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Balassi utcai sporttelep, jégpálya  www.monor.hu

Ha péntek  akkor 

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

január 13.
XXI. század legnagyobb slágerei,  
napjaink zenéi

január 20. 
Rockos Jégbuli

január 29.  
17:00–21:00
Jégpálya záróbuli 



32017. január | MONORI STRÁZSA 

ÖNKORMÁNYZAT

Monori ünnepek

A téli szünetet követően, 2017-ben is várja a korcso-
lyázás kedvelőit a Balassi utcai sporttelepen mű-
ködő valódi jeges jégpálya. Az iskolai tanítás kez-
detével délelőttönként ismét a monori óvodások 
és iskolások veszik birtokba a pályát, az oktatásu-
kat és a nevelési, oktatási intézményekből busszal 
a jégpályára történő szállításukat az önkormány-
zat továbbra is ingyenesen biztosítja. A gyerekek 
felügyeletét az oktatás alatt a óvodák és iskolák 
pedagógusai látják el.  Az oktatásra jelentkezni 
az óvodákban és az iskolákban lehet. 
 A nagyközönség részére hétköznap 15 órától, 
hétvégén 9 órától nyitó pálya január utolsó va-
sárnapjáig üzemel. Ezen a napon – ahogy addig 
minden pénteken –, ismét jégdiszkó várja az ér-
deklődőket. A pálya mellett büfé működik, illet-
ve lehetőség van korcsolyakölcsönzésre is – már 3 
éves kortól. 
 A jégpálya a nagyközönség részére hétfőtől 
csütörtökig 15 órától 20 óráig, pénteken 15 órá-
tól 22 óráig, szombaton 9 órától 21 óráig, vasár-
nap 9 órától 20 óráig tart nyitva.

Január 29-ig  
várja a jégpálya  
a korizni vágyókat

  Decemberben is meghitt, színvonalas ren-
dezvényekkel várták a Szent István téren az 
ünneplőket. Ahogyan az elmúlt években már 
megszokhatták a monoriak, most is a négy 
adventi gyertya meggyújtásával és az ehhez 
kapcsolódó, alkalomhoz illő programokkal 
készülődött a karácsonyra a város.
 A szabadtéri ünnepi rendezvények mel-
lett több beltéri esemény, például a Kiss Kata 
Zenekar koncertje, a református jótékonysá-

gi hangverseny, a Forrás kórus műsora és a 
zeneiskola évzáró koncertje színesítette az 
ünnepi hangulatot.
 Ugyan a monori jégpálya megnyitója nem 
tartozott az ünnepi programok közé – a kor-
csolyázni vágyók előtt december 5-én nyílt 
meg a UPC-jégpálya –, kihasználva a két ün-
nep közötti szabadnapokat, sokan húztak a 
lábukra korcsolyát és siklottak a monori jé-
gen. V.

  A gimnázium vezetése idén döntötte el, 
hogy felújítja az iskola tornacsarnokát. A 
13 éve átadott épület sok testnevelésórát és 
edzést kiszolgált, a parketta kritikus álla-
pota tette szükségessé a mostani felújítást. 
Az iskola vezetése és az Oláh István Alapít-
vány jelentős összeget tudott előteremteni, 
ám a rendelkezésre álló keret nem lett volna 
elég a megfelelő minőségű munka elvégzé-
sére. Annak ellenére sem, hogy a szülői fel-
ajánlások között milliós nagyságrendű ado-
mány is szerepelt.
 Monor város vezetése jó gazda módjára 
az ügy mellé állt és kétmillió forint támo-
gatást szavazott meg a legutóbbi testületi 
ülésen. Bár az iskolák üzemeltetése heteken 
belül elkerül az önkormányzattól, a képvise-
lő-testület egyhangúan döntött a tornacsar-
nok felújításához hiányzó összeg átadásáról 
az alapítvány számára. A munkát a napok-
ban befejezték - tudtuk meg -, és már át is 
adták a felújított sportparkettát, továbbá el-
hárították a beázás okozta problémákat: vé-
geztek a tető javításával is a szakemberek. 

Kétmillió  
forintos  
segítség a 
felújításhoz
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Áprilisig ellenőrzik  
a kéményeket

Öt percet 
kaptak a par-
koló autósok

Ne dőljenek be  
a trükkös csalóknak!

  Az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság tájékoztatása szerint Monoron janu-
ár 1. és április 28. között végzik az éves ké-
ményellenőrzéseket a katasztrófavédelem 
szakemberei.
 Az elmúlt évben változott a kéménysep-
rés törvényi szabályozása, a kéményellenőr-
zések költségét az állam átvállalta, így a szak-
emberek úgynevezett sormunka keretében a 
kéményseprő által megajánlott első két idő-

  Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az el-
múlt időszakban az időskorúak sérelmére el-
követett lopások, trükkös csalások száma or-
szágszerte jelentősen emelkedett.
 Leggyakoribb elkövetési forma az, amikor 
az elkövető telefonon keresztül közli a hívott 
féllel, hogy gyermeke, unokája, rokona baj-
ban van és sürgősen pénzre van szüksége.
 A hívó magát legtöbbször a hívott személy 
gyermekeként, unokájaként, egy családtag-
ként, a család közeli barátjaként jelöli meg 
vagy egy hozzá tartózó nevében telefonál és 
egy sokkoló, lelkileg megrázó történettel arra 
bírja rá a hívott felet, hogy pénzt adjon egy 
idegennek.
 Legtöbbször a hívás azzal a kérdéssel kez-
dődik, hogy „Mama te vagy az? ”, „Anya te 
vagy az?”, ezzel válaszra, reakcióra késztet-
ve a másik felet. Ha a hívott személy reagá-
lása során megjelöli egyik családtagját (pl. te 
vagy az Csabikám?”), akkor a hívó személy 

  A képviselő-testület megváltoztatta a fize-
tős parkolás szabályaira és rendjére vonatko-
zó önkormányzat rendeletét. A módosításra 
azért volt szükség, mert a rendelet korábban 
nem fogalmazott egyértelműen, hogy a lepar-
kolást követően pontosan mennyi idő elteltével 
büntetheti a parkolóőr azokat a gépkocsi-tulaj-
donosokat, akik nem váltottak parkolójegyet 
– tudtuk meg Zsombok László polgármestertől.
 – Több lakossági panasz is érkezett az ön-
kormányzathoz, amelyekben azt nehezmé-
nyezték, hogy a parkolóőr a leparkolást kö-
vetően szinte azonnal büntetett, nem volt elég 
idő megvásárolni a parkolójegyet. A korábbi 
rendelet nem szabályozta a türelmi időt, ezért 
a módosítással beépítettük a szövegbe, hogy 
a leparkolást követően öt perc áll a gépko-
csi-tulajdonosok rendelkezésére, amely alatt 
megválthatják a parkolójegyet. Külön sza-
bályoztuk, hogy a parkolóőr csak a gépkocsi 
észlelésétől számított öt perc múlva bírságol-
hat, amennyiben nincs kihelyezve a gépko-
csiban az érvényes parkolójegy – magyaráz-
ta Zsombok László.
 Monor területén a Kossuth Lajos utcában 
és a piactér környékén található parkolók 
használatáért kell fizetni. A fizetős zónákat 
kihelyezett táblák jelzik. A parkolójegyet a 
parkolóóráknál készpénz fejében, illetve a 
parkolóórán feltüntetett telefonszámra kül-
dött szöveges üzenettel válthatják meg az au-
tósok. V.

onnantól már az említett családtag nevében 
folytatja a beszélgetést. A „hozzátartozó” egy 
nagyobb összeget kér, de soha nem tud érte 
személyesen jönni, mivel az őt ért kellemet-
lenség vagy súlyos baj, baleset miatt akadá-
lyoztatva van és csak egy barátját tudja maga 
helyett küldeni.
 Ne higgye el! Idegeneknek ne adjon pénzt!
 Tegyen fel a hívó személyeknek egy sze-
mélyes vagy beugratós kérdést, amely önnek 
elárulja, hogy valóban azzal beszél-e, akinek 
ön hiszi!
 Családtagjaival előzetesen egyezzen meg 
egy szóban, mondatban, amelyre ha ön rá-
kérdez, a másiknak ismernie kell a választ.
 Amennyiben mégis bűncselekmény áldo-
zatává válna, vagy megpróbálják önt, vagy 
hozzátartozóját a fenti vagy hasonló mód-
szerrel becsapni, azonnal értesítse a rendőr-
séget a 107 vagy 112 központi segélyhívó te-
lefonszámok egyikén! Monori Rendőrkapitányság

pontban ingyen vizsgálják a lakossági kémé-
nyeket.
 A kéménysepréssel kapcsolatos informáci-
ókat megosztó weboldalon az olvasható, hogy 
a tervezett sormunka ütemezett időpontjá-
ról az ellenőrzés előtt két héttel hirdetmény 
útján értesítik az érintett tulajdonosokat. 
Ha a kijelölt időpontban valamilyen oknál 
fogva nem történt meg az ellenőrzés, ismé-
telten értesítik az érintetteket az ellenőrzés 
új időpontban történő elvégzéséről. Ekkor 
– a weboldal közlése szerint – címre szóló, ta-
núk előtt postaládába helyezett, kapura vagy 
ajtóra ragasztott írásos értesítőben közlik az 
új időpontot, a munka megkezdése előtt leg-
alább 15 nappal.

A sormunka keretében a kéményseprő elvég-
zi az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szük-
ség szerinti tisztítását, az égéstermék-elvezető 
műszaki felülvizsgálatát, a tüzelőberendezés 
biztonságos működéséhez szükséges levegő 
utánpótlásának ellenőrzését – figyelembe 
véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műsza-
ki berendezések, vagy egyedi beavatkozások 
hatását is –, az égéstermék paramétereinek 
ellenőrzését, az összekötőelem ellenőrzését és 
szükség szerinti tisztítását, a gáztüzelő-be-
rendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata 
jogszabály szerinti megtörténtének ellenőr-
zését, valamint a szén-monoxid-érzékelő be-
rendezésre vonatkozó műszaki követelmények 
teljesülését, továbbá az érzékelő működőké-
pességét ellenőrzi.

Mit vizsgál 
a kéményseprő?
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Hulladékszállítás időpontjai

  Ezúton is tájékoztatjuk Monor vá-
ros, lakosságát,  hogy a Kövál Nonpro-
fit Zrt. január 1-jétől az Öovíz Kft. telje-
sítési segédjeként, változatlan műszaki 
tartalommal végzi a lakossági és intéz-
ményi kommunális szilárd hulladék 
gyűjtését és szállítását.

MINŐSÉGI DÍJAT NYERT  
Monor megújult honlapja
December 7-én kiosztották a jubileumi Az Év Honlapja- 
díjakat, melyen a települések és önkormányzatok 
kategóriában Minőségi díjat nyert a márciusban 
megújult monor.hu oldal. A Magyar Marketing 
Szövetség és az Internet Marketing Tagozat által 
szervezett versenyre összesen 240 nevezés érkezett.

A díjátadónak otthont adó Hélia 
Hotelben Varga Edit (MTVA) 
és Varga István, a pályázat 

alapítója, valamint dr. Eszes István 
(zsűrielnök) ünnepélyes keretek kö-
zött hirdettek ki az idei nyerteseket.   
 Monor város vezetőiben tavaly ősz-
szel merült fel egy új, a helyi híreket 
középpontba helyező honlap terve. Ak-
kor, több héten át tartó ötletelést köve-
tően a Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont munkatársait bízták meg a projekt 
koordinálásával. Közreműködésükkel 
sikerült kiválasztani a honlapfejlesztő 
nGroup Kft.-t, akik mellett szólt – a 
megfelelő árajánlaton túl – a Monor-
hoz való kötődés is. A Vigadó és a pol-
gármesteri hivatal munkatársai által 
elképzelt honlapot így ők készítették 
el idén márciusra. A kötelező önkor-
mányzati tartalmak mellett rendsze-
resen frissített hírekkel, lakossági fo-
tópályázattal, programajánlókkal és 
sporthírekkel várja az oldal az érdek-
lődőket. A rendszeres és naprakész 
tartalomról a képviselő-testület dön-

tése értelmében a polgármesteri hiva-
tal informatikusai és a Vigadó Kultu-
rális és Civil Központ gondoskodik.
 Az új weboldal kifejezetten jó vissza-
jelzéseket kapott, ezért a városvezetés 
úgy döntött, hogy benevezi a megújult 
városi honlapot az ország legrangosabb 
online marketingkommunikációs meg-
mérettetésére, Az Év Honlapja-pályá-
zatra. A kategóriák szerinti nevezőket 
elismert tagokból álló szakmai zsűri ér-
tékelte és elemezte. A beadott nevezést 
követően folyamatosan figyelték a hon-
lapokat, amiben igen jól szerepelt a vá-
ros oldala: az online elemzéseket figye-
lembe véve a legjobb tartalmi indexszel 
rendelkező weboldalak közé került. A 
pályázat keretében közönségszavazást 
is hirdettek, melyet az önkormányza-
tok és települések-kategóriában szin-
tén megnyert a monor.hu oldal.  
 Monor weblapját a zsűri fiatalosnak, 
lendületesnek és színesnek  találták. Az 
értékelés szerint az oldal letisztult, bár-
ki számára átlátható és egyszerűen ke-
zelhető, ergonomikus és reszponzív. Az 

oldalon megjelenő tartalom is kifogásol-
hatatlan, többek között ezért is nyerte el 
a díjat.  Monor weblapja olyan jó minő-
ségű, hogy azt nagyvárosok is megiri-
gyelhetnék -olvasható az értékelésben.      
 Az estről – Monor mellett – díjjal tér-
hetett haza többek között az Invitel, a 
McDonalds, a Budapest Park és a Dü-
rer kert weboldala, a MOM Park, az 
iGO Navigation valamint a Bátor Tá-
bor Alapítvány is.

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

Körzetek
Sárga zsákos Fenyőfaszállítás  – Zöld zsákos

január február március január február március

Monor 1. körzet 23. hétfő 20. hétfő 20. hétfő 9.,16. hétfő nincs szállítás nincs szállítás

Monor 2. körzet 24. kedd 21. kedd 21. kedd 10.,17. kedd nincs szállítás nincs szállítás

Monor 3. körzet 25. szerda 22. szerda 22. szerda 11.,18. szerda nincs szállítás nincs szállítás

Monor 4. körzet 26. csütörtök 23. csütörtök 23. csütörtök 11.,18. szerda nincs szállítás nincs szállítás

Monor 5. körzet 27. péntek 24. péntek 24. péntek 10.,17. kedd nincs szállítás nincs szállítás

 A  vegyes csomagolási hulladék (sár-
ga zsákos), valamint a  fenyőfa elszállí-
tása (utóbbi szolgáltatás kizárólag csak 
januárban lesz) időpontjait a táblázat 
tartalmazza.  A biológiailag lebomló 
hulladék (zöld zsákos) szállítása ápri-
lisban kezdődik.

 Január hónapban a törvénynek meg-
felelően 2 alkalommal fenyőfaszállítást 
végzünk, a táblázatban megjelölt idő-
pontokban.
 Az idén aktuális szállítási időponto-
kat a  honlapunkon (www.kovalzrt.hu) 
is közzétesszük. Kövál NZrt.



 MONORI STRÁZSA | 2017. január6

HÍREK

Mezőőri járulékfizetéssel 
kapcsolatos tájékoztató

  A mezőőri járulék fizetésére köteles 
földhasználók figyelmét szeretnénk fel-
hívni, hogy amennyiben bevallási kö-
telezettségüknek még nem tettek ele-

get, illetve a földhasználatukban 2015. 
évhez képest változás állt be, úgy ezt 
a tényt legkésőbb január 31-ig írásban, 
az erre a célra szolgáló nyomtatványon 

(elérési út: www.monor.hu /Ügyintézés/
Önkormányzati Adóügyek: Bevallás a 
mezőőri járulékról vagy Megállapodás 
mezőőri járulékfizetési kötelezettség-
ről dokumentumokkal) jelentsék be a 
Monori Polgármesteri Hivatal Pénz-
ügyi Iroda Adócsoportjánál. Felhívjuk 
a földhasználók figyelmét, hogy beje-
lentés hiányában a mezőőri járulék ki-
vetése hivatalból, a rendelkezésre álló 
adatok alapján történik meg.

B izonyára mindenki értesült a 
hírről, miszerint novemberben 
az borzolta a monori vasútállo-

másra gépkocsival érkező utasok kedé-
lyét, hogy a MÁV behajtani tilos táb-
lákkal tiltotta ki az autókat az állomás 
mellett található parkolóból. Noha a 
parkoló nem hivatalos, az autósok szo-
kása és a szükség alakította azzá, az 
intézkedéssel mégis több száz ember-
nek okozott bonyodalmat és kellemet-
len pillanatokat a vasúttársaság. Az 

önkormányzat az utasok 
felháborodása hallatán köz-
belépett, így rövid időn belül si-
került elérni, hogy parkolóként funkci-
onáló egykori rakodóteret újra birtokba 
vegyék az autóval érkező utasok.
 Zsombok László polgármester a 
Gemini Televízó műsorában beszélt a 
kialakult helyzetről. Elmondta, a par-
kolóhely korábban sem felelt meg a P+R 
parkolókkal szemben állított követel-
ményeknek, az autósok eddig is csak 

Korszerű parkolóra  
VAN SZÜKSÉG

Novemberben kitiltották az autókat a vasútállomás mellett 
levő parkolóként használt területről, majd december elsején a 
felháborodás láttán visszaengedték a gépkocsikat. Ideiglenes 
megoldás született, a problémát az előírásoknak megfelelő 
P+R parkoló kialakításával lehetne végleg orvosolni.

a MÁV hallgatólagos beleegyezése mi-
att használhatták a területet parkolásra. 
Persze a vasúttársaságnak is az lenne 
az érdeke, hogy a saját utasai számára 
huszonegyedik századi körülményeket 
biztosítson. Eddig még nem volt lehe-
tőség, hogy Monoron is kialakítsanak 
egy minden elvárásnak megfelelő P+R 
parkolót.
 – A lezárást követően lakossági pa-
naszokból értesültünk az esetről. Rög-
tön jeleztük a MÁV felé, hogy nem ér-
tünk egyet az intézkedéssel. Sikerült 
megegyeznünk a pályavasút igazga-
tósággal, és a tiltakozás hatására felol-
dották a tilalmat, így decembertől újra 
lehet parkolni a területen – mondta a 
polgármester.
 Az autók kitiltására azért volt szük-
ség, mert egy gondatlanul otthagyott 
gépkocsi bármikor rágurulhatott vol-
na a sínekre és komoly balesetet okoz-
hatott volna. A MÁV korábban ezen a 
pályaszakaszon is kezdeményezte, hogy 
nagyobb sebességgel haladhassanak át 
a szerelvények. Az engedélyt megkap-
ták, így ezen a szakaszon 80 kilométeres 
sebességgel haladhatnak át a vonatok. 
A sebesség növelése további biztonsá-
gi intézkedéseket von maga után, min-
den pályaszakasznak az engedélyezett 
sebesség alapján megállapított elsodrá-
si távolsága van, amelyen belül semmi 
nem lehet. A MÁV azóta betonsíntal-

pakból felépített a területre egy védő-
sávot, amely meggátolja, hogy 

az autók a sínekre gurul-
janak, ha a tulajdonos 

elfelejtené behúzni a 
kéziféket, vagy sebes-
ségbe rakni az autót, 
és a kocsi megindul-
na a sínek felé.  
 Zsombok László el-

mondta, a vasútállo-
más utasforgalma or-

szágos szinten is jelentős, 
egyes megyei jogú városok 

állomásain nem fordul meg any-
nyi utas egy évben, mint Monoron. Na-
ponta 2-300 autó parkol az állomás mel-
letti területeken. Örömteli, hogy ilyen 
sokan választják a vasúti közlekedést, 
ezért mindenképpen szükség van egy 
korszerű parkolóra Monoron. A polgár-
mester reméli, hogy hamarosan sike-
rül a vasúttársasággal közösen megol-
dást találni a kialakult helyzetre. N.

Naponta két-há-
romszáz autó par-

kol az állomás mel-
letti területeken.

Az autósok szokása és a szükség alakította parkolóvá az egykori rakodóteret
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V annak azután olyanok is, akik egyik tábor-
hoz sem tartoznak, csak éppen szép csend-
ben elvárják az új évtől, hogy végre elhoz-

zon, megmutasson valamit, ami régóta hiányzik 
és éppen esedékes, hogy megtörténjék.
 Mi ezúttal az iránt érdeklődtünk, mér-
földkőnek tekintjük-e az új eszten-
dőbe való átfordulást, valóban vá-
runk-e ettől valamit, vagy nem 
tekintjük másnak az óév búcsú-
ját és az új év megérkezését, mint 
ünnepi alkalomnak, amely után 
minden visszazökken a régi ke-
rékvágásba?
 Gábor József azt válaszolta: bi-
zony, ő nagy várakozással tekintett 
a 2017-es esztendő elébe. Ugyanis ez 
lesz az az év, amikor Kanadába utazhat a 
lányához és megpillanthatja végre a két unokáját, 
akiket eddig csak fényképen látott. A másfél éves 
csöpp kislányt a telefonja képernyőjén meg is mu-
tatta, mi pedig a kis gombóc láttán – akiről azt is 
megtudtuk, hogy még mindig szoptatja az édes-
anyja – egészen elérzékenyültünk. Ugyanis na-
gyon jól el tudtuk képzelni, mit jelent egy nagy-
szülő számára, ha van egy három és fél, meg egy 
másfél éves unokája valahol messze, ahová éve-
kig csak gondolatban tud ellátogatni.
 Nyolc éve mentek ki a „gyerekek” dolgozni 
– osztotta meg velünk a nagypapa –, azóta be-
rendezkedtek Kanadában, minden odaköti őket. 
A nagyszülők pedig az idén végre viszontlát-
hatják a családot, amely karácsonykor is any-
nyira hiányzott.
 Cselőtei Sándorral álltunk meg ezt követően 
pár szóra, aki azt mondta, ő nem vár mást ettől az 
évtől sem, mint egészséget. Mert ha az megvan, 
akkor nagy baj már nem lehet, minden mást az 
ember maga is megteremthet.
 Beszélgetést szakítottunk meg, amikor kérde-
zősködni kezdtünk, de Cselőtei Sándor iménti 

beszélgetőtársa nem adta a nevét a véleményé-
hez. Úgy vélekedett, az új évben a rendőröknek 
és a polgárőröknek többet kellene mutatkozni-
uk a város különböző részein, mert a betöré-

sek száma már így is több a kelleté-
nél, és neki az a meggyőződése, 

hogy ez csak növekedni fog 
a jövőben – mondta és elsi-
etett. 
 Vereszki Jánosné és lá-
nya, Éva nevetve ingatták 
a fejüket a kérdés hallatán, 
és azt válaszolták, semmi kü-

lönöset nem várnak ettől az év-
től, mindössze annyit, hogy nyu-

godtan és békében teljen.
 Vereszkiné azzal érvelt: ahol 

kicsi gyerekek vannak, ott a békes-
ség és a nyugalom, na meg az egészség a kí-
vánatos. Nem is terveztek semmit, bár egy 
nyaralást szívesen vennének az új évtől, ha 
netán úgy alakulna.
 Éva lánya még hozzátette: álmai persze 
vannak az embernek, de azok inkább a cso-
davárás kategóriájába tartoznak, hiszen a gyer-
mekei nevelésével telnek a napjai legfőképpen. 
Az most a legfontosabb.
 Polonyi Ilonától megtudhattuk, hogy ő az op-
timista emberek közé tartozik, de nem elvárja, ha-
nem inkább megtervezi és – ha olykor lassacskán 
is – de megvalósítja a dolgokat. Idén a fűtés 
korszerűsítése van célul kitűzve, ami remél-
hetőleg teljesül is, hiszen a gázkonvektorok 
elavultak és gazdaságtalanok, szeretné őket 
központi fűtésre cserélni. Mivel a fia segít-
ségére mindig számíthat, derűlátóan néz az 
év elébe, bár azért azt elvárná, hogy bajt, be-
tegséget már ne hozzon. Nemrég temette el az 
édesanyját, aki szép kort élt meg, kilencvenhá-
rom évesen ment el, de még mindig fáj a hiánya – 
mondta. Molnár Anna

Vannak, akik szilveszter éjszakáján fogadkoznak, hogy 
éjféltől megszabadulnak valamely rossz szokásuktól, netán 
belevágnak valami egészen újba. Mások épp ellenkezőleg: 
komolytalannak tartják a hirtelen elhatározásokat és a nagy 
garral beharangozott esküvéseket, ezért aztán nem törődnek 
a szilveszter éjfélhez kötődő sorsfordító szokásokkal.

Polonyi 
Ilona

Gábor  
József

Vereszki 
Jánosné

Vereszki  
Éva

KÖRKÉRDÉS

MIT VÁR
az új esztendőtől?

Nem elvárja, hanem 
inkább megtervezi és 
– ha olykor lassacs-
kán is – de megvaló-

sítja a dolgokat. 
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KÖZÖSSÉG

  Egy, a Kistérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat életéből vett 
ritka epizódról számolt be az elmúlt nyá-
ron a Régió újság. Az történt ugyanis, 
hogy amikor a szponzorok és nagylel-
kű segítők egyre szűkebb táborában a 
szolgálat munkatársai már alig mernek 
megszólítani valakit, akitől  segítséget 
remélnének, váratlanul önként jelent-
kezett náluk egy adományozó.
 Balogh Éva festőművész felajánlotta 
egy kiállításán eladott képeinek bevé-
telét, hogy a rászoruló monori gyere-
kek közül tíznek olyan nyári élmény-
ben legyen része, amelynek emlékét 
sokáig érdemes lesz megőriznie.
 A program várakozáson felül sike-
rült – írhatta meg a Régió a kirándulás 
után. Az Óbudai Vízműtelep evezős 
klubja a Rómaiparton látta vendégül a 
kis társaságot, amelyben olyan kisfiú is 
akadt, aki a Dunát összekeverte a ten-

Az evezős klub  
karácsonyt csinált

Gábor Dénes-díjat kapott Berényi Antal

gerrel. Ugyanis még a Du-
nát sem látta soha. De töb-
ben is akadtak, akiknek Pest 
is újdonságnak számított.
 A vendégek és vendéglá-
tók annyira jól érezték ma-
gukat együtt, hogy biztosra 
lehetett venni, ez nem egyszeri látoga-
tásról szólt, lesz még folytatása.
 Amint most megtudhattuk, lett is. A 
festőművész vállalta a koordinátor sze-
repét, és karácsonyra olyan ajándékokat 
gyűjtöttek védenceik számára, amilyet 
a családsegítők már régóta nem láttak. 
Főképp annak fényében volt ez külö-
nösen örömteli, hogy az előző évben 
a cipősdoboz-akcióban és intézményi 
gyűjtések eredményeképpen azt kellett 
látniuk: az adományozók körében igen 
elterjedt a „nekik ez is jó lesz” hozzáál-
lás. A már semmire sem jó, rég selejte-
zésre érett, használhatatlan holmik jó 

részét nem is lehetett átadni, az felért 
volna egy sértéssel.
 Az evezősklub rendkívül szép, jó mi-
nőségű gyermekruhákat, tartós élelmi-
szereket, édességet és hat darab számí-
tógéphez való sík képernyővel érkezett.
 Ők voltak a többszáz rászoruló városi 
kisgyerek számára ezen a karácsonyon 
a gyermekjóléti szolgálatnál egyetlen-
ként jelentkező adományozók.
 Ez sem az utolsó találkozás volt, már 
tervezik az újabb nyári programot.
 Legfőképpen amiatt adunk most hírt 
erről, hogy hátha kedvet kapnak nya-
rat csinálni más fecskék is. M. A.

A Novofer Alapítvány kuratóriuma Gábor Dénes hologramképével dí-
szített bronzplakettet 1989 óta adományozza olyan szakembereknek, 
akik jelentős tudományos, vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre 
és ezzel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, valamint köz-
reműködésükkel nagymértékben elősegítették intézményük innovációs 
tevékenységét – olvasható a Szegedi Tudományegyetem közleményében.

Gábor Dénes-díj

  A Monori Strázsa három évvel ez-
előtti számában adtunk hírt arról, hogy 
Berényi Antal, a monori József Attila 
Gimnázium hatosztályos képzésében 

2000-ben érettségizett tanulója a Ma-
gyar Tudományos Akadémia legfiata-
labb jelöltjeként Junior Prima-díjat ka-
pott. Tavaly évé végén újabb rangos 

elismeréssel, a Gábor Dénes-díjjal tün-
tették ki az ifjú kutatót. 
 Egykori diákunk már hetedikes ko-
rában különdíjas lett társaival az Orszá-
gos Kémiai Diáknapokon Sárospatakon, 
majd középiskolásként kezdeményező-
je és Monoron egyik megvalósítója volt 
a Kutató Diákok Országos Konferenciá-
jának (1998-ban). Az Európai Tehetség-
segítő Tanács elnökeként az a Csermely 
Péter ajánlotta a Junior Prima-díjra, aki 
már 1996 óta felismerte tehetségét. A 
Szegedi Tudományegyetemen orvosi, 
majd orvos-közgazdász diplomát szer-
zett, idegtudományokból pedig PhD 
fokozatot. Nemzetközi kutatásokban 
Haifától New Yorkig elért kiemelkedő 
eredményei után 2013-ban tért haza. A 
Szegedi Tudományegyetem Élettani In-
tézetében – az elnyert Lendület-program 
támogatásával – világszínvonalú labo-
ratóriumot sikerült létrehoznia. Isko-
lateremtő fejlesztő. Az idegtudományi 
méréseknél alkalmazható multiplexelt 
erősítőrendszer és a mikroelektródok fej-
lesztése terén elért eredményeiért kapta 
meg december 22-én a Gábor Dénes-dí-
jat. A legérthetőbben fogalmazva: ideg-
tudományi méréseivel – nemzetközileg 
elfogadottan – sikerült társaival bizonyí-
tania, hogy koponyán kívüli ingerléssel 
megállítható az epilepsziás rohamok egy 
gyakori típusa. A jelentős eredmény ér-
tékét csak növeli, hogy ezt a díjat – an-
nak történetében – a legfiatalabbként, 
35 évesen vehette át (december 22-én) 
az Országházban. B.G.
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KÖZÖSSÉG

  Diákok generációit tanította a monori Jó-
zsef Attila Gimnázium és Szakközépisko-
lában, akik maguk között leginkább csak 

„Stéhlapó”-nak nevezték. Ez az egykori ked-
veskedő névadás Feri bácsi tanítványai irán-
ti atyai szeretetét, fiatalos játékszenvedélyét 
idézi fel találóan ma is, mindazok számára, 
akik ismerték.
 Nagyon szeretek fiatalok között lenni, fia-
talít – vallotta, és valóban, korát meghazud-
toló frissességgel, harmóniával és derűvel 
tudott társaságukban tevékenykedni, még 
80. életévén túl is. Többször indult sikeresen 
a Magyar Rádió „Ki nyer ma?”vetélkedőjén, 
nyertese volt a Monorról sugárzott adásnak 
is. Komolyzenei „diszkót” rendezett a gye-
rekeknek, a műfaj népszerűsítésére, de az új 
könyvek terjesztésével is nevelt az olvasásra, 
sokszor kirándult is velük. Latin-francia sza-
kos diplomájával a veszprémi piarista gim-
náziumban kezdett tanítani, majd az orosz 
nyelv elsajátítására és oktatására is rákény-
szerült. 1949–1951-ig osztályfőnökeként taní-
totta azt a Mádl Ferencet is, aki hazánk köz-
társasági elnöke lett.
 Hét ottani év után került Monorra, két évig 
igazgatóhelyettesként, majd 1963-tól 1983-ig, 

  December 2-án a Forever Kids – Gyermek 
Egészséges Életmód támogatási program ke-
retében került sor az egészségmegőrző nap 
megszervezésére.
 Közös célunk, hogy óvodásaink számára mi-
nél szélesebb körben jutassuk el az egészséges 
életmód üzenetét. A pályázat keretében felada-
tunknak tartottuk, hogy felhívjuk a figyelmet 
a helyes táplálkozás, a mozgás, a sport, a pre-
venció és az egészségmegőrzés fontosságára.
 Különböző helyszíneken, csoportfoglal-
koztató-termekben, az óvoda közös helysé-
geiben zajlottak az események.
 Közös zenés mozgással indítottuk a na-
pot, majd a tornaszobában Sándor Pál („Pali 
bácsi”) edző által szervezett játékos prog-
ramokban – nagy örömmel – vettek részt a 
gyermekek.
 A Vitaminkuckóban egészséges ételek, 
gyümölcsök, zöldségek kóstolására nyílt le-

  „A boldogság egy olyas valami, ami meg-
sokszorozódik, amikor osztoznak rajta.” Pau-
lo Coelho.
 Ismét jóleső érzés töltött el bennünket 
karácsony előtt a Szent István térre meg-
hirdetett jótékonysági étel- és csomagosz-
tás alkalmával. Egyre jobban megerősödik 
bennünk az érzés, hogy érdemes volt an-
nak idején elkezdeni a jótékonysági alkal-
mak szervezését.
 Többszörös támogatóink mellé egyre töb-
ben csatlakoznak, mondván, nagyszerű do-
log amit csinálunk.
 Ez az igazi öröm, amikor önzetlenül, lelke-
sen, szeretettel tudunk létrehozni egy ilyen 
alkalmat.
 Szeretnénk megköszönni támogatóink ön-
zetlen segítségét.
 Felajánlással támogatták a kezdeménye-
zést: Antal család, Állomás Pékség, Bajáriné Kati, 
Bokros Sándor, Monori Bölcsőde, Dudás Zoltán, 
Endrődi András György, Goods Market, Házi-
as Ízek Boltja, Horváth József, Kalányos család, 
Kalocsáné Kati, Kerbor Kft., Leé László, Monori 
Lokálpatrióta Egylet, Pető Mária, Polgár Tiborné, 
Rábai Pékség, Rigolettó Cukrászda, Szakos Erzsé-
bet, Timmel Tímea, Vidák Bertalan és Emőke. 

Balogh és Róth család

Stéhli Ferenc (1923–2016)

Egészséges életmód-program  
a Tesz-Vesz Óvodában

Boldoggá  
tették  
az ünnepet

nyugdíjazásáig tanárként dolgozott a József 
Attila Gimnáziumban (JAG), ahova szívesen 
látogatott vissza. Itt megkapta a JAG-falva 
díszpolgára életút-díjat. Nyugdíjasként a 
pestszentlőrinci lakhelyéhez közeli piaris-
ta gimnáziumban tanított még óraadóként, 
illetve az ottani könyvtári, illetve levéltári 
munkába is komolyan besegített. 1989-ben 
ezekért a szolgálataiért, valamint a veszpré-
mi gimnázium történetéről írt évkönyvéért 
és a piarista tankönyvírókról készített mun-
kájáért a piarista rend tiszteletbeli tagjává 
választották. 2002-ben pedig egykori tanít-
ványától – az akkori évben először adomá-
nyozható – Köztársasági Elnöki Érdemér-
met vehetett át, amire monori ismerősei is 
büszkék voltak. Nem tettem semmi különö-
set – mondta ekkor. Kitüntetése laudációját 
viszont monori diákjai, szüleik és kollégái 
is írhatták volna:
 „Félévszázados oktatói-pedagógusi műkö-
dését a mélyen átélt hazaszeretete, a gondjai-
ra bízott ifjúság megértése, érzékeny ismere-
te jellemzi. A tudás, a szellemi javak átadása 
mellett nemzedékeknek közvetítette a humá-
num, a szeretet, az erkölcs – történelmi ko-
roktól független – valós értékeit.”

 A felesége halála utáni elgyengülésének 
éveiben rendszeresen látogatták őt utolsó, 
1983-ban végzett monori osztályának képvi-
selői, akik a sok monori között ott voltak te-
metésén is, a pestszentlőrinci Szent Margit 
plébániatemplom altemplomában. Nyugod-
jék békében! B.G.

hetőség, a szivárvány színeiben összeválo-
gatva.
 Játékos feladatokkal kiegészítve, az ételek 
élettani hatásainak tudatosításával igyekez-
tünk  mintát mutatni a helyes táplálkozás 
fontosságára.
 Teljes kiőrlésű lisztből, magvas, korpás 
kenyérből készült szendvicsekkel kínáltuk 
a résztvevőket.
 A Tiszta forrás kuckóban az egészséges, 
tiszta vízzel – csapvízzel, ásványvízzel, oxi-
gén dús vízzel – kínáltuk a gyerekeket, az 
egészségtelen szénsavas, édes üdítők, cuk-
ros teák fogyasztása helyett.
 A gyerekek kipróbálhatták a víztisztító 
berendezés működését, maguk készíthettek 
tisztított csapvizet.
 A prevenciót szolgáló szűrővizsgálatok 
(testsúly- és vérnyomásmérés) a fenti prog-
ramokkal párhuzamosan zajlottak a nap fo-
lyamán, melyet Kampflné Thamm Veronika vé-
dőnő végzett.
 A tartalmas, változatos, élményszerű ren-
dezvényünk komplex módon átfogta az 
egészséges életmódra nevelés minden te-
rületét.
 Ezúton köszönjük aktív támogatóink rész-
vételét: Forever Living Products Magyaror-
szág Kft.  – Pintér Ágnes termékforgalmazó, 
Kampflné Thamm Veronika védőnő, Sán-
dor Pál ("Pali bácsi") edző, Holánszki Pék-
ség, Pilis. Seres Istvánné óvodavezető
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KÉT NŐ  
biciklivel

Két fiatal nő biciklizik a monori Petőfi Sándor utcában. Nevetnek, 
pedig az ötvenes évek elején járunk, nemigen alkalmasak az 
idők a jóízű nevetésekre. Ok azonban mindig adódik, ha 
valaki fiatal. Ha más nem, hát az, hogy süt a nap.

A Petőfi utca elején gurulnak a 
békebeli kerékpárok. A posta 
épületét már elhagyták, mö-

göttük van a sarkon jobbról a tanács-
háza, balról ugyancsak a sarkon, az 
üzlethelyiség, amiben a Major-féle fű-
szerbolt, mellette pedig Blaskóék ruha-
háza működött.
 Hogy milyen üzletnek adott otthont 
a tanácsháza melletti épület, megvolt-e 
már akkor Víghék edény- és porcelán-
boltja, annak utána kéne nyomozni. 
Talán akad még, aki emlékszik rá.
 Mostanában a legnagyobb interne-
tes közösségi oldalon jó néhány kora-
beli fénykép kering a régi Monorról, 
amiket csodálkozva és meghatottan 
lájkol a közönség: jé, hát 
ilyen is volt? Földre rakott 
ponyvák a piacon? Hősi 
emlékmű a főtér kellős kö-
zepén? Sártenger a főut-
cán? Piac az evangélikus 
templom előtti téren?
 Sokan ráismernek a 
helyszínekre, miközben 
eltűnődnek, hogyan felejt-
hették el ilyen hamar.
 Hiszen nem volt az 
olyan régen, amikor Popper 
Laci bácsi papírboltja mellől 
boltíves bejárón keresztül 

lehetett bejutni egy 
ódon bérház udva-
rába. Annak a sar-
kában nyikorgó 
falépcsők vezettek 
az Antal-féle fény-
képészműterembe.
 Olyan monori lakos 
talán nincs is, akinek ne 
lenne otthon a fotóalbumban 
vagy a cipősdobozban olyan fényké-
pe, amit még a néhai Antal fényképész 
műtermében készítettek. Ha más nem, 
hát a nagymamáról elsőáldozó ruhá-
ban, kezében rózsafüzérrel, mögötte 
a kárpittal letakart asztalkán porce-
lán Mária-szoborral.
 Akad, aki még arra is emlékszik, 
hogy ennek a bérháznak az egyik eme-
leti lakásába járt németórákra Mészá-
ros Márta tanárnőhöz, aki a Kossuth 
iskolában tanítványaival elvégezvén 
a napi penzumot magyar irodalom-
ból és nyelvtanból otthon még magán-
órákat adott, lévén, hogy anyanyelvi 
szinten beszélte a németet.
 Különösen tud működni az emlé-
kezet. Képes nyilvánvaló, szembeszö-
kő, fontos emlékeket kihullajtani, és 
jelentéktelen árnyalatokat megőrizni. 
Ismerek valakit, aki nem képes fel-
idézni a hajdani katolikus plébánia 
épületét, de le tudná rajzolni a temp-
lom oldalához ragasztott kis órásüz-
letet, ahol Kinder Mátyás nem csak a 

ketyegő szerkezeteket reparálta, ha-
nem egy háromlábú kutyát is pátyol-
gatott.
 Másvalaki meg esküszik rá, hogy 
egy hajdani május elsején őt a régi 
úri kaszinó, a későbbi pártház épü-
lete mögötti kertben avatták fel úttö-
rőnek, ahol mindent belepett a dud-
va és a gaz, viszont volt ott egy olyan 
kovácsoltvas kerítés, amit hiába kez-
dett felfalni a rozsda, még romjaiban 
is lenyűgözte őt, pedig gyerekként 
mit értett a vaskerítésekhez.
 A Petőfi utcában bicikliző két fia-
tal nő közül az egyiknek lánya szü-
letik, aki aztán egész felnőtt életét 

egy távoli városban tölti majd, 
de a gyerekkori helyszí-

nek mind ott vannak a 
fejében. Az első ön-

kiszolgáló bolt, a 
„nagy önki”, Galam-
bos néni vezetésével, 
a mostani Budapest 
bank helyén. Mel-
lette a tejbolt, Rózsi-

ka néni irányításával, 
aki megismertette a 

közönséget a málna-
szörpből és tejből habosra 

kevert itallal is. Ez volt a turmix.
 Szemközt, a tanácsudvarban – ma 
Belvárosi sétány – bérlakások sora-
koztak, és volt itt egy napközi is, ahol 
a tízperces szüneteket tehénkolomp-
pal jelezték, mert folyton elromlott a 
csengő.
 Létezett valaha egy pavilonsor is a 
főtéren, az első csemegebolttal, ahol 
pralinét lehetett kapni, amit sehol má-
sutt. Később nyílt itt egy fényképész-
üzlet is, a Mosolyalbum nevet festet-
ték a cégtáblájára.
 Később egy hordozható pavilon is 
került, ahol a vérbeli trafikokban lé-
tező minden olyan apróságot föl lehe-
tett fedezni, ami csak elképzelhető. A 
Terv és a Tulipán cigarettától kezdve 
a négylevelű lóherét falatozó rózsa-
szín malacig az égvilágon mindent.
 Él Monoron már elég régóta egy 
mondás, miszerint nem igazi monori 
ember az, akinek nincs pincéje a Strá-
zsahegyen.
 Ki kellene már ezt a mondást bővíte-
ni. Valami olyasmivel, hogy nem iga-

zi monori ember az, aki-
nek nincs otthon legalább 
egy fényképe annak a régi 
Monornak valamelyik fer-
tályáról, ahol bármely csa-
ládtagja vidáman, szo-
morúan, büszkén, netán 
szégyenlősen néz a lencsé-
be. Az se baj, ha biciklizik 
közben. Csak indítsa el a 
puszta jelenlétével az em-
lékezés folyamatát. Hogy 
el ne felejtődjön, mi volt, 
mielőtt ez lett, ami most 
van. Molnár Anna

Képes nyilvánvaló, 
szembeszökő, fontos 

emlékeket kihullajtani, 
és jelentéktelen árnya-

latokat megőrizni.
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KÖZÖSSÉG

Kugel György  
ÉPÍTŐKÖVEI
Azt mondjuk, rövid az élet. Még közel hetvenévesen is eltűnődhet 
az ember, hová tűnt mögüle az a fél évszázad meg még az a pár év, 
amit élete kiteljesítésére szánhatott. Mégis, ha visszapillant egészen 
meglepődik, mennyi minden belefért. Hát még, ha egy másik 
ember élettörténetét hallgatja. Így jártam én, miközben 
Kugel Györggyel beszélgettünk ennek a portrésorozatnak 

– az ismert és sikeres monoriakat bemu tató írások 
mostani epizódjának – apropóján. Hiszen fiatalos, 
energikus, tele ötletekkel és tervekkel – miközben 
az eltelt évek alatt annyi hasznos kacskaringót 
járt már be, hogy alig győzöm feljegyezni.

SIKERES MONORIAK

E ddigi évtizedeit ebben a városban 
dolgozta végig, s noha vagy a felis-
merhetetlenségig megváltoztak, vagy 

semmivé lettek a helyszínek, ahol emberileg 
és szakmailag nagy kedvvel és energiákkal 
építkezett, neki mégis sikerült minden hely-
zetből megújulva, megerősödve kikerülni.
 Hogyan kezdődhet egy sikeres vállalkozó 
életútja?
 Ez esetben úgy, hogy éppenséggel nem 
valami jó tanuló, ezért aztán az általánosból 
nem gimnáziumba megy, hanem ipari tanu-
lónak, hogy majd esztergályos legyen. Mire 
az Északi Járműjavító szakemberei közé ke-
rül, már tudja, hogy nagy kihívásoknak le-
het itt megfelelni. Nagy tudású szakembe-
rekkel hozza össze a szerencse, s ekkor már 
feltámad benne a tudásvágy is. Jó, nagyon jó 
akar lenni abban, amit csinál.
 A járműjavítónál is izgalmasabb szakmai 
helyszínt kínál – ki gondolná?!- a üllői téesz 
fémtömegcikkek gyártásával foglakozó mel-
léküzeme, ahol a biofilteres szipkától a sörcsa-
pig, a szemüvegkeretig az égvilágon minden-
nel foglalkoznak. Méghozzá úgy, hogy menet 
közben kell rájönni a gyártás leghasznosabb-
nak mutatkozó műveleteire. Miközben per-
sze villanyszerelője sincs az üzemnek – miért 
is lenne –, így aztán Kugel György autodidak-
ta módon villanyszerelővé is átképzi magát, 
hogy a gépsorokat üzembe tudják helyezni.
 Bokros Károly – akkoriban közismerten az 
Ezüst Csillag nevű helyi beat együttes zené-
sze és vezetője – volt ebben a hőskorszakban 
az a társa, aki nélkülözhetetlennek bizonyult 
– meséli Kugel György, és beszélgetésünk alatt 
később még több jó ember neve is előkerül. 
Akik általában sorsszerűen ott vannak min-
denki mellett, csak éppen a legtöbben meg-
feledkeznek róluk, ha már elmúltak a nehéz 
idők.

 A téesz abban is kivá-
ló iskola volt, hogy amikor 
kirúgták az egyetlen autó-
villamossági szerelőt a javító- 
műhelyből, Kugel Györgynek ér-
telemszerűen bele kellett tanulnia a teljes 
gépkocsipark karbantartási és javítási mun-
kálataiba, beleértve ebbe a traktorokat és az 
elnök személygépkocsiját is. A honvédség-
nél volt alkalma belekóstolni hasonlóba, úgy-
hogy nekilátott. Ebben is a tudásvágy hajtot-
ta, aminek azonban már szakközépiskolában, 
majd főiskolán kellett kiteljesednie.
 A téeszben tanulni nem lehetett, a Mező-
gépnél igen – átment hát a Mezőgéphez. Soha 
nem dolgozott irodában, itt azonban gépészter-
veket készített. Kazánt tervezett, egyebek kö-
zött. A diplomamunkáját a libakeltetőből írta 
– ezen ma is jót derül. A mikroprocesszoros kel-
tetőnek mindent kellett tudnia, amit a tojó tud, 
hát Kugel György elment a gödöllői egyetem-
re, ahol megtudhatta például, hogy amikor a 
kotlós beleül az itatóvízbe, bevizezi a tollait, de 
nem véletlenül. Amikor visszaül a tojásra, így 
párásít. És ezt a keltetőgépnek is tudnia kell.
 Ebben az időszakban már használni lehe-
tett a Spektrum, a Commodore típusú számí-
tógépeket. Az ezekkel való ismerkedés Kugel 
Györgynek olyan kihívás volt, hogy hamaro-
san a gimnáziumban találta magát, ahol a di-
ákokat tanította számítástechnikára. Közü-
lük sokan – itt megint neveket sorol, Bátorfi 
Zsoltét, aki mára a Microsoft egyik vezető-
embere, Kovács Kristófét – akik jó nevű infor-
matikusok lettek. Ezek az évek sem mentek 
el hiába, noha azóta annyi minden változott 
a számítástechnikában is, hogy ő maga a ta-
nítványai mellett kutyaütőnek számít – nevet.
 Akkoriban azonban már úgy volt, hogy 
tanár lesz, csakhogy Vámos Géza, a Vetőmag 
Vállalat igazgatója átcsábította a maggyárba. 

Ahol nem csak a monori cég, de a vállalat or-
szágos számítógépes hálózatának kiépítésé-
ben is közreműködhetett.
 Aztán a maggyárnak is vége lett. Kugel 

György ennek előjeleit látva még idejében 
indított saját vállalkozást, amely 

a kezdetben könyvelő, adóta-
nácsadó cégként indult, majd 

ehhez rövid időn belül új 
üzletág társult, elindult 
a higiénia berendezé-
sek forgalmazása. Rö-
vid időn belül ehhez 
tervezés és gyártás is 
társult. Azóta a gyár-
tó és forgalmazó cég 

valamint az adótanács-
adó, könyvelő cég szétvált 

és önállóan működnek. A 
gyártó és forgalmazó cég ma 

már az ország egész területén 
megvalósuló beruházások beszállí-

tója, így termékeik megtalálhatók vegyi üze-
mekben, élelmiszeripari üzemekben, stadi-
onokban, autópályák pihenőházaiba. A cég 
által tervezett és gyártott szuperintelligensnek 
mondható utcabútor jellegű nyilvános illem-
helyek Budapesten és számos más vidéki vá-
rosban is megtalálhatók. A termékválasztékot 
és a gyártási képességet folyamatosan fejlesz-
tik, alkalmazkodni kell a változó piaci környe-
zethez a siker, a fejlődés, a cég dolgozói és csa-
ládtagjaik érdekében.
 Mindemellett Kugel György a Strázsa Bor-
rend tagja, a monori pincefalu eseményeinek 
egyik legaktívabb mozgatója, az egyre ismer-
tebb és népszerűbb Kult Pince megteremtője, 
a Magyarországi Borrendek Országos Szövet-
ség marketing bizottságának tagja és honlap-
jának kezelője.
 A Monorért emlékplakettet nem véletlenül 
kapta. Sokat gazdagodott a város általa, és fog 
is még, mert Kugel György energiái kifogyha-
tatlannak látszanak. Azt mondja, a borrend 
most kibontakozó fiatalítása új energiákat 
hoz a szervezetbe amely mindenképpen ha-
tással lesz a pincefalu további fejlődésére, az 
ott megvalósuló rendezvények színvonalára. 
Neki pedig egyik dédelgetett terve az, hogy 
az országosan túlburjánzó boros és egyéb 
rendezvények közt a monori Borvidékek hét-
végéje profi módon marketingelt, a kapolcsi 
művészeti fesztiválhoz hasonló, sok helyszín-
nel, színes művészeti előadásokkal bíró fesz-
tivállá nője ki magát. Óriási előnye van: Bu-
dapest csak egy ugrás. Ki kellene használni.
 Kugel György építőkövei még messze nem 
fogytak el.  Kertész Zsuzsa
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KIÁLLÍTÁS

AUTÓBUSZ-VEZETŐ
Monor és környéke

Az állás részletes leírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu\jobs.php honlapon.

A munkavégzés helye:  
Kelet-pesti Forgalmi Üzem működési területe. 

Jelentkezési határidő: folyamatos.

További információ:
Vinacsek Zoltán tel.: +36-70/462-6361

 A  Zrt.
munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

Hirdetés

   A városi könyvtárban karácsonykor ren-
dezett kézműves kiállítás – amelyről lapunk 
mostani számában is beszámolunk – különös, 
egyszersmind örvendetes végkifejlettel zárult.
 Amint Hajdú Zoltánné könyvtárigazgatótól 
megtudtuk, az eseményt követő kötetlen be-
szélgetés során Tímár Irén festő váratlanul így 
szólt: – Felajánlanám egy képemet a könyv-
tár számára, csak éppen nem tudom, milyen 
célra lenne a leghasznosabb?

Festők a gyerekrajzokért
 Meglepődött erre Sebestyén Katalin, akit a 
bolygókat, a világegyetemet, a csillagködö-
ket ábrázoló színpompás festményeiről is-
mer leginkább a tárlatlátogató közönség. Ő 
azt kérdezte, hogyhogy neki ez még nem ju-
tott eddig eszébe? Szavait tett követte: ő is fel-
ajánlotta egy képét a könyvtárnak, ugyan-
csak rábízva Hajdú Zoltánnéra, hogy milyen 
célra használja fel a bevételt a legpraktiku-
sabban.

Tímár Irén ezt a festményt ajándékozta a könyvtárnak

N. Sebestyén Katalin felajánlása

ÍNYENC Torkos hétvége
a monori Vigadó Étteremben

 Asztalfoglalás: 06-30/395-4834, 06-20/824-8823

Monor, Kossuth L. u. 65-67. 

Az akció csak az ínyenc  
étlapra vonatkozik, melyet 
honlapunkon olvashat: 
www.monorivigado.hu

Akció! 

01. 28.
szombat

10–20 óra

01. 29.
vasárnap
10–16 óra

Jöjjön el családjával,  
barátaival és  
fogyasszanak 
ínyenc 
étlapunkról!

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

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

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

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

Január 9-étől várjuk 
vásárlóinkat!

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/A

 A könyvtárigazgatónak nem kellett sokáig 
töprengenie. A február végére, március ele-
jére tervezett tavaszi tárlat során rendeznek 
majd árverést a két festményre, a bevételt 
pedig a hagyományosan évek óta megren-
dezendő, igen népszerű gyermekrajzpályá-
zat költségeire szánják.
 Művészet- és gyermekbarátok kezdhetik 
is a spórolást. Zs.



különböző elemeit és ékszereiket 
találták meg a régészek.
 Az egyik, körárokkal határolt te-
rületen három, egymással pár-
huzamosan fekvő sír került elő. 
A középsőt sajnálatos módon va-
laha kirabolták, így csak néhány 
csontszilánk maradt ránk. A tőle 

Nyugatra fekvő sírban egy gyer-
mek feküdt, lábfejénél edénnyel, 

mellkasán bronzfibulával, azaz ru-
hakapcsoló tűvel. A harmadik sírba egy 

felékszerezett asszonyt temettek el, mellka-
sán egy aranyozott bronz korongfibula került elő, 

hosszú ruhájának láb felöli szegélyét sűrűn üveg-
gyöngyökkel varrták ki. A lába mellé egy bronzve-
retekkel díszített ládikát helyeztek. A három sírban 
valószínűleg egy család tagjai feküdtek, akik vagy 
időben közel egymáshoz haltak meg (pl. betegség, 
járvány miatt), vagy a szokásossal ellentétben nem 
személyenként külön körárokkal határolt területre 
temették őket, hanem családi parcellát hoztak létre.
 A sírcsoporttól nem messze egy III.–IV. századi 
női sír Észak–déli tájolású töredékes váza is nap-
világot látott. Érdekessége, hogy a sír közepén, a 
medence helyén egy második koponyát helyeztek 
el. A felső koponyán egy nagy ezüst- vagy bronz-
lemezből készült kúp alakú korongfibula volt, me-
lyet borostyángombbal díszítettek. Két spiráldíszes 
római stílusú fülbevalót viselt egykor, nyakát fonott 
bronz-nyakperec díszítette. A lábainál a bronzkari-
kából készült lánc a csizma éke volt, derekánál bo-
rostyán, karneol és üvegpaszta gyöngyök.

A z M4 gyorsforgalmi út, jövőre kezdődő épí-
tését megelőzően a beruházó Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. által megbízott 

cég hetek óta végzi a régészeti munkálatokat a vá-
ros nyugati határában. Az M0 autópálya és Cegléd 
közötti szakasz feltárási munkáit a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 
Központ koordinálja. A feltárást a Salisbury Kft. ré-
gészei végzik, a Ferenczy Múzeum közvetítésével.
A Forster Gyula Központ tájékoztatása sze-
rint a Monor határában fekvő régésze-
ti lelőhelyen egy Kr.u. 2-3. századra 
keltezhető temető harminc sírját 
tárták fel eddig. A sírokból az Al-
földet a római korban benépesí-
tő, keleti eredetű szarmaták em-
lékanyaga került elő. 
 A temető több sírját – a szar-
matákra jellemzően – körárok 
veszi körül. Az elhunytakat a 
hátukra fektették, nyújtott hely-
zetben, mellettük a túlvilági útra 
adott ételmellékletek edényeit, mar-
kukban érmeket, testükön az öltözet 
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TÖRTÉNELEM

ÓKORI  
TEMETŐT

tártak fel Monor  
határában

Értékes emlékanyag került elő a föld alól: a római korban az Alföldet benépesítő 
szarmata népcsoport sírjaira bukkantak a feltárást végző régészek. 

A szarmaták népcsoport ókori nép voltak, egyes 
vélemények szerint iráni és a szkíták közeli ro-
konai. Kultúrájuk nem mindenben egyezett 
meg a szkítával, nyelvük hasonló lehetett. Idő-
számításunk előtt a Don folyó mellett éltek, de 
évszázadok alatt a szarmaták egyes törzsei a 
Duna torkolatáig nyomultak előre. Feltehető-
leg az 1. század elején átkeltek a Kárpátokon, 
és elfoglalták a mai Duna-Tisza közét. A szar-
mata törzseket a 350-ben bekövetkezett hun tá-
madás törte meg a Kárpát medencében. A meg-
maradt törzsek a hunokat követően avar, türk, 
kazár, onogur, magyar, besenyő, kun, germán 
fennhatóság alatt éltek, és ezekbe a népekbe fo-
kozatosan beolvadtak..

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

Az akció 
2017. 

január 31-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Tipp:

390  Ft /db

Szuper mop 

Mikroszálas 

pótfej
mikroszálas pótfej

Lemostuk 

az árakat!

Rendezvényt  tervez?

Szervez?  Megoldás: 

100 Ft-os 
Laci pince!
Érd.: 06-20/33-55-192

Kik voltak a szarmaták? 
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HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai LXXXIV.

Sport, kultúra, 
   egyházi élet

A nyai nagyapám, Vajnai János 
(1871–1954), aki asztalosból lett 
festék- és vegyeskereskedő, a 

monori nazarénushívők választott ige-
hirdetője volt. Az ő század eleji polgári 
élete, a nemzedékem nagy elődei igen 
közel állnak hozzám. Róluk szólni bel-
ső kényszerem. No meg kötelességem 

Sokan megkérdezték már,  
hogy miért írok a monori elődök 
életéről. A válaszom: itt szület-
tem. Monor a szülőföldem. 

is! Tudományos doktori címem meg-
szerzésekor felesküdtem Debrecenben 
a történelmi kutatás szolgálatára. Írása-
immal az 1900-as évek monori embere-
inek életét kívántam s kívánom bemu-
tatni. Társadalmi, gazdasági világukat, 
polgárrá válásukat, bánatukat és örö-
meiket. Remélem, megértéssel olvassák 
mindezt, hiszen polgárosodó elődeink 
rászolgáltak az utódok figyelmére, ér-
deklődésére. 
 A kulturális és sporteseményekről 
már írtam 2014 áprilisában, májusában 
a Monori Strázsában. Az említett írások-
ban az öntevékenység, áldozatkészség 

szép pél-
dáit mu-
tattam be. E 
téma folytatása-
ként írom: nagy eseménye a mono-
ri sportéletnek, hogy 1911 júniusában 
megépült a sporttelep. (A mai Kato-
na József utcában.) A kerítés már elké-
szült; az épületek, teniszpályák, néző-
tér, büfé, kuglizó és egyéb helyiségek 
felépítése mintegy 3-4 hét múlva befe-
jeződött. Az avatási ünnepségre július 
30-ánkerült sor, gazdag műsorral. Eb-
ben az évben a Terézvárosi Torna Club 
I. osztályú labdarúgó-csapatának vere-

Magyarország baj-
nokával, a Ferenc-

városi Torna Clubbal 
mérték össze erejü-

ket a monoriak.

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. február 10-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.

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 tel.: +36-20/972-4948

 A  Zrt.
munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

Vasútállomásnál lévő  

Kínai ruhásbolt 

Monor, Móricz Zs. u. 21.  • Tel.: 06-29/415-719

2017. január 4-től 

VÉGKIÁRUSÍTÁS
a készlet erejéig  

óriási  
kedvezményekkel. 



2017. január | MONORI STRÁZSA 15

HELYTÖRTÉNET
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A monoriak viselt dolgai LXXXIV.

„Ébredj dalkör ” az 1910-es években. Brachna Gáborné gyűjtése

sége alapozta meg a sportpálya jó hí-
rét. A következő években a beszállásolt 
6. gyalogezred önkénteseinek csapa-
tával, majd a 33-as footbal club játéko-
saival, illetve az újpesti tornaegylettel, 
végül Magyarország bajnokával, a Fe-
rencvárosi Torna Clubbal mérték ösz-
sze erejüket a monoriak. Az utóbbiak 
4:1-re győztek, de az első gólt a mono-
riak rúgták. Az 1913-as sportegyesületi 
tisztújító közgyűlésen dr. Meskó Rudolf 
járásbírót választották elnöknek. Akit 
rövidesen búcsúztatni kellett, mert az 

újonnan szerveződött gyömrői járás 
főszolgabírói tisztségére nevezte ki a 
megyei közgyűlés.
 Az 1909. év novemberére felépült Vi-
gadó átvette a főszerepet a monori kul-
turális életben. Elsődleges színhelye lett 
az „Ébredj dalkör” fellépéseinek. 1912-
ben a szilveszteri estély nagy sikerrel 
zárult. „E falak még ekkora publiku-
mot nem fogadtak” – lelkendezik a he-
lyi sajtó. 1912. február hóban a Jótékony 
Nőegylet műkedvelő előadása folytat-
ja a sikersorozatot. A nagyteremben új 

mozi is nyílik „Monor Város Villamos 
Mozgó” néven. Itt már nem rezeg a kép. 
Özv. Balla Jenőné mozgóképszínház cél-
jára díszes új épületet emelt az Apolló 
mozinak – a Korona vendéglő kertjé-
ben. Bejárata a Kiss Ernő utcában volt.
 Az ág.evangélikus hitvallás közös-
sége a nemzetőr utcai állami iskolában 
Lehotzky Antal dr. elnöklete alatt fiókegy-
házzá alakul 1912 májusában. Decem-
berben megtartja első vallásos estjét a 
Vigadó emeleti nagytermében. A vallá-
sos műsorban többek között felléptek: 
Somogyi Erzsike, Fehér Margit és Emília, 
Meskó István, Szalay Margit, Szuchovszky 
Etus, Novák Sarolta. Zárszó: Molnár Já-
nos lelkész. 1913 áprilisában megala-
kult a katolikus legényegylet, mintegy 
70 főnyi taggal. Elnöknek választották 
dr. Sandula Imre plébánost, pápai kama-
rást, alelnökké Medgyessy Gyula segéd-
lelkészt, jegyzőnek Csinos Istvánt.
 Az Iparos Olvasókör, melynek el-
nöke Gottmayer János kalapos mester, 
műkedvelő előadásaival kedveskedett 
közösségének. 1912 októberében igen 
sikeres szüreti mulatságot tartott. A 
novemberi kabaré esten Brabander Er-
zsike, Cziba Ernő, Kiss Juliska, Hadák Ist-
ván, Révfy László és Tóth András igen 
szépen szerepelt. A következő évben 
már dalárdával dicsekedett a kör. 
 Forrás: Monorkerületi Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Webáruház: w w w. ag y k iraly. hu

Monor, Móricz Zs. u. 5.  • Tel.: 06-29/416-021 • 06-70/335-9936

Nyitva:
 H–P: 8–18,
 Szo: 8–12

Matracok nagy 

választékban.

Kárpitozott ágykeretek

KOFA

Egyedi ágykeretek – ön elképzeli, mi megvalósítjuk!

A Kofa 2003 Kft. termékei 
egyszerre elégítik ki az ottho-
ni kényelem és a letisztult 
megjelenés iránti igényt.

A Kofa 2003. Kft. több mint 10 
éve áll a vásárlók szolgálatá-
ban. Ágykirály néven egyedi 

bútorok készítésére szakosodott vál-
lalkozás tulajdonosának célja, hogy a 
minőségi bútorok gyártásával megfe-
leljen a lehető legszélesebb körű vásár-
lói igényeknek. Természetes ágyon bé-
késebb az álom! – hirdeti a vállalkozás 
szlogenje, amelyhez híven természetes 
alapanyagokból, jellemzően fenyő- és 
bükkfából készülnek a magas minősé-
get képviselő, nagy kényelmet nyújtó 
ágykeretek, minden korosztály számára.
 A monori vasútállomás szomszéd-
ságában, a Malom Center üzletházban 
található bemutatóteremben az ágyak 
és egyéb bútorok széles kínálatából vá-

logathatnak a vásárlók. A cég palettá-
ján fellelhető ágytípusokat egyedi mé-
retben is elkészítik, a bútorok többféle 
színben, környezetbarát pácolási és vi-
zes bázisú lakkozási eljárással nyerik 
el végső kialakításukat. A megrendelt 
darabokra nem kell sokat várni: a ke-
retek a megrendeléstől számított két 
héten belül elkészülnek.
 A nagyobb kényelem és biztonság ér-
dekében különféle kiegészítők is ren-
delhetők, például a gyerekágyakhoz 
tervezett leesésgátló, megerősített, masz-
szív ágyrácsok, gurulós ágyneműtar-
tók vagy az egyenes ágybetét síkjával 
találkozó ágyvég, amely kényelmes 
ülőhelyet biztosít az ágy végén is.
 Az ágyakon kívül komódok, íróasz-
talok, szekrények, éjjeli szekrények és 
ágyrácsok is megtalálhatók a cég kíná-
latában. Lehetőség van kárpitos ágyke-
retek rendelésére is, megrendelés ese-
tén az ágy fejvége kerül kárpitozásra.
 További részletekért látogassa-
nak el a Malom Centerben található 

Az Ágykirály már az interneten is elérhető. A www.
agykiraly.hu internetes oldalon megtalálható a bútorgyár-
tó teljes kínálata, melyeket a beépített webshopon keresztül 
akár otthon a kanapén ülve is megvásárolhat. A termékek 
árai és egyedi pácminták is megtalálhatók és megrendel-
hetők az Ágykirály online vásárlói felületén.

Már az interneten is vásárolhat!

kiállítóterembe, ahol most a bemuta-
tott ágykeretek árából 30-40 százalék 
kedvezménnyel vásárolhatnak.  (x)

KÉNYELMET  
az otthonába!
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Koncert és kultúra 
napja a Vigadóban 

   Az idén tíz éve alapított, a város közmű-
velődési feladataiért felelős Vigadó Nonpro-
fit Kft. januárban is kiváló programokat kínál 
az érdeklődőknek. Hagyományosan az esz-
tendő első nagy rendezvénye az új évi kon-
cert, mely minden évben más stílussal várja 
a vendégeket. Idén január 15-én a népszerű 
operettműfaj következik, ezúttal a Budapesti 
Operettszínház kiválósága, Peller Károly érke-
zik az Operett Voices társulattal Monorra. A 
rendezvény évek óta, kivétel nélkül teltházas, 

így lesz ez idén is, hi-
szen már csak néhány 
jegy maradt a pénztá-
rakban. 
 A rákövetkező hé-
ten, január 21-én 
a Magyar Kultúra 
Napját ünneplik a Vi-
gadó Dísztermében. 
A Himnusz megírá-
sának évfordulóján 
évről évre a magyar 
előadóművészek leg-
jobbjai érkeztek Mo-
norra. Többek között 
Eperjes Károly, Kubik 
Anna, Oberfrank Pál és 

Jókai Anna is adott már ünnepi műsort ezen a 
jeles évfordulón. Idén a Kossuth-díjjal kitünte-
tett Hűvösvölgyi Ildikó Kaleidoszkóp című est-
jét láthatják-hallhatják. A műsorban részleteket 
hallhatnak többek között Petőfi Sándor, Ignotus 
Hugó, Ady Endre, Kassák Lajos, József Attila mű-
veiből, Szabó Gyula énekes-gitáros kísérete mel-
lett. A Magyar Kultúra Napja alkalmából szer-
vezett ünnepi műsorra belépőjegyek a Vigadó 
emeleti pénztárában és a www.vigadokft.hu 
oldalon vásárolhatók meg.

Hirdetés

A városi advent negyedik gyertyájának közös 
meggyújtása is – az előzőekhez hasonlóan – az 
ünnephez méltóan sikerült. Ezután sokan nem is 
haza, hanem a református nagytemplomba in-
dultak. Immár két évtizede élvezhetik ott ilyen-
kor a klasszikus zene szépségeit a befogadó lelkü-
lettel érkezők. Az országosan és nemzetközileg is 
méltán elismert helyi előadóművész, Mocsári Ká-
roly ezúttal már sokadszorra ajándékozott meg 
bennünket magas színvonalú zongorajátékával. 
Kiválóan játszó zenész barátaival – Antós Dénes-
sel (klarinét), Edőcs Tamással (fuvola), a külföldről 
éppen hazaérkező Káldor Zsuzsannával (hegedű), 
Kis-Vén Annamáriával (fagott), Mocsári Emmával 
(zongora) és Pólus Lászlóval (cselló) – az eddigi-
eknél is sokszínűbb, maradandó zenei élmény-
nyel örvendeztették meg a templomot zsúfolásig 
megtöltő közönséget. Bartók, Bach, Hacsaturján, 
Mozart, Beethoven és egy Vivaldi-kortárs művei 
jogosan ragadtatták nagy tapsra a jelenlévőket. 
A különböző vallású, foglalkozású és korú jelen-
lévők tudták, hogy önkéntes adományaikkal ha-
gyományosan a Ceglédi Református Szeretetott-
hon áldozatos munkáját segíthetik. Nem csak a 
zene ünnepi, felemelő hatásával töltekezhettek, 
nagyon sokan segítettek a perselyek nemes célú 
megtöltésében is. Monoron ők is, most is érezhet-
ték: „Jónak lenni jó!” B.G.

Karácsonyi  
jótékonysági koncert

A B&K Kft. 
Gyakorlattal rendelkező  – rozsdamentes  

és alumíniumlemezek hegesztésében jártas 

AWI hegesztő  
munkatársat keres

Elvárásaink:
•  önálló munkavégzés 
• problémamegoldó-képesség
• terhelhetőség
• alumíniumlemezek hegesztésében  való jártasság

Amit kínálunk:
• változatos feladatok
• önálló és csapatban való munkavégzés

Munkavégzés helye: 
Monor, Jókai u. 9–11.

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:  
hr@bandk.hu

www.bandk.hu

Hűvösvölgyi Ildikó  
Kossuth-díjas  

és Szabó Gyula  
énekes-gitáros előadóművész  

irodalmi estjén részleteket 
hallhatnak többek között 

Petőfi Sándor, Ignotus  Hugó, 
Ady Endre, Kassák Lajos, József Attila 

műveiből. 

Belépőjegyek  
1900 forintos áron  

kaphatóak.

Jegyrendelés, információ 
a www.vigadokft.hu honlapon,

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

Ünnepi műsor  
a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2017. 
január 21. 

15:30

Hűvösvölgyi Ildikó

Vigadó Kulturális  
és Civil Központ 

Monor, Kossuth  
Lajos utca 65-67.

Kaleidoszkóp című estje
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   Szeretetteljes, családias hangulatban nyílt 
meg Mikulás napján könyvtárunkban az im-
már hagyománnyá váló karácsonyi kiállítás, 
melyen monori művészek kézműves munkáit 
csodálhattuk meg. A kiállítás címével – Mi-
kulástól vízkeresztig – a könyvtár dolgozói 
utalni kívántak arra, hogy a munkák több-
sége a karácsony témaköréhez kapcsolódik. 
Karácsonyfadíszek, csodálatos horgolt mun-
kák, kézzel készült ruhaneműk, táskák vál-
tották ki elismerésünket.
 A megnyitón sokkal többet kaptunk, mint 
gondoltuk. A könyvtárba belépve gyönyö-
rű dekoráció fogadta a látogatókat, szebbnél 
szebb papírból készült hópehely gondosko-
dott a téli hangulatról. Minden egyes hópihe 
Hirdetés

más és más, szépségük, finomságuk alkotóik 
kézügyességét dicsérték. Hajdú Zoltánné Ágnes 
köszöntője után nem csak szemünkön, hanem 
fülünkön és szívünkön keresztül is megérint-
hetett a karácsony melege. Gyönyörű versek, 
hegedűszó és egy csodálatos Pilinszky-idézet 
is elhangzott. Villányi Rózsa verseit két nem-
zetőrös diák szavalta, majd N. Sebestyén Ka-
talin saját verseit hallhattuk magától az alko-
tótól. Hegedűjátékával Szalai Ildikó, Hegedűs 
Emese majd Tóth Boglárka és Verestói Péter szó-
rakoztatta a megjelent vendégeket, érdeklő-
dőket. Mindezek után pedig süteménnyel, te-
ával, sok apró finomsággal megrakott asztalok 
vártak, ahol jólesett beszélgetni, együtt lenni 
az alkotóknak és a megjelent vendégeknek.
 Kis összefoglalómat annak a Pilinszky-idé-
zetnek a soraival zárom, melynél szebbet erre 
az alkalomra választani sem lehetett volna. 

„Az ádventi várakozás lényege szerint: vára-
kozás arra, aki van; ahogy a szeretet miszté-
riuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, 
aki van, aki a miénk. (…) Az ádventi várako-
zás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban 
mindennél távolabb áll tőle. Valódi várako-
zás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet minden-
nél valóságosabban vágyakozik az után, akit 
magához ölel és örök újszülöttként a karjai 
között tart.” (Pilinszky: A várakozás szent-
sége) Oberst Marietta 

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

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2017. január  
19-én  és 23-án 
17 órakor

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

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

Karácsonyvárás a könyvtárban

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

KEDVES VÁSÁRLÓNK! 
Köszönjük, hogy 2016-ban megtisztelt minket a bizalmával! 

2017-ben is szeretettel várjuk szaküzletünkben!       
TudjA! Ha minőségi eledeleket vagy felszerelést keres, akkor 

száMíThAT ránk!

Muay Thai  
edzések 

Monoron! 
G.E.T-Gym  

Monor, Bajcsy-Zs. u. 11. 

  Facebook/G.E.T-Gym Muay-Thai Club Hungary   
Thaibox.co.hu  •  Tel : 06-20/260-4842

H-P: 16:30-18:00 (10 éves kortól), 18:00-19:30 (felnőtt)

             

          

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

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

CSOMAGOLÓKAT, 
GÉPKEZELŐKET

keresünk 3 műszakos munkarendbe
a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐKET
ÉS TARGONCÁSOKAT

keresünk kereskedelmi raktárba, 2 műszakos 
munkavégzésre. Hosszú távú lehetőség.

 Albertirsa, Pilis, Nyáregyháza, Monor irányából ingyenes 
céges busszal a bejárás megoldott. Felvételi interjú: 

2017. január 19. csütörtök, 13.00 óra, Monor, Bocskai u. 1. 

Érdeklődni: 06 70 342 1653
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Hirdetés

ÚJÉVI OPERETT AZ OPERETT  
VOICES TÁRSULATTAL
Január 15. 15 óra
Sztárvendég: Peller Károly a Budapesti   
Operettszínház művésze.
Vigadó, díszterem

PEST MEGYEI IFJÚSÁGI  
HANGVERSENY-SOROZAT
Január 18. 10 óra és 12 óra
Muzsika az éjszakában – Anima Musicae Kamaraegyüttes.
Vigadó, díszterem

ÜNNEPI MŰSOR A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA ALKALMÁBÓL
Január 21. 15 óra 30
Hűvösvölgyi Ildikó Kaleidoszkóp című estje
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Február 7. 17 óra
Magyar Miklós festőművész kiállításának megnyitója. 
Vigadó, emeleti galéria

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.

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA
Január 10. 17 óra 30
Beethoven: Egmont nyitány.
Városi Zeneiskola

JÉGVIRÁGTÓL BORVIRÁGIG 
– FORRALT BOROS KALANDOZÁS
Január 14.
További részletek a www.monoriborut.hu honlapon
Szent Orbán tér és környező pincesorok

Monori intézmények,  
civil szervezetek,  
egyházak programajánlója

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK TALÁLKOZÓJA
Január 14. 
Művelődési ház

ÖKUMENIKUS IMAÓRA A MAGYAR  
KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL
Január 22. 18 óra
Ady Úti Általános Iskola

BETHLEN GÁBOR ERDÉLYI KÖR  
FARSANGI BÁLJA 
2017. február 4. 
Művelődési ház

A programok részleteiért keressék a megadott  
elérhetőségeket vagy az egyesületek, klubok vezetőit! 

 

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.huMonor, 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!

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 11  000 Ft-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

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!
Január 4-től  

minden hétfőn és szerdán  
17:30-18:00-ig.

Érd.: Pap Alexandra  •  Tel.: 06-30/8218-207
Cím: Monor, Bocskai u. 1. Művelődési Ház
Ha szeret táncolni, akkor itt a helye!

Aerobic tánc 
indul 

felnőtteknek
18-99 éves korig 

Jégvirágtól borvirágig
   Január 14-én ismét a bor és a gasztronó-

mia találkozik a – remények szerinti – mi-
nél nagyobb lélekszámú vendégek hadával 
a Strázsahegyen. A Jégvirágtól borvirágig 
rendezvény több éve várja a finom ételekre 
és jó borokra vágyó társaságokat – ilyenkor 

január közepén. Az elmúlt években az idő-
járás nem volt túl kegyes a rendezvényhez, 
idén talán fehérbe öltözik a Strázsahegy és 
a jégvirág is jelen lesz. A borvirágról a ven-
dégeknek kell gondoskodniuk. Részletek: 
www.monoriborut.hu



   A Monori Sportegyesület (MSE) úszói is je-
lentős sikerekkel zárták az évet. A december 
3-án végződő megyei csapatbajnokságon – a 
4 verseny összesített 335 pontja alapján – 10 
csapat közül a 6. helyezést érték el. A százha-
lombattai zárófordulóban induló 14 verseny-
zőnk 5 arany-, 2 ezüst- és 1-1 egyéni illetve vál-
tó bronzérmet szerzett, plusz 15 pontszerző 
helyezéssel. December 17-18-án pedig – Hód-
mezővásárhely cikluszáró nemzetközi ver-
senyen a 14. helyet szerezték meg, 3 arany-, 
2 ezüst- és 4 bronzéremmel. Ezen felül még 
12 pontszerző hellyel és 22 jelvényes minősí-
tésnek megfelelő eredménnyel jöhettek haza.

Decemberi sporthírek
 Birkózóink – a Birkózó Szövetség támo-
gatásával – ismét megrendezhették „Ovi-
Mikulás”-programjukat, ahol a szülők láthat-
ták, hogy gyerekeik milyen ügyesen fejlődnek 
a sportág alapjainak elsajátításában. Feke-
te Sándor pedig december 3-án, az ausztri-
ai Mörbischben rendezett meghívásos nem-
zetközi kupán ezüstérmet szerzett. Ezt az 
eredményét – szabadfogású 46 kg-os kate-
góriában – osztrák, szerb és szlovák gyere-
kek között érte el.
 A karateszakosztály december 10-én a Shito-
Ryu Nyílt Világkupán vett részt Budaörsön. 
4 földrész 13 országának 600 versenyzője kö-
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zött az MSE 10 fős csapata 44 egyesületből a 
20. helyen végzett 2 arany- és 2 ezüstéremmel. 
December 12-én pedig 48 karatéka tett sike-
res övvizsgát. B.G.

Monori úszók. Ők lesznek a jövő bajnokai?

Edzés közben: Lódi Levente támadja Rigó Pált

O któber közepén a budapesti világku-
pán, ahol 58 ország 1852 versenyzője 
indult, három világkupagyőztes és 

egy harmadik helyezéssel büszkélkedhettek 
a szakosztály versenyzői.
 November 5-én pedig már a Monoron ren-
dezett ITF Taekwon-do Diákolimpián állhat-
tak 14-szer dobogóra, ahol 30 klub 328 indu-
lója között 2 arany, 4 ezüst és 8 bronzérmet 
szereztek. Eredményeik hátterét kutatva a si-
kereik legfőbb részesei közül edzésükön si-
került néhányukkal beszélgetnünk.
       A 17 éves Sille Brigitta – aki 2009-ben, Já-
szai iskolásként szerette meg ezt a 
sportágat – a világkupán győz-
tes lett ifjúsági lány csapat-, a 
diákolimpián pedig aranyér-
mes egyéni küzdelemben és 
ezüstöt szerzett formagya-
korlatban. Utána váltott pi-
ros övről fekete csíkra. Cél-
ja a fekete öv megszerzése 
és a 2 dan elérése, amihez 
még legalább 2 év munka 
szükséges. Monori gimnazis-
taként elmondta, hogy pszicho-
lógusnak készül, és tudja, egy lány-
nak manapság önvédelmi szempontból sem 
árt a küzdősport néhány fogását megtanulni.                                        

Többgenerációs taekwon-dós  
SIKEREINK NYOMÁBAN
Lódi Istvántól, a taekwon-do 
sportág szakosztályvezetőjétől 
megtudhattuk, hogy a Monori 
Sportegyesület színeiben 2016-
ban 5 versenyen összesen 73 
érmet (21 aranyat, 17 ezüstöt és 35 
bronzérmet) nyertek a sportolók.

      Lódi Levente érettségije és első egyete-
mi féléve után tért vissza versenyzőként 

régi nagy sikerei színterére, a di-
ákolimpián aranyérmet nyerve, 

küzdelemben. Hatéves korá-
ban, nővérét látva kedvelte 
meg ezt a sportot. Fülpesi 
Tibor mester edzősége óta 
vette egyre komolyabban. 
2013–2014-ben diákolimpi-
át nyert és 6 érmet hozott el 

a magyar bajnokságról. Spa-
nyolországban a vb-n egyé-

ni 5. és csapat 4. helyet szer-
zett, az olaszországi eb-n pedig 

egyéni küzdelemben 3., csapat erő-
törésben 2., csapat speciális törésben pedig 
társaival együtt 3. lett. Azt tervezi, hogy már-

ciusban megszerzi a 3. dant, és mivel nővé-
rével már két éve megkapta a nemzeti bírói 
képesítést, e téren is szeretne majd a jövő-
ben tevékenykedni.
      Korsós István a 46 pluszos korosztály 
tradicionális küzdelmében lett párjával 
világkupagyőztes. Három fia is a szakosz-
tály tagja, egyikük „rakoncátlansága” miatt 
állt be mellé. Van nemzetközi kupagyőzel-
me formagyakorlatból, 2. helye csapat erő-
törésből, de ma már csak hobbi-sportolónak 
tartja magát. Inkább edzőként viszi, szerve-
zi a gyerekeket, mert szereti látni, hogy fej-
lődnek (Lódi Istvánt segítve, akit remek em-
bernek tart). És ha már ott van be is áll, mert 
a sportot az ifjúság forrásának tekinti.
      Fülpesi Tibor a Magyar ITF Taekwon-do 
Szövetség kapitányaként kapott felkérést az 
MSE szakosztályának vezetőedzői feladatkö-
rére, és jelenleg is – mint a szövetség alelnö-
ke – 6 danos nemzetközi mesterként irányít-
ja taekwon-do-szakosztályt.
 – Nagyon jól érzem itt magam, ebben a 
nagy múltú szakosztályban. Nemzetközi 
eredményeket is elértünk már ezekkel az 
ügyes, tehetséges tanítványokkal. Nagysze-
rű érzés, hogy családias hangulatban történ-
nek az edzések, több gyermekét hozó szülő 
is beállt már közénk. Körülbelül 10 éve szá-
mos versenyt, diákolimpiákat, monori kupá-
kat, magyar bajnokságot is rendeztünk már 
itt, amire magas létszámban jöttek verseny-
zők az egész országból. De e harcművészet 
nem csak a sportról szól – hangsúlyozta –, 
nevel is. Magabiztosabbak, fegyelmezetteb-
bek, jobb kiállásúak, jobb emberek lesznek 
tőle a tanítványaink. Lódi István hozzátette, 
hogy egyik legnagyobb sikerüknek azt tart-
ják, hogy egy magatartászavarosan hozzájuk 
érkezett gyerek viselkedése is teljesen rend-
be jött közöttük. B.G.

Családias hangu-
latban történnek az 

edzések, több gyerme-
két hozó szülő is be-

állt már közénk
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Városi rangadóval
zárták az évet  
A MONORI NŐI 
KOSARASOK

A Pest megyei női felnőttbajnokságban két együttest is indított a 
Monori SE. A csapat a tavalyi bajnoki évad nyerteseként felnőtt 
és junior korosztályú játékosokkal igyekszik megvédeni cí mét. 
Emellett egy fiatalabb csapat is indult a bajnokságban: a tavalyi 
megyei kadettbajnokság győztese idén az országos bajnokságban 
szerepel, az ő fejlődésük érdekében indulhatott, egy főként 15-17  
éves játékosokra épülő, második csapat is a felnőttbajnokságban.

Hirdetés

A felnőttgárda jól kezdte a szezont, 
az idény eleji akadozó csapat-
játék ellenére is két győzelmet 

szerzett első két mérkőzésén. A har-
madik fordulóban a tavalyi sikeresen 
megvívott döntő helyszínére, Orosz-
lányba látogatott, ahol a hazaiak küz-
delmes mérkőzésen revansot vettek a 
tavalyi döntőben elszenvedett veresé-
gért. Az utolsó előtti fordulóban szin-
tén nyerni tudtak a lányok, így három 
győzelemmel és egy vereséggel készül-
tek a fiatal monori csapat ellen. Az ellen 
a gárda ellen, aki szintén két győzel-
met és egy vereséget szerzett az előző 
fordulókban.
 A december 15-én játszott mérkőzést 
a fiatal hazai csapat kissé megilletődöt-
ten kezdte, nyolc percnek kellett eltelnie 
mire a gyűrűbe találtak. Ennek ered-
ményeként gyorsan tízpontos előnyre 
tett szert a vendégként játszó felnőtt-
csapat, 19-6-ra vezettek az első negyed 
végén. A szünet után felváltva szület-
tek a kosarak, a negyed második felé-
re azonban megváltozott a játék képe: 

a hazai csapat egyre többször talált be 
távolról. A vendégeknek ekkor volt egy 
négy percig tartó, szerzett kosárnélküli 
időszaka, így gyorsan olvadt a megszer-
zett előny, a félidőre kétpontos vezetést 
tudott csak megtartani a felnőttgárda.
 A harmadik negyed kemény védeke-
zést hozott mindkét fél részéről, mely-
hez a játékvezetők is partnerek voltak. 
A palánk alatt engedték a testi kontak-
tust, nagyon kevés faultot fújtak, emiatt 
kevesebb kosár született, mint az előző 
percekben. A fizikai verseny inkább a 
fiataloknak kedvezett; méltó ellenfelei 
voltak a rutinos felnőtteknek, ennek kö-
szönhetően a negyed végére egyenlíteni 
tudtak. Sőt, a szünetet követően átvet-
ték a vezetést – először a mérkőzés so-
rán. Három perc elteltével már három 
egységgel vezettek, amire időkéréssel 
reagált a bajnoki címvédő csapat edző-
je. A rövid szünetet követően felváltva 
estek kosarak, pontról pontra válto-
zott, hogy melyik csapat vezet éppen. 
A mérkőzés hajrájára a játékvezetők is 
megérkeztek, a mezőnyben és a palánk 
alatt is egyre több személyi hibát fúj-
tak, így sok büntető dobást végezhetett 
el mindkét gárda. A vendégek sokkal 
jobban dobták az egypontos kosarakat 
és a mezőnyben is többször betaláltak 
a végére elfogyó kadett csapat ellen. A 
végső győztes kiléte így nem lehetett 
kérdés, az egész szezonban jól játszó 
Mészáros Andrea vezetésével (23 pont, 
8 lepattanó) hatpontos előnnyel, 58-52-
re diadalmaskodott a felnőttcsapat.
 Időnként magas színvonalú, a ke-
ménységek ellenére végig sportszerű 
mérkőzésen győzött a tavaly bajnoksá-
got nyerő felnőttcsapat. A sokat fejlő-
dő, főleg egyéni képességekre építő fi-
atalokból álló együttes méltó ellenfele 
tudott lenni a címvédőnek. Jól látszik, 
hogy néhányan biztosan megállnák a 
helyüket egy-két év múlva a felnőtt-
csapatban, akár a megyeinél maga-
sabb szintű bajnokságban is. Reméljük, 
hogy a rutinos NB1/B osztályt is meg-
járt felnőtteknek és a most szárnyukat 
bontogató fiataloknak együtt lesz lehe-
tőségük erre a jövőben.

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



2017. január | MONORI STRÁZSA 21

SPORT

Hirdetés

HELYZETJELENTÉS: 
így állnak a labdarúgócsapatok
Nők és férfiak, kicsik és nagyok 
egyaránt tisztesen helytállnak 
a kék-fehér mezben.

M onor felnőtt NBII-es női csapata a 3. 
helyen zárta az idényt. A csapatka-
pitány, Pirót Terézia elmondása sze-

rint a cél az NBI-be jutás, amire közös erővel 
fizikálisan és mentálisan is képesek a hölgyek.
 A felnőtt NBIII-as férfi csapatot 3 pont választ-
ja el a listavezető Kazincbarcikától. Szezonkez-
déskor a dobogóra érés volt a céljuk, de reális 
esélyük az elsőségre is maradt. Horváth Dávid 
vezetőedző foglalta össze az eseményeket:
 – Utolsó mérkőzésünkön a DVTK II ellen 
délelőtt, jégpáncélos pályán, feszült meccsen 
kaptunk ki 3-2-re, ráadásul a játékvezető 3 tá-
madónkat is kiállította. Urbán Gábort 3, Sárközi 
Szabolcsot 5, Miholics Milánt 1 bajnokira tiltot-
ta el a fegyelmi bizottság. Ezért a télen csa-
tárt mindenképpen igazolnunk kell, de egy 
középpályás is várható.
 Villányi Gergely csapatkapitány: – A gólszer-
zésben, kulcspasszokban, szélsőjátékban és a 

szabálytalanságok minimalizálásában kell ja-
vulnunk. Úgy a bajnoki cím is a miénk lehet.
 Bozsó Antal (kapus): – Megfelelő teljesít-
ményt nyújtottunk. Az otthon elvesztegetett 
pontokat tavasszal be kell gyűjteni, ha fel aka-
runk jutni.
 Bajári Tamás szakosztályvezetőtől az után-
pótláscsapatokról kértünk rövid tájékoztatást.
 – Az újonnan alakult felnőtt, Monor II. baj-
nokesélyes, a 2. helyen áll a megyei harmad-
osztályban.
 U19 és U17-es csapataink az NBIII-as „B”-ből 
a kiemelt „A” csoportba kerültek. U19-eseink 
ott a 3. helyen állnak, 7 győzelemmel, 2 dön-
tetlennel és 4 vereséggel. U17-eseink pedig a 
7. helyen. A mérlegük 6 győzelem, 2 döntetlen, 
5 vereség. U15 és U14 csapatunk az NBII-es 
kiemelt „A” csoportban a 12. illetve a 10. po-
zícióban van. Az U15-ös leánycsapatunk az 
NB II-es Duna „A” csoport nyertese, ők a fel-
sőházban folytatják. Az U18-as női csapat a 
megyei kispályásbajnokság középmezőnyé-
ben foglal helyet. U13-as és U11-es csapataink 
a Bozsik program régióközpontjaival csatáz-
nak, hétről hétre sikeresen. Tömegbázisuk is 

nőtt. Közülük többen a körzeti Bozsik-prog-
ramban edződnek. Kiemelt U12-eseink a Kö-
lyökligában küzdenek, NB I-es klubok társa-
ságában. Nagy eredmény, hogy ott 16 csapat 
közül a 4. helyen végezve mehetnek a felső-
házi rájátszásba, több akadémiai csapatot is 
megelőzve. A legkisebbek, az U7 és U9 kor-
osztályos csapatok pedig a körzeti Bozsik-
programban bontogatják szárnyaikat.  B.G.

Bajári Tamás szakosztályvezető

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
Parasztkolbász:  .  .  .  .  . 1499 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna:  .  . 899 Ft/kg
Füstölt csülök, csontos:  1149 Ft/kg
Csirkefarhát:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .139 Ft/kg
Baromfipárizsi   .  .  .  .  .  .  . 499 Ft/kg

Az akció  2017 . január 31-ig,  
vagy a készlet erejéig tart .

TáplerakaT
A régió legnagyobb választékával

1991 ótaGyári lerakat

Nyitvatartás:
H–P: 8–20

Szo: 8–14, V: zárva

állaT
Minden, ami 

Nyitvatartás:
H–P: 9–20
Szo: 9–18
V: zárva

Nyitvatartás:
H–P: 8–20
Szo: 8–14
V: zárva

1182 Budapest,  
Üllői út 676.      

Mende, Ország út 16.  
31-es főút, a temetővel szemben

NIV-RO PET Kft.    •    06-70/579-4241

150 
m2-en
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CEGLÉDBUDAPEST 4

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

400 
m2-en

Monor, 4-es főút a kőlerakat  
és az Atlasz Hentesbolt között  
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Ribár Istvánt, „Öcsit” utolsó útjá-
ra elkísérték és sírjára virágot helyeztek. 
Búcsúzik tőle szerető családja és barátai.

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

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-
bükk 25-33 cm 17000 Ft/m³, akác-tölgy-
bükk vegyesen 17000 Ft/m³, akác 17000 
Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a mennyi-
séget! Tel.: 06-20/343-1067

Köszönetnyilvánítás

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

YOGAZONA MONOR

…mert ez az,
ami burger…!

Monor, Móricz Zs. u. 5.
06-20/212-9427

Nyitva: hétfő-szombat 10-21-ig

Kiszállítás 1000 Ft felett

MONORON INGYENES!
Monorierdő, Gomba, Péteri, Csévharaszt, Vasad

kiszállítás: 400 Ft, csomagolás: 80 Ft

HOT-DOG / MENÜBEN*
	 ami	dog	•	680/1160

grill virsli, jégsaláta, hagyma, paradicsom, ecetes uborka, ketchup, mustár
	 nachos	•	780/1260

grill virsli, bacon, jégsaláta, nacho chips, cheddar sajt, ecetes uborka, ketchup, mustár
	 yankee	•	780/1260

grill virsli, bacon, jégsaláta, káposztasaláta
	 BBQ	•	780/1260

grill virsli, bacon, jégsaláta, grill paradicsom, piritott hagyma, bbq szósz
	 hun	dog	•	780/1260

magyaros grill kolbász, jégsaláta, csalamádé, mustár
saláták: görög • 690 / csirkés vagy tonhalas cézár • 790

WRAP
	 olasz	•	990

bazsalikom, mozarella, paradicsom, kígyóuborka, grillezett csirke, tortilla lap
	 görög	•	990

görögsaláta, tzatziki, grillezett csirke, tortilla lap
	 mexikói	•	990

jégsaláta, chilis bab, cheddar sajt, tortilla lap

Happy Hours: minden hétköznap 14-17 között diákoknak egy tetszőleges 
hamburger mellé burgonyát vagy üdítőt (0,33l) ajándékozunk.

Kölyök menü /	990: kölyök burger (10 dkg-os marhahús pogácsával),  
hasábburgonya, üdítő (0,33l)

Sütemény- és tortarendelés! 
Sós vagy édes, bármely alkalomra!
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HAMBURGER / MENÜBEN*
	 ami	burger	•	980	/	1460

jégsaláta, karamellizált hagyma, cheddar sajt, grill paradicsom, bacon, 
grill uborka, „sárga” és „piros” ami szósz

	 sajtburger	•	880	/	1360
jégsaláta, hagyma, cheddar sajt, grill uborka, ketchup, mustár

	 szaftos	lüszi	•	1180	/	1660
jégsaláta, karamellizált hagyma, cheddar sajttal töltött hús, bacon, 

grill paradicsom,  „sárga” ami szósz, jalapeno paprika
	 big	kahuna	•	1080	/	1560

jégsaláta, káposztasaláta, cheddar sajt, bacon, mustár, ketchup
	 ami	king	•	1580	/	1960

dupla hús, dupla cheddar sajt, bacon, grill uborka, „sárga” ami szósz
	 rodeo	BBQ	•	1180	/	1660

jégsaláta, cheddar sajt, vöröshagyma, rántott hagymakarika,  
bacon, grill paradicsom,  bbq szósz

	 hawaii	•	1080	/	1560
jégsaláta, grill ananász, mézes bbq szósz, grill sonka

	 ami	„blú”	•	1280	/	1760
rukkola, lilahagyma lekvár, kéksajt, friss paradicsom

	 retro	•	980	/	1460
jégsaláta, csalamádé, friss paradicsom, vöröshagyma, kígyóuborka, ketchup, mustár

	 csirkés	•	880	/	1260
jégsaláta, csirkemell filé, cheddar sajt, paradicsom, ketchup, majonéz

	 vincent	vega	•	880	/	1360
rukkola, lilahagyma lekvár, zöldfűszeres rántott camambert, grill paradicsom, paradicsomszósz 

Kézműves ételeink frissen készülnek, ami időbe telik,
ezért kérünk légy türelmes, mert ez az ami megéri!

*menüben: + hasábburgonya, + 0,5 l üdítő/sör
Az Országos Mentőszolgálat, a Tűzoltóság és a Rendőrség 

munkatársainak 10% kedvezményt biztosítunk.

A hirdetés felmutatója 10%  kedvezményben részesül!2017. január 31-ig.

Dr. Pepper-BBQ sertésburger • 880 / 1360

(esküvőre, születésnapra, családi, baráti eseményekre)

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

KEdvEs vásárlónK!
Köszönjük, hogy 2016-ban megtisztelt minket a bizalmával! 

2017-ben is szeretettel várjuk szaküzletünkben!       
Tudja! Ha minőségi kerékpárt vagy alkatrészt keres, akkor 

számíThaT ránk!



Csülök & CsülökIndul a  
kiszállítás!

Tel: 06-29-413-602 Monor, Ceglédi út 66.

Gyros pitában
590 Ft/darab

Somlói galuska
590 Ft/adag

Választható főételek:
Marhapörkölt
Csülkös pacal

Sonkával töltött rántott sajt
Bécsi szelet csirkemell, sertéskaraj

Sajttal, sonkával töltött  
csirkemell vagy sertéskaraj
Baconnal, juhtúróval töltött  
csirkemell vagy sertéskaraj

Milánói sertésborda
Grillezett csirkemellfilé görögsalátával

Gyros-tál

Választható köretek:  
rizi-bizi, sült burgonya, főtt burgonya

Babgulyás
590 Ft/adag

1190  
Ft/főétel, 

mely tartalmazza 
 a köretet is

El
En

gEdtük

az 
áfát!

Házhoz szállítás Monorra:
  

Az árak tartalmazzák a csomagolás 
és a házhoz szállítás díját is. 

Fizetési eszközök:  
Erzsébet-utalvány, készpénz.  
Minimum rendelés: 1190 Ft. 

 Rendelésfelvétel:  
10 órától 21.30-ig. 

ÉS MÁR 
KORLÁTLAN 
REGGELIVEL  
IS VÁRJUK!
Nyitvatartás: 

hétfőtől péntekig: 5–22
szombat: 11–22
vasárnap: 11–19

Új



2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: +36-20/389-8261

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

V: zárva 

Akció: 
2017. január 11–31.
illetve a készletünk 

erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

Queen  
üdítőital
2,5 liter

Szentkirályi 
ásványvíz 
1,5 liter

Unicum
0,5 liter

Perfex eü. 
papír
24 tekercs

Xixo tea  
dobozos
0,25  liter

Dörmi  
puhamaci
30 g

Smack 
instant 
tészta
100 g

Happy  
kutyaeledel
1240 g

Löwenbrau 
sör
dobozos, 
0,5 liter

Törley  
Charmant 
pezsgő
0,75 liter

Admirál  
gyöngyöző- 
bor
0,75 liter

Happy Oil  
étolaj 
1 liter

Royal Vodka 
1 liter

Rákóczi 
sör
2 liter

199 Ft  
helyett

175 Ft

99 Ft 
helyett

89 Ft

2 799 Ft 
helyett

2599 Ft

799 Ft 
helyett

749 Ft

109 Ft  
helyett

69 Ft

79 Ft 
helyett

69 Ft

129 Ft 
helyett

115 Ft

259 Ft 
helyett

229 Ft

155 Ft 
helyett

139 Ft

899 Ft 
helyett

819 Ft

499 Ft 
helyett

419 Ft

389 Ft 
helyett

349 Ft

3750 Ft 
helyett

3299 Ft

475 Ft 
helyett

429 Ft

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


