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Támogatás  
ingatlan-  
és útfelújításra 

Rendbe tenné  
a vasútállomást  
az önkormányzat

A reformáció  
hatásai Monoron

A remény  
hordozói

„Nem a látás-
nak, a léleknek 
festek”

Ők is fáztak,  
de készülnek

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

Oszvald Marika
Monoron

3. oldal

6. oldal

10. oldal

11. oldal

16. oldal

20. oldal
Gyermekbarát 
telünk volt 10 18

Baranyi Ferenc 
80 éves 17
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Balassi utcai sporttelep, jégpálya  www.monor.hu

Ha péntek  akkor 

A nagy sikerre való tekintettel két héttel tovább 
várja az érdeklődőket a jégpálya! Péntekenként 
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

február 12. vasárnap 
17:00–21:00
Jégpályazáró-buli  
Jelmezes farsangi  
jégdiszkó  
a jelmezben érkezőket  
ajándékkal várjuk! 

február 3. péntek
Magyar retro slágerek a jégen
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TÁMOGATÁS  
ingatlan- és útfelújításra 

A Belügyminisztérium javaslatára újabb  
nagy összegű támogatásban részesült Mo- 
nor. A pénzt ingatlanfejlesztésre és közterü-
let parkosítására fordítja az önkormányzat. 

N égyszázötven millió forint. Ennyi támogatás kapott Mo-
nor önkormányzati ingatlan felújítására és útfelújításra. 
Erről Pogácsás Tibor, a térség országgyűlési képviselője, a 

Belügyminisztérium államtitkára tájékoztatta Zsombok László pol-
gármestert. A támogatást a 2016-os költségvetés zárásakor, a Bel-
ügyminisztérium javaslatára kapta meg a monori önkormányzat. 
 Zsombok László elmondta: az önkormányzat ebből az összeg-
ből tervezi a Petőfi utca Virág utca és Széchényi utca közti sza-
kaszának, továbbá a volt kisegítő iskola épületének felújítását. A 
patinás épületben – amely régen egy fogorvos tulajdonában állt, 
pácienseit is az épületben fogadta – a Klebelsberg Központ Mo-
nori Tankerületének irodái kapnak majd helyet. 
 – Az épület mellett a teljes közterület felújítása is megtörténik. 
Célunk egy forgalomcsillapított, díszkővel és térburkolatokkal el-
látott parkosított környezet kialakítása. Az épület egykor egy fog-
orvos tulajdona volt, a felújítással szeretnénk visszaadni az épület 
eredeti állapotát, ezért felvettük a kapcsolatot a néhai tulajdonos 
leszármazottaival. A terveket is ennek megfelelően készíttettük 
el – mondta Zsombok László. 
 A tankerületi központ kialakítása miatt új parkolók építését is 
tervezi az önkormányzat a Széchenyi és a Virág utcában. Zsombok Lászlót Pogácsás Tibor tájékoztatta a jó hírről: 450 millió forintot kap a város

Az épület homlokzata a tervek szerint
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A Kommunista diktatúra 
áldozataira emlékeznek

Mindenkit  
vár a jégpálya

  Többéves hagyomány, hogy Monoron is 
megemlékezést szerveznek a kommunista 
rezsim áldozatainak emlékére a Petőfi Sán-
dor utca 9. szám előtt található „málenkij 
robotra” elhurcoltak emléktáblájánál. Idén 
a hivatalos emléknap előtt egy nappal, feb-
ruár 24-én 15 órától várják az érdeklődőket 
a szervezők.

 A kommunista diktatúrák ha-
lálos áldozatait világszerte 100 
millióra becsülik, Közép-Euró-
pában a számuk elérte az 1 mil-
lió főt. Ennyi emberi élet veszett 
oda éhínségben, kényszermun-
katáborban, vagy kegyetlen ki-
végzés által. Az Országgyűlés 
2000-ben életbe lépett határo-
zata szerint minden év február 
25-e a Kommunizmus Áldozata-
inak Emléknapja. 1947-ben ezen 
a napon tartóztatták le jogellene-
sen Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát a megszálló 
szovjet hatóságok. Ezt követően 

a Szovjetunióba hurcolták, ahol a mentel-
mi jogától megfosztott képviselő kilenc évet 
töltött börtönökben és munkatáborokban. 
 Monoron ebből az alkalomból Zsombok Lász-
ló polgármester mond emlékbeszédet. Továb-
bá egy munkatábort megjárt, a monoriak által 
jól ismert túlélő, Kaldenekker Feri bácsi emléke-
it hallgathatják meg a megemlékezésen. 
 Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, 
aki szeretne méltó módon tisztelegni az ál-
dozatok emléke előtt!

Kép: 02121105
alá: MAFIRT-felvétel 
.

Rákosi Mátyás, a Magyar Kommunista Párt válasz-
tási nagygyűlésén Csepelen. 1947. augusztus 3.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusz-
tus 1-jétől 2022. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján; a fel-
adatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás; a 
magasabb vezetői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint Monor Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 339/2013. (VIII.29.) számú határozata az irányadó.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
a pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti 
büntetőeljárás hatálya alatt, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges fel-
sőfokú iskolai végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint 

annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában fog-
lalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) 
bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltás hatály alatt;

•  Részletes szakmai önéletrajz;
•  Az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata;
•  Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 

okmány másolata;

•  A Monori Kossuth Lajos Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatá-

nak elbírálása a bizottság, továbbá a képviselő-testület nyilvános ülésén történhet-e, 
vagy kéri a zárt ülés tartását;

•  A pályázó nyilatkozata arról, amennyiben pályázata eredményes lesz, akkor a va-
gyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;

•  A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhe-
tetlenség.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusz-
tus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Sándor nyújt, a 29/612-
305 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Monor Város Ön-
kormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78–80). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban (www.kozigallas.hu) szereplő 
azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus/óvodavezető. 
Személyesen: Burján Sándor, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az NKt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtes-
tület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. A beosztás betöltéséről Monor 
Város Önkormányzat képviselő-testülete a nevelőtestületi véleményezési határidejé-
nek lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június havi soros képviselő-testületi ülés
A pályázati kiírás közzétételének helyei: www.kozigallas.hu, Oktatási és Kultu-
rális Közlöny, www.monor.hu, Strázsa Újság.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monor.hu honla-
pon szerezhet.

Monor Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a Monori Kossuth Lajos Óvodában óvodapedagógus/óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

  A nagy sikerre való tekintettel és a ked-
vező téli időjárás miatt a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy két héttel tovább, február 
12-ig üzemeljen a jégpálya. Akárcsak decem-
ber eleje óta, a monori óvodások és iskolások 
délelőttönként továbbra is ingyen használ-
hatják a pályát. A helyi intézményekbe járó 
nebulók oktatását és szállítását is az önkor-
mányzat finanszírozza. Egyes intézmények 
vezetői döntenek róla, hogy élnek-e a lehe-
tőséggel és biztosítják-e a gyerekeknek a 
legkedveltebb téli sportolási lehetőséget. A 
Balassi utcai sporttelepen működő pályán 
péntekenként jégdiszkó is várja az érdeklő-
dőket 18 és 22 óra között. 
 A pálya a közönség részére hétköznap 15 
órától, hétvégén 9 órától tart nyitva. A pálya 
mellett büfé is működik, illetve lehetőség van 
korcsolyakölcsönzésre is óvodás korú gyer-
mekektől felnőtt méretig! 
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ÚJABB INGATLAN  
szépül meg a városban
Elkelt az egykori tüdőgondozó málladozó falú épülete. 
Egyelőre nem tudni, hogy felújítják, vagy új épületet 
emelnek a telekre, de az biztos, hogy a Monori Városi 
Ügyészség költözik a Kossuth Lajos utca 101. alá. 

A régi monoriak még, egészség-
házként emlékezhetnek a ré-
gebbi időkből a Kossuth Lajos 

utca 101. alatti ingatlanra, amely ké-
sőbb a tüdőgondozónak adott otthont. 
A Monori Szakorvosi Rendelőintézet 
felújítása és energetikai korszerűsíté-
se után a Kossuth Lajos utca 101. alatt 
működő egészségügyi szolgáltatások 
már a megújult épületben érhetők el – 
az évek alatt jelentősen leromlott álla-
gú régi ingatlan ezáltal megüresedett. 
A városközpont közvetlen szomszéd-
ságában nem mutatott túl jól az egykor 
szebb napokat is látott épület. 
 Az önkormányzat régóta kereste a 
megoldást az ingatlan hasznosítására, 
hosszas tárgyalások és előkészítés után 
végül eldőlt, hogy a Magyar Köztársa-
ság Legfőbb Ügyészsége részére érté-
kesíti a város az ingatlant. 
 Szabó Ferenc, Pest megyei főügyész 
kérdésünkre elmondta, az ingatlan-
vásárlásra azért volt szükség, mert az 

ügyészség kinőtte azokat az irodákat, 
amelyekben kollégái jelenleg dolgoz-
nak. Tizenegy jogász és hat irodai dol-
gozó a Kossuth Lajos utca 69. szám alatt, 
a Monori Bíróság épületében található 
irodákban dolgozik. A költözés után a 
megüresedett helyiségeket használatba 
veheti a bíróság, ezáltal az ottani mun-
kakörülmények is javulhatnak.
 – Az ingatlant a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő vásárolta meg az önkor-
mányzattól, az ügyészség pedig meg-
kapta a kezelői jogot a vagyonkezelő-
től. A vásárlást megelőzte egy független 
értékbecslés, a piaci áraknak megfele-
lő négyzetméteráron kelt el az ingat-
lan. Egyelőre az ingatlan felmérése zaj-
lik, jelenlegi állapotában nem alkalmas 
irodák kialakítására. Az állapotfelmé-
rés után derül ki, hogy felújítható-e a 
régi, vagy gazdaságosabb megoldás 
egy új, a mai kor elvárásainak megfe-
lelő épületet építeni? Az előkészítés, a 
tervezés és a jogi engedélyezés időigé-

nyes folyamat, ezért várhatóan két év, 
mire az épület elkészül és az új mun-
kahelyekre költözhetnek a kollégák 
– mondta Szabó Ferenc.
 Mint megtudtuk, az önkormányzat 
kasszájába 44 millió 30 ezer forint fo-
lyik be az adásvételt követően, ennyi-
ért kelt el a leromlott állagú Kossuth ut-
cai ingatlan. Amely korszerűsítésével a 
város is jól jár, hiszen a málladozó falú 
régi épület helyett egy korszerű, a fejlődő 
városképbe illeszkedő új, sokkal kedve-
sebb látvány lesz a monoriaknak. A régi 

„szülőotthon” emlékét pedig az egykor 
készült fotók őrzik majd tovább.  V.

  Elkészült a Monori Gondozási Köz-
pont akadálymentesítése, így már a 
mozgáskorlátozottak is fennakadás 
nélkül bejuthatnak az épületbe. 
 A Dózsa György utca 1. alatt talál-
ható gondozási központot sokan kere-

Akadálymentes lett  
a gondozási központ

sik fel a hétköznapokon. Általában dél 
körül a legnagyobb a forgalom, amikor 
a szociális étkeztetés keretében készí-
tett ebédeket lehet átvenni. A mozgá-
sukban korlátozott személyek bejutását 
eddig is megoldották az intézményben 

– tudtuk meg –, igaz csak elvétve fordult 
elő, hogy valaki például kerekesszék-
kel szeretett volna bemenni az épület-
be. A kerekesszékkel közlekedő vagy a 
mozgásukban korlátozott gondozottak 
ügyeit általában a hozzátartozók inté-
zik, a gondozási központ pedig a házi 
segítségnyújtás keretében nyújt továb-
bi segítséget, amibe beletartozik töb-
bek között az ebéd házhoz szállítása is. 
 Az akadálymentesítésre elsősorban 
azért volt szükség, mert az épület mű-
ködési engedélye december 31-én lejárt, 
az új engedély kiadásának pedig felté-
tele volt az egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítása. 
 A külső akadálymentesítés kivite-
lezését Péter József monori vállalkozó 
végezte. A rámpa kialakításakor fon-
tos szempont volt, hogy minden év-
szakban balesetmentesen használha-
tó legyen, például ne váljon síkossá a 
csapadékos időszakban, ezért tetőt is 
terveztek a vasszerkezetes építmény 
fölé. 
 Az átalakítás 4 millió forintból va-
lósult meg. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege teljes munkaidő, a munkavégzés helye: Pest 
megye, 2200 Monor, teljes közigazgatási területe.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: monor város külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a 
termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, 
haszonállatok, építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegy-
veres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában; az egyes rendészeti feladatokat ellátó sze-
mélyek tevékenységéről, valamint egyes törvények az iskolakerülés elleni fel-
lépést biztosító módosításról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadóak.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, a pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatáro-
zottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt, 8 általános, „B” kategóriás jogosít-
vány, az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri 
és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfo-
lyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja, fegyvertartási engedély sörétes 
lőfegyverre, vagy az engedély megszerzésének vállalása, 4 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú vagy felsőfokú képesí-
tés; mezőőri munkakörben eltöltött 1-3 év gyakorlat, rendészeti vizsga, hely-
színi ismeret Monor város közigazgatási területén (külterület), saját tulajdonú 
terepjáró, gépjármű megléte, hivatali használat céljából.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 30 napnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak 
igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában 
foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) 
és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy 
a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Csatolni kell továbbá 
részletes szakmai önéletrajzot. Amennyiben a pályázó rendelkezik mezőőri 
gyakorlattal, akkor az annak meglétét igazoló iratok másolata, az álláshely 
betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány 
másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. 
február 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerepeszki Ildikó nyújt 
a 29/612-313-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Monor 
Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth 
Lajos utca 78–80). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
(www.kozigallas.hu) szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör meg-
nevezését: mezőőr.

A pályázat elbírálásának határideje: február 14.

Monor Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet mezőőr munkakör ellátására.

Rendbe tenné a vasútállomást az önkormányzat
  Monor tervei között szerepel, hogy a Ma-

gyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Területi 
Igazgatóságával együttműködve hozza rend-
be és tartja fenn a monori vasútállomást. Az 
eset nem egyedülálló, országszerte több te-
lepülés vezetése döntött úgy, hogy a vasúti 
közlekedést igénybe vevő lakosok érdekében 
saját maga kívánja rendbe tenni a vasútállo-
mást – majd a rendet fenntartani. 
 Monor jelenleg az előkészítés folyamatá-
ban van, amely részeként január 19-én hosz-

szas egyeztetés és többszöri levélváltás után 
helyszíni szemlét tartottak a monori MÁV-
állomás épületében az önkormányzat és a 
Kövál Nonprofit Zrt. képviselői. A szemle 
során megvizsgálták az állomás épületét és 
annak környezetét.  
 Az önkormányzat a vasúttársaság által 
átadandó munkát közvetve vagy közvetle-
nül a város tulajdonában lévő Kövál NZrt.-
re bízza, alapvetően üzleti alapon. A város-
vezetés és a Kövál vezérigazgatója várja a 

MÁV-tól az általuk megígért pontos terüle-
ti és karbantartási munkák kimutatását,  to-
vábbá a vasúttársaságról az elvégzendő fel-
adatokra szánt fedezet megjelölését. 
 – Bízunk benne, hogy záros határidőn be-
lül megtörténik a megállapodás, mely alap-
vetően két részből tevődik össze. Először a 
vasútállomás általános rendbetételét, majd 
a folyamatos rendfenntartást, a gondnoki 
tevékenységet kell megoldani – mondta Ta-
kács Endre, a Kövál vezérigazgatója.



72017. február | MONORI STRÁZSA 

M ilyen keretek között végzik a 
síkosságmentesítést Mono-
ron?

 – A monori önkormányzat a Társa-
dalmi Közös Szükségletek kielégítése 
közfeladat ellátása keretében a tulaj-
donában lévő Kövál Nonprofit Zrt.-t 
bízta meg a városi tulajdonú belte-
rületi burkolt utak szükség szerinti 
síkosságmentesítésével. A Kövál min-
den téli szezon megkezdése előtt felké-
szül a síkosságmentesítésre műszaki, 
személyi állomány és síkosságmentesítő 
anyag tekintetében, melyről az önkor-
mányzatot tájékoztatja. Így történt ez a 
2016–2017 évi téli időszakra felkészülés-
kor is. Három hótoló-sózó traktorral, ki-
szolgáló kisteherautóval, megfelelő lét-
számú kézi erővel, legalább 2 általános 
sózásra elegendő só és homok betárolá-
sával, valamint a további sóigény ese-
tén a forgalmazónál történő tárolással.

– Az elmúlt években nem volt jellemző a tél-
re a mostanihoz hasonló, zord hideg időjá-
rás. Mennyiben nehezíti ez a munkájukat?
 – A Kövál az időjárás-előrejelzést 
is figyelembe véve ügyeletet szerve-
zett és tart fent, szükség esetén mun-
kaidőn kívül is elkezdi vagy folytatja 
a síkosságmentesítést. Ez a felkészülés 
rendkívüli és az átlagosnál valamivel 
mostohább télre is megfelelő felkészü-
lés, viszont a rendkívüli mennyisé-
gű hó vagy mint jelen esetben a tar-
tós, rendkívül hosszú fagypont alatti 
hőmérséklet esetén a fontossági sor-
rendet betartva nem biztos, hogy va-
lamennyi mellékutat is a fontos belső 
utak szintjére tudjuk takarítani. Ha az 
egyszer már megolvadt és újra vissza-
fagyott latyakos, jeges hó ilyen tartó-
san alacsony hőmérsékleten marad, 
úgy a sózás már tüneti kezelésként 
sem megfelelő, mert mínusz hét Cel-

sius alatt a sózás hatástalan. Sajnos a 
mellékutak jelentős részénél ez követ-

kezett be, annak ellenére, hogy 
a korábbi sómennyiségnek 

már a dupláját szórtuk 
ki. Ilyen esetben a csú-
szós útszakaszok sí-
kosságának enyhítését 
csak homokkal, mint 
érdesítőszerrel tudjuk 
elérni, de ez nem je-

lenti azt, hogy ezen út-
szakaszok ugyanolyan jól 

járhatók, mint a központi 
forgalmasabb utak. Ezeket az 

utakat folyamatosan két-három jármű-
vel, kézi (lapátos) homokszórással ér-
desítjük, nagy részét ismételten. A la-
kosságtól közvetlenül vagy közvetve 
érkező észrevételeket igyekszünk so-
ron kívül megvizsgálni és a kialakult 
problémát megoldani. Ezeken az uta-
kon fokozott figyelemmel szabad köz-
lekedni, a javulás csak egy tartósabb 
enyhülést követően várható.

– A több munka vélhetően több költséget 
von maga után. Anyagi akadály nem ne-
hezítette a munka elvégzését?
 – A költségtakarékos munkavég-
zés az önkormányzat részéről jogos el-
várás, azonban a folyamatos és lehet-
séges síkosságmentesítésnek anyagi 
akadálya nincsen, az önkormányzat 
a szükséges szintű finanszírozást biz-
tosítja. A Kövál a napokban egyenesen 
a sóbányából hozatott még útszóró sót, 
valamint a homokkészlete fogytával 
betárolt a kereskedelemben beszerez-
hető érdesítő anyagot is, így a további 
síkosságmentesítésnek az időjáráson 
kívül nincs más akadálya.

MONOR is szembenézett 
az országos problémával

Az elmúlt hetekben országszerte gondokat 
okozott a lehullott hó és a hosszan tartó 
kemény hideg, amely következtében jég pá-
lyá vá változtak a települések útjai. Monoron 
az önkormányzati tulajdonú Kövál Nonprofit 
Zrt. végezte a síkosságmentesítést, Takács Endre vezér-
igazgatót kérdeztük, hogyan készült a vállalat a télre?  

HÁZUNK TÁJÁN

A Kövál NZrt. ezúton is kéri a lakosságot, 
hogy az útviszonyoknak megfelelően, foko-
zott óvatossággal közlekedjenek, elkerülve a 
baleseteket és károkat. Egyúttal elnézést kér-
nek mindazoktól, akiknek akaratukon kívül 
kellemetlenségeket okoztak. Az időjárás miatt 
egyelőre nem tökéletes a síkosságmentesí tés, 
de a vállalat folyamatosan dolgozik a prob-
léma megoldásán.  

Fokozott óvatossággal  
közlekedjenek!

Az utakon fokozott  
figyelemmel szabad  

közlekedni, a javulás  
csak egy tartósabb  
enyhülést követően  

várható.
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Elkezdődött a  
borrendi megújulás

  A Monor Környéki Strázsa Borrend nov-
ember 29-i tisztújító rendi gyűlésén rendszer-
váltás nem, de igazi fiatalítás történt. A sokat 
elért előző nagytanács öt idősebb tagja ma-
radt tisztségében, és hat friss energiát ígérő 
fiatalabbat választottak be a vezető testületbe.
 Az új elnök-nagymester az eddigi hagyo-
mányőrzést megújult szemlélettel szeretné 
fejleszteni, a Strázsahegy központi része ere-
detiségének megtartásával, az egyesületek kö-
zötti kapcsolatok erősítésével, a bor-kulturá-
lis rendezvények színvonalas folytatásával.
 A meghirdetett új program értelmében a 
nagytanács minden tagjának konkrét feladatot 
szánnak. Ennek konkretizálása már látszott a 
2017. évi munkaterv elfogadásakor. Az elnök-
nagymester: Ambrózi Pál, a helyettes kancellár: 
Mészáros János, a kincstárnok: Kugel György, a 
megbízott főügyész: Kiss György, a ceremónia-
mester: Kiss Péter, a jegyző: Sárosi István, a tit-
kár: Herda Tibor, a főpohárnok. Kovács Róbert, 
a pohárnokok: Kovács János és Lukácsy Zoltán, 
a nagykövet: Karakas János, a zászlóőr 
tisztségét pedig Sabata Tamás kap-
ta. A szintén megújult Felügye-
lő Bizottság tagjai pedig Aranyi 
Botond, Bóka János és Jánosovits 
Miklós lett. Valamennyien alá 
is írták, hogy az évi prog-
ram melyik részterületé-
ért ki vállal felelősséget. A 
Monori Meghívásos Bor-
verseny, a Borvidékek Hét-
végéje, a Márton-napi újbor 
ünnep, az évzáró borrendi ba-
tyus-bál, az Orbán-napi majá-
lison és a szüreti felvonuláson 

való részvétel így került be a munkaterv-
be. De szeretnék a Tiszta, gondozott pince- 
mozgalom újraélesztését, tervet készítenek a 
társborrendek meglátogatására, borrendi ki-
rándulás megszervezésére és a nemzeti ün-
nepeken való városi megjelenésekre is.
 Kossuth Lajos közismert szófordulatával élve 
csak azt kívánhatjuk: annyi energiát a kivi-

telben, mint amennyit az 
új nagytanács megvá-

lasztásakor tapasz-
talhattunk, és 

akkor a kívánt 
m e g ú j u l á s 

sem marad-
hat el.  

 B.G.

  Január 7-én szombaton a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesülete (NOE) közép-ma-
gyarországi régiójában lévő tagszervezetek 
vezetői találkoztak és tartottak egy rendha-
gyó, ünnepléssel egybekötött napot a Nagy-
családosok Monori Egyesülete és Rendek Il-
dikó, régiós titkár szervezésében.
 A Jászai Mari Általános Iskolában meg-
tartott eseményen huszonkét szervezet, több 
mint száz résztvevővel képviseltette magát. 

Budapestről nyolc szervezet érkezett, de el-
jöttek Ceglédről, Felsőpakonyból, Lakitelekről, 
Nagykőrösről, Törökszentmiklósról, Inárcsról, 
Ráckevéről, Szigetszentmiklósról, Szolnokról, 
Tatárszentgyörgyről, Táborfalváról, Üllőről is.
 A program elején az ünnepélyes köszöntő 
után Zsombok László polgármester, majd Ke-
resztes Hajnalka, a helyi egyesület 
vezetője is köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Jelen volt és előadást 
tartott a NOE elnökségi tagja, Fe-
kete László (Kecskemétről), Török 
Krisztina (Zsombóról), az Ifjúsági 
Ügyekkel Foglalkozó Munkabi-
zottság vezetője beszélt az új ifjú-
sági pontok alakulásáról és üdvö-
zölte a monori egyesület ifjúsági 
vezetőit, Molnár Krisztinát és End-
rődi Ákost.
 A szakmai aktualitások meg-
beszélése után a Jászai Mari Ál-

Nagycsaládosok országos találkozója
talános Iskola színtársulata, a Monori Szín-
ház előadását nézhették meg a jelenlévők. A 
Panov Apó című darabban a mesélő Besse-
nyei Emma színművésznő volt.
 Az előadás után Kardosné Gyurkó Katalin, 
a NOE elnöke személyesen adta át az elis-
merő okleveleket és az ajándékcsomagokat 

62 embernek A közösség érdeké-
ben végzett önkéntes munka el-
ismeréséért. A Nagycsaládosok 
Monori Egyesületéből Götz Má-
ria és József, Molnár Ferenc, Jáger 
Istvánné Erika, Tóth Zsoltné Andi 
kapott elismerést.
 Majd közös fényképkészítés és 
állófogadás zárta a napot kötet-
len beszélgetéssel.
 Ez úton szeretnénk köszönetet 
mondani minden vendégünknek, 
akikkel egy igazán kellemes na-
pot tölthettünk együtt.

Kardosné Gyurkó Katalin 
– a NOE elnöke

Kistérségünk több településén is élelmiszerosz-
tással segítik ezekben a hetekben a rászorulókat.
 A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat vezetőjétől, Ispány Jánostól kaptuk a tájé-
koztatást, miszerint egyházi közreműködéssel, az 
egyik áruházlánc révén jutnak hozzá tartós élel-
miszerhez, és olyan, szavatosságát még őrző, de 
lejáratközeli termékekhez, amelyek nyugodtan fo-
gyaszthatók, de a bolti forgalomban esetleg nem 
találnának idejében gazdára.
 Tejtermékeket, pékárút, zöldséget és gyümöl-
csöt tudtak így több településre eljuttatni: Gomba, 
Bénye, Káva, Pánd, Nyáregyháza, Csévharaszt, Va-
sad rászoruló családjai részesültek már az adomá-
nyokból.
 Akad, ahol a polgárőrök is besegítenek az élel-
miszerosztásba, mint például Gombán, ahol húsz-
huszonöt család életét sikerült ezzel némiképp 
megkönnyíteni.
 Monoron a Gondozási Központ vállalta, hogy 
hetente kétszer kiosztja az adományokat. Eddig 
százötven rászorulónak tudtak így segíteni, fő-
leg pékárúval. Jutott a hozzájuk a nappali órák-
ban melegedni járó hajléktalanoknak is, akiknek 
a száma  információink szerint az idén már húsz 
körüli a városban. K. Zs.

Élelmiszer  
a rászorulóknak
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S okan közönyösek, pedig szemlátomást len-
ne minek örülniük. Ha másnak nem, hát az 
oldalukon ballagó szép hölgynek, netán a 

körülöttük ugrándozó bájos, kérdezősködő kis-
gyereknek.
 Mi abban a különleges helyzetben vagyunk, 
hogy meg is szólítjuk a járókelőket. Akikről né-
hány mondat után legtöbbször az derül ki, hogy 
a világ szemének szánt egykedvűség mögött, ha 
nem is éppen éden és pokol, de olyan élethelyze-
tek és érzelmek rejtőznek, amilyenekkel nem köny-
nyű egyensúlyozni az életben.
 Ez alkalommal azt kérdezgettük: mi volt életük 
elmúlt hetének legemlékezetesebb öröme és bosz-
szúsága? Miközben tették a dolgukat, vásároltak, 
közlekedtek, ügyeiket intézték, volt-e okuk hara-
gudni vagy elégedetten mosolyogni?
 Bajári Zsuzsanna a bosszúsággal kezdte, mert 
hát hóbuckák és jeges járdaszakaszok közt álldo-
gáltunk éppen, ami már önmagában sem öröm. 
De hogy egy hétfői napon a városközpont kel-
lős közepén járhatatlan járda fogadta, az nagyon 
felbosszantotta őt – idézte fel megszólítottunk az 
ominózus reggelt, azóta sem találva rá magyará-
zatot, miért nem lehet felkészülni a téli időjárás 
velejáróira? Hiszen a meteorológusok előre jel-
zik, ha magunktól nem tudnánk, hogy esni fog 
a hó, az ónos eső, fagyni fog és hogy mindez mi-
vel jár.
 Az örömet pedig az jelentette, hogy tegnap gyö-
nyörűen sütött a nap, végre ki lehetett mozdulni, 
hiszen a szakmai tanácsok szerint is legalább napi 
másfél kilométer séta szükséges egészségünk meg-
őrzéséhez – osztotta meg velünk Bajári Zsuzsanna, 
aki, mint elmondta, amúgy is gyűjtögeti az apró 
örömöket is, hiszen azok is sokat számítanak.
 – Öröm? Hogy három hónap keresés után végre 
munkát találtam! – nevetett ránk Ruszó Csabáné, 
és mi nem győztünk csodálkozni, hogy a nehéz sor-
sot cipelő fiatalasszony milyen derűvel képes me-
sélni a gondjairól. Korábbi munkahelyén belebete-
gedett a napi 14-16, olykor 18 órai fizikai munkába, 
azt már nem lett volna képes folytatni. A mostani 
sem könnyű, hiszen három műszakban állómun-
kát végez, de ez legalább csak nyolc óra – tudtuk 
meg. A buszközlekedés ellenben olyan, hogy mire 
a műszak befejeződik, a Monorra tartó járat már 

elmegy, és két óra hosszat kell várakoznia a 
következőre.
 Mindeközben megbetegedett a gyermeke, 
akit egyedül nevel, de nem maradhatott vele 
otthon, nem kezdhetett az új helyen mindjárt 
hiányzással. Igaz, a gyerek már 13 éves, de na-
gyon nehéz szívvel hagyta őt otthon olyan lázas, 
elesett állapotban, amilyenben egy felnőttnek is 
segítségre lenne szüksége.
 – Bosszúságot nem tudnék mondani, olyan 
most nem jut eszembe – mondta végül az asz-
szony, mi meg csak néztünk rá olyan szemek-
kel, amikből remélhetőleg ki lehetett olvasni 
az elismerést.
 Zsíros Tamás azt állította, neki olyan egy-
hangúan telnek a napjai, hogy nincs azokban 
se öröm, se bosszúság, egy szemernyi sem. Az 
nem lehet – próbáltunk ellentmondani –, egy 
napsugár csak akadt, aminek örülhetett.
 Erre kiderült, hogy nemigen foglalkozik az idő-
járással, bár a tavaszt ő is nagyon várja. Még ta-
valy baleset érte, nyílt törést szenvedett a csuklóján, 
azóta is a gyógyulása foglalkoztatja a legjob-
ban. Hogy végre tökéletesen működjön a sé-
rült keze is. Addig pedig csak hadd teljenek 
egyhangúan a napok – mondta –, izgalom-
ból egy darabig elég volt. Az öröm majd az 
lesz, ha végképp maga mögött tudhatja ezt 
a balesetet.
 László András is hasonlóképpen kezdte: se 
öröm, se bosszúság. Hamar megtudtuk azon-
ban, hogy a László házaspár életét súlyos tragé-
diák árnyékolják. Mindkét gyermeküket, lányu-
kat és fiukat is elveszítették, eltemették.
 A nap ragyogásának mostanában akkor sem 
örülhetne, ha éppen süt – mondta László András 
olyan barátságos közvetlenséggel, hogy gondo-
latban nem győztük ezt megköszönni neki – , 
ugyanis reggel sötétben indul dolgozni, este 
sötétben ér haza. Amiatt, hogy nemrég ha-
nyatt esett a Mártírok utcában, ahol nem volt 
eltakarítva a hó, a jég, nem volt dühös, mert 
szerencsére nem lett baja. A vonatok késé-
se miatt pedig azért nem bosszankodik, mert 
negyven év alatt megszokta.
 A tavasz meg majd csak megérkezik egyszer. 
Talán nem is sokára.  Molnár Anna

Akinek esetleg kedve támad megfigyelni, milyen arckifejezéssel róják 
útjukat a járókelők városszerte, érdekes tapasztalatokkal lehet gazda-
gabb. Jómagam kipróbáltam már, így elmondhatom: a vélekedés, misze-
rint az általános rosszkedv a jellemző, nem egészen igaz. Ellenben olyan 
arcokon fedezhet fel letörölhetetlennek látszó mosolyt az ember, aki-
ről nem feltételezné, hogy oka lenne a szűnni nem akaró örömre.

László 
András

Bajári  
Zsuzsanna

Ruszó  
Csabáné

Zsíros  
Tamás

KÖRKÉRDÉS

ÖRÖMBŐL jut több, 
vagy bosszúságból?
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A REFORMÁCIÓ  
HATÁSAI MONORON  
– az évfordulók tükrében

2017 a Reformáció Emlékéve. Az 500 esztendeje a katolikus 
egyház gyakorlati bírálatával és a hitújítás szándékával indult 
mozgalom a templomok falain messze túlmutató, olyan széles 
körű szellemi, társadalmi, anyanyelvi megújulást eredménye-
zett, ami településünk mindennapjaiban is érzékelhető ma is. 

A Monorért Baráti Kör 2017-es 
helytörténeti naptára az évfor-
duló kapcsán felidézi protestáns 

gyülekezeteink helyi múltját, de kieme-
li jelenleg is fontos közéleti és ökume-
nikus szerepvállalásukat is.
 1546-ban a szomszédos Újfaluban 
már protestáns prédikátor hirdette ta-
nait, 450 éve, 1567-ben pedig megkez-
dődött Monoron a református oktatás. 
A török dúlás miatt többször elnépte-
lenedett településünkre a kálvini hit-
re tért lakosság költözött vissza. A ka-
tolikusoktól 1630-tól örökölt középkori 
templomot 315 éve, 1702-ben építették 
újjá, amely a kibővített mai nagytemp-
lom formáját 1882-ben nyerte el. Közben 
145 éve a régi fiúiskola helyén hozták lét-
re a máig álló földszintes épületet, majd 
jövőre lesz 110 éve, hogy hozzákezdtek 
annak az új, emeletes iskolának az épí-
téséhez, ami ma Kossuth Lajos nevét 
viseli. Az első világháború rekvirálá-
sai után a kisharangjuk 95, a nagy pe-
dig 90 éve szólhat újra.
 A vasúton túl az első lakó 1907-ben 
telepedett le, de 80 éve már lelkészük 
volt, akkor református kistemplomot, 

40 éve pedig parókiát is építettek ott 
maguknak. 
 A lutheránusok a XVIII. században 
telepedtek le környékünkön. A mono-
ri evangélikusok hosszú ideig a péte-
ri gyülekezethez tartoztak, gyüleke-
zetük első rendes lelkésze szintén 80 
éve, 1937-ben adhatott utasítást temp-
lomuk megépítésére.
 Ugyancsak abban az évben váltak 
el az irsai gyülekezettől és lettek önál-
lóvá a monori baptisták, akiknek fele-
kezetét 70 éve törvénycikk egyenjogú-
sította a többi bevett egyházzal.
 Az ellenreformációval itt is fokozato-
san erősödő római katolikusok – akik 
120 évig nem éltek Monoron –, 260 éve, 
1757-ben kezdték felépíteni új kistemp-
lomukat, miután 10 év múlva Üllőtől 
elszakadva, plébániájuk és plébáno-
suk is lett. A 18. század közepén és vé-
gén számos katolikust telepített ide az 
egri káptalan, akiknek ma is látható új 
nagytemploma tavaly ünnepelhette el-
készülésének 210. évfordulóját. 
 A reformációt követő hitviták hosszú, 
tragikus vallásháborúkhoz is vezettek. 
Ma már a protestáns felekezetek csak te-

ológiai kérdésekben különböznek a ka-
tolikusoktól. Ferenc pápa tavaly – svéd-
országi történelmi találkozóján – együtt 
ünnepelte a reformáció napját a protes-
tánsokkal. Elismerte és megköszönte 
a reformáció pozitív hatásait – a nép-
nyelv és a Biblia jelentőségének meg-
növekedését –, az egyetemes értékek, a 
megújulás jelképeként. A protestánsok 
viszont hajlandónak mutatkoztak bűn-
bocsánatot kérni a szakadásért, a vérál-
dozatokért, a továbblépés, a dialógus 
érdekében. Hiszen – belátva, hogy egy 
istent szolgálnak – kötelezően sürgető 
az együttműködés korunk égető emberi 
problémái, például a nyomor leküzdésé-
nek segítésében. Monor háromtemplo-
mos főterén is békésen szólhat egymás 
mellett az evangélikus, a katolikus és a 
református harang. Luther Márton 1517. 
október 31-én közzétett tételeiből eredő-
en mindannyiuknál magyarul hangzik 
el Isten igéjének hirdetése. Ökumeni-
kus és jótékonysági rendezvényeikkel, 
a városi karácsonyok adventi gyertya-
gyújtásai során, együtt és külön-külön 
is mindig örömet tudnak szerezni. 
 Erkölcsi tanításaik is egybehangzó-
ak. „Erős vár a mi Istenünk!” – olvas-
hatjuk az evangélikus templom tornyán, 

„Uram tégy minket békéd eszközévé” – 
hívta Nyitott Templom Éjszakájára az 
érdeklődőket a római katolikus közös-
ség, és „Legyetek egymáshoz jóságo-
sak!” – szólít meg a felirat a reformá-
tus nagytemplom bejárata mellett.  B.G. 

  Ezen a télen mindenhol sok gondot 
okozott a tartós, embert próbáló, szo-
katlanul kemény fagy. Pont 30 éve, 1987 
januárjában volt nálunk hasonló – ak-
kor még jóval nagyobb hóval is.
 Azt hiszem, hogy többségünk szí-
vesen lemondott volna az erre az év-
fordulóra való ilyenforma megemlé-
kezésről. A gyerekek viszont nagyon 
örültek a télnek. Hóembert építhet-
tek, rendeltetésszerűen használhat-
ták a város szánkódombjait. (De mi-
vel „Nem ette meg még a kutya a 
telet”, nem árt, ha közben továbbra 

Gyermekbarát telünk volt
is komolyan veszik az ottani figyel-
meztető táblát is!) 
 Nem sokan emlékezhetnek arra sem, 
hogy mikor fagyott be ennyire a Kis-tó 
vize, a város gondoskodását a termé-
szet ajándékával tetézve. Ezzel kimon-
dottan elkényeztette ez a tél gyermeke-
ket, hiszen nem csupán a műjégpályán 
korizhattak (akár zenére és esti fényben 
is, egészen február 12-ig), hanem a Kis-
tó nagy szabad jégfelületén is. 
 Ők biztosan magukénak érezhették 
most a monori szlogen igazságát, hogy: 

„Télen is jó itt élni!” B.G.
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A „Derengő sugarak”  
A REMÉNY HORDOZÓI
A címben olvasható remekül megfogalmazott gondolatot 
Pavlyás Istvántól, az azonos című monori alkotói antológia 
lektorá tól hallhattuk január 24-én a városi könyv tárban, 
aminek jelentését többrétegűen is értelmezhettük.

A mikor Hajdu 
Zoltánné, a Dr. 
Borzsák Ist-

ván Városi Könyv-
tár igazgatója 2016 
júniusában a mono-
ri alkotói antológia 
kötet alapját képező 
helyi pályázat tervé-
vel felkereste a város 
polgármesterét, még 
csak remélhette, hogy 
lesz hozzá Monoron 
elegendő alkotóked-
vű szerző. Zsombok 
László támogatásával, 
pedig szintén abban 
bízott – ahogy ezt a 
könyvbemutató ered-
ményhirdetésen is kifejtette –, hogy mi-
vel ma civil közösségek ápolják, őrzik 
a városi örökséget, a fejlődő kulturális 
élet pedig a közösségi érzést erősíti, ez 
a kötet is ezeket a célokat szolgálhatja. 
Nem kellett csalatkozniuk. Nem csak 
azért, mert 25 alkotótól 41 írásmű ér-
kezett, azért sem, mert az érdeklődők 
zsúfolásig megtöltötték az ünnepé-
lyes bemutató színhelyét, ahol a társ-
szerzők büszkén vették kézbe muta-
tós könyvüket. 
 Az egykor itt érettségizett dr. Réti 
László íróval kiegészült, aktív és nyug-
díjas középiskolai magyartanárokból 
álló „monori zsűri” (Artzt Tímea, Bolcsó 
Gusztáv, Horváth Mária, Pavlyás István) 
elvégezte nem könnyű díjazási javas-
latát, de mint Zsombok László polgár-
mester előszavában írta, a kötet megjele-
nésével a „társadalmi zsűri”, az olvasó 

közönség véleménye-
zése következik.
 A pályázat védnö-
ke és a zsűri elnöke, 
Jókai Anna, a Nemzet 
Művésze, kétszeres 
Kossuth-díjas és Jó-
zsef Attila-díjas író, 
költőnő, egészségi 
állapota miatt a be-
mutatón nem tudott 
személyesen megje-
lenni, de a különdí-
jat – N. Sebestyén Ka-
talin monori pincéket 
ábrázoló festményét – 
Bukai Tibor József At-
tilára emlékező és 
egykori ittlétére em-

lékeztető versének adta. A prózai kü-
löndíjat Szőnyi Attila Valamikor réges 
régen… című munkája érdemelte ki. 
A novella-riport kategória első helye-
zettje, Zainkó András emléket állított a 
tragikusan fiatalon elhunyt Orosz Dá-
vidnak, aki nyomot hagyott Monor kul-
turális életében. A vers kategória győz-
tese, és Pászotor Piroska alkotásának, a 
felnőtt könyvtár különdíjának nyerte-
se a klasszikus költészet tartalmi-for-
mai értékeit magas szinten kifejező dr. 
Simon Gyula lett. A gyerekkönyvtár kü-
löndíját Gál Judit verse kapta. A meseka-
tegória első helyezettje pedig annak a 
Vitéz Annának A Strázsa-hegy szelleme 
című írása, akinek egy díjnyertes mű-
vét már a Kossuth Lajos utcai világító 
térkövek is felidézik. A helyhiány miatt 
itt a többi irodalmi alkotás felsorolásá-
ra nincs lehetőségünk, de sokszínűsé-
gük miatt azokat is érdemes elolvasni.
 Feltétlenül nagy értéke a kötetnek 
Balogh Gyula festőművész borítón lévő 
két alkotása, ami a Virág utcában már 
lebontott utolsó monori bíró házát örö-
kítette meg, hangulatosan. A derengő 
nosztalgia mellett fiatalosan erős szí-
nekkel és újszerűséggel zárják Kiss Adél 
festményei a Pillangó Kiadó gondozá-
sában megjelent, szép kivitelezésű kö-
tetet.
 A jól sikerült rendezvény ünnepé-
lyességéhez Vladár Katinka zongorajá-

téka, Bajkai Tamara és Bukai Tibor vers-
mondása, és meglepetésvendégként 
Mocsári Károly élményszerű Bartók-
tolmácsolása is hozzájárult. A könyv-
tár és a zeneiskola kedves vendéglátá-
sa mindezt csak még barátságosabbá 
tette. Az eseményen pedig máris újabb 
meghívást kaptunk dr. Réti László saját 
könyvének február 24-i bemutatójára.  
Mind Hajdu Zoltánné, mind Zsombok 
László, mind pedig a Pillangó Kiadó 
munkatársai azt a reményüket fejez-
ték ki, hogy ez a kezdeményezés a jö-
vőben is folytatható lesz. B.G.Zsombok László polgármester és Réti László író

Zsombok László dicsérte a közösségi összetartozást is erősítő kötet

Néhányan az antológia szerzői közül

Pavlyás István zsűritag az ünnepélyes megnyitón

KULTÚRA
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Hirdetés

2015 áprilisában Hévízen a II. Szabó Lőrinc 
nemzeti vers- és prózamondó versenyen  (a 
középmezőny élén); májusban Vésztőn a 
XVIII. Sinka István kárpát-medencei vers-, 
énekelt vers- és prózamondó versenyen (vers: 
felnőtt kategória, megosztott 3. hely); június-
ban Balatonszemesen a XXI. Latinovits Zol-
tán vers- és prózamondó találkozón különdíj.  
Az idén az országos Sinka-versenyen 2. he-
lyezés; a Kaleidoszkóp VersFesztiválon külön-
díj, az Illyés Gyula-versenyen ezüstdiploma.

A versenyek 

A vers, a versenyek  
MEG A TANÁRNŐ

Aki úgy gondolja, a versek mára érdektelenekké lettek, nagyot 
téved. Beláthatja ezt akkor is, ha csak a legnépszerűbb 
in ter netes közösségi oldalra látogat, ahol sokan és szí-
vesen elidőznek egy-egy kortárs költő weboldalán, 
szaporítva az amúgy sem kevés lájkok számát.

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, 
   a készlet erejéig, 2017. március 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.

A versmondók sem fogytak el. 
Pecznyik Ibolya tanárnőnek – aki 
sorra komoly díjakkal tér haza 

Monorra a versmondó versenyekről – 
ugyancsak jókora „rajongótábora” van.
 Mivel egy alkalommal elárulta azt is, 
hogy ahogyan az idő múlik, úgy lesz 
egyre lámpalázasabb, ha közönség előtt 
kell verset mondania, megkérdeztük: 
akkor hát miért?
 Mert nem akar meghalni Radnóti-
díj nélkül – felelte félig tréfásan, félig 
komolyan. 
 A Radnóti-verseny ugyanis a verse-
nyek versenye. Csak válogatott indulók 

vehetnek részt rajta, 
azok, akik előző év-
ben legalább három ve-
télkedőn helyezést értek 
el. Az idén már ott volt ő is, 
de ez úgyszólván főpróbának számí-
tott, még nem várt komoly eredményt. 
De meg kell érkeznie, egészen bizto-
san annak is.
 A versszeretők kívánsága szerint 
egy önálló előadói esttel is adós még a 
közönségnek – aztán majd a követke-
zőkkel, amiket a siker minden bizony-
nyal úgyis kikövetel.

A tanárnő
 – Óvodába nem jártam, de már kis-
iskolás koromban mondtam verseket az 
ünnepségeken. Azóta is emlékszem a 
tanító nénimre, Koczó Ibolyára, és osz-
tálytársamra, Sarok Évára, akivel álta-
lában felváltva szerepeltünk. 
 Folytatódott ez a felső tagozaton, a 
gimnáziumban, majd a főiskolán is. 
Nagyon szerettem a verseket. Hatodi-
kos koromban lett kedvenc költőm, aki 
azóta is az: Radnóti Miklós. Ha megtet-
szett egy vers, megtanultam csak úgy, 
magamnak. Folyóiratokból, könyvek-
ből pedig kimásoltam a számomra ked-
veseket egy nagy spirálfüzetbe. Írtam 
a végére tartalomjegyzéket is. Gyak-

ran kézbe veszem ezt a 
megkopott, barna fe-

delű kincset. 
 A z i skolá kba n, 
a  kol lég iu mok-
ban – állami gon-
dozottként mindig 
kollégista voltam 

– végigkísért a vers-
mondás. Sőt, magam 

állítottam össze irodalmi 
műsorokat, melyeket előad-

tunk. Versenyeken szinte min-
dig dobogós helyezést értem el. Ma is 
boldogan veszem kézbe az akkor ka-
pott jutalomkönyveket.
 Pedagógusként egész pályafutásom 
alatt igyekeztem megszerettetni diákja-
immal a költészetet. Biztattam, felkészí-
tettem őket versmondásra, szereplésre. 
Ők pedig engem. Utolsó munkahelye-
men együtt szerepeltem velük. Közé-
jük állva mondtam azt a költeményt, 
amelyet egyikük sem vállalt. Azóta is 
igyekszem közüggyé tenni a versmon-
dást, kiállítás-megnyitókon, könyv-
bemutatókon, irodalmi eseményeken, 
évfordulókon. Három évig önálló mű-
sorban olvastam fel – heti rendszeres-
séggel – verseket a monori Gemini Te-
levízióban. 
 Versmondó versenyeken nyugdíjas 
korom óta veszek részt. Öt alkalom-
mal nyertem el a Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetsége által rendezett költészeti 
szemlén Az év versmondója kitünte-
tő címet. A régiós válogatóról idén is 
továbbjutottam az országos fordulóra. 
Újként pedig három megmérettetésen 
szereztem sok-sok tapasztalatot és él-
ményt. 

Pecznyik 
Ibolya



 A Tchibotól egy globá-
lis vállalathoz, az Avon ha-
zai képviseletéhez, az Avon 
Cosmetics Hungary Kft.-
hez szerződött. Itt digitális 
menedzser pozícióban te-
vékenykedik napjainkban 
is. Jelenleg a Pannónia cso-
port, azaz Magyarország, 
Szlovénia, Horvátország és 
Bosznia-Hercegovina digi-
tális stratégiájának kialakí-
tásáért és összehangolásá-
ért felel.
 Boruzs Ákos elmondta, 
sosem szerette, ha egy fel-
adat elvégzése rutinszerű-
vé vált, ezért pályája során 
mindig a kihívásokat ke-
reste. A számítógéppel már 
egészen fiatalon jó barátsá-
got kötött, így nem volt kér-

dés számára, hogy az informatika világában talál-
ja meg a számítását.
 Annak ellenére, hogy webshopok bevezetésén 
és felfuttatásán dolgozott, szereti, ha kézbe veheti, 
megtapinthatja a terméket vásárlás előtt – mondta.
 Öt és fél éves fia – nem meglepő módon – már 
most otthonosan mozog a digitális világban, aho-
gyan általában ez a mai fiatalokkal lenni szokott: 
mintha az anyatejjel szívnák magukba a digitális 
eszközök használatát. Azt ellenben nem tartja jó-
nak, ha egy gyerek csak a virtuális térben találja 
fel magát. Nagyon fontos a példa, hogy mit lát a 
szüleitől a gyerek, otthon ezért igyekeznek meg-
találni az megfelelő egyensúlyt. Nem megoldás 
a tiltás, hiszen a mai gyerekek jövője még inkább 
összeforr a digitális eszközökkel, mint a miénk 

– mondta.
 És hogy miért szereti Ákos Monort? Itt nőtt fel, 
ide köti a sok gyerekkori emlék – mesélte moso-
lyogva. Jó az infrastruktúra, számos túrázási le-
hetőség van, gyalog és kerékpárral egyaránt jó 
terepek vannak a környéken. Sok üzlet van a vá-
rosban, bölcsőde, óvodák és iskolák a gyerekek-
nek, és a sportért sem kell a szomszédba menni 

– fejtette ki bővebben, hogy szerinte miért jó mo-
norinak lenni.
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A digitális világ 
SZAKÉRTŐJE

Mivel foglalkozik egy „digitális menedzser”? Vásárol boltban, aki online 
webshopok bevezetésén és népszerűsítésén is dolgozik? Szabályozza-e 

gyermekét az okos eszközök használatában egy vérbeli digitális 
szakember? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptunk 
Boruzs Ákostól, a Sikeres Monoriak sorozat következő alanyától.

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. 

február 28-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

Tipp:

590  Ft /db

Gumis   

lábtörlő
mikroszálas pótfej

Letöröltük 

az árakat!

Rendezvényt  tervez?

Szervez?  Megoldás: 

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

B oruzs Ákos hatéves 
kora óta él Monoron, 
így ha nem is tős-

gyökeres lakója a városnak, 
az eltelt évtizedek alatt iga-
zi monorivá vált, és annak 
is vallja magát. A Nemzet-
őr Általános Iskolába járt, 
majd a József Attila Gimná-
zium következett, diplomái 
megszerzése után, már dol-
gozó felnőttként sem akar-
ta elhagyni a várost.
 Karrierjét a Műszertech-
nika csoport webfej lesztő 
cégénél kezdte webdi-
zájnerként, majd egy mik-
rovállalkozás projektmene-
dzsereként folytatta. Ezután 
az Origonál kapott állást, 
ez volt az első igazi nagy 
szakmai kihívás az életé-
ben. E-Kereskedelmi online gaming menedzser-
ként különféle szolgáltatások bevezetésén és fel-
futtatásán dolgozott, a nevéhez kötődik például 
az Origo e-gaming szolgáltatásának bevezetése, 
amely a mai napig az Origo egyik jól jövedelme-
ző ága.
 – Annak idején a nulláról kellett felépíteni eze-
ket az oldalakat, az üzleti tervezéstől az online mar-
ketingig, mindent meg kellett szervezni – meséli 
Ákos.
 Az új szolgáltatás az Origo-vásárlás bevezetése, 
majd az internetes társkereső, az Origo Randi el-
indítása is az ő feladata volt, végül ezt követte az 
online játékok bevezetése.
 A következő jelentős állomás Ákos életében a 
Tchibo Budapest Kft. Az elsősorban a kávéiról is-
mert német vállalat ma már számos egyéb termékkel 
bővítette kínálatát, értékesítési csatornái fejleszté-
se során pedig jelentős szerep jutott az online fe-
lületnek. Ákos feladata a Tchibo webáruházának 
hazai bevezetése és a csapat felépítése volt; töb-
bek között neki köszönhető, hogy a márka halla-
tán már Magyarországon sem csak a kávé ugrik 
be az embereknek. A webshop sikeres bevezeté-
sén túl a nemzetközi együttműködések és fejlesz-
tések koordinálását is Ákosra bízták a cégnél.  
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Hirdetés

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai LXXXV.
Miről írtam a 2008–2016-os  
években 84 cikkben?

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!

T isztelet és köszönet a Monori 
Strázsa szerkesztőségének, hogy 
2008 januárjában a cikksorozat 

következetes megjelentetését elhatároz-
ta. Köszönöm, hogy Monor Város Ön-
kormányzati Testülete, élén Pogácsás 
Tibor, majd dr. Zsombok László polgármes-

Írásaim hitvallása: „Segítsük az embereket az önismerethez, az emberi lét teljességéhez, a képességek-
hez, hogy dönthessenek sorsukról… Fontos volna, hogy nyitottan az új gondolatokra és lehetőségekre, 
autonóm polgárként keressük a válaszokat. Keressük életünk értelmét”. E gondolatok vezéreltek abban, 
hogy bemutassam elődeink életét, munkásságát, sikereit és kudarcait. Reményeim szerint a monori 
emberi közösség történetéből megemlített részletek bizonyságot adhatnak arról, hogy településünk 

– mint a nemzet része – „saját magáról való emlékezet nélkül nem létezhet”. Az események bemutatásá-
val ugyanakkor kerestem a választ arra, hogy elődeink mennyire tanulták meg mások személyének és 
tulajdonságainak tiszteletben tartását, felvállalták-e a monori ember önazonosságát (identitását)? 

terrel, egyetértett városunk múltjának 
feltárásával, sajtóközlésével. 
 2008-ban az 1907-es év fő eseményei-
nek bemutatásával indult a cikksorozat, 
kiemelve Újtelep jubileumát. Ezt köve-
tően a régi, középkori életmód, a robot, 
majd a korabeli hiedelmek, ruhavisele-

tek folytatása következett. Érdekesség 
az akkori talajművelés, a családi élet, 
valamint a gyümölcs-, zöldség-, szőlő- 
és bortermelés és -fogyasztás. Sajátos a 
házimunka és háziipar, a gyapjúfonal 
készítése, bemutatása, ami után a ko-
vácsok, borkötők következtek. Keres-
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Hirdetés

A monoriak viselt dolgai LXXXV.

TáplerakaT
A régió legnagyobb választékával

1991 ótaGyári lerakat

Nyitvatartás:
H–P: 8–20

Szo: 8–14, V: zárva

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

1182 Budapest,  
Üllői út 676.      

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

állaT
Minden, ami 

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

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

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  

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem 
minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarék Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető 
semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettségvállalásnak. Hitel-, kölcsönszerződés aláírása 
hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor. * A referencia THM számítása 
a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 375.000 forintra, 1 éves futamidővel 
került meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, feltételek változása esetén a mértéke 
módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Szabad felhasználású kiváltó hitel
THM: 4,39%-6,52%**

Rendezze egyszerűen pénzügyeit! 

Lakáscélú kiváltó hitel
THM: 3,33%-5,45%**

Miért érdemes igényelni?
 Nem csak jelzálog alapú hitelek kiváltására alkalmas.

Több hitel kiváltása esetén is igényelhető, így csak egy törlesztőrészletet kell fizetnie.

Forint alapú, így nincs árfolyamkockázat.

Rugalmas, helyi hitelbírálattal.

www.kivalto.takarek.hu Váltson most, induló költségek nélkül!*

*2017. január 31. napjáig befogadott, és 2017. március 31-ig szerződött ügyletekre.
**A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt. A THM értékek 5 000 000 forint összegű 
20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint 2016. június 28. napi 0,96%-os 6 havi BUBOR érték fi gyelembevételével kerültek meghatározásra, 
a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete 
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megléte, vagy megkötése szükséges. A tájékoztatás nem 
teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Forint Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálha-
tók a vonatkozó Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben, amelyeket a Takarék ügyfelek számára nyitva álló 
helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon munkatársainkhoz!

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

Havi nettó jövedelmének akár
háromszorosát is igényelheti!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely 
fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarék Általános Üzletszabályzata, valamint 
Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettségvállalásnak. 
Hitel-kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
* A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 375.000 forintra, 1 éves futamidővel került 
megha tá ro zás  ra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,  
feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Az igényelhető hitel összege:
Minimum: 30.000 Ft 

Maximum: 1.000.000 FtA lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú 
Takarék Folyószámlahitel átmeneti készpénzzavarok 
áthidalására szolgáló fogyasztási hiteltermék.

A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú 
Takarék Folyószámlahitel átmeneti készpénzzavarok
áthidalására szolgáló fogyasztási hiteltermék.

Az igényelhető hitel összege:
Minimum: 30.000 Ft

Maximum: 1.000.000 Ft

Havi kiadások? Átmeneti pénzhiány?
A TAKARÉK Folyószámlahitel a megoldás!

kedés, piacok, vásárok folytatták a sort 
a havonként megjelenő Strázsában.
 2009-ben az egykori főszolgabírói ház 
búcsúztatásával indult az írás. De emlí-
tésre került a bognármunka, a kékfes-
tés, az asztalosok élete is. A reformáció 
évfordulójával összefüggésben Luther 
Márton munkásságával ismerkedhet-
tünk meg. Nem maradtak ki a szabó 
iparosok sem. A monori vigalmi élet, a 
Vigadó, majd a kisgazdák hitelszövetke-
zetének megszületése, Lukácsovits Alajos 
életének bemutatása zárta az évet. 
 2010-ben a művelődéstörténet sorá-
ban a kisdedóvókról, a felekezeti isko-
lákról, Bobory Jánosról, az állami elemi 
népiskoláról; Somogyi Lászlóról, Meskó 
Istvánról és Németh Ágostonról, a polgári 
iskoláról; a közutak, járdák megépítésé-
ről; a kereskedőkről, vendéglősökről; a 
modern ipar és az iparoktatás megszü-
letéséről olvashattak a monori családok.
 2011-ben az ipartestületi életről, a tech-
nikai újdonságokról, a vásárjogról, I. Fer-
dinánd császár adományleveléről, majd a 
honvédegyletről szóltunk. Megismer-
hettük „Liber gróf” történelmi alakját. 
A szélmalom mellett Ócsai Mihály és a 
gőzmalom léte, tevékenysége; Molnár Pál 
lelkész úttörő munkássága; az úri kaszi-
nó életének és Balla Lajos lelkésznek a be-
mutatása fejezi be az év cikkeinek sorát.
 2012-ben a Pósa ünnepség témájával 
indulnak az írások. Estélyek, bálok, nép-

ünnepélyek teszik színessé a monoriak 
életét. A népiskola kezdő lépéseire is visz-
szatértem. Az egyesületek, polgári körök 
szintén meghatározói a civil közösségek-
nek. Előtérbe került a parasztvilág küz-
delmes életének bemutatása, Molnár Sán-
dor lapszerkesztő víziói, s az 1901–1914-es 
években végzett alkotó tevékenysége.
 2013-ban a gazdakör és gazdatársa-
dalom, majd az ismétlő iskola, illetve 
az újtelepi iskola, illetve Makai László 
igazgató tanító munkássága került na-
pirendre. Az első világháború éveiről 
három cikket olvashatunk.
 2014-ben három cikk szól a községi, 
majd állami, polgári iskola életéről; Oláh 
Dezső első igazgató pedagógiai eredmé-
nyeiről. Elődeink olvasó kultúrájába is 
bepillantást nyerhetünk. A műkedve-
lő színjátszók, énekkarok bemutatása 
szintén gazdagítja olvasói élményeinket. 
A politikai, közösségi életbe engednek 
bepillantást a kinevezések, választások 
– Hirkó Béla szereplésének történeteivel. 
Négy cikk az egyházi élet megismeré-
sét gazdagítja. Dr. Sandula Imre esperes, 
valamint a kiemelkedő életutakat tük-
röző tanító személyiségekről olvasha-
tó írások tiszteletet adó különlegessé-
gei múltunknak.
 2015-ben még folytatódnak az egy-
házakat bemutató cikkek, majd a népi 
gyógyászat, népi orvosok, népbetegsé-
gek témája következik. Megjelennek a 

polgárosodást megrajzoló írások, a nő-
egyletek érdemei, a földéhség nagy kér-
dése. Kiemelkedő eseménye akkori kor-
szakunknak a jegyzők megújulásának 
bemutatása, a civilizáció eredményei-
nek taglalása.
 2016-ban megismerhetjük az írások-
ban a polgári élet nagy személyiségeit: 
Förster Aurél dr., Hirkó László dr., Dabasi 
Ödön dr., Rabár Endre dr., Lehoczky Antal 
dr., Kégli János dr. életét és közéleti tevé-
kenységét.
 2017 januárjában a sport, a kultúra és 
az evangélikus egyház eseményei zár-
ják a cikksorozatot.
 Köszönöm kedves olvasóink eddigi 
bizalmát, érdeklődését.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke  
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Bobory János kántortanító és tanítványai 1910 körül
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„Nem a látásnak, a léleknek festek”

   Monoron járt Örkény város kulturá-
lis arca. Hogy nem egy város kulturális 
körképének, jellemző színeinek bemuta-

N. Sebestyén Márta, Kulcsár István  
és Izsák Gergely a kiállítás megnyitóján

E zerkilencszáz-hetvenegyben fel-
kérésre két ízben tartott nagy si-
kerű – kamara-kiállításával egy-

bekötött – irodalmi-művészettörténeti 
órát a monori gimnáziumban. De volt ott 
egy jazz témájú képanyaga is, Pleszkán 
Frigyes közreműködésével. Kolozsvár-
tól Kassáig, magyarlakta területeken 
elismerést szerzett Arany János illuszt-
rációival. A Vigadóban, – ahová most 
is várjuk – több emlékezetes csopor-
tos kiállításon szerepelt a Dél-Pest me-
gyei Nagy István Csoporttal, aminek 
titkára is volt. 
 2003-ban a Monori Májusi Napok 
rendezvényén a városi könyvtárban 
láthattuk magasra értékelt, modern 
Hommage a Márai sorozatát. Augusz-
tus 20-án pedig a művelődési köz-
pontban a Nimród vadászati folyóirat 
munkatársaként, Meglátni a termé-
szet színpadát címmel hagyományo-

Újra Monoron üdvözölhetjük 
„ALBERTIRSA INTÉZMÉNYÉT”

Miklosovits László grafikusművészt lakhelyének polgármestere 
tisztelte meg ezzel az elnevezéssel, mivel települését munkásságá-
val országszerte, sőt külföldön is ismertté tette. Fél évszázados 
alkotó tevékenysége során sok szállal kötődött Monorhoz is.

sabb technikájú természet–vadászat–
vadvilág témájú képeit. 
 Neves kép- és tervezőgrafikus, könyv-
tervező és illusztrátor, valamint festő-
ként is aktív művésznek a Kortárs Mű-
vészek Lexikonában olvashatjuk korrekt 
jellemzését: „Művészetét bravúros rajz-
tudás, a felület aprólékos kidolgozott-
sága, ugyanakkor a lényeg tömör kife-
jezése jellemzi”. 
 Kiállításokon kötődött, személyes is-
meretség fűzi monori alkotókhoz, pél-
dául Koday László festő-, illetve Szemők 
György szobrászművészhez. 
 Mostani kiállításán Arany, Petőfi, Rad-
nóti, Heltai, Márai és Sánta Ferenc műveinek 
illusztrálásán kívül többségében olyan 
klasszikus és kevésbé közismert külföl-
di (Kubai antológia, Stendhal, Hemigway, 
Gáfur Gulam, Fazil Iszkander, John Fowles) 
művekhez és szerzőkhöz kapcsolódnak 
alkotásai, amelyek nem csak formailag 
eredeti grafikai, de tartalmilag világiro-
dalmi ismeretekkel is gazdagíthatnak. 
 Várjuk az érdeklődőket Miklosovits 
László Az illusztrátor című kiállításának 
2017. március 6-án, 17 órakor a Vigadó-
ban kezdődő megnyitójára, illetve ápri-
lis 1-ig lehetséges megtekintésére.  B.G.

tásáról lesz szó 
– ahogy a meg-
hívó alapján fel-
tételezhettük –, 
az csak a hely-
színen derült ki. 
Maga a kiállító, 
Kulcsár István 
személye fe-
jezte ki festmé-
nyeivel a találó 
címben megfo-
galmazottakat. 
 Sokoldalúsá-
gával – alpol-
gármester, az 
általa alapított 
Alföldi Szabad 
Szalon igazga-
tója – valóban 
városának köz-
ismert alakja. 
Személyét sa-

ját versével is jól bemutató N. Sebes-
tyén Katalinnak köszönhető a közre-
működők idehozatala is. Emelkedett 
hangulatot teremtett klasszikus gitár-
játékával Izsák Gergely, a fővárosi Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetemről, és a 
Ceglédről érkező versmondó, Pécsi Ilo-
na is. Így négy város képviselőinek is 
köszönhető a rendezvény sikere. 
 A főszerep természetesen a már több 
mint százszor kiállító Kulcsár István 
képeié volt. „Mindenevő festő vagyok ” 
– vallja. „Ha van egy új téma, módszer, 
forma, anyag, azt én mind szeretem ki-
próbálni. Legutóbb például ragasztásos 
technikával jobban el tudtam érni mély-
ségek és magasságok ábrázolását. Egy 
állandó a munkáimban az olaj. Nem a 
látásnak, a léleknek festek. Helyettem in-
kább a képeim beszéljenek ” – mondta. 
 Realista életképein valósághűen ele-
venedik meg dédanyáink életmódja, 
impresszionista tájábrázolásain a szí-
nek és hangulatok ragadnak meg, de 
minél kevesebb színnel és formával a 
minimalista stílussal is próbálkozik. A 
szakközépiskolai önképzőkör óta auto-
didakta módon és elismerésre méltó mű-
vészetszervező munkával is fejlesztet-
te festészeti tudását. Kár, hogy – a zord 
időjárásban – kevesen voltak a január 
9-i megnyitón. Február 3-ig remélhető-
leg többen eljönnek. B.G. 
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   Igazán változatosnak ígérkezik a február 
a Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban. A 
megszokott programok mellett könyvbemu-
tató, kiállítás és a sintoizmust bemutató be-
szélgetés várja a könyvtár vendégeit.
 Benkics József katolikus hittanár előadás-
sorozata egy különleges és izgalmas állomá-
sához érkezett: február 7-én 16 órától a sin-
toizmusról beszélget Uherkovich Lászlóval. A 
sintoizmus a japán mitológia alapjait, annak 
kultikus szokásrendszerét foglalja magába. 
Kötelező a részvétel azoknak, akik egy ki-
csit is érdeklődnek a japán kultúra iránt.
 Február 24-én 17 órakor Réti László Falak 
mögött című könyvének bemutatójára kerül 
sor. Az izgalmas akcióregény egy nem is oly 
távoli, sötét jövőképet mutat be az olvasóknak.
 Február 28-án vidámabb és barátságosabb 
témának ad otthont a monori könyvtár: Tí-
már Irén Tavaszváró kiállítása a közeledő év-
szak várva várt pillanatait idézi meg az ér-
deklődők előtt.
 A könyvtárban már megszokott Ringató- 
foglalkozásra Iván Nagy Szilvia vezetésével 
kerül sor február 9-én, 16-án és 23–án 11 óra 
15-től.

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

Programok a 
könyvtárban

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

KeréKpár SZAKÜZLeT
Minőségi  

kerékpárok

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

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET
keresünk 3 műszakos munkarendbe

a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐKET
ÉS TARGONCÁSOKAT

keresünk kereskedelmi raktárba,
2 műszakos munkavégzésre Alsónémedibe.

 Pilis, Nyáregyháza, Monor irányából ingyenes céges busszal 
a bejárás megoldott. Felvételi interjú: 2017. február 23. csütörtök, 

13.00 óra, Monor, Bocskai u. 1.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Hirdetés

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. február  
15-én  és 20-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!

Baranyi Ferenc 
80 ÉVES
Baranyi Ferenc tökéletesen 
dokumentált életútja a kutatók 
és irodalomtörténészek álma.

A z irodalomszerető közönség egészen 
pontosan el tudja őt helyezni térben 
és időben, alkotói korszakokban. Dan-

ténak és az olasz operáknak, a francia fordí-
tásoknak és a rövid kínai verseknek, az új-
ságszerkesztésnek és tévés ismeretterjesztő 
sorozatoknak szentelt, nagyobb lélegzetű és 
rövidebb szakaszaiban. Ismeri minden kitün-
tetését, elismerését, a József Attila- és a Kos-
suth-díj, a Hazám díjtól a díszpolgári címe-
kig, a róla írt cikkekig és életrajzi kötetekig. 
 De a monoriak még ennél sokkal beava-
tottabbak. Főképpen, ha ahhoz a korosztály-
hoz tartoznak, amelyik a '60-as évekből is-
meri, hogy a verseskötetekből ha húszezer 
példányt nyomtak, az három nap alatt elfo-
gyott. Ugyanis Baranyi Ferenccel a közösen 
megélt történelem köti őket össze.
 Aki monori, az tudja, ki volt Baranyi ka-
lapos, a költő nagyapja. Ha máshonnan nem, 
hát a Monorért Helytörténeti Kör Közműve-
lődési Egyesület sok gazdag kiállítása közül 
a legutóbbi, a polgárosodás koráról rendezett 
tárlat egyik üvegszekrénye mögül kimosoly-
gó családi képről, ahol a kis szikár ember, a 
családfő körül ott sorakoznak a gyermekei. 
Még nem mind a tizenegy, mert Ferenc, a 
költő apja is ezután fog megszületni.
 Aki monori, annak ismerős minden sora 
a Vérzik a ház című versének. Baranyi tanító 
néni legendás szelídsége múlt el örökre ab-
ban a kitakarítatlan kamrában, és ma sem érti 
senki: „Hogy fért bele ennyi magány ezerki-
lencszázhetven április nyolcadikán?”
 A Kistó a Pótharasztpusztára errefelé já-
rogató fiúkat, a telepi református kistemp-

lom az ott kántorkodó fiatalembert, a Vigadó 
a színjátszókör bonvivánját, az '56-os évek a 
Járási Forradalmi Ifjúsági Bizottság fiatal el-
nökének eltökéltségét, hogy emberszabású, 
osztálynélküli társadalom épülhet, amely-
ben nem lesz se szegény, se hajléktalan... 
 Szerelmek, tervek, nekirugaszkodás, búcsú-
zások, versek – egy fél élet köti őt Monorhoz.
 „Ezerkilencszázhetvenkilenc október ti-
zenharmadikán/fölegyenesedett a kertben/s 
lopva szétnézett az apám/Aztán, amikor sen-
ki se látta/egy alacsony felhőre lépett/és neki-
vágott kiskabátban/a napsugaras őszi égnek./
Amikor rájöttünk a cselre/már nem tudtuk 
követni szemmel:/Fogják meg! Ott! A földi 
létből kereket old egy öregember!”
 De az öregember és a szelíd tanítónéni fia, 
a kalaposmester unokája, Baranyi Ferenc még 
hozzánk tartozik, közöttünk van, ne is enged-
jük még el. Születésnapját családiasan, meg-
hitten ünnepelték több településen is, leg-
utóbb az Erzsébetvárosi Közösségi Házban 
rendezett ünnepségen, ahol monoriak is kö-
szöntötték őt, közöttük – versekkel – Pecznyik 
Ibolya.
 A róla szóló, most megjelent kiadványért és 
legutóbb megjelent verseskötetéért sorba- állt 
a közönség. Versei aktuálisabbak, mint vala-
ha. Fiával, a  fotóriporter Péterrel közösen ké-
szített friss kötete tavasszal jelenik meg.  
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KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Február 7. 17 óra
Magyar Miklós festőművész kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

KOMMUNISTA DIKTATÚRA 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
Február 24. 15 óra
Petőfi Sándor utca 9., emléktábla

KOLOMPOS EGYÜTTES 
FARSANGI KONCERTJE
Február 27.
Iskolai és óvodai csoportok részére szervezett délelőt-
ti előadás. Csoportos bejelentkezés, időpontfoglalás és 
egyéni érdeklődők jelentkezése a 06-29/413-212-es te-
lefonszámon lehetséges.
Művelődési ház  

KÖZÖS NEVEZŐ  
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Március 6. 17 óra
Miklosovits László képzőművész kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

OPERETTGÁLA  
OSZVALD MARIKÁVAL
Március 19. 17 óra
Vigadó, díszterem

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.

BETHLEN GÁBOR ERDÉLYI  
KÖR FARSANGI BÁLJA 
Február 4. 
Művelődési ház

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA
Február 7. 17 óra 30
Schumann: a-moll zongoraverseny I. tétel.  
Információ: monorzene@monornet.hu.
Városi Zeneiskola

Monori intézmények,  
civil szervezetek,  
egyházak programajánlója

FALÁNK FÁNKFALÓK  
TALÁLKOZÓJA
Február 11.
Jótékonysági rendezvény a Monor  
Hegyessy Lions Club szervezésében.  
További információ: www.monoripincefalu.eu 
Strázsahegy, KultPince

EGYHÁZI FARSANG 
Február 18.
Szervező: Római Katolikus Egyházközösség.
Művelődési ház

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK TALÁLKOZÓJA
Február 25. 
Művelődési ház

MONORI POLGÁRŐR  
EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
Február 26.
Művelődési ház

A V-68 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete ezúton is értesíti 
az érdeklődőket, hogy az évek óta megrendezésre kerülő februá-
ri galambkiállítás állategészségügyi okok miatt elmarad!

A programok részleteiért keressék a megadott elérhetősége-
ket vagy az egyesületek, klubok vezetőit! 

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! 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

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

Monori Gazdakör tájékoztatja  
a tisztelt lakosokat, hogy a

BORVERSENY 
február 11-én

PÁLINKAVERSENY 
február  
25-én lesz  
megtartva.

Érdeklődni a 
06-30/538-8259-es 
telefonszámon lehet.

5000 Ft feletti rendelésnél  
ingyenes házhoz szállítás  
Monor 30 km-es körzetében! 

telefonos rendelés: 
06-70/607-4444

termelői 
mézek és 

mézkülön-
legességek

Fél kilós 
gyógynövény-

ágyon érlelt 
mézek

990 Ft-ért
Megvásárolhatók a 
Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor, Kossuth 
lajos u. 71/A.

Rozmaringos
Citromfüves 
Kak ukkfüves
Levendulás 

Mentás
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2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: +36-20/389-8261

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

V: zárva 

Akció: 
2017. február 1–28.
illetve a készletünk 

erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

Nestea
1,5 liter

Aqvital
ásványvíz 
1,5 liter

Royal Vodka 
+ citromfű 
0,7+ 0,1  liter

Surf 
folyékony 
mosószer
1,4 liter

Adrenalin
dobozos 
0,25  liter

Milka  
triplacsokis
90 g

CBA kutyaszalámi
1 kg

Baba tusfürdő
400 ml

Kőbányai sör
dobozos, 
0,5 liter

Carling 
Cider
0,25 liter

Pincegyöngye 
vörös bor
2 liter

CBA  
omlós keksz 
180 g

Unicum  
+ 2 pohár 
0,7 liter

Rocky sör
2 liter

339 Ft  
helyett

299 Ft

109 Ft 
helyett

85 Ft

2 999 Ft 
helyett

2399 Ft

949 Ft 
helyett

799 Ft

129 Ft  
helyett

109 Ft

249 Ft 
helyett

199 Ft

199 Ft 
helyett

169 Ft

449 Ft 
helyett

399 Ft

159 Ft 
helyett

139 Ft

249 Ft 
helyett

199 Ft

599 Ft 
helyett

539 Ft

149 Ft 
helyett

119 Ft

4990 Ft 
helyett

4499 Ft

499 Ft 
helyett

459 Ft

Hirdetés

ÖN IS SEGÍTHET!  
– civilek a monori rászorulókért 
A Máltai Szeretetszolgálatnak Mo-
noron három csoportja is működik.

E gy a cigánytelepen igyekszik nagyon 
sok programmal javítani, segíteni az 
ott élők helyzetén. Egy másik a moz-

gássérültek gondjaival foglalkozik elsősor-
ban. A harmadik pedig élelmiszersegélyek-
kel, ruhaosztással segíti a város rászorulóit. 
Ez utóbbiak, az önkéntes csoport vezetőjével, 
Boros Odette-el beszélgettünk.
 Amint megtudtuk a könyvtár mögötti ját-
szótérről nyíló ruharaktár – az önkéntes se-
gítők főhadiszállása – ügyeleti nyitvatartása 
hosszú évek óta megszokott rendben történik: 
hétfőn és szerdán 15-17 óráig. Hétfőn van ru-
haosztás, szerdán segítő tanácsadás, raktáro-
zással és az adományok begyűjtésével is ilyen-
kor foglalkoznak.
 Főleg ruhaneműt, cipőt, takarót, ágyne-
műt tudnak adni a rászorulóknak, de oly-
kor babakocsit is. Az adományok egy része a 
monoriaktól, más része a központi raktárból 
származik. Körülbelül ötszáz családdal áll-

nak kapcsolatban, akik rendszeresen hozzá-
juk fordulnak, ki ritkábban, ki sűrűbben.
 Boros Odette arra kéri a város szegényebb 
sorsú lakóit, tegyék félre a szégyenérzetüket 

– ami tapasztalatai szerint a leginkább távol 
tartja tőlük azokat, akik szívesen jelentkezné-
nek, de nem merik rászánni magukat – mert 
tetőtől talpig fel tudnak öltöztetni minden rá-
szorulót. Akikből – ezt pedig ugyancsak a ta-
pasztalat mondatja vele – egyre több van. 
 Karácsonykor és húsvétkor, nagyobb ünne-
pek környékén tudnak tartósélelmiszer-cso-
magokat szerezni és kiosztani. Tavaly 220 cso-
magot állítottak össze karácsonyra, húsvétra 
pedig 150 darabot. Ehhez félmillió forint ér-
tékben kaptak élelmiszert a szeretetszolgálat 
szentendrei raktárából. A monori Gondozási 
Központ számára 26 főre készítettek karácso-
nyi csomagot. Amikor átadták, a gimnazisták 
segítsége révén ezt kis műsor keretében tehet-
ték – tudtuk meg Boros Odette-től, aki Bukai 
Tibor segítségéért külön köszönetet mondott.
 A rászorulók névsorát, az iskolák-óvodák 
GYIV felelőseitől és a családsegítő szolgálattól 
gyűjtik össze. Emellett minden tagjuknak van 

úgynevezett családi patronáltja, akire egész 
évben próbálnak külön is figyelni és segítik.
 Januárban és februárban a legnagyobb az 
ínség, amikor a karácsonyi jótékonysági ak-
ciók után kiürülnek az éléskamrák, ezért any-
nyi tartalékot halmoztak fel tartós élelmisze-
rekből is, amivel húsvétig kihúzhatják.
 A város civil szervezeteivel együttműköd-
nek, a nagycsaládosok egyesületétől rendsze-
resen kapnak ruhaadományokat, ők pedig 
segítik a rászoruló családokat élelmiszercso-
magokkal. Részt vesznek a városi rendezvé-
nyeken, a Strázsahegyi Tekerőn  például fe-
hér tornacipőt osztottak a résztvevőknek. A 
városi gyereknapon ugyancsak részt vettek 
a tabáni Tanodával együtt, jelképes tombola-
húzást rendeztek, játékot osztottak.
 Boros Odette elmondta, szeretnék, ha növe-
kedne taglétszámuk, a csoport tagjai ugyanis 
egyre idősebbek. Új segítőket bevonni legin-
kább úgy van lehetőségük, ha a fiatal nyugdíja-
sokat meg tudják nyerni önkéntesnek. A náluk 
is fiatalabb, aktívan dolgozó korosztály ugyan-
is olyan sokat dolgozik, hogy önkénteskedni 
sem idejük, sem erejük nem marad.

KÖZÖSSÉG
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AUTÓSZERELŐ, AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ,
KAROSSZÉRIA-LAKATOS 

Monor
Az állások részletes leírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatók:

http://www.volanbusz.hu\jobs.php honlapon.
A munkavégzés helye:

Monori Járműfenntartó Üzem, 2200, Monor Dr. Csanádi György u. 2–4.

Jelentkezési határidő: folyamatos.

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

 A  Zrt.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

   Az U9 korosztályos labdarúgók január 8-án 
a Kastélydombi Sportegyesület 8 csapatos te-
remtornáján két együttessel vettek részt. Az 
egyik csoportja másodikjaként jutott az elő-
döntőbe, a másik lecsúszott onnan, végül pe-
dig a 4. illetve 5. helyen végeztek. Zsigó Viktor 
viszont a torna legjobb kapusa lett.
 Az U12-es csapat január 21-én a gödöllői The 
Ground Téli Sátor Kupán az első helyen vég-
zett, 5 győzelemmel és 2 döntetlennel, illetve 
11:0-ás gólaránnyal. A csapat Vecsést bünte-
tőkkel 3-2-re legyőzve nyerte meg a döntőt. 
 A Monori SE csapata lett a torna győztese, 
ráadásul Bretka Márknak ítélték a legjobb játé-
kos címet, Tóth Bertold kapus pedig egy gólt 
sem kapott. B.G.

Téli utánpótlás 
focisikerek

   Az átigazolási időszak február 15-én zárul, 
de a Monori Sportegyesület (MSE) NBIII-as 
futballcsapatának már az első idei edzésén 
bemutatták azt a két új rutinos játékost, akik 
mindenképpen erősítést jelenthetnek, akár a 
bajnoki cím eléréséhez is. 
 Bogáti Péter 25 éves támadó, attól a Budaörs-
től jött Monorra, ahol csak egy góllal maradt 
le a góllövőlista éléről, amikor csapatával fel-
jutott az NB II-be, 2015-ben. Előtte pedig 2011-
ben a Diósgyőr NB I-be jutásához járult hoz-
zá. Bal lába, technikai tudása, szabadrúgása 
itt is sokat segíthet majd csapatunk eredmé-
nyessége szempontjából. 
 A szintén 25 éves, nagy munkabírású kö-
zéppályás, de védőként is számításba vehető 
Mészáros László a Pénzügyőr csapatától érke-
zett. Előtte Diósdon játszott, de azt megelőző-
en 73 NBII-es mérkőzésen vett részt, Békéscsa-
bán és Szigetszentmiklóson. Később érkezett 

Ők is fáztak, de készülnek
a Pécsi MFC-től a 26 éves, szélső 
és középcsatárként is játszatható 
Schmidt Zsolt, aki 30 mérkőzésen 
29 gólt lőtt előző csapatában (mi-
előtt a Kozármisleny, BKV Előre 
és a Szekszárd együttesében nagy 
rutint szerzett). Horváth Dávid ve-
zetőedző szerint az új játékosok 
azonnal beépíthetők. 
 Távozik a csapattól az a Petre-
zselyem Tamás, aki a Monori SE-

ben 70 (67 bajnoki és 3 kupa) mérkőzést ját-
szott le, 2014 júliusa óta. 
 A zord hideg ellenére a műfüves pályán 
folytak az edzések, a nyolc előkészületi mér-
kőzést viszont (Dabas-Gyón, Dunaharaszti, 
Szigetszentmiklós, Budaörs, Honvéd II., Pénz-
ügyőr, Dunaújváros és MTK ellen) a teljesebb 
pályaméretek miatt idegenben kötötték le. (A 
dabasi pálya eljegesedése miatt mégiscsak a 
kisebb sajátunkra kényszerültünk.) 
 Az MSE második, megyei harmadosztá-
lyú csapata márciusban kezdi a szezont, de 
már folyik az ő felkészülésük is a Nagykőrös 
II., a Monor U19, az Üllő, a Sülysáp, a Monor 
I. és a Pestszentimre elleni mérkőzésekkel. 
 Reméljük, hogy sok jeges megpróbáltatá-
suk után labdarúgóink fel tudják majd me-
legíteni február 18-án 14 órától a szurkolók 
hangulatát, már az RKSK elleni itthoni játé-
kukkal is. B.G.

             

          

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

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

Könnyű fizikai munkára 
dolgozókat keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása
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SPORT

Hirdetés

Hirdetés

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Vigadó étterem

Meghosszabbított  
nyitvatartás: 8–22

Zenél: Banderasz

Korlátlan ételfogyasztás
Welcome drink
Belépés jelmezben vagy álarcban
A legjobb jelmezeket díjazzuk!

A jegy ára:  
5900 Ft 

Minden nálunk  
vacsorát fogyasztó  
párnak „Szerelmesek kedvence” 
desszertet adunk ajándékba.

Meghitt 
hangulatról 

Szekeres 
István 

gondoskodik.

Valentin napi élőzenés  
vacsorás est a Vigadóban.

www.monorivigado.hu

Farsangi bál

Monor, Kossuth L. u. 65-67. • Asztalfoglalás: 06-30/395-4834

Február 

14.kedd

Február 
szombat
19 órától25.

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!

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

   Bravúrosan kezdték az évet a Monori Sport-
egyesület birkózói. Január 14-én Nyársapáton 
a Cegléd Nagy Centrum versenyén léptek 
először a küzdőtérre idén. A gálán a mono-
ri szakosztály 18 versenyzővel vett részt, és a 
gyermek, diák II. és diákleány korcsoportban 
ritka nagy sikerrel szerepeltek. Hét arany-, öt 
ezüst- és hat bronzérmet szerezve valamennyi 
monori birkózó a dobogóra állhatott. 

   Január 7-én a Monori SE serdülő leány ko-
sárlabdázói két csapatot fogadtak a bajnoki 
fordulóban. A Monori SE Szedd ki! 91-14-re 
győzte le a Parthus SE-t, a Százhalombattai 
KSE ellen pedig 83-29-re sikerült nyerniük.

Birkózók bra-
vúros kezdése

Fölényes győzelmekkel  
indították az új évet 

 Január 14-én a női felnőtt bajnokságban 
szintén igazi monori bravúr született idegen-
ben. A Monori SE Szedd Ki! izgalmas mérkő-
zésen, 56-40 arányban legyőzte a Százhalom-
battai KSE csapatát.    B.G. 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonaink-
nak, barátainknak, ismerőseinknek és mind-
azoknak, akik elkísérték utolsó útjára Fekete 
Istvánt, sírjára elhelyezték a kegyelet virága-
it, ezzel is osztozva mély gyászunkban.  

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonaink-
nak, barátainknak, ismerőseinknek és mind-
azoknak, akik akik Somodi Istvánt utolsó út-
jára elkísérték, sírján elhelyezték a kegyelet 
virágait, ezzel is osztozva mély gyászunkban.

Felesége és a gyászoló család. 

Mélységes fájdalommal tudatjuk mindenkivel, 
aki tisztelte és szerette, hogy életének 71. évé-
ben elhunyt Bajári János barátunk. 

Fájdalmán osztozik családján és barátain  
kívül a Régió Lapkiadó szerkesztősége is. 

•   Termelői mézek 900 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5000 Ft feletti vá-
sárlás esetén ingyenes kiszállítással.  
Tel.: 06-70/607-4444  

•   Eladó ingatlant keresek  
+36-20/288-4831

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

•   Építőipari kivitelező cég keres azonna-
li kezdéssel monori munkahelyre kőmű-
vest. Érd.: 06-30/431- 5858

Köszönet- 
nyilvánítás

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

Szerelvény – Sarok
Kazánok, cirkók, 

radiátorok, 
acél-, műanyag- 

és rézcsövek. 
Minden ami a víz-, 

gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Telefon: 06-29/996-659
Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/A

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

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2017. február 28-án 17 Órakor

30 éve Monoron
Részletfizetési lehetőség

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

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

YOGAZONA MONOR



Akciós árak február 6-tól 18-ig.

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

Konyhák, éttermek részére kiszállítást vállalunk: 06-29/412-046 • proatlasz@gmail.com

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú •  marha • sertés • mangalica • 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-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

MINTABOLT

ATLAsz

Megújultunk! •  Kibővített árukészlettel várjuk! • Nézzen be, érdemes!

ÉTOLAJ

* i
m

po
rt 

 hú
s

899 Ft/kg

990  Ft/kg

1590  Ft/kg

599  Ft/kg

990  Ft/kg

990  Ft/kg

1190  Ft/kg

350  Ft/kg

499  Ft/kg

550  Ft/kg

990  Ft/kg

899  Ft/kg

350  Ft/db

1290  Ft/kg

690  Ft/kg

850  Ft/kg

490  Ft/kg

990  Ft/kg

Sertéslapocka *

Kockázott birkahús

Májas és véres  
hurka

Sütőkolbász

Füstölt hátsó csülök

Sertés grillkaraj *

Faros csirkecomb

Pulykanyak

Zsírszalonna

Sertéstarja csont nélkül *

Hajdú kolbász

Étolaj
1 liter

Marha leveshús

Sertés apró hús *

Csontos csirkemell

Zsír
1 kg

Kockázott csülökhús



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


