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Monor nem felejti  
A HŐSÖKET

„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek 
újak” – hallhattuk sokszor az 1956-os forradalom 
60. évfordulójának szlogenjét. Monor sem felej tette 
el az országos eseményekben részt vevő helyi hőseit 
és mártírjait, nekik emléket állítva szervezte meg a 
Vigadó Kulturális és Civil Köz pont a városi 
programokat a kerek évfordulón.

K öszönettel és hálával tartozunk ’56 
igazi hőseinek, hiszen hősiessé-
gükkel, hazaszeretetükkel, küz-

delmükkel ők vívták ki az 1956-os for-
radalom és szabadságharc győzelmét 
– mondta a városi programokat megnyi-
tó ünnepi beszédében Pogácsás Tibor ál-
lamtitkár. A rendezvény nyitóelőadása a 
hatvan évvel ezelőtti október és november 
hónap eseményeit idézte fel a Magyar Ál-
lami Operaház kamarakórusának közremű-
ködésével. A csodát most is ők vigyázzák című 
színvonalas műsorban Ruzicska László és Turpinszky 
Gippert Béla prózai és énekes művekkel egészítette ki a kórus 
által megénekelt darabokat.
 Ezt követően Zsombok László nyitotta meg a Szilánkok ’56 
című kiállítást. A polgármester jelképes momentumokra em-
lékeztetett beszédében. A Kossuth Lajos utcai társasház hom-
lokzatát – mely évtizedeken keresztül szovjet csillag helye volt – 
most az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumen-
tációs és Kutató Intézete Közalapítvány közreműködésével az 
egyik helyi hős, Kóté Sörös József hatalmas molinója díszíti. A 
kiállítás helyszíne is jelképes, hiszen a jelenlegi könyvtár épü-
lete a rendszerváltás előtt pártház volt.
 A kiállítás arcai mind monori hősök. Kóté Sörös Józsefet, 
Tóth Józsefet és Kovács Imrét a budapesti harcokban való köz-
reműködésért kivégezték, Magócsi István teológus hallgató 
orvlövész áldozata lett a pesti utcán. A monori srácokat nem 
felejtjük, és azt szeretnénk, ha emlékük – és a számunkra egy-
értelmű szabadságért folytatott harcuk – példaként állhatna 
a mai monori fiatalok elé. Ezért döntött úgy a város vezeté-
se, hogy jelentős anyagi támogatással életre hívja a Szilánkok 

’56 című kiállítást. A tárlat berendezése során 
a szervezők összegyűjtötték a helyi tárgyi em-

lékeket, amelyeken keresztül a ma embere is megis-
merkedhet a 60 évvel ezelőtti eseményekkel. Már a megnyitó 
napján több százan látták az igényesen berendezett kiállí-
tást, melyet november 30-ig bárki ingyenesen megtekinthet 
a könyvtárban.
 A kiállításhoz szorosan kapcsolódva, az összegyűjtött anya-
gokról egy hiánypótló kiadvány is készült az évfordulóra. A 
Szilánkok és legendák című kötet részletesen leírja a helyi ese-
ményeket, melynek köszönhetően a kiadvány a monori diá-
kok történelemoktatásában is szerepet kaphat. A nemzeti ün-
nep napján bemutatott kiadvány címe két fontos részletre utal. 
Egyrészt a helyi tárgyi emlékek meglétére: szilánkok – a kiállí-
tás egyik legfontosabb darabja a Budapesten ledöntött Sztálin-
szobor egy kis bronzszilánkja. Másrészt a legendák szó is szán-
dékosan szerepel: jó néhány olyan legenda ismert, melynek a 
történeti hűségét nem sikerült igazolni a rendelkezésre álló idő 
alatt. Ezek közül a legérdekesebb, hogy egyes elbeszélések sze-
rint monoriak által vezetett teherautó is részt vett a Sztálin-szo-
bor ledöntésében.
 A nemzeti ünnep programjai a Vigadó Dísztermében szerve-

zett színházi előadással fe-
jeződtek be. A Monori Szín-
ház előadásában bemutatott 
Hová tegyük Rákosi elvtár-
sat? című darabot telt ház 
fogadta. A politikamentes 
politikai bohózatot Mizsei 
Bernadett, a darab szerző-
je is a helyszínen tekintet-
te meg. A Patkós József által 
rendezett színdarabot az 
1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójá-
ra létrehozott emlékbizott-
ság támogatta.

Készüljünk együtt 
a szeretet ünnepére! Színes, minden 

korosztálynak szóló rendezvénysorozattal 
várjuk a karácsonyt Monoron. 

Legyen részese Ön is! 

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról a monori egyházak gondoskodnak.
Bővebb információ: 06-29/413-212, vigado@vigadokft.hu, www.vigadokft.hu

November 18. 19:00, Vigadó
Angyali üdvözlet – adventi kiállítás Kruchió László munkáiból. 

Társrendezvény Józsa Judit kerámiaművész kiállítása. 

November 27. 11:00-16:00
Kézműves foglalkozás és helyi kézműves termékek 

bemutatója a Vigadó földszintjén

November 27.  16:00, Szent István tér
Első adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik a református, a katolikus, az evangélikus és a 
baptista egyház kórusa

Köszöntőt mond: Schaller Tamás és Vladár István 
lelkipásztorok

Gyertyát meggyújtja: Dr. Zsombok László polgármester

November 27. 17:00, Művelődési Ház
József, az álmok királya

Katolikus egyház ifjúsági csoportjának előadása 

December 3. 
Jégpálya megnyitója a Balassi utcai sporttelepen 

December 4. 16:00, Szent István tér
Második adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik a református egyház kórusa
Köszöntőt mond: Paszternák Tamás plébániai kormányzó

A gyerekeket Monori Mikulás várja a koszorú mellett!

December 6. Művelődési Ház
Kiss Kata Zenekar koncertje 

December 9. Vigadó
Hagyományos karácsonyi hangverseny

Forrás kórus karácsonyi műsora

December 10. 10:00 Művelődési Ház
Monori Nagycsaládos Egyesület Mikulás előadása

December 10. 18:00 Művelődési Ház
Táncház a Monori Strázsák Néptánc Egyesület szervezésében

December 11. 16:00, Szent István tér
Harmadik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a baptista egyház kórusa

Köszöntőt mond: Seres Győző lelkipásztor

December  15. 17:00, Vigadó Díszterem
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori Tagintézménye 

tanulóinak évzáró koncertje 

December 17.  16:00, Szent István tér
Városi karácsonyi ünnepség

Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház egyházközössége 
élő betlehemmel, forralt borral, teával és zsíros 

kenyérrel gondoskodik. Közreműködik a Monori Strázsák 
Néptáncegyüttes.

December 18. 16:00, Szent István tér 
Negyedik adventi gyertya meggyújtása

Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
Köszöntőt mond: Selmeczi Lajos lelkész

December 18. 17:00 Református Nagytemplom
Jótékonysági karácsonyi hangverseny

December 24. 16:00
Pásztorjáték a római katolikus templomban

Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban

Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban

Gyermekkarácsony a református kistemplomban

December 24. 24:00
Éjféli szentmise a római katolikus templomban

Ünnepi fényben

A Pesten ledöntött Sztálin-szobor egyik darab-
ja, a kiállítás és a monori kiadvány névadója
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MEGÚJULÓ  
médiafelületek
Monor Város Önkormányzata mindig fontosnak tartotta a 
lakossággal való párbeszédet, amely napjainkban már a kor 
elvárásai szerint zajlik. A Monori Strázsa újság és a Gemini 
Televízió mellett ma már meghatározó szerep jut a megújult 
városi honlapnak és a legnagyobb közösségi oldalnak.

  Tavasszal jelentette be a képviselő-tes-
tület, hogy jelentős közvilágítás-fejlesztést 
hajt végre a városban. A kivitelezés előké-
szítését időben megkezdte a városvezetés, 
hogy a téli időszakra a város legtöbb pont-
ján elkészüljön a fejlesztés. A szolgáltató 
azonban nem volt kellően rugalmas a ki-
vitelezés terén.
 A márciusi-áprilisi megkereséseket köve-
tően az EDF DÉMÁSZ munkatársaival sok 
esetben csak a nyár második felében sikerült 
a helyszíni bejárásokra időpontot egyeztetni. 
Az elhúzódó tárgyalások miatt eddig össze-
sen öt helyre sikerült megrendelni a lámpa-
testeket: a Váczi Mihály köz, Batthány utca, 
Liszt Ferenc utca, Kinizsi köz, Széchenyi 
utca lakói számíthatnak rá, hogy megkezdi 
a munkát a szolgáltató. 
 A többi tervezett helyszínre október végére 
ígért árajánlatokat a szolgáltató, de az eddi-
gi tapasztalatok alapján a határidők további 
csúszására lehet számítani. A képviselő-tes-
tület döntése értelmében a következő helye-
ken kerül fel 1-1 új lámpatest: strázsahegyi 
Kadarka sor, Kossuth Lajos utca Vásár tér fe-
lőli vége, Szatmár utca, Péteri út, Székely Ber-
talan köz. Emellett az EDF DÉMÁSZ 6-6 új 
lámpát épít ki az Ipar utcában és a Pince ut-
cában, várhatóan 2017 végéig.

  Monor Város Önkormányzata minden év-
ben elismeri a város közbiztonsága érdeké-
ben tett kimagasló teljesítményt, vagy huza-
mosabb időtartamon át folytatott kiemelkedő 
munkásságot. 2016-ban a Monor Közbizton-
ságáért Díjat a Monori Polgárőr Közhasznú 
Egyesületnek ítélték oda.
 Az egyesület fontos szerepet tölt be a vá-
ros életében. 40 aktív tagjukkal a Monori 
Rendőrkapitányság illetékességi területén 
található települések közül a legtöbb szol-
gálati órát adták Monor közbiztonsága ér-
dekében. Önkéntes munkájuk során több-
ször életet is mentettek, hasonlóan fontos 
az iskolák környezetében végzett jelzőőri 
tevékenységük.
 Az esti szolgálatok mellett szinte minden 
monori esemény biztosításában közremű-
ködnek, legyen szó kultúráról vagy sport-
ról. Pest megyében elsőként alapítottak if-
júsági tagozatot, így az egyesület tagjainak 
utánpótlása is biztosított.
 Az önkormányzat nevében Zsombok Lász-
ló polgármester Nagy Zoltánnak, az egyesület 
elnökének adta át a díjat az októberi testüle-
ti ülésen. nfo

Idén is nagyszabású 
megnyitóval veszi 
kezdetét a monori 
korcsolyaszezon a 
Balassi utcai sport-
telepen. A decem-
ber első szombatjá-
tól működő jégpálya 
nyitónapján gyerekműsorok, élő koncertek, jég-
táncbemutató várja az érdeklődőket. Részletes 
programok hamarosan a www.monor.hu oldalon. 
 Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy 
Monor Város Önkormányzata döntése szerint a ta-
valyi évhez hasonlóan a korcsolyapályát iskolai és 
óvodai szervezett csoportok tanítási időben, dél-
előtt térítésmentesen használhatják. A gyermekek 
szállításáról és a korcsolyaoktatásról is az önkor-
mányzat gondoskodik. Kérjük, jelezzék az iskolák-
ban az osztályfőnöknek, testneveléstanárnoknak, 
óvónőknek, hogy igénybe kívánják-e venni az in-
gyenes lehetőséget? (Korcsolyáról mindenki maga 
gondoskodhat, vagy kedvezményesen bérelhető 
a helyszínen.) További információ kérhető a 06-
29/612-310 telefonszámon. 

Az 1956-os forradalom napjaiban a Magyar Rá-
dió a hírek, a szónoklatok és a hosszú szünetje-
lek 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 hangula-
tot szeretné felidézni Balázs János és Mocsári Ká-
roly kétzongorás hangversenyével az 1956-os for-
radalom 60. évfordulóján.
 A műsorban elhangzik Beethoven Egmont-nyi-
tányának négykezes változata, valamint váloga-
tás Liszt, Bartók és Dohnányi kétzongorás és szóló 
darabjaiból.
 A koncert november 11-én 18 órakor kezdődik 
a Vigadó dísztermében. Belépőjegyek elővétel-
ben 1000 forintért, a koncert napján 1500 forin-
tért vásárolhatók meg.
 Jegyrendelés, információ a www.vigadokft.
hu oldalon, a 06-29/413-212 telefonszámon vagy 
a vigado@vigado.hu e-mail címen.

December 3-án 
indul a korcsolya - 
szezon!

Zongorakoncert  
a forradalom  
emlékére

Októberben tartott a képviselő 
-testület közmeghallgatást Monoron

Beszámoló a 
közvilágítás 
fejlesztéséről

Kitüntetést érdemel a  
közösségért végzett munka

  Október 17-én délután várták az érdeklő-
dőket a minden évben szokásos közmeghall-
gatásra, melyet idén is a Vigadó dísztermé-
ben tartott a képviselő-testület. A formailag 
testületi ülésnek számító nyilvános fórumon 
ilyenkor bármilyen lakossági észrevételt meg-
oszthatnak a monoriak a város vezetésével. 
 Elsőként dr. Zsombok László polgármester 
tájékoztatta az érdeklődőket az önkormány-
zat gazdálkodásáról. Beszámolójából kide-
rült, hogy az első félévben minden jelentős 
adónemből sikerült az egy félévre várt be-
vételeket túlteljesíteni, így év végére elkép-
zelhető, hogy a vártnál több bevétel folyik 
be a város kasszájába. Kiderül az is, hogy 
hitel felvétele nélkül gazdálkodik az önkor-
mányzat. 
 A második napirendi pontként az elmúlt 
év fejlesztéseit, beruházásait ismertette a pol-
gármester. Melyekről már értesülhettek olva-
sóink a Monori Strázsa újságból vagy a vá-
ros megújult internetes oldalán keresztül. 
 A harmadik napirendi pont keretén Dará-
zsi Kálmán. alpolgármester számolt be az elő-
ző közmeghallgatáson és az azóta felmerült 
lakossági észrevételek kezeléséről. 
 A közmeghallgatás idén is a lakossági észre-
vételek bejelentésével zárult. Felmerült például 
a vásártér hasznosításának kérdése. Zsombok 

László válaszában el-
mondta, hogy szóba 
került a terület lakó-
övezetként való hasz-
nosítása, de konkrét 
elképzelés még nem 
született a terület fel-
használásával kapcso-
latban. Ami biztosan 
elmondható, hogy a 
vásártér területe a leg-
nagyobb olyan belte-
rületi ingatlanja a vá-
rosnak, ahol családi 
házas lakóterület ki-
alakítására lehetőség 
van. 
 Több hozzászóló is 
joggal panaszkodott a vasútállomás és kör-
nyékének állapotára. A város vezetőinek vá-
laszából kiderült, hogy a képviselő-testület 
is tisztában van a MÁV által üzemeltetett 
ingatlanok állapotával, legyen szó parkoló-
ról, aluljáróról vagy magáról az állomásról. 
A városvezetés szeretne megoldást találni a 
problémára, ezért többször kezdeményezték 
a MÁV-nál az épület üzemeltetésének átvé-
telét, de érdemi tárgyalásra eddig nem ke-
rült sor a vasúttársaság részéről. 

 Zsombok László – szintén lakossági kér-
désre válaszolva – elmondta, a képviselő-
testület tervei között szerepel a Petőfi utcai 
kisegítő iskola hasznosítása. Az épület eset-
leges felújításával együtt a Petőfi utca–Virág 
utca és Széchenyi utca közötti szakaszának 
a rendezése is megtörténhet a közeljövőben. 
 Több, a közvilágítást érintő észrevétel is 
érkezett, ezekről a Monori Strázsa újság kö-
vetkező számában és a www.monor.hu ol-
dalon olvashatnak részletesen.

Nagy Zoltán, a monori polgárőrök el-
nöke kezében az elismeréssel

A Gemini Televízió megújult stúdiója

A közösségi média térhódítására reagál-
va 2015-ben döntött úgy a városveze-
tés, hogy Monor legyen jelen a legnép-

szerűbb közösségi oldalon a Facebookon is. 
Monor hivatalos profilja rendszeres, napi in-
formációkkal szolgál a város eseményeiről. A 
képviselő-testület és a szerkesztők is napra-
készen válaszolnak a felületen a lakossági fel-
vetésekre. Több mint 3000 követővel az egyik 
legdinamikusabban fejlődő városi Facebook- 
oldal a környező, Monornál nagyobb városok 
között is. Instagramon is megjelent városunk: 
a megosztásokat @monorvaros megjelöléssel 
érhetik el a felhasználók.
 Szintén Monorról szóló hírek, beszámolók 
naprakész közlése kapcsán merült fel egy új, 
helyi híreket középpontba helyező honlap öt-
lete. A márciusban elindult, monori és Monor-
hoz kötődő fejlesztők által kialakított webol-
dalt naponta közel ezren olvassák. A kötelező 
önkormányzati tartalmak mellett rendszere-
sen frissülő hírekkel, lakossági fotópályázat-
tal, programajánlókkal és sporthírekkel vár-
ja a www.monor.hu portál az érdeklődőket. 
A weblapon a Monori Büszkeségfal mutatja 
be a legfontosabb városi fejlesztéseket, beru-
házásokat. A rendszeres és naprakész tartal-
mat – a képviselő-testület döntése értelmé-
ben – a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
szolgáltatja.
 A helyi televíziós adást a Gemini Televí-
zió stábja készíti. Hosszú idő után idén a stú-
dió fejlesztéséről döntött a képviselő-testü-
let, a beruházás eredményeként a digitális 

Igen, abban az esetben, ha sokan szavaznak a 
megújult weboldalra az Év Honlapja pályáza-
ton. Az új weboldalt – a sok pozitív visszajel-
zésen fellelkesülve – benevezte a városvezetés 
az ország legrangosabb online marketingkom-
munikációs megmérettetésre, Az Év Honlap-
ja pályázatra. A kategóriák szerinti nevezőket 
elismert tagokból álló szakmai zsűri értékeli 
és elemzi. A már beadott nevezést követően 
folyamatosan figyelik a honlapokat, amiben 
igen jól szerepel városunk oldala, az elem-
zések alapján a legjobb tartalmi indexszel 
rendelkezik a több tucat weboldal közül. A 
szakmai zsűri mellett közönségszavazást is 
hirdettek, ennek részleteit a www.evhonlapja.
hu oldalon olvashatják és itt adhatják le vok-
saikat. Szavazzanak minél többen, legyen a 
monori weboldal az év honlapja!

Monoré lehet  
az év honlapja?

adások kínálatában is látható lesz a televí-
zió műsora. A közel tízmillió forintos fej-
lesztés során az elavult SD-analóg rendszer 
helyett egy korszerű HD-stúdiót rendeztek 
be. Többek között három JVC ProHD kame-
ra, egy videokeverő, új monitorok, hang-
pult, számítógépek és feliratozó program 
teszi lehetővé, hogy korszerű, 16:9 képará-
nyú, HD-felbontású adás jusson el a monori 
otthonokba. A stúdió épülete és a most be-
szerzett eszközök nagy része a város tulaj-
dona. A televízió vezetése folyamatos tár-
gyalásokat folytat a szolgáltatóval, hogy a 
csatorna a közeljövőben felkerüljön a digi-
tális adások kínálatába. Addig is a www.
geminitv.hu weboldalon tekinthetik meg a 
HD minőségben rögzített adásaikat. 
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H ogy lakói miképpen értesülnek mindar-
ról, ami lakóhelyükön történik, ezt pró-
báltuk most kideríteni. Sokféle lehetőség 

áll ugyanis rendelkezésükre, amelyek közül ki-ki a 
neki legjobban megfelelőt választhatja. Vagy a pla-
kátokat, felhívásokat veszi szemügye a belvárosban, 
az intézmények környékén, ha már úgyis arra 
jár. Aki ritkábban fordul meg a centrum-
ban, azt segítheti a helyi lap, a Strázsa 
újság, de éppenséggel a Régió mo-
nori kiadásban is talál informáci-
ókat. Végül pedig, de egyáltalán 
nem utolsósorban, az interneten 
a város honlapja és több web-
oldal is foglakozik a város ese-
ményeivel, történéseivel, hogy a 
népszerű internetes közösségi ol-
dalról már ne is beszéljünk.
 Megszólítottjaink mindenesetre 
valamennyit, ez utóbbit is szóba hozták.
 Szabó Dorottyát és Gulyás Rolandot ál-
lítottuk meg elsőként, és ahogy az már fiatal höl-
gyek esetében legtöbbször lenni szokott – írtunk 
már erről nem is egyszer – hiába nagyon szépek, 
még egy bélyegnyi portréképet sem akarnak lát-
ni magukról az újságban.
 Gulyás Rolandot a fényképezés nem zavarta, mi-
közben együtt, egymástól átvéve a mondatok foly-
tatását, elmondták, hogy éppenséggel érdekli őket, 
mi történik Monoron. De mivel idejük nagy részét 
a fővárosban kénytelenek tölteni, mert ott dolgoz-
nak, minden egyebet is ott intéznek. Így praktiku-
sabb. Viszont ennek következtében nemigen van 
kapcsolatuk a várossal, ahová aludni járnak haza, 
legfeljebb az interneten nézik meg néha, mi az új-
ság. De a város honlapját még egyszer sem látták és 
a Strázsa újságot is elég régen olvasták – mondták.
 Ellenben azonnal kiderült, hogy Povázson Erzsé-
bet viszont nagyon is képben van. A Vigadó rek-
lámfelületeit, a Strázsa újságot, a város honlapját 
és az egyéb internetes lehetőségeket egymás után 
sorolta. Szerinte mindez elegendő ahhoz, hogy va-
laki tájékozott legyen a város életét illetően. Sze-
rinte eseményből van bőven, bár nyilván akadnak, 
akiknek így is hiányérzetük van, hiszen ahány em-
ber, annyiféle érdeklődési kör, minden egyes lakó-
nak pedig nem lehet kedvére tenni.

 Povázson Erzsébet úgy véli, mivel sok a 
városba újonnan beköltöző lakó, őket kelle-
ne leginkább megszólítani, hogy közösség-
re találjanak itt. Annak azonban örül, hogy 
van már olyan generációja a monoriaknak 
– mégpedig a negyvenes korosztály –, amelyik 

nem csak figyeli az eseményeket, hanem ala-
kítja is, és közben segítségére vannak 

egymásnak.
 Kiss Margit, aki pedig az elő-

ző beszélgetésünkről nem is 
tudott, ebbe a gondolatme-
netbe illesztve mondta el 
nekünk, hogy ők még új-
nak számítanak Monoron, 
így aztán figyelik a híreket, 
információkat, hogy minél 

többet megtudjanak a városról. 
Szabolcs megyéből költöztek Mo-

norra, hogy Pesten élő lányukhoz köze-
lebb legyenek. Ezt a helyet szimpatikusnak 

érezték, így ezt választották. Azóta pedig kiderült, 
hogy Kisvárdáról – ahonnan ők is jöttek – töb-
ben is élnek már a városban, és bár a kisvárda-
iak közösségét még nem alakították meg, de 
jó érzés, hogy tudnak egymásról.
 Kiss Margitnak a férje a hírek legszorgal-
masabb figyelője – derült ki – ő az interne-
ten kíséri figyelemmel a történéseket, míg a 
felesége a Strázsát és a Régiót lapozza fel szí-
vesen.
 Tóthné Zsuzsa rögtön az internettel kezdte. Azt 
mondta, manapság ez a leggyorsabban és legköny-
nyebben elérhető hírforrás. Ismeri a város honlap-
ját, a kulturális programokról is onnan tájékozó-
dik – főleg a gyereket érintő eseményekről, bár 
ezeket szerinte lehetne körültekintőbben szer-
vezni, hogy ne mindig a helyszínen derüljön 
ki, melyik nem való a kicsiknek, hová várják 
inkább a nagyobbacskákat?
 A Facebookot pedig nevetve említette, mint 
nélkülözhetetlen fórumot ahhoz, hogy a hí-
reket mindjárt meg is lehessen beszélni. Sőt, 
ez kiválóan alkalmas arra is, hogy ha az em-
ber rá sem keres valamire, mert nem tud róla, itt 
az az információ is kérés nélkül szembejön vele a 
hírfolyamban.  Molnár Anna

Monoron is zajlik az élet, egymást követik az események, az 
„álmos kisváros” jelző nem jellemző erre a településre sem.

A legmagasabb betegbizton sági 
szintet jelentő informatikai fejlesztést 
hajtottak végre a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és Rendelőintézetben. 

Tóthné 
Zsuzsa

Gulyás  
Roland

Povázson 
Erzsébet

Kiss  
Margit

KÖZÖSSÉG KÖRKÉRDÉS

   Honnan tudja,  
     mi történik  
A VÁROSBAN?

Növekvő betegbiztonság  
a BAJCSY-KÓRHÁZBAN

xxx

  Hetedik alkalommal ehetett-ihatott, 
szórakozhatott mindenki a Monori Piac-
csarnokban október 1-jén, azzal a plusz 
jó érzéssel, hogy a finom ételek és ita-
lok árával még segíteni is tudott. Most 
– Mocsári Károly zongoraművészünk ja-
vaslatára – két monori pályakezdő zene-
művészt. A Monori Lokálpatrióta Egy-
letnek ezúttal is bevált az az elképzelése, 
hogy a szüreti felvonuláshoz kapcsol-
ta rendezvényét. A remek ízekre és a 
jó monori borokra pedig az volt a ga-
rancia, hogy most is ott voltak azok a 
remek főzőcsapatok és borászok, akik-

A z országban elsőként a  Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rende-
lőintézetben alkalmazzák elő-

ször a laborvizsgálatoknál a páciensek 
adatainak teljesen automatizált azono-
sítását – emelte ki dr. Bodnár Attila fő-
igazgató. Az új rendszert a fekvőbeteg- 
osztályokon, a szakambulanciákon és 
a laboratóriumi vizsgálatok során al-
kalmazzák a kórházban. 
 A mintavételi csövek gyári vonalkód-
jával összekapcsolt betegazonosító biz-
tosítja a minták megfelelő hozzárende-
lését a pácienshez a vérvétel pillanatától 
a laboratóriumi lelet elkészültéig. Em-
beri kéz csak a mintavételt végzi. Ez-
zel az automatizálással a biztonságos 
betegminta-azonosítás feltételei adot-
tak, a mintavételi csövekre történő kéz-
írásból fakadó tévedések, minta- vagy 
betegcserék lehetősége kizárt.
 A Bajcsy-Zsilinszky Kórházban a 
Greiner Bio-One cégcsoport laborató-
riumi vizsgálatokat támogató Greiner 
eHealth Technoligies (GeT) rendszer-
csomagjának részeként került kifej-
lesztésre a mintavételi csövek egyedi 
azonosító jelölése. Ez a kód a gyártás 
időpontjától a minta megsemmisítéséig 
lehetővé teszi az azonosítást. A gyártó 
garanciát vállal arra, hogy 30 éven be-
lül azonos 10 karaktert tartalmazó kód 
nem tud előfordulni.

Ismét sikeres volt a Jótékonysági Főzés 
nek önkéntes feladatvállalására min-
dig lehetett számítani.
 Balogh József és családja, a B&K Kft., 
a Balogh és Fiai Kft., a Jobbik Monori 
Alapszervezete, Kovács László és csapata, 
a Monori Bölcsőde, a Demokratikus Ko-
alíció, a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat, a Pedagógusok Szakszervezetének 
Monori Járási Szervezete, a Kénlapso-
ri Kukták, a Monori Roma Önkor-
mányzat, a TO+Úr Kft., Szuchy Lóránt 
és családja, a Dunaharaszti Polgárőr-
ség, Róth Artúr és a Genezáret Gyüle-
kezet mindenképpen nagy köszöne-

 A mintavételi csövön található vo-
nalkód szkenneléssel hozzákapcsolha-
tó a beteg adataihoz. Ezt az informati-
kai rendszer végigkíséri a laboron belül 
a lelet elkészültéig, rögzítve és visszakö-
vethetővé téve minden elemet, kikü szö-
böl ve a tévedés lehetőségét. A rendszer 
beépített adatvédelemmel rendelkezik, 
megfelel az adatvédelmi előírásoknak. 
 Az informatikai rendszer az előre rög-
zített vizsgálatkérések alapján a vérvételt 
végző szakdolgozó számára meghatá-
rozza, milyen típusú és hány mintavé-
teli cső szükséges a kért vizsgálatok el-
végzéséhez, minimalizálja a mintavételi 
csövek összekeveredésének kockázatát.

 A labor további azonosítókat nem 
használ, az automaták a gyári vonal-
kód szerint végzik az analízist. Az eset-
leges betegcsere azonnal kiszűrhető a 
laborban, amennyiben az online érke-
ző páciensnév és a vonalkód leolva-
sóval kapott név nem azonos. A min-
tavételi csövekre kézzel nem történik 
adatfelírás, a tévesztés lehetősége így 
minimálisra korlátozódik.
 „Ezzel az informatikai fejlesztéssel 
a betegbiztonság növelésének útján 
egy újabb jelentős lépést tett a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet.” 
– nyilatkozta dr. Bodnár Attila főigaz-
gató. nfo

tet érdemel főztjeiért. Természetesen a 
vendégek is, bőséges fogyasztásukért. 
De a rendezvény sikeréhez nélkülözhe-
tetlen volt Monor Város Önkormányza-
tának, a Kerbor Kft.-nek, a Lions Club-
nak, az Állomás Pékségnek, a KÖVÁL 
Zrt.-nek, a Régió Lapkiadó Kft.-nek, a 
Somodi Szikvíznek, a Gemini Televízi-
ónak, Petrik Sándornak, Kalmár György-
nek, Sztojka Ferencnének, Beck Erikának 
és dr. Bíró Péter Gábornak a támogatása. 
Mindennek eredményeként 365 ezer 
forintot tudnak elosztani a kedvezmé-
nyezetteknek. B.G.
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Folyamatban van Monor új településfejlesztési 
koncepciójának kidolgozása. A város jövőjét is 
meghatározó dokumentum építészeti részleteiről 
Gubán Sándor főépítésszel beszélgettünk.

„Meg kell tudni, hogy 
miben vagyunk JÓK”

  Az Emberi Erőforrások Bizottsága által koor-
dinált, egész tanéven át tartó játékos verseny 
célja, hogy az általános iskolások minél aktí-
vabban vegyenek részt a városi sport- és tö-
megsportéletben. Az eddigi években hat ver-
senyszámban – kosárlabda (streetball), futás 
(külön váltó és síkfutás), úszás, sakk, labdarú-
gás – mérték össze erejüket a monori diákok. 
A bizottság kezdeményezésére az idei tanév-
ben kiegészül a verseny a májusi Strázsahe-
gyi Tekerő kerékpárversennyel is. 
 Hagyományosan az első versenyszám a 
streetball. A Kossuth Lajos Általános Iskola 
által szervezett számot már meg is rendez-
ték szeptember 29-én a Balassi utcai sportte-

Melyik a legsportosabb iskola? 
lepen. A négy általános iskolából 64 csapat-
ban, közel 200 diák mérte össze játéktudását. 
Az egész délután át tartó versengést követően 
három korcsoportban dőlt el, hogy kik a leg-
ügyesebb kosarasok. A 3-4. osztályos lányok 
között a Kossuth iskola diákjai nyertek: a lá-
nyok között a Fazekas Kitti, Kolompár Izabella, 
Pálfai Kármen, Zöldi Nóra; míg a fiúknál a Baj-
kai Ádám, Czövek Szabolcs, Simon Levente, Só-
lyom Krisztián alkotta csapatok győztek.
 Az 5-6. osztályos lányoknál a Gazda Renáta, 
Kolta Regina Zatykó Bettina alkotta Nemzetőrös 
csapat nyert, míg a fiúknál a Bihari Bendegúz, Ju-
hász Ádám, Kocsis Jonatán, Ohát Viktor összetételű 
Kossuth-os csapat nyert. A legidősebbek verse-

nyében szintén a Kossuth Lajos Általános Isko-
la tanulói végeztek az élen. A Bárány Éva, Kasó 
Tímea, Molnár Flóra, Sólyom Míra illetve a Cser-
nus Marco, Gombár Dominik, Lendér Soma, Molnár 
Attila által alkotott csapatok végeztek az élen. 
 A képviselő-testület fontosnak tartja az is-
kolán kívüli sportolási lehetőségeket és a szer-
vezett keretek közötti állandó sportfoglalko-
zásokat is. Minden versenyt más-más iskola 
bonyolít le, melyek szervezésben nyújtott köz-
reműködésüket ezúton is köszöni a város ve-
zetése. A lelkes pedagógusok szervezőmunká-
jának köszönhető, hogy minden tanév végén 
kiderül, hogy melyik iskola Monor város leg-
sportosabb iskolája.    

A településfejlesztés szerves ré-
sze az építési szabályzat. Az 
emberiség történetében az idő 

előrehaladtával komoly kérdéssé vált 
az építkezés szabályozása. Róma példá-
ul értelmetlenül zsúfolt város volt, több 
ház is összedőlt, mert nem bírta a terhe-
lést. A város égése után születtek meg 
az első szabályok, melyek az épületek 
magasságát és az egymáshoz viszonyí-
tott távolságát szabályozták.
 Hazánkban a 19. században bekövet-
kezett társadalmi változások segítették 
elő az új szabályozások megszületését. 
Az építési szabályzat célja, hogy rendet 
tartson a környezetben. A szabályozás 
azért is fontos, mert a különböző terüle-
tek felhasználásával tudja biztosítani a 
város a fejlődést, aminek az irányát egy 
fejlesztési koncepcióban kell megfogal-
mazni. Így épül egymásra ez a két do-
log – magyarázta Gubán Sándor főépí-
tész.
 A fejlesztési koncepció készítésekor 
meg kell vizsgálni a város külső és bel-
ső adottságait, az ebből adódó lehetősé-
geket, ugyanakkor pedig tisztában kell 
lenni a célokkal, vágyakkal, amelyeket a 
településen élők és dolgozók fogalmaz-
nak meg. Ezek összességéből áll össze 
az a fejlesztési koncepció, amelyhez az-
tán születik egy olyan településszerke-
zeti terv, ami a lakóterületeket, a gaz-
dasági területeket, mezőgazdasági és 
különleges mezőgazdasági területeket, 
az infrastrukturális hálózatot, egyszó-
val mindent összegyűjt. A koncepcióban 
el lehet dönteni, hogy a rendelkezésre 
álló lehetőségeket hogyan használjuk 
ki és hogyan biztosítunk ennek hely-
színt – mondta a főépítész.
 A koncepció vázlata az önkormány-
zattal és a településen működő civilszer-
vezetek bevonásával készült. A terveket 
egy felkészült munkacsoport készítette, 
amelyben geográfusok, szociológusok, 
építészek, területfejlesztők dolgoztak 

együtt. Részletesen vizsgálták a város 
térbeli elhelyezkedését, a földrajzi adott-
ságokat, az infrastruktúrát, a lakosság 
összetételét és a hagyományok szere-
pét a település életében. Az országnak 
és a megyének is van területfejlesztési 
koncepciója, továbbá az agglomeráció 
fejlődését is érdemes figyelembe venni, 
hiszen Monoron is érzékelteti a hatását. 
A monori elképzeléseknek, jövőképnek 
ezekhez a tervekhez is alkalmazkodnia 
kell, ezért államigazgatási felülvizsgá-
latra is szükség van. Ezt követően lehet 
a monori tervet a lakosság elé tárni vé-
leményezésre.
 A koncepció összességében hosszú tá-
von határozza meg a város jövőjét – de-
rült ki – ezért a Monor elsősorban arra 
törekedett, hogy a gazdasági és a lakos-
sági övezetek kialakítása egyensúlyban 
legyen. Gubán Sándor Üllőt és Gyömrőt 
említette példaként. Előbbi településen 
nagy hangsúlyt fektetnek a gazdasági 
övezetek kialakítására, míg az utóbbi 
városban a lakóövezetek dominálnak. 
Ebből eredően a városi költségvetés ke-
vés adóval számol. Monor arra töreke-
dett, hogy a bevételnövelő beruházások-
nak legyen helye, de a város továbbra is 
az élhető kategóriába tartozzon.
 Monor múltja arról árulkodik, hogy 
itt egy sikeres és fejlődőképes közösség 
élt. A városközpont kialakítása a Viga-
dó épületével egyedülálló volt a környé-
ken. Olyan hangulatot teremtett, ami a 
nagyobb városokra volt jellemző. A je-
lenlegi koncepció ennek a megtartásá-
val további fejlődés lehetőségét terem-
ti meg.
 – Monor egy kisváros, amely még 
őrzi régi, falusi arculatát is. Vélemé-
nyem szerint ez egy rendkívüli adott-
ság a gyepes, árkos fasoros utcákkal, 
az utcafrontra épült deszkaoromzatú 
házakkal, és az ezekhez igazodó újabb 
épületekkel itt van egy olyan hangulat, 
amelynek köszönhetően Monor meg 

tudja magát különböztetni más telepü-
lésektől. Ezeket a szempontokat sokan 
figyelembe veszik, mikor lakóhelyet vá-
lasztanak – mondta Gubán Sándor.
 Monoron több beépítetlen terület rejt 
magában további fejlesztési lehetősége-
ket. A városban vannak olyan szigetek, 
amelyek szabályozásával városiasabb 
intenzitású újabb lakóhelyek épülhet-
nek. A központban, a Strázsahegy irá-
nyába és a monorierdői határ felé is van-
nak fejlesztésre váró területek.
 A városfejlesztési koncepció sokkal 
több annál, minthogy kitaláljuk, mely 
területeket mekkorára növeljünk – tet-
te hozzá Gubán Sándor –, most az a cél, 
hogy Monor megtalálja azokat a lehe-
tőségeket, amelyektől hosszú távon ja-
vulnak a város gazdasági lehetőségei 
és megerősödik az itt élők közössége.

Varga Norbert

Sok mindentől függ, hogy hol telepednek le a 
nagy cégek. Nógrád megyét és a Rétság kör-
nyékét például az elektronikai cégek részesítet-
ték előnyben. Sok településen hagyományosan 
is volt ipar, a régi területeket új vállalatok né-
pesítik be. A fejlesztők megvizsgálják a közle-
kedési adottságokat, a munkaerő összetételét, 
figyelembe veszik a rendelkezésre álló terü-
let méretét és árát. Ezeket összegezve derül ki, 
mennyire gazdaságos a vállalkozás?
 Monor az M4-es út fejlesztésével bekapcso-
lódik a hazai és nemzetközi közlekedésbe, nem 
csak Budapest felé, hanem a délkeleti fejlődés-
re váró területek irányába is kapcsolatot biz-
tosíthat a vállalatok számára. A koncepció jól 
átgondolt területhasználatának köszönhetően 
nagyon jó lehetőséget kínál a gazdasági befek-
tetőknek. A fejlődésből pedig a Monor környé-
ki kistelepülések is hasznot húzhatnak.

SIKERES, fejlődő- 
képes város meg- 
teremtése a cél

M4-es út a  
fejlődés egyik záloga?

KÖRKÉRDÉS

T ősgyökeres monori, édesapja is az 
volt, édesanyja betelepülő. Szülei ta-
nárként közel negyven évig tanítot-

tak a Kossuth Lajos Általános Iskolában. So-
mogyi Péter erős gyökerekkel rendelkezik, 
szereti a várost. Számtalanszor megtehet-
te volna, hogy elhagyja Monort, mégis ma-
radt. Annak ellenére is, hogy munkája miatt 
sokszor könnyebb lenne az élete, ha a fővá-
rosban élne. Vagy a világ egy távoli pontján 
– mondja –, mert cégének számos külföldi 
ügyfele is van. Általában a legnehezebb fel-
adat az ingázás leküzdése, napi három óra 
utazás leszívja az ember energiáját. Ezt az 
időt például a családdal, a gyerekekkel, sok-
kal hasznosabban is el lehetne tölteni. Isme-
rős érzés, sokak fejében megfogalmazódnak 
hasonló gondolatok.
 – Csak az egyetem idején hagytam el a vá-
rost. Azokat az éveket Pécsen töltöttem – me-
séli Péter. Bankár szeretett volna lenni – teszi 
hozzá –, de három év után rájött, hogy az nem 
lenne neki való szakma. Sokkal jobban vágyott 
a pezsgésre, mint az „egy helyben ülős ban-
ki munkára”. Abban az időben az egyik cso-
porttársának sikerült elhelyezkednie az Origo 
hírportált kiadó Matávnet Kft.-nél, Péter az ő 
segítségével juttatta el önéletrajzát a céghez, 
ahol az elbeszélgetés alkalmával szimpatikus-

nak találták és azon-
nal állást ajánlottak 
neki. Hirdetési asz-
szisztensként kezdett, 
rövid idő elteltével pe-
dig nagyon vonzóvá 
vált számára a marke-
ting világa. Az internet 
akkoriban hódította meg a 
hazai háztartásokat, az online 
tartalmak terjedése pedig óriási 
lehetőségeket rejtett magában.
 Az volt a szerencsém, hogy az Origo hír-
portál még egy éves sem volt, mikor odake-
rültem, így a céggel és az online világ fejlődé-
sével együtt fejlődhettem én is és szívhattam 
magamba a rengeteg tudást. Így kezdődött a 
karrierem – mesélte Péter.
 Akkoriban mindössze 30 ezer oldalletölté-
se volt az Origo-csoporthoz tartozó webolda-
laknak, napjainkban ez a szám többmilliós-
ra emelkedett. Péter megélte az online média 
robbanásszerű térhódítását, 10 évig dolgo-
zott az Origónál, ott volt az online médiapi-
ac formálódásánál, meghatározó pillanatai-
nál. Élvezte a munkát, szenvedéllyel végezte 
a napi teendőit. Lépkedett felfelé a ranglét-
rán, mindent elért, amit el lehetett. Az évek 
alatt kicsit bele is fáradt – mesélte –, ezért el-

jött a váltás ideje. A marketing vonal maradt, 
de saját céget alapított. Munkatársaival ha-

tékony marketingstratégiákat dol-
goztak ki ismert hazai és nem-

zetközi cégeknek. Magyar 
partnereik mellett számos 

külföldi céggel dolgoz-
nak együtt, tengeren-
túli megrendelőik is 
vannak. 
  Somogyi Péter lo-
kálpatriótának vall-
ja magát, szereti Mo-
nort, segít a városnak, 

amiben csak tud. Ren-
dezvényeket és szerve-

zeteket is támogat, nem 
csak anyagilag, munkával 

is. Sosem azért csinálta, mert 
szeretett volna előtérbe kerülni 

– mondja –, egyszerűen csak fontos 
számára, hogy segítsen, ha megteheti. 
 Mi a siker titka? – tettük fel beszélgetésünk 
végén ezt az elcsépelt kérdést Péternek. 
 – Nincs egyértelmű recept. Az én sze-
rencsém az volt, hogy jó időben és jó helyen 
kapcsolódtam be egy olyan piacra, ami ép-
pen akkor bontogatta a szárnyait. Az élete-
met mindig céltudatosan éltem, tudtam, hogy 
mit szeretnék elérni. Mindenkit arra ösztö-
nöznék, hogy tanuljon, képezze magát, szé-
lesítse a látókörét, ismerje meg minél jobban 
a világ működését. Pályát ne külső nyomás-
ra válasszunk. Meg kell tudni, hogy miben 
vagyunk jók, és abba az irányba kell terelni 
az életünket. Akkor lehetünk sikeresek, ha 
örömmel és teljes odaadással tudjuk végez-
ni a feladatainkat. V.N.

Mitől lesz valaki sikeres? Valószínűleg ahány embert megkérdeznénk, 
 annyiféle választ kapnánk a kérdésre. Egy biztos: a maga módján 
mindenki szeretne sikereket elérni. Új sorozatunkban olyan helyi 
lakosokat mutatunk be, akiknek az élete – véleményünk  
szerint – követendő példa lehet a sikerre éhezők 
számára. Első alanyunk Somogyi Péter cégvezető.
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MÁSKÉPPEN  
az 50-es évekről

Sokakban felmerülhetett – az előadás előtt elhangzott köszöntő 
beszédében Zsombok László polgármester is felvetette –, hogy 
illik-e bohózattal ünnepelni egy embertelen korszakot lezáró, 

hősies, tragikus áldozatokat követelő forradalmat? 

Hirdetés

Ezeket a kifejezéseket érdemelte meg Monor város prog-
ramsorozata, amivel a rendezők 1956 60. évfordulójához 
kívántak méltóak lenni. Új volt és élményszerű, hogy a 
Magyar Állami Operaház kamarakórusát láthattuk-hall-
hattuk az ünnepségen. Jó tíz éve tervezett ötlet valósult 
meg a Szilánkok ’56 című monori kiadvány megjelente-
tésével a helységünkhöz köthető forradalmi történésekről. 
Most szerencsésen összekapcsolódott azzal a jó értelem-

ben vett hatásos kiállítással, aminek kapcsán jobban meg-
ismerhetjük (még november 30-ig) hogy milyen része, sor-
sa volt házunk tájának hazánk sorsfordító eseményeiben. 
Helyi lelkes csapat alkotta a programot, de a felkért szak-
emberek önzetlen, szakszerű segítségével vált formájá-
ban az eddigieknél újszerűbbé és magasabb színvonalúvá. 
Mindezek tehetik meggyőzővé – a mai fiatalok számára is –, 
hogy: „Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.” 

Újszerűség és magas színvonal

Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes gyógytornász, 
McKenzie- és Schroth-terapeuta

www.monorigyogytornasz.hu

* Az akció részletei: www.victofon.hu/akcióink. A hirdetést és a hallókészülék kiskönyvét hozza magával.

Bejelentkezés: 06-30/337-1294

www.victofon.hu

2200 MONOR, BALASSA U. 1.

A modern hallókészülékek feltűnésmentes megoldást nyújtanak:

Vizsgáltassa meg hallását ingyenesen, és együtt elérjük, hogy ismét jól halljon!

A fül formájához igazodva kényelmes viseletet jelentenek.

A televízió és a mobiltelefon használatát is megkönnyítik.

Kezelésük könnyen elsajátítható.

Tudta? Ft
/d

b*

Hallókészülék 
elem kupon

Ajándék sütőkesztyű ingyenes hallásvizsgálat esetén*

Ön szerint 
visel halló-
készüléket 
a hölgy?

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

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

A tisztasághoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!

Az akció 
2016. 

11. 30-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Tipp:

490  Ft /db

Fancy kókuszos 

lábtörlő

Letöröltük 

az árakat!

I lyen valóban nem volt még Monoron, de egy-
általán nem példátlan irodalmunkban, a mű-
vészetben. A „politikamentes politikai bohó-

zat” megjelölés egyébként is minden diktatúra 
kifigurázásaként is érthető. Ezt láthattuk – jóleső, 
felszabadító  kacagásunk közepette – a Hová te-
gyük Rákosi elvtársat? című darab közben. Tör-
ténelmi távlatban is mindig azt az emberi vágyat 
remélve, hogy „Ha elmúlik a vihar, jó emberek-
nek áll a világ”.
 A még most is fiatal szerző, Mizsei Bernadett esz-
tétika-kommunikáció szakos egyetemistaként írta 
a darabot 2002-ben. Azért érdekelte a téma, mert 
ez a kor egyszerre volt félelmetes és nevetséges. És 
azzal, hogy e figurákat ki tudjuk nevetni, ezzel el 
is utasítjuk, legyőzzük őket. Nagyon megköszönte, 
nagy megtiszteltetés volt neki, hogy e jeles napon 
mutatták be darabját. Az itteni előadás nagy meg-
lepetés volt számára, mert sokkal-sokkal jobbnak 
látta, mint ahogy ők annak idején csinálták. Na-
gyon tetszett neki.
 A telt házas előadás közönségének is, ami azért 
nem csoda, mert a tehetséges, játékot kedvelő jászais 
tanár színjátszók mellett a meghívott gyömrői, kis-
tarcsai vendégek most is remekül játszottak. A pes-
ti színművészeket – Bessenyei Emma finom ember-
ségét és Pelsőczy László sziporkázó komédiázását 

– szintén nem először csodálhattuk meg Monoron.
 Öt év négy bemutatója és 30 előadása után biz-
tosak lehettünk abban, hogy Patkós József iskola-
igazgató rendezése ismét nagyon sikeres lesz. A 
jellem- és helyzetkomikum, a legapróbb gesztu-
sok kifejező, nem öncélú kidolgozása most is tö-
kéletesen sikerült. Már a háromszáz gimnazista 
előtti főpróba is olyan jól sikerült, hogy a diákok 
még a bújtatott poénokra is jól reagáltak. Az esti, 
monori előadás előtt délelőtt a kistarcsai városi ün-
nepségen adták elő. November 12-én és 25-én 19 
órától a Jászai Iskolában lesz újra látható a darab. 
Január 21. és 27. között pedig meghívásra Újvidé-

ken szerepelnek (folytatva a Monori Színház ha-
táron túli magyar területekre vállalt küldetését). 
 Megkérdeztük a rendezőt, valóban nyugdíjba 
megy a tanév végén, és ez az utolsó rendezése?  El 
sem tudjuk képzelni, hogy ennyi energiával abba-
hagyná. A felvetés is megtisztelő számára – vála-
szolta. Fáradtságot már érez – tette hozzá –, és ha 
nem lesz intézményvezető, nehezebben képzelhe-
tő el a folytatás. De ez a kérdés a várost illeti – fe-
jezte be.
 Akik látták eddigi előadásait, biztosan egyetér-
tenek azzal, hogy jó lenne megtalálni a folytatás 
lehetőségét. B.G.     

  December 1-jétől tilos alkoholt fogyasztani 
Monor közterületein – tudtuk meg Zsombok 
László polgármestertől. A tiltásra azért van 
szükség, mert az utóbbi időben a város egyre 
több pontján jelentettek problémát a közterü-
leten italozók. Játszóterek környékén, köztéri 
padokon, italdiszkontok, áruházak, dohány-
boltok közelében sokan fogyasztottak alkoholt, 
az italozók pedig sok esetben zavarták a köz-
területek rendjét és nyugalmát. 
 – A lakossági panaszokat mérlegelve úgy 
döntött a képviselő-testület, hogy megalkotja 
a közterületen történő alkoholfogyasztás tilal-
mának szabályait. Véleményünk szerint ezzel 
hozzájárulhatunk a közterületek tisztaságának 
megőrzéséhez, a közterületi rendbontások, ga-
rázda cselekmények, és rendzavarások meg-
előzéséhez is – mondta a polgármester.
 December első napjától tilos alkoholt fo-
gyasztani a belterületen lévő közterületeken, 
különösen a közterület-foglalási engedéllyel 
nem rendelkező szórakozóhelyek, vendéglá-
tó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyisé-
gek és más üzletek előtt és környékén, játszóte-
reken, nevelési- és oktatási intézmények előtti 
közterületeken, a vasútállomás előtti területen 

és a vasútállomás aluljárójában – olvasható a 
rendeletben. 
 A tiltás nem terjed ki azokra a szeszes ital ki-
mérésre jogosult vendéglátó egységekre, ame-
lyek érvényes közterület-foglalási engedéllyel 
rendelkeznek. Ezeken a helyeken a hivatalos 
nyitvatartási időben továbbra is lehet alkoholt 
fogyasztani. Megmenekült a Strázsahegy is, a 
belterületi részeken továbbra is lehet alkoho-
los italokat fogyasztani, ahogyan a bejelentett 
alkalmi rendezvényeken is. 
 A rendeletről további részleteket olvashat-
nak a www.monor.hu weboldalon.  V. 

  A képviselő-testület október 13-án döntött, 
hogy mely utcákban végeznek úgynevezett út-
stabilizálási munkákat. Ennek megfelelően az 
Erzsébet királyné utca folytatása az Ipar utcától, 
a Hegyessy tanya elágazásától, a Furmint sor-
tól az Orbán térig, a Bereki dűlő a Furmint sor 
és a Csokonai utca között, a Forrás dűlő stabili-
zált része mögötti szakasz, a Szélső út, a Gari-
baldi utca, a Pince utca, a Lehel köz és a Vasadi 
köz stabilizálását végzi el az egyszerű verse-
nyeztetési eljárás során kiválasztott Sintár Bt. 
 Az útstabilizálás azt jelenti, hogy 15-20 
centiméter vastagon zúzott kő, arra pedig 
5 centiméter vastagon apróbb szemű, mart 
aszfalt kerül.  N. 

KÖZÖSSÉG

Vége az italozásnak  
a közterületeken

Útjavítás

November 12-13. Hajdinák Zoltán (2721. Pilis, Tölgy-
fa u. 15., tel.: 06-20/979-0057). November 19-20. Zöl-
di Lajos (2200 Monor, Kossuth L. u. 224., tel.: 06-
30/985-8122). November 26-27. Szakács Árpád (2200 
Monor, Móricz Zs. u. 4., tel.: 06-30/390-8526). Dec-
ember 3-4. Kis Elek (2217 Gomba, Jókai u. 25., tel.: 
06-70/211-1953).

Szolgáltató állat-
orvosi ügyelet
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Hirdetés

Monoron, a Kossuth Lajos utcán 
a rendőrség mellett. 

Várjuk a gyerekeket és szülőket sok szeretettel! 

Telefonszám: 
06-70/388-4473 

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

Lili&Bambini 
Gyermek Ruházat

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

H É T F Ő K E D D S Z E R D A C S Ü T Ö R T Ö K

BŐRGYÓGYÁSZAT
Dr. Vajda Mária

15:00-18:00

KARDIOLÓGIA
Dr. Surman Adrienn 

16:00-20:00

REUMATOLÓGIA
Dr. Zolnay Péter 

9:30-13:30

ULTRAHANG
Dr. Kelemen Katalin

9:00-12:00

NŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Molnár Csaba Imre

13:00-16:00

ULTRAHANG
Dr. Kelemen Katalin

15:30-20:00

BELGYÓGYÁSZAT
Dr. Varga Annamária

15:00-19:00

NŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Varga Márta 

15:00-19:00

LABORVIZSGÁLAT
6:30-9:00

LABORVIZSGÁLAT
6:30-9:00

F IZ IOTERÁPIA-GYÓGYTORNA,  GYÓGYMASSZÁZS

DIETET IKA I  TANÁCSADÁS  - Bendessy Rita - Szerda 16:00-20:00 kéthetente, időpont egyeztetéssel

•	 laborszolgáltatás
•	 ultrahang vizsgálatok
•	 bőrgyógyászat
•	 kardiológia

•	 belgyógyászat
•	 dietetikai tanácsadás
•	 nőgyógyászat
•	 reumatológia

Munkánk során a gyógyítás mellett a betegségek megelőzésére is 
nagy hangsúlyt fordítunk, rendelőnkben különböző szűrővizsgálatokat, 

terheléses és allergiavizsgálatokat is végzünk.

Várjuk Önt a MonorMED Egészségügyi Centrumban!

Ady Endre utca 52.

Vasútállomás
700m

Buszmegálló
120m

SPAR parkoló
130m

4-es út irá
nya

Budapest

Ady Endre utca
parkoló - 20m

Ady Endre u tca

Jóka i u tca
M

ór ic z Z s igm
ond u tca

Városközpont

Cegléd
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ándor u .Hunyad i János u .

Baross Gábor u .

Szécheny i u .

V irág u .P1
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P2
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V
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A M I T  N Y Ú J T U N K

2200 Monor, Ady E. u. 52.
info@monormed.hu • www.monormed.hu

29/953-254 • 30/287-8409
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Várjuk Önt a MonorMED Egészségügyi Centrumban!

Ady Endre utca 52.

Vasútállomás
700m

Buszmegálló
120m

SPAR parkoló
130m

4-es út irá
nya

Budapest

Ady Endre utca
parkoló - 20m
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A M I T  N Y Ú J T U N K

2200 Monor, Ady E. u. 52.
info@monormed.hu • www.monormed.hu

29/953-254 • 30/287-8409

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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p

Ki
stó

i ú
t
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ós

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

Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

KeréKpár SZAKÜZLeT
Minőségi  

kerékpárok

Téli nyitvatartás: H–P: 8.00–17.00, Szo: 8.00–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

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

Parole
 NYELVISKOLA

Angol, német 
nyelvtanfolyamok

és magánórák 
a hosszú esték 

ellen.

A nyelviskola 
a második 

baráti köröd!

„Zöld könyvtár 
– Valamiből újat!”

„Jelen vagyok, egy jel vagyok”

   A megszokott programok mellett novem-
berben is érdekes előadásokkal várja vendé-
geit a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár.
November 3-án, 10-én, 17-én és 24-én 11 órá-
tól Ringató-foglalkozás Czapári Zsuzsanna 
vezetésével.
 November 5-én horgolószakkör.
 November 15-én 16 órától Benkics József 
előadássorozatának következő állomásán a 
brahmanizmusba és a hinduizmusba nyer-
hetnek betekintést a program résztvevői.
 November 24-én 15 óra 30-tól Táncba hív 
a halál címmel Péter Zoltán előadását hall-
gathatják meg a könyvtár vendégei. Kide-
rül, hogyan jelent meg a középkori halál-
tánc kultusz a versben és a művészetekben.
 November 29-én 16 órai kezdettel folyta-
tódik Benkics József előadássorozata. Ezút-
tal a buddhizmus világába kalauzolja az ér-
deklődőket az előadó.

Programok  
a könyvtárban

   Az Országos Könyvtári Napok (októ-
ber 3–9.) gazdag monori programlistáját 
látva váratlannak tűnhetett két kézmű-
ves a címben említett témában született 
kiállítása. Aki a Dr. Borzsák István Vá-
rosi Könyvtárban október 4. és 14. kö-
zött látta a rendhagyó kiállítást, az ősz 
melegebb belső terekbe vonzó, elcsen-
desülő, elmélkedésre csábító légköré-
ben teljesen idevalónak érezhette. Az 
irodalom a valóság szavainak művé-
szi felhasználásával hozhat létre eredeti, ér-
tékes műalkotásokat, ugyanezt tette itt a leg-
hétköznapibb anyagokból míves ékszereket 
készítő Boros Odette és a foltvarrást a textil-
maradékokból művészi szintre emelő Pász-
tor Piroska. Természeti témákról, természe-
tes anyagokkal, új minőséget alkotva. Találó 
így a Zöld könyvtár-mottó is.
 Boros Odett – mint eddigi Vigadó-beli, ipar-
testületi, csévharaszti, gombai vagy vasadi 
kiállításain – most is bemutatta, hogy olyan 
anyagokból, mint például a cipzár, a drót, a 
spárga, a rongy, a papír, a magok, a csipke-
darabok (de még a mosogató súroló is) képes 
környezetkímélő újrahasznosítással irigyel-
ni valóan szép esztétikai értéket varázsolni.

 A két kiállító a Monori Kézműves Alkotók 
Körében együtt dolgozik.
 Pásztor Piroska ezen kívül aktív tagja a 
Magyar Foltvarró Céhnek és a budapesti Mo-
dern Műhelynek. Ez utóbbi elismertségének 
köszönhetően számos külföldi bemutatóra is 
kapott felkérést. A franciaországi Beaujolais-
ban meghívták Mesterséges táj című alkotását 
Tajvanra, a Mentsük meg a Földet témájú nagy 
nemzetközi kiállításra. Mégis-patchworkje – 
ami bejárta Európát – már megnevezésével 
is jelzi természetvédő szándékát, a filozófi-
ai mondandót hordozó Törésvonalak pedig 
Franciaországon és Anglián át jutott el Pécsre, 
ahol most is láthatók zenei ihletettségű mun-
kái, a Carmina Burana és a Gregorian. B.G.

Dr. Borzsák István  
Városi Könyvtár (Monor,  
Kossuth Lajos utca 88.)  
Tel.: 06-29/412-246. Web:  
www.monorkonyvtar.hu

   Mesebeli csodának érezték országszer-
te, amikor 2013-ban egy évtizede haj-
léktalan játékos nyerni tudott a Le-
gyen ön is milliomos televíziós 
műveltségi vetélkedőn. Azt is, 
hogy hárommilliójából csak a 
fogait csináltatta meg, a töb-
bit szétosztotta sorstársai kö-
zött, és továbbra is a maga út-
ját járta. Később tudhattuk csak 
meg, hogy városunkban született 
és nevelkedett, szülei halála után pe-
dig – hetedíziglen örökölt szegénységével – a 
fővárosba biciklizve vállalta a „házatlan haza” 
életet. Verseket írt egészen 2014-ben bekövet-
kezett haláláig.
 Leé Józsefről van szó, akinek Bánom is én 
című pesti kötetbemutatójára most, október 
18-án került sor az Írók boltjában. Összegyűj-
tött versei, Tóth Krisztina szavaival, az újjászü-
letés ünnepét jelentették, mert ezzel nyomot 
hagyott a világban. Nagy vágya teljesült így a 
szerzőnek, azzal is hogy Baranyi Ferenc írt elő-
szót műveihez. A Kossuth-díjas költő nagysze-
rű, meglepően érett verseknek értékelte műveit. 
Nem azért, mert földiek. Igaz, hogy Leé József 
születésekor – 1956 októberében – ő reformá-
tus kántor, színjátszó bonviván, majd a Járási 
Forradalmi Ifjúsági Bizottság elnöke volt Mo-
noron, de a versek villoni őszintesége, hiteles 

József Attila-i életérzése, tisztasága és sze-
retet iránti vágya is megfogta. Ő hív-

ta fel rá most a mi figyelmünket is.  
 Az esztétaprofesszor, György 
Péter szerint olyan különböző 
regiszterű szövegeket alkotott 
Leé József (ezt Illésy Éva szín-
művésznő felolvasásai is igazol-
ták), amivel az „irodalom köztár-

saságának” mélyről jőve is teljes 
jogú lakója lehet. Nem csak nővé-

re, Piroska, szerzőnk tehetségének fel-
fedezője, szépen illusztrált kötetének igényes 

szerkesztője, Kepe Róbert is nehezen találta a sza-
vakat, amikor lapja, a Fedél Nélkül szerkesz-
tőségében ügyfelének, az önfeláldozás önkén-
tesének, a remény megtestesítőjének nevezte.
 Leé József nem divatos költeményt, verset 
akart írni, ami „oltalmat adó, puha, napmeleg 
takaró”. A „kis jóember” sohasem lázadt sor-
sa ellen, még akkor sem, amikor már kedves 
monori illatait sem tudta érzékelni. Mindent 
vállalva környezetére megnyugvást sugár-
zott. Utcai előadásainak szereplői – a Benn-
fentes Kívülállók Kórusának fiataljai – dalá-
val emlékeztek rá: „Fapados a fapadom./Ha a 
szemem becsukom,/alszom rajta, s utazom –/
túl a Városmajoron. Kitárul a nagyvilág,/ne-
kem nyílik száz virág./Álom ringat, repülök,/
célhoz érek, üdülök.” B.G.

Decemberben újra városunkba látogat Monori Mi-
kulás! Először az adventi gyertyagyújtást követő-
en, december 4-én délután találkozhatnak vele 
kicsik és nagyok. 
 Monori Mikulás az ezt követő napokban a gyere-
kek otthonaiba is ellátogat majd, kinek-kinek érde-
mei szerint ajándékot vagy virgácsot hozva. Kram-
puszai a Vigadó elérhetőségein már várják a szülők 
megkeresését, hogy kihez látogasson el. Web: www.
vigadokft.hu, e-mail: vigado@vigadokft.hu, tele-
fon: 06-29/413-212. 

Újra városunkba 
érkezik Monori 
Mikulás!
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HirdetésHirdetés

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

Márka 
üdítők 
2 l

Sport szelet
31 g

Fabrikett
10 kg

Pince- 
gyöngye
2  l

Domestos
750 ml

Perfex eü. 
papír
24 db

Amodent  
fogkrém
100 ml

Löwenbrau  
sör
 dobozos, 
0,5 liter

Wiener extra 
kávé
250 g

Xixo Tea
1,5 l

Cattos  
macskaeledel
415 g

CBA Konyhakész 
rizs 
250 g

Steffl 
sör
dobozos, 
0,5 liter

1275 Ft helyett

990 Ft

189 Ft 
helyett

169 Ft

79 Ft 
helyett

69 Ft

699 Ft 
helyett

669 Ft

490 Ft helyett

435 Ft

419 Ft 
helyett

359 Ft

849 Ft 
helyett

729 Ft

229 Ft 
helyett

199 Ft

159 Ft 
helyett

139 Ft

409 Ft 
helyett

389 Ft

179 Ft 
helyett

159 Ft

99 Ft 
helyett

95 Ft

139 Ft 
helyett

99 Ft

179 Ft 
helyett

149 Ft

Nem csak 

kereskedők 

részére!

A B C
sportpálya

hentes, pékáru és  
vegyes élelmiszer boltja

Klapka utca
Nyitvatartás: 

H–P: 5–21, Szo: 5–15, V: 7–12

Csirkecombfilé:   .  .  .  .  .  . 799 Ft/kg

Csirkecomb, egész:  .  .  . 599 Ft/kg

Csirkemellfilé:   .  .  .  .  . 1249 Ft/kg

Csirke farhát   .  .  .  .  .  .  .  . 140 Ft/kg

Bőrös malachús:   .  .  .  .  . 799 Ft/kg

Hurka:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 599 Ft/kg

Füstölt csem . szalonna:  999 Ft/kg

Sütőkolbász:   .  .  .  .  .  .  .  . 999 Ft/kg
Az akció 2016 . 11 . 30-ig, 

vagy a készlet erejéig tart .

Az akció 
a Monor, Kossuth  
Lajos u. 95. szám 

alatti üzletünkben
 is érvényes

SZEM ÍRISZ  
OPTIKA 

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁ-
LAT, SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, 

-JAVÍTÁS, KONTAKTLENCSE- 
ILLESZTÉS, -RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

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.

Prémium kategóriás 
multifokális lencsék 

30%  kedvezménnyel 
kaphatók!

A hirdetést vágja ki és a 
keret árából további 10% 
kedvezményt adunk ha a fenti 
lencsékből rendel nálunk dec. 31-ig!

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!

DIABETESZ VILÁGNAP 
November 5. 
Szervező: a Közös Út Cukorbetegek Egyesülete.
Vigadó, díszterem

BORTÁRS FILMFESZTIVÁL DÍJÁTADÓ
November 12.
További részletek: www.monoripincefalu.eu.
Vigadó, díszterem

MÁRTON-NAPI ÚJBORÜNNEP 
November 12.
Szervező: Monor Környéki Strázsa Borrend. 
Művelődési ház

JÓTÉKONYSÁGI ELŐADÁS 
November 20.
Szervező: Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
Művelődési ház

VÉRADÓ ÜNNEPSÉG 
Október 25. 17 óra
Szervező: Vöröskereszt.
Művelődési ház

JÓZSEF, AZ ÁLMOK KIRÁLYA
November 27. 17 óra
Katolikus egyház ifjúsági csoportjának előadása.
Művelődési ház

ÉVZÁRÓ-TALÁLKOZÓ 
December 3.
Szervező: Közös Út Cukorbetegek Egyesülete.
Művelődési ház

Civilszerveze-
tek  programjai    Ötödik helyen zárta a világkupát a mono-

ri csapat. 
 Október 12–16 között a budapesti Syma Sport- 
és Rendezvényközpontban került megrende-
zésre a VI. ITF Taekwon-do Világkupa. A ver-
senyen 58 ország, összesen 1852 versenyzője 
mérte össze tudását. Öt versenyszámban (sza-
bad küzdelem, formagyakorlat, tradicionális 
küzdelem, speciáltechnikai törés, valamint 
erőtörés), több korcsoportban, kék öv és feke-
te öv közötti kategóriákban bizonyíthatták fel-
készültségüket a versenyzők. 
 A világ minden földrészéről – Afrikától Dél- 
Amerikáig – szinte minden neves klub és sporto-
ló, köztük a hazai legjobb taekwon-dosok is ösz-
szemérték tudásukat. A juniorok mellett a még 
ifjabb serdülő korosztály, a felnőtteknél pedig 
az idősebb generáció mesterei is rajthoz álltak.

 A helyi versenyzőkért szurkolva már na-
gyon vártuk és nagy örömmel fogadtuk Lódi 
István szakosztályvezető beszámolóját. 
 A Monori Sportegyesület színeiben öt spor-
tolót neveztünk. Felnőtt kategóriában Bokros 
Tamás, Csipesz Balázs, Korsós István, ifjúsági ka-
tegóriában Sille Brigitta és Korsós Krisztián kép-
viselte a szakosztályt – mondta Lódi István.
 A versenyzők eredményei: Sille Brigitta (ifjú-
sági lány, csapat, küzdelem): világ ku pagyőztes, 
Korsós István, felnőtt férfi, tradicionális küz-
delemben világkupagyőz tes, felnőtt férficsa-
pat formagyakorlatokban világkupagyőztes, 
csapatküzdelemben harmadik helyezett.
 A csapatküzdelmeknél és a csapatformák-
nál (4-5 főből áll) csak a monori tagokat emel-
tük ki. A tradicionális küzdelem esetében 
egy páros aprólékosan kidolgozott, adott 

Focistáink bravúros sorozata

Sikerek a taekwon-do világkupán

   A Monori Sportegyesület (MSE) NBIII 
Keleti csoportban játszó labdarúgócsapata 
az október 22-én lejátszott 12. forduló után 
vezeti a tabellát. Az MSE 27 pontot szerzett, 
így 2 ponttal megelőzi a Kazincbarcika SC-t 
és a Termálfürdő Tiszaújvárost. A bravúr eb-
ben az, hogy öt hete uralja az MSE folyama-

időkeretbe tömö-
rített bemutatójá-
ról van szó. Ez a 
világkupa az ITF 
taekwon-do történe-
tében méltán számít-
hat a „legek” versenyé-
nek. A hatalmas csarnokban 
kialakított 12 küzdőtéren a verseny öt napja 
alatt több mint 4000 mérkőzést vezettek le a 
bírók. Emellett eredményesség tekintetében 
is jelentős mérföldkőhöz érkeztek a magyar 
sportolók. 12 arany, 10 ezüst és 24 bronzérem 
megszerzésével Argentína, Írország, Oroszor-
szág és Lengyelország után 58 résztvevő tag-
állam közül az 5. legeredményesebb ország 
előkelő helyére sikerült felkerülnie a hazai 
taekwon-dosoknak. B.G.                                      

tosan a mezőnyt. Az eddigi 12 mérkőzésből 
a második fordulóban a Rákosmenti KSK el-
len idegenben elszenvedett vereség (augusz-
tus 13.) óta nem kapott ki a csapat. Nyolc győ-
zelmükből négyet idegenben értek el, három 
mérkőzésen pedig döntetlent játszott a mo-
nori gárda. B.G.

VÁROSI PÁLINKAVERSENY  
ÉS KÓSTOLÓEST
2016. november 6.
Vigadó Kulturális és Civil Központ

PEST MEGYEI FILHARMÓNIA-  
SOROZAT ELSŐ ELŐADÁSA
November 10.
Góbé Együttes – A Kárpát-medence népzenéje.
Vigadó, díszterem

MAGYAR RÁDIÓ – 1956 
November 11. 18 óra
Balázs János Liszt Ferenc-díjas  
és Mocsári Károly zongoraművészek koncertje.
Vigadó, díszterem

ANGYALI ÜDVÖZLET
November 18. 19 óra
Adventi kiállítás Kruchió László munkáiból.  
Társrendezvény Józsa Judit kerámiaművész kiállítása. 
Vigadó, díszterem

CIMBALIBAND KONCERT  
ÉS TÁNCHÁZ
November 19. 18 óra 30
Művelődési ház

ELSŐ ADVENTI GYERTYA  
MEGGYÚJTÁSA
November 27.  16 óra
Közreműködik a református, a katolikus, az evangélikus 
és a baptista egyház kórusa. Köszöntőt mond: Schaller Ta-
más és Vladár István lelkipásztor. Gyertyát meggyújtja: 
Zsombok László polgármester
Szent István tér

JÉGPÁLYAMEGNYITÓ
December 3.
Balassi utcai sporttelep

MÁSODIK ADVENTI  
GYERTYA MEGGYÚJTÁSA
December 4. 16 óra
Közreműködik a református egyház kórusa. Köszöntőt 
mond: Paszternák Tamás plébániai kormányzó. 
A gyerekeket Monori Mikulás várja a koszorú mellett!
Szent István tér

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.
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Balatoni Bence szeptember 17-én bajnok lett az 
Egyetemi-Főikolai Magyar Birkózóbajnokságon. Ez-
zel a címével kijutott a törökországi Korumban október 
25. és 30. között megrendezendő Egyetemi-Főiskolai 
Birkózó-világbajnokságra. Október 15-én pedig Toko-
don, a kötöttfogású junior országos bajnokságról hoz-
ta el az aranyérmet, a 66 kilogrammos súlycsoportban.
 Sporttársa, a Monori Sportegyesület színeiben 
versenyző Pénzes Péter október 8-án a szlovákiai 
Mar celházán a diák- és serdülő nemzetközi birkózó-
versenyen szerzett aranyérmet a 85 kilogram mos kö-
töttfogásúak versenyén. Később, október 16-án az 
Országos Szabadfogású Serdülő Rangsor versenyen 
bronzérmes lett.

Október 10-én hazai pályán szerepelt a Monor SE 
női kosárlabda csapata. Fordulatos mérkőzése-
ken sikerült kiharcolni a győzelmet.
 A lányokat Pest megyei bajnokság első fordu-
lójában a nagykőrösi Pityke KSE-t fogadta a Jó-
zsef Attila Gimnázium tornacsarnokában. A baj-
noki címvédő monori együttes jobban kezdte a 
mérkőzést, az első negyedben folyamatosan ve-
zetni tudott. A fiatal játékosokból álló ellenfél a 
második negyedre melegedett be igazán; a szü-
netben már két pontos vendégvezetést mutatott 
az eredményjelző.
 A második félidőben mindkét csapat hullám-
zó játékot mutatott, szinte végig fej-fej mellett 
haladva szereztek pontokat. A vendégek kettő 
perccel a meccs vége előtt négy pontos előnyre 
tettek szert agresszív letámadásukkal, amit jó 
időkéréseknek köszönhetően ki tudott egyenlíte-
ni a Monor. A mérkőzés végén hol az egyik, hol a 
másik csapat vezetett egy ponttal. Az utolsó má-
sodpercekben az egész meccsen jól játszó Szűcs 
Rita – 22 pont, 12 lepattanó – higgadt tudott 
maradni, egy faultot követően mindkét bünte-
tőjét értékesítette, ezzel alakult ki az 57-56-os 
végeredmény. A mutatott, idény eleji játékkal 
a vártnál nehezebben, de sikerrel vette az első 
akadályt a címvédés felé a Monor SE női felnőtt 
csapata.

Birkózó- 
eredmények

Győzelemmel 
kezdtek a női  
kosarasok

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!

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET
keresünk 3 műszakos munkarendbe

a Prologisipari parkba, valamint

RAKTÁROSOKAT/TARGONCÁSOKAT
2 műszakba Alsónémedi raktárba 

és Üllőre

CSOMAGOLÓKAT ÉS RAKTÁROSOKAT
2 műszakos munkarendbe.

 Ingyenes céges busszal a bejárás Monorról, Üllőről, Maglódról, 
Gyömrőről megoldott. Felvételi interjú 2016. november 10. 

csütörtök, 13.00 óra, Monor, Művelődési Ház, Bocskai u. 1. 

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémium kategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

980 Ft/m2 -től, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

Monor, Petőfi u. 20.
         Nyitva: H-P: 7.30-17.30, Szo: 6.30–13.00

TerMékeiNk allergéN aNyag MeNTeSek!

•  Paraszt sonka
•  Darabolt sonka
•  Csülök
•  Füstölt tarja
•  Füstölt karaj
•  Füstölt köröm
•  Füstölt sertésFarok
•  tePertő
•  kolozsvári szalonna
•  angolszalonna
•  mangaliCaszalonna
•  tokaszalonna
•  kenyérszalonna
•  Házi zsír
•  Disznósajt
•  sertéskolbász
•  sertésszalámi
•  ízesített szalámik és 

kolbászok, Csemege és 
CsíPős: ló, marHa, szarvas, 
szürkemarHa

kézMűveS FüSTölTáruk bolTja

Saját készítésű 

termékek!

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

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

Vásárolj Te is Paypass 
technológiával ellátott 
bankkártyával, hiszen 
így egy pillanatra sem 
kell kiadnod a kezedből!

Hogyan fizethetsz 
egyetlen érintéssel?

Miért jó egy érintéssel fizetni?
Fizess MasterCard kártyáddal egyetlen érintéssel, mert gyors és 
egyszerű:
    5000 Ft vagy az alatti vásárlás esetén elég a terminálhoz érinteni.
     5000 Ft fölötti vásárlás esetén egy érintéssel és PIN kódod megadásával   

fizethetsz.
    A bankkártyádhoz kapcsolódó bankszámláról költesz.

Milyen előnyöket jelent számodra a PayPass bankkártya használata?
    Biztonságérzetet nyújt (a kártyát nem kell átadnod a kereskedőnek).
    Praktikus, kényelmes és mindig kéznél van.
    Nincs a pénztárnál hosszú várakozás.
    Nem kell aggódnod, hogy van-e Nálad elég készpénz.

Igényeld az új bankkártyádat!  

További részletekért fordulj bizalommal 
bármely  fiókunkhoz!

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

   Tizennégy év OBIII-as 
szereplés után 2015-ben a 
férficsapat – anyagi okok 
miatt – csak a megyei baj-
nokságban való indulást 
vállalta. Akkor többen ab-
bahagyták a versenyzést, 
helyükre saját nevelésű fi-
atalok – Hevesi Gergely és 
Mészáros Marcell – kerültek.
 A tavalyi negyedik hely 
után az idén már bajnoksá-
got ünnepelhetett a csapat 
az október 9-i évzárón. Szo-
ros versenyben előzték meg 
a dobogón Szigetszentmik-
lóst és Ceglédet.
 A mérkőzések nagy részén Holyba Ádám, 
Borovics Péter, Filadelfi Zsolt és Mészáros Mar-
cell játszott, de sokat tett a csapat sikeréhez 
Hevesi Gergely és Horváthy Dániel is. Kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott az első pályán ját-
szó Holyba Ádám, aki 12 győzelem mellett 
mindössze 3 vereséget szenvedett az ellen-
felek legjobb játékosaival szemben. A csa-
patkapitány, Filadelfi Zsolt mind a 12 mér-
kőzésén veretlen maradt, de Borovics Péter 

Pest megyei bajnok  
lett Monor férficsapata.

Szurkolók segítségével  
az esélyesebb Honvéd  
is legyőzhető

is húzóember volt az egyéniben szerzett 11 
győzelmével. Papp Zsombor főleg párosban 
érvényesítette az OBIII-ban szerzett rutin-
ját. A szakosztály elnöke, Holyba Attila is ki-
segítette a csapatot, amikor szükség volt rá. 
Egyedül Szabó Péter nem lépett pályára, tar-
tós sérülése miatt.
 A megyei bajnoki cím az OBIII-ban való 
indulási jogosultságot is jelenti, de hogy ez-
zel tudnak-e élni teniszezőink, az csak ké-
sőbb derül ki. Filadelfi Gábor

   Monoron régóta az egyik legnépszerűbb, 
legtöbb játékost megmozgató sportág a ko-
sárlabda. A bajnoki idény kezdetétől több 
csapatuk szép győzelméről értesülhettünk 
napjainkban is. A szezonról Zátrok Károly 
szakosztályvezetőt kérdeztük. 

– Mit tartanak az idei évben a legfontosabbnak?
 – Ez évben már 11 különböző bajnokság-
ban szerepelnek utánpótláscsapataink. A ka-
det lányok és a mini válogatottunk még az or-
szágosban is. A legfontosabbnak azt tartjuk, 
hogy minél több fiatalunk bekapcsolódjon 
a motiváló versenyeztetésbe. Meggyőződé-
sünk ugyanis, hogy csak a széles utánpótlás-
bázis lehet továbbfejlődésünk alapja. Rajtuk 
kívül 4 felnőtt csapatunk van, az NBII-es fér-
fi és tartalékcsapata, a női felnőtt és az Oldik, 
akik hobbiból játszó 50 év körüliek.

– Úgy tudjuk, hogy sikeresen kezdték a rangos 
Hepp Ferenc Emléktornát is.
 – A tornát felmenő rendszerben szervezik. 
Az első fordulóban ellenfelünk a MAFC Mar-
tos volt, az NBII/B élvonalából. Mi az elmúlt 
idényben az NBII A csoportjában szerepel-
tünk. Ebben az évben minket is áttettek az 
NBII/B-be, ami jelenleg erősebbnek tűnik az 
A-tól. Csapatunk legutóbb az ötödik helyen 

végzett, és azért kiemelendő és dicséretes 
hogy 81-69-re nyertünk a MAFC Martos el-
len, mert úgy értük el, hogy valamennyi játé-
kosunk monori, saját nevelésű. A győzelem-
nek köszönhetően pedig a 62 indulóból a 32 
közé jutottunk. Innen tovább már magasabb 
osztályú csapatokkal kerülünk szembe. Így 
az NBI/B-ben jelenleg 3. helyen álló Budapes-
ti Honvéd lesz az ellenfél a 16 közé jutásért. 
A mérkőzés november 9-én, szerdán, 19 óra 
15-kor lesz a Szterényi Csarnokban. Remél-
jük, hogy helyt tudunk állni, bár a papírfor-
ma szerint a Budapesti Honvéd esélyesebb. 
Várjuk a szurkolókat is, akik hozzásegíthet-
nek a győzelemhez!
 Az NBII-es bajnokság Közép-csoportjában 
egyébként az első két mérkőzést megnyer-
tük, a harmadikon a rendkívül erős Buda-
pesti Vasastól kaptunk ki. Ott sok NBI/B-s 
játékos szerepel. Az első hatban szeretnénk 
végezni ebben az idényben is. 

Ízelítő kínálatunkból:
Libaaprólék leves maceszgombóccal • Ropogós libacomb 

hagymás törtburgonyával és párolt káposztával • Rózsaszínre 
párolt libamáj érmék, mézes-fehérboros gyümölccsel • Rántott 

libamáj • Ludas kása • Libatepertő lilahagymával

Asztalfoglalás: 06-30/395-4834 • 06-20/824-8823
2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67.   

etterem@monorivigado.hu • www.monorivigado.hu

Libanapok 
a Vigadó 
Étteremben 
2016. november 7–20-ig!
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Köszönetet mondunk Dr. Zsédely Fe-
renc főorvos úrnak, a gondozási köz-
pont dolgozóinak, és mindazoknak, 
akik Polonyi Gézánét elkísérték utol-
só útjára és sírján virágot helyeztek el. 
Köszönettel: a gyászoló család.

A gyászoló család. 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Somodi Gábort, szerető férjet, édes-
apát és nagypapát utolsó útjára elkísérték, 
és sírjára virágot helyeztek el. Köszönet-
tel: felesége, gyermekei és unokája. 

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

•   Könyv hagyaték eladó.  
Érd.: 06-30/390-4680

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

•   Eladó mezőgazdasági eke, tárcsa,  
terménydaráló Érd.:06-30/390-4680

•   ELADÓ! Maxi Cosi Priori gyerekülés 
9-18 kg, 3 pontos övvel, több szögben 
dönthető. Ir. ár: 15 000 Ft.  
Érd.: 06-30/311-0912

 

Köszönet- 
nyilvánítás

Apróhirdetés
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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.

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!

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!
06-20/204-5962

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

november 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

Akciós árak november 7-től 19-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 Csirkemellfilé

Hosszúkaraj

Csirkeszárny

Marha leveshús

Hurka

Sütőkolbász

699 Ft/kg
399 Ft/kg

899 Ft/kg

990 Ft/kg

1590 Ft/kg

699 Ft/kg

990 Ft/kg
899 Ft/kg

899 Ft/kg

1199 Ft/kg
399  Ft/kg

990 Ft/kg

550 Ft/kg

990 Ft/kg

599 Ft/kg

899 Ft/kg

Sertés apróhús

Hajdú kolbász

Füstölt csülök

Faros csirkecomb

Birkahús

Sertéslapocka

Bőrös félsertés Hurkának való 
belsőség, 

kolbásznak való 
apróhús 

nagy mennyiségben 
is rendelhető.

Tarja
csontos

Juhász virsli

Zsírszalonna



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


