
Az államalapítás 
   ünnepe

Tervezett program:

A téren felállított faházakban monori kézműves borok mellett 
bemutatkoznak monori kézműves termékek: Magyar Kézműves Remek-díjjal 
elismert saját készítésű almalekvárokkal és egyéb „almás” finomságok, 
valamint házi készítésű szappanok.

17:30  Új kenyér megáldása és ökumenikus megemlékezés
17:45  Megnyitó – Ünnepi köszöntőt mond  
dr. Zsombok László, Monor város polgármestere
18:00  Gólyalábas bohócműsor gyerekeknek
18:45–20:45  Cirkuszi játszóház
Próbálja ki zsonglőrképességét és tegye próbára egyensúlyérzékét!
21:00  Tűzijáték – Szent István tér
21:15  Tűzzsonglőr-show – Látványos tüzes akrobatikus bemutató
21:30  Nagy Feró és a Beatrice zenekar koncertje

Monor,  
Szent István tér

További információ a www.vigadokft.hu oldalon. 

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXV. évfolyam 8. szám • 2016. augusztus 2. 

Európai  
Mobilitási Hét  

Esély  
a megújulásra 

Polgárőr-  
kitüntetés

Interjú  
Nagy Feróval

Gólerős játékos 
érkezett 

Nemzetközi  
bírója lett  
az MSE-nek

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

Hagyomány- 
ápolásEbösszeírás

Monor a fej-
lődés útján
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HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE  

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST  
TŰZÖTT KI. 

 

A népszavazásra feltett kérdés: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió  

az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
előírhassa nem magyar állampolgárok  

Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. OKTÓBER 2. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

NÉVJEGYZÉK 
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről  

2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak. 
 

SZAVAZÁS 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.  

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár  
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,  
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én  

16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen 
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. 

 
 

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,  
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához. 

 
Nemzeti Választási Iroda 
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ÖNKORMÁNYZAT

Házhoz menő szelektív (sárga zsákos) és biológiailag lebomló (zöld zsákos) hulladékok szállítási időpontjai 

Körzetek
Sárga zsákos Zöld zsákos

augusztus szeptember augusztus szeptember

Monor 1. körzet 15. hétfő 12. hétfő 12. péntek 2., 23. péntek

Monor 2. körzet 16. kedd 13. kedd 19. péntek 9., 30. péntek

Monor 3. körzet 17. szerda 14. szerda 19. péntek 9., 30. péntek

Monor 4. körzet 18. csütörtök 15. csütörtök 11. csütörtök 1., 22. csütörtök

Monor 5. körzet 19. péntek 16. péntek 12. péntek 2., 23. péntek

Európai Mobilitási  
Hét a városban

Régiós családi  
és egészségnap Monoron

Környezet- 
védelmi 
program

  A fenntartható városi közlekedést 
népszerűsítő rendezvénysorozat ki-
emelt eleme az autómentes nap, me-
lyet idén szeptember 16-án szervezünk 
Monoron. A Balassi utcai KRESZ-park-
ban 15 órától KRESZ-vetélkedőt és -to-
tót tartanak a Monori Rendőrkapitány-
ság munkatársai. Szintén a rendőrség 
segítségével lézeres sebességmérésen 
tesztelhetik gyorsaságukat a kerékpá-
rosok és rolleresek.
 Délután 15 és 19 óra között az uszo-
da parkolójában lábhajtású gokartozási 

  Július 2-án kora reggel gyülekeztek 
a nagycsaládos egyesület tagjai a Tán-
csics utcában.
 Sátrakat állítottunk, padokat, asztalo-
kat tettünk alá, hogy a résztvevők kényel-
mesen, árnyékban tölthessék a napot. 
 Kilenc órakor kezdtek gyülekezni a 
vendégek. A közép-magyarországi régi-
óban lévő nagycsaládos egyesületek csa-
ládjai szép számban képviselték magu-
kat. Néhány helyi termelő és kereskedő 
is megjelent árujával. 
 Miközben a bográcsokban főtt a gu-
lyás és a paradicsomos húsgombóc, a 
családok ügyességi vetélkedőn és kü-
lönböző kézműves-foglalkozáson ve-
hettek részt. Nagy sikere volt „Pali bá-
csi” játékainak és az ugrálóvárnak.
 A játékon és a szórakozáson kívül, 
a felnőttek vércukormérésre, vérnyo-

  A képviselő-testület kiemelt figyel-
met fordít a városi környezetvédelemre. 
Monor környezetvédelmi koncepciója le-
járt, ezért egy szakértő cég bevonásával 
megalkották Monor Települési Környe-
zetvédelmi Programját, amely meghatá-
rozza a következő hat év környezetvé-
delmi céljait és feladatait. A 126 oldalas 
dokumentum többek között részletezi, 
milyen módon őrizheti meg a település 
a környezeti állapotát, hogyan előzheti 
meg a gazdasági fejlődéssel járó káros 
hatásokat, illetve hogyan működtethe-
tő a fenntartható fejlődés elveinek meg-
felelően a város. 
 A program elolvasható a www.monor.
hu internetes oldal Hírek menüpontjá-
ban. Az önkormányzat kéri a lakossá-
got, hogy a témával kapcsolatos észre-
vételeiket, javaslataikat küldjék el az 
ehs@vincotte.hu e-mail címre, vagy a 
Monori Polgármesteri Hivatal MŰVÁK 
Iroda (2200 Monor, Kossuth Lajos u.  
78–80.) címére augusztus 31-ig.  nfo

lehetőség, fa körhinta, népi játékok, ör-
döglakat, labirintus, óriás buborékfújás, 
légvár, trambulin várja a családokat. 18 
órától közös éneklésre, daltanulásra vár-
juk a gyereket, Mesekocsi címmel hall-
hatnak zenés összeállítást neves költő-
ink gyermekverseiből és dalaiból.
 Kérünk minden kedves érdeklődőt, 
hogy az autómentes napra való tekin-
tettel hagyják otthon autójukat és láb-
bal hajtott eszközökkel: kerékpárral, 
rollerrel, görkorcsolyával, futóbicikli-
vel érkezzenek! nfo

másmérésre, testzsírszázalék-meg ha-
tározásra, látásvizsgálatra jelentkez-
hettek.
 Az ízletes ebéd után a Pom-pom 
együttes varázsolt fergeteges hangu-
latot. A zenekar fellépése után tombola 
sorsolással zártuk a napot.
 Rendezvényünkön részt vett Kar-
dosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületének (NOE) 
elnöke és Fekete László, a NOE elnök-
ségi tagja, egyben a kecskeméti egye-
sület elnöke is.
 Köszönet minden résztvevőnek, hogy 
a nagy melegben ránk áldozta idejét, és 
velünk töltötte a napot.
 A rendezvényt támogatta: Monor Vá-
ros Önkormányzata, Guzsván Edényköl-
csönzés, Csuzi Családi Pincészet, Goods 
Market, Sándor Pál.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232.§ (3) bekezdése alap-
ján Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete igazgatási szünetet rendelt 
el , így a polgármesteri hivatal zárva tart: 
augusztus 15–19. között.  
 Sürgős anyakönyvi ügyekben mun-
kaidőben a 06-29/612-300 telefonszám 
hívható.
 Megértésüket köszönjük! nfo

Tájékoztatás 
igazgatási  
szünetről
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  A képviselő-testület tavalyi évben 
megfogalmazott szándéka, hogy város-
szerte folyamatosan pótolja a hiányzó 
és javítsa a nehezen járható járdaszaka-
szokat. A tavaly erre szánt bruttó össze-
get, 19 millió forintot idén is sikerült ki-
gazdálkodni a város költségvetésében 
és a kedvezőbb ajánlatnak köszönhető-
en még több járdaszakasz újulhat meg 
idén, mint 2015-ben.
 A kiválasztásnál fontos szempont volt, 
hogy ezzel a munkával is helyi vállalko-
zót bízhasson meg a város vezetése. Az 
elmúlt időszakban beérkezett lakossági 
visszajelzések alapján a következő utcák 
egyes szakaszain várható a gyalogút fel-
újítása a következő hónapokban: Pozso-

  Vegyen részt ön is a megújult városi 
honlap szerkesztésében! A folyamato-
san frissített Monorról szóló hírek és ér-
dekességek mellett az oldal nyitólapján 
találkozhatnak a hónap képe rovattal, 
ahol a jövőben bárki fotója megjelenhet. 
 Ehhez nem kell mást tenniük, csak 
elküldeniük a Monoron vagy Monor-
ról készült fotóikat. A nevezett képek 

A Monori Petőfi Óvoda pályázatot hirdet 1 
fő óvodapedagógus munkakör betöltésére. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
augusztus 8. Bővebb tájékoztatás Zsember 
Ágnes intézményvezetőtől kérhető a 06-
20/441-0933 telefonszámon.

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete a középfokú intézményekben tanu-
lók részére létesített városi ösztöndíjakról 
szóló rendelete alapján pályázatot írt ki a 
2016/2017. nevelési évre. 
 A pályázók rangsorolása tanulmányi 
pontszám, szociális pontszám, valamint az 
Emberi Erőforrások Bizottsága által adott 
közéleti pontszám alapján történt.
 Ha a pályázaton nyertes, ösztöndíjas ta-
nuló tanulmányi eredménye 4,5 vagy felet-
te van, akkor ösztöndíja havonta 6 850 fo-
rint,  4,0-4,5 átlag közötti eredmény esetén 
havi 6 100 forint lehet.
 A benyújtási határidőig 33 fő tanuló 
pályázata érkezett az önkormányzathoz, 
melyből 3 fő pályázata érvénytelen volt, 
14 fő pályázatát forráshiány miatt kellett 
elutasítani. Végül 16 fő pályázatát támo-
gatja az önkormányzat, 8 fő a 2016/2017. 
tanévtől, 8 fő pedig jelenleg is monori kö-
zépiskolában tanul.
 Az ösztöndíjat 10 hónapon át folyósít-
ják, első alkalommal augusztusban.

Pályázat

Monori  
ösztöndíjasok

Július végén kezdődik  
a járdák felújítása

Kijavították a kátyúkat
  A monori utak karbantartási prog-

ramja keretében minden évben javítják 
a balesetveszélyes és a forgalombizton-
ságot veszélyeztető kátyúkat. Ahogyan 
az lenni szokott, idén is a Kövál Zrt. vé-
gezte el a városi utak előzetes felméré-
sét, amely során összesen 605 négyzet-
méter javítandó felületet rögzítettek. Az 
úthibák javítására 10 millió forintot kü-
lönített el az önkormányzat. 
 A kátyúzást a Tanka-Pido Kft. végez-
te, a munkát meghívásos közbeszerzé- si 
pályázaton nyerte el. 
 A kivitelezést a Kövál Zrt. naponta el-
lenőrizte. A napi munkakapcsolat során 

további úthibákat és kátyúkat is feltár-
tak, melyeket közös egyeztetés után ki-
javított a vállalkozó. 
 A kátyúk és úthibák kijavításával jú-
nius 14-én végzett a kivitelező, ös szesen 
911 négyzetméter útfelület javítására 
került sor. Megtörtént a Strázsahegyre 
vezető utak padkázása, a helyi buszjá-
rat megállóinak aszfaltozása és a busz 
fordulóíve miatt az útívek kiszélesítése. 
A munka összköltsége bruttó 11 millió 
400 ezer forint volt. A városvezetés ter-
mészetesen tudja, hogy sok úthiba ma-
radt még javítatlan, ezeket részben ősz-
szel, részben jövőre tudják javítani.  V.

nyi utca, Babits Mihály utca, Damjanich 
utca, Kossuth Lajos utca, Bocskai utca, 
Erzsébet királyné utca, Somogyi Béla 
utca, Mátra utca, Jókai utca, József Atti-
la utca, Ady Endre utca, Kistói utca, Li-
liom utca. Kisebb szakaszok javítására 
kerül sor a következő utcákban: Forrás 
utca, Batthyány utca, Katona József utca, 
Balassi utca, Alkotmány utca, Mező utca. 
 A munkálatok július utolsó hetében 
kezdődnek és a tervek szerint novem-
ber elejére fejeződnek be. A járdaprog-
ram ezzel nem ért véget. A városveze-
tés célja, hogy minden évben hasonló 
léptékben javíthasson a monori gyalo-
gosok, babakocsisok közlekedési lehe-
tőségein.  nfo

ÖNKORMÁNYZAT

közül minden hónapban közönségsza-
vazással dől el, hogy kié lesz a hónap 
képe. A Facebookon futó szavazáson 
bárki részt vehet, aki regisztrált tagja 
a közösségi oldalnak! Keressék Monor 
város hivatalos oldalát!
 A további részleteket és a teljes pá-
lyázati kiírást városunk honlapján ta-
lálják, a www.monor.hu címen.

A Hónap képe  
fotópályázat 

Heteken belül indulhat az építkezés az M4 
gyorsforgalmi út M0–Cegléd és Cegléd–
Szolnok közötti szakaszain – közölte Bene 
Ildikó országgyűlési képviselő egy szolno-
ki sajtótájékoztatón. 
 A sajtótájékoztatón Szolnok polgármes-
tere is részt vett. Szalay Ferenc elmondta, 
hogy az M4-es Szolnok és Budapest közöt-
ti szakaszán várhatóan szeptemberben ad-
ják át a munkagépeknek a területet. 

Indul az  
M4-es építése
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Z sombok László polgármester a januá-
ri lapszámunkban vázolta fel az idei 
évben várható fejlesztéseket. Számos 

olyan beruházást tartalmazott a fejlesztési „cso-
mag”, amelyek nem mondhatók grandiózus-
nak, ellenben igen hasznosnak bizonyulnak. 
Ezek közé tartozik például a helyi tömegköz-
lekedés beindítása, amelyre igen nagy lakos-
sági igény jelentkezett az elmúlt évek során. 
A képviselő-testület tavaly döntött a helyi já-
rat újraszervezéséről, majd hosszas előkészítő 
munka után írta alá a szerződést a Volánnal 
– a helyi járat május 1-je óta üzemel. A jelen-
legi szolgáltatást tesztüzemként kezelik. Az 
utasok és a Volán visszajelzései alapján sze-
retnék optimalizálni azt. Zsombok László el-
mondta, akadtak problémák az induláskor, je-
lenleg is napirenden van a helyi járat témája, 
képviselőtársaival együtt azt szeretné a pol-
gármester, hogy a megvalósítás találkozzon a 
tömegközlekedést használók igényeivel. Fon-
tos, hogy a járatok szervezése, az útvonal és a 
menetrend közelítsen a monoriak utazási szo-
kásaihoz. – A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumnál kérvényeztük, hogy a monori lako-
sok a helyi menetjeggyel is igénybe vehessék 
a helyközi járatokat a városon belüli közleke-
désre. Az ebből eredő többletköltséget, mintegy 
1,7 millió forintot a város finanszírozza majd 
a Volánnak. A kérelmünk a minisztérium jó-

váhagyására vár – mondta a 
polgármester. 
 A monori intézmények 
energetikai korszerűsítésé-
nek egy része tavaly elkészült, 
a nyári felújítási-karbantartási 
munkák pedig már folynak a vá-
ros által fenntartott és üzemeltetett 
épületekben – tudtuk meg. A legfontosabb fel-
adatokra több mint 53 millió forintot költ a vá-
ros – hangsúlyozta Zsombok László –, ebből az 
összegből számos karbantartási munka megva-
lósítható. A Tesz-Vesz óvoda korszerűsítésére 
pedig mindezen túl további több mint 30 mil-
lió forintot költ az önkormányzat – tette hozzá. 
 A városvezetésnek fontos a helyi lakosok 
biztonsága, kiemelten a gyermekeké és az idő-
seké, ezért négy gyalogátkelőhely létesítésé-
ről döntött a képviselő-testület. – Az iskolá-
sokra figyelemmel a Liliom utca–Nemzetőr 
utca kereszteződésében, valamint a József At-
tila utca Batthyány utcai torkolatánál is lesz új 
gyalogátkelőhely. Két másik forgalmas ponton, 
a Kossuth utca–Mátra utca és a Kistói út–Ha-
las utca kereszteződéseiben is készül gyalog-
átkelő. Várhatóan még idén megvalósulnak a 
beruházások, melyek jelenleg az engedélyez-
tetési szakaszban vannak. A szükséges enge-
délyek birtokában azonnal elindítjuk a pályá-
zati felhívást – mondta el Zsombok László.
 A városi sportcsarnok építésének előkészü-
letei is folynak – tudtuk meg –, az engedélyez-
tetési eljárással párhuzamosan folyik a kiviteli 
tervek készítése. Idén sor kerülhet a kivitele-
ző kiválasztására és – ha az időjárás is enge-
di – talán a munka egy része is elkezdődhet 
még ebben az évben.
 Több pályázat is előkészítés, vagy bírálat 
alatt áll. Mindenképpen szeretnék folytatni az 
intézmények energetikai és esztétikai megújí-
tását. Az unió által finanszírozott ún. KEHOP 
programban az Ady Iskolával és a Kossuth 
Óvodával is pályázunk. Ezek nyertesség ese-
tén valósulhatnak meg. Köztéri alkotások lét-
rehozására alakult munkacsoport Monoron. A 
Képzőművészet Kollégiuma által meghirde-
tett nyílt pályázaton 7 millió forint támogatást 
nyerhet a város, amit kortárs, esztétikailag és 
tartalmilag igényes köztéri munkák létreho-
zására lehet fordítani. A Nemzeti Fejleszté-

si Minisztérium felhívására 
további kisebb sportparkok 
(kültéri kondipark és futókör) 
kialakítására is pályázik Mo-

nor városa. Zsombok László ki-
tért a városi rendezvényekre is. 

Mint mondta, további új progra-
mokkal szeretnék színesíteni Monor 

közösségi életét, ezért októberben megrende-
zik az első monori pálinkaversenyt. A tavaszi 
Mozdulj MonorON! elnevezésű sportesemény 
sikerén felbuzdulva ősszel is megrendezik a 
sportnapot, amely vendége és védnöke újra 
Katus Attila aerobik-világbajnok lesz. A szept-
ember 25-i eseményen lesz városi futás, majd 
a programok esti koncerttel zárulnak. Az Eu-
rópai Mobilitási Hét programjaihoz is csatla-
kozik a város. A fenntartható városi közleke-
déssel kapcsolatos program keretében kerül 
sor szeptember 16-án az autómentes nap ren-
dezvényeire. – Az 1956-os forradalom esemé-
nyeire is méltó módon kívánunk emlékezni, 
ezért több színvonalas rendezvényt és kiállí-
tást szervezünk a 60. évforduló alkalmából. A 
kiállításra a szervezők tárgyi emlékeket vár-
nak a monoriaktól, a (monori) ötvenes évekből, 
és először szeretnék rögzíteni a visszaemléke-
zők 56-al kapcsolatos élményeit is. Zsombok 
László beszélt a téli programokról is: a nagy 
sikerre való tekintettel idén is lesz lehetőség 
korcsolyázásra. A téli jégpályát a megszokott 
helyen, a városi sporttelepen állítják fel, az ér-
deklődők december 3-tól január 31-ig látogat-
hatják a tavalyival megegyező feltételekkel. A 
jégpályához kapcsolódó programok is soka-
sodnak majd az év végén, ezáltal a téli szünet 
is élményekben gazdag lehet a monoriak szá-
mára. 
 A monori és környékbeli alkotók bemu-
tatkozására, helyi, irodalmi igényű emlékek 
megörökítésére, a lokálpatriotizmus erősíté-
sére először szervez az önkormányzat és a vá-
rosi könyvtár irodalmi pályázatot. Monori és 
környékbeli, vagy monori kötődésű pályázók 
jelentkezését várják, akiknek legszínvonala-
sabb versei, novellái a pénzdíjak mellett egy 
díszes kiállítású antológiában is megjelennek. 
Az ismert helyi szakértői zsűri mellett a pályá-
zat fővédnökségét és a zsűri elnökségét Jókai 
Anna írónő vállalta el.

A város hosszú távú fejlődését meghatározó 
stratégiai dokumentumok előkészítése jelen-
leg is folyamatban van – árulta el Zsombok 
László. Ezek közül az egyik legfontosabb a 
településrendezési eszközök közé tartozó és 
azokat megalapozó Településfejlesztési Kon-
cepció. A koncepció feladata, hogy biztosítsa 
a településfejlesztés összehangolt megvaló-
sulását és rendszerbe foglalja a város terü-
letére kiterjedő önkormányzati településfej-
lesztési döntéseket. A folyamatosan frissülő 
anyag, és a szintén most tárgyalt és ősszel 
elfogadni tervezett városi Környezetvédel-
mi Program is elérhető, véleményezhető a 
város honlapján.

Koncepciók

MONOR 
a fejlődés útján
Elindult a helyi buszjárat, folyamatban van az útkarbantar
tás és az intézmények felújítása, karbantartása és a városi 
sport csarnok előkészítése. Számos korábbi ígéret megva
lósulni látszik a városban. Zsombok László polgármestert 
kérdeztük, milyen fejlesztések, beruházások, hangulatjaví
tó kezdeményezések várhatók még az év végéig?

A polgármester képvi-
selőtársaival együtt  
azt szeretné, hogy a  
megvalósítás meg-
egyezzen a lakos-

ság igényeivel.

ÖNKORMÁNYZAT
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A z ellenőrzések során a monori 
rendőrök a településeken több 
járőrautóval folyamatos ellenőr-

zéseket hajtanak végre oly módon, hogy 
az ott közlekedő járműveket megállítva, 
légalkoholmérő készülékekkel szűrik ki 
az ittas járművezetőket. Amennyiben it-
tasság gyanúja merül fel, úgy a jármű-
vezető vezetői engedélyét az intézkedő 
rendőr a helyszínen bevonja az eljárás 
befejezéséig, majd a bíróság az eljárás 
során dönt a járművezetéstől való eltil-

A Monori Rendőrkapitányság, a Monori 
Mentőállomás és a Monori Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség szeptember 10-én a 
monori Balassi Bálint utcai Sporttelepen 

„Kéklámpás” napot rendez.
 A rendezvényre a belépés díjtalan! A 
szervezők mindenkit szeretettel várnak! 
A „Kéklámpás” Nap részletes programja-
iról a későbbiekben tájékoztatjuk a lakos-
ságot.

Kéklámpás  
Nap Monoron

ITTAS VEZETÉS  
ELLEN kampányol a  
Monori Rendőrkapitányság 

A Monori Rendőrkapitányság Közlekedésren
désze ti Osztálya az illetékességi területén lévő 
rendőr őr sök bevonásával folytatja az ittas 
gép jár művezetők kiszűrését az utakról.

tás idejéről, valamint a kiszabott pénz-
bírság összegéről. Az eltiltás ideje akár 
2 év is lehet, míg a pénzbírság 100 ezer 
forinttól akár 500 ezer forintig terjedhet. 
 A bírság befizetése egy átlagos csa-
ládnak több havi rezsikiesést jelenthet, 
még egy pohár sör elfogyasztását köve-
tő vezetés esetén is. Ezért kérnénk a jár-
művezetőket, hogy ittasan ne vezesse-
nek! Hívjanak taxit, vagy ismerőst, aki 
biztonságosan haza viszi önöket!

Monori Rendőrkapitányság

RENDŐRSÉGI HÍREK
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FEJLESZTÉSEK

ELKEZDŐDÖTT
az intézmények nyári  
felújítása és karbantartása
Az önkormányzat döntése 
értelmében megkezdődtek 
az intézményekben a nyári 
felújításkarbantartási mun
kák – tudtuk meg Zsom bok 
Lász ló polgármestertől.

Nyár végére megújul a Tesz-Vesz Óvoda

I dén több mint 57 millió forintot költ 
az önkormányzat az üzemelteté-
sében levő intézmények legfonto-

sabb, hiánypótló feladataira. A felújítás 
keretében a városi konyhák és az uszo-
da szolgáltatásfejlesztésére is sor kerül 
– mondta a polgármester.
 A nyár folyamán felújítják a közne-
velési intézmények vizesblokkjait is, a 
munkára több mint 19 millió forintot 
különített el a városvezetés.
 A képviselő-testület által támoga-
tott felújítási és beszerzési igények: VI-
BA Kereskedőház Kft. önkormányza-
ti tulajdonú üzlethelyiség felújítására 
építészeti terveztetés – 180 000 forint; 
Táncsics Iskola épületének részleges 

felújítása – a Nagycsaládosok Mono-
ri Egyesületével nyert pályázat kiegé-
szítése – 1 millió forint; Dr. Gombos 
Matild Egészségházban jelentkező fel-
újítási igények – 1 450  000 forint; közös-
ségi fürdő felújítása a Tabánban – 600  
000 forint; Ady Úti Általános Iskola – 
szennyvízelvezető rendszer felújítása, 
parkettacsere – 2 300  000 forint; Jászai 
Mari Általános Iskola – kerítésjavítás – 
360 000 forint; Jászai Mari Általános Is-
kola – tornaterem térelválasztó függöny 
és motor csere – 700 000 forint; Zene-
iskola – nagyterem padlóburkolatának 
felújítása – 260 000 forint; JAG – a szü-
lőotthon oldali kerítés cseréje - 300 000 
forint; Kossuth Általános Iskola - folyo-
sók- és tanterem festése, padló felújítási 
keret – 1 800 000 forint; Ady Úti Általá-
nos Iskola – folyosók és tanterem festé-
se, padló felújítási keret 900 000 forint; 
Nemzetőr Általános Iskola – folyosók 
és tanterem festése, padló felújítási ke-
ret 900 000 forint; Napsugár Óvoda – 
kerítés javítás – 840 000 forint; Bölcső-
de – parkoló tereprendezés – 200 000 
forint; Gondozási Központ – akadály-

mentesítés – 2 000 000 forint; Könyv-
tár – fűtési rendszer felújítás tervezé-
se – 180 000 forint.
 Kövál NP Zrt. által összeállított be-
ruházási, felújítási tervek: városüze-
meltetés – 210 000 forint; Katona kony-
ha fejlesztése – 2 160 000 forint; Jászai 
– konyha fejlesztése – 2 020 000 forint; 
JAG – konyha fejlesztése – 3 600 000 fo-
rint.
 Ravatalozó – épülettervezés – 200 000 
forint; MSE pálya karbantartás-felújítás – 
1 000 000 forint; 2 db ételszállító thgk fel-
újítása – 1 009 000 forint; Uszoda – szol-
gáltatásainak fejlesztése – 9 801 000 forint 
(szauna merülőmedence, infraszauna, 
gőzkamra kialakítása, hidromasszázs 
kád vásárlása).
 Vigadó NP Kft. által összeállított be-
ruházási-, felújítási tervek: kémény-
seprő járda kiépítése – 541 000 forint; 
galambriasztó javítás – 400 000 forint; 
díszterem fancoil motor csere – 315 000 
forint; étterem lapostető beázás javítás 
– 413 000 forint; étterem bejáratiajtó cse-
re – 1 150 000 forint; tartalék – 181 000 
forint.

  Az óvodai nyári szünet elején, júli-
us közepén elkezdődött a Katona József 
utcában található óvoda megújítása. A 
több mint harminc éve épült könnyű- 
szerkezetes épületen jelentős felújítás-
ra nyílt lehetősége az önkormányzat-
nak, miután sikeresen szerepelt egy 
hazai forrásokra épülő belügyminisz-
tériumi pályázaton.
 Önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatására beadott pá-
lyázatnak köszönhetően közel 30 millió 
forintot fordíthat az épület korszerűsí-
tésére. A szeptember elejéig tartó mun-
kálatok során kicserélik a nyílászárókat, 
felújítják a tető homlokzatát és sor kerül 
a födém hőszigetelésére, valamint a la-
pos tető vízszigetelésére. 
 Az óvoda belül is jelentősen megszé-
pül: új padlóburkolatot kap három cso-
portszoba, felújítják a melegítőkonyhát 
és a mosókonyhát, kicserélik a régi ra-

diátorokat és bojlereket, valamint újra 
cserélik a régi elektromos vezetékeket 
és szerelvényeket.
 Az augusztus közepén kezdődő óvo-
dai nevelési évre a pályázat keretében 
új bútorokkal is szépül az óvoda. Két 
csoportszobában új asztalok és székek, 
tárolószekrények, továbbá a konyhában 

is új bútorok várják majd az óvodáso-
kat és a dolgozókat.
 A felújítási munkákat az óvoda zár-
vatartási ideje alatt folyamatosan vég-
zik, augusztus közepétől a kivitelező 
a munkákat úgy koordinálja, hogy ne 
zavarják az óvoda működését a szünet 
után sem. nfo
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A Semmelweisnap – más néven a magyar egészségügy napja – alkalmából 1992 óta köszöntik 
hazánkban az egészségügyi és szociális dolgozókat. Monoron 10 évvel ezelőtt szervezték 
az első ünnepséget, melyre azóta is minden évben sor kerül a meghívott monori orvosok, 
gondozók, asszisztensek, ápolók, védőnők és szociális területen dolgozók körében.

Mindent meg kell tenni  
A FELTÉTELEK  
JAVÍTÁSÁÉRT  

A július 5-i ünnepi műsort Zsom-
bok László nyitotta meg. A pol-
gármester egy aktuális hírrel 

kezdte beszédét: egy friss kormányha-
tározat alapján várható a Pest megyei 
egészségügyi szakellátások fejleszté-
se, valamint az érintett intézmények 
infrastrukturális megújítása. Majd így 
folytatta köszöntőjét: – Születésünk 
pillanatában mellettünk van a szü-
lésznő, a szülészorvos, aztán a védő-
nő és később az orvos. Idősebb kor-
ban gondozók vigyáznak ránk. Ez a 
szolgálat nem könnyű feladat, ezért 
nem mindegy, hogy milyen értéknek 
látja a társadalom az orvost, az ápo-
lót, a gyógyítót, a gondozót. Amikor 
egészségügyi, vagy szociális ellátás-
ra van szükségünk, szinte mindent 
megadnánk az egészségünkért. Tud-
juk, hogy a betegek sem luxuskörül-

ményekre vágynak, hanem szűrővizs-
gálatokra és hosszú várakozás nélküli, 
korszerű orvosi ellátásra. Akkor tesz-
szük jól a dolgunkat, ha lehetőségeink-
hez mérten mindent megteszünk azért, 
hogy a betegek ellátásához és mielőb-
bi gyógyulásához biztosítsuk a feltéte-
leket – mondta Zsombok László, majd 
kitért a helyi egészségügy jövőképére 
is. A városvezetésnek két fő feladata 
lehet: egészséges várost felépíteni és 
lehetőségekhez mérten megbecsülni 
a szolgálatokat végzőket. Az egészsé-
ges lakosság iránti igény megfogalma-
zódott a városvezetésben, erre Monor 
friss stratégiai tervének megalkotása-
kor is kiemelt figyelmet fordított a kép-
viselő-testület. 
 Végezetül megköszönte a jelenlévők-
nek a mindennapi áldozatos munkát, 
azt hogy az időnkénti nehéz körülmé-

nyek között is reményt, támaszt és hi-
tet adnak a segítségért folyamodóknak. 
A Semmelweis-napon a Bajcsy-Zsilinsz-
ky Kórház képviselője köszöntötte a 
Monoron dolgozókat. Dr. Radnai Zoltán 
főigazgató-helyettes a tavaszi integrá-
ció kapcsán további, szoros együttmű-
ködést ígért a fővárosi intézmény és a 
helyi szakrendelő működésével kap-
csolatban. Megerősítette, hogy a kór-
ház vezetésének célja egyezik a város 
vezetőinek elképzeléseivel: a szakren-
delő fejlesztése, a betegelégedettség nö-
velése és a szakrendelések folytonos-
ságának biztosítása.    
 Az ünnepség további részében Ba-
logh Tímea és Gippert-Turpinszky Béla, a 
Madách Színház színművészei szóra-
koztatták dalaikkal az érdeklődőket, 
majd állófogadással ért véget az ün-
nepség.  nfo

EGÉSZSÉGÜGY
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A monori szakrendelő az egészségügyi állam
titkárság döntése alapján április 1jén a 
BajcsyZsilinszky Kór ház és Rendelőintézet 
üzemeltetésébe került. A szak rendelő 
jövőjéről a kórház főigazgatójával, dr. 
Bodnár Attilával beszélgettünk. 

ESÉLY a megújulásra

A z önkormányzati egészségügyi 
intézmények államosítása nem 
új keletű dolog, erről évekkel 

ezelőtt megszületett a kormányzati dön-
tés. Bodnár Attila szerint ez egy nagyon 
fontos lépés volt az egészségügy átala-
kításában. A korábbi időkben ugyan-
is gyakran előfordult, hogy különbö-
ző fenntartók és tulajdonosok egymást 
túllicitálva fejlesztették az intézmé-
nyeket, olykor pedig a presztízs mi-
att figyelmen kívül hagyták a lakos-
sági érdekeket. Ebből következett sok 
esetben, hogy azokra a fejlesztésekre 
nem jutott pénz, amelyekre egyébként 
szükség lett volna. Az ágazat egységes 
irányítása csak abban az esetben való-
sulhat meg, ha egy kézbe kerülnek az 
intézmények. 
 – A monori szakrendelő nem most 
került állami üzemeltetésbe, az elmúlt 
években a Gyógyszerészeti és Egészség-
ügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési In-
tézet (GYEMSZI) üzemeltette, majd az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ-
hoz került. A szakmák többsége koráb-
ban is hozzánk tartozott a monori ellá-
tási területről, a betegek számára nem 
ismeretlen a kórházunk, ezért is dön-
töttek az integráció mellett – mondta el 
Bodnár Attila.
 A szakrendelő beolvadásával pedig 
változások, remélhetőleg az ellátás mi-
nőségi javulása várható. A főigazgató 
az első és legfontosabb feladatként a be-
utalási rend optimalizálását jelölte meg. 
Véleménye szerint reális esély van arra, 
hogy egy éven belül átlátható betegutat 
biztosítsanak a pácienseknek. 
 – A betegek Monoron megkapják 
azt az ellátást ami a szakrendelő prog-
resszivitási szintje mellett megadható. 
Amennyiben további kezelésre van 
szükség, ami a monori rendelőben nem 
adható meg – ez egyébként az esetek 
tíz százalékára vonatkozik –, akkor a 
Bajcsy kórház fogadja majd a betege-
ket. Szeretném elérni, hogy a pácien-
seknek ne kelljen a különböző betegsé-
gekkel más-más kórházakat felkeresni. 
Az egyik legfontosabb dolog, hogy a 
betegek időben a megfelelő pályára ke-
rüljenek, hogy a betegségük szempont-
jából fontos ellátásban részesüljenek. A 
kapacitásunk növelését nem tudjuk el-
érni egyik napról a másikra, de a fo-

lyamatot már 
elindítottuk. 
Ezt a célun-
kat Zsombok 
László polgár-
mester úr is támo-
gatja – magyarázta  
a főigazgató.

184-ezerszer  
találkoztak az orvossal
A monori szakrendelő évről évre je-
lentős betegforgalmat bonyolít. Tavaly 
összesen 184 ezer orvos-beteg találko-
zóra került sor, az eloszlást megvizsgál-
va pedig látható, hogy mely szakren-
delések bonyolítanak nagy forgalmat 
és melyek kevésbé. A belgyógyászat-
ra 11632 alkalommal érkezett beteg, a 
fül-orr-gégészeten 6438 alkalommal 
fordultak meg a páciensek, eközben az 
onkológián mindössze 16 alkalommal 
került sor orvos és beteg találkozására. 
Örömre azonban semmi okunk, nem 
az egyre kevesebb rákos megbetegedés 
miatt lett alacsony ez a szám. Bodnár 
Attila véleménye szerint a területi on-
kológiai gondozók a diagnosztika és a 
terápia fejlődésével idejétmúlttá váltak, 
nem tudnak megfelelő ellátást nyújtani, 
ennek ellenére továbbra is működnek. 
A betegeket a nemzetközi protokollnak 
megfelelő előírások szerint kell kezel-
ni, ehhez nagy szaktudásra és megfe-
lelő körülményekre van szükség. Eze-
ket pedig az onkológiai központokban 
találják meg a betegek, például a Baj-
csy kórházban is. A szakma szabályai, 
a betegellátás biztonsága és a statisz-
tika szerinti igénybevétel azt mutatja, 
hogy célszerű felülvizsgálni, szükség 
van-e a monori onkológiai gondozóra?
 

Igény van új  
szakrendelésekre
Ezzel szemben szükség volna gasztro-
enterológiára – hangsúlyozta Bodnár 
Attila –, lakossági igény lenne rá, de 
ezen kívül egyelőre semmi nem áll 
rendelkezésre Monoron. A szakrendelő 
műszerparkjának kialakítása sok pénz-
be kerül, egy eszközért akár 50 millió 

forintot is ki kell fizetni. 
Emellett pedig jó szak-

emberre is szükség 
volna. A gasztro-

en terológia ki-
alakítása az 
önkormány-
zattal közö-
sen meghatá-
rozott hosszú 
távú célok kö-
zött szerepel. 

A megvalósítá-
sig a Bajcsy kór-

ház fogadja a bete-
geket, az intézmény 

a legmagasabb szin-
tű betegellátást nyújtja, az 

alapvizsgálatok mellett speciális be-
avatkozásokat is képesek elvégezni a 
kórház illetékes osztályán.
 Igény lenne az egynapos sebészet 
kialakítására is – tudtuk meg Bodnár 
Attilától. A főigazgató szerint az épü-
let legfelső szintjén lehetne kialakítani 
a szükséges helyiségeket, ezért az épü-
let tervezett átalakításával együtt kell 
az egynapos sebészet kérdését kezelni. 
Megtudtuk azt is, hogy az anyagi hát-
tér biztosított, hiszen a kormányzat je-
lentős összeggel támogatja az egynapos 
sebészeten elvégzett beavatkozásokat.
 Más szakmák terén nem tervez vál-
tozásokat Bodnár Attila, mint mondta, 
mindennek megvan a létjogosultsága. 

Milliárdok felújításra 
A monori szakrendelő épülete teljes fel-
újításra szorul. A nyílászárók egy részét 
az önkormányzat kicserélte, a bejárat 
korszerűsítése is megtörtént, de a bel-
ső terek felújítása égetően fontos, csak-
úgy mint egyes orvosi eszközök cseré-
je. Bodnár Attila szerint az Egészséges 
Budapest Program keretében esély nyí-
lik az épület korszerűsítésére. 
 – A kormány elfogadta az Egészsé-
ges Budapest Programot, amelyben a 
Bajcsy kórház is szerepet kaphat és fej-
lesztésekre számíthat. Az általános fel-
újításokra összesen 50 milliárd forint, 
az energetikai korszerűsítésre pedig 10 
milliárd forint áll rendelkezésre. A ren-
delkezésre álló forrásokért versenyez-
ni fognak a kórházak, nekem pedig az 
a dolgom, hogy a saját intézményemért 
lobbizzak. A monori szakrendelőt pri-
oritásként említettem meg a pályázati 
anyagban. Sikeres pályázat esetén nem 
kell azon gondolkozni, hogy a műsze-
rek vagy a burkolatok cseréje a fonto-
sabb, mert sor kerülhet a teljes felújítás-
ra. Erre most reális esélyünk van, ezt 
szeretném elérni.

EGÉSZSÉGÜGY
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A z sem igazán közismert, hogy 
egyáltalán miből is áll a csa-
ládsegítők munkája – jegyzem 

meg Ispány Jánosnak, a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat monori járási 
csoportja vezetőjének, aki mindjárt fel 
is sóhajt és azt válaszolja: ha ő ezt most 
mind elmeséli, akkor nagyon sokáig fo-
gunk beszélgetni.
 Azért az már az elején kiderül, hogy 
a jogszabály – amely az egymás után 
napvilágra kerülő, nagyon súlyos, gyer-
mekbántalmazással, sőt gyilkossággal 
is terhelt esetek hatására született – a 
családsegítők tevékenységét felosztot-
ta. A járási székhelyeken gyermekjólé-
ti központokat kellett kialakítani, ahol 
eleve a problémásabb, már hatósági 
ügyek szereplőiként is érintett gyerme-
kek mindennapi életét kísérik figyelem-
mel. A településeken pedig – mint pél-
dául Gomba, Bénye, Káva esetében is –  
helyi szolgálatok működnek, amelyek 
az ottani problémákkal tudnak törőd-
ni, különös tekintettel a megelőzésre.
 A hatósági ügyek említésekor ne gon-
doljak azonnal a bűncselekmények-
re – figyelmeztet Ispány János. Ezek a 

gyermekek nem bűnözők, hanem hát-
rányokkal olyan súlyos mértékben érin-
tettek, hogy velük külön, úgynevezett 
esetmenedzserek törődnek. Körülve-
szik őket egy hálóval, amelynek sze-
mei közé tartoznak a védőnők, a pe-
dagógusok, a gyermekorvos, akiket 
az esetmenedzser nem csak arra ösz-
tönöz, hogy figyeljenek és jelezzenek, 
ha baj van, hanem súlyos mulasztás 
esetén akár a felelősségre vonásukat 
is kezdeményezheti.
 A kérdésre, hogy hány ilyen gyermek-
ről van szó a monori járásban, Ispány 
János válasza megint sóhajjal kezdődik: 
nagyon sok. 
 A járás tizenkét településének hat-
vanhétezer a lélekszáma – de még eb-
ben a jókora számadatban is mellbevá-
gó a „több száz súlyosan veszélyeztetett 
gyermek” megjelölés.
 Kérdezem a szolgálat vezetőjét: mi a 
veszélyeztetettség fő oka? A szegény-
ség? A szülők szenvedélybetegsége? 
A bűnözés? A primitív, ingerszegény 
környezet? De nincs szigorúan körül-
határolható eset, inkább kusza, zava-
ros, nehezen kibogozható és alig elvi-

selhető élethelyzetek, ahol gyerekek is 
küzdenek a túlélésért. Ez segítség nél-
kül nem megy.
 Ispány János a pilisi zártkertekben élő, 
Borsodból a „nyóckerből”, a kilátástalan-
ságból és reménytelenségből a főváros 
közelébe, mégis az élet peremére sod-
ródott családokat említi, és azt mondja: 
a monori járás tíz esetmenedzserének 
élete nem a tömeges sikerélmények fe-
letti örvendezésről szól. Nekik már az is 
nagy dolog, ha a gyerek újból iskolába 
kezd járni. Ha egy munkanélküli meg-
tanul önéletrajzot írni. Ha az áramszol-
gáltató védett fogyasztókat segítő prog-
ramjába bekerülhet egy-egy család. Ha 
a „csapatozásban” - így hívják azokat a 
foglakozásokat, amelyeken a tizenéve-
sek jönnek össze, s szerencsés esetben 
feloldódnak, jó hatással vannak egy-
másra – sokan szeretnének részt ven-
ni ebben és jól érzik magukat együtt. 
 Éppen Pilisen működik most egy 
ilyen, de ha jelzést kapnak, hogy más-
hol is szükség lenne hasonlóra, ott is je-
len lesznek – mondja a szolgálat vezető-
je, és erről azonnal eszébe jut az egyik 
legfontosabb kulcsszó is: a jelzés.
 Mert van ugyan kiépített védőháló, 
ám elengedhetetlen, hogy a veszélyez-
tetett gyerekek közvetlen környezete is 
figyeljen oda, ha valahol nagy a baj. Ha 
már öt napja nem látta a szomszéd kisfi-
út, vagy éppenséggel nap mint nap látja, 
amint az valamelyik leittasodott szülő-
jét rángatja ki az árokból. Az ilyesfajta 
jelzések ugyanis nagyon fontosak. És 
nagyon ritkák.
 Talán, mert tartunk egymástól – ve-
tem közbe, egyszersmind azonban nem 
csak a bosszúszomjas szülő jut eszembe, 
hanem a bántalmazott és kivert kutyá-
kat védelmező állatvédők és állatbará-
tok halált megvető bátorsága is, amikor 
közbe kell avatkozni.
 Talán a bántalmazott, veszélyben élő 
gyerekek esetében is működne, ha úgy 
adódik. Molnár Anna

A TÚLÉLÉST  
az esetmenedzser is segíti

Az idén január elsejétől alapvetően megváltoztak a jogszabá lyok, amelyek a Család  
segítő és Gyermekjóléti Szolgálatok működé sét meghatározzák. Akiket érint, már isme 
rik és tapasztalják a változást, akik ellenben sosem kerültek még kapcsolatba velük  

– mondhatnánk úgy is, szerencséjükre, és ez a megjegyzés korántsem a szolgálat mun 
káját minősíti, inkább a körükön kívül kerülők szerencsésebb élethelyzetét jelzi – , 
azok olykor a „családvédelem” fogalmát is keverik a családsegítés elnevezéssel. 

KÖZÖSSÉG

A családsegítő szolgálat nyári táborain sok gyerek vesz részt. Tartalmas programokkal színesítik a nyarat
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M i most arra voltunk kíváncsiak, ha ki-
mondjuk ezt a szót, mi jut eszükbe róla 
a megszólított járókelőknek a várossal 

kapcsolatosan. Amint kiderült: meglepően sok 
minden, különösen ahhoz képest, hogy szoká-
sunkhoz híven váratlanul, mondhatni „rajtaütés-
szerűen” tettük fel kérdéseinket.
 Szalai Judit mondta ki először – őt aztán követ-
ték később a többiek is –, hogy Monoron a hiva-
talos hozzáállással nincs baj, sokkal inkább a he-
lyi emberek szemléletével. Itt még nemigen kellett 
küzdeni a környezet rombolása vagy károsítása el-
len, neki legalábbis semmi hasonló nem jut eszébe 
– mondta Szalainé. Az ellenben azonnal beugrik, 
hogy a Jókai utca végébe hordják a rengeteg sze-
metet ismeretlen helybeliek. Néha hegyekben áll 
ott a sitt, a mindenféle törmelék és hulladék – pa-
naszolta.
 Lánya, Zsófi, aki 7.osztályos az Ady utcai álta-
lánosban, bólogatott, tanúsítva, hogy valóban így 
van, és ez joggal bántja a jobb érzésű környékbe-

lieket. Kérdésünkre elmondta azt is, hogy az 
iskolában nemigen szoktak a környezetvé-
delemről beszélni, eddig legalábbis nem volt 
még példa rá.
 Vagy csak nem emlékszik – tettük mi hozzá 
gondolatban, jól tudva, hogy hegyi beszédek 
nemigen szoktak megragadni a diákság em-
lékezetében. De gyakorlati példa biztosan volt 
már, hiszen a monori iskolák részt vesznek a sze-
métgyűjtésben – ámbár ezt egy váratlan kérdésre 
nehéz összehozni a környezetvédelemmel.
 Amint kiderült, Zsófi olyan környezetben nő 
fel, ahol az elemeket gyűjtik és leadják, nem a 
kukába dobják, a maradék gyógyszereket is 
visszaviszik a patikába, a papírzsebkendőt 
meg eszükbe sem jutna szétszórni az utcán.
 A környezetvédelem nagyon fontos! – jelen-
tette ki kérdésünkre egy ifjú ember, Merschel 
Ádám, a Szterényi szakközépiskola tizedikes 
diákja igen komoly arccal. Azután elmesélte, 
hogy neki erről a leghamarabb a tönkretett ma-
dárvilág jut eszébe. Azt tapasztalja ugyanis, hogy 
kerékpározás közben egyre több az elhullott, vagy 
a szédelgő kismadár a bicikliutakon, ahol hovato-
vább már nem a ténfergő gyalogosok miatt kell 
aggódni, hanem hogy el ne gázoljanak egy 
madarat. Szerinte ezt a jelenséget az okoz-
za, hogy a tönkretett élővilágban a mada-
rak egyre kevesebb eleséghez jutnak, a szá-
razság miatt pedig inni sem képesek, hiszen 
nincsenek tócsák, kevés az élővíz is.
 Ádám hozzátette még, hogy régen rengeteg 
szemetet látott az utcákon, ez szerencsére már 
másképpen van, de az emberi fejekben nem ár-
tana rendet tenni. Csak hát az a baj – tépelődött –  
hogy akit a környezetvédelem nem érdekel, an-
nak nehéz erről bármit is mondani.
 Csontos Zsófi és párja, Vámos József úgy 
reagáltak: megy a kísérletezés a környezet-
védelem tekintetében is, aztán vagy sikerül, 
vagy nem. Ami a tisztaságot illeti, szerin-
tük annak rémes az eredménye, ezt ők fő-
leg hétvégeken látják a városközpont egyes 
részein, amikor véget érnek a bulik, a ren-
dezvények. Olyankor szemét szemét hátán 
hempereg, a fiatalokat nem érdekli, mit, hol 
szórnak szét, mit hagynak maguk után. Mivel 
pedig erősek is, a rongálás sem megy ritkaság-
számba a vá rosban Molnár Anna

A „ környezetvédelem” szó ma már valóságos feladatdzsungelt takar. 
Bármerre nézünk, minden irányban van valami megvédeni való, legyen szó 
vízről, talajról, erdőkről, halakról, vadakról, madarakról – és így tovább.

Szalai 
Judit

Zsófi

Merschel 
Ádám

KÖRKÉRDÉS

KÖRNYEZETÜNKET  
önmagunktól kellene  
védenünk a legjobban?

Csontos  
Zsófi

Monornak azonban egyéb tekintetben 
nincs szégyenkezni valója, különösen 
ami a fákat illeti – jegyezte meg Cson-
tos Zsófi, majd megmutatta nekünk azt 
a két kőrisfát, amiket a főtér felújítá-
sakor nem vágtak ki, pedig már jó na-
gyok voltak akkor is, hanem átültettek a 
Kiss Ernő utcai társasházak udvarába. 
A lakók egy része amúgy is azon szo-
morkodott, hogy egy jókora zöld felü-
letet lebetonoztak, mert parkolóhelyet 
kellett teremteni, úgyhogy a fák meg-
mentése szinte gyógyír volt a füves tér 
elvesztésének sebére.
 Sokan nem hitték, hogy ezek a fák 
életben maradnak – tudtuk meg –, de 
az itt lakó Lichner Tibor addig öntöz-
gette, gondozta őket, amíg meg nem ka-
paszkodtak végleg az új ültetőgödörben. 
Megmenekültek és azóta már hűvös ár-
nyékot is terítenek az alattuk parkoló 
autókra.

Megmentett fák
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BŰNMEGELŐZÉS

Újabb monori polgárőr  
kapott KITÜNTETÉST

Idén június 18án rendezték 
meg a 12. Országos Polgár
őr Napot Sopronban. Hagyo
mánnyá vált egyesületünkben, 
hogy minden évben szerve
zünk egy buszos kirándulást 
erre az országos találkozóra, 
ami idén sem maradt el.

T öbb mint négyezer önkéntes 
bűnmegelőzővel együtt töltöt-
tünk el egy teljes napot a ren-

dezvényen, mely igazán nagy megle-
petést tartogatott számunkra, ugyanis 
a kitüntetések átadásakor nagy öröm 
ért bennünket. Az Országos Polgár-
őr Szövetség elnöke, dr. Túrós András 
a Polgárőr Érdemkereszt Arany foko-
zata kitüntetésben részesítette Nagy 
Zoltánt, egyesületünk elnökét. Ne-
künk, akik nap mint nap látjuk, hogy 
Zoli mennyit tesz a monori polgárőr-
ség fejlődéséért, teljesen egyértelmű, 
hogy megérdemelt egy ilyen neves 
kitüntetést, de külön öröm, hogy az 
OPSZ vezetőségéhez is eljutott a mo-
nori polgárőrség elnökének áldozatos 
munkálkodása és annak igen jól lát-
ható eredményei.
 Zoli 1998 óta polgárőr. Belépését kö-
vetően – mivel már akkor is igen ak-
tív volt – igen hamar bekerült a Mo-
nori Polgárőr Egyesület vezetőségébe, 
ahol többek között a szolgálatvezetői 
feladatokat is ő látta el. A polgárőr-

mozgalomhoz való csatlakozásának fő 
oka az volt, hogy szeretett volna tenni 
valamit lakóhelye és családja bizton-
sága érdekében. Jelenleg is úgy érzi, 
hogy fontos dolgot teszünk és nem 
bánta meg egy percét sem az önkén-
tesen végzett munkának, pedig renge-
teg időt vesz el a szabadidejéből. Zolit 
családja is őszintén támogatja polgár-
őri munkájában, felesége és egy gyer-
meke is polgárőrként tevékenykedik.
 2011-ben nagy változások következ-
tek be. A vezetőség megújulásával más 
szemlélet állt be életünkben. Zolit vá-
lasztottuk meg vezetőnknek. Felsorolni 
is nehéz, hogy mennyi újítást hozott ez 
a változás, aminek nagy részben Zoli 
volt az ötletadója, szervezője.
 Még ebben az évben megkezdtük 
az Ady iskolánál az önálló jelzőőrkö-
dést. Szintén ettől az évtől a Monori 

SE NBIII-as labdarúgó-mérkőzéseit is 
mi biztosítjuk a sportpályán. 2013-ban 
majdnem megelőzve az OPSZ-t megala-
kítottuk az ifjú polgárőrökkel foglalko-
zó tagozatunkat is. Az elmúlt években 
több pályázatnak köszönhetően sikerült 
tagjainknak egységes formaruhát besze-
rezni, informatikai rendszerünket telje-
sen felújítani és a meglévő két irodánkat 
berendezni. A tavalyi évben egy új Da-
cia Logan szolgálati gépjárművet vásá-
roltunk teljesen felszerelve a szövetség 
által előírtaknak megfelelően. Egyesü-
letünkben kerékpáros, és lovas polgár-
őrség is működik. Egyértelmű a fejlődés, 
de elnökünk sosem elégedett, mindig új 
célokat tűz ki, amit közös erővel meg-
valósítunk.
 Gratulálunk a kitüntetéshez, továb-
bi kitartást és erőt kívánunk munká-
jához! Oberst Marietta

Hirdetés

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: memofoodmonor@gmail.com

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

augusztus 15-én 17 Órakor

30 éve Monoron
Részletfizetési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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KÖZÖSSÉGKÖZÖSSÉG

A Téglaházi dűlőben jártunk, ami-
ről általában kevesebb szó esik, 
mint a földrajzi értelemben vett 

pincehegy ismertebb utcasorairól, ahol 
a családi  és a nyitott pincék zöme so-
rakozik. Herda Tibornak a Kármentő so-
ron lévő pincéjébe nyertünk meghívást, 
s ha már ott lehettünk, szemügyre vet-
tük a környéket is. Mivel Herda Tibor 
nem csak pincetulajdonos, de huszon-
öt éve ott is él, jobb kalauzra nemigen 
találhattunk volna.
 Mindenekelőtt besétáltunk a Bac-
chus térre, amit minden olyan mono-
rinak feltétlenül látnia kellene, aki öt-
ven évvel ezelőtt szánkózni járt abba 
a hatalmas agyaggödörbe, ami aztán 
egyszerre bizonyult áldásnak és átok-
nak. A község szemétgyűjtője lett be-
lőle, mintegy a természet nagyvonalú 
adományaként – csakhogy túl hamar 
kinőttük, meg aztán a pincehegy kö-
zelsége miatt túlságosan szem előtt 
volt, sokat kellett miatta szégyenkez-

NYÁR A HEGYEN 
– a hegy nyáron
A Borvidékek hétvégéje rendezvényei által kavart érzések 
és hangulathullámok mostanra szépen elsimultak, a Strá
zsahegyen az élet visszazökkent a régi kerékvágásba. De 
mit jelent nyáron a hegyen a „régi kerékvágás”? Ugyanazt, 
amit apáink idejében? Horolást, kötözést, kacsolást, a für
tök növekedésének szemrevételezését, az esedékes per
metezés beiktatását – közben néhány hétvégi pinceszert? 

ni . Amikor pedig a sze-
lek röptetni kezdték a 
nejlonfóliákat szana-
szét, a guberálók pe-
dig ugyancsak hoz-
zátették a magukét 
a hely további rom-
lásához, neuralgikus 
forrás lett a szemétte-
lep.
 Herda Tibor, akinek az 
édesapja egy böhöm nagy gép-
pel egyengette itt a szeméthegyeket, úgy 
emlékszik: akkora volt az a gödör, hogy 
a papa a géppel együtt el tudott tűnni 
az aljában a hulladékhegyek közt.
 Amikor feltöltötték, rekultiválták, so-
kan fellélegeztek. Amikor aztán nem-
régiben a Balogh Péter vezette civilegye-
sület a parkosításnak is nekikezdett, 
Herda Tibor és a párja, Szvoren Tünde 
is ott szorgoskodott napokig. Hol beto-
noztak, mert pihenőhely is készült, hol 
fát ültettek. Van is két névre szóló, sa-
ját csemetéjük, amik azonban lassacs-
kán növekednek, bizonyára a nem ép-
pen legkiválóbb talajviszonyok miatt. 
Körben a csodasövényből ellenben szin-
te már átláthatatlan és áthatolhatatlan 
bozót lett. Látványos, de a környékbe-
liek szerint nem kifejezetten bizton-
ságos. Akik futni jártak ide esténként, 
mára már le is szoktak róla.
 A Téglaházi dűlő, amelynek rende-
zett sorain végigsétálunk kihaltnak 
tűnik, pedig nem az. Amint Herda Ti-
bor kinyitja a nemrég elkészült pince-
kamrája ajtaját, hogy megnézhessem, 
micsoda hatalmas változáson esett át 
nem csak kívül, de belül is az a romos 
kis építmény, amit megvett és felújított, 
már jön is két újabb vendég. Beköszönni, 
inni egy pohár hideg italt, váltani pár 
szót a házigazdákkal, akik szerint ez 
itt mindig így megy, és éppen ez ben-
ne a jó. Hogy figyelnek egymásra, szá-
mon tartják egymást.

 Amikor Herda Ti-
bor ezt az öreg pincét 

megvette, sajnálkoztak 
rajta. Mostani állapotá-

ban azonban kedvcsináló-
ként működik – hallom – azóta 

már hárman is vettek itt öreg, felújítás-
ra szoruló pincét, és ide járnak tapaszta-
latcserére. Az itteni, barátinak is mond-
ható társaság – amelynek tagjai közül 
ketten is borrendi tagok lettek a leg-
utóbbi avatáson – Herda Tibor ajánlá-
sára – azt szeretnék, ha a Téglaházi dűlő 
is egyenrangú lehetne a hegy többi ré-
szével. Szerintük ugyanis megérett rá.
 Később szemügyre vehetem azt a 
másik, hajdani pincekamrát, amit még 
néhai Herda Kálmán és a felesége, Teri-
ke kezdett építeni és amiből a fiuk, aki 
megörökölte az építményt, huszonöt év 
alatt csinos lakóházat varázsolt. Köré 
pedig – mivel két szomszédos, elhagyott 
szőlőskertet is megvett azóta – valósá-
gos birtokot alakított ki. Van ott pihe-
nőhely, liget, ciszterna, aranyhalak, ta-
virózsák, kerti tűzhely és kemence, és 
ami a legfontosabb: szépen gondozott 
szőlőskert, ahonnan már díjnyertes bo-
rok sora is kikerült
 Van azonban még valami, amiről 
nem írhatok, nehogy elkiabáljam – kö-
tötte a lelkemre Herda Tibor. Csak any-
nyit jegyezhetek meg, hogy azokkal a 
szorgalmasan gyűjtögetett, régi, még 
régebbi és ősöreg tárgyakkal van ösz-
szefüggésben, amiket eleink a szőlőmű-
veléshez, a borkészítéshez, a mezőgaz-
dasági munkák során használtak, és 
amikből Herdáék kertjében már majd-
hogynem egy kisebb múzeumra való 
akad. Kertész Zsuzsa

Herda Tibor és párja, Szvoren Tünde

PINCEFALU

Éppen ez benne  
a jó. Hogy figyel-
nek egymásra, 
számon tartják  

egymást.
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KÖZÖSSÉG

Nyilvántartásba  
veszik AZ EBEKET

Monor Város Önkormányzata 
a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően ismét ebösszeírást 
végez Monor területén 2016. 
július és augusztus hónapban. 

A z önkormányzat az ebösszeírás 
alapján az ebtartók által szol-
gáltatott adatokról helyi elekt-

ronikus nyilvántartást vezet, az állat 
tulajdonosa, tartója és más személyek 
jogainak, személyes biztonságának 
és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladata-
inak hatékony ellátása céljából.

 Az eb tulajdonosa vagy az eb tartó-
ja az ebösszeíráskor köteles az adatla-
pon feltüntetett adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bocsá-
tani (az adatszolgáltatási kötelezett-
ség elmulasztása állatvédelmi bírsá-
got vonhat maga után).
 Az összeírást az önkormányzat al-
kalmazásában álló diákok 
végezik. Az adatszolgál-
tatás kötelező, melyhez 
a szükséges nyomtat-
ványt az összeírást 
végző munkatárs jut-
tatja el a lakosokhoz. 
 Kérjük szívesked-
jenek az ebösszeíró 

diákokkal együttműködni és a hivat-
kozott jogszabályi rendelkezéseknek 
eleget tenni!
 Tájékoztatásul jelezzük, hogy Monor 
Város Önkormányzata az ebösszeírás 
adatai alapján jelenleg nem tervezi az 
ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
 Az ebösszeíró adatlap további pél-

dányai beszerezhetők a pol-
gármesteri hivatalban, le-

tölthetők a www.monor.
hu honlapról, illetve 
nyomtatással, fény-
másolással sokszo-
rosíthatók. 
 Az ebösszeíró adat-
lapot ebenként kell 

kitölteni és eljuttatni 
a hivatal részére levél-

ben, postai úton a 2200 
Monor, Kossuth L. u. 78-80. 

címre vagy munkatársunkkal 
a 06-29/612-317 telefonszámon történő 
egyeztetés szerint. Az ebösszeíró adat-
lapok leadásának határideje augusz-
tus 31.
 Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, 
hogy jogszabályváltozás miatt 2013. ja-
nuár 1-jétől a négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel (csippel) megje-
lölve tartható, ezért kérjük, hogy szíves-
kedjenek a transzponderrel még nem 
rendelkező ebeket magánállatorvosnál 
megjelöltetni. 
 (A kedvtelésből tartott állatok tartá-
sáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §, 1998. évi 
XXVIII. törvény az állatok védelméről 
és kíméletéről 42/A. §)
 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
együttműködésükkel segítsék az eb-
összeíró diákok és az önkormányzat 
munkáját!  Monori Polgármesteri Hivatal 

Kérjük a tisztelt la-
kosságot, hogy együtt-
működésükkel segítsék 

az ebösszeíró diákok 
és az önkormány-

zat munkáját! 
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Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes gyógytornász, 
McKenzie- és Schroth-terapeuta

www.monorigyogytornasz.hu

Minden, ami 
kémény!

•   Kémények bélelése, 
szerelt kémények kivitelezése 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu

Hirdetés

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. szeptember 14-ig vagy a készlet erejéig. 
Részletekről érdeklődjön hallásvizsgálónkban. A hűtőtáska mérete: 200×240×90 mm

www.victofon.hu
AJÁNDÉK Önnek*

  A hatályos törvény szerint ügye-
leti ellátást az állatorvosok önkén-
tes részvétel, eseti elbírálás alapján 
vállalnak. Ezért kérjük az állattartó-
kat, hogy állategészségügyi problé-
ma esetén először saját ellátó állator-
vosukat keressék!  
 Az ügyeleti szolgálat a munkaszü-
neti napot megelőző munkanapon 18 
órától kezdődik és a munkaszüneti na-
pot követő munkanapon 8 óráig tart.

  Tájékoztatjuk az ingatlantulajdo-
nosokat, hogy a Kövál Nonprofit Zrt. 
számlázási jogosultsággal kommu-
nális szilárd hulladékkal kapcsolatos 
közszolgáltatás vonatkozásában ápri-
lis 1-től a vonatkozó és a Hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény elő-
írásai szerint nem rendelkezik.
 A törvény ezt a jogosítványt és kö-
telezettséget a Nemzeti Hulladékgaz-

Augusztusi állatorvosi  
ügyeleti beosztás

Változik a számlázás

Ügyeletes állatorvosok

Augusztus 6–7. Dr. Zöldi Lajos Monor, Kossuth L. u. 224. 06-30/ 985-8122

Augusztus 13–14. Dr. Kis Elek Gomba, Jókai u. 25. 06-70/211-1953

Augusztus 20–21. Dr. Szakács Árpád Monor, Móricz Zs. u. 4. 06-30/390-8526

Augusztus 27–28. Dr. Tamáska István Nyáregyháza, Petőfi u. 7. 06-70/317-1035

Szeptember 3–4. Dr. Hajdinák Zoltán Pilis, Tölgyfa u. 15. 06-20/979-0057

KÖZÖSSÉG

dálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő Zrt-nek (NHKV. Zrt.) adta meg, 
amely állami vállalat még nem ké-
szült fel a számlázásra és ebből adó-
dóan várható, hogy az ingatlantulaj-
donosok csak a 3. negyedév második 
felében kapják meg a 2. negyedév és 
3. negyedév számláit.
 Amennyiben az NHKV Zrt. és a 
KÖVÁL Nzrt. között bérszámlázás-

ra megállapodás születik, úgy átme-
netileg a KÖVÁL Nzrt. fogja a szám-
lákat kibocsátani, melyek összege az 
NHKV Zrt. számlájára fog befolyni. A 
szolgáltatási díj mértéke a kormány-
zat tájékoztatása szerint nem fog vál-
tozni.
 Az eddigi műszaki tartalmú köz-
szolgáltatást a KÖVÁL Nzrt. folyama-
tosan végzi. KÖVÁL Nonprofit Zrt.
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OKTATÁS

A walesi bárdoktól 
SHAKESPEARE-ig

A monori József Attila Gimnázium és Szakközépiskola évente szer
vez tanulmányi kirándulásokat NagyBritanniába. A jelentkező 
tanulók Anglián kívül járhattak már Skóciában, ÉszakÍrországban 
és Walesben is. A maradandó közvetlen élmények mellett különö
sen nagy ösztönző hatással vannak ezek az utak a nyelvtanulásra.

I dei, májusi utazásuk is sok szem-
pontból gazdagíthatta tanköny-
vi ismereteiket. Tapasztalhatták 

ugyan az osztrák határellenőrzés las-
súságát, láthatták a calais-i migráns-
tábor NATO-drótos maradványait és 
oda-vissza érezhették a buszon alvás 
fáradalmait – de sok olyan emlékeze-
tes helyre juthattak el kedvezményes 
áron, ahová egyénileg talán sohasem.
 A „Normannok várai – Tudorok 
városai”-túra komplex ismeretek so-

kaságával gazdagította a tanulókat. A 
normann alapú, zord külsejű középko-
ri váraktól a pompás kastéllyá alakított, 
és a Tussaud cég figuráival, az egyko-
ri élettel megtöltött impozáns erődön 
át az angol gótika templomcsodáiig a 
falakból is érezhették az angol törté-
nelem üzenetét. Haladtak az Arany Já-
nos által megörökített I. Edward (Edu-
ard) nyomdokain is, aki erős kézzel 
valóban az angol koronához csatolta 
Walest, de megtudhatták, hogy ez az 

ősi nyelvéhez most is ragaszkodó nép, 
ma már elfogadja viszonylagos önálló-
ságú helyzetét. A világörökség részét 
képező különlegességek közül ezúttal 
a római kor óta – egyetlen meleg vizes 
brit fürdőjéről – híres Bath városmag-
ját ismerhették meg. 
 Az Avon folyó mentén sok látnivaló 
megtekintése után értek Shakespeare 
szülővárosába, éppen a nagy dráma-
író halálának 400. évfordulója idősza-
kában. Nem csoda, hogy akkor és ott, 
a hozzá kötődő helyszíneken kívül is 
minden, még a cukrászda kirakata is 
róla szólt. 
 Tanulóinkra érezhető hatást gyako-
rolt a nagy hírű, ősi iskolaváros, Oxford 
hangulata. Nem csupán – a Harry Potter 
filmből is ismert – patinás épületei, ha-
nem a diákok is. Például az, hogy óvo-
dás kortól a főiskoláig milyen szívesen 
viselik az összetartozásukat jelképező 
elegáns egyenruhájukat.
 Természetesen London csodái is el-
kápráztattak mindenkit, de a legjobb 
azt volt látni, milyen sikerélményt je-
lentett számukra, hogy a város nem-
zetközi kavargásában is meg tudták 
értetni magukat angolul, a tanköny-
vön kívüli valós életszituációkban is. 
 Bódisné Marsik Ildikó tanárnő – a meg-
bízható Student Lines Diákutazási Iro-
da segítségével – évtizede szervezi eze-
ket az utazásokat. Azt tapasztalta, hogy 
tanítványai lelkesen telefonálták haza 
élményeiket most is. Akik megenged-
hetik maguknak, menjenek a jövőben 
is – mondta –, mert gazdagítja szemé-
lyiségüket. Remélhetőleg ebben az sem 
akadályozhatja majd őket, hogy a bri-
tek közben az Európai Unióból való ki-
lépésre szavaztak.  B.G.

xxx

Oxfordba is ellátogattak az utazók. Háttérben 
a híres Harry Potter kerengő New College-ban
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HELYTÖRTÉNET

Nyitva:  

H-P: 8-18, 

Szo: 8-13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Készüljünk  

a befőzésre!

 ZSIB-
vÁSÁR!

3 db-os 
üveg- 

mosó- 
szett

A befőzéshez  

szükséges egyéb  

segédeszközöket is  

megtalálja nálunk!

Az akció 
2016. 

08. 31-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

350 

Ft /szet t 

A 3db-os 

szett ára:

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Tipp:

Ung megyében, a Nagyberezna kerületi NagyKomjáthon született. 
Jogtanulmányait a budapesti egyetemen fejezte be, 1889ben jogtudor 
lett. Tanulmányutat tett Svájcban és Franciaországban. Monoron 1889

től kezdve 15 évig lakott. Községünkben albíróként kezdte pályáját a 
járásbíróságnál, majd Budapestre került törvényszéki bírónak. Szülőföldjén 

– Ugocsa megyében, a nagybereznai kerületben – országgyűlési 
képviselői mandátumot szerzett a szabadelvű párt színeiben.

A Monoriak Viselt  
Dolgai LXXXIII. 

Rabár Endre dr. 
(1864-1917)

M onorhoz házassági kötelék fűz-
te Halász Margit (1876–1962) 
úrnőt vette feleségül. Fe-

renc (1898–1969, neje Hirkó Mária) és 
Pál (1903–1978, neje Burján Manci) 
fiaik Monoron születtek.
 1901-ben a monoriak megyebi-
zottsági tagnak jelölték, de nem 
nyert. Ennek ellenére felajánlot-
ta, hogy „városunknak minden 
tehetségét, minden befolyást fel-
áldoz a közügyek megsegítéséért”. 
1902-ben a Monorjárási Körben al-
elnöki tisztséget vállalt, ahol a közélet 

„notebalitásai és a vidék intelligenciája ak-
tívan tevékenykedett”.
 1903 tavaszán vezetése alatt egy 16 tagú mono-
ri küldöttség felkereste Wlassics Gyula kultuszmi-
nisztert a községi polgári iskola felállítása érde-
kében. A küldöttség eredménnyel járt. A polgári 
iskola létrehozására a községi elöljáróság minisz-
teri engedélyt kapott. 
 Ezután a községi fiú és leány polgári iskolaszé-
ke elnöki posztjára kap felkérést a képviselő-tes-
tülettől, mint a testület virilis képviselője. E tiszt-
ségében fogadja a leendő tanárok és az igazgatói 
állásra jelentkezők pályázatait. A tanárok évi fi-
zetése 1903-ban 2000 korona, melyhez 400 korona 
lakbérpótlék járult. Dr. Rabár Endre a polgári isko-
la elindításának aktív részese.
 1904-ben érsekújvári királyi közjegyzőnek ne-
vezik ki, de ezután is községünk közéleti szerep-
lője marad. Mint monori földbirtokost és aktív 
közszereplőt, a gazdakör elnökévé választotta. 
Hatására az 1891-ben megszületett intézmény 
élni kezdett. 
 A gazdakörben – dr. Rabár Endre sikeres elnö-
ki tevékenysége eredményeként – 1905-ben állami 
támogatással mezőgazdasági gépeket vásárolnak, 
gazdasági szaktanfolyamokat rendeznek, tenyész-
állat-kiállítást szerveznek, méhésztelepet állítanak 
fel. Országos rendezvényekre, kisgazda-tapaszta-

latcserékre járnak. Újdonság, hogy a gaz-
daköri fiatalok színes aratási és szüreti 

felvonulással, színjátszással szerez-
nek örömet a monori embereknek.
 1912. december 29-én a közsé-
gi képviselő-testületben a legtöbb 
adófizető (virilis) képviselők so-
rában a 17. helyen áll. Az egyko-
ri Rabár-ház (Virág u.–Mátyás K. 
u. sarok) felújítva ma is ékessége 

városunknak.
 Dr. Rabár Endre országgyűlé-

si felszólalásai nagy figyelmet kaptak. 
Például a 47. országos ülésen (1902. feb-

ruár 6-án) többek között a magyar egyházak 
liturgia kérdéséről tartotta felszólalását, kiemelve 
a görög katolikusok helyzetét. Beszédében hang-
súlyozta, hogy itt: „A misét a pap és a nép egye-
teme végzi, és a szertartási nyelv a nép által értett 
magyar nyelven történik. Közel száz éve ezt bi-
zonyos mértékig tiltott módon vezették be a latin 
nyelv helyett, mert a legfőbb egyházi hatóság ezt 
részükre nem engedélyezte. Hogy tehát ezt a jo-
got biztosítsák, kérelmezték a magyar püspökség 
felállítását. Úgy vélték, hogy ezen püspökség fel-
állításával kapcsolatban fogják maguknak majd a 
magyar lithurgiát örökre biztosítani. (Ezért) vala-
ki feljelentette őket Rómában, és ennek a feljelen-
tésnek az eredménye az volt, hogy Rómából tiltó 
rendelet érkezett, amely szerint a magyar szertar-
tás azonnal megszüntetendő, és a könyvek azon-
nal elégetendők. (Felkiáltások: Szép! Hallatlan!) 
(Befejezésül) dr. Rabár Endre hozzászólásában 
kéri: ő Felségétől, …az ő görög katholikus alatt-
valóinak lelki szükségletét tudva, Rómában ő is 
kegyeskedjék hathatósan közbenjárni (a magyar 
nyelven megtartható liturgia érdekében).”
 Dr. Rabár Endre és neje, Halász Margit sírem-
léke a monori katolikus temetőben van.
 Forrás: Országgyűlési Könyvtár 1902. XLVII.; 
Monorkerületi Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke
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A májusfás tavaszköszön-
tés népi hagyományát 
és az anyák napja üd-

vözlését együttesen rendezte 
meg a Római Katolikus Egy-

házközség, a Szent István téren. 
A szereplésükkel édesanyjuknak 

örömet szerezni kívánó, majd a játé-
kos programokban részt vevő gyerekek 

tették a Zöldágjáró tavaszünnep névre 
keresztelt rendezvényt a város közös-
ségi életének újszerű, üde színfoltjává. 
 – Egyházközségünk szeretné meg-
mutatni magát a városnak, hogy van 
üzenetünk az emberek számára. Sze-
rettünk volna kilépni a templom falai 
közül, ezért egy olyan programot hoz-
tunk létre, aminek első fele inkább a 
gyerekeknek szólt és úgy láttuk, nagy 
sikert aratott. Sok gyermek és édesanya 

eljött. Jézus Krisztus mint az örömnek, 
szeretetnek és a közösségnek a forrása 
jelent meg közöttünk. Nem akartuk letá-
madni az embereket direkt evangelizá-
cióval. Viszont szeretnénk megmutatni 
valamit abból, ami a mi örömünk, a mi 
tapasztalatunk a közösségről. Hogy mi 
magunk, keresztény emberként szeret-
nénk ajándékká válni mások számára, 
az egész város számára. Nagyon sokan 
segítettek most ebben az egyházközség 
tagjai közül; színes programokkal, mun-
kával, odaadással – mondta Tamás atya.
 

„Pro patria et fide!” 
„A hazáért és a hitért!” – ez az idézet lett 
kőbe vésve, a Bocskai-emlékműegyüt-
tes egyik darabján, melyet a felkelésből 
kialakult egyetlen győztes szabadság-
harcunk tiszteletére emeltek a refor-
mátus kistemplom mellett. 2004-ben, 
Bocskai István mozgalma kezdetének 
400. évfordulójára már három kopjafa 
emlékeztetett. 2006-ban – az eredmé-
nyesen befejeződött küzdelem 400. ju-
bileumára vált teljessé ez az emlékhely, 
a győztes fejedelem arcképét és hitval-
lását ábrázoló kőtáblákkal. (Így immá-
ron  hazánk mind a négy – Bocskai, Rá-
kóczi, 1848/49, 1956 – szabadságharcáról 
van emlékjelünk Monoron.) 
 Június 26-án az európai jelentőségű 
Bécsi-béke aláírásának 410. évfordu-

A hagyományápoló 
KÖZÖSSÉG- 
TEREMTÉSÉRT

Örvendetes, hogy az utóbbi 
időben egyre több olyan si
keres közösségi rendezvény 
van városunkban, amit civil 
szervezetek, egyesületek, egyházi 
gyülekezetek való sítanak meg. 
Ez utóbbi kezde ményezésekre 

idézünk fel most itt két 
példát a közelmúltból.

lójára emlékeztek itt, két református 
egyházközösségünk méltó rendezésé-
ben. Vladár István – a Kistemplom lelki-
pásztora – házigazdaként a Bécsi-béké-
ben elismertetett szabad vallásgyakorlat 
nagy jelentősége és gyakorlati megvaló-
sulása kapcsán arra a tanulságra figyel-
meztetett, hogy őrizzük és védjük amit 
elértünk. Ne engedjünk konkolyt az el-
vetett mag közé. Schaller Tamás – Nagy-
templomunk lelkipásztora – azt szor-
galmazta, hogy Monor legyen olyan 
város, ahol mindenki tudja, mi történt 
1606. június 23-án és ismerjék Bocskai-
nak azt a vezérgondolatát, hogy: „Őse-
ink hite és nemzetünk szabadsága min-
den aranynál fontosabb”. Szőnyi Attila 
– aki presbiterként a kezdetektől legfőbb 
szorgalmazója volt e hagyomány ápo-
lásának – nagy tájékozottsággal rész-
letezte Bocskai életútjának legfonto-
sabb fordulatait, mindig „nemzetünk 
javát és megmaradását szolgáló” tevé-
kenységét. Nem véletlen, hogy egyedüli 
magyar uralkodóként szobrot állítottak 
neki külföldön is – a reformáció genfi 
emlékművében – elismerve, hogy el-
sőként Európában ő tette a legtöbbet a 
vallásszabadságért és toleranciáért. Haj-
dúkatonái letelepítésével azt is igazolta, 
hogy nem a pénzben, hanem a közös-
ségben van megmaradásunk ereje. És 
ez a közösség hazánk népeivel, elsza-
kított testvéreinkkel és lakóhelyünkkel 
is mindenkor egyaránt fontos. B.G.

Zöldágjáró tavaszünnep a város közösségi életének új színfoltja Bocskai emlékegyüttes a református kistemplom szomszédságában

Bocskai-  
emlékmű
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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.

t
á
pMonor, 4-es főút, a kőlerakat 

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

Újdonság!  
CsAK náLUnK!

Kutyatáp 
marha-rizs, grill-rizs, baromfi-rizs, bárány-rizs, 10 kg: 1990 Ft

TáplerakaT
A régió legnagyobb választékával

Táp, Termény • állaTeledel • galambeledel 
papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

1991 óta

400 m2-en

Gyári lerakat

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14
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AKCiós sertéstápoK!

Alap galamb, keverék: 2300 Ft/zsáktól

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2016. augusztus  
4-én  és 12-én 
17 órakor

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

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

   Monor nem bővelkedik műemlékek-
ben. Viszont szellemi hagyományaink 
átadása az újabb generációknak így is 
erősítheti lokálpatriotizmusunkat. A 
helytörténet iránt érdeklődők még em-
lékezhetnek arra, hogy Pósa Lajos halá-
lának centenáriumán (2014-ben, ami-
kor életművét Magyar Örökség-díjjal 
is elismerték) az emlékév 35 helyszí-

nű nagy rendezvénysorozatának or-
szágos záró eseménye Monoron volt. 
Az Ady Endre út 58. alatti egykori há-
zában tartotta ugyanis esküvőjét And-
rássy Lídiával („a magyar gyermekiro-
dalom megalapítója”). A megőrzött, 
ma is  látható emléktáblát 90 éve, 1926. 
március 25-én avatták fel, Monor jeles 
ünnepnapjának, 1901. június 9-ének 

Pósa-évfordulók

a 25. évfordulóját is felidézve. Akkor 
leplezték le a főtéren (az országban 24-
ként) Kossuth Lajos mellszobrát, többek 
között fia, Kossuth Ferenc jelenlétében. 
Ott és akkor  gyermekverseiről híres 
költőnk olyan szenvedélye-
sen adta elő saját, Kos-
suth szobránál című 
hazafias költemé-
nyét, hogy azt 
helyi és széle-
sebb körben is 
sokáig emle-
gették. A szo-
boravatásról 
címoldalán 
számolt be a 
fővárosi Va-
sárnapi Újság 
és erre az alka-
lomra jelent meg 
a Monorkerületi La-
pok is. 
 A Pósa Lajos emlékét leg-
inkább ápoló városi könyvtár már 
nyári Pósa olvasó- és kézművestábort 
is szervezett a gyerekeknek, illetve 
2011 óta működik a baba-mama fog-
lalkozás, amelynek a költő „Hintóka-
ringóka” című versét adták találóan 
névadó mottóként. Herczeg Ferenc azt 
írta erről a dalszerű műről, hogy „rit-
musában valami ősi és titokzatosan bá-
jos muzsika lüktet”.  B.G.

Pósa Lajos  
Andrássy  

Lídiával
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Korhatár: betöltött 16. életév.
A beérkezett pályaműveket az irodalomban jártas szakemberek 
bírálják el. A zsűri tagjai: Artzt Tímea, Bolcsó Gusztáv, 
Horváth Mária, Pavlyás István, Jókai Anna és Réti 
László.
Legfeljebb két verssel lehet pályázni, illetve egy novellával, egy 
mesével és egy riporttal.
Bármilyen témájú, irodalmi igénnyel megírt szövegeket elfoga-
dunk, amelyek témájukban, cselekményükben, helyszínükben, 
szereplőikben köthetők Monorhoz, vagy bármilyen módon 
utalnak városunkra.
A pályázat beküldési határideje október 31.
A pályázatra küldött legjobb alkotásokat a könyvtár honlapján 
és egy külön gyűjteményes kötetben is megjelentetjük. 
A tervezett kötet műfaja: antológia.
A kötet terjedelme: legfeljebb 150 oldal.
Mérete: álló B5 formátum, keménykötésben.
A kötet külső borítóját Balogh Gyula festőművész képe illusztrálja. 
A kötet tervezett példányszáma: 1 000 darab.
A pályaműveket elektronikus formában kérjük beküldeni. 
Az  alkotók küldjenek magukról egy portréképet és egy maxi-
mum 10 soros bemutatkozást, amelyben megjelölik Monorhoz 
való kötődésüket is.
A pályázókat kérjük, hogy a beküldött e-mailben tüntessék fel 
a pályamű címét, a szerző nevét, elérhetőségeit és lakcímét. 

Pályázati felhívás
Monor  

és környéke  
alkotói  

antológiája

A műveket Word formátumban kérjük. Az írásmű címe előtt 
szerepeljen a szerző neve. A fájl neve egyezzen meg a mű 
címével.
Egy-egy szöveg terjedelme nem haladhatja meg a 15 000 
karaktert.
Díjazás: a zsűri mindösszesen 200 000 Ft pénzdíj és 50 000 Ft 
értékű könyvcsomag, vagy könyvutalvány odaítéléséről dönt. 
A kötetben szereplő alkotók 1-1 tiszteletpéldányt kapnak a 
kiadványból, további 5-5 példányt pedig a bolti ár feléért 
vásárolhatnak meg.
A kötet közepén az irodalmi szöveget képi anyaggal színesíte-
nénk, amelyet Kiss Adél munkáiból állítunk majd össze. 
A pályázók írásaik beküldésével hozzájárulnak, hogy műveik a 
pályázati kiírásban megnevezett kiadványban megjelenhes-
senek. Az érintett írások szerzői jogairól való lemondás nem 
feltétele a pályázaton való indulásnak. A kötet megjelenési 
dátuma: 2017. január 22., a magyar kultúra napja.
A kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy díjazottakat csak 
megfelelő mennyiségű és minőségű pályamű beérkezése 
esetén hirdetnek, illetve az antológia kiadásának feltétele is 
a megfelelő mennyiségű és minőségű pályamű beérkezése. 
A pályázaton a kiírók munkatársai és közvetlen hozzátartozói 
nem vehetnek részt.
A pályázatról részletesen a város és könyvtár weboldalán 
(www.monor.hu és www.monorkonyvtar.hu) tájékozódhatnak!

a Pályázat védnöke  
és a zsűri elnöke  
Jókai Anna  
a Nemzet Művésze 
címmel kitüntetett, 
kétszeres Kossuth-díjas 
és József Attila-díjas 
magyar író- és költőnő.

Monor Város Önkormányzata 
és a Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár pályázatot ír ki 
a monori kötődésű helyi, 
illetve a monorkörnyéki 
településeken élő alkotók 
számára szépirodalmi művek 
kategóriában. 
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PULTOS - FELSZOLGÁLÓ

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren található 
vendéglátó egységeinkbe keresünk hosszú távra  

új munkatársakat. 

Feladatok: 
•  Kávé és egyéb italok készítése
•  Szendvicsek, péksütemények 

árusítása 
•  Vendégek kiszolgálása 
•  Italok készítése, meleg ételek 

felszolgálása 
•  Pénz- és pénztárgép kezelése
•  Árukészlet töltése

Elvárások:
•  Jó kommunikációs  és 

problémamegoldó készség
•  Kedves, barátságos személyiség 
•  Együttműködési hajlandóság
•  Minimális angol nyelvtudás 

Ha szeretnél egy fiatalos és lendületes csapat tagja lenni,  
várjuk önéletrajzodat 

az application@ssp.hu címre.

Amit kínálunk:
•  Egyedi, modern 

munkakörnyezet
•  Hosszú távú, bejelentett 

munkalehetőség
•  Jó csapat, empatikus vezetőség
•  Alapbéren felüli juttatások, 

bónusz
•  Étkezés biztosítása
•  Vidéki utazási támogatás

Előnyt jelent:
•  Hasonló munkakörben szerzett 

tapasztalat
•  Vendéglátóipari végzettség

Ecsettel a környezetvéde- 
lemtől a csillagok világáig

   N. Sebestyén Kata sokat szereplő, köz-
ismert egyéniséggé vált Monoron, aki 
hol a Vigadóban, hol a városi könyv-
tárban, hol pedig az ipartestület szék-
házában nyit meg kiállítást, állítja ki 
saját műveit, vagy a kézműves kör va-
lamelyik foglalkozásán vesz részt. Jú-
nius 6-án a Vigadóban mutatta be 38 
képét. A Sordino Kamaraegyüttes he-
gedűjátékától is hangulatos megnyitón 
közreműködtek festő-költő barátai, és 
képzőművészeti szakközépiskolai ta-
nárnője is méltatta fejlődését. Autodi-
daktaként indulva először a környezet-
védelem foglalkoztatta, a folyosórészen 
természetszeretetéről árulkodó, táj-

képjellegű alkotá-
sai voltak láthatók. 
A kisteremben pedig 
a csillagok születésé-
nek, az univerzum 
folytonos átalakulá-
sának általa felfede-
zett világát ábrázol-
ja sajátos stílusban. 
A képzőművésze-
ti szakközépiskolá-
ban erről készült fes-
tői vizsgasorozata is.
 N. Sebestyén Ka-
tával, akinek versei 
is jelentek meg, jú-
nius 14-én már a vá-
rosi könyvtár Ünnepi 
Könyvhét alkalmából 
rendezett könyvbe-
mutatóján találkoz-
hattunk. Az érdeklődésük közössége 
folytán megismert Gál Juditnak (a Garbbo 
Kiadónál most megjelent „Mesélő” an-
tológia) gyermekverséhez ő készített 
illusztrációkat. Ebben a dühös medve 
állatbarátaival megtisztítja a szennye-

zett patak vizét. (Jó példája ez a gyere-
kek környezetvédelemre nevelésének, 
az irodalom eszközeivel.) Szintén eb-
ben a kötetben jelent meg egyébként a 
monori Zákányi Zsuzsa Belső zár című 
meséje is. B.G.

Telefonszám: 
06-70/388-4473 

Évnyitóra blúzok, ingek, szoknyák nadrágok.
Testnevelésórára nadrágok, pólók.

Nyitvatartás: hétköznapokon 9–17-ig, szombaton 8–12-ig.
Ebédidő: 12-től 13 óráig.

Lili&Bambini 
Gyermek Ruházat

Folyamatosan bővülő  
új őszi kollekciónkkal 
várunk mindenkit 
szeretettel!
Nadrágok, pulóverek, 
kardigánok, átmeneti kabátok, 
harisnyák...
Lányoknak, fiúknak,  
kicsiknek, nagyoknak!

a Kossuth Lajos utcán 
a rendőrség mellett. 

Nyári árzuhanás
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A Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár és a Helytörténe-
ti Kiállítás, továbbá a Vigadó 

Kulturális és Civil Központ kiállítást 
szervez az 1956-os forradalom és sza-
badságharc emlékére, amelyet októ-
ber 19-én nyitunk meg. Be kívánjuk 
mutatni Monor és térsége ’56-os tör-
téneti dokumentumait, emlékezve a 
60 évvel ezelőtti forradalomra, lehe-

tőséget nyújtva a fiatalabbak számá-
ra a helyi események megismerésére 
is. Szándékunk a korabeli fegyveres 
szervek és az ellenállók jellemző vi-
seleteinek, fegyvereinek kiállítása – a 
kockakőtől a dobtáras géppisztolyig –, 
de az ötvenes évek hétköznapi öltö-
zeteinek és jellemző tárgyi emlékei-
nek bemutatása is.
 Kérjük, jelentkezzen, aki a kiállí-
táshoz korabeli személyes tárgyakat, 
öltözéket (pl. viharkabátot, kalapot) 
dokumentumokat, fényképeket tud 
felajánlani. Természetesen ezeket ké-

A KOMMUNIZMUS  
KORA MONORON 
 – azok az ’50-es évek! 

Felhívás a forradalom 
60. évfordulóján

sőbb visszaadjuk. Szívesen veszünk 
írásos visszaemlékezéseket, naplóré-
szeket, amelyeket eredetiben szintén 
bemutatunk, illetve elérhetővé teszünk 
a kiállítás weboldalán is.
 A gondolkodást segítendő, néhány 
további ötlet, milyen dokumentumo-
kat várunk: családi fotók, emléklapok, 
könyvek, füzetek, szövegek, levelek, 
röplapok, korabeli újságok, a megtor-
lás dokumentumai. Továbbá bármilyen 
tárgyi emlék, igazolvány, zászló, kitű-
ző, karszalag, kitüntetés, kenyérjegy, 
vöröskeresztes ajándékcsomagok tar-
tozékai, stb.
 Olyanok jelentkezését is várjuk, akik 
személyes, vagy családi emlékeket őriz-
nek a forradalom monori eseményeiről, 
szereplőiről, vagy monori vonatkozása-
iról. Ezeket a visszaemlékezéseket fel-
vételen és/vagy írásban rögzítjük és a 
jelentkezővel egyeztetett formában tesz-
szük közzé. 
 Célunk, hogy mi, monoriak közösen 
emlékezzünk a 60 évvel ezelőtti esemé-
nyekre, melyből településünk lakossá-
ga is kivette a részét és méltán lehetünk 
büszkék saját hőseinkre, a monoriak he-
lyi és fővárosi eseményekben mutatott 
kiállására!
 Kérjük, hogy akik a kiállítás össze-
állításában részt vennének, jelentkez-
zenek a könyvtárban Hajdú Zoltánné-
nál (tel.: 06-29/412-246, e-mail: hajdu.
zoltanne@monorkonyvtar.hu), vagy a 
Vigadóban Gál Zoltánnál (tel.: 06-30/366 
5101, e-mail: vigado@vigadokft.hu).

TÖRTÉNELEM

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

Parole
 NYELVISKOLA

Vége a nyári lustálkodásnak!

Iratkozz be 
09. 07-ig, és a

nyelvkönyv 
ajándék!

Nyelviskolai nyelvi félév
szeptember 19-től.
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KULTÚRA

Az utolsó  
monori 
ÓSZERES

Az akciós vásárok már rég nem számítanak ritkaságnak, de 
így nyár közepén túl már lehet számítani rá, hogy még több 
pla kát, reklámtábla, hirdetmény, cetli jelenik meg az üzletek 
kirakataiban, a nyár végi vásárok leértékelését ajánlva a vá
sárlóközönség figyelmébe. Áru is van bőven, nemigen akad olyan 
holmi, amit keresnek, de nem találnak. Nem volt ez mindig így.

A hatvan éven felüli-
ek igazán a meg-
mondhatói, milyen 

is volt anno a hiánygazdaság, 
amikor egy divatos holmi-
hoz csak protekcióval lehetett 
hozzájutni. Monoron azonban 
akadt egy hely, ami hiánypótló-
nak bizonyult, ámbár csak a kevés-
bé tehetősek ismerték: Blaskóék üzlete a 
Petőfi utcában.
 Amikor Blaskó Éva, az utolsó monori ósze-
res unokája pár évvel ezelőtt Hatvanból, ahol 
több évtizede él, hazalátogatott Monorra, a 
gimnáziumi osztálytalálkozóra, korán érke-
zett, volt még egy kis ideje. Gondolta, elmegy 
a Petőfi utcai házba, gyerekkorának helyszí-
nére, ahol most a Zöldfa vendéglő üzemel. 
Szívesen fogadták, körbesétálhatott. A haj-
dani használtruhabolt helyén ugyan egy kis-
vendéglő rendezkedett be, de hátul, a régi la-
kásban az új tulajdonos semmihez sem nyúlt, 
minden úgy maradt, ahogyan azt a ház utol-
só lakója hagyta. 

 A nagyapa, Blaskó József, aki a család keres-
kedelmi tevékenységét megalapozta, sokgye-
rekes családba született, ahol akkora volt az 
ínség, hogy a gyereket hétévesen odaadták 
kondásnak, egy disznókat tartó gazdához. 
Nem volt ritkaság az ilyesmi az 1800-as évek 
vége felé, a nagyapa is csak azért emlegette 
gyakran későbbi életében, mert csodaszám-
ba ment, hogy egyáltalán életben maradt. Ci-
pője nem volt, télen is rongyokba bugyolált 
lábbal taposta hol a havat, hol a fagyos sarat. 
Egy nap bele is halt volna, ha meg nem ta-
lálja egy épp arra tévedő helybeli a félig már 
megfagyott gyereket, még mielőtt kiment 
volna belőle a maradék élet is. De mert Blas-
kó József a sors kifürkészhetetlen akaratából 
mégis felcseperedhetett, felkerült Pestre, ahol 

egy pékség kifutófiújaként hordhatta a 
péksüteményt a nála szerencsé-

sebbek reggelijéhez. Már akkor 
dédelgette a tervet, hogy neki 
valamikor saját kereskedése 
lesz, ez azonban csak akkor 
válhatott valósággá, amikor 
egyik nővére hihetetlen sze-
rencse révén gazdatiszthez 

ment férjhez. Ők adták neki 
kölcsön egy évre az indulótő-

két, aminek révén Blaskó József 
hosszú időre aranyemberré válha-

tott: amihez nyúlt, mindenből aranyat 
csinált, minden sikerült, minden bejött neki.
 Amikor megismerte az ugyancsak Pesten 
cselédeskedő, monori Kiss Zsuzsannát a Virág 
utcából, Monorra terjesztette ki tervei meg-
valósítását. Hamarosan nyitott is egy ruha-
boltot a Kossuth Lajos utcában, mindjárt Ma-
jor Gyula fűszerüzlete mellett – ahol most a 
Budapest Bank épülete áll.
 Bokáig sárban lehetett még gázolni akko-
riban a főutcán, de a ruhaüzlet ennek elle-
nére hamarosan ruházati áruházzá nőtte ki 
magát. Főleg saját gyártású férfiruhákat, de 
női öltözékeket is árultak benne, amelyek a 
Blaskó cég saját emblémájával voltak ellátva.

 Három gyermeke is született a Blaskó há-
zaspárnak, de a korban ugyancsak nem ki-
rívó ritkaságként, csupán egy, Sándor maradt 
életben. Ő 16 éves volt, amikor elveszítette az 
édesanyját.
 Blaskó Józsefet azonban az üzleti szeren-
cse még ekkor is kísérte, semmi nem állhatott 
az útjába, hogy a polgárosodó Monor egyre 
tekintélyesebb tagja legyen. Tizennyolcadik 
évét betöltő fiának ajándékozta a Kossuth 
utcai áruházat – aki egyúttal születésnapjá-
ra kapott ajándékba egy sportkocsit is, ami 
igen nagy szó volt akkoriban –, ő maga pe-
dig textilnagykereskedővé lépett elő.
 Hirdetés útján megismerkedett a leendő 
második feleségével, s mivel jól választott 
megint, a magánéletébe is visszatért a har-
mónia.
 Sándor fia is megnősült. Egy évet se él-
tek még együtt, amikor beütött a háború – s 
akkortól nyolc évet kellett még várni, hogy 
előbb Blaskó József, majd a fia, Sándor is ha-
zakeveredjen a szovjet hadifogságból.
 Mintha mi sem történt volna, Blaskóék úgy 
illeszkedtek be az új világrendbe. Nem zúgo-
lódtak, hogy az államé lett a ruházati áruház. 
Blaskó Sándor megmaradhatott üzletvezető-
nek, édesapja pedig kijárta, hogy használt-
cikk boltot nyithasson a Petőfi utcai házban. 
A szocialista kisipar ilyet nem ismert, úgy-
hogy a nagyapa ószeresként vonult be Mo-
nor ipartörténetébe.
 Legendás lett aztán az üzlet, a szegények 
kisáruháza. Innen öltözködött a helybéli sze-
génység. Később Blaskó Sándorné szerzett 
egy körkötőgépet, s a mai hatvanas korosz-
tály mindmáig csillogó szemmel emlegeti, 
hogy másutt sehol, de ennek köszönhetően 
Blaskóéknál mindig lehetett kapni nejlonha-
risnyát. És még sok egyebet is: a kisuvickolt, 
használt, de még kiválóan tovább használ-
ható cipőktől kezdve a kishibás, vadonatúj 
abroszig.
 Blaskó Sándor halála után, 1986-ban feje-
ződött be végleg a Blaskó család kereskedé-
sének története. Bokros László vásárolta meg 
az épületet, s alakíttatott ki benne vendéglőt. 
Ez lett a Zöldfa.
 Blaskó Éva, az aranyember unokája nem 
akart kereskedő lenni. Mérnök-tanárnak ta-
nult a Műszaki Egyetemen, harminckilenc 
évig tanított a hatvani élelmiszeripari szak-
középiskolában, de a vége felé már élelmi-
szer-kereskedelmet – úgyhogy mégis csak 
lett valami köze a családi hivatáshoz. 

Blaskó József hosz-
szú időre aranyem-
berré válhatott: ami-
hez nyúlt, mindenből 

aranyat csinált.
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K orábban volt fellépése Monor kör-
nyékén? Van emléke erről a vi-
dékről?

 – Az utóbbi években biztosan nem 
koncerteztünk Monoron, ellenben a kör-
nyező településeken megfordultunk pár-
szor. Nagyon sok koncertfelkérésünk ér-
kezik, így nem lehet mindegyiket észben 
tartani. Inkább az szokott jellemző len-
ni, hogy amikor a helyszínre érkezünk, 

akkor ugranak be a régi emlékek. Per-
sze, ha voltak egyáltalán ilyenek. 

– A Beatrice az évtizedek alatt többször is 
felbomlott, majd új életre kelt. Próbálkoz-
tak diszkóval is, végül a rocknál marad-
tak. Melyik korszak áll a szívéhez legköze-
lebb és miért?
 – Mindegyik korszakot vállalom 
és szeretem. Ahogy változott a világ, 
úgy változtunk az idő alatt mi is. Gon-
doljuk végig, hogy közel 40 év alatt 
mennyi minden változik egy ember 
életében, és ugyan ez igaz egy zene-
karra is.

– Mi a helyzet a zenekarral napjainkban, 
ugyanúgy kíváncsiak az emberek Nagy 
Feróra és a Beatrice-re mint 10-20 évvel 
ezelőtt? Sok koncertet adnak egy évben?
 – Azt kell, hogy mondjam, hogy 
most sokkal jobban, mint 10-20 évvel 
ezelőtt. Rengeteg megkeresés és fel-
kérés érkezik be hozzánk, aminek a 

nagy részét el sem tudjuk már vállal-
ni idő hiányában.

– A közönség között biztosan sok az isme-
rős, régi arc. Hogy állnak a mai fiatalok a 
zenéjükhöz, vannak új követők?
 – Nehéz felvenni a mai fiatal zene-
karokkal a versenyt, de hála az égnek a 
retróra nagyon nagy igény van még a fi-
atalok körében is, és a 8 óra munkát és a 
Boldog szép napokat még ők is ismerik.

– Nagy Feró a Nemzet Csótánya. Vagy csak 
volt? Hogyan határozná meg magát a 30 
évvel ezelőtti énjéhez képest?
 – Az eredeti felirat Nem-Nemzet 
Csótánya volt. Ezt értették később fél-
re. Van egy 25 éves dalszövegem, ami 
talán aktuális ide. Változik a világ és 
remélem változok én is.

– Szerepelt színházban és filmekben is. 
Mennyire mozgott otthonosan abban a 
közegben egy rockzenekar énekeseként?

„VÁLTOZIK A VILÁG  
és remélem változok én is...”

Idén volt a hetvenedik szü le
tésnapja és nagyobb nép sze
rűségnek örvend, mint va
laha. A nemzet csótányaként 
emlegetett Nagy Feró és a Beat
rice annyi koncertet ad, hogy 
alig győzik. Augusztus 20án 
Monoron lépnek fel az aznapi 
8 óra szórakozás keretében. 

Nagy Feró és a

BEATRICE
2016. 
08. 20. 
21:30
MONOR 

Városközpont 
Kossuth Lajos 

utca 73.

www.monor.hu 
www.vigadokft.hu
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Ladát azonnal készletről!

Részletek a márkakereskedésünkben 
és a ladadelpest.hu weboldalon.

Jelen árak 2016. június 1-től visszavonásig, vagy új árlista kiadásáig érvényes. A feltüntetett árak az áfát és regisztrációs adót tartalmazzák. 
LADA Granta Sedan • Vegyes fogyasztás: 6,4–7,1 (liter/100 km). CO2 kibocsátás: 148–164 (g/km).  A fotók illusztrációk.

LADA Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/d
+36 20 318 3760

Klímával már
2.449.000 Ft-tól!  
Te tényleg nem tudtad?

A részletekről és finanszírozási feltételekről  
érdeklődjön márkakereskedésünkben!

Lada_Keszletkisepru_Hirdetes_215x142_Delpest.indd   1 25/07/16   10:48

Használtautó beszámítással is!

 – Nagyon sok szerep volt, amit szí-
vesen csináltam és nagyon szerettem. 
A teljesség igénye nélkül, Laborc az Ist-
ván, a királyból Hamlet, Ford Fairlane 
kalandjai, amiket így hirtelen ki tud-
nék emelni és a mai napig emlékeznek 
rá az emberek. Örülök, hogy ebben is 
kipróbálhattam magam.

– A régi vágású zenészek gyakran kifa-
kadnak a televíziós tehetségkutatók ellen, 
amiért „sztárcsinálás” folyik a műso-
rokban, nem pedig hasznos munka, ami-

vel valódi előadóművészeket teremtenek. 
Ön zsűrizett az X-Faktorban, mi erről a 
véleménye?
 – Az igazán áttörő ismertséget az 
X-Faktornak köszönhetem, így hálával 
tartozom a sorsnak, hogy ebben szere-
pelhettem. Talán inkább azok szoktam 
fanyalogni, akik nem szerepelnek, sze-
repeltek benne. Mindenesetre karrier, 
üzleti és marketing szempontból, ez 
bárkiről is legyen szó egy nagyon jó le-
hetőség, akár versenyzőről akár zsűri-
ről beszélünk.

– Idén töltötte be a hetvenet. Amit el lehe-
tett érni a zenében, azt elérte. Vannak még 
tervek, vágyak, álmok a jövőt illetően, vagy 
elégedett az életével és nem vágyakozik új 
dolgok után?
 – Mindig kell, hogy legyenek ter-
vek, szerencsére vannak is. Most pél-
dául az, hogy sikerüljön egészségben 
végigtudni a nyári koncertszezont, az-
tán októbertől egy kicsit pihisebb idő-
szak következik. Legalább lesz időm 
az unokámmal is foglalkozni, aki ok-
tóber környékén fog megszületni.

– Mire számíthat a monori közönség az 
augusztusi koncerten? Eljönnek és nyu-
giban letolják, vagy inkább kirúgják a 
ház oldalát?
 – Minden bulin arra törekszünk, 
hogy a közönség maximálisan jól tud-

jon szórakozni. Reméljük ez most is így lesz 
és fergeteges hangulatot varázslunk majd a 
nagyközönség elé. VN

INTERJÚ

Nagy Ferenc Letenyén született 1946. janu-
ár 14-én. Zenei pályafutását a 60-as években 
kezdte rock- és punkzenekarokban. A Beatri-
ce zenekart Csuka Mónikával közösen alapí-
totta 1970-ben. Az együttes volt az ország 
egyetlen beatzenekara. 1978-ban újra alakí-
totta a zenekart, ekkor már a rockzene volt a 
középpontban. Útlevelét hamarosan bevonták, 
a rendszer igyekezett ellehetetleníteni az együt-
test, felsőbb utasításra 1981-ben a zenésszer-
vezetek is elhatárolódtak tőle, így feloszlottak. 
 1981-ben létrehozta az Ős-Bikinit, 1985-
ig volt a frontembere.
 1986-ban átdolgozta a Hamletet, amelyet 
az Egyetemi színpadon tűztek műsorra. 
 1987-ben alakította újra a Beatrice zene-
kart, amely ezután már mint sikeres együttes 
több slágerlistás dalt is magáénak tudhatott. 
 1992-ben megválasztották a Magyar 
Rockszövetség társelnökének. 
 1994-ben Új Beatrice néven indította újra 
zenekarát. 
 2010-ben Feró az X-Faktor nevű zenei te-
hetségkutató-műsorban mentorként működött 
közre. 

Névjegy
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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!

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

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT,  
AUTÓMENTES NAP
Szeptember 16. 15 óra 
Városi Uszoda, parkoló

KISTÉRSÉGI NÉPZENEI-  
ÉS NÉPTÁNC-TALÁLKOZÓ
Szeptember 17.
Piac- és fesztiválcsarnok

MOZDULJ MONORON KATUS ATTILA 
AEROBIK-VILÁGBAJNOKKAL!
Szeptember 25. 15 óra 
Családi nap, aerobik félóra és városi futás.
Városi Uszoda, parkoló

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Október 1.
Művelődési Ház

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
2016. október 3. 17 óra
Pósa Mária festőművész kiállításának megnyitója.
Vigadó, galéria

BERECZ ANDRÁS KOSSUTH-DÍJAS 
ELŐADÓMŰVÉSZ ESTJE
Október 8.
Belépőjegyek már kaphatóak!
Vigadó Kulturális és Civil Központ

A Vigadó programjai

A programok részleteit 
megtalálja a www.
vigadokft.hu weboldalon.  
Információ, jegyrendelés: 06-29/413-212-es telefonszá-
mon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

KISÁLLATBÖRZE
Augusztus 14. és szeptember 11.
További információ: www.mgksz.hu.
Vásártér

KÉKLÁMPÁS NAP
Szeptember 10.
A Monori Rendőrkapitányság, a mentőszolgálat  
és a katasztrófavédelem közös családi napja.
Városi Uszoda, parkoló

VENDÉGVÁRÓ NYÍLT NAP 
Szeptember 10.
A Monor-Nagytemplomi Református  
Egyházközség vendégváró rendezvénye. 
Kálvin tér  

Monori intézmények,  
civilszervezetek,  
egyházak programajánlója

NEMZETKÖZI GALAMBKIÁLLÍTÁS
Szeptember 10-11.
További információ: 06-29/413-409.
Művelődési Ház

VÉRADÁS
Szeptember 14.
Művelődési Ház

EGÉSZSÉGNAP
Szeptember 17. 8 óra
A Közös út Cukorbetegek Egyesülete  
és a védőnői szolgálat közös szervezésében. 
Művelődési Ház

I. MONORI ORSZÁGOS  
AMATŐR BRIDZSVERSENY
Október 2.
További információ: 06-20/935-6740
Vigadó Kulturális és Civil Központ

Hirdetés
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Bővebb információ: 06-30/302-1487    

 (nyilv. szám: 
00777-2012)

Részletfizetési 
kedvezmény!

MUNKALEHETŐSÉG!
MASSZŐRKÉPZÉSEK  

indulnak  
2016. szeptember 8-tól 

Monoron és Budapesten.
MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS 

itthon és az uniós országokban.  Stúdium

Talpreflexológia ára: 38  000 Ft 
Nyirokmasszázs ára: 38  000 Ft

Frissítő svéd, testmasszázs ára: 35  000 Ft

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 31 éves  Urbán Gábor az MTK-val 
bajnoki ezüst-, illetve aranyérmet 
is szerzett, miközben a gólkirályi 

címtől is csak egy találat választotta el. 78 
legmagasabb osztályú mérkőzésén 27-szer 
talált a hálóba. A Pakssal a Liga-kupa dön-
tőjébe jutott. Játszott Kecskeméten, Sziget-
szentmiklóson, Dunaújvárosban, legutóbb 
az Újbuda-Budafokban is. 
 Láthattuk az EB-n, hogy egy tapasztalt, 
tekintélyes játékos milyen sokat tehet hoz-
zá egy csapat teljesítményéhez. Méltán re-
mélhetjük, hogy meghatározó tagja lesz 
jobb szereplésre törekvő labdarúgó-együt-
tesünknek.
 Rajta kívül jelenleg – menedzserünk és 
szakosztályvezetőnk sikeres munkája nyo-
mán és fő támogatónknak köszönhetően –  
még hét új igazolás erősítheti a csapatot.
 Bonifert Péter (31 éves szélső csatár, NBI–
NBII-es múlttal, Diósdról), Karacs Dániel 

(védő, U21-es és futsalválogatott), Ficsor Ri-
chárd (Újpestről indulva hatvani gólkirály 
volt), Illés Bence (26 éves védő Hatvanból), 
Katona Roland (24 éves védő ugyancsak a 
Hatvan TC-ből), Balanescu Dániel (balolda-
li támadó, aki németországi és szajoli ki-
térő után tér vissza Monorra), Balogh Pé-
ter (szintén visszatérő, 18 éves kapus, aki 
az MSE-től került a Puskás Akadémiához, 
U19-es bajnok és korosztályos válogatott).
Újabb egyéves szerződést kötött a régiek 
közül: Villányi Gergely, Csőke István, Bozsó 
Antal, Petrezselyem Tamás, Hunya Krisztián, 
Tamás Dávid, Tóth Ádám, Sárközi Szabolcs, Ke-
lemen Ádám, Sárai Zoltán és Miholics Milán.
A felnőttkeretbe került az U19-ből Schmidt 
Balázs, és felépült Fazekas Richárd is.
 A régi vezető- és segédedző, masszőr és 
csapatmindenes mellett a felkészülést erőn-
léti- (Kancsulik Balázs) és kapusedző (Angyal 
Tamás) segítette. B.G.

Selei András, immár mene d zser  ként az első, másod és har mad  
osztályban szer zett széles ismeretségi körének köszönhe
tően ta pasztalt, gólerős center leigazolását segítette elő. 

Az idény első hazai mérkőzése au-
gusztus 7-én (vasárnap) 17 óra 
30-tól lesz Monoron, a DVTK 
II. ellen. 13-án (szombaton) a 
Rákosmente vendége lesz az MSE 
(17 óra 30-tól), 21-én (vasárnap) 
pedig itthon fogadjuk a Kazinc-
barcika SC FC-t (17 óra 30-kor).

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Versenybizottsága július 5-i 
ülésén a 2016–2017. évi NBIII. 
férfi felnőtt nagypályás labda-
rúgó-bajnokságra benevezett 
sportszervezetek csapatait há-
rom 18 fős csoportba osztotta 
be. A Monori SE a Keleti cso-
portba került, így a következő 
csapatokkal játsza mérkőzéseit 
az új idényben: BKV Előre SC, 
DVSC-DEAC II., ESMTK, FC 
Hatvan, Termálfürdő Tiszaújvá-
ros, Hajdúböszörményi TE, Jász-
berényi FC, Kazincbarcikai SC 
FC, MTK Budapest II., Nyírbá-
tori FC, Putnok FC, Rákosmente 
KSK, REAC, STC Salgótarján, 
Tállya KSE, Újpest FC II. 

Elrajtol  
az új idény

Csoportbeosztás

Gólerős játékos-
sal erősítettek
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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

SPORT

M ióta kara-
tézik és 
milyen 

eredményeket emel-
ne ki eddigi sportpá-

lyafutásából?
 – 15 évesen kezd-

tem, és 23 éve vagyok a 
sportág szerelmese. Ezalatt 

30 érmet szereztem, közte egy 
magyar bajnoki bronzot is, de a legki-
emelkedőbbnek azt tartom, hogy a 12. 
magyar nemzetközi bíró lehettem.

– A nemzetközi bírói cím elnyeréséhez mi-
lyen feltételeket kellett teljesítenie?
 – Minimum 2 dan övfokozatot, a 28. 
betöltött életévet és a nemzetközi szö-
vetség ajánlását, amihez etikai fedd-
hetetlenségnek és a legmagasabb ha-
zai bírói minősítésnek kellett járulnia.

– Milyen kategóriájú versenyeken, mire jo-
gosít ez a diploma?

Nemzetközi bírója 
lett az MSE-NEK

Juhász László június 5én, a 
törökországi Kocaeliben 
rendezett Regionális Európa
bajnokságon megszerezte az 

Európai Karate Szövetség 
(EKF) kata bírói 

fokozatát. 

Hirdetés

 – Az Európa-bajnokságokon csak ez-
zel az EKF-minősítéssel lehet dolgozni. 
Ahhoz a célomhoz, hogy EB-döntőben 
is bíráskodhassak ez volt az első lép-
cső a 4 szintű ranglétrán. Sportágunk 
színvonala hazánkban is olyan magas, 
hogy a magyar bajnoki döntő mérkőzé-
seinek 5 fős paneljébe is csak ilyen mi-
nősítéssel lehet bekerülni.

– Mit jelent most ez a diploma önnek egyé-
nileg, illetve szakosztálya szempontjából?
 – Számomra megnyugvást, eddigi 
munkám igazolását és egy professzi-
onális újnak a kezdetét. A szakosztá-
lyom is büszke lehet rá, mert az edzői 
panel értékét is fémjelezheti. Bírói ta-
pasztalataimat így folyamatosan adha-
tom át tehetséges fiatal edzőinknek.

– Hogy látja az MSE karateszakosztályának 
jövőjét, fejlődési lehetőségeit?
 – Már 2016-ban magasabb szintre 
léphetünk, három éven belül pedig a 
tervezett fokozott edzésekkel komoly 
nemzeti eredményeket hozhatunk. Erős, 
50 fős gárdánkban jó a hangulat és az 
edzői szaktudás. Tóth Laci sensei test-
nevelő, Simon Bence pedig annak tanul. 
Az új sportcsarnokkal nem csak terem-
gondjaink oldódhatnak meg, oda or-
szágos versenyt is szervezhetünk.

– Nem lesz ezek után kevesebb ideje az itte-
ni edzésekre, edzőtáborozásra, versenyekre?
 – Csak az EB-munka évi 20-25 hét-
végi bírói napjára szakadok el innen. 

Ezért és az elmúlt évekért is köszö-
nöm feleségem támogatását és türel-
mét.

– Az eddigieken kívül ezúttal mit tartana 
még fontosnak elmondani?
 – Sportágunkban világszinten 80 
millió ember dolgozik, ami a foci után a 
legnagyobb taglétszám. A tokiói olim-
pián, 2020-ban a programban lehet, ma-
gyar éremesélyekkel. De a karate az 
egészséges életmódnak és a személyi-
ségfejlesztésnek is remek eszköze. B.G.

Juhász 
László

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
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   A 2016–2017-es versenyidőszakban egy szint-
tel feljebb léphettek a Monori Sportegyesület 
(MSE) ritmikus gimnasztika sportolói. A sza-
badidős kategória után magasabb szintű gya-
korlatokat kellett elsajátítaniuk a „B” kategó-
riában, amihez minden segítséget megkaptak 

Sikerek ritmikus  
gimnasztikában

edzőiktől, balettmesterüktől és tánctanáruktól. 
A versenyzők kiválóan helytálltak, a szakosz-
tály egyaránt elnyerte a legeredményesebb és a 
legtöbb versenyzőt indító egyesület kupáját is.
 Ilgné Kasa Éva szakosztályvezetőtől meg-
tudhattuk, hogy Bá torfi Júlia és Antal Pan-

ni a kategóriájuk-
ban olyan magas 
pontszámot értek el, 
hogy a bírók által ki-
jelölt listára kerültek, 
ami azt jelenti, hogy 
szeptembertől a Rit-
mikus Gimnasztika 
Szövetségnek egy 
magasabb kategó-
riájában folytathat-
ják versenyzésüket, 
az MSE képvisele-
tében.
 A szakosztályve-
zető ezúton is köszö-
ni a szülők segítségét, 
gratulál a lányoknak 
és edzőiknek, Metz 
Adélnak és Navratil 
Nikolettnek. B.G.

Kiválóan helyt álltak a monori versenyzők

Városi Uszoda parkoló 
és Balassi utcai játszótér 

(Balassi utca 14.) 

Mozdulj 
MonorON 

Katus Attila 
aerobik-világbajnokkal!

Sportnap, aerobik félóra  
és városi futás

•  Rekeszépítés, melynek célja, hogy minél több 
rekeszből álló tornyot tudjon építeni, úgy hogy a 
tetején marad!

•  Különleges kipróbálható kerékpárok, amik 
nagy mókát ígérnek: ellentétes bringa, „nyeklő-
nyakló” bicikli, monocikli, mini tandem, galopp 
bringa, gyerekvelocipéd.

További információ  
a www.vigadokft.hu oldalon,  

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

e-mail címen

15.00 –16.00 
  Teniszbemutató edzés és ingyenes próbajáték a 

Tenisz Club Monor közreműködésével a Balassi utcai 
teniszpályákon

15.15  Babafutás
15.30   Papp Alexandra aerobikoktató bemutatója gyerekeknek 

és családoknak 
16.15  Közös bemelegítés és „aerobik félóra” Katus Attilával
17.00   Közös futás városszerte 2 km-es („kis Monor kör”) és 

5 km-es („Kis-tó kör”) távokon.
Regisztráció 15 órától a helyszínen, minden résztvevőt frissítővel 
várunk a célban! 

15 órától 19 óráig rekeszépítés, különleges kerékpárok, 
fekvő triciklis akadálypálya, trambulin várja az 
érdeklődőket! 

2016. 
szeptember 25. 

15.00–19.00 

Tegye próbára ügyességét! 

   A Monori SE női labdarúgócsapata nagy 
fölénnyel nyerte meg a BLSZ bajnoki arany-
érmét. Utolsó hazai mérkőzésén például 21-0-
ra nyert a tartalékos BVSC ellen. A gólkirályi 
címet is Nagy Viktória nyerte, 40 találatával. 
Az MLSZ idén első ízben kiírt Budapest 
Kupáját ugyancsak sikerült megszerezni-
ük. Ráadásul – immár harmadik alkalom-
mal – focistalányaink a Pest Megyei Kupát 
is hazahozták. Június 12-én, az Üllőn meg-
rendezett döntőben (1-1-es döntetlen, majd 
11-es párbaj után) azt a Környét győzték le, 
amelyik már több megyében, összesen öt-
ször volt bajnok – az idén megyénk Nyuga-
ti csoportjában. Bravó lányok!   B.G.

Dupláztak 
a lányok
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Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonaink-
nak, barátainknak, ismerőseinknek és mind-
azoknak, akik szeretett férjemet, Szabó Dezsőt 

utolsó útjára elkísérték, sírján elhelyezték a ke-
gyelet virágait, ezzel is osztozva mély gyászunk-
ban.  A gyászoló család 

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

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

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

•   Eladó 2004-ben épült, fiatalos lakás  
Monor központjában. 77 m2, 2 szintes,  
teljesen klimatizált. Zárt udvar, kocsibeálló, 
szőlőlugas. Fürdő-, előszoba- és konyhabú-
tor, beépített háztartási gépek az árban.  
Családoknak is ideális! 
Érdeklődni: 06-30/606-1605. 

•   Bénye központjában üzletnek is alkalmas 
lakóház eladó. Ár: 5,9 millió Ft. Bankmentes 
részletfizetés megoldható. Azonnal költöz-
hető! Tel: 06-60/423-7806

•   Monor központjában 70 m2 alapterületű 
épületrész (fszt.+emelet) irodának, műhely-
nek, szolgáltatóegységnek kiadó.  
Érd.: Villamossági Szaküzlet  
Monor, Petőfi S. u. 26.; 06-29/411-780

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

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

húspogácsából készítsünk nektek egy burgert!”

Teraszunkon drukkoljunk együtt magyar olimpikonjainknak, különleges 
burgereink, hot-dogjaink, wrapjaink, illetve a legkiválóbb monori borokból 

készült hűsítő fröccsök, avagy egy jó pofa hideg sör társaságában!

 Elindultunk! 
                   hozzátok! 
                                       házhoz!

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

Augusztustól már kiszállítva is: ...ami burger!

…mert ez az,
ami burger…!

Folyamatosan  
bővülő étel-ital 

kínálatunkat 
kövessétek a 
Facebookon,  

illetve nézzetek be  
hozzánk 

rendszeresen, 
 minél többször!

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Monori üzletbe  
ELADÓT keresünk!
Fiatal, agilis, kereskedelmi végzettséggel 
rendelkező munkatársat, augusztusi 
kezdéssel.
Teljes munkaidős állás.

Fényképes önéletrajzot várunk a judit.kajli@citromail.hu címre, 
vagy személyes jelentkezés a monori Update üzletben.

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: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.



Akciós árak augusztus 1-től 20-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!

Hamarosan  
friss mangalica- 
hús is kapható!

már 
bankkártyával, 
Erzsébet-kártyá 
-val is fizethet  

nálunk!

Hétfőn

Szerdán

Pénteken

Csütörtökön

Szombaton

Kedden Füstölt csülök

Pulykaszárny

Főtt császár         

Sertéslapocka

Sertés darált hús

499 Ft/kg
899 Ft/kg

599 Ft/kg

599 Ft/kg

750 Ft/kg

1290 Ft/kg

799 Ft/kg
399 Ft/kg

899 Ft/kg
399 Ft/kg

599 Ft/kg

899 Ft/kg
990 Ft/kg

499 Ft/kg

950 Ft/kg

899 Ft/kg

750 Ft/kg

Csirkemáj

Csirkecomb

Egész csirke

Csontos csirkemell

Sertés  
apró hús

Lecsókolbász

Tepertő Halfilé
gyf.

Csirkeszárny Hajdúsági
kolbász

Faros  
csirkecomb

gyf. = gyorsfagyasztott

Sertéstarja



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


