
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

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 Néptánc Együttes.

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

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXV. évfolyam 11. szám • 2016. november 29. 

Újra nyit  
a jégpálya 

Ünnepi  
fényben 

Interjú Pogácsás 
Tiborral 

Polgárőrhírek

Karácsonyi  
kiállítás

Bortárs

Birkózó-  
sikerek

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

2. oldal

3. oldal

6. oldal

11. oldal

14. oldal

12. oldal

21. oldal
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Élvezed a sebességet?

III. UPC-Monor Jégfesztivál
A Jégfesztivál mellett a szupergyors internetet is
elhozzuk Monorra! Óriási bulival várunk mindenkit 
idén is a Jégfesztivál megnyitóján! 

Nyitóbuli: 2016. december 3., 15.00-22.00
Helyszín: MSE Sporttelep (Monor, Balassi Bálint u. 36.)

Házigazda: Dénes Tamás, a Sláger FM műsorvezetője
Programok: Jégtáncbemutató    Holló Együttes gyermekkoncert
Deák Bill Gyula    Kelemen Kabátban    Jégdiszkó
és még sok egyéb meglepetés

Szeretettel várunk!

Balassi utcai sporttelep, jégpálya  www.monor.hu

Ha péntek  akkor 

december 9.
Legnagyobb rock&roll és latin slágerek

december 16.
’90-es évek legjobb slágerei  
és egy kis funky party

december 23. 
Karácsonyi „Szívküldi” 
kívánságműsor

december 30.
Előszilveszteri 
évbúcsúztató 

Minden pénteken jó hangulat, kellemes 
társaság, forró italok várják a korcsolyázni  
és bulizni vágyókat 18 órától 22 óráig! 

Kövessen bennünket  
a legnépszerűbb közösségi oldalakon! 

  Monor város hivatalos oldala
  monorvaros #welovemonor

JÉGDISZKÓ!

dj.: Kispál Gábor

DECEMBER 3-ÁN   
újra nyit a jégpálya!

Tisztelt szülők! Örömmel tájékoztatom önöket, hogy december 5-től – a 
téli szünet kivételével, amikor egyénileg lesz látogatható – január 31-ig 
az óvodai nevelés és iskolai oktatás keretén belül is ismét lehetőség lesz 
gyermekeik számára szervezett módon, oktatóval a monori UPC jégpálya 
használatára a Monor SE Sporttelepén (2200 Monor, Balassi u. 36.).

A z önkormányzat vállalja a gyer-
mekek korcsolyaoktatásának, il-
letve a nevelési, oktatási intéz-

ményekből busszal a jégpályára történő 
szállításának költségét.
 A busszal történő utazás ideje alatt 
Monor Város Önkormányzata gondos-
kodik az óvodák, iskolák pedagógusai-
nak, dajkáinak segítségével a gyermekek 
felügyeletéről. Az oktatás idején a kor-
csolyaoktató felügyeli a gyermekeket és 
ő felel a gyermekek testi épségéért, biz-
tonságáért, vállalja az oktatásra hozott, 
az oktatás idejére rájuk bízott gyerme-
kek fokozott felügyeletét, biztonságos 
korcsolyaoktatásuk feltételeinek meg-
teremtését, a balesetek megelőzését.
 Az oktatásokra jelentkezni az iskolá-
ban az osztályfőnököknél, testnevelő ta-
nároknál, az óvodákban az óvónőknél 
lehet. Mindenkit arra bíztatunk, hogy él-
jen a lehetőséggel és jelentkezzen gyer-
mekével!

Tisztelettel dr. Zsombok László, polgármester
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HÁZUNK TÁJÁN

ÜNNEPI FÉNYBEN 
– advent Monoron
Karácsonyhoz közeledve egyre több rendezvényre 
várják a monoriakat. A Vigadó Kulturális és 
Civil Központ által koordinált programsorozat 
kezdete is jelzi, hogy közeledik az év vége. 

A programok sora november 18-
án az Angyali üdvözlet című ki-
állítás megnyitójával kezdődött. 

Az élővirágoknak és karácsonyi díszek-
nek köszönhetően a Vigadó díszterme 
ismét mesevilággá változott másfél hét-
re. November utolsó hetében nyílt meg 
az adventi vásár a városközpontban, a 
könyvtár előtti teret idén is belengi a 
forralt bor illata. Az egységes faházak-
ban a meleg italok mellett kürtőskalá-
csot, édességet és karácsonyi ajándé-
kokat is vásárolhatnak az érdeklődők. 
 Vasárnaponként 16 órától várják az 
adventi gyertyagyújtásokra a közös-
ségi programok kedvelőit a katolikus 
templom melletti téren, ahol hetente 
más-más történelmi egyház közössé-
ge ad műsort. Szintén ide várják a vá-
rosi karácsonyi ünnepségre a látogató-
kat december 17-én 16 órától. Az ünnepi 
hangulatról élő betlehemmel gondos-
kodik majd a katolikus egyház közös-
sége. Első alkalommal, november 27-
én mind a négy egyház közreműködött, 
az első adventi gyertyát Zsombok Lász-
ló polgármester gyújtotta meg.
 December 3-án a harmadik UPC-
Monor Jégfesztivállal veszi kezdetét 
a január végéig tartó korcsolyaszezon. 
A Balassi utcai sporttelepen kialakított 
pálya megnyitóján minden korosztály 
érdeklődésére számítanak a szervezők. 
A gyerekek a népszerű Holló Együttes 
koncertjén szórakozhatnak, a fiatalok 
kedvéért Monorra érkezik a Kelemen 

Kabátban, míg az idősebbek kedvéért a 
magyar blues királyát, Deák Bill Gyulát 
hívták meg a szervezők. A koncertek 
mellett jégtáncbemutató, kvízjátékok 
és sok meglepetés várja az érdeklődő-
ket. Ezen a hétvégén érkezik városunk-
ba Monori Mikulás is, aki több helyszí-
nen is felbukkan majd városszerte.
 Hagyományosan ebben az időszak-
ban tartja két intézmény is az évzáró 
koncertjét a Vigadó Dísztermében. De-
cember 9-én karácsonyi hangversenyre 

Jótékonysági cipősdoboz-akciót hirdetett a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ az idei 
városi adventi programokhoz kapcsolódóan. 
Kezdeményezésükkel szeretnék elérni, hogy 
mindenki számára boldog legyen a karácsony. 
 A Vigadó emeletén, illetve a szabadtéri 
rendezvények alkalmával is várják a cipős-
dobobozba csomagolt ajándékokat. A szerve-
zők kérik, hogy a csomagoláson tüntessék fel, 
hogy milyen korosztálynak szól a dobozban 
rejlő meglepetés. Az ajándékokat legkésőbb a 
harmadik adventi gyertyagyújtásig, decem-
ber 11-ig tudják átadni a szervezőknek, ezt 
követően a helyi egyházak közreműködésé-
vel juttatják el a monori rászorulóknak.

Cipősdoboz-akció 

Idén is lesz élő betlehemes játék az egyházak közreműködésével

várja az érdeklődőket az Ady Úti Álta-
lános Iskola Forrás kórusa, 15-én pedig 
a zeneiskola tanulói adnak koncertet a 
szeptember óta tanult zenei anyagból. 
 Karácsony előtt a jótékonysági kez-
deményezéseknek is fontos szerep jut. 
A Vigadó Kulturális és Civil Központ 
idén először cipősdoboz-akciót hirde-
tett, melyről keretes cikkünkben olvas-
hatnak. A református nagytemplomban 
minden évben szerveznek jótékonysá-
gi koncertet advent utolsó vasárnapján, 
így lesz ez idén is.
 Szenteste napján, december 24-én 16 
órára várják az egyházak a karácsonyi 
alkalmakra érkezőket. Istentiszteletet 
tartanak az evangélikus és református 
templomban, pásztorjátékot a katolikus 
templomban, miközben gyermekkará-
csony lesz a református kistemplom-
ban. A napot hagyományos katolikus 
szertartás szerint éjféli szentmise zár-
ja a római katolikus templomban.

Kruchio László kiállítása a Viga-
dó dísztermében látható

Betlehem a városközpontban
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A migrációval kapcsolatos alkotmánymódosítás-
ról tartott sajtótájékoztatót Pogácsás Tibor állam-
titkár november 24-én a Vigadóban. Pogácsás el-
mondta, a visegrádi négyek egységes álláspontja, 
hogy a migráció ezekben az országokban rossz fo-
lyamat, amit nem kívánnak támogatni. 
 Hangsúlyozta, hogy az októberben megtar-
tott népszavazáson 3,3 millió magyar állampol-
gár nyilvánított véleményt a kérdésben, ezért a 
kormány alkotmánymódosítást tervez, ami nem 
napi aktuálpolitikai kérdés, hiába próbálja az el-
lenzék azzá silányítani, hanem nemzeti ügy. A két-
harmados törvényt a Fidesz-KDNP megszavazta, a 
többi párt nem támogatta. 
 Pogácsás kiemelte, a letelepedési kötvényre 
azért volt szükség, mert 2010-ben az ország gaz-
dasága rossz állapotban volt, a külső finanszíro-
zás pedig rendkívül nehézkessé vált. A letelepe-
dési kötvény a hitel speciális formája, Európában 
is bevett szokás az alkalmazása. A gazdaság azóta 
stabilizálódott, a letelepedési kötvényeket felül-
vizsgálják, januárban várhatóan dönt a sorsáról a 
kormány.

Sajtótájékoztató

Jövőre is lesz  
önkormányzati ösztöndíj

Sokan jelentkeztek  
a sportcsarnok építésére

Jövőre indul
a beruházás

  Egy-két évvel ezelőtt még úgy tűnt, az M4-
es út Monort elkerülő szakaszának megépíté-
se csak álom marad. Aztán felgyorsultak az 
események, megszületett a kormány dönté-
se, mára pedig már nyílt közbeszerzési eljá-
rás is lezajlott, kiválasztották a kivitelezőket.
 Az M4 gyorsforgalmi út kivitelezése a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízá-
sából, a NIF Zrt. beruházásában valósul meg. 
Üllő–Cegléd között 44 kilométer hosszú sza-
kasz épül meg két ütemben. Az első ütem-
ben az Üllő–Albertirsa (30 km) szakasz épül 
meg, a kivitelező a Duna Aszfalt Kft.-Euro 
Aszfalt Kft. páros lesz. A kivitelezés költsé-
ge 52,1 milliárd forint. 
 A második ütemben az Albertirsa–Ceg-
léd közötti 14 kilométeres szakasz épül meg. 
A kivitelezést a Colas Út, a Colas Hungária 
Zrt. és a Colas Közlekedésépítési Kft. végzi. 
A kivitelezés költsége 20,48 milliárd forint. 
Az útszakasz megépítéséhez szükséges for-
rás a hazai költségvetés terhére biztosított. 
 A nyertes vállalkozókkal várhatóan de-
cember elején kötik meg a szerződést. A ki-
vitelezési munkálatokat – ha az időjárás is 
engedi – 2017 elején kezdik. A teljes kivite-
lezés 2019 harmadik negyedévére fejeződhet 
be. Monor környékén több helyen is látható-
ak már a munkagépek, jelenleg a terület ré-
gészeti feltárása zajlik. 
 Az M4 gyorsforgalmi út Monort is elke-
rülő Üllő és Albertirsa közötti szakasza két-
szer kétsávos lesz, Albertirsa és Cegléd kö-
zött a meglévő kétszer egysávos utat kétszer 
kétsávosra bővítik.

HÍREK

  Monor Város Önkormányzat 2017-ben 
is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
rendszeréhez – tudtuk meg Zsombok Lász-
ló polgármestertől. A pályázatokat helyben 
bírálják el, a pályázati rendszer célja, hogy 
a diákok szociális rászorultsági alapon ré-
szesülhessenek tanulmányi támogatásban. 
 A pályázatok benyújtásának határideje 
november 15. volt, a határidőig összesen 
32 pályázat (30 középiskolás és 2 felsőfo-
kú oktatásban résztvevő pályázott) érke-
zett az önkormányzathoz. 
 A pályázatok elbírálásának első szem-
pontja az egy főre jutó jövedelem mértéke. 
Ezen kívül figyelembe veszik még, hogy a 
pályázó árva, félárva, a családban három 

  Egy újabb lépéssel közelebb került a meg-
valósításhoz a monori sportcsarnok, elin-
dult a nyílt közbeszerzési eljárás – tudtuk 
meg Rajki Lászlótól, a Monori Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. A tervezési és 
engedélyezési fázis lezárult, jelenleg a be-
ruházás kivitelezőjének a kiválasztása van 
folyamatban. Az első fordulóban az előzetes 
regisztráción vannak túl a jelentkezők, 19 
vállalat jelezte, hogy vállalná a beruházás 
munkálatait. A második fordulóban az al-
kalmassági szempontok szerint vizsgálják 
meg a jelentkezést benyújtó cégeket, így a 
következő körre már csak azok a vállalatok 

Fontos ügy a zöld- 
területek megóvása

  A monori önkormányzat elkötelezett a 
városban található zöldövezetek, parkok 
megóvásában, fejlesztésében. A közterü-
leteken található fák, bokrok kezelése, vé-
delme különösen fontos a városkép és a 
környezeti hatások megőrzése érdekében. 
Fákat kivágni a lakóingatlanok előtti köz-
területeken is csak indokolt esetben, a jegy-
ző által kiadott engedély alapján lehet, a ki-
vágott fa helyett pedig minden esetben újat 
kell ültetni. Az ingatlantulajdonosok az en-
gedély birtokában maguk is kivághatják a 
fákat, de az önkormányzattól is kérhetik a 
szolgáltatást. Utóbbi esetben a kivágott fát 
az önkormányzat elszállítja és tűzifaként 
kiosztja a rászorulóknak.  
 Az önkormányzat eddig is mindent meg-
tett a szabályok betartatása érdekében, ennek 

ellenére többen is voltak, akik nem pótolták 
megfelelően a kivágott fákat. Idén már szi-
gorúbban ellenőrizték a fák pótlását, és a jö-
vőben sem lesz ez másképp. 
 Októberben megtörtént a városközpontban 
(Kossuth Lajos utcában az Ady út és a Kos-
suth Lajos Általános Iskola közötti szakaszon) 
található japánakácok állapotának felmérése. 
A közel 60 éves fák életének meghosszabbítá-
sa érdekében szakértői véleményt kért azok 
állapotáról a képviselő-testület. A japánaká-
cok túlnyomó többsége jó állapotban van, de 
van köztük olyan is, amelyet nagy valószínű-
séggel néhány éven belül ki kell vágni. Ezek-
nek a pótlásáról időben gondoskodni kell, a 
fák gondozásáról a következő hónapokban 
születhet döntés, hogy az aktuális munká-
latokat tavasszal el lehessen végezni. V.

vagy annál több az eltartottak száma, be-
tegségben szenved, illetve a családban be-
teg vagy rokkant van, eltartója munkanél-
küli vagy öregségi nyugdíjban részesül. A 
pályázókat végül a rászorultság szerint 
rangsorolják. 
 – Az önkormányzat havonta 4000 forint 
támogatást nyújt az előírásoknak megfelelt 
pályázóknak. Ez a korábbi évekhez képest 
1500 forintos emelkedést jelent. Ez az ösz-
szeg a felsőoktatásban tanulók számára ki-
egészül az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által nyújtott támogatással illetve a 
megyei önkormányzat által biztosított for-
rással. Erre a három pillérre épül a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszer – mondta 
Zsombok László. nfo

jutnak be, akik megfelelnek a meghatáro-
zott szempontoknak és képesek lebonyolí-
tani a több mint egymilliárd forintból meg-
valósuló fejlesztést. 
 A győztes vállalkozót január végén vá-
laszthatja ki a képviselő-testület, a szer-
ződést 2017. február 7-én írhatják alá a fe-
lek, ha minden zökkenőmentesen zajlik. A 
sportcsarnok kivitelezése akár már a szer-
ződés aláírását követő napon elkezdődhet. 
A sportcsarnok építését november 30-ra kell 
befejezni, utána egy hónap próbaüzemmód 
következik, a tényleges használatbavételre 
várhatóan 2018. januárban kerül sor.  V. 
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HÍREK

Biztonsági szempontok szerint  
újították fel a Krúdy Gyula utcát

  A Krúdy Gyula utca hosszú, sok 
helyen töredezett járdáját is felújí-
totta az önkormányzat a városi út- 
és járdaprogram keretében. A több 
hónapig tartó őszi felújítási munkák 
során a közel 200 méter  hosszúsá-
gú járda a Kossuth Lajos Óvoda, a 
városi sporttelep, az uszoda és az 
egészségház közelsége miatt minden 
napszakban forgalmas, az úttest és a 
járda közelsége miatt pedig az autók 
is rendszeresen ráhajtottak a gyalog-
járdára, így balesetveszélyes is volt. 
Most ez az utóbbi helyzet megszűnt, 
ugyanis az önkormányzat döntésé-
nek megfelelően november közepén 
új, a nagyobb biztonságot elősegítő 
forgalomtecnikai eszközök, úgyne-
vezett pollerek lettek kihelyezve, me-
lyek a gyalogjárdát választják el az 

A z új vasúti pálya segítségével je-
lentősen könnyebb lehet a Bu-
dapest Liszt Ferenc Nemzetkö-

zi Repülőtér megközelítése. A tervek 
szerint a 22 kilométer hosszúságú két-
vágányú vasúti pálya nem csak a fő-

várost és a repülőteret kapcsolja össze, 
hanem egészen Monorig kiépül az or-
szágos vasúthálózatba illeszkedő pálya. 
 A fővárosból a reptérre utazók a 
kőbánya-kispesti állomáson szállhat-
nak át a metróról és a buszokról a Fe-

rihegy irányába közlekedő vonatra, 
amely bekanyarodik a repülőtér terü-
letére, majd onnan Monor felé folytat-
ja az útját. Ezáltal nem csak a főváros 
irányából válik könnyebben és gyor-
sabban megközelíthetővé a repülőtér, 
a dél- és kelet-magyarországi terüle-
tekről érkező utasok is kényelmesebb 
körülmények között és rövidebb idő 
alatt juthatnak a repülőtérre. Ha meg-
valósul a beruházás, akkor Debrecen-
ből, Szegedről, Kecskemétről vagy akár 
Miskolcról is közvetlenül el lehet majd 
jutni a repülőtérre. Vecsést és Üllőt a 
jelek szerint továbbra is a régi vasúti 
pályán lehet majd elérni.
 Az új vasúti pálya megépítését a Liszt 
Ferenc repülőtér növekvő forgalma egy-
re sürgetőbbé teszi, továbbá a 2024-es 
olimpia közlekedésfejlesztési projekt-
jének is a része. 
 A beruházás biztosan nem lesz olcsó, 
egy kilométer hosszú villamosított két-
vágányú pálya beruházási költsége át-
lagosan 3 milliárd forint – írja a Világ-
gazdaság. 
 Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor 
kezdődhet a beruházás, és a finanszí-
rozás sem ismert még. A Világgazda-
ság információi szerint az uniós ciklus 
második felében várható a munkálatok 
megkezdése. nfo

Kőbánya-Kispest és Monor  
között épülhet az ÚJ VASÚT

Elérhető közelségbe került a ferihegyi vasút meg építése 
– tájékoztatott a napokban a Nemzeti Fej lesztési Minisztéri-
um. A beruházás kapcsán Monor is érintett, a reptéri vasút 
megvalósíthatósági ta nulmánya szerint Kőbánya-Kispest és 
Monor között épülhet meg az új villamosított vasúti pálya.

autóúttól, ezáltal pedig védik a gya-
logosokat is. A pollerek miatt gépko-
csival nem lehet felhajtani a járdára, 
ezáltal az nem csak biztonságosabbá 
válik, hanem az élettartama is meg-
nő. Elkészült a járda szegélyezése is, 
a vízelvezetést pedig egy áteresz se-
gíti a járda alatt. 
 Az önkormányzat az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is jelentős összeget, kö-
zel 20 millió forintot költött a gyalogu-
tak felújítására és építésére. Idén több 
mint két kilométernyi új járda épült a 
városban. A következő években is ha-
sonló mértékű felújítási ütemet tervez 
a városvezetés, ezzel elősegítve a gya-
logosok közlekedési körülményeinek 
további javulását. A új és felújított jár-
dákon babakocsikkal és kerekesszék-
kel is könnyebb a közlekedés. 

 Az önkormányzat továbbra is vár-
ja a lakosság javaslatait a jövő évi jár-
dafelújítás tervezéséhez.
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Számos beruházás, önkormányza-
ti ingatlan megújítása zajlott az 
elmúlt évben Monoron és a tér-
ségben. Az ered ményekről 
és a következő időszak 
vár ható fej lesztéseiről 
Po gácsás Tiborral, a 
Be lügy minisztérium 
ön kor mányzati állam-
titkárával beszélgettünk. 

KÖRKÉP

Fejlődő pályán  
A MONORI TÉRSÉG

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó in-
tézmények fejlesztésére, felújítására nyúj-
tott támogatásban részesült Gomba (22 015 
037 Ft), Káva (24 620 528 Ft), Mende (29 
905 726 Ft), Monor (29 649 365 Ft), Péteri 
(29 999 995 Ft). 
 Óvodai, iskolai és utánpótlássport infra-
struktúra-fejlesztésére, felújítására nyújtott 
támogatásban részesült: Gomba (14 986 170 
Ft), Nyáregyháza (14 735 175 Ft), Pilis (10 
200 000 Ft), Vasad (20 000 000 Ft).
 Belterületi utak, járdák, hidak felújítására 
nyújtott támogatásban részesült: Mende (14 
958 632 Ft), Nyáregyháza (15 000 000 Ft).
 Az adósságkonszolidációban nem része-
sült települések közül Ceglédbercel összesen 
224 000 000 forint támogatásban részesült, 
Mikebuda pedig 18 866 800 forinton nyert 
pályázaton. 

Köszönöm, jól vagyok – ezt a választ 
kaptuk Pogácsás Tibortól arra a kér-
désre, hogy érzi magát? Mint minden 
dolgozó ember életében, úgy a politiku-
sokéban is jelen vannak a munka során 
tapasztalt sikerek, az örömteli pillana-
tok és a váratlan, nehéz helyzetek, ame-
lyekre megoldást kell találni. Monor 
egykori polgármesterének bőségesen 
van tennivalója, de nem panaszkodik, 
megtisztelő számára, hogy megbízták 
az államtitkári feladatok ellátásával. 
Így Monorért is többet tehet, mint he-
lyi politikusként – mondta. Az év vége 
és az ünnepek közeledtével azért egy 
kis lazításra is jut idő – tudtuk meg. 
 – Év közben általában nem tudok 
szabadságra menni, év végén jut idő 
a pihenésre, a családra, a magánélet-
re, többek között ezért is várom már az 
ünnepeket.

Támogatások  
a térségben

A politikus is ember

P ogácsás Tibor a kor-
mány intézkedései kö-
zül az egyik legfontosabbnak 

nevezte az önkormányzatok hiteltar-
tozásainak átvállalását. A 2011 és 2014 
között végrehajtott adósságkonszolidá-
ció során  2 082 önkormányzat és önkor-
mányzati társulás adósságát, összesen 
1 369 milliárd forintot vett át az állam. 
A program keretében Monor és a tér-
ség települései is megszabadultak a hi-
telfelvételekből eredő terhektől. 
 – Az adósságkonszolidációban nem 
érintett, hitelfelvétel nélkül gazdálkodó 
települések számára a Kormány 2014 
és 2016 között biztosított forrást a költ-
ségvetésből, tehát nem Európai Uniós 

pénzből. 1 172 település részesült pá-
lyázat útján mintegy 43,6 milliárd fo-
rintból. A belügyminisztérium által 
biztosított, az önkormányzati feladat-

ellátást szolgáló fejlesztések pályá-
zat keretében utak, intézmé-

nyek, sportlétesítmények, 
korszerűsítésére pályáz-

hattak a települések. A 
környéken több tele-
pülés is forráshoz ju-
tott, például Ceg-
lédbercel és Ecser is 
sikerrel pályázott. To-

vábbi pályázati források 
igénybevételével többek 

között Monoron megújult 
a Tesz-Vesz Óvoda, Nyáregy-

háza pedig útépítésre nyert nagyobb 
összeget. Ezek a fejlesztések belföldi 
források segítségével valósultak meg 
– mondta Pogácsás Tibor.
 Az elkövetkező évek meghatározó 
beruházása lesz a hazai közigazgatási 
rendszer modernizálása. A fejlesztés 
keretében először a polgármesteri hi-
vatalok munkavégzésének megköny-
nyítése a cél – tudtuk meg –, a második 
lépcsőben pedig a rendszer bővítésével 
az elektronikus ügyintézés szélesebb 
körű kiterjesztésére is sor kerül. Ebben 
a rendszerben fontos szerep jut majd 
az új személyi igazolványoknak, ame-
lyek segítségével a lakosság az egész-
ségügyben, a közlekedésben – például 
a menetjegyek vásárlásakor – és szá-
mos egyéb ügy intézése során veheti 
igénybe az elektronikus rendszert. 
 – Az úgynevezett ASP-rendszer 
2018-ban indulhat el. A megvalósulás 
egyik fontos feltétele, hogy minden 
önkormányzat rendelkezzen szélessá-
vú interneteléréssel, ezért ki kell építe-
ni a hálózatot azokon a településeken 
is, ahol ma még nem biztosított az el-
érés. Az egységes informatikai rend-
szernek köszönhetően egyszerűbb és 
gyorsabb lehet a közigazgatási munka-
végzés, könnyebben elérhetőek lesznek 
az adatbázisok, ezáltal pedig gazdasá-
gosabb és jobb minőségű lehet az ügy-
felek kiszolgálása is – magyarázta Po-
gácsás Tibor.
 Monoron számos fejlesztés valósult 
meg az elmúlt években, intézmények 
újultak meg, megtörtént az óvodák és 
iskolák energetikai korszerűsítése, le-
zajlott az ivóvízminőség-javító beru-
házás, hogy csak néhány lényeges be-
ruházást említsünk. A következő év 

nagyberuházása a városi sportcsar-
nok megépítése lesz, emellett pedig 
az M4-es út új gyorsforgalmi szaka-
sza és a Monort Kőbánya-Kispesttel 
összekötő, új nyomvonalú gyorsvas-
út megépítése gyakorolhat jelentős ha-
tást a város mindennapjaira. Pogácsás 
Tibor elmondta, a régi 4-es út tovább-
ra is a térség egyik fontos útszakasza 
lesz, véleménye szerint a vállalkozók-
nak korai még attól tartani, hogy a Mo-
nort elkerülő forgalom miatt csökken 
a vásárlóerő, hiszen az M4-es út új 
forgalmat is generálhat. Megjegyezte, 
2017-ben Európai Uniós és kormány-
zati támogatású pályázatok is nyílnak 
majd, melyeket a kis- és középvállalko-
zások vehetnek igénybe. A helyi vál-
lalkozóknak is érdemes lesz ezekre a 
forrásokra pályázni. 
 – Jelenleg a gyorsvasútról szóló vég-
leges döntést várjuk. Zsombok László pol-
gármesterrel közösen azon dolgozunk, 
hogy az új vasút végállomása Monoron 
legyen. Ez jelentős előrelépés lenne a 
várost érintő tömegközlekedésben.
 Pogácsás Tibor elmondta, a sport-
csarnok építésén túl 2017-ben további 
fejlesztések is várhatók a városban. Fo-
lyamatosan egyeztet Zsombok László 
polgármesterrel, a jövő évi tervek kö-
zött szerepel a városközpont további 
fejlesztése és a régi kisegítő iskola épü-
letének és környezetének rendezése. 
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A z adventi készülődést eluralta a vásárlási 
hisztéria, a családokban átrendeződtek a 
szerepek, s a helykeresősdi és az önmeg-

valósítás próbatételei közben elfelejtődött, hogyan 
kell meleg otthont teremteni. A karácsonyváró gyer-
meki áhítat érzelgős képeslapok szereplője lett, vi-
szont a karácsonyfák alatt egyre csak sokasodtak 
a mind színesebb és pompásabb ajándékcsomagok.
Mindinkább úgy tűnt, a fogyasztói társadalom és 
a karácsony klasszikus értékei nehezen férnek ösz-
sze egymással.
 Mostanra mintha kezdene változni valami. Az 
utcán kérdezősködve is ezt tapasztaltuk: senki nem 
tervezett nagy ajándékvásárlást, családi összejöve-
telt annál inkább.
 Első megszólítottunk, egy fiatal hölgy – aki a be-
szélgetés végén aztán nem adta sem a nevét, sem az 
arcát ahhoz, amit elmondott – arról beszélt, hogy 
Pestre jár dolgozni, ezért, ha ajándékot vásárol, azt 
majd a fővárosban teszi. De inkább úgy gondolja 

– mondta – ezek apró kézműves ajándéktárgyak 
lesznek majd. Nem híve az ünnepi pénzszórásnak.
 Kiss Éva pedig határozottan leszögezte, hogy 
náluk soha nem volt karácsonykor ajándékosztás. 
Számukra az ünnep – a nagyszülők tanítását követ-
ve – mindig arról szólt, hogy összegyűlik a család, 
és eltölt együtt egy szép estét. A legkisebb gyerek 
és a legkisebb unoka számíthatnak csupán olyan 
ajándéktárgyra, ami kedves a számukra. Így lesz ez 
most is – tudtuk meg – és soha nem volt még sértő-
dés abból, hogy nincsenek drága pénzen vett aján-
dékok a fa körül. Nem hiányoznak senkinek, nél-
külük tisztább az ünnep.
 Bóka Jánosné és Bóka Cecília – anya és lánya – 
egymásra néztek és egyszerre mosolyodtak el, ami-

kor meghallották, miről érdeklődünk. Amint 
kiderült, a mosoly annak szólt, hogy mi aján-
dékvásárlási lázat emlegettünk, náluk pedig 
ez sosem volt szokásban. Az, hogy a nagy csa-
lád összegyűlik, annál inkább. Harmincan is 
el kell férniük ilyenkor a terített asztalok körül, 
amelyekre a tálak tartalmát előállítani legfőkép-
pen a nagymamák feladata. De a halászlét csakis 
a nagyapa főzheti.
 Mindig ott tartják a karácsonyi vendégséget, 
ahol a legkisebb gyerek van, hogy őt ne kell-
jen az otthonából „kimozgatni” – hallhattuk, 
és mivel éppen egy babakocsit álltunk körül, 
nem volt kétséges, hogy idén kik lesznek a 
vendéglátók.
 Kékedi Balázsné arról beszélt, hogy egy 
szem lányunokája van, akinek mindig vesz 
ajándékot karácsonykor is. Noha az unoka 
tisztában van nyugdíjas nagymamája anyagi 
helyzetével, így aztán előre figyelmezteti, hogy 

„mama, nekem ne vegyél semmit!” – ő azért min-
dig igyekszik örömet szerezni, még ha csak vala-
mi csekélységgel is.
 Kovács Pálnénak már nehezebb a dolga. Két 
fia van és tizenhat unokája, sőt, már dédunoká-
ja is. Ennek a nagy létszámú családnak aján-
dékot venni nem egyszerű feladat, ő azon-
ban nem szokott kihagyni senkit – mesélte. 
Nagy dolgokra nem futja, de apró, prakti-
kus holmikra igen. Zokni, fehérnemű, ilyes-
mi – sorolta, de megtudtuk azt is, hogyha 
mostanában már nem is gyűlnek össze ün-
nepelni, a család azért összetart, számon tart-
ják egymást.  

Molnár Anna

Miközben folyamatosan hirdette mindenki, hogy a karácsony-
nak nem az ajándékozásról és a pénzköltésről kell szólnia, 
hanem a szeretetről, az együvé tartozásról, a család összetartó 
ere jéről és az otthon melegéről – a gyakorlati valóság szép 
lassan eltávolodott mindezektől, épp az ellenkező irányba.

Kovács 
Pálné

Bóka  
Cecília

Bóka 
 Jánosné

Kékedi  
Balázsné

KÖRKÉRDÉS

MIT VÁRUNK  
a karácsonytól?
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NEVELÉS

A z óvodai nyári szünet kezde-
tén, július közepén kezdődött a 
Katona József utcában találha-

tó óvoda megújítása. Az Önkormány-
zati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása című sikeres pályázatnak 
köszönhetően közel 30 millió forint 
támogatást kapott az önkormányzat 
a Belügyminisztériumtól, melyet 
1,6 millió forint önrésszel kiegé-
szítve az épület korszerűsíté-
sére fordítottak.
 A megnyitón Pogácsás Ti-
bor államtitkár köszöntötte 
a dolgozókat és a szülőket. 
Felelevenítette az óvoda 
korai éveit: a régi városi 
sportpálya helyén, ideig-
lenes szándékkal állították 
fel azt az épületet, ami ma is 
óvodaként működik. A mostani 
óvodai dolgozók és városvezetők 
közül néhányan ide jártak, a most fel-
újított óvodába. A szót Zsombok László 

polgármester vette át, aki megköszönte 
a dolgozók remek hozzáállását. A mun-
katerület átadásakor is példaértékűen 
működtek együtt a kivitelezővel, a nyí-
lászárók cseréje és a csoportszobák be-
fejezése után pedig maguk festették ki 
a helyiségeket. Az épület felújításánál 
talán még ez a hozzáállás is fontosabb 
– zárta beszédét. 
 A több mint harminc éve épült köny-
nyűszerkezetes épületen jelentős felújí-
tási-korszerűsítési munkákat végeztek 
el, melynek részleteit Rajki László pro-
jektmenedzser foglalta össze. A szep-
temberig tartó munkálatok során sor 
került a nyílászárók cseréjére, a tető 
homlokzatának felújítására, a födém 

Jelentős átalakuláson ment 
keresztül a több mint harminc éve 
épült könnyűszerkezetes épület. 

MEGÚJULT  
a Tesz-Vesz Óvoda

hő- és a lapostető vízszigetelésére. Az 
óvoda belül is jelentősen megszépült: 
új padlóburkolatot kapott három cso-
portszoba, felújították a melegítőkony-
hát és a mosókonyhát, kicserélték a régi 
radiátorokat és bojlereket, valamint a 
régi elektromos vezetékeket és szerel-
vényeket.
 A megnyitó zárásaként az óvoda Ma-
zsola csoportja adott vidám műsort. Az 
augusztus közepén kezdődött óvodai ne-
velési évre – a sikeres pályázatnak kö-
szönhetően – új bútorokat is vásároltak. 
Két csoportszobában új asztalok és szé-
kek, tá rolószekrények továbbá a kony-
hában is új bútorok várják nap mint nap 
az ovisokat és az itt dolgozókat.
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KÖZÖSSÉG

Sikeres monoriak sorozatunk 
második alanya egy ifjú hölgy, 
egy ismert zenekar énekhangja. 
Kiss Kata, a „falusi lány” mese-
belinek tűnő története nem 
pusz tán a szerencse szüleménye. 
Az eredmények mögött ott 
van a kitartó munka, amit már 
hazánkon túl is elismertek.  

SIKERES MONORIAK

N em tősgyökeres monori, a térségtől mesz-
sze nevelkedett. Hogy került kapcsolatba 
a településsel?

 – Egy kis bükkaljai faluból, Sályból szárma-
zom, ott vannak a gyökereim. Három évvel ez-
előtt költöztünk a férjemmel Monorra. Azért 
választottuk ezt a várost, mert mint minden 
művész embert, a munkánk nagy része Buda-
pesthez köt, de nem akartunk beköltözni a fő-
városba, hanem egy olyan helyet kerestünk, 
ami a vonzáskörzetében van, ahol minden 
megvan, amire a hétköznapokban szüksége 
lehet az embernek. Itt, a főváros zajától távo-
labb csendesebben élhetünk.

– Mindig a zenei pályára készült, vagy gyerekko-
rában más álmokat szövögetett?
 – Édesapám egy kőműves ember, aki hob-
bizenész és gyönyörű verseket ír. Az első da-
laimnak ő írta a szövegeit otthon a vén dió-
fa alatt, most pedig több ezer ember hallgatja 
őket a lemezeimen, vagy az interneten. Gye-
rekkoromban nagyon sokat énekelt nekem, 
hamar kiderült, hogy van zenei hallásom és 
jó eséllyel tehetséges is vagyok. Tulajdonkép-
pen ő volt az, aki rátett engem a zenei pályára. 
Egészen tizennyolc éves koromig iskoláztuk 
a tehetségemet, mindig minden pillanatban a 

színpadra készültem, 
ének tanárhoz jártam, 
zenélni tanultam, iro-
dalom-dráma tagoza-
tos gimnáziumban 
sajátítottam el a szín-
padi jelenlétet. Már 
az egyetemista éve-
imben jártam, amikor 
édesapám úgy érez-
te, lassan ez a dolog 
megérett arra, hogy 
keressünk egy hiva-
tásos, profi zeneszer-
zőt, aki dalt ír nekem, 
amivel ki tudok lépni 
a nagyközönség elé. 

Szóval nem kapkodtuk el. Nem szaladtam ki 
a színpadra éretlenül, tizenévesen, hogy néz-
zétek, hogy tudok énekelni, abban az időszak-
ban az efféle fellépéseimet inkább csak gya-
korlásnak mondanám.

– Ezek szerint sikerült összetalálkozni a profi ze-
neszerzővel, hiszen egy ismert zenekar énekese ül 
velem szemben.
 – Édesapám fogta magát és a felénekelt 
demoanyagommal bement a Duna televízi-
óba. Senkit nem ismert, ezért a portán kez-
dett kérdezősködni, kinek mutathatná meg 
az anyagot. Megtalálta a tévé folyosóján azt 
az embert, aki először zeneszerzőm, majd ze-
nésztársam és barátom, produkciós vezetőm, 
végül a férjem és a gyermekem apja lett. Tulaj-
donképpen ez egy mesébe illő történet. Miu-
tán édesapám rá bízta a további zenei nevelé-
semet, ketten építettük fel a mostani Kiss Katát. 
Ő egy igazi rock-legenda, többszörös platina-
lemezes zeneszerző. Bejárta a zenével a vilá-
got, itthon pedig olyan zenekarok tagja volt, 
mint a Beatrice vagy a Z’izi Labor. Az egyik 
legemlékezetesebb fellépése 1986-ban volt a 
Népstanionban nyolcvanezer ember előtt, a 
Queen budapesti koncertjének alkalmával.

– A Kiss Kata Zenekar is közös „gyermekük”?
 – Ketten alapítottuk 2009-ben. Mára egy 
héttagú nagykoncertezős zenekarrá nőtte ki 
magát. Az értékrend maradt, az én gyökere-
imből és értékrendemből táplálkozó dalokat 
írunk. Zeneileg megpróbáljuk olyan köntös-
be rakni, hogy a mai fiatalok fülének megfe-
leljen és természetesen mi is követjük a tren-
det úgy, hogy közben még se vesszen el az 
az autentikus világ, amiből én érkeztem és 
ami igazán én vagyok. Sály két híres írónak, 
Gárdonyi Gézának és Eötvös Józsefnek is otthont 
adott. A hagyományok és értékrendek még 
mindig nagyon erősen élnek abban a kis fa-
lucskában.

– Mennyire könnyű vagy nehéz manapság egy 
magafajta előadónak érvényesülni a zenei piacon?
 – Az előadóművészeti pálya egy nagyon 
nehéz út. Pláne, ha az ember nem a keres-
kedelmi médiának a terméke, hanem saját 
maga próbálja felépíteni a karrierjét a sa-
ját értékrendszere szerint, mert hiszi, hogy 
rá kíváncsi a közönség és nem a mesterkélt 
csillogásra. Amíg odáig eljut az ember, hogy 
felvállalva saját magát kilépjen a színpadra 
és elénekelje azokat a gondolatokat amik a 
szívében vannak, bízva abban, hogy ez má-
sokat is érdekel, addig bizony nagyon sokat 
kell dolgoznia. És persze egy énekesnek fo-
lyamatosan szüksége van visszaigazolás-
ra, hogy az amit csinál jó-e vagy sem, mert 
ezekből a visszaigazolásokból tud tovább 
építkezni. Úgy gondolom, hogy szerencsés 
csillagzat alatt születtem. Amit eddig meg-
álmodtam és amiért eddig megharcoltam 
az életemben, az pontosan ebben az idő-
szakban látszik teljesülni. Édesapám szok-
ta mondani mindig, hogy hálót kaptál, halat 
nem. Sok minden van már ebben a hálóban, 
de még nagyon sok minden hiányzik, amit 
bele szeretnék tenni.

– Egy rangos elismerés birtokosa, amit a gyerme-
keket zenére nevelő munkásságáért kapott.
 – Három évvel ezelőtt kidolgoztunk egy 
élményalapú oktatási programot, amely segít-
ségével általános iskolás gyerekekkel próbál-
juk megszerettetni a népdalokat és a népzenét 
úgy, hogy azt a mai modern zenei stílusirány-
zatokkal keverjük. A program 2013-ban első 
díjat nyert Olaszországban egy nemzetkö-
zi fesztiválon és oktatási konferencián, va-
lamint köztársasági érdemérmet kapott az 
olasz köztársasági elnöktől az innovációja 
miatt. Balog Zoltán kulturális miniszter még 
ugyanebben az évben miniszteri kitüntetés-
ben részesítette a zenekart a gyermeki zenei 
nevelésben való munkájáért. A program kap-
csán jövő év elején jelenik meg a Kiss Kata 
Zenekar harmadik nagylemeze Magyarból 
jeles címmel, a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával. A egy különleges, exkluzív ki-
advány lesz, amely minden általános iskolába 
ingyen jut el. Éppen most járunk a munkála-
tok kellős közepén.

– Közel az év vége, ilyenkor sokasodnak a koncertek?
 – Decemberben harminc helyszínen lé-
pünk fel az ünnepek jegyében. A Monori Vi-
gadó Kulturális és Civil Központtal nagyon jó 
a kapcsolatunk, szinte minden évben kapunk 
meghívást a különböző városi rendezvények-
re. Idén december 6-án adunk dupla Mikulás- 
koncertet a monori gyermekeknek.

– Megtalálta a számításait a városban? Jó mono-
rinak lenni?
 – Szeretem a várost, mindig rácsodálkozom 
a sétálóutca és a városközpont gyönyörűségé-
re, a játszóterek tisztaságára, a KRESZ-park in-
novációs rendszerére, szeretem a lángost a pi-
acon, képes vagyok hajnalban felkelni, hogy a 
piactéren elsőként reggelizhessek. Szeretem, 
hogy minden egy karnyújtásnyira van, örü-
lök, hogy egy gyorsan fejlődő, dinamikus vá-
ros lakópolgára lehetek.

Együtt a család: Bikics Borsa, Kiss Kata és Bikics Tibor

SZERETEM  
ezt a várost
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KÖZÖSSÉG

Közeledik az év vége. Hamarosan itt van ad-
vent és a szeretet ünnepe, a karácsony. Tud-
juk, hogy sokan élnek nehéz körülmények 
között, nekik szeretnének kedveskedni a 
szervezők a Szent István téren december 17-
én, szombaton 15 órától egy tál meleg étellel, 
palacsintával és csomaggal. Ételt és csoma-
got azok kaphatnak, akik ebben az időpont-
ban elmennek a meghirdetett helyszínre.
 Az akciót negyedik alkalommal rendezi 
meg Balogh József és Róth Artúr családja a 
Monori Lokálpatrióta Egylet támogatásával.
 A szervezők kérik a lakosságot, aki meg-
teheti támogassa a jótékonysági akciót, 
hogy a szeretetteljes délután idén is meg-
valósuljon.
 Felajánlások egyeztetése és további in-
formáció: 06-70/337-0601, lokalpatriota@
intext.hu

Karácsonyi 
jótékonysági 
akció

  A szokásosan szép szertartással – nagy 
érdeklődés mellett – kapta meg a József 
Attila Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskola 158 (4-5. és 6 évfolyamos) vég-
zős diákja az ott töltött idejük emlékeit fel-
idéző szalagot. Csütörtökön, pénteken és 

  Jövőre lesz a reformáció megindulásá-
nak 500. és legrégebbi monori iskolánk 
református elődje alapításának 450. év-
fordulója. A mai utód, a Kossuth Lajos 
Általános Iskola, több intézményen be-
lüli, illetve városi rendezvénnyel kívánt 
emlékezni a kettős jubileumra. Elsőként 
történelmi vetélkedőt rendeztek – a mo-
nori általános iskolák 7-8. osztályos csa-
patai részére –, Reformáció Magyaror-
szágon címmel. Az Ady, a Nemzetőr és 
a Kossuth Iskola 2-2 csapata nevezésével 
november 10-én mérték össze tudásukat 
a diákok. A szakértő zsűriben a Nem-
zetőr Általános Iskola nyugdíjas igazga-
tónője elnökletével a Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár munkatársa és a Jászai 

  Sokaknak karácsonykor sem adatik 
meg, hogy meleg étel kerüljön a csalá-
di asztalra. Különösen szomorú, mi-
kor azt halljuk, gyerekek kénytelenek 
nélkülözni, még a szeretet ünnepén is. 
A képviselő-testület idén is segít a leg-
szorultabb helyzetben lévő családokon. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő családok számára 
5000 forint értékű élelmiszercsomagot 

  A téli hónapok beköszöntével szoci-
ális rászorultság alapján oszt ki tűzi-
fát az önkormányzat. A szociális tűzi-
faosztás a monori önkormányzat saját 
programja, amely keretében 10 mázsa 
kuglizott akácfát kapnak a hátrányos 
szociális helyzetű lakosok. 
 – Monor nem vehet részt az állami 
támogatással megvalósuló tűzifaprog-
ramban, azt a pályázatot az ötezer fő 
alatti települések számára írták ki. Ezért 
az önkormányzat úgy döntött, hogy sa-
ját keretéből biztosítja a téli tüzelőt a ne-
héz körülmények között élő családoknak. 
Összesen százhúsz háztartásnak tudunk 
segíteni, hetven háztartás december vég-
égi, további ötven pedig jövő januárban 
kapja meg a téli tüzelőt. Háztartásonként 
10 mázsa akácfát biztosítunk a rászoru-
lóknak – nyilatkozta Zsombok László pol-
gármester a monori szociális tűzifaprog-
rammal kapcsolatban.
 A tűzifa a Nefag Zrt. Monori Erdé-
szetéből származik és egy helyi vállal-
kozó szállítja ki a családoknak.  N. 

Szalagavató 
volt a JAG-ban

szombaton is sokak előtt táncolhatták el 
nagy lelkesedéssel betanult táncaikat, és 
ünnepélyesen „felszalagozva” – a „Szíved 
az iránytű, elméd a térkép” iránymutató 
Reményik-idézettel – indulhattak tovább 
a sikeres érettségi felé. B.G.

Mari Általános Iskola szakos tanárnő-
je bírálták el az írásbeli megoldásokat.
 A felkészülés és a jól szervezett 
verseny sokszínű, ötletes feladatai 
során a tanulók e meghatározó je-
lentőségű korról új ismeretekkel gaz-
dagodhattak. A kép- és keresztrejtvé-
nyek, a totó, a puzzle, a vaktérkép, a 
szövegkiegészítés és az esszéfeladat 
egyaránt kreativitást igényelt tőlük. 
Harmadik lett az Ady, második a Nem-
zetőr, míg nyertes a Kossuth Iskola 1. 
számú csapata (Bárány Éva, Fazekas Do-
minik, Gombos Szintia, Novotarski László 
Pál lett). A könyvjutalmak mellett tu-
dásgyarapodásukat a felkészítő taná-
raiknak is köszönhetik.  B.G.

Szalagavatós tánc (2016)

A reformációról  
vetélkedtek diákjaink

Télen sem éhezhetnek 
a monori gyerekek

Tűzifával 
segít az ön-
kormányzat

osztanak ki, ezzel 148 gyermeknek se-
gít az önkormányzat. Az Emberi Erő-
források Bizottsága további támogatást 
nyújt a rászorulóknak: intézményenként 
10 gyermek részére biztosít 3000 forint 
értékű élelmiszercsomagot. 
 A téli szünetben sem maradhat egyet-
len rászoruló gyermek sem meleg étel 
nélkül, összesen 248 gyerek étkezését 
biztosítják decemberben. 
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POLGÁRŐRHÍREK
Az egyesület októberben 
összegezte az év eddigi 
eseményeit.

Hirdetés

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

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk!

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2017. január 17-én 17 Órakor

30 éve Monoron
Részletfizetési lehetőség

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

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

AUTÓSZERELŐ
Az állás részletes leírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatók:

http://www.volanbusz.hu\jobs.php honlapon.

A munkavégzés helye: Monori Járműfenntartó Üzem 

Jelentkezési határidő: folyamatos.

További információ:
Rendek Sándor üzemvezető, tel.: +36-20/972-4948

 A  Zrt.
munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

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!

M int azt már 
sokszor ol-
vashatták, 

mi, monori polgár-
őrök szolgálataink 
mellett rendszeresen 
gyűléseket is tartunk. 
Heti találkozóinkon 
megosztjuk egymással a 
szolgálatok tapasztalatait, il-
letve megbeszéljük a következő 
heti szolgálatokat. Alapszabályunk sze-
rint pedig évente két alkalommal köz-
gyűlést tartunk, melyen minden, az egye-
sületet érintő fontos ügyet kihirdetünk, 
megbeszélünk. Így történt ez október 18-
án is, amikor összegeztük a 2016-os év 
eddigi tevékenységét. Két vendégünk 
is elfogadta a meghívást, Győri Zoltán, a 
Monori Rendőrkapitányságot képviselte, 
Lendvay Endre, pedig az önkormányzat 
képviseletében jelent meg. Először ren-
deztük tagsági viszonyainkat, nemrégi-
ben elhunyt polgárőr társunkat, Zsigovics 

Józsefet, posztumusz örökös taggá válasz-
tottuk. Mivel ő volt ifjúsági tagozatunk 

egyik vezetője, mást kellett a 
helyére választanunk. Sze-

rencsére Izsáki Linda sze-
mélyében egy nagyon 
kedves, a gyerekekkel 
szívesen foglalkozó 
polgárőrt találtunk a 
megüresedett poszt 
betöltésére. Linda na-

gyon szívesen vállal-
ta ezt a feladatot, így a 

gyerekeket továbbra is 
két tagozatvezető támogat-

ja. Naszvadi László beszámolt az 
ifjúsági tagozat eddigi munkájáról, Nagy 
Zoltán, elnök pedig összefoglalta az év 
eddigi legfontosabb történéseit és elénk 
tárta a jövő évi költségvetés tervezetét.
 Vendégeink is röviden szóltak az egy-
begyűlt tagokhoz. Győri Zoltán őrnagy, 
közrendvédelmi helyettes, köszönetét 
fejezte ki az egyesület minden tagjának, 
elmondta, hogy a munkájuk nélkül lehe-
tetlen lenne ilyen mértékben fenntarta-
ni a közrendet a városban. Gratulált az 
egyesületnek a nemrégiben megkapott 
Monor Város Közbiztonági Díjhoz.

 Lendvai Endre, Monor Város Önkor-
mányzat Jogi és Közbiztonsági Bizottsá-
gának tagja is támogatásáról biztosítot-
ta az egyesületet. Elmondta, egyértelmű 
számára, hogy a rengeteg munka, amit 
a polgárőrök végeznek a város javára vá-
lik. Gratulált az ifjú polgárőr tagozatnak 
is, szerinte ez rendkívül fontos tevékeny-
ség, hiszen a fiataloké a jövő. Megköszön-
te a város nevében eddigi munkánkat.
 Szolgálataink továbbra is rendkívül 
széles spektrumban mozognak. 4 na-
pos temetői szolgálatban vettünk részt 
a rendőrséggel közösen, a Katalin-bált 
biztosítottuk, a monori cross-pályán 
pályabí rói feladatokat láttunk el egy 
motocross- versenyen 14 fővel, vasár-
naponként a fiatalok sport délutáno-
kon vettek rész a sportpályán, jelzőőri 
szolgálataink is folyamatosak. Mind-
ezek mellett próbálunk a legtöbb estén 
kint lenni a város területén!
 Továbbra is rengeteg a munkánk, ke-
vesen látjuk el kiszélesedett feladatkö-
rünket! Szeretnénk lelkes csatlakozó-
kat fogadni csapatunkba!
 Szolgálati telefonszámunk, mely szol-
gálatok esetén él: 06-70/459-7073.

Oberst Marietta

 
Szolgálataink  

továbbra is rendkí-
vül széles spektrum-

ban mozognak.

KÖZÖSSÉG
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BORTÁRS
Ezt a találó jelzőt kapta – a témáját tekintve – a hazánkban 
egyedülálló filmfesztivál, ami már nem csak országosan, 
hanem határainkon túl is elismertséget szerzett Monornak.

A Bortárs Filmfesztivál és Fotó-
pályázat zsűri elnöke Péterffy 
András (Balázs Béla-díjas film-

rendező, operatőr, producer, egyetemi 
tanár) volt, aki a Strázsahegy szőlész-
borász hagyományairól 2014-ben készült 
Gyöngyöt az embernek című filmjével 
Francia- és Spanyolországban is szak-
mai és közönségsikert aratott. Operatő-
re, Nagy Ernő – 2015-ben rendezőként 
nyert a monori filmfesztiválon fődíjat 

– a Koccintás.hu és az Ihatóbb Magyaror-
szág szakembereivel pedig most is vál-
lalta a filmek zsűrizését.
 A pályázati cím nem csupán a terem-
tő szőlész ember és munkája gyümölcsé-
vel magát megvidámító „társa” hagyo-
mányőrző kapcsolatára utal, hanem az 
azt megörökítő társművészetekre, a film-
re és a fotóra is. Az idei – november 12-én 
a Vigadóban díjazott – Bortárs Filmfesz-
tivál és Fotópályázat értékelését Péterffy 
András úgy összegezte, hogy az indulók 
jól eltalálták a Kányádi-mottót: „Vannak 
vidékek legbelül”.
 E képek ugyanis egyszersmind val-
lomások a hazaszeretetről, amelyekben 
a zsűritagok egyetértésben találták meg 
a legemberibbeket. Sokszínű kínálattal 
húsz film érkezett most is. Biztató, hogy 
van fiatal, új generáció, hogy keresték a 
példaértékűt – az esztétikum mellett az 
egyedit, eredetit, emberit, a megemelőt. 
Eifert János fotóművész (a fotós zsűri el-
nöke) örült annak, hogy e pályázat meg-
mozgatta az amatőröket is, de felhívta a 
figyelmet arra, hogy a fotózás a gondol-
kodás művészete is. Fábry Péter (fotómű-
vész, grafikus, zsűritag) hozzátette, hogy 
nem volt könnyű kiválasztani a beérke-
zett 130 képből azt a 38 kiállítottat, amit 
a Vigadó éttermében sokáig láthatnak, 
mert érdemes megnézni.
 A szempontoknak mindenben leg-
jobban a biatorbágyi Szabó Ferenc mű-
vészi felvételei feleltek meg. Nem vé-
letlen így, hogy – abszolút győztesként 

1. Pataky Csaba: Istvándy pincészet
2. Dányi Anita: Szőlőnemesítők
3. Tihanyi Bernadett: Bacchus nektár
Különdíj: Hollai Iván: Mogyoró-
di séta

Borvidékek: 1. Szabó Ferenc: Szőlészet, 2. 
Kozák Albert: Palkonyai pincefalu, 3. Koz-
ma Cecília: Sorok.
 Szőlő/bor: 1.Szabó Ferenc: Védőháló-
ban, 2. Kovács Kristóf: „Szakállas” hordó, 
3. Boros Ágnes: Cork art–furmint grape.
Szőlősgazdák: 1.Szabó Ferenc: Kolláth pin-
ce, 2.Hőbér Szabolcs: Borfejtés, 3.Kozák 
Albert: Keceli szüret.
 Bor és Pezsgő–Közös helyi érték: 
1.Kalló Zsuzsanna: Palackhullám, 2.Kozák 
Albert: Hagyományos egri pince, 3. dr. Tar-
nai Márta: Szüreti felvonulás.

Monori Bortárs  
Filmfesztivál

Monori Bortárs  
Fotópályázat

– a négy fotókategóriából háromnak ő 
lett a nyertese, és 12 képe került kiál-
lításra. Örvendetes új jelenség – ahogy 
ezt megnyitójában Zsombok László pol-
gármester is megjegyezte –, hogy mind 
a film, mind a fotókategóriában egyre 
több a hölgy pályázó (nő volt a feszti-
vál monori koordinátora is). A külön-
böző kategóriákban most hatan értek 
el dobogós helyezést. Az idén először 
a Márton-napi újbor ünnephez kötött 
rendezvényt gazdagította az is,  Hogy 
a Koccintás.hu új Bor és Pezsgő – Le-
gyen közös a helyi érték-kategóriát is 
meghirdetett, illetve díjazott.
 A Monor Környéki Strázsa Borrend, 
a Kult Pince, a Lions Club és a mono-
ri önkormányzat támogatása mellett a 
Pátria Takarék 500 ezer forinttal, a Ta-
karékbank 200 ezer forinttal támogatta a 
rendezvényt. Előbbi pénzintézet mono-
ri kötődésű elnök-ügyvezetője elmond-
ta, a kezdetektől támogatták közösségi 
rendezvényként a Borvidékek Hétvégé-
jét, majd kultúrapártolóként a filmfesz-
tivált is – jelenlétüket fontosnak tartva 
az ilyen eseményeken.
 Mindezeknek köszönhető, hogy a ma-
gyar szőlő- és borkultúrával kapcsolatos 
hagyományaink ápolása, képi kultúránk 
fejlesztése az idén is teljesülhetett, sok 
helyről jött vendégeinknek köszönhe-
tően Monor jó hírnevének további nö-
vekedésével. B.G.

Szőlészet (Szabó ferenc)

Kolláth-pince (Szabó Ferenc)

Palackhullám (Kalló Zsuzsa)

Bortárs eredményhirdetés 2016

KULTÚRA
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A buszpályaudvar csöppnyi utas-
várójában jó ideje hallgatólago-
san működik a magányos szí-

vek klubja. A váróból nyílik a nyilvános 
illemhely, amelynek őrizői – két olyan 
kiváló tulajdonságokkal bíró asszony, 
mint a végtelen türelem, az együttér-
zés, a meghallgatni tudás képessége 
és a csöndes részvét – köré lassacskán 
kiépült egy társaság, amelynek tagjai 
gyakran kifejezetten csak beszélgetni 
járnak ide. Kiönteni a szívüket. És ha 
már, akkor hoznak magukkal kávét, sü-
tit, könyvet, amit a múltkor együtt emle-
gettek, és hasonló apró meglepetéseket.
 Külön riportban lehetne erről írni 
igen tanulságosat, ezúttal azonban mi 
a két kedves asszony közül kifejezet-
ten  Piroskához ültünk be beszélgetni. 
Abból az indíttatásból, hogy ő a nővé-
re a hajléktalan költőnek, Leé Kózsefnek, 
akinek már halála után kiadott verses-
kötetét nemrégiben mutatta be a bu-
dapesti Írók Boltjának galériájában a 
kortárs magyar irodalom két kiváló 
alkotója , Baranyi Ferenc és Tóth Krisz-
tina, valamint György Péter irodalom-
történész.
 A kedves olvasó nyilván a legkevés-
bé arra kíváncsi, milyen kínokat áll ki 
a tudósító, aki egy ilyen eseménynek 
minden részletét szeretné leírni, csak-
hogy arra sosincs elég hely. Ezért ma-
gam is  arra szorítkozom: mindhár-
man a kivételes napok közé sorolták, 
Tóth Krisztina egyenesen ünnepnap-
nak nevezte az alkalmat, amikor a Bá-
nom is én című kötetet a leendő olva-
sók figyelmébe ajánlhatják. Leé József 
ugyanis, Baranyi Ferenc szavaival élve, 
igenis költő volt. Olyan költő, aki a leg-
nehezebb sorsok egyikét cipelte, még-
is, önsajnálat , önmarcangolás helyett 
szinte hetykén. Nem akart szánalmat 
ébreszteni. 
 „Szerettem volna szépen, rendben 
élni/Hiába volt -/a rend mindegyre 
elkerül./A Földön élek, és nézzek bár 
az égre,/ mióta? Miért? – de jól eszem-
be vésve:/ott fent az űr. Szép és hideg. 
Lélektelen/a káosz vesz körül – írja Egy 
pillantás az égre című versében.
 A költők – nem a dilettánsok, mert 
azokat Tóth Krisztinát idézve, onnan 
lehet felismerni, hogy  „ nem olvasnak 

„Szerettem volna  
SZÉPEN, RENDBEN ÉLNI”
A monori Leé József halála után kiadott verseskötetét nem-
régiben mutatta be a budapesti Írók Boltjának galériájában a 
kortárs magyar irodalom két kiváló alkotója, Baranyi Ferenc 
és Tóth Krisztina, valamint György Péter irodalomtörténész.

egyáltalán, csak írnak, mint állat” – ha-
nem azok, akik a dolgok mögé is lát-
nak, nem a köznapi ember életét élik.
 „Kár, hogy személyesen már soha-
sem ismerhetem meg. Ám versei jó-
voltából sokkal jobban ismerem, mint 
egyik-másik közelinek vélt barátomat. 
Kérem, olvassák a verseit, ismerjék meg 
őt minél többen. Érdemes.” – így ajánl-
ja az olvasó figyelmébe Baranyi Ferenc 
a költő Leé Józsefet.
 Piroska, a nővér azonban nem a köl-
tőt, hanem az édestestvérét ismerte, sze-
rette és veszítette el.
 Ő volt a csendesebb, a visszahúzó-
dóbb, öccse az éltanuló, az az iskolai 
versmondó, akit mindenki szeretett. 
Huszthyné Edit néni mindkettőjüket ta-
nította, kilencvenen is túl van már, de 
ha Pestről hazalátogat Monorra, Piros-
ka fellép a buszra, csak  hogy összepu-
szilhassa. Hogy örült volna, ha Leé Jó-
zsikából sikeres költő lesz. De nem így, 
nem ilyen fájdalmasan.
 Öcsi aranyos kisfiú volt. A papa a ke-
fegyárból ahol dolgozott, léceket hozott 
haza, abból készített babakocsit. Piros-
ka abban a kocsiban tologatta az öccsét, 
még a május elsejei felvonuláson is.
 Amikor aztán külön kezdték építget-
ni az életüket, Józsikának két kapcsola-
ta is zátonyra futott. Nem beszélt erről, 
de fájhatott neki. Amikor pedig a rak-
tárban, ahol dolgozott, komoly hiány-
ra derült fény, noha nem volt gyanúsí-
tott, mégis úgy érezte, talán hibáztatják 
– ezt már nem tudta elviselni. Sétált az 
utcán, közben szedegette be a tablet-
tákat, sorban egymás után. Többen is 
elmentek mellette, amikor összeesett, 
mire valaki kihívta a mentőket. A pszi-
chiátriára került.
 Jöttek később más bajok is sorban. A 
mamát kis híján agyonverték a betörők. 
Azt még túlélte, de két hét múlva agy-
vérzést kapott, az vitte el.
 A szülői ház egy jótevőé lett – Piros-
ka megkér, ezt a kérdést ne feszegessem.
 Egy kempingbiciklivel és egy háti-
zsákkal ment Leé József Pestre, előbb 
albérlőnek, aztán hajléktalannak. A 
szeretett kempingbiciklijét elajándé-
kozta egy kisfiúnak, aki épp ilyenre 
vágyott. Megírta versben. A vers meg-
jelent a Fedél Nélkülben, a hajléktala-

nok lapjában. Pár nap múlva egy úri-
ember megszólította Józsefet a bicikli 
miatt, majd hozott neki egy vadonatúj 
kerékpárt ajándékba. Azt meg Piros-
káé lett, ő jár vele most.
 Amikor komoly összeget nyert egy 
tévévetélkedőn, a pénz nagy részét el-
osztotta a hajléktalan barátai között. A 
fogát nagyon szerette volna megcsi-
náltatni, de mire az kész lett, a gégerák 
már megkezdte munkáját. Be is fejez-
te, nagyon hamar. A hatvanadik évét 
sem sikerült megérnie.
 A nővérével itt, a buszváróban látták 
egymást utoljára. Innen ment minden-
szentek előtt a temetőbe, akkor már na-
gyon rossz állapotban volt.
 – Folytak a könnyeim, magamban 
mondogattam, hogy nézz vissza, kér-
lek, nézz vissza, Öcsi. Ült itt egy öreg 
néni a váróban épp akkor, azóta meg-
halt már ő is, azzal vigasztalt: már tud-
ja, hogy meg fog halni, de nem akarja, 
hogy ezt én is lássam rajta, azért nem 
pillant vissza.
 Két hét múlva meghalt.
 Két éve ennek. A testét a bonctani in-
tézetnek adományozta, hogy tanulhas-
sanak rajta a medikusok. Azóta sincs 
eltemetve, és Piroska ebbe nem tud be-
lenyugodni.
 – De hiszen itt van az emléke, a ver-
sei, a friss, nyomdaszagú kötet – próbál-
kozom – a test csak hüvely. Ő tudta ezt.
 – Ő tudta – jajdul fel Piroska –, de 
én hol gyújtsak érte gyertyát?
 Azt mondja, éjszakánként sokszor 
megtorpan, amikor a buszváróban 
– lévén ő ott állandó délutáni műszakos, 
kora délutántól éjfélig, az utolsó busz-
járatig – valami ismeretlen nesz kél, 
olyankor megkérdi: Te vagy az, Öcsi? 
Aztán leinti magát, ugyan, hogy lehetne.
Vagy ki tudja? Hiszen annyi mindent 
nem tudunk egymásról, még itt sem.

Molnár Anna
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Hirdetés

A monori kézműves- 
alkotók klubja 
megnyitotta leg fris-
sebb, immár hagyo-
mányosnak nevezhető 
karácsonyi kiállítását az 
iparosok székházában.
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

Személygépkocsi-vezető „B”
tantermi és távoktatásos e-learning  

tanfolyamok egész évben 
folyamatosan indulnak

2200 Monor,  
Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

ÁldOTT, BÉKÉS KARÁcSONyT 
ÉS BOldOg új ÉVET  

minden kedves jelenlegi és  
jövőbeli ügyfelünknek!

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

M egszoktuk már, hogy tavaszi, 
nyári, téli kollekciói is rendkívül 
tetszetősek, és szinte úgy vesszük, 

mintha ez nekünk az adventi készülődés kez-
detekor afféle ajándékként járna. Meglehet, a 
kézművesek annak is szánták: ajándéknak. 
Úgy lenne helyénvaló, ha ezt mi az érdeklő-
désünkkel, látogatásainkkal, elismerésünk-
kel köszönnénk meg.

 Mást nem is igen 
várnak, pedig sokat 
adnak a közösség-
nek a helyi kézmű-
vesek. Nem csak az 
évszakváltásokkor 

újra és újra megren-
dezett kiállításaikkal, 

hanem azzal is, hogy ott 
vannak az idősek és a fiata-

lok számára megrendezett kö-
zösségi események legtöbbjén, hogy meg-

mutassák, megtanítsák az alkotás folyamatát. 
Számtalan program résztevői és vendégei ők, 
viszik a hírét Monornak nem csak a környé-
ken, hanem az alkotók számára kiírt pályáza-
tokon – amelyekről minden alkalommal elő-
kelő helyezések díjazottjaiként térnek haza 
– országszerte.
 Zsírosné Bokros Mária klubvezető – aki az al-
kotói csoportot életre hívta – nem csak a hím-
zéseivel, pompás gobelinjeivel, hanem a kiál-
lítások háziasszonyaként is kiválóan helytáll. 
Úgy képes kalauzolni a tárgyak közt a ven-

déget, hogy az nem csak a hímzések, képes-
lapok, karácsonyfadíszek, horgolások, folt-
varrások, miniatúrák, faliképek, ékszerek 
szépségét veszi észre, hanem meglátja a tár-
gyak mögött a készítője végtelen türelmét, fá-
radságát, örömét is.
 Gyönyörködtetnek, emlékeket idéznek, 
gyerekkort hívnak elő a múltból a most ki-
állított darabok is.
 A klubvezetőtől tudjuk, hogy a Balaton 
környékéről érkezett látogatójuk, egy idősö-
dő hölgy szeme is bepárásodott, miközben 
végigsétált a termen, majd azt írta a kereszt-
szemes hímzéssel borított vendégkönyvbe: 

„Ha szomorú vagy: vidám leszel. Ha fáradt 
vagy, pihent leszel. Ha értékkel akarsz ked-
veskedni: itt vásárolj. És ha ezt a sok szép 
munkát köszönettel nézed: jót teszel!”
 Miközben Zsírosné fellapozza a könyvet, 
látom, az ő szeme is párás lesz némiképpen.
 Úgy őrzik ezt a beírást a sok bejegyzés közt, 
mint egy nekik szóló, különleges ajándékot.
 Lehet a szeretet kölcsönös úgy is, ha nem 
méricskélik, ki mennyire érdemelte ki. M. A.

Kézművesek ajándéka:  
KARÁCSONYI  

KIÁLLÍTÁS
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A könyvtár az a hely, ahol az ember nagyon otthon tud lenni. Maga a helyiség,  
az olvasásra áldozott tér – ami egyébként akkor is otthonos, ha a könyves- 

polcokon és néhány ülőalkalmatosságon kívül nincs benne semmi – 
 ehhez elég is lenne. De ha még bele való emberek külön is törődnek a 

kényelmével, legyen az szellemi vagy fizikai, akkor az a könyvtár tökéletes. 

Meghitt, békés ünnepeket, 

örömteli új évet kívánunk!

 Jövőre is sok meglepetéssel, 

szeretettel visszavárjuk! 

Nyeremények:

1. 15 000 Ft-os ajándékutalvány

2. 10 000 Ft-os ajándékutalvány

3. 5 000 Ft-os ajándékutalvány

Sorsolás: 2016. 

 december 23-án,

 délben

 
Szeretnénk 

az ünnepek 

közeledtével mi 

is ajándékozni!

2016. december 1–22. 

között beváltott és 

a gyűjtődobozban 

elhelyezett pontgyűjtők 

sorsoláson vesznek részt!

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

Köszönjük, hogy 

idén is minket 

választottak, 

egész évben 

megtiszteltek 

bizalmukkal! ESZTER rajzol

A monoriaknak mindig szerencsé-
jük volt a könyvtárukkal és a 
könyvtárosaikkal is. Öreg ol-

vasó ezt kiválóan nyomon tudta kö-
vetni: miközben sorra elbúcsúzott 
a régiektől, figyelmesen megnéze-
gette az újakat, vajon beleillenek-e 
a sorba? Beleillettek.
 Van most az új emberek közt pél-
dául egy fiatal lány, aki még csak 
kezdi a hivatást gyakorolni. Vizs-
gázott könyvtáros, aki főiskolára ké-
szül, és már most tudni lehet róla, hogy 
ő a könyvek közé való. Az ilyesmi rövid isme-
retség után is elég hamar ki szokott derülni, hogy 
ki való vidám salsázók közé tánctanárnak és ki a 
csöndesebb, inkább gondolkodásra teremtett he-
lyekre.
 Az Internetes közösségi oldalakat ugyan so-
kan szidják, mint fórumait a dilettantizmus és az 
igénytelenség terjedésének, pedig van ennek na-
gyon nagy haszna is. Az értékessel is megismertet.
 Így derült ki, hogy Tolnai Eszter, ez a fiatal könyv-
táros lány csodaszépen rajzol. 
 Egy ideig azt hittem, a japán tusrajzok techniká-
ját követve készíti képeit – amik egyébként egytől- 
egyig olyanok, hogy nem csak megpihen rajtuk a 
szem, mint kellemes látványon, hanem gondolato-
kat is elindítanak a gondolkodásra hajlamosakban –, 
de kiderült, hogy nem. A tollat szereti, a rollert és 
a zselés tollakat.
 Valami megfogalmazódik benne – mondja –  és 
amíg azt papíron elmeséli, az sokszor órákig is el-
tart. De észre sem veszi, mindig csak utólag derül 
ki az idő múlása. Ahogyan az az alkotás folyamatá-
ban lenni szokott. Aki ismeri, tudja, mennyire jó ez.
 Néhány éve életének nagyon nehéz szakaszát 
élte – derül ki –, akkoriban ezen a helyzeten a raj-

zok és a fotózás segítették át. Ami bevált 
terápiának, amikor arra volt szükség, az 

megmaradt szenvedélynek és időtöl-
tésnek.
 Sporteseményeken is szívesen 
fényképez, focizó testvére révén a 
pándi és a monori meccseken is is-
merik már „a lányt a fényképező-
géppel”. Napilapok is felfedezték 

jó szemmel rögzített pillanatképe-
it, jeleneteit – ő maga is meglepődött, 

amikor viszontlátta őket az újságokban. 
 Eszter rajzait, fotóit sokan szeretik, dicsé-

rik. Noha ez persze egyáltalán nem véletlen, ő 
azért nem tartja művésznek magát. Már csak azért 
sem, mert amikor grafikusnak jelentkezett, eltaná-
csolták – indokolás nélkül. 
 Nem baj – mondja most – hiszen a könyvtárat, 
az embereket, a könyveket szereti, megtalálta a 
hivatását. Ha meg idővel a munkáiról mégis kide-
rítené egy épp a közösségi oldalon körbepásztá-
zó avatott szem, hogy több van bennük, mint kel-
lemes látvány, az a szerencsés egybeesések nem is 
példa nélkül álló eseménye lenne.
 Tolnai Eszter tehetségét és kézügyességét addig 
is nagyon jól kamatoztatja a könyvtár. Grafikusért, 
dekoratőrért ki sem kell tenniük a lábukat az ajtón. 
Az üdvözlőlapokat ő rajzolja – a karácsonyira bizo-
nyára nagyon jól emlékeznek mindazok, akik kap-
tak belőlük – és Eszter újította fel a helytörténeti ki-
állítás tábláját is. Most kollégájával, Ivánszki Csabával 
az emlékszobában berendezett repüléstörténeti ál-
landó kiállítás installációját készítik. Benne egye-
bek közt annak az L2 Róma típusú kisrepülőgép-
nek a makettjét, ami Monor és Mátyásföld között 
világrekordot állított fel.
 A könyvtárjáró szerencsések pedig mindezek-
kel megint gazdagabb lesznek.
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KULTÚRA

Angyali üdvözlet

Hirdetés

   Adventi várakozásunk városi ünnepi han-
gulatának megalapozója – immár kilencedik 
éve – Kruchió László mindig nagy érdeklődés-
sel várt, és minden alkalommal eredeti An-
gyali üdvözlet című kiállítása. A megnyitón, 
a Vigadó most is utánozhatatlanul átvará-
zsolt dísztermében, az újszerűen komponált 
koszorúk, növények, díszek, virágok, gyer-
tyák és színes fények olyan komplex hatása 
érte a belépőket, ami egyből ünneplőbe öl-
töztethette az arra vágyakozók lelkét. Most is 

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: +36-20/389-8261

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

V: zárva 

Akció: 
2016. december 5–31.

illetve a készletünk 
erejéig.

Budweiser  
sör
dobozos, 
0,5 liter

Kölyök pezsgő 
0,75 l

Xixo tea
dobozos
0,33 l

Fabrikett
10 kg

Voila áfonya 
pezsgő
0,75  l

Nescaffe 3in1
10 db-os

Perfex eü. 
papír
8+2 tek

Reno macska-
eledel
100 g

Königsburg  
sör
dobozos, 
0,5 liter

Coca-Cola
1,75 l

Unicum díszdobozos 
+ 2 pohár
0,75 l

CBA Háztartási keksz
200 g

Snickers 
50 g

Soproni 
sör
dobozos, 
0,5 liter

239 Ft helyett

209 Ft

429 Ft 
helyett

375 Ft

99 Ft 
helyett

65 Ft

699 Ft 
helyett

669 Ft

969 Ft helyett

849 Ft

399 Ft 
helyett

349 Ft

339 Ft 
helyett

319 Ft

79 Ft 
helyett

65 Ft

149 Ft 
helyett

129 Ft

319 Ft 
helyett

289 Ft

3  699 Ft 
helyett

3  399 Ft

119 Ft 
helyett

99 Ft

109 Ft 
helyett

99 Ft

189 Ft 
helyett

159 Ft

Nem csak 

kereskedők 

részére!

gyönyörűen énekelték alkalomhoz illő dalai-
kat az Operett Voices visszatérő tagjai, Várnai 
Adrienn és Lőrincz Veronika. El tudták hitetni 
dalaikkal, hogy a meghittség és a békesség 
egyenlő lehet a boldogsággal. A társrendez-
vény művészének, a korondi kerámiaszobrász 
Józsa Juditnak a gondolatai és magyar tánc so-
rozatának kedves figurái ugyanúgy a csen-
gőszós-gyertyalángos érzelmeinket erősítet-
ték, mint a kislányával a hozzánk közvetlenül 
szóló Kruchió László. B.G.     

KIÁLLÍTÁS
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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

Minden, ami 
kémény!

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

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

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

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

E-mail : csinosk@freemail.hu

PROGRAMOK

   Lepje meg családját, barátait karácsonyra 
a Vigadó programjaira szóló belépőjeggyel 
vagy a Vigadóban kapható országos színház- 
vagy koncertjeggyel! 
 2017. január 15. 15 óra, Vigadó díszterem: 
Újévi operett az Operett Voices társulattal. 

Ajándékozzon 
belépőjegyet 
szeretteinek!

Színházi előadások: Vámpírok 
bálja, Aladdin, Csoportterápia, 
Experidance: A Grand Voyage  
- Nostradamus Világok vándora.
 Koncertek: José Carreras, Fe-
zen Fesztivál, Balaton Sound, 
Sziget Fesztivál, Junkies, Jamie 
Winchester és zenekara feat 
Hrutka Róbert, The Piano Guys.
 Továbbá: Fővárosi Nagycir-
kusz, Magyar Lovas Színház, 
ismeretterjesztő előadások.
 Információ, jegyrendelés: Vi-
gadó Nonprofit Kft. emeleti pénz-
tárában, a 06-29/413-212-es te-
lefonszámon, a www.vigadokft.
hu honlapon vagy a vigado@
vigadokft.hu e-mail címen.

Ticketportal 
jegyiroda  
kínálatából

A Vigadó Kulturális és Civil Központ, Monor Város 
Önkormányzatának megbízásából 2017. évre is el-
készítette a város programtervét, melyet a kép-
viselő-testület is tárgyalt és elfogadott.
 Városunk vezetése fontosnak tartja, hogy 
minél színesebb, sokrétűbb programokra tud-
juk invitálni az érdeklődőket, ezért köszönjük 
minden egyesületnek, civil szervezetnek, hogy 
rendezvények szervezését kezdeményezik. Kér-
jük, hogy az időpontok tervezésénél legyenek fi-
gyelemmel a már megadott dátumokra, hogy a 
városon belüli események ne jelentsenek egy-
másnak konkurenciát!
 Amennyiben kérdése van, illetve egy adott 
dátumról szeretne érdeklődni, hogy terveztek-e 
más szervezet részéről programot, keresse fel a 
Vigadó munkatársait!
 A képviselő-testület által elfogadott program-
tervet teljes egészében a www.monor.hu oldalon 
olvashatják, valamint havonta megjelentetjük az 
aktuális rendezvényeket a Strázsa újságban is. 
Várjuk önöket a Monoron tervezett események-
re 2017-ben is!

Vigadó Kulturális és Civil Központ

Városi  
programterv  
a 2017-es évre

Hűvösvölgyi Ildikó

Sztárvendég: Peller Károly, a Budapesti Operett-
színház művésze.
 2017. január 21. 15 óra 30, Vigadó díszterem: 
Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából, Hűvösvölgyi Ildikó Kaleidoszkóp című 
estje.

Monoron a városközpontban (Kossuth L. u. 65-67.)
06-20/824-8823 • 06-30/395-4834

Szilveszteri mulatság 
19 órától virradatig!

2017.

Belépő 8  900 Ft/fő, amely 
korlátlan ételfogyasztást 
biztosít 8-féle ételből.
Vendégeinket 
Banderas 
élőzenéje szórakoztatja!

Vigadó étterem

Rántott hal
Kocsonya
Hidegtálak
Töltött káposzta
Sültes tálak
és az étlapunkon szereplő 
teljes kínálattal állunk kedves 
vendégeink rendelkezésére.

Karácsonyra 
ne süssön, ne főzzön, 
ne a konyhában töltse az idejét!

Halászlé elvitelre!
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PROGRAMOK

Hirdetés

Hirdetés

JÉGPÁLYAMEGNYITÓ
December 3.
Balassi utcai sporttelep

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

HAGYOMÁNYOS  
KARÁCSONYI HANGVERSENY
December 9.
A Forrás kórus karácsonyi műsora. 
Vigadó Díszterem

HARMADIK ADVENTI GYERTYA  
MEGGYÚJTÁSA
December 11. 16 óra 
Közreműködik a baptista egyház kórusa. Köszöntőt 
mond: Seres Győző, lelkipásztor.
Szent István tér

VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
December 17. 16 óra
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház egyházközössége 
élő betlehemmel, forralt borral, teával és zsíros kenyérrel gon-
doskodik. Közreműködik a Monori Strázsák Néptáncegyüttes.
Szent István tér

NEGYEDIK ADVENTI  
GYERTYA MEGGYÚJTÁSA
December 18. 16 óra
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa. Köszöntőt 
mond: Selmeczi Lajos, lelkész. 
Szent István tér 

Értesítjük önöket, hogy a Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont és az épületben működő ügyfélszolgálatok és irodák 
december 23. és január 2. között zárva tartanak.

Minden kedves vendégünknek és ügyfelünknek kívánunk 
áldott, békés karácsonyt és sikeres rendezvényekben gaz-
dag új esztendőt! 

A Vigadó programjai

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

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

MIKULÁS-ELŐADÁS
December 10. 10 óra
Szervező: Monori Nagycsaládos Egyesület.
Művelődési ház

TÁNCHÁZ 
December 10. 18 óra 
Szervező: Monori Strázsák Néptánc Egyesület.
Művelődési ház

ÉVZÁRÓ KONCERT 
December 15. 17 óra
Fellépnek az Erkel Ferenc Alapfokú  
Művészeti Iskola Monori Tagintézmény tanulói. 
Vigadó, díszterem

JÓTÉKONYSÁGI  
KARÁCSONYI HANGVERSENY
December 18. 17 óra
Református nagytemplom

EGYHÁZI PROGRAMOK
December 24. 16 óra
Pásztorjáték a római katolikus templomban
Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban
Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban
Gyermekkarácsony a református kistemplomban

ÉJFÉLI SZENTMISE
December 24. 24 óra
Római katolikus templom

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. január 9-ig.

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?
• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

HÍVJON MINKET BIZALOMMAL: 06-30/337-1294
2200 Monor, Balassa u. 1.

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

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

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

végezzük! Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Civil- 
szervezetek  
programajai
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AJÁNLÓ

Hirdetés

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 tájékozódjon a PÁTRIA Takarék 
fi ókjaiban, vagy keresse fel honlapunkat!

Érdeklődjön fi ókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., XVIII., 
Cegléd, Ceglédbercel, Csömör, Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, 
Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, 
Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Pánd, Pécel, Pilis, Sülysáp, Tápióbicske, 
Tápióság, Tápiószentmárton, Törtel, Üllő, Vasad, Vecsés

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%

Ön mit kezdene plusz egy szobával?

Takarék Jelzáloghitelek

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

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

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

A hirdetésben szereplő hitelhez kapcsolódó Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által 
nyújtott támogatás. A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek figyelembevételével történt, a feltételek válto-
zása esetén módosulhatnak. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás meg-
kötése, vagy megléte szükséges. Jelen tájékoztatás nem teljes 
körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletekről tájékozódjon a 
PÁTRIA Takarék fiókjaiban, vagy keresse fel honlapunkat!

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

Monor,  
Móricz Zsigmond u. 4. 

Az állomás utcájában.
Telefon:  06-29/413-336   

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 7.30–12.00-ig 
 és 13.00–17.00-ig, szombat: 8.00–12.00-ig.

BÁV zÁloghitel  
monoron

A BÁV Zrt. az egyik legrégebbi ma is mű-
ködő magyar vállalkozás. Több mint 
240 éves múltja garancia is egyben az 

ügyfelek számára, hogy a vállalatnál elhelye-
zett értéktárgyak a legnagyobb biztonságban 
vannak. A BÁV nem szűnhet meg egyik pilla-
natról a másikra, a kölcsönre váltott arany- és 
ezüsttárgyak nem tűnhetnek el, nem kerül-
hetnek másik zálogfiók tulajdonába. Az ügy-
felek nyugodtak lehetnek afelől, hogy érté-
keik biztonságban vannak, hiszen a BÁV Zrt. 
tevékenységét több mint két évszázados mű-
ködése során mindig a stabilitás, a megbízha-
tó háttér, a hagyományokhoz való ragaszko-
dás jellemezte.
 A monori fiókban (Móricz Zsigmond utca 
4.) percek alatt juthatnak pénzhez az ügyfe-
lek, az értékbecslést követő gyors ügyintézés 
után készpénzzel a zsebükben távozhatnak a 
helyszínről. A BÁV szolgáltatásait a minden-

kori vásárlói igényeknek megfelelően alakí-
tották ki: ügyfélcentrikus, rugalmas, gyors és 
barátságos ügyintézés jellemzi a monori fió-
kot. Ezt támasztják alá az elégedett ügyfelek 
is, a BÁV-nál ugyanis fontos szempont, hogy 
a szolgáltatásokat nem pusztán üzleti érdekek 
vezérlik. Sok ügyfél szorult helyzete miatt fo-
lyamodik kölcsönhöz, ilyen esetekben pedig 
különösen fontos, hogy tapintatosan járjanak 
el az ügyintézők.
 Kölcsönök esetén különböző lejáratú futam-
idők közül választhatják ki az ügyfelek a leg-
kedvezőbbet. A visszafizetésre 30, 60 vagy 90 
napos időintervallumok állnak rendelkezés-
re. Akkor sincs baj, ha a lejárati idő kevésnek 
bizonyul, a futamidők könnyedén meghosz-
szabbíthatók, így egy későbbi időpontban is 
rendezhető a tartozás. A futamidő alatt elő-
törlesztésre is van lehetőség. Bármikor elő-
törleszthető tetszőleges összeg egyéb díjak és 

költségek felszámolása nélkül. Kamatmentes 
visszafizetésre is van lehetőség, amennyiben 
15 napon belül rendezni tudjuk a tartozást. A 
kedvező feltételek is azt igazolják, hogy BÁV 
Zrt.-nek fontosak az ügyfelek.
 Mindenképpen érdemes számításba venni 
a BÁV Zrt. monori fiókja által nyújtott kedve-
ző szolgáltatásokat, ha úgy hozza a szükség, 
hogy gyorsan van szükség kölcsönre.

Záloghitel megbízható,  
BIZTOS HÁTTÉRREL
A BÁV Bizományi Keres ke dő ház és Záloghitel Zrt. monori fiókja 
három éve nyitott meg a városban. A zá logfiókban arany- és 
ezüsttárgyakért bárki kap hat kölcsönt – gyorsan és egyszerűen.

A B C
sportpálya

hentes, pékáru és  
vegyes élelmiszer boltja

Klapka utca
Nyitvatartás: 

H–P: 5–21, Szo: 5–15, V: 7–12

Májas és véres hurka:   .  . 599 Ft/kg

Sütőkolbász:   .  .  .  .  .  .  .  . 999 Ft/kg

Erdélyi szalonna:   .  . 1599 Ft/kg

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

Csirkecomb, egész:   .  . 599 Ft/kg

Csirkemellfilé:   .  .  .  .  . 1249 Ft/kg

Csirkefarhát:   .  .  .  .  .  .  .  . 139 Ft/kg
Az akció  2016 . december 1-től 31-ig,  

vagy a készlet erejéig tart .
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Hirdetés

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, 06-20/328-7882Monor, 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.

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk!

SPORT

Továbbra is esélyesként  
küzdenek az ELSŐSÉGÉRT

A Monori SE labdarúgócsa-
pata jó formában van. Az 
egyesület csak a gólkülönb-
sége miatt kényszerül a 
dobogó második fokára.

NBIII Keleti csoport állása

H Cs M Gy D V RG KG GK P

1 KBSC FC 16 11 1 4 33 16 17 34
2 MONORI SE 16 10 4 2 28 14 14 34
3 JÁSZBERÉNYI FC 16 9 5 2 30 13 17 32
4 RÁKOSMENTE KSK 16 8 3 5 36 23 13 27
5 PUTNOK FC 16 8 3 5 23 15 8 27
6 TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS 16 8 3 5 22 15 7 27
7 REAC 16 8 3 5 24 22 2 27
8 MTK BUDAPEST II 16 7 4 5 32 20 12 25
9 STC SALGÓTARJÁN 16 6 6 4 32 18 14 24

10 DVSC-DEAC II 16 6 4 6 23 23 0 22
11 DVTK II 16 6 4 6 24 25 -1 22
12 NYÍRBÁTORI FC 16 5 4 7 24 22 2 19
13 ESMTK 16 4 5 7 16 27 -11 17
14 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE 16 5 2 9 18 32 -14 17
15 FC HATVAN 16 3 6 7 19 29 -10 15
16 BKV ELŐRE SC 15 5 0 10 25 36 -11 15
17 TÁLLYA KSE 16 4 3 9 24 41 -17 15
18 ÚJPEST FC II 15 0 0 15 15 57 -42 0

A Monori SE NB III-as futballcsapa-
tának október 29-én hazai pályán a 
Jászberény ellen – egy remek soro-

zat után – sajnos becsúszott egy szerencsét-
len vereség. De dicséretes, hogy a balszeren-
csés 1-0 arányú vereséget Tiszaújvárosban 
egy döntetlen (0-0), majd két győzelem kö-
vette: hazai pályán az Újpest FC II. csapatát 
5-0-ra, idegenben a Salgótarjánt pedig 2-1-re 
sikerült felülmúlni. Selei András az Újpest II., 
illetve a Salgótarján elleni mérkőzés után is 
nyilatkozott lapunknak. 
 – Papírforma győzelem született az Új-
pest II. ellen. Osztálykülönbség volt a két 
csapat között, így győzelmünk ilyen arány-
ban is megérdemelt volt. Hoztuk a „kötele-
zőt”, ami sokszor a legnehezebb. Igaz, ezen 
a napon ezt nem az ellenfél, hanem az idő-
járás tette nehézzé. 
 – A Salgótarján a legutóbbi öt mérkőzésén 
győzött. A kihagyott helyzetek miatt nem lett 
győzelmünk kiütéses. Sajnos, közvetlen rivá-
lisaink is győztek, így a bajnoki címért folyó 
harcban semmi sem változott. 
 Az idény utolsó monori meccsén (ami lap-
zártánk után lesz a BKV Előre ellen, novem-
ber 26-án) és a Diósgyőr II. csapatával szem-
beni záráskor is (december 4-én) van még 
nyerési esély. Ha ezeket sikerül kihasználni, 
akkor nem csupán holtversenyben lehetne 
első Monor a tabellán, mint cikkünk írása 
idején, hanem – a gólkülönbségből eredő 
hátrány leküzdése után – egyedül is. BG
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Hirdetés

Borzsák Zsófi, Herendi Anna és Szabó Adél novem-
ber 12-én, a ritmikus gimnasztika Komárom Kupa 
rangos versenyén, a Monori Sportegyesület színe-
iben első helyezést ért el. Ugyancsak első helyen 
végzett a monori szakosztályból: Pacsirta Zsófia, 
Kiss Bogica, Gér Bogi, Kenyó Regina, Halassy Vivien, 
Molnár Csenge, Sill Bernadett, Sándor Sára, Csüllög 
Réka, Szabó Edina, Demkó Fanni.
 Harmadik helyen végzett: Sándor Nóra, Cserpes 
Panka, Varga Dóra. Ötödik lett: Kiss Bernadett, 
Maróthy Rebeka, Horváth Bianka. B.G.

Győzelem rangos 
versenyen

   A Pest Megyei Úszó Csapatbajnokság im-
már hagyományosan Monoron rendezett har-
madik fordulójában a Monori Sportegyesület 
28 fős csapata 14 érmet nyert. A vegyes vál-
tóval együtt 7 arany, 4 ezüst és 3 bronzérem-
mel növelték a maguk és egyesületük dicső-
ségét. De büszkék lehetünk a 21 pontszerző 
helyezésre is.
 Érmesek: 4x50 m leány vegyes váltó (2007) 1. 
hely Monor SE A Szabó Dóra (2008), Bock Luca 
(2007), Sánta Vivien(2007), Barta Bianka (2009). 
 Bock Kamilla (2008): 100 méter mell 1.hely, 100 
méter gyors 2.hely. Szabó Dóra (2008) 100 mé-
ter gyors 1. hely, 100 méter mell 2. hely. Barta 
Bianka (2009) 100 méter gyors 1.hely, 100 mé-
ter mell 3. hely. Sánta Georgina (2003) 50 mé-
ter mell 2. hely. Sánta Vivien (2007) 100 méter 
gyors 2. hely. Szabó Kristóf (2007) 50 méter pil-
langó 3.hely. Bock Luca (2007) 50 méter pil-
langó 3.hely. 
 Október 15–16-án a százhalombattai Mat-
rica Kupán ismét eredményesek voltak a mo-
nori úszók. A versenyről 2 arany (Barta B.), 2 
ezüst (Barta B., Nagy Máté) és 1 egyéni (Bock 
L.) valamint 1 váltó (Szabó D., Bock L., Sánta 
V., Barta B.) bronzéremmel térhettek haza. B. G. 

   A Monori Sportegyesület karateverseny-
zői az eddigieknél is sikeresebben vettek 
részt október 22-én Angyalföldön, a szokásos 
Kodomo Kupán. 15 karatéka 27 érmet szer-
zett, és ezzel a szakosztály 800 induló küz-
delmében a 13. helyen végzett az egyesületi 
éremtáblán.  B. G. 

   Balatoni Bence november 19-én a finnorszá-
gi Vantaa-ban, első felnőttválogatott nemzet-
közi versenyén, a kötöttfogás 66 kilogrammos 
súlycsoportjában a 4. helyen végzett.
 Jó kezdés az új korosztályban.  B. G. 

Úszósikerek

Karatesiker

Felnőttválo-
gatott lett a 
junior birkózó

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

TerMékeiNk allergéNaNyag-MeNTeSek!

•  Parasztsonka
•  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!

Kedves Gyerekek!A  
idén is ellátogat  

a  Belvárosi Sétányra

Gyertek el és  
egy szép versért 

cserében 
megajándékoz 
minden kedves 

látogatót!

A Hallo Pizzériában 
kézműves 

foglalkozással és 
rajzházzal várunk 

Titeket!

Forraltbor, Tea

 2016.
december  

3-án 
szombaton 

8.30-tól  
12.30-ig

Szépítőműhely  
             és szolárium
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•   Domján Lakberendezés Kft. B kategó-
riás jogosítvánnyal rendelkező rakodót 
keres. Asztalos végzettség előny.  
Érd.: 06-30/983-8561. 

•   Diplomás jól kereső pár eltartási,  
életjáradéki szerződést kötne idős úrral, 
hölggyel NEM ott lakással, de szükség 
szerint fizetett ápolóval.  
Érd.: 06-30/506-4120 

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-
bükk 25cm 16 500 Ft/m3, tölgy-bükk 30 
vagy 33 cm 16 000 Ft/m3, akác-tölgy-
bükk vegyesen 16 500 Ft/m3, akác 17 000 
Ft/m3. Mérőszalaggal lemérheti a meny-
nyiséget! Tel.: 06-20/343-1067

•   ELADÓ! Maxi Cosi Priori gyerek- 
ülés 9-18 kg, 3 pontos övvel, több  
szögben dönthető. Ir. ár: 15000 Ft.  
Érd.: 06-30-311-0912 

•   Monoron a centrumban 950 nm-es 
telken felújítandó, két hálószobás  
polgári ház eladó 15,9 millió Ft-ért.  
Érd.: 06-30/929-2622

•   Csodaszép sárga és kék színkombiná-
cióban készült minőségi műanyagból 
gyártott hintaló Monoron eladó. 
Ár: 5000 Ft Érd.: 06-30/576-8253

•   Iphone 4S eladó. Újszerű, kártya-
független fehér készülék dobozával és 
minden tartozékával 20 ezer forintért el-
adó. Érdeklődjön a 06-20/366-8228 te-
lefonszámon.  

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, Köz-
ponti út 69–71.) A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója • Készült: 6300 
példányban 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, 11. szám • 2016. november 29. 

AJÁNLÓ

Computeres szemvizsgálat, 
kontaktlencse illesztése és rendelése  
Szemüveghez és kontaktlencséhez  
kapcsolódó tartozékok széles 
választékban, szemüvegkészítés, 
-javítás megvárható.

MONOR

KISS OPTIKA

Monor, Városi piac 14.           Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

 Lepje meg az 

ünnepekre szeretteit 

tetszőleges értékű 

 vásárlási utalvánnyal!

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.



Akciós árak december 5-től 17-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 Tyúk

   Rákóczi szalámi

Sertéscomb

Csirkeszárny

1090 Ft/kg
899 Ft/kg

499 Ft/kg

799 Ft/kg

990 Ft/kg

690 Ft/kg

799 Ft/kg
1190 Ft/kg

450 Ft/kg

699Ft/kg
990  Ft/kg

3500 Ft/kg

990 Ft/kg

399 Ft/kg

950 Ft/kg

Sertésoldalas

Zsírszalonna

Bőrös comb

Csontos csirkemell

Hosszú karaj

Faros  
csirkecomb

Bőrös félsertés Hurkának való 
belsőség, 

kolbásznak való 
apróhús 

nagy mennyiségben 
is rendelhető.

Sertés apró hús
Csirkemellfilé

SertéstarjaBőrös karaj



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

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

Petőf i S
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Baross Gábor u .

Szécheny i u .
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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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t
á
pMonor, 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

Ki
stó

i ú
t

Yb
l M

ikl
ós

CeglédbUdapesT 4

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14

Baromfidara- 
keverék granulálva   
3 300 Ft/40 kg.

ÓRIÁSI  
NAPRAFORGÓ-  
AKCIÓ!
MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!


