
2016. 
október 23. 

10.00 óra 
Monor, Kossuth 

Lajos utca, 1956-os 
emlékszobor

Ünnepi megemlékezés 
az 1956-os forradalom 

eseményeiről

„A csodát most is ők vigyázzák” 
címmel ünnepi műsor

Kóté Sörös József, 
1956 kivégzett monori áldozata

Közreműködik 
Ruzicska László és Turpinszky Gippert Béla  

valamint a Magyar Állami Operaház művészei

Ünnepi beszédet mond Pogácsás Tibor, 
 a Belügyminisztérium államtitkára

Koszorúzás

Szilánkok ’56 címmel nyílik kiállítás  
a megemlékezést követően

Megnyitóbeszédet mond dr. Zsombok László, 
Monor város polgármestere  

a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár előtt

Az ünnepi megemlékezés részeként a történelmi egyházak monori gyülekezetei rendhagyó módon 9 órától várják a 
megemlékezőket és érdeklődőket felekezet szerint a katolikus, református, evangélikus és baptista templomokban, 

melyet követően együtt vesznek részt a városi ünnepségen!

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXV. évfolyam 9. szám • 2016. október 4. 

Újjáéledt a régi 
hagyomány

Járdafelújítási 
program 

Tanévkezdés 
változásokkal

Jó helyre került 
a támogatás

Kosarasaink 
magasabb 
szintre léptek

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

Városi  
sportcsarnok

Állam- 
polgársági  
esküt tettek

Megújult  
a monori  
mentőállomás

4. oldal

5. oldal

11. oldal

13. oldal

21. oldal

Teniszsport 
Monoron  
régen és ma

20. oldal
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2016. október 18. 18:00

Művelődési Ház, Monor, Bocskai u. 1. 

Belépőjegyek elővételben korlátozott számban (első 100 db) 1200, teljes áron 1800 forintos áron kaphatóak.

Információ, jegyrendelés: a www.vigadokft.hu oldalon, a 06-29/413-212-es telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen

Az 1956-os forradalom napjaiban a Magyar Rádió a hírek, a szónoklatok és a hosszú szünetjelek között elsősorban komor hangulatú ünnepi zenéket sugárzott. Gerő Ernő október 23-i beszéde után például Beethoven Egmont-nyitányát,  amelynek kezdő akkordjait gyakran lehetett hallani  akkoriban magyar szerzők műveivel együtt.   Ezt a hangulatot szeretné felidézni  Balázs János és Mocsári Károly  kétzongorás hangversenyével   az 1956-os forradalom  60. évfordulója  
alkalmából.

Jegyrendelés, információ a www.vigadokft.hu honlapon,a 06-29/413-212-es telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail  ímen.

Belépőjegyek elővételben 1000, a koncert napján 1500 forintos áron kaphatóak.

A Magyar Rádió – 1956 szakmai program megvalósítását 
2016. évben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. 

2016. november 11. 18:00  •  Vigadó Díszterem
Magyar Rádió – 1956 Balázs János Liszt Ferenc-díjas  

és Mocsári  Károly 
zongoraművészek koncertje

A műsorban 
elhangzik Beethoven Egmont nyitányának négykezes változata valamint válogatás Liszt, Bartók és Dohnányi kétzongorás és szóló darabjaiból.

                       Szereplők:

 ERNŐ:  pelsőczy lászló – a Nemzeti 
Kamaraszínház örökös tagja

 TERKA:  Bessenyei emma – az Újpesti 
Színház alapítója / Kovács Gyuláné

 RÁKOSI:  Medve József – Kistarcsa művésze

 ARANKA:  Gúth linda

 JUDIT, Ernő felesége:  Bíroné kliment eleonóra

 FERKÓ, a postás: Wohner István

 SZABÓ elvtárs: Takács Gábor

 ANGYAL elvtárs: Tölgyes Tamás

 EMÍLIA, Ernő anyja:  Burjánné Tóth Ildikó /  
kissné Oszkó katalin

 I. RENDŐR:  Seregi Éva

 II. RENDŐR:  Dobiné Oláh Éva

M o n o r i  S z í n h á z
Vigadó Kulturális és Civil Központ (Monor, Kossuth L. u. 65-67.)

2016. október 23. vasárnap 19:00

Mizsei Bernadett

hová tegyük  
rákoSi elvtárSat?
Politikamentes politikai bohózat az ’50-es évek Magyarországáról

renDezTe:

Dr. pATkÓS JÓzSeF

Jegyrendelés, információ a www.vigadokft.hu honlapon,  

a 06-29/413-212-es telefonszámon,  

vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

Belépőjegyek egységesen 1500 

forintért kaphatóak a Vigadóban és 

a Jászai Mari Általános Iskolában.

A programot az 
1956-os forradalom 
és szabadságharc 60. 

évfordulójára létrehozott 
Emlékbizottság támogatja

2016. 
október 23. 

10.00 óra 
Monor, 

Kossuth Lajos utca, 1956-os emlékszobor

Ünnepi megemlékezés 
az 1956-os forradalom eseményeiről
„A csodát most is  ők vigyázzák” címmel ünnepi műsor

Kóté Sörös József, 1956 kivégzett monori áldozata

Közreműködik Ruzicska László  és Turpinszky Gippert Béla valamint  a Magyar Állami Operaház művészei
Ünnepi beszédet mond Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium államtitkára

Koszorúzás
Szilánkok ’56 címmel nyílik kiállítás  a megemlékezést követően. Megnyitó beszédet mond  dr. Zsombok László Monor város polgármestere,  a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár előtt.Az ünnepi megemlékezés részeként a történelmi egyházak monori gyülekezetei rendhagyó 

módon 9 órától várják a megemlékezőket és érdeklődőket felekezet szerint a katolikus, 
református, evangélikus és baptista templomokban, melyet követően együtt vesznek részt  a városi ünnepségen!

60 éve történt…
rendezvénysorozat az 1956-os 
események évfordulóján Monoron

2016. október 18. 18:00 Művelődési Ház  
Udvari Kamaraszínház: Kié ez az ország című darabjának előadása. 
Daday Lóránt azonos című műve alapján írta és rendezte Andrási Attila.

2016. október 23. 10:00 1956-os emlékszobor
Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom eseményeiről.

2016. október 23. – 2016. november 30.  
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár
Szilánkok ’56  Kiállítás a monori 1956-os emlékekből és az ’50-es évekről.

2016. október 23. 18:00 Vigadó Kulturális és Civil Központ Díszterem
Monori Színház bemutatja Hová tegyük Rákosi elvtársat?  
című bohózatot.
Mizsei Bernadett műve alapján rendezte dr. Patkós József.  
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára 
létrehozott Emlékbizottság támogatja.

2016. november 11. 18:00 Vigadó Kulturális és Civil Központ Díszterem
Magyar Rádió – 1956 Mocsári Károly és Balázs János közös koncertje 
a Magyar Rádió által 1956-ban játszott komolyzenei darabok közül 
válogatva.
A Magyar Rádió – 1956 szakmai program megvalósítását 2016. évben a 
Magyar Művészeti Akadémia támogatta.  
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Megújult a monori  
MENTŐÁLLOMÁS
Szeptember 2-án ünnepélyes keretek között adták át 
Monor felújított mentőállomását. A létesítmény korszerű 
körülményeket teremt az állomás munkatársai számára, 
amelynek köszönhetően csökken a kivonulási idő is. 

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 
1 fő adóügyintézői munkakör betöltésére. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2016. október 7. Bő-
vebb tájékoztatás a www.monor.hu oldalon érhe-
tő el, vagy Forgách Tamás (irodavezetőtől) kérhető 
a 06-29/612-339-es telefonszámon.

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testülete 
közmeghallgatást tart október 17-én (hétfő) 18 
órai kezdettel a Vigadó dísztermében. Az esemé-
nyen két napirendi témáról lesz szó: 1. Tájékoz-
tató az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, 
2. Tájékoztató a Monor Városát érintő megvaló-
sult és folyamatban levő 2016. évi beruházások-
ról, pályázatokról.
 A napirendi témák tárgyalása után kerül sor a 
lakossági fórumra.

Álláspályázat

Közmeghallgatás

  A tavaly szeptemberben átadott KRESZ- 
park idén ismét remek helyszíne volt a csa-
ládi rendezvénynek. Délután három órá-
tól a játszótértől az uszoda parkolójáig ért 
a játékok sora: lábhajtású gokart, fakörhin-
ta, népi játékok, ördöglakat, labirintus, óri-
ásbuborék-fújás, légvár, óriás társasjátékok 
várták a gyerekeket. 
 Rengeteg labdás és egyéb ügyességi já-
tékot próbálhattak ki ismét Sándor Pali bá-
csi – sok monori gyermek focista kedvenc 
edzőjének – segítségével. A Monori Rend-
őrkapitányság munkatársai közreműkö-
désével közlekedési vetélkedőn és totón is 
részt vehettek a gyerekek, melyen értékes 

Autómentes nappal  
csatlakozott Monor  
az Európai Mobilitási  
Hét rendezvényeihez

ajándékokat nyertek a legügyesebbek. Ez 
alkalommal került sor a tavaszi Tiszta ud-
var, rendes ház-pályázatok díjátadására is. 
Mint Zsombok László, Monor polgármeste-
re elmondta, a kitüntetés célja, hogy a kör-
nyezet érdekében vállalt egyéni felelősség 
erősítésével a közösségformálás is helyes 
irányba induljon el.
 A rendezvény zárásaként 18 órától közös 
éneklésre, daltanulásra várták a gyerekeket. 
Jóos Tamás Mesekocsi című zenés összeállí-
tását hozta el, hogy a valódi autók helyett 
legalább ezen a napon neves költőink gyer-
mekverseitől és dalaitól legyen hangos a ját-
szótér és környéke.

M onoron már az Országos Mentő-
szolgálat megalakulása előtt mű-
ködött mentőszolgálat. 1947-ben 

egy mentőkocsival teljesítettek szolgálatot 
a Virág utca 10. szám alatt kialakított men-
tőállomáson. Az évek múltával a szolgálat 
fejlődött, de az épület elhasználódott, 1992-
ben életveszélyessé minősítették. A mentő-
szolgálat ekkor költözött a monori szakren-
delő épületének második emeletére. 
 Az új mentőállomást ebben az épület-
ben a volt orvosi ügyelet és a gyermekor-
vosi rendelők átalakításával hozták létre. 
Az épületszárny átalakítását, felújítását 
a monori városvezetés kezdeményezte, a 
beruházás magába foglalta a tüdőgondo-
zó kialakítását és a szakrendelő földszinti 
nyílászáró cseréit is. A több, mint 68 mil-
lió forintot állami, EU-s pályázati forrásból, 
részben saját erőből teremtette elő a képvi-
selő-testület.  
 Az ünnepélyes átadáson Pogácsás Tibor, a 
belügyminisztérium államtitkára mondott 

köszöntő beszédet, majd Zsombok László pol-
gármester ismertette a fejlesztés részleteit. 
Kiemelte, városvezetés egy korszerű men-
tőállomást alakított ki, amely hosszú távon 
is jó elhelyezést biztosít a mentőállomás 
munkatársai számára. A dolgozók munka-
körülményeinek javítása érdekében a kép-
viselő-testület támogatást nyújtott a Monori 
Mentőállomás berendezésének megvásár-

lásához is. Az önkormányzat támogatja a 
Monori Mentőállomást, mert fontos mun-
kát végeznek, és a város szeretné, ha mi-
nél gyorsabban és szakszerűbben tudnának 
segíteni a bajba jutottakon, egyúttal pedig 
szeretnék az itt dolgozók munkakörülmé-
nyeit is javítani. A Monor Mentőállomás a 
Közép-magyarországi Regionális Mentő-
szervezet mentőállomásaként működik. A 
monori állomás stratégiailag és földrajzi-
lag is fontos része a regionális mentőszer-
vezetnek. Az állomás kollégái a mentésen 
túl rendezvények és nagyobb létszámú 
események egészségügyi biztosításában is 
részt vesznek. A polgármester beszédét 
követően Bodnár Attila, a szakrendelőt mű-
ködtető Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazga-
tója köszöntötte a megjelenteket. Beszédé-
ben kitért a jövőben várható változásokra, 
ugyanis egy a budapesti kórházak fejlesz-
tését célzó program keretében a monori 
egészségház jelentős mértékű megújulá-
sára is van esély a következő években. 
 A megnyitót Göndöcs Zsigmond, az Or-
szágos Mentőszolgálat regionális igazga-
tójának beszéde zárta. Elmondta, hogy az 
új mentőállomással együtt egy új mentő-
autót is a szolgálatba állítanak, így a jövő-
ben négy mentőgépkocsi teljesít szolgálatot, 
kettő napi 24 órában (ebből egy esetkocsi), 
kettő pedig hétköznapokon nap közben. 
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Monor Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
iskolaorvos munkakör betöltésre. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2016. október 18. Bővebb 
tájékoztatás a www.monor.hu oldalon érhető el, 
vagy Molnárné Virág Erikától kérhető a 06-29/999-
230 telefonszámon.

Változik az 1. számú háziorvosi körzet rendelése, 
előreláthatólag 3–4 hónapig helyettesítik dr. Kiss 
Gabriellát – erről a doktornő tájékoztatta az ön-
kormányzatot. A változás augusztus 1-jén lépett 
életbe. Azok kedvéért, akik esetleg még nem ér-
tesültek a helyettesítés rendjéről, ezúton is köz-
zétesszük a változásokat.
 Hétfő: dr. Marosi József rendel 12 óra 30-tól 16 
óráig.
 Kedd: dr. Marosi József 12 órától 14 óráig. (Asz-
szisztencia, adminisztratív ellátás 16 óráig.)
 Szerda: dr. Marosi József 12 óra 30-tól 16 óráig.
 Csütörtök: dr. Misuth Gábor 10 órától 12 óráig. 
(Asszisztencia 8 órától.)
 Péntek: dr. Marosi József 11 órától 13 óra 30-ig.
Dr. Kiss Gabriella a tervek szerint november-dec-
ember körül újra rendel heti 1-2  alkalommal, 1 
év múlva pedig a megszokott rendben folytató-
dik a rendelés.

Iskolaorvost  
keresnek

Egy évig  
helyettesítik  
a háziorvost

Újjáéledt a régi hagyomány

Ők az idei jó tanulók  
és jó sportolók

Állam- 
polgársági  
esküt tettek

  Tiszta udvar, rendes ház elismeréseket ad-
tak át a monori Autómentes Napon.
 Megújított formában élesztette újjá a mo-
nori városvezetés a régi szép és hasznos ha-
gyományt. A Tiszta udvar, rendes ház ki-
tüntetés célja a környezet érdekében vállalt 
egyéni felelősség erősítése és a közösségfor-
málás.
 A helyi környezet szépítése érdekében 
tett lakossági erőfeszítéseket évente egy al-
kalommal négy kategóriában díjazza a mo-
nori önkormányzat. 
 Családi ház, társasház, utcatömb és útsza-
kasz, illetve székhely kategóriákban olyan 
magánszemélynek, lakóközösségnek és gaz-
dasági társaságnak adományozható az el-
ismerés, amely a terület rendben tartásával, 
felvirágoztatásával, példa értékű fenntartá-
sával hozzájárul Monor városszépítéséhez, 
a kulturált állapotú lakóövezeti környezet 
fejlesztéséhez és környezetvédelméhez. Az 

  Kilencedik alkalommal adományozott 
Monor Város Jó Tanulója – Jó Sportolója ki-
tüntető címet az önkormányzat monori di-
ákoknak. A díjat azok a helyi általános és 
középiskolás diákok kaphatják, akik kiemel-
kedő tanulmányi eredményeket és sportsi-
kereket érnek el.
 A benyújtott pályázatokat a képviselő-
testület Emberi Erőforrások Bizottsága érté-
kelte. Az elbírálás alapján Bock Kamilla úszó, 
Pénzes Barbara kosárlabdázó és Somodi Ajsa 
Edit ritmikus gimnasztikázó részesült az el-
ismerésben.
 A díjazottak oklevelet és sportszervásár-
lási utalványt kaptak.

  Az egyszerűsített honosítási eljárás lezá-
rásaként öten tettek állampolgársági esküt 
Monoron, köztük a visszahonosított 87 éves 
Ilonka néni. A kárpátaljai magyar falu, Técső 
szülötte mindig is magyarnak vallotta ma-
gát, azonban csak a második bécsi döntés-
nek köszönhetően lehetett magyar állam-
polgár 1940 és 1944 között.
 A most állampolgárságot szerzők közül 
többen is monori lakosok, van aki 25 éve él 
településünkön. Mindegyikük magyar fel-
menőkkel rendelkezik, vagy Monorra háza-
sodott így jogosultak voltak a kedvezményes 
honosítási eljárás lefolytatására. Városunk-
ban közel százan tesznek évente állampol-
gársági esküt.

elismerést idén először pályázat útján ítél-
ték oda a dolgos kerttulajdonosoknak. 
 Elismerésben részesült ingatlantulajdo-
nosok és díjazott ingatlanaik családi ház 
kategóriában:
 Hörömpő Gizella (Bem József utca), Szabó 
Károly (Wesselényi u. 13.), Kriskó Szél Ágnes 
(Kinizsi u. 7/A.), özv. Szabó Károlyné (Dózsa 
György út 64.), Hevesi Ditta (Rákóczi u. 52.), 
Győri Anett (Bocskai u. 5.), Vladár Miklós (Tur-
ner Ferenc u. 4.). 
 Társasház kategóriában a Balassi u. 21/D. 
alatti társasház. Pince kategóriában Kriskó 
András pincéje a Strázsa hegyen (9417/10 hrsz.).
 Minden díjazottnak gratulálunk és továb-
bi szorgos munkát kívánunk! Jövő tavasszal 
pedig várjuk az új pályázatokat! Reméljük, 
hogy sokan csatlakoznak majd a kezdemé-
nyezéshez, amelynek köszönhetően még 
több rendezett porta jelzi majd, hogy a mo-
noriak törődnek a környezetükkel!
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E nnek megoldására egymást kö-
vető két évben is 19 millió forin-
tot biztosítottak az éves költség-

vetésben, így több mint 4 kilométeren 

válik kényelmesebbé és biztonságo-
sabbá a gyalogosok közlekedése. Fon-
tos volt az idei pályáztatásnál is, hogy 
olyan összeghatárt állapítsanak meg a 

Végéhez közeledik az idei 
JÁRDAFELÚJÍTÁSI 
PROGRAM 

A képviselő-testület a következő években sze-
retné folytatni a városban a járdafelújítási 
programot, így néhány éven belül minden 
forgalmas, a lakosság számára fontos szakasz 
megújulhatna. A városvezetés a téli időszak-
ban is várja a lakossági visszajelzéseket, hogy 
jövőre mely utcák kerüljenek be a programba. 

Jelezzék  
a járdahibákat!

pályázat kiírásánál, mely lehetővé tette, 
hogy helyi vállalkozások is indulhas-
sanak a pályázaton. Ennek köszönhe-
tően mindkét évben monori kivitele-
zőt bíztak meg a feladattal. 
 Az egyes szakaszok kiválasztásánál 
az elmúlt időszak lakossági visszajel-
zéseit is figyelembe vették, melynek 
köszönhetően a következő utcák sza-
kaszain történt vagy történik meg a fel-
újítás a következő hónapokban: Pozso-
nyi utca, Babits Mihály utca, Damjanich 
utca, Kossuth Lajos utca, Bocskai utca, 
Erzsébet királyné utca, Somogyi Béla 
utca, Mátra utca, Jókai utca, József At-
tila utca, Ady Endre utca, Kistói utca, 

Liliom utca. 
 Kisebb szakaszokat javítanak 

a következő utcákban: For-
rás utca, Batthyány utca, 

Katona József utca, Ba-
lassi utca, Alkotmány 
utca, Mező utca.
 A munkálatok a ter-
vek szerint november 

elejére fejeződnek be. A 
kivitelező és városunk 

vezetői is kérik a lakosság 
türelmét az építkezés befeje-

zéséig. Felhívják a figyelmet, hogy 
a frissen elkészült járdákat csak a szük-
séges száradási idő után használják, en-
nek érdekében a kivitelező minden eset-
ben elkeríti a még nem használható és 
építés alatt álló szakaszokat. Ezzel min-
den monori hozzájárulhat, hogy az el-
készülő gyalogjárdák jó állapota hosz-
szú ideig megmaradjon. nfo

A munkálatok a tervek  
szerint november elejére  

fejeződnek be. A kivitelező  
és városunk vezetői is  

kérik a lakosság türelmét  
az építkezés befe- 

jezéséig.Idén a nyár közepén kezdődött a gyalogosjárdák  
felújítása. A képviselő-testület is tisztában vele, hogy  
vannak olyan szakaszok a városban, ahol baleset-
veszélyes vagy teljesen hiányzik a gyalogút.

ÖNKORMÁNYZAT
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ÖNKORMÁNYZAT

BURSA HUNGARICA  
ösztöndíjpályázat 

Monor Városi Önkormányzat 
képviselő-testülete csatlakozott 
a 2017. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat rendszeréhez.

A z A, illetve a B típusú Bursa 
Hungarica Ösztöndíjban az 
51/2007. (III.26.) Kormányren-

delet 18. § (2) bekezdése alapján kizá-
rólag a települési önkormányzat terüle-
tén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. 
[A Kormányrendelet „állandó lakóhely” 
fogalma a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fo-
galmának feleltethető meg, amelyet a 
pályázó a lakcímkártyájával tud iga-
zolni.]

A típusú ösztöndíjpályázat

Az  A típusú ösztöndíjpályázatra azok 
a települési önkormányzat illetékes-
ségi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfo-

kozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőfokú, illetve felsőokta-
tási szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.
 A pályázati felhívásról bővebb in-
formáció a http://www.emet.gov.hu/
felhivasok/bursa_hungarica8 linken 
érhető el. 

B típusú ösztöndíjpályázat

A B típusú ösztöndíjpályázatra azok a 
települési önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű fiatalok je-
lentkezhetnek, akik: a) a 2016/2017. tan-
évben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások; vagy
 b) felsőfokú diplomával nem rendel-
kező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek; és 
a 2017/2018. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézmény keretében teljes ide-
jű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 
 A pályázati felhívásról bővebb in-
formáció a http://www.emet.gov.hu/

felhivasok/bursa_hungarica9/ linken 
érhető el. 
 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó rászorultsága alapján, a pályá-
zó tanulmányi eredményétől függet-
lenül történik.
 A pályázatok benyújtási határideje: 
2016. november 8.
 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa-rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx 
 A pályázati űrlapot a rendszerből 
kinyomtatva és aláírva a mellékletek-
kel együtt kell a Monor Városi Önkor-
mányzathoz (2200 Monor, Kossuth La-
jos u. 78-80., 129. iroda) benyújtani. 
 Csatolandó mellékletek: igazolás a 
pályázó és a pályázóval egy háztar-
tásban élők egy főre jutó havi nettó jö-
vedelméről, A típusú pályázat esetén 
tanulói jogviszony igazolása (a felső-
oktatási intézmény által kitöltött, ere-
deti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2015/2016. tanév első félévéről).
 A regisztrációs és adatrögzítési folya-
mat részletes leírása a www.emet.gov.
hu internetes oldalon a Bursa Hunga-
rica menüpontban található meg.

  Ahogyan arról már lapunk is tá-
jékoztatta az olvasókat, a Monori SE 
sporttelepe és a városi uszoda szom-
szédságában, a Lőcsei utca–Zólyom 
utca által határolt területen épülhet 
meg 2017-re a városi sportcsarnok. Az 
elmúlt hónapokban az előkészületek 
és a tervezési szakasz folyt, amely le-
zárulásával elkészültek az épület ki-
viteli tervei – tudtuk meg Zsombok 
Lászlótól. 
 – A tervezéssel az A3 Építész Kft.-t 
bízta meg a képviselő-testület. A cég 
a tervezés során igyekezett minden 
felmerülő igényt és ötletet figyelembe 
venni, így az elvárásainkat kielégítő, 
a sportolási lehetőségek mellett kul-

turális és egyéb rendezvények lebo-
nyolítására is alkalmas épület terveit 
készítették el a szakemberek – mond-
ta a polgármester.
 A kiviteli tervek elkészítésével egy 
időben folyt az építési engedélyezte-
tési eljárás, amely végén a hivatal ki-
adta az érvényes építési engedélyt. A 
következő lépés a közbeszerzési eljá-
rás megindítása lesz, erre várhatóan 
október elején kerülhet sor. A beru-
házás akár már decemberben elkez-
dődhet, amennyiben a közbeszerzé-
si eljárás a terv szerint elindul és le 
is zajlik. Ezt követően már az időjá-
ráson múlik, hogy mikor lehet elkez-
deni a munkálatokat.  V.

Egy lépéssel közelebb a 
városi sportcsarnokhoz
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GONDOSKODÁS

ÖREG AZ ORSZÁGÚT 
– de azért a gondozási  
központra is szükség van

B ihari Jánosné után Marsai Margit 
vette át a vezetést, akinek vissza-
vonulása után most Iványi Mar-

git irányítja a rászoruló idősekről gon-
doskodó intézményt. Vele beszélgettünk 
a gondozási központ mindennapjairól.
 Lehet abban valami sorsszerű – je-
gyeztük meg tréfának szánva – hogy 
a népszerű, közszeretetnek örvendő 
Marsai Margit után most megint egy 
Margit foglalja el a vezetői széket.
 Hogy sorsszerű-e, azt nem tudja, min-
denesetre nagyon praktikus, hogy az 
időseknek nem kellett egy új kereszt-
nevet megszokniuk, sőt, még csak el 
sem téveszthetik, ha Margitkát szólítják 

– nevetett Iványi Margit. Ezután azon-
ban ki is billentünk a derűből. A továb-
biakban ugyanis a munkájukról be-
szélgettünk, ami már csak amiatt sem 
könnyű, mert maga az öregség – kivált-
képpen, ha elesettséggel, betegséggel, 
rossz szociális helyzettel párosul – nem-
igen jár együtt vidám hétköznapokkal.
 A gondozási központnak három fő 
feladata van – tudtuk meg. Ezek egyi-
ke a valamilyen okból rászorulók nap-
pali ellátása. Csak a Monoron élők ve-
hetik igénybe. Negyvenöt főnek lenne 
helye ebben az ellátási formában, most 
azonban mindössze huszonnyolcan 
vannak összesen. Közöttük olyanok is, 
akik ugyan még nem öregek, de olyan 
fogyatékkal élnek, ami miatt segítőkre 
vannak utalva.
 Akadnak a naponta bejárók között 
– akiknek legtöbbjét távolabbról, kis-
busszal hozzák-viszik, mert máskép-
pen nem, vagy csak keservesen len-
nének képesek eljutni a Dózsa György 
utcai épületig – olyanok is, akiknek az 
emberekkel való kapcsolattartáshoz ez 
az egyetlen lehetőségük. Mert ha eset-
leg nem magányosan, hanem család-
ban élnek is, a családtagjaikkal olyan 

A Monori Gondozási Központ 1970 óta működik. Megélt jó és rossz éveket 
egyaránt. Kezdetben azt az előítéletet kellett legyőznie, hogy aki hozzájuk – az 
akkor még idősek napköziotthonaként, közkeletűbben „öregek napközijeként” 
megismert intézménybe – kerül, az nem a „szegényházban” találja magát, a 
családja által eldobott öregként, hanem kortársai közt, kellemes, meleg, minden 
szükséges eszközzel felszerelt helyen, ahol ehet-ihat és jól érezheti magát.

megromlott kapcsolatban, hogy „néma 
üzemmódban”, szeretetlenül, elhagyat-
va kellene élniük az életüket.
 Másoknak az élelmezése lenne meg-
oldatlan: csak itt juthat meleg ebédhez.
 Az élelmezést illetően egyébként há-
romféle megoldást kínál az intézmény. 
A nappali ellátásban részesülők az ebéd-
lőben fogyasztják el a napi kosztot. Aki 
korához képest mozgékony, és rossz 
szociális helyzete miatt választja az it-
teni étkeztetést, naponta bejár az ebé-
dért. Vannak azután, akiknek a házi 
segítségnyújtás keretében gondozónő 
viszi házhoz az ennivalót.
 Százötven idős embert étkeztet a gon-
dozási központ ez idő szerint. Legtöbb-
jüknek ez az egyetlen lehetőség, hogy 
meleg ételhez jussanak, kedvezménye-
sen megkapják – 445 forintot fizetnek 
egy ebédért.
 Nem csak a testi szükségleteikről 
igyekszik gondoskodni az intézmény. 
Kapcsolatot tart civilszervezetekkel 
– például a nagycsaládosok egyesületé-
vel, amelynek tagjai gyerekestül látogat-
ják az időseket, és a tapasztalatok szerint 
ez mindig nagyon jó hatással van a lé-
lekre, alighanem kölcsönösen. Az otthon 
gondozottjai között van egy már erősen 
dementálódott idős hölgy, aki a gyerekek 
látogatása, műsorai után valósággal ki-
cserélődik, felfrissül, szinte megfiatalo-
dik – hallhattuk az intézményvezetőtől.
 A gimnazisták ugyancsak szíve-
sen látogatnak közéjük, de a lelkészek 
heti betoppanásainak is sokan örülnek 
– tudtuk meg.
 A házi segítségnyújtást társulások-
kal közösen látja el a monori központ. 
Bényével, Gombával, Péterivel, Csévha-
raszttal és Nyáregyházával van szerző-
dése. Kávával és Vasaddal is kötöttek 
ugyan megállapodást, de ezeken a tele-
püléseken nem merült fel igény a mun-

kájukra. Nem akadt olyan idős ember, 
akihez gondozónőnek kellett volna ki-
járnia, hogy ellássa a házban és a ház 
körül adódó legszükségesebb munká-
kat, vagy hogy házhoz vigye az ebédet.
 Tudva, hogy az elöregedő lakosság 
nem ismeretlen ezen a környéken sem, 
feltettük a kérdést: hogyan lehetséges ez?
 Eltűntek volna az idősekre korábban 
jellemző, mondhatni klasszikus ismér-
vek, a befelé fordulás, az elmagányo-
sodás nyomán belépő depresszió, a be-
tegségekkel járó tehetetlenség?
 Kisebb településeken még mindig lé-
tezik az a segítő erő, amely nem hagy-
ja magukra az elesetteket – válaszolta 
Iványi Margit. A családok is összetar-
tóbbak, gondoskodnak az idős család-
tagokról. Másrészt pedig, a vidéki em-
berek edzettebbek városi társaiknál. A 
kert, a ház körüli foglalatosságok, a ter-
mészet közelsége is segítő erő – kaptuk 
a választ.
 A recepteket ismerjük már valameny-
nyien. Csak az élethelyzetek nem min-
dig alkalmasak rá, hogy eszerint éljük 
életünk utolsó harmadát.
 Éppen erre szolgál a gondozási köz-
pont: hogy ebben legyen a rászorulók 
segítségére.  Molnár Anna
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KÖZÖSSÉG

Titkos kertet avattak 
a Napsugár Óvodában

   Szeptember 24-én 
fontos eseményre vár-
ta az érdeklődőket a 
Jászai Mari téren ta-
lálható óvoda, ezen 
a napon nyitotta meg 
kapuit a „Napsugaras 
Titkos Kert”. Az Em-
beri Erőforrások Bi-
zottságához benyúj-
tott pályázaton nyert 
támogatással, lelkes 
szülői és pedagógu-
si összefogással megvalósult projektnek kö-
szönhetően egy új udvarrészt is használhat-
nak mostantól az ide járó óvodások.
 A Zöld Óvoda programhoz kapcsolódó in-
tézmény célja volt egy olyan mini tanösvény, 
bemutatókert létrehozása, ahol közelebbről 
megismerhetik a gyerekek az őket körülve-
vő természetet. Ennek érdekében alakítot-
tak ki az udvaron gyógynövénykertet, ha-
gyományos kertet, bogárszállást, különböző 
odútípusokat és kis tavat. Nagy sikert aratott 
a megnyitó után a mezítlábas park, mely se-
gít az egészségesebb testtartás, egyensúlyér-

zék, erősebb izomzat 
és érrendszer, illetve 
lábboltozat kialakítá-
sában is. Az újrahasz-
nosításra is fontosnak 
tartották felhívni a fi-
gyelmet: az elhaszná-
lódott, leselejtezett ud-
vari játékok darabjai 
adják az ösvény ke-
retét; a régi monori 
téglagyárakra utalva 
használt tégla szegé-

lyezi a virágágyást és egy használaton kívüli 
fürdőkád lett a kerti tó. A kert kialakításában 
nagy segítséget nyújtott a szülők és további 
támogatók felajánlása, az óvoda dolgozóinak 
társadalmi munkája.       
 A jövőben mikrocsoportos foglalkozás ke-
retén belül, játszva tanulhatnak az óvodások 
gyógynövényekről, régi hagyományos me-
zőgazdasági termelésről, természeti jelensé-
gekről és a kerti-erdei madarakról is. Az öko-
házban pedig megfigyeléseket végezhetnek, 
kísérletezhetnek, a begyűjtött természet adta 
kincsekből barkácsolhatnak a gyermekek.

A rendezvény részeként a program-
hoz csatlakozó monori Tenisz Club 
bemutatóedzéseket tartott a szom-

szédos sporttelepen. Óvodás kortól bemu-
tatkoztak a tagok, így az érdeklődők is 
megismerhették, hogy milyen szórakoz-
tató módon tanulják a tenisz alapjait a leg-
kisebb monori teniszesek. A korosztályok 
bemutatkozó edzését követően többen is ki-
próbálták a legnépszerűbb ütőjátékot.
 A sport köré épülő napon az ügyességü-
ket is megmutathatták a vállalkozó szellemű 
látogatók. Különleges kerékpárokat próbál-
hattak ki: velocipéd, monocikli, ellentétes 
kormányzású kétkerekű várta a gyerekeket. 
Nagy népszerűségnek örvendett a rekesz-
építés, melyen a legügyesebb résztvevő 14 
rekesz magasságú torony tetején is fent tu-
dott maradni.

 Az aerobikos programot Pap Alexandra nyi-
totta az uszoda mellett felállított színpadon. 
Gyermeket és családokat is megmozgató be-
mutatója remek bemelegítés volt az őt követő 
Katus Attila tornája előtt. A másodszor Monor-
ra érkező sportolót baráti hangulatban vár-
ták az érdeklődők, akiknek a rövid átmoz-
gatás után félórás, egész testet bemelegítő 
tornát tartott. Ezt követően sokáig maradt a 
rendezvényen, a résztvevők így közelebbről 
is megismerhették a hatszoros aerobik-világ-
bajnokot.
 A késő délutánig tartó rendezvényt jógá-
zással zárták a látogatók. A Kántor Tamás jóga-
oktató közreműködésével megvalósult prog-
ram során közelebbről megismerhették a jóga 
jótékony hatását és élettani előnyeit a részt-
vevők. A szervezők remélik, hogy minden 
mozgás iránt érdeklődő jól érezte magát és 

Idén másodszor is együtt 
mozdult meg A VÁROS
A tavaszi sikeres kezdeményezés után szeptember utolsó 
vasárnapján újra megrendezte a Vigadó Kulturális és Civil Központ a 
Mozdulj MonorON családi és sportnapot. A ragyogó őszi napsütésben 
kora délutántól várták a programok a mozgásra vágyókat.

A tavaszi programhoz hason-
lóan most is a délutáni városi 
futáson vettek részt a legtöb-
ben. A két távon indított futás-
ra több mint kétszázan regiszt-
ráltak. Előbb a városközpontot 
érintő rövidebb szakasz rajtolt 
el, a 2200 méteres távot Verbősy 
László teljesítette a leggyorsab-
ban, őt Szőke Bence és Kiss Ta-
más követték. A hosszabb öt 
és fél kilométeres, Tavasparkot 
is érintő távot Bajkai Tamás 
futotta le legrövidebb idő alatt, 
megelőzve Darázsi Kálmánt és 
Márk Istvánt.

Több mint két- 
százan futottak

A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi 
CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügye-
letek szervezésének kamarai kötelezettsége meg-
szűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes 
részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. 
 Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot meg-
előző munkanapon 18 órától kezdődik és a munka-
szüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart. 
 Monor 1. körzet: Október 8-9. Hajdinák Zoltán 
(2721. Pilis, Tölgyfa u. 15., tel.: 06-20/979-0057). Ok-
tóber 16. Zöldi Lajos (2200 Monor, Kossuth L. u. 224., 
tel.: 06-30/985-8122). Október 22-23. Kis Elek (2217 
Gomba, Jókai u. 25., tel.: 06-70/211-1953). Október 
29-től november 1-jéig  Tamáska István (2723 Nyár-
egyháza, Petőfi u. 7., tel.: 06-70/317-1035). Novem-
ber 5-6. Szakács Árpád (2200 Monor, Móricz Zs. u. 
4., tel.: 06-30/390-8526). 
 Monor 2. körzet: Október 8-9. Ágoston István 
László (2243 Kóka, Felsővásár tér 75., tel.: 06-20/936-
1731). Október 16. Popovics László (2241 Sülysáp, Pa-
tak sétány 5., tel.: 06-20/555-8264). Október 22-23. 
Seregi Tamás (2225 Üllő, Ócsai út 4. tel.: 06-20/273-
7502). Október 29-től november 1-jéig Ágoston Ist-
ván László (2243 Kóka, Felsővásár tér 75., tel.: 06-
20/936-1731). November 5-6. Szakács Árpád (2200 
Monor, Móricz Zs. u. 4., tel.: 06-30/390-8526). 

Októberi állat- 
orvosi ügyelet

jövőre újra együtt mondhatjuk, hogy „Moz-
dulj MonorON”!
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KÖRKÉRDÉS

D ani Istvánné és Péma Erzsébet nem áll-
tak kötélnek rögtön, amikor beszélgetés-
re kértük őket, ám amikor kiderült, hogy 

a szüretről és az ahhoz kapcsolódó helyi hagyo-
mányokról lesz szó, felidéződtek az emlékeik. Mint 
alighanem kivétel nélkül minden monorinak, volt 
erről bőven mondanivalójuk.
 Dani Istvánnétól megtudtuk, hogy 
egy ideje ugyan már nem Monoron 
lakik, de évtizedekig itt élt. Már-
pedig aki itt él, az a Strázsahegy-
gyel is óhatatlanul kapcsolatba 
kerül. Kijártak ők is a szőlőkbe, 
szép emlékei vannak a hajdani 
szüretekről és az azokat köve-
tő felvonulásokról is. Szereplője 
ugyan sosem volt ezeknek az ese-
ményeknek, de nézőként ki nem ha-
gyott volna egyet sem.
 Péma Erzsébet gyerekként még nap-
számba is járt a szőlőhegyre – mesélte –, mert 
szükség volt a keresetére. De aztán már csak kedv-
telésből járogattak ki. Amikor a családban valaki-
nek munkáskézre volt szüksége, besegítettek, mert 
a szőlőhegyen még a munkának is hangulata van. 
Hát még az azt követő mulatságoknak. A szüreti 
menetet ő is mindig megnézi – tudtuk meg –, mert 
látványos, vidám hagyománya ez a városnak.
 Feltettünk egy „vizsgakérdést” is, hátha bebi-
zonyosodik, hogy a hagyományokról ma már in-
kább csak beszélünk, de egy szűk körön kívül a 
tartalmát már nem túl sokan ismerik. Azt kérdez-
tük, tudják-e, mit jelent a benge?
 Nevettek, mert persze hogy tudták. Egymás sza-
vába vágva elevenítették fel azt a szokást, amikor 
össze kellett szedni a szüret után a szőlőtőkéken ma-
radt fürtöket. Az addigra erősen megritkult lomb 
már megmutatta, hol felejtették fent a szőlőt, ami 
nem mehetett kárba, hazavitték, felkötözték, felló-

gatták a kamrában. Karácsonyra vagy mazsola lett 
belőle, vagy megmaradt olyan szépnek, mint-
ha most szedték volna. A tőkéken maradt für-
tök keresése volt a böngészés, monoriasan a 
bengészés, aminek eredménye lett aztán a 
benge – összegeztük.

 Egyvalamire azonban nem talál-
tuk a választ: hogy hívták va-

jon a pászták bizonyos kijelölt 
pontjain összegyűjtött, különö-

sen szép fürtöket, amiket azért 
tettek félre, hogy a munka végez-
tével a szüretelők közt igazságo-
san szétoszthassák, hadd jusson 
otthonra a csemegeszőlőkből 
egy kis kóstoló. Az arrafelé 

bóklászó puttonyost olykor 
figyelmeztették is: azt hagy-

ja békén, azt nem kell magával 
vinnie. De hogy mi volt a neve az 

„azt”-nak, közösen sem tudtuk kiókum-
lálni.
 Nem tudott ebben segíteni nekünk Bálint 
György és felesége (Bálint Györgyné) sem, erre 
ők sem emlékeztek.
 A bengére igen, annak jelentését ők is rögtön 
elmagyarázták. A férj visszaemlékezett a családi 
szüretekre a tetei szőlőkben, aztán mindketten 
a strázsahegyi őszökre, amikor tele volt a hegy 
emberekkel, nyüzsgéssel. A hangok is jellem-
zőek voltak ilyenkor, de a látvány sem volt 
éppen utolsó – idézték fel, és persze ők is de-
rűsen. Hiszen ennek nincs vége, még ha ők 
már nem is tevékeny részesei az ottani ese-
ményeknek.
 A szüreti felvonulásokat is szívesen megné-
zik évről évre – mondták – mert hozzátartoznak 
a város őszi hangulatához. Nekik is hiányérzetük 
támadna, ha megszakadna ez a vidám hagyomány.

Kérdezősködésünk idején még várakozással gondoltak  
a monori szüreti menetre mindazok, akiket megszólítottunk,  
és mindenki tudta, miről van szó: arról a hagyományos ese-
ményről, amit a környékbeli településeken is megrendeznek 
ilyentájt – akad, ahol már túl is vannak rajta, másutt még csak 
készülődnek rá –, de Monoron különös hangsúlyt kap a szüreti 
felvonulás a helyiek pincehegyhez való, erős kötődése miatt. 
Ha nem lenne, hiányozna – ebben mindenki egyetértett.

Bálint 
Györgyné

Dani 
Istvánné

Péma 
 Erzsébet

Bálint 
György

   HIÁNYOZNA,  
 ha nem lenne  
    szüreti menet?

A tőkéken maradt  
fürtök keresése  

volt a böngészés,  
monoriasan  
a bengészés
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SZÉPKORÚAK köszöntése

Polgárőröket 
oktattak Monoron

Szülők bevonásával  
folytatódik a drog- 
prevenciós program

  Jogszabályi ismeretek elmélyítése és ren-
dészeti ismeretek bővítése céljából tartottak 
oktatást Monoron az illetékességi területen 
működő polgárőr-szervezeteknek.
 A monori Vigadó nagytermében gyűltek 
össze az illetékességi terület polgárőr ve-
zetői és az egyesületek tagjai szeptember 
15-én. Az alapismereti továbbképzésen a 
HelpyNet Kft. által kifejlesztett közösségi 
bűnmegelőzési, valamint vezetés-irányítási 
rendszer polgárőri, illetve rendőri felhasz-
nálásának előnyeiről hallhattak tájékozta-
tót a megjelentek.
 Kiss Gábor alezredes, a Monori Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztályvezetője a polgárőri 

  A Monori Rendőrkapitányság 2014 szept-
emberében indította el A szülők és a családok 
a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-
bűnözés megelőzésében című programját. A 
drogprevenciós program keretében a 12-18 éves 
gyermekeket nevelő szülők közvetlen, szemé-
lyes és interaktív tájékoztatást kaphatnak a ká-
bítószer-fogyasztás büntető igazságszolgálta-
tást érintő kockázatairól. A program célja, hogy 
csökkentse a kiskorúak kábítószer-fogyasztását.

alap- és kiegészítő  feladatok ellátásáról és az 
etikai kódexről tartott előadást.  A közrendvé-
delmi osztály vezetője, Sallai Norbert őrnagy 
és a közlekedésrendészeti osztály vezetője, 
Balogh János őrnagy a figyelmeztető jelzés al-
kalmazásának szabályairól, a jelzőőri feladat 
ellátásáról, a rendőr-polgárőr közös szolgálat-
ellátás polgárőri feladatairól beszélt a megje-
lenteknek.
 A Gödöllői Rendőrkapitányság állomá-
nyában lévő Árva Ferenc főtörzsőrmester elő-
adása által a polgárőrök gyakorlatban is el-
mélyíthették ismereteiket az önvédelemről, 
valamint a rendőri intézkedések biztosítá-
sának feladatairól. nfo

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 
Zsigovics József, a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesü-
let tagja 50 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
Egy olyan polgárőrt veszített el csapatunk, akire 
mindig számíthattunk. Jókedvével, aktivitásával, 
lelkesedésével mindig feldobta hangulatunkat.
 Józsi 2012-ben lett polgárőr, fiát követte a pol-
gárőrségben, hiszen ifjabbik Zsigovics József Ifjú 
Polgárőr-tagozatunkat erősíti a kezdetektől. Pol-
gárőrként 3-400 órát teljesített évente. 2013 óta 
nap mint nap jelzőőri szolgálatot látott el a mo-
nori Ady úti Általános Iskolánál a reggeli órákban. 
Az iskola pedagógusai, a diákok, szülők is megbe-
csülték munkáját.
 2015-ben elvállalta egyesületünk ifjúsági tago-
zatának vezetését, melyet nagyon komolyan vett. 
Elkísérte a fiatalokat szolgálatokra, oktatásokat 
szervezett számukra, sőt a nyári táborok lelkes szer-
vezője és résztvevője is volt. Közösségi munkájával 
mindannyiunk szemében tiszteletet váltott ki!
 Emlékét kegyelettel megőrizzük, osztozunk a 
család gyászában!
 Nyugodj békében Józsi! Hiányozni fogsz!
 A Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület tagjai 

Elhunyt  
Zsigovics József

A Monori Rendőrkapitányság kijelölt 
drogprevenciós összekötőtisztje: Pap Tatjá-
na címzetes rendőrszázados. A témát érintő 
kérdésekkel kereshetik a paptat@pest.police.
hu e-mail címen, illetve a 410-367 telefonszá-
mon 16 és 18 óra között a következő napokon: 
október 26., november 9., december 7. Ezeken 
a napokon Pap Tatjána interaktív előadást tart 
a témában a Monori Rendőrkapitányság tár-
gyalótermében 16 óra 30-tól.

  Augusztus 23-án köszöntöttük a 90 éves 
Kovács Lászlónét (szül.: Szabó Eszter 1926. au-
gusztus 20.). Zsombok László polgármester át-
adta a miniszterelnök által aláírt emléklapot, 
a város részéről pedig virággal és ajándékkal 
kedveskedett, majd köszöntőjében méltatta 
sokéves, dolgos munkáját.

 A jó egészségnek örvendő Eszti néninek 
négy gyermeke, tíz unokája, tizenkét déd-
unokája és két ükunokája született.
 Sok éven keresztül volt tagja a monori nép-
tánccsoportnak, 86 évesen is még ropta a tán-
cot. Kedvenc időtöltése a szakmája, azaz a 
varrás. Szeret vásárolgatni, nézelődni, ami-
vel aggodalmat is okoz a szerető családjának.
 Ezúton is jó egészséget kívánunk!

Szeptember 6-án a 95 éves Csinos Sándornét 
köszöntöttük (szül.: Pusztai Ilona, 1921. szep-
tember 2.).  Zsombok László polgármester egy 
pillanatra meglepődött, hiszen hiszen Ilon-
ka néni sokkal fiatalabbnak látszik, nem is 
gondolta, hogy őt jöttek köszönteni. Neki is 
átadta a miniszterelnök által aláírt emlékla-
pot, a város részéről pedig virággal és aján-
dékkal kedveskedett. Ilonka néni világéleté-
ben dolgozott, már 14 évesen markot szedett.

 Egy gyermeke két unokája és két ükuno-
kája van. Rendszeresen főz, keresztrejtvé-
nyek fejtésével tölti szabadidejét. Ritkán van 
egyedül, hiszen a sokat bókolgató férjével él 
együtt és a családtagok is gyakran megláto-
gatják.

A képen az ünnepelt, annak 2 fia, 2 unokája, egy ükuno-
kája és egy menye látható Zsombok László társaságában

A képen (balról jobbra), unokája, sógornője, 
lánya, ükunokája, unokája, férje valamint 
a szépkorú és városunk polgármestere
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Hiánypótló szolgáltatás 
AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT

M ost már ezt városunkban is meg-
kaphatjuk.
 Közel egyéves előkészítési mun-

kát követően 2016. június 13-án megkezdte 
működését a MONORMED EGÉSZÉGÜGYI 
CENTRUM (ADY E . u. 52). A többszakmás já-
róbeteg-szakrendelő kialakításában, kórház-
igazgató, kórháztervező, orvostechnológus, 
egészségügyi közgazdász és egészségügyi 

infrastruktúrával foglalkozó szakember vett 
részt annak érdekében, hogy valóban XXI. 
századi minőségi elvárásoknak megfelelő 
intézményt hozzanak létre. 
 Jelenleg reumatológiai, belgyógyászati, kar-
diológiai, bőrgyógyászati és nőgyógyászati 
valamint diabetológiai szakrendelésekkel 
várják az érdeklődőket, emellett hetente két 
alkalommal ultrahang-diagnosztikai, vala-
mint laborszolgáltatásokat (több mint 400 
különböző vizsgálat) is nyújtanak. Kizáró-
lag prémium minőségű orvosi eszközöket 
használnak, legyen szó lökéshullám-keze-
lésről – amely az egyik leghatásosabb mód-
szer a csont és izomrendszer betegségének 
kezelésére –, vagy a kórházi ellátásban is ma-
gas színvonalú diagnosztikai eszköznek mi-
nősülő ultrahangkészülékről (GE Loqig S7), 
mellyel szívultrahang, nőgyógyászati ultra-
hang-, hasi-, kismedencei és érvizsgálatokat 
is el tudnak végezni.

 Céljuk, hogy hosszú távon a térség meg-
határozó magánegészségügyi szolgáltatójá-
vá váljanak, segítsék Monor egészséges vá-
ros stratégiájának megvalósítását, továbbá 
erősítsék  városunk térségközpont szerepét. 
 Az árképzésénél arra törekedtek, hogy a 
térség lakosainak megérje helyben igénybe 
venni, ezért a budapesti árakhoz képest 10, 
20 vagy akár 40%-kal is olcsóbban biztosíta-
nak szolgáltatásokat (pl. laborszolgáltatás). 
 A betegek véleménye minden esetben fon-
tos, ezért is kértük meg Kovácsné Lőricz Ágnest, 
hogy nyilatkozzon a rendelőről: – Lányom sür-
gőssé vált teljes körű laborvizsgálatát gyor-
san, soron kívül, eredményesen elvégezték. 
Majd családom többi tagjának is  kedvező ta-
pasztalatai voltak, így mindenkinek ajánla-
ni tudom az új magánrendelőt. (x)

AZ EGÉSZSÉG ÖRÖM – olvasható a MONORMED EGÉSZSÉGÜGYI 
CENTRUM épületének oldalán. Erre legtöbbször akkor jövünk 
rá, amikor egészségügyi szolgáltatást kell igénybe vennünk. 
Betegként magas színvonalú orvosi ellátást, igényesen 
kialakított rendelői környezetet, gyors ellátást szeretnénk.

KÖZÖSSÉG

Jó helyre került a támogatás
  Sikerrel pályázott a Nagycsaládosok Monori 

Egyesülete támogatásért a Szerencsejáték Ser-
vice Nonprofit Kft.-hez. Az adomány nagyob-
bik részéből néhány infrastrukturális fejlesz-
tést sikerült megvalósítani az egyesület által 
használt, de az önkormányzat tulajdonában 
lévő Táncsics utcai régi iskola épü le ten. Felújí-
tásra került a vizesblokk, beszerezték és be-
szerelték az új bejárati ajtót, fel lett újítva az 
ereszcsatorna, leszigetelték a lapostetőt és a 
palatető javítása is megtörtént.
 Az adomány fennmaradó összege nagy se-
gítséget jelentett a nyári táborok tervezésénél 
is, hiszen így változatosabb programokat lehe-
tett szervezni a gyerekeknek. Idén három al-
kalommal biztosított az egyesület táborozási 
lehetőséget a családok részére, naponta átla-
gosan 60-65 gyerek részvételével.
 Délelőttönként játékos vetélkedők és kézmű-
ves-foglalkozások voltak, ahol a gyerekek ki-
élhették kreativitásukat, a délutánokat pedig 
szabad foglalkozással töltötték a táborozók. A 
szervezett programok keretében meglátogat-
ták a Hajógyári-sziget Csúszdaparkját, voltak 
a monori KRESZ-parkban, ahol a gyerekek a 
közlekedési szabályokkal ismerkedhettek meg. 

A Kézműves kör idén is vendége volt a tábornak, 
tagjaival a gyerekek ismét sok szép dolgot ké-
szítettek. A Nőtincsen található Sehol-sziget él-
ményparkban megismerkedhettek gyermekek 
az erdei fák között élő madarakkal, növények-
kel, a park területén lévő kalózhajót is birtok-

ba vehették és kifáraszthatták magukat a sok-
sok ügyességi játék, csúszda, ugráló között.
 Az utolsó napon, augusztus 26-án tábor-
záró rendezvénnyel fejeződött be az idei nyár, 
amelyre visszavártak minden táborozó gyer-
meket és családjukat.
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POLGÁRŐR HÍREK

Mi, monori polgárőrök évek óta 
hoz zá vagyunk szokva, hogy május 
a legmozgalmasabb, legtöbb mun-
kát adó hónap a rendezvények 
te rén. De idén a május mellé a szep-
tember hónap is beállt a sorba.

Eseménydús  
SZEPTEMBER

Forduljon bizalommal a Monori Polgárőr 
Egyesülethez! Hívja szolgálati telefonszá-
munkat, amely szolgálatok esetén él: 06-
70/459-70 73.

Segítségre  
van szüksége?

H étvégéink nagy részét vagy itt-
hon, vagy valamelyik szom-
szédos település rendezvé-

nyén töltöttük, ahol besegítettünk a 
helyi polgárőr-egyesületeknek. Szin-
te felsorolni is nehéz, mennyi helyen 
kellett helytállunk! A legfontosabbak-
ból szemezgessünk!
 Gombán részt vettünk a Pega Pata 
Parádén, melyen segítettük a lovas fel-
vonulás biztosítását. Nyáregyházán is 
voltunk, ahol a falunapon a parkolás le-
bonyolításában vettünk részt. A vecsé-
si káposztafesztiválon is képviseltettük 
magunkat, bár csak két fővel, ugyan-
is abban az időpontban is egyszerre 
több helyszínen kellett megjelennünk. 
A monori rendezvények természete-
sen elsőbbséget élveznek, így a jelent-

kező polgárőrök nagy része itthon tel-
jesített szolgálatot a Mozdulj MonorON 
eseményen. Bátran kijelenthetjük, hogy 
Monoron nem találunk olyan rendez-
vényt, melyen legalább pár polgárőr ne 
venne részt.
 A szeptember városunkban is sok 
lehetőséget adott a szórakozásra, ki-
mozdulásra. A már említett sport-
esemény mellett részt vettünk az au-
tómentes napon, melyet az uszoda 
előtti parkolóban rendeztek meg idén 
is. Az ingyenes rendezvénysorozaton 
gyermek és felnőtt is jól érezte magát. 
Szeptember 10-én egyesületünk több 
oldalról is résztvevője volt a sportpá-
lyán megrendezett Kéklámpás napnak. 
Mi biztosítottuk a terepet több éjsza-
kán át, illetve sátrunkban ízletes le-
csóval vártunk mindenkit. Bemutattuk 
eszköztárunkat is. Szeretnénk meg-
köszönni Kerekesné F. Timinek, hogy 
elvállata a szakács szerepét, továbbá 

a Bajári családnak és Evarics Györgyné 
Irma néninek a rengeteg segítséget, aki 
kitűnő polgárőrnek bizonyult éjjel és 
szuper „kuktának” nappal. Ifjú pol-
gárőreink lelkesedését is öröm volt 
nézni. Az igen hamar üresen kongó 
kondér mindent elmondott!
 Nem csak a közeli polgárőr-egyesüle-
tekkel ápolunk jó kapcsolatot. Idén má-
sodjára látogattunk el Dunaharasztiba a 
halászléfőző-versenyre, ahonnan tavaly 
elhoztuk a vándorkupát és idén próbál-
tuk megvédeni! A helyi nőegylet szerve-
zésében megrendezett versenyen meg-
hívott vendégként sikerült elhoznunk a 
második helyezést! Ezt a nagy dicsősé-
get Balogh Józsefnek, „főszakácsunknak” 
köszönhetjük! Nagyon szép, jó hangu-
latú napot tölthettünk együtt Dunaha-
rasztiban, köszönjük megjelent tagja-
inknak a részvételt! A vándorserleget 
pedig jövőre megpróbáljuk újra haza-
hozni! Oberst Marietta, polgárőr

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul
október 8-án 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

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.

Hirdetés
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A magyar népmese jegyében tartottak  
családi napot a Kossuth Lajos Óvodában

Tanévkezdés változásokkal Könyvtár 
programok

   Az utolsó szeptemberi hétvégén vidám, 
családi napra hívta a jelenlegi és régi oviso-
kat a Kossuth óvoda közössége. A ragyogó 
napsütésben a népmese köré épült gyermek-
programok, kézműves-foglalkozások, ügyes-
ségi játékok várták a gyerekeket.
 Az érdeklődők maguk gyúrhatták a pogá-
csa tésztáját, majd a kemencében kisült pogá-
csáknak készíthettek tarisznyát, a mozgásra 
vágyóknak Juhász Dénes és zenekara húzta a 
talpalávalót. A kézműveseket csutkabábu-ké-
szítés, nemezelés, koronakészítés várta, a bát-
rabbak pedig megküzdhettek a háromfejű sár-
kánnyal. Ügyességi játékban kifoghatták az 
aranyhalat, megszerezhették a mosolygó almát, 

   A Monori Tankerületi Központ kialakí-
tásával kapcsolatos feladatok ellátására dr. 
Hrutkáné Molnár Monika kapott miniszteri fel-
kérést július 20-án. 2013 januárja óta vezette 
a Vecsési, az utóbbi másfél évben pedig – he-
lyettesítéssel – a Gyáli Tankerületet is.

– Önt nem kell Monoron bemutatni, a gimnázi-
umból sokan ismerik a városban. 
 – Igen, 2000–2013-ig tanítottam a József 
Attila Gimnázium és Szakközépiskolában, öt 
éven át igazgatóhelyettese is voltam az isko-
lának.

– Olvasóink szívesen hallanának arról, hogy a KLIK 
átalakítását hogyan érzékelhetjük itt?
 – A 2017. január 1-jén létrejövő Monori 
Tankerületi Központ fogja ellátni a koráb-
ban a Gyáli, a Dabasi, a Vecsési és a Monori 
Tankerületekhez tartozó intézmények fenn-
tartói és működtetői feladatait. A tankerület 
központja Monoron működik, de Dabason 
is lesz egy telephely. A vecsési és gyáli iro-
da megszűnik, munkatársai Monoron illetve 
Dabason folytatják munkájukat. Az operatív 
döntések a Tankerületi Központhoz kerülnek, 
így az ügyintézési folyamatok meggyorsul-
nak és rugalmasabbá válnak. Az átalakulás 

   Változott a népszerű Ringató foglalko-
zások időpontja. Szeptembertől minden hé-
ten csütörtökön, 11 órától várja könyvtár és 
Czapári Zsuzsanna a programra a gyerekeket 
és szüleiket. 
 Október 7-én pénteken 17 órától az Orszá-
gos Könyvtári Napok programsorozat kere-
tében A legszebb királylány, a legbátrabb ki-
rályfi címmel Kádár Annamária pszichológus 
előadását hallgathatják meg, akik ellátogat-
nak a Dr. Borzsák István Könyvtárba. 
 Október 8-án Mozdulj ki, túrázzunk együtt! 
címmel kirándulást szervez a könyvtár egy 
Monor környéki gyönyörű helyre. Találkozó 
Borzsák István szülőháza előtt.

szóló szőlőt, csengő barackot, mesehőssé vál-
tozhattak a jelmezes fotózáson, a sikeres me-
se-memóriajáték jutalma pedig az „élet vize” 
volt. A jelenlévők az emeleten megtekinthet-
ték a régi tárgyak gyűjteményét is. Délben 
az óvoda apraja-nagyja közösen fogyasztot-
ta el a „terülj, terülj asztalkára” feltálalt ízle-
tes paprikás krumplit. A jó hangulatú napot 
az óvónők vidám előadása zárta: a nagy si-
kerre tekintettel kétszer is bemutatták a Kis-
kakas gyémánt félkrajcárja című mesejátékot.
 A szervező Monori Esthajnalcsillag Ala-
pítvány a befolyt bevételből az udvari hin-
ták körüli burkolatot tudja biztonságosabb, 
rekortán felületre cserélni. Az óvoda veze-

tése ezúton is köszöni minden közreműkö-
dő, támogató segítségét!

Már javában kifelé tartunk a nyárból, de a mono-
ri Kossuth iskola javára október 9-én 18 órakor a 
művelődési házban rendezendő jótékonysági kon-
cert éppen jókor jön, hogy felidézzünk egy forró 
karibi estét. Erről a La Movida nevű kubai együt-
tes gondoskodik majd.
 Jó okunk is lesz rá, hogy kis időre újra megmár-
tózzunk a nyárban: az 1500 forintos belépő jegyek-
kel az iskolát segíti a közönség.
 Amint megtudtuk, az intézmény egyik dolgozó-
ja személyes kapcsolatai révén hívta meg a salsát 
táncolók számára klubokból, vendéglátóhelyekről 
már ismert, állítólag pazar hangulatot teremteni 
képes együttest Monorra. A bevételt az iskola arra 
fordítja majd, ami sok gondja közt a legsürgetőbb 
megoldást igényli. Zs.

Egy estén át  
tartó karibi nyár

tisztább felelősségi viszonyokat jelent az in-
tézményfenntartásban.

– Rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi feltéte-
lek a tanévkezdéshez?
 – Összesen 80 telephelyen 46 intézmény tar-
tozik majd hozzánk, amelyből jelenleg tizenkét 
intézményt működtetünk. Januártól a többi in-
tézmény működtetése is átkerül a tankerületi 
központhoz. Az itteni intézményekben a mo-
nori önkormányzat, mint működtető, elvégzett 
minden olyan felújítási és karbantartási mun-
kát, ami a tanévkezdéshez szükséges volt.

– Személyi vonatkozásban milyen a tankerületi, 
illetve a monori helyzet?
 – Területünkhöz 16 903 diák tartozik, 1891 
beiratkozott elsőssel, 1494 pedagógussal, 101 
nevelő-oktató munkát segítővel és 57 techni-
kai dolgozóval. A város általános iskoláiból 
júniusban 163 diák ballagott el, a monori Jó-
zsef Attila Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskolából pedig 120 diák érettségizett. 
Monoron 181 elsős kezdi meg az évet, a hat-
osztályos gimnáziumban pedig 39 diák. Az 
itteni iskolák vezetői tisztségében nincs vál-
tozás.  Farkas Zoltán – az előző tankerület ve-
zetője – igazgatási szakmai helyettesem lett. 
Munkatársaim kiválasztásnál fontosnak tar-
tottam, hogy a fenntartói feladatokhoz illesz-
kedő valamennyi szakterület képviseltesse 
magát, illetve figyelembe vettem azt is, hogy 
minél több településről kerüljenek ide.

– Minek a megvalósítását tartja legfőbb céljának 
ebben a tanévben?
 – Legfontosabb célkitűzésem a következő 
időszakra a Tankerületi Központ mielőbbi ki-
alakítása úgy, hogy a folyamatos munkavég-
zés gördülékeny maradjon. Az átszervezéssel 
kapcsolatos feladatok elvégzése során part-
nerként számítok az érintett önkormányza-
tokra, ahogy azt az eddigi munkám során is 
tapasztaltam.  B.G

Hrutkáné Molnár Mónika a tankerület évindító értekezle-
tén beszélt a várható változásokról az iskolaigazgatóknak

OKTATÁS
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Hirdetés

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

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!

A darab választásában a vélet-
len döntő szerepet játszott – de-
rült ki. A város polgármestere 

a Vigadó igazgatónőjének felvetésé-
re egy pályázati lehetőségre hívta fel 
a Monori Színház figyelmét, amelyet 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójával kapcsolatban 
írtak ki. Zsombok László, Hanzelik And-
rea és Patkós József össze is ültek meg-
beszélni a továbbiakat. Az iskolaigaz-
gató – színházi rendező Patkós József 
azonban úgy gondolta, őt rendezőként 
kevésbé inspirálják az ünnepi műso-
rok és a politikai témájú színdarabok. 
Úgy tűnt, ebben maradnak. Már kifelé 
ballagott az épületből, amikor a lépcső-
házban összefutott egy ismerőével, aki 
megemlítette neki egy fiatal újságíró-
nő, Mizsei Bernadett darabját, amit még 
utolsó éves egyetemistaként írt. Politi-
kamentes politikai bohózat az ’50-es 
évek Magyarországáról – ez volt a da-
rab műfaji meghatározása, így hát Pat-
kós József mégis csak elkezdett foglal-
kozni az egyfelvonásos színmű színre 
vitelének a lehetőségével.
 Azóta szerencsésen túl vannak a sze-
replőválogatáson, amelynek során ki-
derült, hogy Rákosi Mátyást egy ugyan 
nem hivatásos, de kiváló amatőr színész 
alakítja majd: Medve József. Pelsőczy Lász-
ló, a Nemzeti Kamara Színház örökös 
tagja kapta a legfelsőbb pártkörökben 
mozgó, feleségét egy ledér nőcskével 

csaló Gömöri Ernő szerepét. Az egyik 
kulcsfigura, a házvezetőnő Terka figu-
ráját a szinkronszerepeiről is ismert ki-
váló Bessenyei Emmával kettős szerep-
osztásban kelti életre Kovács Gyuláné, a 
Jászai Mari iskola pedagógusa. Egyéb 
szerepekben is az iskola tanár-színját-
szói állnak majd helyt. Két szerepre a 
Gyömrő Színház társulatának tagjait 
kérték fel, Takács Gábort és Töl-
gyes Tamást.
 Sem m i lyen poént 
nem szeretnénk lelőni, 
csak annyit árulunk el: 
lesznek még meglepe-
tések. Ha megjelenik 
majd a színen például 
két nagybajuszos rend-
őr, tessenek nyugodtan 
csodálkozni.
 Patkós Józseftől – akinek 
rendezői elvei közé tartozik a néző 
minél több érzékszervére hatni, és bár 
azt mondja, anakronisztikus túlzások-
ra nem ragadtatná magát, de a látványt 
nagyon fontosnak tartja – megtudtuk, 
hogy Feri, a postás '50-es évekbeli 
egyenruháját, táskáját, sapkáját a na-
pokban kapták kölcsön a Postamúze-
um igazgatónőjétől. Rákosi kopasz pa-
rókájára még nem találtak megoldást, 
bár hivatásos maszkmestereket is fel-
kerestek. Gyűjtögetik a korra jellemző 
bútorokat is, hogy az '50-es évekbeli 

„felső száz” lakáskörülményeit érzékel-

ÚJ DARABOT mutat be a  
Monori Színház az ünnepen 

A Monori Színház október 23-án, az ünnep estéjén mutatja be 
új előadását, Mizsei Bernadett Hová tegyük Rákosi elvtársat? 
című bohózatát. Patkós Józseffel, a darab rendezőjével beszél-
gettünk a bemutató előzményeiről és az előkészületekről.

tetni tudják, hiszen a 
darab helyszíne egy 
nagy hatalmú poli-

tikai szereplő lakása.
 A rendező úgy véli,  

az előadás alatt fel-fel-
hangzó észak-balkáni rit-

musú, roma muzsika remélhe-
tőleg megfelelő hangulati elemként 
szolgál majd a játék feszes tempójára 
nézve is.
 A vígjátékot a finom mosoly, az ille-
delmes kacagás műfajának mondhatjuk, 
míg a bohózat előadását a nyersebb és 
fékevesztettebb hahota felhangzása kí-
séri – olvashattuk a rendezői megjegy-
zések közt a műfaji jellemzőket.
 Erre számítson, aki beül az előadás-
ra, azzal a megnyugtató érzéssel, hogy 
lám, minden zsarnokból bohózat lesz 
egyszer. Csak ki kell várni. Kertész Zsuzsa

Rákosi kopasz  
parókájára még nem  

találtak megoldást, bár 
hivatásos maszk- 

mestereket is  
felkerestek. 
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MEGEMLÉKEZÉS

MEGIDÉZIK a  
forradalom hangulatát

Változatos programokkal készül a város a forradalom  
évfordulójára. A részletekről Hanzelik Andrea, a Vigadó igazgatója,  

a programsorozat koordinátora tájékoztatta lapunkat. 

A Patkós József rendezésében látható Hová tegyük Ráko-
si elvtársat? című bohózat az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hatvanadik évfordulójára létrehozott emlékbi-
zottság támogatásával készült.
 Mocsári Károly és Balázs János zongoraművészek kö-
zös koncertjét a Magyar Művészeti Akadémia támogatja. 

Kié az ország? 
Monori Művelődési Ház – október 18. 11 óra és 19 óra.
Jegyek a helyszínen kaphatók 1800 forintért. (Elővételben 
az első 100 darab jegyet értékesítik 1200 forintos áron.)

Hová tegyük Rákosi elvtársat? 
Vigadó – október 23. 19 óra
Belépőjegyek 1500 forintért kaphatók a Vigadóban és Já-
szai Mari Általános Iskolában. 

Támogatók

Színházjegyek

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

Lemossuk 

az árakat!

160 g-os  Viszkoz 

felmosófej

A takarításhoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!

Az akció 
2016. 

10. 31-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Tipp:

150  Ft /db

A z 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójának emlékére Monoron is ki-
emelten készülnek. Egy több részből álló 

programsorozatot álmodtak meg a szervezők, az 
előkészületekben és a szervezésben több intézmény 
is részt vesz. Az események koordinálását a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ végezi. A programok 
a forradalom emléknapja előtt a Magyar Kanizsai 
Udvari Kamaraszínház előadásával kezdődnek. 
 – Október 18-án a Kié ez az ország? című da-
rabot adja elő két időpontban az Udvari Kamara 
Színház. A délelőtti előadásra elsősorban a gimná-
zium tanulóit és az általános iskolák nyolcadik osz-
tályos diákjait várjuk. Utóbbiaknak Andrási Attila, 
a darab rendezője egy rendhagyó történelemóra 
keretében tart előadást a forradalom előzménye-
iről. A darab drámai hangvételű, nem kapcsoló-
dik szigorúan az 56-os eseményekhez, inkább azt 
az időszakot világítja meg, amely végül a forrada-
lomhoz vezetett – mondta Hanzelik Andrea.
 Egy másik színdarab a Monori Színház előadá-
sában kerül színpadra. A Monori Jászai Mari Ál-
talános Iskola igazgatója, Patkós József rendezésé-
ben készülő Hová tegyük Rákosi elvtársat? című 
bohózat a maga iróniájával idézi meg a korszakot. 
Mizsei Bernadett művét a rendező országosan is-
mert színészek – Pelsőczy László és Bessenyei Emma – 
és a Jászai iskola tanár-színészeinek közreműkö-
désével vitte színre. A bemutatóra október 23-án 
18 órakor kerül sor a Vigadó dísztermében. (A da-
rabról szóló írásunkat a 14. oldalon olvashatják.)

 Október 23-án délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor 
az ünnepi megemlékezésre a református templom 
szomszédságában lévő 56-os emlékműnél, ahol kö-
szöntőt mond Pogácsás Tibor államtitkár és Zsombok 
László polgármester. Az emlékműsorban közremű-
ködik a Magyar Állami Operaház kamarazeneka-
ra, továbbá a Madách Színház művészei – árulta el 
Hanzelik Andrea. Az egyházak is alkalmazkod-
nak a megemlékezés időpontjához – tudtuk meg 

–, a református és az evangélikus istentisztelet, va-
lamint a katolikus mise is 9 órakor kezdődik. 
 A koszorúzás után előreláthatólag 11 órától a Dr. 
Borzsák István Városi Könyvtárban folytatódik a 
program a Szilánkok '56 – Monori emlékek című 
kiállítás megnyitójával. 
   – A kiállításhoz egy színvonalas kiadvány is 
kapcsolódik azonos címmel. A tárlat és a kiad-
vány több fős munkacsoport együttműködésé-
nek gyümölcse. A kiadványban elsősorban visz-
szaemlékezéseket gyűjtöttünk azoktól, akik még 
élnek és átélték az eseményeket, vagy a családjuk 
volt érintett a forradalom kapcsán. Ezt az idősza-
kot ilyen részletességgel még nem dolgozták fel 
Monoron, ezért egy hiánypótló kiadványt tudunk 
átnyújtani a megemlékezés napján az érdeklődők-
nek. A kiadvány elkészítéséhez nagyon hasznos 
és mélyreható kutatásokat végzett a könyvtár, a 
szerkesztésben részt vett Marunák Ferenc, a Kos-
suth Lajos Általános Iskola igazgatója és Faragó-
né Kisari Anna, a Jászai Mari Általános Iskola tör-
ténelemtanára. A kiállítás összeállításában Hajdú 
Zoltánné, a könyvtár vezetője, Ambrózi Pálné törté-
nelemtanár, Paczolai Csilla és a Nemzeti Múzeum 
egyik munkatársa volt a segítségünkre – mondta 
az igazgató.
 Hanzelik Andrea elmondta, a kiállítás célja, hogy 
megidézze 1956. október 23. hangulatát. Nem a ha-
lálról, a megtorlásról szól, hanem a lelkes kezde-
tekről. A tárlaton tárgyak és írásos emlékek lesz-
nek láthatók, melyeket interaktív eszközök, erős 
képi és hanghatások, filmvetítések tesznek látvá-
nyosabbá. A kiállítás október 23-tól november 30-
ig látogatható.
 A programsorozat november 11-én a Vigadó dísz-
termében megrendezett zongorakoncerttel zárul. A 
város ismert és elismert zongoraművésze, Mocsá-
ri Károly, valamint Balázs János Liszt Ferenc-díjas 
zongorista előadásában olyan komolyzenei dara-
bok csendülnek fel, amelyek a Magyar Rádióban 
is hallhatók voltak 1956. október 23. és november 
4. között. 
 Érdemes lesz felkeresni október 23-án a monori 
programokat, az elmondottak alapján várhatóan 
sikerül méltó módon megidézni és emléket állí-
tani a 60 évvel ezelőtt zajlott történelmi esemé-
nyeknek.
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PROGRAMOK

NAPRAFORGÓCSKA GYERMEK  
NÉPTÁNC ELSŐ FOGLALKOZÁS
Október 6. 17 óra
Művelődési Ház 

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Október 8. 
Művelődési Ház  

BERECZ ANDRÁS KOSSUTH-DÍJAS 
ELŐADÓMŰVÉSZ ESTJE
Október 8. 18 óra
Vigadó Kulturális és Civil Központ

TÁNCHÁZ 
Október 15.
Szervező: Monori Strázsák Néptánc Egyesület. 
Művelődéi Ház 

ESKÜVŐKIÁLLÍTÁS 
Október 16. 10 óra
További információ a 06-70/329-7773-as telefon- 
számon kérhető.
Művelődési Ház 

AZ UDVARI KAMARASZÍNHÁZ  
BEMUTATJA: KI EZ AZ ORSZÁG?
Október 18. 18 óra
Művelődési Ház 

MAZSOLA ÉS TÁDÉ ZENÉS BÁBJÁTÉK 
Október 21. 17 óra
A Futrinka utcából már jól ismert Mazsola és Tádé a gyer-
mekek és felnőttek nagy örömére első ízben látható Mo-

noron a Művelődési Házban. 
Művelődési Ház

MONORI SZÍNHÁZ: HOVÁ  
TEGYÜK RÁKOSI ELVTÁRSAT?
Október 23. 19 óra
Vigadó Kulturális és Civil Központ

TESTÜNK A CSODA 
2016. október 24-28.
Az új interaktív kiállítást általános és középiskolás osztá-
lyoknak ajánljuk, délután 14-16 óra között egyéni érdek-
lődőket is várunk! 
Művelődési Ház

VÁROSI PÁLINKAVERSENY  
ÉS KÓSTOLÓEST
November 6.
A Vigadó dísztermében szórakoztató műsorral és vacso-
rával várjuk a közönségzsűrit, melyhez belépőjegyek elő-
vételben válthatóak.
Vigadó Kulturális és Civil Központ

MAGYAR RÁDIÓ – 1956 
November 11. 18 óra
Balázs János Liszt Ferenc-díjas és Mocsári Károly zongo-
raművészek koncertje. Belépőjegyek már kaphatók!
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.

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962A mézeket minden esetben az Országos 

Magyar Méhészeti Egyesület 
mézesüvegeibe csomagoljuk!

5000 Ft feletti rendelésnél  
ingyenes házhoz szállítás 

Monor 30 km-es körzetében! 
telefonos rendelés: 06-70/607-4444

Az APiFito termelői mézek és méz-
különlegességek  megvásárolhatók 

a Régió lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

2200 Monor, Kossuth lajos u. 71/A.

Gyógy-
növény- 
ágyon 
érlelt 

mézek
Rozmaringos
Citromfüves 
Kak ukkfüves
Levendulás 

Mentás

500 g:  
1500 Ft
helyett:

990 Ft

Natura 2000 
területen termelt!

Hirdetés

ORSZÁGOS KÖNYVÁRI NAPOK
Október 3-9.
A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár részletes  
programjai a www.monorkonyvtar.hu  
oldalon olvashatóak.
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
Október 6.
Megemlékezés az 1848-1849-es szabadságharc eseményeiről.
Ady Úti Általános Iskola

KISÁLLATBÖRZE
2016. október 9.
További információ: www.mgksz.hu
Vásártér

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT
Október 9. 18 óra
Fellép az autentikus kubai tánczenét játszó La Movida együt-
tes. A belépő vásárlásával a Kossuth Lajos Általános Iskolát 
támogatja. 
Művelődési ház

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS  
FORRADALOM LEVERÉSÉNEK  
ÉVFORDULÓJÁN
2016. november 4.
Szent István tér, kopjafa

Civil- 
szervezetek  
programajai

Pálinkaverseny 
   Első alkalommal szervez városi pálinka-

versenyt és kóstolóestet a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ november 6-án. A kezde-
ményezéssel a kulturált pálinkafogyasztási 
szokások mellett lehetőséget kínálnak a ne-
vezett pálinkák szakmai szempontok sze-
rinti értékelésére is. A nevezett pálinkákat 
szakmai zsűri és a kóstolóest közönsége is 

értékeli. Az alábbi kategóriákban várják a 
nevezéseket: cseresznye, meggy, szilva, sár-
gabarack, szőlő, körte, alma, törköly. 
 A nevezés és a minták leadásának határ-
ideje november 2. Minden nevező egy főre 
szóló belépőjegyet kap a kóstolóestre. 
 A Vigadó dísztermében szórakoztató mű-
sorral és vacsorával várjuk a közönségzsűrit, 
melyhez belépőjegyek elővételben váltha-
tóak a Vigadó pénztárában. A minták le-
adásának részletei és a pálinkaverseny 

részletes kiírása a www.vigadokft.hu ol-
dalon olvasható. További részletekért ke-
ressék a szervező Vigadó Nonprofit Kft.-t 
a 06-29/413-212-es telefonszámon vagy a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen.    
 A versenyre a nevezési díj 1500 forint, 
mely tartalmazza a versenyen és a kósto-
ló esten való részvételt. A közönség zsű-
riben való részvételre belépőjegyet 2900 
forintos áron vásárolhatnak, kizárólag elő-
vételben.
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Internettanfolyam indul

Városi programterv 2017

Monor, 4-es főút, a kőlerakat 
és az Atlasz Hentesbolt között
06-70/579-4241

TáplerakaT
A régió legnagyobb választékával

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

1991 óta

400 m2-en

Gyári lerakat
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CeglédbUdapesT 4

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14

GALAMBKEVERÉK
2 300 Ft/zsák
Nálunk 10-et fizet és 11-et vihet! 
10 zsák 23 000 Ft helyett: 20 700 Ft  
2 070 Ft/zsák 

Baromfi darakeverék granulálva: 
3 300 Ft/40 kg

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

PROGRAMOK

Hirdetés

   Kedves Nagymamák és Nagypapák! Önök 
is többször hívják unokáikat segíteni, ha va-
lamit meg szeretnének nézni az Interneten? 
Bosszankodnak azon, hogy nem tudják mit 
is jelent az, hogy további információ: www…
hu? Érzik hiányát annak, hogy külföldön lévő 
hozzátartozóikkal, más településen élő bará-
taikkal nem tudnak, gyorsan, ingyen levelet 
váltani, képet küldeni, esetleg beszélgetni?
 Szeretnének önállóan vásárolni az internet-
ről? Megnézni a menetrendet, vagy az orvos 
rendelési idejét? Új receptet letölteni, vagy csak 
információkat, pletykákat olvasni, esetleg hi-
vatalos ügyeiket, sorban állás nélkül, otthon-
ról intézni?

   A Vigadó Nonprofit Kft., Monor Városi 
Önkormányzat megbízásából 2017. évre is 
elkészíti; majd a város honlapján folyama-
tosan közreadja és a Strázsa újságban meg-
jelenteti a város éves programtervét. 
 Amennyiben a városban működő szerve-
zetként, egyesületként, intézményként olyan 
programot terveznek, melyet szeretnének a 
városi programtervben megjelentetni, kér-

jük, hogy a szükséges adatlapot küldjék el 
részünkre. Az adatlap letölthető városunk 
honlapjáról és a www.vigadokft.hu cím-
ről vagy személyesen is átvehető, melyet 
kitöltve október 24-ig postai úton, e-mail-
ben vagy személyesen lehetséges leadni. 
 Városunk vezetésével együtt fontosnak 
tartjuk, hogy minél színesebb, sokrétűbb 
programokra tudjuk invitálni az érdeklő-

dőket, ezért köszönettel vesszük, ha önök 
is kezdeményezik rendezvények szerve-
zését. Kérjük, hogy az időpontok tervezé-
sénél legyenek figyelemmel a már lekötött 
dátumokra, hogy a városon belüli esemé-
nyek ne jelentsenek egymásnak konku-
renciát! Amennyiben kérdése van, illetve 
egy adott dátumról szeretne érdeklődni, 
hogy terveztek-e más szervezet részéről 
programot, keressen minket a következő 
elérhetőségeken: 06-29/413-212, vigado@
vigadokft.hu. 

Vigadó Nonprofit Kft.

 Akkor jöjjenek el hozzánk, teljesen kezdő, 
jellemzően nyugdíjasok számára szervezett 
internethasználatot és levezést okító képzé-
sünkre. 
 Kezdő tanfolyam: 5x2 óra, majd igény sze-
rint folytatható.
 Tanfolyam díja: 5 000 forint (500 forint órán-
ként), melyet a jelentkezéskor kell befizetni. 
Tanfolyamaink terveink szerint januártól in-
dulnak.
 Helyszín: a Vigadó új számítógépekkel fel-
szerelt I. emeleti számítógépes oktatóterme. 
Monor, Kossuth L. u. 65-67.
 Jelentkezni a helyszínen, vagy a 06-29/413-
212 telefonszámon lehet.

Szolgáltatásaink:
- Konditerem
- Kardió részleg
- TRX
- Cross Training
- Kettlebel
- Jóga
- Hip-Hop
- Flabélos
- Coffee Love Szolárium

Nyitva: H–P: 
8–12, 14–22
Szo: 9–15
V: 9–12

Cím: Monor, Mátyás király utca 1–3.
Email: gezofit@gmail.com • Telefon: 06-20/450-0378, 06-20/328-7882
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SPORT

Hirdetés

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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!

             

          

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

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

Parole
 NYELVISKOLA

Vége a nyári lustálkodásnak!

Alig várjuk, hogy 
taNíthassuNk!

Nyelviskolai nyelvi félév
szeptember 19-től.

   Ezzel a visszatérő mondattal szokta buz-
dításra ösztönözni az MSE Sporttelep fut-
ballszurkolóit a pálya hangosbemondója. 
Mostanában viszont e nélkül is van kedve 
minden fociszeretőnek szívesen drukkolni 
NBIII-as csapatunknak, hiszen lapzártánk 
idején (a 8. forduló végén, szeptember 25-
én) az MTK II. utáni és az őszi idény felét 
jelentő Hajdúböszörmény elleni meccs előtt 
a Monori SE az első helyen vezeti a Keleti 
csoport tabelláját. Időnként nézőcsaloga-
tó, szép játékkal. 6 (4 hazai és 2 idegenbe-
li) győzelemmel, 1 döntetlennel és egyetlen 
vereséggel – 3 pont előnnyel a Tiszaújváros 
előtt –, úgy, hogy itthon mindössze 1 gólt 
kaptunk, és a góllövőlista 2. helyén is a mi 
játékosunk áll, Urbán Gábor, aki az MTK II. 
elleni gólunkat is lőtte. Az alapos őszi vér-
frissítéssel tehát reálisnak látszanak azok 
az előzetes várakozások, hogy ez a csapat 
dobogós helyen végezhet.
 Az idény első meccsét 3-0-ra nyertük (a 
DVTK II. ellen), a következő fordulóban vi-
szont ugyanilyen arányban kaptunk ki (az 
RKSK-tól). Azóta – jó csapatszellemmel – si-
került stabilizálni a formát, és a cél érdeké-
ben mindent megtévő akaraterőt is láthattunk 
bizonyítani, hiszen például a Hatvan ellen 
idegenben a 91. percben sikerült a meccset 
döntetlenre menteni, itthon pedig a Tállyával 
szemben 0-1-ről a 86., illetve a 93. percben lőtt 
góljainkkal győzelemre fordítani. Az MTK 

„Zengjen-zúgjon  
a hajrá Monor!”

II. elleni mérkőzésről (a hazaiaknál NBI-es 
játékosok is pályára léptek) élő közvetítést 
is olvashattunk az interneten, amiről az ot-
taniak a következőket írták: „Bozsó bravú-
rosan védett”. „Az agresszív futballt játszó 
Monor elvitte mindhárom pontot a BKV-pá-
lyáról”.
 Horváth Dávid (vezetőedző) összegzése a 
mérkőzésről:  – Nem csak a 3 pont miatt, ha-
nem a mutatott játéknak is örülhetünk, 8 for-
duló után vezetjük a bajnokságot. Sok van 
még hátra, célunk, hogy a jelenlegi formán-
kat minél tovább megőrizzük.  B.G.

A Monori SE labdarúgói a Tállya elleni  
győzelmet ünneplik a mérkőzés után

   

Megkezdődött az idei szezon a Monor SE úszó-
szakosztálya számára a szeptember 24-én meg-
rendezett szentesi versennyel. Egyesületünket és 
városunkat 13 fő képviselte ezen a napon, ahol 
kizárólag 50 méteres versenyszámokat rendez-
tek. A 22 csapatot felvonultató mezőny csapat-
versenyében versenyzőink az előkelő hetedik 
helyezést szerezték meg: 3 arany-, 6 ezüst-, 4 
bronzérmet, valamint számos pontszerző he-
lyet begyűjtve.
 Érmeseink: Barta Bianka (2009) 50 m hát (I.), 50 
m gyors (I.), 50 m pillangó (II.), 50 m mell (II.).
 Koblencz Kristóf (2007) 50 m hát (I.), 50 m pil-
langó (II.), 50 m gyors (II.). Szabó Dóra (2008) 50 m 
mell (II.), 50 m hát (III.). Bock Kamilla (2008) 50 m 
mell (III.). Bock Luca (2007) 50 m mell (II.). Sánta Vi-
vien (2007) 50 m gyors (III.). Sánta Georgina (2003): 
50 m pillangó (III.). B.G.                                                    

Szentes Sprint 
nemzetközi 
úszóverseny

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
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AJÁNLÓ

A Pátria Takarék monori fiókja 
hosszú éveken keresztül a Má-
tyás király utcában várta ügy-

feleit. Új helyére, a városközpontban 
található korszerű épületbe 2007-ben 
költözött. A régimódi körülményeket 
korszerű környezet váltotta, ezzel egy 
időben pedig a termékpaletta moder-
nizálása is elkezdődött. Így lehetséges, 
hogy napjainkban a magánszemélyek és 
a vállalkozók egyaránt korszerű és ked-
vező pénzügyi szolgáltatásokat vehet-
nek igénybe, legyen szó bankszámlanyi-
tásról, hitelekről vagy befektetésekről.
 Juhász Zita 2013. január 1-je óta vezeti 
a monori fiókot. Véleménye szerint a Pát-
ria Takarék egyik legfőbb erénye, hogy 
a mai világban is meg tudta őrizni em-
beri arcát, azaz közvetlen kapcsolatot 
ápol minden ügyfelével, ami manap-
ság nem nevezhető mindennaposnak.
 – Munkatársaink túlnyomórészt mo-
noriak, egy kollégánk Üllőről, egy pe-
dig Monorierdőről jár dolgozni. Töb-
ben évtizedek óta itt dolgoznak, ezáltal 
jól ismerik az ügyfeleket. A kialakult 
bizalom hozzájárul, hogy ügyfeleink 
egymásnak ajánlják fiókunk szolgál-
tatásait, a jó hírünk szájról szájra ter-
jed – magyarázta Juhász Zita.
 Szolgáltatások terén igen széles kí-
nálat fogadja a Pátria Takarék monori 
fiókjába betérő ügyfeleket. Az elmúlt 
években sok változás történt – tudtuk 
meg –, például jelentősen emelkedett 
az értékpapírok értékesítése. Kamatozó 
kincstárjegyekbe, állami kötvényekbe 
és befektetési jegyekbe egyaránt helyez-
hetik a pénzüket az ügyfelek. A szol-
gáltatás azért is népszerű, mert jelen-
leg az állampapírok adják a magasabb 
és biztonságosabb hozamokat az összes 
termék közül. A fiókban Fundamenta 
Lakástakarékpénztári szerződés is köt-
hető, a biztosítások terén pedig mind a 
lakossági és vállalkozó ügyfelek részé-

re a SIGNAL Biztosító termékeit kínál-
ják. Az Európai Utazási Biztosító (EUB) 
termékei is elérhetők a fiókban.
 A lakossági ügyfelek egyszerűen 
és gyorsan nyithatnak bankszámlát a 
Pátria Takaréknál, melyhez bankkár-
tya-szolgáltatás és internetbank is jár. 
A bankkártya mellé SMS-szolgáltatás 
is igénybe vehető, így nyomon követ-
hető – ezáltal pedig biztonságosabb – 
a számlához kapcsolódó pénzmozgás. 
Az internetbank jelentősen megkönnyí-
ti a pénzügyek intézését, a nap bármely 
szakában indítható tranzakció, megte-
kintető az egyenleg, a pénzügyi műve-
letek jelentős része bármikor elintézhető.
 Juhász Zita kiemelte a nyugdíjasok 
számára kidolgozott kedvező díjú szám-
lacsomagot, amelyhez bankkártya is 
jár, használata (a többi bankszámlá-
hoz tartozó bankkártya esetében is)  a 
törvényben megfogalmazott pénzügyi 
rezsicsökkentés miatt minden hónap-
ban 150 ezer forintig havonta kétszer 
díjmentesen lehet felvenni készpénzt 
az ATM-ből. További előnye, hogy a 
bankszámlára a hónap első felében 
megérkezik a nyugdíj, így előbb hoz-
záférhetnek az ügyfelek a pénzükhöz.
 – Lakossági ügyfeleink kedvelik a 
jelzáloghiteleket, a személyi és fogyasz-
tási kölcsönöket. A gyors elbírálásnak 
köszönhetően akár egy nap alatt ki-
derül, hogy hitelezhető-e az ügyfél?  
A jegybanki alapkamat csökkentésé-
nek köszönhetően a hitelek kamatai 
is kedvezőbbek, ezáltal egyre többen 
igénylik a hiteleket. Kedvelt a szabad-
felhasználású jelzálog és személyi köl-
csön, az építési hitel pedig hosszú idő 
után ismét keresett lett, a családi ott-
honteremetési kedvezmény felvételé-
nek a lehetősége miatt – mondta a fi-
ókvezető.
 A vállalkozókat is kedvező ajánla-
tokkal várja a Pátria Takarék. A helyi 

kisvállalkozások nagy része a monori 
fiókban vezeti a számláját, ezt Juhász 
Zita a Pátriával szemben kialakult bi-
zalomnak is tulajdonítja. A széleskörű 
kínálatban a Magyar Fejlesztési Bank 
egyes termékei is megtalálhatók. Jelen-
leg a GINOP  hitelprogram keretében a 
Mikro-, kis és középvállalkozások ver-
senyképességének a növelése céljából  
beruházási hitel igényelhető. Jelenleg 
ez a termék csak a Pest Megyén kívü-
li vállalkozások igényelhetik. Október 
15-től indul a Versenyképes Közép-Ma-
gyarország Operatív Program (VEKOP) 
keretében eszközvásárlásra igényelhe-
tő hitel, amely már a Pest megyei vál-
lalkozások részére is elérhetővé válik. 
A lehetőségekről a Pátria Takarék mo-
nori fiókjában kialakított MFB Ponton 
érdeklődhetnek majd az ügyfelek. A 
Széchenyi Kártya termékei is igénybe 
vehetők, kedvező feltételekkel, akár in-
gatlanfedezet nélkül is.
 A családok számára a kormány ál-
tal nyújtott családi otthonteremtési tá-
mogatást ajánlja a fiókvezető. A törvény 
által szabályozott program keretében 
nyújtott szolgáltatásokról részletes tájé-
koztatást kaphatnak az ügyfelek a Pátria 
Takarék monori fiókjában. Egyébként 
is érdemes tájékozódni a pénzintézet 
munkatársainál, hiszen kedvező ter-
mékekkel és folyamatos akciókkal vár-
ják azokat, akiknek fontos, hogy a pén-
züket, megtakarításaikat biztonságban 
tudják.  (x)

Modern szolgáltatások  
és ügyfélközpontú kiszolgálás 
a PÁTRIA TAKARÉKBAN
A Pátria Takarék monori fiókjában évtizedek óta intéz-
hetik pénzügyeiket a helyi és a környékbeli települések 
ügyfelei. A hosszú távú siker titka elsősorban a bizalom, 
amelyet az évek alatt sikeresen épített fel és őrzött meg 
a pénzintézet, illetve a korszerű termékpaletta, amely 
valamennyi ügyfél számára kedvező feltételeket biztosít.

A Pátria  
Takarék monori 

munkatársai
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A Monori Kaszinói Tenisz Tár-
saságnak három pályája volt a 
Kossuth Lajos utcában, a mai 

autóbusz-pályaudvar helyén. A szak-
osztályt dr. Burián Béla vezette, aki tagja 
volt a Pestvidéki kerület Intézőbizott-
ságának is. Férfi és női csapataik a ke-
rületi II. osztályú csapatbajnokságban 
vettek részt. A kerület legeredménye-
sebb versenyzői közé tartozott a höl-
gyek közül Balla Imréné, dr. Burián Béláné 
és Tarr Márta, míg az „urak” legjobbjai 
Balla Imre, Kováts Ferenc, Popper László 
és Thuróczy Miklós voltak.
 Az ezt követő évtizedekben Monor 
teniszélete csak néhány magánkézben 
lévő teniszpályára korlátozódott, ahol 

Teniszsport Monoron 
RÉGEN ÉS MA

Ma már talán csak a Magyar Országos 
Lawn Tennis Szövetség ritkán fel-
lelhető  évkönyveinek megsárgult 
lapjait olvasgatva lehet megtudni, 
hogy Monoron is népszerű játék volt a 
tenisz egészen a háború előtti időkig.

baráti társaságok vívtak egymás ellen 
„sörmeccseket”.
 A fordulat 1994-ben következett be, 
amikor két teniszrajongó, Kocsis János 
a Csanádi u-i teniszpálya résztulajdo-
nosa és Filadelfi Zsolt testnevelő tanár 
(a monori ipartestület volt elnökének, 
néhai Kele Istvánnak az unokája) össze-
fogott és megszervezte az első tenisz-
tábort a „gödörben” 23 gyerek részvé-
telével.
 A gyerekek először csak egymás-
sal versenyeztek, majd rövid időn be-
lül kipróbálták tudásukat az országos 
versenyeken is. A gyorsan jövő sikerek 
hamar nyilvánvalóvá tették, hogy a nö-
vekvő igényeket csak egy nagyobb lé-
tesítménnyel lehet kiszolgálni.
 2000-ben magánkezdeményezésre 
Pogácsás Tibor, az akkori polgármester 
támogatásával megépült a négypályás 
teniszcentrum a Balassi Bálint utcában. 
Ezzel Monor 60 év után került vissza a 
hazai tenisztérképére, majd a 2011-ben 
megalakult Tenisz Club Monor Sport 
Egyesület  a Monori Kaszinói Tenisz 
Társaság örökébe lépve.
 A TC Monor SE vezetősége három fő-
ből áll. Az elnök, Holyba Attila gyerek-
kora óta teniszezik, ma is aktív tagja a 
felnőtt férficsapatnak, fiával, Ádámmal 
együtt, aki több korosztályos és felnőtt 
megyei bajnoki címmel is büszkélked-
het – és mellesleg szerkeszti az egyesü-
let honlapját is.
 Az egyik elnökhelyettes, Mészárosné 
Horváth Andrea asztaliteniszezőből lett 
teniszező, aki egész családját „megfer-
tőzte” a tenisz szeretetével, mindkét 
fia, Márk és Marci is szerepelt az orszá-
gos korosztályos ranglistákon. Andrea 
ma a női csapatnak a legmagasabban 

jegyzett játékosa, párosban az orszá-
gos ranglista 91. helyén áll.
 A másik elnökhelyettes, Szabó Péter 
klubtagsága közel húszéves, tagja volt  
az első alkalommal felnőtt megyei baj-
nokságot nyert csapatnak Filadelfi Zsolt-
tal, Rágyánszki Ákossal és Szabó Balázs-
zsal együtt.
 A klub taglétszáma jelenleg közel 40 
fő, akik közül 24 fő igazolt versenyző. 
Az OB II-ben szereplő női csapat tag-
jai: Lipták Júlia, Mészárosné Horváth And-
rea, Hajdú Eufrozina, Zeller Vivien, Daba-
si Viktória, Varga Diana, Törő Szabina és 
Paripás Gréta. A férfiak első csapatában 
Holyba Ádám, Borovics Péter, Hevesi Ger-
gely, Mészáros Marcell, Horváthy Dániel, 
Papp Zsombor, Holyba Attila, Szabó Pé-
ter és Filadelfi Zsolt szerepel. Az után-
pótlás legeredményesebb versenyzője 
Gáncs Botond.
 Az utánpótlás-nevelés magas szín-
vonalát szolgálják Filadelfi Zsolt nem-
zetközi vizsgával (Professionál Tennis 
Registry) rendelkező edző mellett azok 
a fiatal edzők is (Dóczy Diana, Szánthó-
Kisvári Laura, Orosz Anita és Magócsi 
Ádám), akik egykor tőle tanulták meg 
e játékot a „gödörben”. Szakmai szem-
pontból segítséget jelenthet a klub szá-
mára, hogy e sorok írója tagja a Pest Me-
gyei Tenisz Szövetség elnökségének.
 Aki a fentieknél is többet szeretne 
megtudni a monori tenisz elmúlt húsz 
évéről, illetve az aktuális események-
ről, annak figyelmébe ajánlom a www.
monortenisz.atw.hu honlapunkat.
 Ugyanakkor mi is szeretnénk többet 
megtudni az elődeinkről, ezért öröm-
mel veszünk minden személyes törté-
netet, dokumentumot a Monori Kaszi-
nói Tenisz Társaságról. Filadelfi Gábor

Kováts F., Fodor, 
Süttödy, Szigeti L., 
Preisingerné, 
Thúróczy M.,  
Kállayné, 
Baracskay 
L., Balla S. 

Kocsis János, Dóczy Diána, Horváth Viktória, Kocsis  
Dorottya, Kisvári Ágnes, Magócsi Ádám, Szalay Viktor,  
Kisvári Laura, Pausch Richárd, Filadélfi Gábor edző

Teniszklub a Balassy utcai teniszpályán 
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COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁ-
LAT, SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 

-JAVÍTÁS, KONTAKTLENCSE- 
ILLESZTÉS, -RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

SZEM ÍRISZ  
OPTIKA 

ADY 24  ÜZLETHÁZ

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Szemüveglencsék 
irodai munkához  20% ,
multifokális 
szemüveglencsék 40% 
kedvezménnyel 
kaphatók  október 31-ig!

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

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

Monor, Ady 
Endre út 24.

Csinos Károly: 
06-70/384-6746

Kovács István: 
06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu

Minden, 
ami 

kémény!
•   Kémények bélelése, 

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

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

•   Minden nemű fémszer-
kezeti lakatosmunkák!

   A korosztályos országos bajnokságokon 
(serdülő ob, Cápa-ob) három versenyzőnk 
indult: Vargha Virág, Ponyi Patrik, Kovács Pat-
rik és a népes mezőnyben (bajnokságonként 
közel 300 fő) mindegyiküknek sikerült az 
alapos felkészülésük eredményeként a leg-
jobb nyolc közé és a döntőkbe kerülni. Négy 
alkalommal is úszott Aquasprint-versenyző 
ob-döntőben, így értékes helyezéseket és 
pontokat szerezve a csapatnak: két ötödik, 
egy hetedik és egy nyolcadik helyet szerez-
tek a monori versenyzők. Ladányi Fanni si-

   Az előző idényben az Monori Sportegye-
sület kosaraslányai veretlenül nyerték a kor-
osztályos megyei bajnokságot. A szakosztály 
elhatározta, hogy most váltanak, a Nemzeti 
Kiemelt Kadet Leány Bajnokságban indulnak 
– az ország legjobb 34 csapata társaságában. 
Ez nagy lehetőség számukra – fogalmazta 
meg Csuba Attila –, hogy nagyvárosok, me-
gyeszékhelyek nagy múltú, erősebb egyesü-
letei közé kerülhetnek. Így szélesebb körben 

Az Aquasprint Alapítvány  
versenyzőinek nyári úszáseredményei

Kosarasaink magasabb szintre léptek

keresen átúszta a Balatont (5,2 km) 1 óra 46 
perc alatt,  és a Tisza-tavi nyíltvízi versenyen 
kategóriagyőztes lett.
 A nyári programot egy szezonzáró úszóver-
sennyel zártuk Székesfehérváron, ahol min-
denki tudott még a legjobb eredményén javí-
tani. Összesen 17 érmet szereztek úszóink. 11 
arany, 3 ezüst és 3 bronz. (Ocztos Edina, Vargha 
Virág, Mikola Bence, Losó Dávid, Kovács Patrik, 
Ponyi Patrik). Így elmondható, hogy minden te-
kintetben sikeresen zárta az első évadját a mo-
nori Aquasprint Alapítvány úszócsapata. P. I.

megismerhetik klubunkat, városunkat és 
több rangos hazai mérkőzés lesz a Szterényi 
Sportcsarnokban is.
 Szeptember 17-én, a szolnoki selejtező-
ben a tavalyi 4. helyezett, korosztályos vá-
logatottakkal kiálló Kosárlabda Akadémia 
Péccsel játszottak a lányok. Szoros első fél-
idő után kijött a magasság és rutinbeli kü-
lönbség, de a vereség ellenére is sok dicsére-
tet érdemeltek. A tavalyi 7. helyezett Szolnok 

ellen a félidőben még döntetlen volt, de ké-
sőbb érezhetően elfáradtak, köszönhetően 
annak, hogy több meccset játszottak ellen-
felüknél. A tavalyi nagy gólarányú győzel-
mek után ez az idény valószínűleg nem az 
eredményességről fog szólni elsősorban, de 
a komfortzónát elhagyva sokat akarnak ta-
nulni, tapasztalni és a felzárkózásért küzde-
ni. És ez – Csuba Attila szerint – sok mun-
kával nem elérhetetlen. B.G.   

Ön mit kezdene plusz egy szobával, ha nagyobb otthona lehetne? 
Adjon teret igényeinek a Takarék Otthon 
és Otthonteremtő Kamattámogatott hitelekkel! 
Igényelje lakásvásárlásra vagy építésre induló díjkedvezményekkel! 

A hirdetésben szereplő hitelhez kapcsolódó Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A THM-ek meghatározása az 
aktuális feltételek fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén módosulhatnak.  A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként 
bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletekről 
tájéko zódjon a PÁTRIA Takarék fi ókjaiban, vagy keresse fel honlapunkat!

Ön mit kezdene plusz egy szobával?

Takarék Jelzáloghitelek akcio.patriatakarek.hu/ingatlanhitel
facebook.com/patriatakarek

Takarék Otthon Hitel 
THM: 3,04%-6,22%

Takarék 10+10 Otthonteremtő 
Kamattámogatott Hitel 
THM: 3,12%-3,20%

Bővebb információ: Monori Fiók +36 70 370 7946
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Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik elkísérték utolsó útjára szeretett 
halottunkat, Karkossiák Pétert, és 

együtt érezve a családdal, sírjára elhe-
lyezték a megemlékezés virágait.  

A gyászoló család 

•   Cserépkályha, kandalló építése, átépí-
tése, javítása korrekt olcsó áron. 3. ge-
nerációs cserépkályhaépítő mester. 
Érd.: 06-20/499-74-60

•   Eladó szőlőprés darálóval együtt. 
Irányár: 35 000 Ft. Tel.: 06-30/553 6740

•   Eladó 2004-ben épült, fiatalos la-
kás Monor központjában. 77 m2, 2 szin-
tes, teljesen klimatizált. Zárt udvar, 
kocsibeálló, szőlőlugas. Fürdő-, előszo-
ba- és konyhabútor, beépített háztartá-
si gépek az árban. Családoknak is ideá-
lis! Érdeklődni: 06-30/606-1605

•   Vad Gábor cserépkályhaépítő mester 
Telefon: 06-20/960-8156 Korrekt, gyors, 
olcsó + 3 év garancia, mesterembertől. 
Retro, modern, klasszikus, hordozható, 
téglakályha.

•   Régiségeket, pénzeket, 
kitüntetéseket vásárolok. 
Tel.: 06-70/214-3760. 

 •   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-
bükk 15500 Ft/m3, akác-tölgy-bükk ve-
gyesen 16000 Ft/m3, akác 16500 Ft/m3. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyisé-
get! Tel.: 06-20/343-1067 

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés

 Alapító laptulajdonos: Monor Városi Önkormányzat • Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. Cím: 2200 Monor, Táncsics 
M. u. 38. Szerkesztő: Varga Norbert, Felelős kiadó: Papp János • Szerkesztőség: Kossuth Lajos u. 71./A, I. em 1.  
(a K&H bank felett) Tel./fax: 06-29/412-587, e-mail: info@regiolapok.hu • Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft.  
(1211 Budapest, Központi út 69–71.) A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója • Készült: 6300 példány-
ban ISSN: 1216-8106 • Terjesztés: Magyar Posta Zrt. • Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem 
vállalunk. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Címlap: Gergely Margit

Impresszum MONORI STRÁZSA  
XXV. évfolyam, 9. szám • 2016. október 4. 

AJÁNLÓ

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Cím: Monor,  
Kistói út 120.

Telefon: 06-29/415-176  
Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

Hamarosan új 

helyre költözünk.

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: +36-20/389-8261

Nyitvatartás: 
 H–P: 8–18, 
Szo: 8–13, 

V: zárva 

Akció: 
2016. október 7–21
illetve a készletünk 

erejéig.

Royal  
vodka
0,35 l

Queen  
üdítők 
2,5 l

CBA 
Gyermelyi  
tészta
500 g

Mécses 
virágos

Kozák fehér 
félédes bor
0,75 l

Happy  
kutyaeledel
1240 g

Cattos  
macska- 
eledel
415 g

Fabrikett
10 kg

Riesenbrau  
sör
palackos
0,5 l

Wiener extra 
kávé
250 g

CBA  
sós chips
90 g

Surf mosókapszula
15 db-os

Zewa papír-
zsebkendő 
90 db-os

Löwenbrau  
sör
 dobozos, 
0,5 liter

1275 Ft helyett

990 Ft

195 Ft 
helyett

179 Ft

189 Ft 
helyett

179 Ft

369 Ft 
helyett

329 Ft

239 Ft helyett

209 Ft

239 Ft 
helyett

219 Ft

99 Ft 
helyett

95 Ft

699 Ft 
helyett

669 Ft

99 Ft helyett

89 Ft

409 Ft 
helyett

389 Ft

149 Ft 
helyett

129 Ft

899 Ft 
helyett

799 Ft

235 Ft 
helyett

209 Ft

159 Ft 
helyett

139 Ft

Nem csak 

kereskedők 

részére!



Akciós árak október 10-től 22-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitvatartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

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

 fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök • tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már 
bankkártyával, 
Erzsébet-kártyá 
-val is fizethet  

nálunk!

Hétfőn

Szerdán

Pénteken

Csütörtökön

Szombaton

Kedden Bőrös császár

Disznósajt

Csirkefarhát       

Csirkecomb

Sertés apró hús

899 Ft/kg
990 Ft/kg

1100 Ft/kg

850 Ft/kg

899 Ft/kg

729 Ft/kg

899 Ft/kg
399 Ft/kg

1090 Ft/kg

799 Ft/kg99  Ft/kg

1190 Ft/kg

990 Ft/kg

599 Ft/kg

699 Ft/kg

Csontos csirkemell

Monori kolbász

Bőrös comb

Erdélyi szalonna

Füstölt csülök

Sertéscomb

Bőrös félsertés Hurkának való 
belsőség, 

kolbásznak való 
apróhús 

nagy mennyiségben 
is rendelhető.

Füstölt
szalonna

Faros  
csirkecomb

Sertéstarja csonttal



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


