör megnevezését: óvodape-
dagógus. Elektronikus úton Seres Ist-
vánné részére küldhetik a pályázatot 
a teszveszovi@freemail.hu e-mail cí-
men keresztül.  
 A pályázat elbírálásának határide-
je: július 15. 
 A pályázati kiírás közzétevője a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a munkáltató által 
az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért 
a pályázatot kiíró szerv felel. 

nfo

Óvodapedagógust keresnek 

pedig számos kellemetlen hoza-
dékkal bír, például több milliárd 
forintba kerül az allergia elleni 
küzdelem. Elsősorban ezért fon-
tos a növény irtása, amely törvé-
nyi szabályozás alá esik.
 A 2008. évi XLVI. törvény 17. pa-
ragrafus (4) bekezdése alapján „a 
földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kiala-
kulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig folyamato-
san fenntartani”.
 Ha a földhasználó ennek a köte-
lezettségnek nem tesz eleget, úgy 
közérdekű védekezést rendel el a 
hatóság, melynek költsége a föld-
használót terheli, valamint a nö-
vényvédelmi bírság is kiszabásra 
kerül. A növényvédelmi bírság 15 
ezer forinttól 5 millió forintig ter-
jedhet, a fertőzött terület nagysá-
gától függően.
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Átadták az Év Bora  
Monoron címet

Augusztus-
ban Beatrice!

   Méltó alkalommal, a Borvidékek Hétvé-
géje szombati megnyitóján került sor az Év 
Bora Monoron cím átadására.
 A képviselő-testület 2003-ban, a régi ha-
gyományok újjáélesztése érdekében hozta 
létre az Év Bora Monoron címet, mellyel a 
szőlő- és bortermelő gazdák, illetve az álta-
luk létrehozott szervezetek elismerését és 
támogatását fejezi ki, valamint hozzájárul a 
város bortermelőhelyeinek, borainak és bor-
kultúrájának fejlesztéséhez és népszerűsíté-
séhez. 
 A címet az a monori illetékességű borter-
melő által készített monori, vagy Monor kör-
nyéki alapanyagból származó bor kaphatja, 
amely a Monor Környéki Strázsa Borrend és 
Monor-Szárazhegyi Hegyközség által szer-
vezett hivatalos éves monori borversenyen 
indulási kategóriától függetlenül a legmaga-
sabb összpontszámot érte el.
 2016-ban ezt a címet a Megyeri-Hanti Pin-
ce Mondandó névre keresztelt cserszegi fű-
szeres fehérbora kapta. A helyi siker mellett, a 
világ élvonalbeli borászatai között is megállja 
a helyét a kis pincészet. A Monoron is nyertes 
boruk a Bordeaux-i Challenge du Vin nem-
zetközi borversenyen több mint 5000 minta 

   Alig ért véget a Borvidékek Hétvégéje, már 
alakul az augusztus 20-i Új Kenyér Fesztivál 
programja. Nyár végén sok monori régi vágya 
teljesül azzal, hogy ismét a városban köszönt-
hetjük a „nemzet csótányát”, Nagy Ferót és az 
1970-ben lányzenekarként alapított, azóta az 
ország egyik legnépszerűbb rockzenekarává 
lett Beatricét!
 Az államalapítás ünnepének részletes prog-
ramját keressék a Strázsa újság következő 
számában és városunk megújult honlapján, 
a www.monor.hu oldalon! nfo

között megmérettette magát és a csúcson vég-
zett, aranyéremmel zárta a versenyt. 
 Szintén a Borvidékek Hétvégéje megnyitó-
jának része volt a szervezésben közreműkö-
dő Monor Környéki Strázsa Borrend avatási 
szertartása. A ceremónia során a jelölteknek 
három bor közül kellett kiválasztania az egye-
sület zászlósborát, a kékfrankos cuvée-t, me-
lyet mindhárom jelölt sikerrel teljesített, így 
borrendi taggá avatták őket: Darázsi Kálmánt, 
a város alpolgármesterét, Mészáros Jánost és 
Bokros Jánost. nfo

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!

 Augusztus 31-ig  
a tükrösített, polarizált  

és normál dioptriás
napszemüveglencsék

20% kedvez- 
ménnyel 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.

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!

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

Parole
 NYELVISKOLA

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

             

          

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
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   Véget ért a vetélkedés a Monor város legsportosabb iskolája címért. 
Az önkormányzat minden évben meghirdeti az iskolák közötti játé-
kos versenyt, amely célja, hogy testmozgásra ösztönözze a monori 
gyerekeket és családokat. 
 A megmérettetés egész tanéven át tartott, több versenyszámban 
mérték össze erejüket, tudásukat és tehetségüket az iskolák diákjai. 
A versenyszámok között streetball, futás, úszás, sakk és labdarúgás 
szerepelt. 
 A programsorozatot a futóverseny zárta, melyet követően kihir-
dették a verseny végeredményét is. Első helyen végzett az Ady Úti 
Általános Iskola, megelőzve a Kossuth Lajos Általános Iskolát. A do-
bogó alsó fokán a Jászai Mari Iskola végzett, míg negyedikek lettek 
a Nemzetőr Általános Iskola diákjai. A középiskolák versenyében 
idén is a JAG bizonyult jobbnak. 

Legsportosabb iskola 
az Ady úti suli 

Hirdetés

Hirdetés

t
á
pMonor, 4-es főút, a kőlerakat 

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

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

TáplerakaT
Megnyitottunk!

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

papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

1991 óta

gyári lerakaT

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14

Ki
stó

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

Alap galamb, keverék: 2300 Ft/zsáktól

BORSÓ 
AKCIÓ!

34
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STARTOLJON EL!
Európai uniós KKV-versenyképességi Hitelprogram

2016. június 17-től már a Pátria Takaréknál is elérhető!
Monor, Kossuth Lajos út 77. (+36) 29/410-396, (+36) 70/370-7946

 patriatakarek.hu • facebook.com/patriatakarek

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak, célja a Hitelprogram 
iránti érdeklődés felkeltése. A részletekért keresse fel az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal  
rendelkező közvetítőket. Az MFB Pontok listája megtalálható a www.mfbpont.hu oldalon. 

meghatározott feltételek teljesülése esetén

Kamatmentes hitel a mikro-, kis- és középvállalkozások beruházási céljaihoz, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó forgóeszköz-vásárláshoz:

•    kezelési költség és előtörlesztési díj nélkül
•    már 10% önerőtől
•    legfeljebb 15 éves futamidővel
•    akár kezdő vállalkozásoknak is
•    könnyített fedezeti elvárásokkal

ESZTERGÁLYOS 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.
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

Monor Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet iskolaorvos munkakör be-
töltésre. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 1. Az is-
kola-egészségügyi ellátásról szóló 
26/1997.(IX.3.) NM rendelet 2. számú 
mellékletében foglalt feladatok. Bő-
vebb tájékoztatás a www.monor.hu 
oldalon érhető el, vagy Molnárné Vi-
rág Erikától kérhető a 06-29/999-230 
telefonszámon. 

Álláspályázat
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A Monori Sportegyesület vezetői, játékosai és a szurkolók egyaránt 
csalódásként értékelték az NBIII-as labdarúgócsapat tavaszi 
teljesítményét. Kétszeri edzőváltás után is csak a 12. helyen zárt az 
MSE. Okai ról és a jövőbeli tervekről kérdeztünk néhány illetékest.

Ponyi Patrik, a monori Ady Úti Általános Iskola 8/b 
osztályos tanulója és mint a monori székhelyű Aqua-
sprint Alapítvány versenyúszója eredményes tanul-
mányi munkájáért, valamint kimagasló sporttelje-
sítményéért Magyarország jó tanulója – jó sportolója 
2015 elismerésben részesült.
 Ponyi Patrik az általános iskolában kitűnő bizo-
nyítványt, iskolai tantestületi dicséretet szerzett, 
míg a sportban pedig Magyarország Vidék Bajnoka, 
továbbá a korosztályos gyermekbajnokság bronzér-
mese lett. A kitüntető címet Balogh Zoltán, az embe-
ri erőforrások minisztere adományozta Ponyi Patrik-

nak, aki kiugróan sikeres eredményeivel követendő 
példaként állhat a monori fiatalok előtt. nfo

Jó tanuló és jó 
sportoló is

D r. Selei András a csapat gólkirálya-
ként kezdett, az utolsó hazai mecs-
csen – sérülései, munkahelyi és le-

endő apai kötöttségei miatt – nagy szeretettel 
búcsúztatta a monori közönség. Kár, hogy 
nem folytatja, hiszen az utóbbi két mérkőzé-
sen újra remekül játszott.
 – A szezon negyede eredményességben 
és a játékban is rendben volt. Nem tudom, 
mi okozta a pálfordulást. Sem a csapat, se 
a saját teljesítményemmel nem vagyok elé-
gedett. Viszont a jövőben bizakodó vagyok, 
mert ebben a csapatban mindenképpen több 
van. Az elmúlt négy évre szép emlékekkel te-
kintek vissza. Köszönök mindenkinek min-
dent. Sok tapasztalatomat továbbra is a csa-
pat közelében, sportvezetőként szeretném 
hasznosítani.
 Horváth Dávid (csapatkapitányból az idény 
közben nevezték ki vezetőedzővé.):
 – Bajnoki évünkben több volt a hullám-
völgy mint az eredményesség. Az utolsó 12 
mérkőzésen irányítottam a csapatot, aminek 
tapasztalatait a jövő évben tudjuk majd ka-
matoztatni. Itt elsősorban a játékosállomány 
és a játékstílus kialakítására gondolok.
 Bajári Tamás (az MSE labdarúgó-szakosz-
tály vezetője):
 – A  téli átigazolási időszakban sem sikerült 
megfelelően erősíteni. Mindent a sérülésekre se 
lehet fogni. Az egyetlen pozitívum az volt ta-
vasszal, hogy több fiatal beépítése elkezdődött 
a felnőtt csapatba. Ők meg is állták a helyüket. 

Ez a jövő útja. Annál is inkább, mert U-19-es 
csapatunk (NBII Közép B) és U-17-esünk egy-
aránt 4. lett, U-15-ösünk (NBII Közép A) pedig 
a 7. A következő szezonban bebizonyíthatjuk, 
hogy csapatunk sokkal többre képes.
 Selei Ernő (az NBIII-as csapat főszponzora, 
akinek mindenki csak köszönettel tartozhat 
azért a jóban-rosszban kitartó, teljes szívű 
támogatásért, amit a BSS 2000 Kft. tulajdo-
nosaként a monori labdarúgásnak juttatott. 
Nélküle NBIII-as csapatról itt nehezen be-
szélhetnénk):
 – Négy éve elhatároztuk a fiammal, hogy 
a monori klubot megpróbáljuk egy kicsit erő-
síteni. Ez többé-kevésbé sikerült is, ezért va-
gyok elkeseredve a mostani szezon miatt. 
Ettől rosszabb helyezésnek nem sok sportér-
téke vagy értelme lenne. Egy sokkal erősebb 
alapcsapatot kéne megerősíteni azokkal a fi-
atalokkal, akik az egyesületben megvannak. 
Reménykedem, hogy az ilyen átalakítással és 
egy fiatal edzővel (gondolok itt Horváth Dá-
vidra), lehet itt is szép focit csinálni. Ha elke-
rüljük a meccsek vezetésről való elveszítését, 
több odaadással dobogós helyről beszélhe-
tünk. Remélem, hogy az egyéb irányú hoz-
záállás is  jobb lesz mint a mostani.
 Gábor Attila (az MSE elnöke, aki előtte a lab-
darúgó szakosztály vezetője volt):
 – Az utolsó két mérkőzésünket látva ki-
mondottan sajnálom, hogy most lett vége 
az idénynek, mert biztatóbban játszottunk 
az előzőeknél. Ha az ifiből felkerültek ösz-

   Május 5-én, a Pesti Vigadóban, Balog Zol-
tán az emberi erőforrások minisztere és Sza-
bó Tünde sportért felelős államtitkár Bay Bé-
la-díjjal tüntette ki Szőnyi Jánost, a Monori 
Sportegyesület volt elnökét. A Magyar Sport 
Napján ezt a rangos szakmai elismerést élet-
művéért és szövetségi kapitányi eredmé-
nyeiért kapta. Szőnyi János a birkózósport 
minden lépcsőfokát sikeresen végigjárva 3 
olimpiai-, 6 világ- és 4 Európa-bajnoki győ-
zelemhez segítette tanítványait és jelenleg 
a minőségi utánpótlás hatékonyságát segí-
ti felmérni a sportágában. B.G.

Miniszteri 
kitüntetés

Lehet itt szép  
focit CSINÁLNI

SPORT

Selei András befejezi az aktív sportot. Múlt-
ról jelenről és jövőről osztotta meg velünk 
gondolatait. 
 – Amikor 2012 nyarán Monorra igazol-
tam NBI-es és NBII-es múlttal a hátam mö-
gött, akkor döntésemet a munka miatt hoz-
tam meg. Édesapám, valamint régi barátom, 
Gábor Attila hívására érkeztem Monorra, az-
zal a céllal, hogy a Monort, az akkori még 6- 
csoportos NBIII egyik középcsapatát, bejut-
tassuk az erősebb NBIII-ba. Kapcsolataim és 
a BSS 2000 Kft. segítségével sikerült a csapa-
tot megerősíteni. A 6-csapatos NBIII-ban ki-
magaslóan jó teljesítménnyel ezüstérmet sze-
reztünk és én abban az évben második lettem 
az NBIII góllövőlistán. Ezt követően még há-
rom szezonon keresztül voltam a csapat tag-
ja. Összesen 90 meccset játszottam, amin 26 
gólt szereztem. Az itt töltött négy év alatt sok 
remek embert ismertem meg, és sok szoros 
barátságot kötöttem. Sosem fogom elfelejteni 
azt a sok szeretetet, amit a szurkolóktól kap-
tam az évek alatt. Felemelő volt hallani, ami-
kor a nevemet skandálták. 
 A munka, a feleségem és a születendő kis-
fiunk miatt hoztam meg 31 évesen a dönté-
semet, hiszen a mai NBIII már napi szinten 
megköveteli az edzéseket, ezt pedig sajnos 
nem tudom vállalni.
 A Monor SE csapatától viszont nem szaka-
dok el, nem is tudnék. Elfogadva a vezetőség 
megtisztelő ajánlatát, a felnőtt csapat mene-
dzselésében fogok részt vállalni. A felnőtt csapat 
sportszakmai, működési ügyeinek intézése 
lesz a feladatom, felhasználva a sportban és 
a jogi munkában szerzett ismereteimet, kap-
csolataimat. Bízom abban, hogy a munkánk, 
a támogatók, a város és a szurkolók segítsége 
elég lesz, hogy a 2016/17-es szezonban egy 
erős és sikeres csapat legyen a Monor.

Szögre akasztja  
a stoplist

szeszoknak és együtt rutint szereznek, 
alapját képezhetik egy jobb csapattelje-
sítménynek. B.G.
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További részletek a faysuli-gomba.hu oldalon.

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

Hirdetés

A z azóta hagyományossá vált rendez-
vény – lelkes segítőivel és egyre több 
vendéggel – június 11-én immár 6. al-

kalommal szerzett élményt sokaknak. A Bac-
chus téri helyszín otthonossá tételében is élen-
járó Tóth László sajnálatos módon most először 
nem lehetett ott, de szellemiségével és irány-
mutatásával, elképzelése tartóssá vált sikeré-
vel mégis örökre jelen lesz.
 A verseny 4 kategóriában, 2 fordulóban és 
28 nevezővel zajlott. A hazai indulókon kí-
vül vasadi, gyáli, tápiószentmártoni, bényei, 
vecsési, mezőszilasi, tököli és mátrai vendé-
gekkel. Volt közöttük olyan, aki a bugaci ver-
senyt cserélte a monorira, olyan szívügye lett 
az itteni hangulat. Most is eljött Váczi Ernő, a 
Magyar Lovas Szövetség volt szövetségi ka-
pitánya, és továbbra is mindent megtett a si-
kerért Tóthné Fiel Marianna is. A megnyitón 
Darázsi Kálmán, Monor város alpolgármeste-
re mondott beszédet, de ott volt a Monori SE 
elnöke, Gábor Attila, és kilátogatott Zsombok 
László polgármester is.
 Remekül helytálltak monori versenyzőink. 
A „C” kategória kettes fogatai közül Lovass Sán-

dor (aki már a „B” kategóriában is ered-
ményes volt) hibapont nélkül nyert a 400 
méteres technikás, emberpróbáló pályán. 
Egyúttal elsőként ő kaphatta meg a Tóth 
László emlékére most elindított vándor-
kupát is. Nagy öröm volt számára – mond-
ta –, hogy kiöregedett lovai helyett most 
azzal az új fogatával (6-8 éves lipicai édes-
testvérekkel) tudott nyerni negyedik in-
dulásukon, akikkel csak idén januárban 
kezdte a versenyzést.
 Második lett ebben a számban az a 
Kalmár Zoltán, aki édesapjától örököl-
te a lovak szeretetét. A rutinos Szege-
di József pedig ezúttal 5. helyen végzett. 
Az egyes fogatok között a monori Kéri 
Gergő a második, a legifjabb reménység, 
Bokros László pedig a harmadik helyet szerez-
te meg.
 Jól szerepeltek a mieink a szabadidős lo-
vasverseny-kategóriában is. Póni kettes fo-
gatban az elmaradhatatlan Sándor Ferenc 
most harmadik volt. A szabadidős kettős 
fogat-kategória megnyerésével Kalmár Zol-
tán gyarapította trófeái számát. (Genzwein 
Alex a Lázár Lovaspark színeiben lett má-
sodik.)
 A két forduló között Szentirmay Cecília 
Tini Line Dance csoportja szórakoztatta a 
közönséget, László István gitárjátékával és 
mindenki élvezhette a tipikus, jó majális 
hangulatot is.
 Az eredményhirdetésre a küzdelmek az 
elromlott időjárás miatt csak a sátorban ke-

rülhetett sor, de ez már nem ronthatta el azt, 
hogy ez a verseny is sikeres és eredményes 
volt. Köszönet illeti Monor, Bénye és Vasad 
önkormányzatát a támogatásért, a sok önzet-
len segítőt, a díjakat és ajándékokat felajánló 
vállalkozók mellett, akik nélkül mindez nem 
jöhetett volna létre.
 Tóth László (népszerű becenevén a „Lada”) 
egyik kedvenc mondása volt, hogy: „Aki szere-
ti a szép asszonyt, a jó bort és a lovat, az rossz 
ember nem lehet”.
 Tönköl Anita: „A szervezők ezúton is köszö-
nik mindenkinek a segítséget és reményekkel 
telve várják a 2017-es versenyt, amely a sor-
ban már a hetedik lesz, de a második, amely 
Tóth László Emlékversenyként kerül megren-
dezésre. Mert a verseny megy tovább!” B.G.

A verseny megy TOVÁBB!
Az első Meghívásos Monori 
Fogathajtó Verseny 2011-ben, 
mely civil kezdeményezéssel, 
az ötletadó Tóth László és 
főszervező társa, Tönköl Anita 
indítványozására jött létre. 

SPORT

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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
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PEST MEGYE  BAJNOKA 
a női kosárlabdacsapat!

Első helyen végzett Monor SE női kosárlab-
dacsapata a Pest megyei bajnokságban. A tava-
lyi edzőváltást követően hullámzóan indult az 
idei szezon az évekkel ezelőtt elhunyt monori 
kosárlabdázóról, Bokros Csilláról elnevezett 
bajnokságban. A szezon so rán váratlan veresé-
gek is érték az együttest, ennek ellenére sikerült 
megszerezni az alapszakasz második helyét. 

A bajnokság kiírása szerint a bajnoki címről 
négycsapatos torna döntött. Az első mér-
kőzésen sima 69-51 arányú győzelmet ara-

tott Monor Dunaharaszti ellen, ezzel biztosítva he-
lyét a bajnoki döntőben, ahol a bajnoki címvédő és 
házigazda Oroszlánnyal mérkőztek meg. Azzal a 
csapattal, aki az elmúlt két évben egyetlen vere-
séget szenvedett hazai pályán, azt is éppen a mo-
nori lányoktól. 
 A mérkőzésen végig vezetve dominált a mono-
riak. Pontról pontra növelték az előnyüket, igazi 
csapatként küzdöttek a pályára lépők és a padon 
szurkoló társak. A döntőben minden játékost pá-
lyára küldve 57-42-es győzelem született. Ezzel 
2010 után újra Pest megye női kosárlabda-bajnoka 
a Monor SE!
 Kovács Péter, a csapat edzője így nyilatkozott a 
győzelmet követően: – Nagyon büszke vagyok a 
lányokra, mindenki megtette a csapat érdekében, 
amit vártunk tőle. A szezon közben kialakult csa-
pategység és a jó hangulatú edzések tették lehe-
tővé, hogy bajnoki címet ünnepelhessünk. Remél-
jük, hogy ezzel a sikerrel egy messzire vezető út 
első lépését tettük meg együtt! nfo

A férfiak felnőtt megyei bajnokságában három mono-
ri csapat is érdekelt volt. Az alapszakaszt követően a 
tabella első három helyén álltak, így egyértelmű volt, 
hogy Monor rendezhette a négyes döntő tornáját.
 A tornán való részvételt két helyi csapat vállal-
ta, akik közül egyiküknek sikerült a döntőbe jutás, 
így hazai pályán játszhattak a bajnoki aranyért. A 
papírformának megfelelően 85-62 arányban verték 
a Piliscsabát, ezzel a Monor SE veretlenül szerezte 
meg a bajnoki címet. 

Három monori   
csapat a döntőben

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyamok indulnak

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

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!

Hirdetés
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Hirdetés

Ugyan az európai sportkedvelők figyelme még mindig a labda-
rú gásra irányul, ettől nem áll meg az élet a többi sportágban. 
Sőt, van ahol egye nesen felpezsdülnek az események így nyáron. 
Ilyenek például a nyíltvízi sportok, köztük a kenu is. Ami nem 
mellesleg a kajak szakággal közösen hazánk második lege red-
ményesebb sportága. Egy monori sportoló, Molnár Rebeka is 
lázasan készül a tikkasztó melegben, célja, hogy odaérjen az if -
júsági világbajnokságra, amit július 28-án Minszkben rendeznek.

M olnár Rebeka különleges tehet-
ségének és szűnni nem akaró 
kitartásának egyik bizonyíté-

ka, hogy mindössze három évvel ezelőtt 
kezdett komolyan foglalkozni a kenuval, 
de ez a rövid idő is elég volt, hogy bedol-
gozza magát a legjobbak közé. Noha eh-
hez a sportághoz csak három éve kötő-
dik, magával a sporttal már három éves 
korában közelebbi kapcsolatba került a 
most 18 éves sportoló. Gyerekként az 
úszással, majd a szinkronúszással pró-
bálkozott, de nem érezte igazán magá-
énak egyik sportágat sem. Egy valami 
azonban biztos volt: Rebeka már kicsi 
gyerekként is arról álmodozott, hogy ki-
jut az olimpiára. Ezért keresett később 
olyan szakágat, amiben ki tud teljesedni. 

Döntését a szülei is támogatták. Jól tet-
ték, hiszen lányukról már az első pilla-
natokban kiderült, van tehetsége a sport-
ághoz. 2014-ben például korosztályában 
az év női kenusává választották, abban 
az évben bajnokságot is nyert, a serdü-
lők olimpiáján pedig három bronzérmet 
szerzett, neve pedig végleg beíródott a 
sportág nagy reménységei közé: sze-
repelt az olimpiai sportévkönyvben is.
 Rebekát tudatosság, hatalmas szorga-
lom és elszántság jellemzi; naplójában 
napról napra gondosan feljegyzi, mi az 
amit jól csinált és miben kell változtatnia 
a mindennapok során, hogy elérje célját 
– meséli Kocsis Andrea, Rebeka édesanyja.
 Rebeka első számú támogatója – mond-
hatni főszponzora – édesanyja és édes-

apja, akik mindent megtettek azért, hogy 
lányuknak csak a sporttal kelljen törőd-
nie. A támogatás alatt pedig nem csak a 
súlyos anyagiakat kell érteni, hanem a 
lelki egyensúly megteremtését is, ez pe-
dig elsősorban Rebeka anyukájára hárul.
 A monori kenus fél lábbal már a minszki 
világbajnokságon érezheti magát – tudtuk 
meg –, ugyanis az első válogatót párosban 
megnyerte Rebeka és partnere, egyéniben 
viszont újra nekifeszül majd az evezésnek, 
mert a versenyszámban csak a második 
helyen ért célba a válogatón.
 Rebeka gyerekkori álma 2020-ban va-
lósulhat meg, ha kvótát nyer a követke-
ző olimpiára, amire a hazai kenusport 
szakemberei szerint megvan minden 
esélye. V. N.

REBEKA olimpiai álma

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Telefonszám: 
06-70/388-4473 

Július 1-től 31-ig  
20-50% kedvezmény.

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. 

Nyári árzuhanás
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkí-
sérték utolsó útjára szertett halottunkat, Fe-
hér Kálmánt és együtt érezve a családdal sír-
jára elhelyezték a megemlékezés virágait.  

A gyászoló család 

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki, mindazok-
nak, akik szerették és tisztelték Lukács Györ-
gyöt (élt 96 évet), búcsúztatóján részt vettek, 
sírjára elhelyezték a megemlékezés virágait. 
 A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek, borrendi tagoknak 
és mindazoknak, akik szeretett édesanyánkat, 
Rendek Sándornét utolsó útjára elkisérték, sír-
ján elhelyezték a kegyelet virágait, ezzel is osz-
tozva mély gyászunkban.  A gyászoló család.
 

•   Fémpénzeket, bankjegyeket, kitün-
tetéseket, képeslapokat, papírrégisé-
get, hagyatékot vásárolok.  
Telefonszám: 06-70/214-3760 

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

•   Termelői mézek méhésztől eladó!. 
Idei akácméz 500g 1590 Ft, 1000 g 
2690 Ft. Citromfüves, levendulás, ka-
kukkfüves mézek 990 Ft/ 500g. 5000 
forint feletti rendelésnél ingyenes 
házhoz szállítás. Érd.: 06-70/607-4444

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

•   Redőny, reluxa! Szúnyogháló, 
harmónikaajtó, szalagfüggöny szere-
lése. REDŐNYÖK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁ-
SA, GURTNICSERE. GARANCIÁVAL,  
HÉTVÉGÉN IS! Érd.: Nagy Sándor,  
06-20/321-0601

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

csapatába, 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!

„…az volt a motivációnk, hogy friss össze- 
tevőkből és marhahúsból, saját készítésű  

húspogácsából készítsünk nektek egy burgert!”

Teraszunkon kövessük együtt az EB meccseit a különleges burgereink, wrapjaink,  
illetve a legkiválóbb monori borokból készült hűsítő fröccsök társaságában!

Folyamatosan bővülő étel-ital kínálatunkat kövessétek a Facebookon,  
illetve nézzetek be hozzánk rendszeresen, minél többször!

MEGNYÍLT PEST MEGYE
legŐSZINTÉBB  legEREDETIBB  legAMERIKAIBB

Monor, Móricz Zsigmond u. 5. 
Tel.: +36-20/212-9427

HAMBURGEREZŐJE, az ami burger!

…mert ez az,
ami burger…!

Amíg a „mindig 
piros” monori-

sorompó szabad 
jelzésére vársz, 

ugorj be hozzánk 
egy vadító 

burgerre…!

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

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

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

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

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

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

Monor, 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.



Akciós árak július 4-től 16-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már 
bankkártyával, 

Erzsébet kártyá-
val is fizethet  

nálunk!

HaMarosan  
friss mangalica- 
hús is kapható!

Hétfőn

Szerdán

Pénteken

Csütörtökön

Szombaton

Kedden
Juhász virsli

Csirkecomb

Marha gulyás hús (gyf.)

CsirekfarhátCsirke-
szárny

Hasa  
toka-

szalonna

Faros csirkecomb

Csípős, csemege,  
paprikás szalámi

Marha szegy oldalas

299 Ft/kg
299 Ft/kg

850 Ft/kg

599 Ft/kg

899 Ft/kg

99 Ft/kg399 Ft/kg

750 Ft/kg

899 Ft/kg
399 Ft/kg

599 Ft/kg

1599 Ft/kg

1250 Ft/kg

990 Ft/kg

Zsírszalonna

Sertés-
lapocka

Egész csirke

Csirkemáj (gyf)

Sertés-  
tarja csontos

Bőrös comb

450 Ft/kg

gyf. = gyorsfagyasztott



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


