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Belépőjegyek kaphatóak a monori Vigadóban, 
a Ticketportal és a TIXA országos hálózatában!
Korai elővételes (100 db): 2.990.-
Elővételes (április 30.-ig): 3.900.-
Teljes áron: 4.900.-

WWW.VIGADOKFT.HU 
vigado@vigadokft.hu
06-29/413-212

2017. május 12. 20:30

VENDÉG: dOLLY

MONOR Piac- és Fesztiválcsarnok  
(Bocskai u. 2.)

70. SZÜLETÉSNAPI KONCERT

Mozdulj MonorON

2017. május 6.
Kistó és Tavaspark (Monor, Puskin utca)

A futóversenyre 
nevezési feltételek és további információk a 

www.vigadokft.hu 
honlapon olvashatóak!

A 2016-ban létrejött Mozdulj MonorON 
sportrendezvény új helyszínre költözik!

A hangulatos Kistó mellett ingyenes 
aerobikedzés, a Tavaspark sétányain 

futóverseny várja a sportolni vágyókat! 

15:30  Helyszíni regisztráció kezdete
15:45  Botra fel, séta a cukorbetegekért!
16:00  Holdfény Aerobik Tánccsoport bemutatója
16:30   Best body edzés Katus Attila aerobik-

világbajnokkal
17:30   Futóverseny rajtja – táv: 5,5 km
  Eredményhirdetés
18:15   Levezető jóga Kántor Tamás jógaoktatóval

A közelmúltban felújított Tavaspark sétányain 
kijelölt körpályán egy távon, több korosztály 

számára hirdetünk versenyt. 
Keressük a legifjabb és legidősebb célba 

érkezőket, a legaktívabb és a leggyorsabb 
közösségeket Monoron! 

Aerobikedzés 
Katus Attilával 

és városi futóverseny

Ezúton tisztelettel meghívom Önt 2017. április 19-én 
16.00 órára a monori Művelődési Házban (Bocskai u. 1.) 
megrendezésre kerülő rendezvényünkre! 

Fontos önkormányzatunknak, hogy az idősebb generációt 
is naprakész, őket érdeklő információkkal lássa el, 
melynek legalkalmasabb módja a személyes találkozás. 
Fontos továbbá városunknak, hogy szépkorú polgáraink is 
elmondhassák véleményüket a számukra kiemelt ügyekben! 
Monor szeretne idősbarát önkormányzat lenni!

Tisztelt  
Szépkorú Polgárunk! Tervezett napirendünk:

1.)  Dr. Zsombok László köszöntője, tájékoztatása 
a városban folyó fejlesztésekről

2.)  Pap Tatjana r.szds., bűnmegelőzési előadása
3.)  Szabó-Tóth Anett r. őrm. baleset-megelőzési 

tanácsai
4.)  Iványi Margit tájékoztatója városunkban 

igénybe vehető időskori ellátási formákról
5.)  Katasztrófavédelem képviselőjének tűz-

biztonsági tájékoztatója: veszélyhelyzeti 
magatartás, tűzoltás, tűzjelzés, szabadtéri 
tüzekkel kapcsolatos információk, hogyan 
előzzük meg a lakástüzet

6.)  Kérdések–válaszok

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek 
Csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.”

(Pázmány Péter)

Meghívó    Szépkorúak fórumára

Megjelenésükre feltétlenül számítok! Tisztelettel: Dr. Zsombok László polgármester
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ÁTADTÁK  
a városi kitüntetéseket
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére 
szervezett ünnepi program nem csak a múltbéli események 
kapcsán fontos Monor számára. 1990 óta ugyanis minden 
évben az évforduló napján adják át a városi kitüntetéseket. 

A képviselő-testület emlékpla-
kettel ismeri el azoknak a mo-
no riaknak a szorgalmát és tu-

dását, akik bizonyították, hogy a helyi 
közösségért, a városért is képesek ma-
radandót alkotni.
 Március 15-én ünnepi képviselő-
testületi ülés keretében a település 
érdekében végzett kiemelkedő köz-
hasznú tevékenységének elisme-
réséért Monorért Emlékplakett és 
oklevélkitüntetésben részesült Hor-
váth Mária és Zátrok Károly.
 Horváth Mária, a József Attila Gim-
názium és Közgazdasági Szakközépis-
kola tanára Monoron született, alap és 
középfokú tanulmányait helyben végez-
te. Magyar-történelem szakos tanári dip-
lomáját a Debreceni Tudományegyete-
men szerezte, a monori gimnáziumban 
1988-ban kezdett tanítani. Szakmai fel-
készültségéből adódik, hogy évek óta 

a magyar-történelem munkaközösség 
vezetője. Ötletgazdája és fáradhatat-
lan motorja a minden évben Monoron 
megrendezett József Attila-vetélkedő-
nek, emellett rendszeres zsűritagja a 
környékbeli irodalmi rendezvényeknek.
 Aktív tagja a helyi közéletnek: a Mo-
norért Baráti Kör titkáraként jelentős sze-
repet vállal a helytörténeti munkában, 
emellett a Borzsák Endre Hagyomány-
őrző Egyesület egyik alapító tagja. Az 
elmúlt évben több alkalommal is vál-
lalt jelentős társadalmi munkát. Nyelvi 
lektora volt az 1956-os forradalom helyi 
emlékeit bemutató Szilánkok és Legen-
dák ’56 Monor kiadványának és zsűri-
tagként értékelte a Derengő sugarak cím-
mel megjelent alkotói antológia műveit.
 Zátrok Károly 40 éven át – 2009-es 
nyugdíjba vonulásáig – tanárként dol-
gozott a József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskolában. Ti-

Zátrok Károly (középen) tanárként és sportvezetőként is sikereket ért el

Horváth Mária a monori közösségért végzett önzetlen hagyomány- 
és kultúraápoló munkájáért  részesült a városi kitüntetésben

zennégy éven keresztül az iskola igaz-
gatóhelyettese volt. 1969-től a gimnázi-
um kosárlabda szakosztályának sikeres 
vezetője volt. Csapatai 16 alkalommal 
végeztek Pest megyei első helyen, 8 al-
kalommal országos elődöntőbe jutottak, 
1996-ban az ország legjobb nyolc együt-
tese között szerepeltek. 1978 és 1992 kö-
zött a monori NBII-es csapat edzőjeként 
is sikereket ért el. Helyi szerepvállalá-
sa mellett Pest megyében is sokat tett a 
kosárlabda népszerűsítéséért: nagy sze-
repe volt abban, hogy Monor elnyerte 
a Kosárlabda Városa címet. Jelenleg is 
elnökségi tagja a Pest Megyei Kosár-
labda Szövetségnek.
 1994-től 2014-ig, öt cikluson át volt 
tagja a város képviselő-testületének. 
Alapító tagja a Monor Környéki Strázsa 
Borrendnek, ezzel együtt aktív szerve-
zője a térség legrangosabb, több mint 
húsz éves múltra visszatekintő borver-
senyének.

  Folyamatban van Monor település-
rendezési eszközeinek a felülvizsgála-
ta, a helyi építési szabályzat és a város 
szerkezeti terve is megújul. Leegysze-
rűsítve ezen dokumentumok határoz-
zák majd meg, hogy mely ingatlanokra 
mit és hogyan lehet építeni a jövőben. 
Az önkormányzat április 21-én pénte-

A lakosság véleményét várják
ken 12 óráig várja a lakossági észrevé-
teleket, véleményeket a témával kap-
csolatban. 
 – Olyan elképzeléseket várunk első-
sorban, amelyeknek a korábbi szabályo-
zás gátat szabott, ezért nem voltak meg-
valósíthatóak. A legutóbbi módosításkor 
beérkezett lakossági vélemények terve-

zetbe történő beépítését megtárgyalta 
az önkormányzat a tervezőkkel, de áp-
rilis 21-ig további észrevételek közlésé-
re nyílik lehetőség –mondta Gubán Sán-
dor főépítész.A lakossági véleményeket 
a foepitesz@foepitesztarsulas.hu e-mail 
címre, vagy a polgármesteri hivatal cí-
mére (Kossuth Lajos út 78-80.) küldjék.  
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   Ezúton is tájékoztatjuk a környék lakosságát 
és az érdeklődőket, hogy életbe lépett néhány 
forgalmirend-változás a leendő sportcsarnok-
kal szomszédos területeken. Az építési terület 
közelében és főként a Balassi Bálint utcában 
élénk teherautóforgalomra lehet számítani a 
következő hetekben, mely miatt kérjük, hogy 
fokozott figyelemmel közlekedjenek! A kivi-
telező szükség szerint gondoskodik az úttest-
re rakódott törmelék és építési hulladék mi-
hamarabbi takarításáról.
 Várhatóan az idei év végéig a forgalom elől 
elzárva marad a Balassi Bálint utca Dr. Gom-

   Monor Város Önkormányzatának és a Ré-
gió Lapkiadó Kft.-nek egyaránt fontos a mo-
nori lakosok tájékoztatása. Kérjük, jelezze, 
ha nem kapott Monori Strázsa újságot, vagy 
egyéb problémát tapasztalt az újság terjeszté-
sével kapcsolatban. Bejelentését a terjesztes@
regiolapok.hu e-mail címre küldje el! 

  Felhívjuk a tisztelt kül- és belterületi in-
gatlantulajdonosok és földhasználók figyel-
mét, hogy a 2008. évi XLVI. törvény 17. § 
(4) bekezdése alapján „a földhasználó köte-
les az adott év június 30. napjáig az ingatla-
non a parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani.”
 Ha a földhasználó ennek a kötelezettség-
nek nem tesz eleget, úgy közérdekű védeke-
zést rendel el a hatóság, melynek költsége a 
földhasználót terheli, valamint a növényvé-
delmi bírság is kiszabásra kerül.
 A növényvédelmi bírság 15 000 forinttól  
5 000 000 forintig terjedhet, a fertőzött terü-
let nagyságától függően.
 Továbbá a fent említett törvény és § (1) be-
kezdés c) pontja szerint a termelő, illetve a 
földhasználó köteles egyéb károsítók ellen 
védekezni, ha azok más, különösen a szom-

Önkormányzati tulajdonú építési telkek eladók 
a Nyitrai és a Rákosi Jenő utcában, 67,7 m2-es üz-
lethelyiség kiadó a Kossuth Lajos u. 76. sz. alatt.
 Bővebb felvilágosítás a Monori Polgármesteri 
Hivatal 108-as irodájában, vagy a 612-314-es tele-
fonszámon kérhető.

Monoron is több tucat olyan egyesület működik, 
melyek jogosultak a személyi jövedelemadó 1 szá-
zalékára. A Vigadó Kulturális és Civil Központ idén 
újra összeállította és aktualizálta a szervezetek lis-
táját, ezzel segítve a helyi lakosoknak a döntésben, 
hogy adójuk egy századával mely monori egyesü-
let, alapítvány működését támogassák.
 Az alapító okiratuk szerint városunkban és vá-
rosunkért tevékenységet folytató szervezetek lis-
tája a www.monor.hu oldalon olvasható. A teljes 
listát a Strázsa újság májusi számában is megta-
lálják majd. Kérjük, amennyiben további szerve-
zetek működéséről tudnak, küldjék el az egyesü-
let, alapítvány alapító okiratban szereplő nevét és 
adószámát a vigado@vigadokft.hu e-mail címre!
 Reméljük, hogy minél szélesebb körben elter-
jed a hír és a több ezer monori munkavállaló né-
hány tízezer forintos támogatásának köszönhető-
en jelentős összeggel gyarapodnak majd a helyi 
szervezetek! nfo

Eladó-kiadó

Maradjon Monoron 
az adó 1%-a!

Védekezés  
parlagfű ellen

Tavaszi szemétgyűjtés

Jelezze, ha 
nem kapott 
újságot! 

  Tekintettel arra, hogy 2017-ben évszakot 
váltva, ősszel szervezi meg a Földművelés-
ügyi Minisztérium A TeSzedd! – Önkénte-
sen a tiszta Magyarországért akciót, hivata-
lunk helyi szervezéssel hirdet szemétszedési 
akciót Monor közterületeinek hulladékmen-
tesítésére.
 Hívunk mindenkit, csatlakozzon április 
6-án csütörtökön az önkéntes szemétszedé-

HÍREK

szédos termelők növénytermelési, növényvé-
delmi biztonságát vagy az emberi egészséget 
bármely módon veszélyeztetik, valamint fi-
gyelembe venni az integrált növénytermesz-
tés alapelveit, továbbá a környezet és a ter-
mészet védelmét.
 Kérjük kísérjék figyelemmel földterületeik 
állapotát. Önmaguk és embertársaik egész-
sége, a szomszéd földhasználók növényter-
melési és növényvédelmi biztonsága érde-
kében végezzék el a megfelelő mechanikai, 
vagy vegyszeres beavatkozást a parlagfű vi-
rágzásának, illetve az egyéb károsítók elsza-
porodásának megakadályozása érdekében. 

Monori Polgármesteri Hivatal Műszaki,  
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda

 

si akciónkhoz, mely 13 órától körülbelül 16 
óráig tart.
 Kesztyűt, zsákot biztosítunk a részvevők 
számára.
 Gyülekező 13 órakor a Monori Polgármes-
teri Hivatal előtt.
 Jelentkezni lehet a 29/612-317 telefonszá-
mon, vagy a princz.verona@monor.hu e-mail 
címen. Monori Polgármesteri Hivatal, MŰVÁK Iroda

Forgalmirend-változás a sport-
csarnok építési területénél

bos Matild Egészségház és Lőcsei utca közöt-
ti szakasza. Természetesen az egészségház 
parkolója zavartalanul megközelíthető, így a 
rendelő működését a korlátozás nem érinti. A 
közeli Nyitrai utca átmenetileg zsákutca lett, 
kizárólag a Pozsonyi lakótelep felől közelíthe-
tő meg, továbbá megállni és várakozni tilos a 
Balassi Bálint utca Szakorvosi Rendelőintézet 
utáni szakaszán, a páratlan (jobb) oldalon. Ez 
a korlátozás nem vonatkozik a kapubeállók-
ra. A korlátozásokra főként a balesetveszély 
csökkentése és az esetleges forgalmi fennaka-
dások elkerülése miatt van szükség.

 A kivitelező és a Monori Város-
fejlesztő Nonprofit Kft. szeretné 
felhívni a figyelmet, hogy az épí-
tési területen a balesetveszély mi-
att, gyalogosan és kerékpárral is 
tilos az áthaladás! Az esetlegesen 
okozott kellemetlenségekért elné-
zésüket és megértésüket kérjük!

Monor Város Önkormányzata
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Tisztítják a csapadékvíz-
elvezető árkokat

  A hóolvadást követő rövid belvizes 
időszak ismét megmutatta, hogy mi-
lyen nagy szükség van városszerte az 

A TERVEK SZERINT  
halad az építkezés
A városi sportcsarnok kivitelezésére szóló szerződést január 
30-án írták alá a városházán, majd február 6-án a Horváth 
Építőmester Zrt. és a Lecpes Építőipari Kft. konzorciuma birtokba 
vette a munkaterületet, bő egy héttel később pedig elkezdődtek a 
területen a munkálatok. A részletekről Rajki Lászlóval, a Monori 
Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

A területet érintő fontos forgalmi változások-
ról a 4. oldalon olvashatnak, de itt is felhívjuk 
olvasóink figyelmét, hogy a balesetveszély el-
kerülése érdekében tartsák be a szabályokat, a 
forgalom elől elzárt területen pedig még gya-
logszerrel és kerékpárral se közlekedjenek!

Megváltozott  
a forgalmi rend

elvezető csatornákon túl a szikkasztó 
árkokra is. Sok helyen tűntek el ezek az 
árkok az utóbbi időben, néhol betemet-
ték, máshol feltöltődött az évek során.
 A KÖVÁL Zrt. városüzemeltetési ága-
zatát egy új brigáddal bővítette, mely-
nek fő feladata a csapadékvíz-elvezető 
rendszerek és a szikkasztó árkok üte-
mezett karbantartása. Elsőként a fő fo-
gadócsatornákba vezető árkokat és a 

város kritikus pontjain található átere-
szeket veszik sorra. Munkájukat segíti 
egy gumiláncos minikotró. 
 A márciusi estületi ülésen továb-
bi csapadékvíz-elvezetési munkákról 
döntöttek: a Strázsahegyről  lefolyó vi-
zek övárokba terelésének tervezéséről, 
a vasúti árok mederrendezéséről, illet-
ve az átereszek tervszerű womázásának 
felméréséről rendelkezett. nfo

A munkát a terület feltárásával 
kezdte a vállalkozó. Egy évvel 
ezelőtt már történt egy talajme-

chanikai vizsgálat, ahol a talaj össze-
tételét és a talajvízszint magasságát is 
megvizsgálták. A feltárást követően be-
igazolódtak a korábbi vizsgálat eredmé-
nyei, és az is kiderült az épület alapjá-
nak kimérésekor, hogy a talajvíz szintjét 
süllyeszteni kell. Ezen a területen csa-
padékvíz gyülemlett fel, ami nem tu-
dott elszivárogni egy vízzáró réteg mi-
att, de a vízszint süllyesztésével, amit 
egy speciális vákuumcsöves eljárással 
oldott meg a kivitelező, ez a probléma 
megoldódott. A beépítést követően ha-
sonló probléma már nem alakulhat ki, 

a sportcsarnok víz-
elvezető rendszerén 
keresztül a gyáli csa-
tornába kerül majd 
a csapadékvíz – ma-
gyarázta Rajki László.
 A talajvízszint süly-
lyesztését követően 
a kivitelező egy 100 
négyzetméteres min-
tafelületet alakított ki, 
itt építették fel a csar-
nok alá tervezett ré-
tegrendet, amelyen 

próbaméréseket végeztek. A teher-
bírásvizsgálat során megfelelő érté-
kek születtek, így a terveknek meg-
felelően elkezdődhetett a munka. Az 
ágyazati rétegek tömörítését követő-
en április első napjaiban már a szere-
lőbetont készítik, ezekkel egy időben 
pedig a gépészek is elkezdték a mun-
kát. A sportcsarnok alapja úgyneve-
zett lemezalapozással készül majd, az 
épület alapja egybe lesz öntve, ezáltal 
a talaj mozgása vagy egy esetleges ta-
lajvízszint-emelkedés sem tud majd 
kárt okozni az épületben. A vasbeton-
szerkezet kialakítása május végére vár-
ható, ezt követően felgyorsulnak a fo-
lyamatok, egyszerre több szakmunka 

zajlik majd, amelyek már látványosab-
bak lesznek  – mondta Rajki László.
 A sportcsarnok-beruházáshoz kap-
csolódóan megújul a Balassi utca Dr. 
Gombos Matild Egészségház melletti 
szakasza a Nyitrai utcától a Lőcsei ut-
cáig.
 – Az útszakasz 6 méter széles aszfalt-
burkolatot kap, így akár két autóbusz 
is gond nélkül elfér egymás mellett. A 
felújítás után az Ady úttól a Lőcsei utca 
végéig 6 méter széles aszfaltos útja lesz 
a városnak – mondta a vezető.
 Az útszakasz a sportcsarnok átadá-
sára – várhatóan még idén – elkészül. 
Az útépítést akkor kezdik el, mikor a 
sportcsarnok már áll és csak kisebb 
munkákat kell végezni az épületben. 
Ezáltal elkerülhető, hogy a nehéz szál-
lítmányokkal érkező teherautók össze-
törjék a frissen burkolt útfelületet.
 A városi sportcsarnok építése eddig 
az ütemtervnek megfelelően halad, a 
jelenlegi állás szerint év végére elké-
szülhet a környék egyik legnagyobb 
sportlétesítménye.

Forgalmirend-változás a sport-
csarnok építési területénél
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A bizottság rendelkezési keretéből tá-
mogatja a közművelődési, közgyűj-
teményi, művészeti célok megvalósí-

tását, így különösen: a közösségi kulturális 
hagyományok és értékek ápolását, a lakos-
ság életmódjának javítását szolgáló kulturá-
lis célok megvalósítását, a művészeti alko-
tómunka feltételeinek javítását, művészeti 
értékek létrehozásának és megőrzésének 
elősegítését, valamint városi szintű tantár-
gyi (történelmi, helytörténeti, stb.) versenye-
ket. Továbbá a bizottság támogatja azokat 
a kezdeményezéseket, amelyekre lakossá-

gi szükségletek kielégítése érdekében ke-
rül sor, vagy értékhordozó, közösségterem-
tő funkcióval bírnak (pl.: nevelési, oktatási 
jellegű tevékenység, kulturális, közműve-
lődési, művészeti tevékenység, sporttevé-
kenység, vallási jellegű tevékenység, köz-
biztonság, közlekedésbiztonság javítását 
célzó tevékenység, stb.).
 Az Emberi Erőforrások Bizottsága a pályá-
zat keretében támogatja a szociális, egész-
ségügyi és gyermekvédelmi célok megva-
lósítását, kivéve, ha a kérelem tartalmilag a 
szociális vagy gyermekjóléti ellátás rendsze-
rébe tartozó, jogszabály által meghatározott 
ellátási forma megállapítására irányul, vagy 
a kérelem ilyen eljárás keretében lenne ke-
zelendő.
 A bizottság rendelkezési keretéből a gyer-
mekek nyári táboroztatását is támogatja. 
 A pályázaton minden olyan jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazda-
sági társaság, valamint a Ptk. szerinti gaz-
dálkodó szervezet indulhat,  amely a pályá-
zati kiírás valamelyik komponense szerinti 

területen, közérdekű célból igényel olyan in-
dokolt anyagi támogatást, amelyet Monor 
város közigazgatási területén belül kíván 
felhasználni, vagy amellyel Monor hírnevét 
öregbíti, illetve amely, egy meghatározott 
monori célcsoportnak a Monor Város Ön-
kormányzat képviselő-testületének 2/2006. 
(I.31.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott céljait szolgálja.
 Pályázni a pályázati űrlap segítségével 
lehet, amely a polgármesteri hivatal 125-
ös és 129-es számú irodájában szerezhető 
be vagy letölthető a www.monor.hu hon-
lapról. A pályázatot hiánytalanul kitöltött, 
a kötelező mellékletekkel ellátott pályázati 
űrlappal együtt lehet érvényesen benyújta-
ni. A pályázatok benyújtásának határideje: 
2017. április 28. 12 óra
 A pályázatok elbírálásának határideje: 
2017. május havi, soros képviselő-testületi 
ülés.
 A pályázattal kapcsolatos további infor-
mációkat a www.monor.hu oldalon olvas-
hatják.

ÖNKORMÁNYZATI  
pályázat három témában
Monor Város Önkormányzat 
képvi se lő-testülete három- 
komponensű pályá zatot hir-
det. A pályázati terü letek le-
fedik az Emberi Erőforrások 
Bi  zottságának feladatkörébe 
tar  tozó támogatási célokat. 

HÍREK

  A várost övező külterületi utak 
rossz állapota miatt még tavaly 
döntött úgy a képviselő-testület, 
hogy jelentős összeget, több mint 
tizenkilencmillió forintot fordít 
az utak állapotának javítására. A 
döntést követően – a hosszú, hideg 
tél miatt – március elején kezdte 
meg a munkát a pályázaton nyer-
tes monori kivitelező.
 Az eddig elvégzett szaka-
szokon látványos javulást ho-
zott az újszerű technológia. A 
mezőgazdasági gép által von-
tatott olasz gyártmányú és 
az országban is elsők között alkalmazott 
talajstabilizátor egy lépésben marja fel a 
talaj felső rétegét és az előzetesen elterített 
– KÖVÁL Nonprofit Zrt. által biztosított – 
darált betont, homogenizálja a felmart anya-
got és teríti vissza ugyanolyan szélesség-
ben. Az így kapott sima felületet úthenger-
rel tömítik. 
 A rendelkezésre álló keretből újulnak meg 
külterületi útszakaszok az Erzsébet királyné 
utca végén, a Haleszi úton, a Forrás dűlő ed-

Megkezdődött a kül-
területi utak karbantartása

dig nem stabilizált szakaszán, a Völgykút dűlő 
egy szakaszán, valamint a Furmint és a Bian-
ka soron, továbbá a Mézesfehér dűlőn. Teljes 
hosszában stabilizálják a Garibaldi utcát és a 
Pince utcát, a Vasadi közt és a Lehel közt. A 
Bereki dűlő Csokonai utca és Furmint sor kö-
zötti szakasza is ebből a keretből újul meg, ha 
a Bereki dűlő útstabilizációjára benyújtott pá-
lyázat nem nyer. Az önkormányzati döntés-
nek köszönhetően, összesen három kilomé-
ter útszakasz újul meg a város külterületein.

Látványos javulást eredményezett a mezőgazdasági gép
által vontatott talajstabilizátor a külterületi utakon

A képviselő-testület januári ülésén döntött az óvo-
dai beiratkozások időpontjáról. Április 20-án, 21-
én és 24-én írathatják be a 2017–2018-as nevelési 
évre azokat a gyermekeket, akik augusztus 31-ig 
betöltik a 3. évüket és óvodai jogviszonnyal még 
nem rendelkeznek. Ekkor kell azoknak a szülőknek 
is jelezni az év közbeni felvételi igényeket, akik-
nek gyermeke 2017. augusztus 31-e után tölti be a 
3. életévét, vagyis előfelvételis jelentkezők. Min-
den esetben a körzethez tartozó óvodában van le-
hetőségük beiratkozni, a következő időpontokban: 
április 20-án 8 órától 18 óráig, április 21-én 8 órától 
16 óráig, április 24-én 8 órától 17 óráig.
 A beiratkozás alkalmával több dokumentumot 
be kell mutatni, ezek felsorolását, az óvodai körzet-
határokat, valamint a beiratkozáshoz szükséges 
jelentkezési lapot, kérelmet, munkáltatói igazo-
lást és nyilatkozatot a www.monor.hu internetes 
oldalon találják meg.
 A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jo-
gos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév be-
töltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai ne-
velésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sa-
játos helyzete indokolja.

Áprilisban lesz az 
óvodai beiratkozás
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KÖRKÉRDÉS

Í gy van ez a településekkel is. Van, amelyik tör-
ténelmi örökségként hozza magával, hogy ha 
bárhol elhangzik a neve, azonnal arra asszo-

ciál a hallgatóság, ami a legjellemzőbb rá.  Ame-
lyik nem ilyen szerencsés, de mégis szeretne is-
mert lenni, megdolgozik érte, hogy megjegyezzék.
 Olyan is akad, persze, ahol ezt nagyon erőltetik, 
de inkább humorforrássá lesz az ötlet, mintsem ál-
talános elismeréssé. Másnak meg beválik már az 
első próbálkozás, amivel hagyományt tud terem-
teni.
 Vajon Monornak van-e saját arca? Mi jut eszé-
be azonnal, ha valaki rákérdez a város mindenki 
által ismert tulajdonságára? S ha jelzővel kellene 
illetnie, melyiket választaná: sportos, virágos, bo-
ros, zenés....? Ilyeneket kérdeztünk legutóbb az ut-
cákat járva.
 Balogh-Kós Krisztina kicsit töprengett, mielőtt 
válaszolt volna, aztán azt is elmesélte, miért: még 
csak három éve élnek itt. A szülei ugyan már ko-
rábban Monorra költöztek, ők azonban csak ké-
sőbb jöttek utánuk Nyíregyházáról. A gyerekei 
kicsik még, nemigen lehet vállalkozni velük nagy 
városfelfedező kalandozásokra – mondta –, de 
azt azért már tudják, hogy van itt egy pincehegy, 
egy pincefalu, ahol ismert rendezvényeket is tar-
tanak. Nekik ugyan még nem sikerült kijutniuk, 
de az egyik helyi könyvesboltban, ahol bort is le-
het kóstolni, már megízlelték a hegy nedűjét. Íz-
lett nekik. Ennek alapján meg merné kockáztatni, 
hogy Monort a jó bor városának nevezze – hall-
hattuk, és már indult tovább a fiatal anyuka, rin-
gott a babakocsi a tavaszi verőfényben.

 Singer Lászlóval és feleségével futottunk ösz-
sze ez után, akikről kisvártatva megtudtuk, hogy 
hatvankét éve házasok. A nyolcvan körüli életéve 
ellenére is rendkívül fiatalos pár szerint Monort 
lehetne éppen sportos, vagy akár virágos város-
nak is nevezni, de ami igazán jellemző rá, az a 
Strázsahegyen zajló élet, ami évről évre gaz-
dagabb. Van egy kis hétvégi házuk a hegyen 
nekik is – tudtuk meg –, oda a társasházi la-
kásukból minden nyáron kiköltöznek. Na-
gyon jól érzik magukat a zöldben, és látják, 
hogy mások is ugyanígy vannak ezzel. Egyre 
több a kiránduló, a turista, a nyitott vendégvá-
ró pincék után érdeklődő vendég. Úgyhogy ők 
arra szavaznának, hogy Monor a pincefalu városa, 
mert erről ismerik a legtöbben – mondták.
 Pataki Mercédeszt nem a legvidámabb napján 
állítottuk meg. Mint kiderült, kórházból jött éppen, 
ahol azt sem sikerült megállapítani, mi a baja. Ta-
lán emiatt jegyezte meg kedvetlenül, hogy a vá-
rosnak nincs olyan tulajdonsága, ami csak rá 
lenne jellemző.
 Megtudtuk azt is, hogy Mercédesz néhány 
társával együtt civil állatvédőként, saját költ-
ségére menti a környéken a kidobott, gonosz 
gazdához tartozó, vagy kóborló állatokat. S 
noha az egész ország területén jellemző ez, ő 
úgy érzi, Monoron, Vasadon és Csévharaszton kü-
lönösen sok embertelen ember szerez nekik renge-
teg munkát. A napokban tizenegy macskát kellett 
elhozniuk valahonnan, de sikerült beazonosítani-
uk három, németjuhászok tenyésztésével foglal-
kozó „vállalkozót” is, akikre ugyanaz jellemző, 
mint oly sok társukra: amelyik kiskutya nem 
alkalmas továbbtenyésztésre, azt egyszerű-
en kidobják az alomból – hallhattuk.
 És csak remélni merjük, hogy ebből azért 
mégsem lesz hagyomány, ami nem is híres-
sé, mint inkább hírhedtté tenné a várost. Mi-
közben az is eszünkbe jutott, hogy az állatok-
kal kapcsolatos legnagyobb, a határokon túl is 
számon tartott helyi attrakciót, a kisállatvásárt 
nem említette senki. Molnár Anna

Sokan szeretnek beolvadni a 
többiek közé, mások viszont azt 
szeretnék, ha egyéniségként 
kitűnhetnének a többiek közül, 
ha saját, összetéveszthetetlen 
arcuk és stílusuk lenne.

Van-e Monornak  
SAJÁT ARCA?

 Pataki  
Mercédesz

Balogh-Kós 
Krisztina

Singer 
László

Singer  
Lászlóné

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 
óta minden vasárnap ételosztást tart a rászorulók-
nak – tudtuk meg a szervezet elnökétől, Pálfai Sán-
dortól. A jótékonysági akció keretében a környékbeli 
élelmiszerüzletek felajánlásából összegyűlt adomá-
nyokat osztják szét, ottjártunkkor éppen pékárukat 
és gyümölcsöt kaptak a rászoruló családok. Előfor-
dult már, hogy bébiételt, felvágottakat, üdítőket is 

kaptak, de bármilyen élelmiszert szállítanak a roma 
önkormányzat Deák Ferenc utcai irodájába, mindent 
örömmel fogadnak a családok. 
 Az önkormányzat nem csak élelmiszerosztással 
segíti a rászorulókat – tudtuk meg –, például isko-
lakezdéskor a diákoknak írószer- és füzetcsomago-
kat vásárolnak. Most például két kitűnő tanuló is a 
látóterükbe került, a roma fiataloknak nagy terveik 
vannak, az orvosi pályát szeretnék választani, így el-
kél minden segítség, sokba kerül a továbbtanulásuk. 
Nagy kár lenne, ha az anyagiak miatt foszlana sem-
mivé az álmuk. 

 Pálfai István és kollégái arra kérik a monoriakat, 
hogy adományaikkal segítsék a helyi roma közösség 
életét. Nem kell nagy dolgokra gondolni, megunt, 
használaton kívüli ruhákra, bútorokra, elektronikai 
cikkekre, élelmiszerre van a legnagyobb szükség. Pál-
fai Sándor hozzátette, az adományokat elsősorban a 
roma családok veszik igénybe, de bárkinek szívesen 
segítenek, ha a szükség úgy kívánja.  
 Felajánlásaikkal és a helyi roma önkormányzat-
tal kapcsolatos kérdéseikkel keressék Pálfai Sándor 
elnököt a 06-20/212-6894 telefonszámon. 

V. 

Rászorulóknak 
segítenek
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Adott valami egészen különleges hangulatot ennek az interjúnak, hogy beszél getőtársamról azt sem 
tudtam, hol van éppen. Csak sejtettem, hogy Tokaj környé kén valahol, ahonnan épp hazafelé tart. Mi vel 
Lukácsy Györgynél a munkahét nem öt napból áll, inkább hatból, és az is megesik, hogy egyetlen sza-
badnapja sincs, úgy lehet viszonylag praktikusan elérni és telefonon beszélgetni vele, ha épp úton van.

SIKERES MONORIAK

A Strázsahegyről  
indult KARRIER

M iközben ő a számomra isme-
retlen tájban haladva a kér-
désekre válaszolgatott, hol 

hangosan nevetve, hol csendes komoly-
sággal, Monoron a felesége és a két gye-
rek talán többször is rápillantott az órá-
ra: úton van-e már, ébren találja-e őket, 
sikerül-e legalább pár percig örülniük 
egymásnak?
 Amikor megkérdeztem, hogy bír-
ja ezt a tempót, sorra vette: a vasárna-
pot sikerült otthon töltenie, de a hétfő 
már reggel hat harminckor a világ leg-
nagyobb borászati vásárán érte Düs-
seldorfban. Onnan egyenesen Tokajba 
ment, ahol a hétből legalább három na-

pot tölt rendszeresen. Félállásban tanít 
a Szent István Egyetem szőlészeti tan-
székén, szombatonként pedig Villány-
ban tanácsadói feladatainak tesz eleget. 
Mivel tanácsadói vállalkozást alapított, 
a tokajin kívül számos más cég felké-
résére is dolgozik, egyebek közt terve-
zi éppen egy nagy borászcég kétszáz 
hektáros termőszőlőjét.
 – Nemrég egy tokaj-hegyaljai ter-
melőnél volt dolgom, aki megkérdez-
te, nincs-e kedvem elmenni vele va-
dászni. Köszönöm, mondtam én nem 
vadászom. Hát akkor mi a hobbim, ér-
deklődött, mit csinálok, amikor nem 
a szőlővel vagyok elfoglalva. Ha ilyet 
kérdeznek tőlem, kapásból tudok vála-
szolni. Nekem ugyanis a szőlő a mun-
kám, a hivatásom és a hobbim is. Betöl-
ti szinte az egész életemet, bár nagyon 
igyekszem, hogy a családom emiatt ne 
kerüljön előnytelen helyre a fontossá-
gi sorrendben.
 Lukácsy György, bár szakmai elfoglalt-
ságai révén nem tölt túl sok időt itthon, 
a város azért nagyon is számon tartja őt. 
Közismert, hogy a doktori és adjunktusi 
címmel bíró kertészmérnök, egyetemi 
oktató az édesapjával és öccsével, Zol-
tánnal működtet egy szőlő- és borter-
melő vállalkozást, szép sikerrel. Ami-
kor arról beszél, hogy nyolchektáros 
új szőlőterületük van, nem állom meg, 
hogy megkérdezzem: mikor volt kint 
a Strázsán utoljára?
 Megérzi a hangomban a leheletnyi 
malíciát, felnevet:
 – Nem sikerült megfognia, mert már-
cius 15-én itthon voltam, akkor kimen-
tünk metszeni. Egyébként valóban ke-
véssé veszek részt az ottan gyakorlati 
munkában, de benne vannak az én ta-
pasztalataim is. Ha bármibe kezdünk, 
mindig megbeszéljük.
 Ha már a tapasztalatok szóba kerül-
tek, arra lennék kíváncsi, hogy az USA 
Oregon államában képzéssel, szakmai 
munkával töltött időszak, az Új-Zélan-
di két év, a Chilében felkínált oktatói 
munka során melyik volt az erősebb 
élmény: a magával vitt tudás megosz-

tása ott, vagy a hazahozott tapasztala-
tok itthoni hasznosítása?
 Úgy véli, ezek kiegyenlítődtek. A ter-
mesztés európai gyakorlata más, ilyen-
kor visz is, hoz is az ember – mondja. 
Nálunk például a csemegeszőlő ter-
mesztése jelentéktelen a chileiekéhez 
képest, ott ugyanis ez súlyponti kér-
dés. Ennek megfelelően nagyon sok ez-
zel kapcsolatos tapasztalattal lett kint 
gazdagabb.
 Hangosan eltűnődöm ekkor: elkez-
dődhet egy komoly szakmai karrier a 
monori Strázsahegy lankáin, és haza 
lehet oda vágyni mindenhonnan? Hi-
szen Chilében akár élete végéig szóló 
állással várták, de választhatná akár a 
tokaji borvidéket is, amelynek nemzet-
közi sikertörténetet szánnak a fejlesztői, 
és ahová 2013 óta tanácsadói minősé-
gében folyamatosan visszajár.
 Egy kérdésben összefoglalva: miért 
éppen Monor?
 – Mivel a nagyapám és édesapám 
is ért a szőlőhöz és a borkészítéshez, 
gyerekként az öcsémmel mi is be vol-
tunk fogva. És igen, közben úgy meg 
lehetett szeretni a Strázsahegyet. Azért 
akartam én éppen kertészmérnök len-
ni, hogy elmélyíthessem az ott szer-
zett tudást. És azért jövök haza mindig, 
mert itt él az egész családom. Beis-
merem, pillanatnyilag ez a legkomo-
lyabb érzelmi erő, ami itt tart engem. 
De ha el tudok menni a gyerekekért 
az uszodába vagy az iskolába, ha ki-
megyünk adventi gyertyát gyújtani a 
főtérre, ha látom, mennyit fejlődik a 
városközpont, milyen sok rendezvény-
nyel tudják mozgatni a városlakókat, 
az engem mind-mind ideköt. És mos-
tanában ugyan nincs időm társasági 
életet élni, de azt érzem, hogy Mo-
nor mintha már nem lenne alvó vá-
ros. Egyre több a közösség, ahová az 
itt élők tartozni szeretnének, legyen 
az egy gyülekezet, egy kör, egy klub, 
egy baráti társaság, amellyel hozzá 
tudnak járulni, hogy jó legyen itt élni. 
Mert az embernek kell egy hely, aho-
vá tartozni akar.Lukácsy Zoltán, idősb és ifjabb Lukácsy György 

Lukácsy György
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HIT és öröm!
Hogyan élnek a hívők? Mi a feladata egy egyházi ala-
pítványnak? Hogyan teszik vonzóvá a fiatalok számára a 
közösségi életet? Erről beszélgettünk Dékány Bulcsúval, a 
monori Turner Ferenc Alapítvány kuratóriumi elnökével.

Passió

2017. április 9. 17:00
Monor, Szent István tér
Turner Ferenc Alapítvány rendezésében  a Római Katolikus 
Egyházközség fiataljai előadásában

B evallom, semmit nem tudok Turner 
Ferencről. Még az interneten sem 
bukkantam a nevére. Ki volt ő, és 

miért éppen róla nevezték el az alapítványt? 
 – Egy monori plébános volt, aki a 
kommunizmus idején mártírhalált halt. 
Az alapító monori egyházközség min-
denképpen olyan személyt szeretett 
volna névadónak, akire példaképként 
lehet tekinteni. Turner Ferenc minden 
szempontból megfelel ennek az elvá-
rásnak, hiszen egy köztiszteletben álló 
személy volt, aki egyaránt kedvelt volt 
az idősek és a fiatalok köreiben. Az idő-
sebb generáció még most is emlékszik 
rá, ennek ellenére az életútjáról csak ke-
veset tudunk. Nemrég felvettük a kap-
csolatot Turner Ferenc unokahúgával, 
a segítségével jobban megismerhetjük 
majd a néhai plébános életét.

– Mióta dolgozik a közösségben? 
 – Az alapítványt 2004-ben alapí-
tották, a kuratórium elnöki tisztségét 
tavaly óta látom el. Rajtam kívül még 
sokan vesznek részt a munkában. Ku-
ratóriumi tagok és fiatalokból álló ön-
kéntesek. 

– Mik a céljaik?
 – Főleg fiatalokkal foglalkozunk, 
különösen a nehéz körülmények kö-
zött élőket próbáljuk támogatni. Ezen 
kívül sportnapokat, napközis és hitta-
nos táborokat is szervezünk. Ezeknek 
a programoknak természetesen szer-
ves része a sport és a játék, amelyeken 
keresztül elő tudjuk segíteni a fiatalok 
lelki és erkölcsi fejlődését. A fiatal fel-
nőttek közül munkánkat segítik gim-

nazisták, egyetemisták és azok is akik 
már dolgoznak. Tulajdonképpen egy-
mást neveljük, hiszen mi is sokat tanu-
lunk a gyerekektől, miközben megpró-
báljuk nekik átadni a tapasztalatainkat.

– A mai fiatalokat rengeteg inger éri, ame-
lyek többsége nem a hit irányába tereli őket. 
Hogyan tudják mégis vonzóvá tenni szá-
mukra egy egyházi alapítvány programjait?
 – Elvitathatatlan, hogy nagyon sok 
hatás éri a mai fiatalokat a társaik és a 
média által vagy a közösségi oldala-
kon keresztül. A legnagyobb kihívás 
legyőzni a hittel szemben felmerülő 
sztereotípiákat. A fiatalok többségé-
nek nincs helyes Isten és egyházké-
pe. Amikor találkoznak egy hívő fia-
tallal és kiderül, hogy nem egész nap 
a templomban ül, nem csak imádko-
zással tölti az idejét, hanem ugyanúgy 
éli az életét, mint bárki más, példá-
ul tanul vagy dolgozik és még buliz-
ni is eljár a barátaival, akkor általá-
ban eltűnnek az előítéletek. Hiszen 
lehet úgy is szórakozni, hogy szem 
előtt tartjuk a hit által nyújtott erköl-
csi értékeket. Szerencsések vagyunk, 
mert olyan emberek járnak előttünk 
akik az Istennel való élő kapcsolat-
ból fakadó hitet próbálják meg átad-
ni a fiataloknak, nem pedig szlogene-
ket. Ha a gyerekek látják a segítőkön, 
hogy az életüket a hitük szerint ala-
kítják, akkor az hatással lesz rájuk is. 
Amikor elkezdtem járni a plébániára, 
csak péntek esténként voltak ifjúsági 
alkalmak, ma már kedden és pénte-
ken is vannak találkozók, amelyeken 
egyre többen vesznek részt. A fiatalok-
nak lehetőségük van a katolikus plé-
bánia területén különböző játékokra, 
például csocsó, pingpong, léghoki. A 
vasárnapi misén is sok fiatal van. Ők 
a hétköznapokon is keresik egymás 
társaságát, sokan jó barátokká váltak, 
igazi közösséget alkotnak.

– Húsvét közeledtével egy színi előadással 
készülnek: a Passiót adják elő az egyházköz-
ség fiataljai, de nem ez lesz az első szerep-
lésük a nagy nyilvánosság előtt.
 – A Passiót és a pásztorjátékot a fia-
talok minden évben előadják a közösség 
számára. Tavaly ezen kívül az Élőbetle-

hemes játékot adtuk elő karácsonykor a 
város főterén, a művelődési házban pe-
dig a József, az álmok királya című da-
rabot kétszer is eljátszották az egyház-
község fiataljai. A Passiót április 9-én 
először adják elő az egész város előtt, a 
Szent István téren. A hitoktatónk és a 
Vigadó igazgatója, Hanzelik Andrea már 
tavaly beszélgettek arról, hogy jó lenne 
előadni a városnak a Passiót. Örömmel 
teszünk eleget ennek a kérésnek, remél-
jük, hogy ajándék lesz majd a monori 
lakosságnak.

– Milyen programokkal készülnek a nyárra?
 – A Passió után a Zöldágjáró tavasz-
ünnep következik, melyet az egyház-
község más csoportjaival együtt  má-
sodszor rendezünk meg. Szervezünk 
három napközis tábort, Monoron, Mo-
norierdőn és Vasadon. Lesz két hitta-
nos táborunk is, az egyik az általá-
nos iskolásoknak szól, a másik pedig 
az ifjúsági korosztálynak. Ezekre a tá-
borokra és természetesen a többi ren-
dezvényünkre is, mindenkit szeretet-
tel várunk. Nem csak hívők jöhetnek. 
A táborok elsősorban a játékról szólnak, 
ezeket a programokat nagyon szeretik 
a gyerekek.  Varga Norbert

Aki szeretné felvenni a kapcsolatot a Turner 
Ferenc Alapítvánnyal, a turnerferenc@gmail.
com e-mail címen, vagy a 06-30/452-52-91 te-
lefonszámon teheti meg. A pénteki foglalkozá-
sok délután 4 órakor kezdődnek, melyre min-
den érdeklődőt szeretettel várnak!

Elérhetőség
Turner Ferenc (sötét ruhában) labdarúgók körében
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POLGÁRŐRközgyűlés
A Monori Polgárőr Közhasznú Egye-
sület évente tartott közgyűlésének 
az a szerepe, hogy értékelje, lezárja, 
összegezze az elmúlt év eseményeit.

F ebruár 26-án, vasárnap már kora 
reggel nagy volt a készülődés a 
művelődési házban. Egyesüle-

tünk, ifjúsági tagozatunk tagjai mel-
lett természetesen meghívott vendége-
inkre is számítottunk. Tiszteletét tette 
nálunk ezen a délelőttön többek kö-
zött Pogácsás Tibor, a Belügyminiszté-
rium önkormányzati államtitkára, dr. 
Zsombok László, városunk polgármeste-
re és Zahorecz Sándor rendőr alezredes, a 
Monori Rendőrkapitányság vezetője is.

 A közgyűlést Nagy Zol-
tán, egyesületünk elnöke 
nyitotta meg, majd megtar-
totta beszámolóját a 2016-
os év munkájáról. Naszvadi 
László, vezetőségi tag, szol-
gálatvezető és az ifjú ta-
gozat vezetője beszámolt a 
szolgálatokról, óraszámok-
ról, elért eredményekről és 
összegezte a fiatal polgár-
őrök tavalyi tevékenységét 
is. Babinszki János pénzügyi 
eredményeinkről tájékoz-
tatta a megjelenteket.
 A közgyűlésen kiosztás-
ra kerültek a szolgálati el-
ismerések is, kiemelkedő 
munkájukért többen kaptak elismerő 
oklevelet és apróbb ajándékokat. A leg-
több szolgálatot adó polgárőrök Mono-
ri József, Izsáki Linda és Naszvadi Lász-
ló voltak. Dobos Pétert 15 éves polgárőr 
munkájáért jutalmazták. Ifj. Zsigovics Jó-
zsef vette át édesapja posztumusz örö-
kös tagságát.
 Meghívott vendégeink is értékelték 
az elmúlt évet. Pogácsás Tibor elmond-
ta, a 90-es évek óta figyelemmel kíséri 
az egyesület munkáját. Pár szóban ösz-
szegezte emlékeit a megalakulás körü-
li évekből, hullámvölgyekről és sike-
rekről. Kiemelte, mennyire fontos egy 
ilyen egyesület életében a csapatmun-
ka, látja, hogy a múltbeli konfliktusok, 
viszálykodások mára teljesen megszűn-
tek, ami az új vezetésnek köszönhető. A 
polgárőrmozgalom fontos célját hang-
súlyozta: a város nyugalmához, béké-
jéhez járul hozzá nagymértékben.
 Zsombok László megköszönte az 
egész éves önkéntes munkát. Elmondta, 
büszkeséggel tölti el, hogy immár egy 
professzionális szervezetté vált az egye-
sület, hiszen a technika, a személyi ál-
lomány, a vezetés, a megfelelő irányítás 
és szervezés, a törvényes feltételek biz-
tosítása mind teljesített feltétel a minő-
ségi munkavégzéshez. Beszédében ki-
emelte Evarics Györgyné Irma munkáját, 
aki szerinte a fiataloknak kitűnő példa 

lehet. Rengetegszer látja jelzőőrködés 
közben, rendezvényeken, sportesemé-
nyeken, aktív polgárőr tevékenységét ki-
emelkedőnek és példaértékűnek tartja.
 Zahorecz Sándor, a Monori Rendőr-
kapitányság vezetője az állomány ne-
vében köszönetet mondott az egyesü-
letnek, kiemelte, bajtársak között érzi 
magát. Örül annak, hogy ilyen jó a kap-
csolat a rendőrök és a polgárőrök között, 
hiszen a polgárőrség az egyik legfonto-
sabb stratégiai partnere a rendőrségnek.
 Elmondta, a tavalyi évhez képest a 
Monori Rendőrkapitányság területén 
csökkentek a bűnelkövetések és a nyo-
mozási eredményesség is javuló tenden-
ciát mutat. A közbiztonság zászlóshajó-
ja a rendőrség, de az egyik legfontosabb 
tagja a polgárőrség. Ezek az eredmé-
nyek tehát a polgárőrök eredményei is.
 Mindezek után pedig következett 
a közgyűlés legkötetlenebb része, az 
ebéd, melynek elkészítését Balogh József 
polgárőrtársunknak, „főszakácsunk-
nak” és lelkes segítőinek köszönthet-
jük. Igazán finom és ízletes ebédet kap-
tunk, melyet nem győztünk dicsérni. 
Köszönjük a sok-sok munkát!
 Reméljük, a tavalyi év eredményeit 
az idei évben megtartani, de még in-
kább növelni tudjuk közös otthonunk 
védelme érdekében! 

Oberst Marietta, polgárőr

Nagy Zoltán, 
Pogácsás Tibor, 
Zahorecz Sándor 
és Zsombok László

A jövő polgárőrei most még az ifjúsági tagozatot erősítik

A Monori Polgárőr Közhasznú Egyesületről 
további fontos információkat tudhatnak meg 
a www.monoripolgarorseg.hu webolda-
lon, ahol az éves közgyűlésen készült fotókat 
is megtekinthetik.

További hírek  
a weboldalon!

A Monori Lokálpatrióta Egylet Mocsári Károly 
zongoraművésszel szervezett jótékonysági 
koncertet március 17-én. Az esemény bevé-
telét a Monori Kossuth Óvodának ajánlották 
fel a szervezők, két csoportszoba parkettá-
jának felújítására.
 A Monori Lokálpatrióta Egylet ezúton is 
szeretné megköszönni Mocsári Károlynak, 

Kis-Vén Annamáriának és Hegedűs Boglárká-
nak, hogy segítették a kezdeményezést.
 A szervezők köszönetüket fejezik ki a ren-
dezvény támogatásáért a következő cégek-
nek, vállalkozóknak: Kiss Optika, Ildikó Virág, 
Gemini Televízió, Régió Lapkiadó Kft. Nagy Lász-
ló és Társa Biztosítási Alkusz, Róth Artúr, Reibach 
János, Méhész János, Kerbor Kft.

Köszönjük, hogy segített!
   Lakossági tájékoztatót tartottak az M4-es 

gyorsforgalmi út építésével kapcsolatban. A két 
legfontosabb, helyi lakosságot érintő kérdésben 
megnyugtató választ adtak a beruházó és a ki-
vitelező munkatársai: a hamarosan kezdődő 
építkezéshez kapcsolódó teherforgalom nem 
érinti majd a várost, a kivitelezés során nem 
lesz tartós lezárás a Monort Péterivel és Gom-
bával összekötő utakon, így nem kell készül-
niük jelentős kerülőre az érintett lakosoknak.

Megnyugtató válasz
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„Nem lakni és fogyasztani jöttünk  
a földre, HANEM ÉLNI.”

Gyermekéleteket MENTENEK

Felhívás köztéri alkotások  
(szo bor, installáció, „street art” 
vagy „public art” munka) ter ve-
zéséhez a témaötletek gyűjtésére.

A Peter Cerny Alapítvány 1988-as megalakulása óta folyamatosan 
segíti a magyar gyermekegészségügyet. Koraszülött-mentőszolgálatát 
1989. június 21-én indította, az azóta eltel közel három évtized alatt 
több tízezer esetben működtek közre az alapítvány munkatársai. 

Támogassa személyi jövedelemadója 1 szá-
zalékával a beteg újszülöttek és koraszülöttek 
mentését, szállítását végző Peter Cerny Ala-
pítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításá-
ért. Adószám: 19010289-1-42. A támogatás 
feltételeiről és az alapítványról további fon-
tos információkat olvashat a www.pca.hu in-
ternetes oldalon. 

Támogassa az  
alapítványt adója  
1 százalékával!

M agyarországon 1975-ben alakították 
ki a neonatális intenzív központok 
országos hálózatát. Ezekben a köz-

pontokban koraszülött, illetve valamilyen fej-
lődési rendellenességgel, betegséggel született 
gyermekek ellátását végzik. A hálózat meg-
alakulásának következtében jelentősen csök-
kentek a születéskori halálozások és javultak 
a koraszülöttek túlélési eredményei. A kezde-
ti sikereket azonban lassan elhomályosították 
azok a számok, amelyek azt mutatták, hogy a 
gépi lélegeztetést igénylő szállított koraszülöt-
tek halálozása kétszerese volt a gépi lélegez-
tetést igénylő, centrumon belül születettek-
hez képest. A ’80-as években ezt felismerve, 
a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika neonatológus szak-
orvosa, dr. Somogyvári Zsolt kereste a problé-
ma megoldási lehetőségét. Ennek során talál-
kozott Peter Cerny osztrák üzletemberrel, aki 
tevőlegesen szeretett volna segíteni a magyar 
gyermekegészségügy helyzetén, ezért vásárolt 

egy mentőautót, melyet más támogatók segít-
ségével felszereltek szükséges orvosi beren-
dezésekkel, és az 1988-ban megalapított Peter 
Cerny alapítvány azóta is folyamatosan üze-
melteti koraszülöttmentőszolgálatát.
 A korszerű szállítás megszervezésére ugyan 
korábban is történtek helyi kezdeményezé-
sek, azonban a szakmai áttörést az alapítvány 
megjelenése és működése hozta. A koraszü-
löttmentés-szállítás valamennyi szegmensé-
re kifejlesztett rendszer eredményei bizonyí-
tották, hogy országosan is működőképes lehet, 
így biztosítva az esélyegyenlőség lehetőségét 
valamennyi, az ország bármely területén szü-
letett koraszülött részére.
 Az alapítvány speciálisan felszerelt roham-
kocsijai 2016-ban 4066 alkalommal vonultak, 
összesen 176 432 kilométert tettek meg. Gépi 
lélegeztetésre 955 alkalommal került sor. Bu-
dapesten és a környező hét megyében az ala-
pítvány hiánypótló, éjjel-nappali szolgálata 
biztosítja a koraszülöttek és a beteg újszü-

löttek speciális mentését, őrzött szállítását és 
neonatológiai sürgősségi ellátását. 
 Az alapítvány Monor területén is hozzá-
járult a biztonságos egészségügyi ellátáshoz: 
2016-ban 23 esetben volt szükség neonatális 
mentésre, szállításra, sürgősségi ellátásra. 
 Dr. Somogyvári Zsolt, főorvos, szakmai ve-
zető kéri, akiknek a lehetőségeik engedik, tá-
mogassák az alapítvány munkáját felajánlása-
ikkal, adójuk 1 százalékával. A támogatással 
a beteg újszülöttek és koraszülöttek mentését, 
szállítását segítik. 

V annak, akik a társadalmi működés 
egészségességének mércéjeként ér-
tékelik azt, hogy a városi ember te-

vékenységei mennyire ágyazódnak be a vá-
rosi szabadterekbe. Ebből következtetnek a 
városi közeg otthonos voltára. Nyugalomér-
zet, befogadó légkör és valami plusz kell, ami 
a várost otthonná teszi. A magányos otthon-
nal szemben az emberek jelentős része szíve-
sen tölti idejét közösségben, megosztva egy-
mással személyes élményeiket.
 Az élénk, virágzó közterek erősítik egy vá-
ros vagy környék lakóiban a közösségi érzést; 
ahol ezek hiányoznak, az emberek kevésbé 
élik át az együvé tartozás élményét. A köz-
terek egyéniséget adnak a városnak. Nagy-
szerű közösségi terek nélkül nem lennének 
nagyszerű városok.

 Megújuló köztereinken városunk önkor-
mányzata a színvonalas, maradandó köztéri 
alkotások sorát is gyarapítani szeretné. Az 
ízléses díszburkolat és az új utcabútor fon-
tos a településkép javításában, a lakosság 
közterületi komfortérzetének javításában. 
A közösségi terek hangulatát azonban sze-
rencsés esetben nem csak a kész térkő és a 
növényzet adja, hanem egyrészt azok a sze-
mélyes emlékek, melyek egy térhez, parkhoz 
köthetők, másrészt azok az események, sze-
mélyek, történetek, melyek évtizedek óta a 
kollektív városi tudatunkban is élnek, me-
lyeket a monoriak ismernek, melyekre szíve-
sen emlékeznek. Egy köztér tervezése nem 
feltétlenül csak út- közmű- és parképítésze-
ti feladat. Az utóbbi években a városok vi-
lágszerte egyre jobban uniformizálódnak. A 
közterület szerencsés esetben nem csak az 
előre gyártott utcabútor-elemek, cserjék és 
járólapok összessége, hanem olyan egyedi 
megoldások, alkotások is meghatározzák, 
melyek kifejezetten az adott településre jel-
lemzőek, egy helyi történetet, emléket örökí-
tenek meg. Ettől lesz annak a térnek, utcács-

kának egyedi, csak arra az adott településre 
jellemző íze, egyéni arculata. Hogy ne olyan 
legyen, ami lehetne akár bárhol. A jó közté-
ri alkotás látvány- és hangulati elemként is 
szolgál. A mindennapok apró kis forgácsai 
ezek, amelyek lehet, hogy észrevétlenül 
szebbé teszik az átlagos napjainkat. Az ut-
caművészet társadalomformáló ereje bizo-
nyított.
 Identitásadó épületeink és megújuló köz-
területeink mellé tehát identitásadó köz-
téri alkotásokra is szükség van, melyektől 
igazán monori egy monori helyszín, park 
vagy találkozási pont. Hiszen „Azért va-
gyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne”.
 Olyan témákra, monori személyek, esemé-
nyek, történetek megörökítéséhez várunk ja-
vaslatot a tisztelt monori lakosságtól, melyek 
Monorhoz köthetők és melyek köztéri alko-
tások alapjául szolgálhatnak.
 Az ötleteket a titkarsag@monor.hu e-mail 
címre, vagy az Kossuth Lajos út 78–80. alatti 
Polgármesteri Hivatalba várjuk 2017. április 
10-ig. Monor Város Önkormányzata
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Hirdetés

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

KeréKpár SZAKÜZLeT
Minőségi  

kerékpárok

Nyitvatartás: H: 12–18, K–P: 9–18, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595

Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 3900 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2200 Ft/20 kg

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők .
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók, 
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika . KERTÉPÍTÉS.

Tápok, takarmányok

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2017. április 5-én 17 Órakor

30 éve Monoron
Részletfizetési lehetőség

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

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

A z évek során több szervezet is segí-
tett a verseny lebonyolításban a Mo-
nor Környéki Strázsa Borrendnek, így 

lesz ez idén is. A kulturált borfogyasztást 
népszerűsítő egyesület mellett a József Atti-
la Gimnázium, a Monor és Környéke Hegy-
község, a KerBor Kft., a Monori Borút Egye-
sület és a Kövál Zrt. közös szervezésében 
várják a nevezőket. 

 A szokásoknak megfelelően fajtánként 
négy palack saját készítésű fehér-, rosé- vagy 
vörösbor leadásával lehet indulni a megmé-
rettetésen. A nevezett borokból legalább 100 
literrel kell rendelkezni. A borokat 0,75 literes 
palackokban, a versenyt megelőző pénteken, 
április 7-én 15 óra 30 és 18 óra között lehet le-
adni a helyszínen. Nevezési díj borfajtánként: 
1000 forint. A versenynek helyet adó terme-

Idén is meg- 
rendezik a monori

BORVERSENYT  
Immár 23. alkalom  mal rendezik meg a városi és térsé-
gi borver senyt. Fontos eseménye ez a mo  nori boros 
közösségnek, hi szen a borok közül a legmagasabb 
pontszámot elérő, helyben ké szült nedű lesz Monor 

város bora 2017-ben. A bor verseny áp rilis 8-án, szom-
ba ton 15 óra   kor kezdő dik a Jó zsef Attila Gimnáziumban.

ket a gimnázium Dózsa György úti, postá-
val közös bejáratán keresztül lehet megkö-
zelíteni. A borversenyt idén is közös vacsora 
követi. További részletek a szervező honlap-
ján, a www.strazsaborrend.hu oldalon olvas-
hatnak.  nfo 

GASZTRONÓMIA

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

Parole
 NYELVISKOLA

Angol, német 
nyelv-

tanfolyamok
és magánórák. 

A nyelviskola 
a második 

baráti köröd!
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A szabadtéri  
rendezvények szezonját 
készíti elő a VIGADÓ

Jól kezdődött a jubileumi tizedik évada a Vigadó Kulturális és Civil 
Központnak. Egymást érték a sikeres rendezvények: gyermekkoncert, 

mozifilmvetítés, operettelőadás is szerepelt az elmúlt hetek kínálatában. 

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. 

április 29-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Tipp:

Lemostuk 

az árakat!

Rendezvényt  tervez?

Szervez?  Megoldás: 

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

550  

Ft /szet t

„Moppy”  

Ovális

felmosó-
készlet
960 Ft 

helyet t

az újság 

fel mu ta-
 tójá nak!

F ebruár végén két előadást 
is megtöltöttek az óvodá-
sok a művelődési házban, 

így együtt búcsúztatták a farsangi 

időszakot a Kolompos együttes-
sel. Március elején újra moziként 
várták a Vigadóba az érdeklő-
dőket: Kaszás Géza A Lovasíjász 
című filmjét vetítették telt ház 
előtt. Március második felében 
ismét operettest keretében szóra-
koztatta Oszvald Marika a nagyér-
deműt. A díszteremben már csak 
néhány hétig rendeznek prog-
ramokat, ezek közül kiemelke-
dik Pál Feri atya monori előadá-
sa, melyre hetekkel ezelőtt elkelt 
minden belépőjegy.
 A tavasz érkezésével lassan 
megkezdődik a szabadtéri ren-
dezvények időszaka, melyben 
szintén változatos programok-
kal várják a közönséget. A Vigadó 
által szervezett idei első és egyik 
fontos kültéri esemény a Mozdulj 
MonorON program május 6-án. 
A tavaly létrejött tömegsportren-
dezvény új helyszínre költözik! 
A hangulatos Kis tó mellett in-
gyenes aerobikedzés, a Tavas-
park sétányain futóverseny várja 
a sportolni vágyókat! A szombat 
délutáni program vendége ismét 
Katus Attila aerobik-világbajnok 
lesz. A közös testmozgást követő-
en városi futóverseny rajtol majd: 
a Tavaspark sétányain kijelölt kör-
pályán egy távon, több korosz-
tály számára hirdetnek versenyt. 
A korosztályok győzteseinek dí-
jazása mellett különdíjak is gaz-
dára találnak: keresik a legifjabb 
és legidősebb célba érkezőket, a 
legaktívabb és a leggyorsabb kö-
zösségeket Monoron! A futóver-
seny nevezési feltételei és továb-
bi információk a www.vigadokft.
hu honlapon olvashatóak.
 Május elejétől minden hétvégé-
re jut majd szabadtéri program a 
Vigadó szervezésében. Előbb Fe-
nyő Miklós koncertje lesz remek 
szórakozási lehetőség, rákövet-
kező héten a monori zeneiskola 
ünnepli 50 éves fennállását a Piac- 

és Fesztiválcsarnokban. Május 20-
án szervezik a Strázsahegyi Teke-
rőt, a hónap utolsó vasárnapján 
pedig a városi gyereknapot. Ez 
utóbbi esemény szintén megújul 
és új helyszínre, a Városi Uszoda 
mellé költözik. A rendhagyó Bu-
borék Buli vendége természete-
sen a népszerű Buborék együttes 
lesz majd.
 A város két legnagyobb rendez-
vényének szervezése is jól alakul. 
Június 10-én a Borvidékek Hétvé-
géjén ismét kiváló borokat kóstol-
hatnak. Biztosan Monoron kínál-
ja legjobb nedűit a villányi Bock 
Pincészet, Egerből a Juhász test-
vérek borászata és a badacsonyi 
Laposa Birtok is. Az önkormány-
zat által támogatott rendezvény-
re a szervezők több színvonalas 
és ingyenes zenei produkcióval 
készülnek. Először lép fel nálunk 
a Ladánybene 27 együttes, be-
mutatkozik a smooth jazz hazai 
nagykövete Zolbert, valamint a 
több díjjal is elismert Kiss Kata 
Zenekar. Ezen felül több megle-
petéssel is készül a Vigadó és to-
vábbi monori zenészek: amatőr 
helyi zenekarként színpadra lép 
a Faith Monor együttes és a blues 
körökben jól csengő nevű Huck-
leberry Guys is. 
 A tavaly közel tízezer nézőt 
vonzó augusztus 20-i koncertnek 
is megvannak a fellépői. A 21 óra-
kor kezdődő tűzijáték előtt a ma-
gyar blues királya, az elmúlt 50 
év magyar zenei életének egyik 
meghatározó alakja Deák Bill Gyu-
la lép színpadra! Az estét az utób-
bi évek hazai pop-rock zenéjének 
maszkos üdvöskéje Pásztor Anna 
és a háromszoros Fonogram dí-
jas Anna and the Barbies nagy-
szabású élő koncertje zárja.
 Elmondható tehát, hogy izgal-
mas, programokban gazdag he-
tek és hónapok előtt állunk Mo-
noron!

Katus Attia a város visszatérő vendége

Koncert május 12-én

A Borvidékek Hétvégéjének vendégei

Augusztus 20-án Anna and The Barbies
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HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt 
dolgai  LXXXVI.Az első  

világháború után

A háborúból hazatért katonák1920-
ban még mindig szenvedtek a 
harctéri emlékektől. A három 

hónapra tervezett háború majdnem 
hússzor olyan hosszú, „embert kell ölni” 
jelszavú küzdelemmé lett. Bebizonyo-
sodott, hogy a háborúra sem a haderő, 
sem pedig a hátország nem volt felké-
szítve. Az orosz haderő létszámában és 
tűzerejében két és félszeresét tette ki a 
miénknek. Az olasz fronton az 50 kilós-
ra lefogyott katonák nem voltak 
képesek nagyobb arányú tá-
madó hadműveletre. 
 Az élelmezésben már 
1914-től nélkülözni 
kellett. A hadiszállí-
tók papírtalpú bakan-
csokkal és foszló tex-

tilanyagokból készült egyenruhákkal 
látták el a honvédeket. Apám, Dobos Já-
nos, 20 évesen megjárta az olasz frontot. 
Mesélte: parancsot kaptak arra, hogy a 
lövészárokban „gazdaságosan” étkez-
zenek, vagyis hússzor is rágják meg az 
ennivalót. Mindezeket nem volt köny-
nyű kitörölni az emlékezetből.
 A „Közérdek” című monori hetilap 
főszerkesztője 1921 nyarán sétát tett a he-
lyi piacon. Írásában megállapítja, hogy: 

„A szárazság dacára van bőven 
minden, ami a háziasszony 

gondját eloszlatja. Baromfi, 
gyümölcs, kerti termény. 
Kevesebb a tejtermék 
és a tojás, ez a legkere-
settebb élelmiszer. Így 
van a túróval is, csak az 
kap, aki a gyanús ízű 

tejfölből vásárol. A fa a 
legkeresettebb cikk, vagy 

tíz kocsival szerepel. Ügye-
sen van felrakva, ha elrendez-

nénk, fél kocsival lenne ez a mindössze 
200 kiló fa, 800-900 koronáért. A fakeres-
kedő ugyanezért csak 165 koronát kért 
mázsánként. A kofák a piac legfürgébb 
alakjai. Mire a rövidszoknyás nagysá-
gák és terjedelmes asszonyságok 9 óra 
tájban kiérnek a piacra, a kofák már a 
keresett árukat összevásárolják, külö-
nösen a baromfit. Így a nagyságák drá-
gábban kényszerülnek vásárolni a ko-
fáktól. Íme, a lustasági hullám táplálja 
a drágasági hullámot.” 
 Néhány áru és vételára. Gabonane-
műek métermázsában: búza 250 korona; 
rozs, árpa és zab 900 K. Kukorica hekto-
literenként 1000 korona. Főzelékek kilo-
grammonként: burgonya 5 K, bab 6, ubor-

ka 5, hagyma 8 K. A paprika darabja 20 
fillértől 1 koronáig terjed, a mák literen-
ként 30 K. Gyümölcsök kg-ban: szőlő 24 
K, körte 10, alma 8, dinnye 4, szilva 5 K. 
Tejfélék, tojás: a tej literje 10 K, a tejföl 40 
K, túró kg-ként 40, a vaj 140 K, a tojás da-
rabja 3 K 50 fillér. Baromfi: kirántani való 
csirke párja 30-40, sütni való csirke 50-
60 K; tyúk 130-140 K, tömött kacsa 170-
180 K, tömött liba kg-ként 60 K. 
 A szerkesztő úr ugyanakkor elfelejtet-
te megírni, hogy a háború előtti kerese-
tek 60 százalékát érték csak el 1921-ben. 
Például egy szakképzett munkás kere-
sete – legjobb esetben – 1914-ben még 
heti 40-50 korona volt. A segédmunkás, 
a napszámos, a cseléd ennek csak töre-
dékére számíthatott. Ha családban – fe-
leséggel, gyermekekkel (5–10 fő) – élt, 
akkor vajon mennyi jutott a piaci költ-
ségekre? Arról nem szólva, hogy töme-
ges munkanélküliségtől is szenvedtek.
 Forrás: Közérdek. Monor, 1914–1932, 
Szerkesztő: Süveges József; Gyáni Gábor–
Kövér György: Magyarország társadalom-
története. Osiris Kiadó, Budapest, 2016; 
Berend T. Iván–Szuhay Miklós: A tőkés 
gazdaság története Magyarországon 1848–
1944. Kossuth Könyvkiadó, 1973.

Dr. Dobos György,  a helytörténeti kör elnöke

A román megszállók hadvezetése 1919 augusztusában Hirkó 
Béla árvaszéki ülnököt „városparancs nokká” nevezte ki. De 
a kormány – táviratban – Dömötör Béla honvédőrnagy sze-
mélyére módosította a döntést. A monori képviselő-testü let is 
feléledt. Gyűlést tartott Földváry Bertalan főszolgabíró elnök-
lete alatt, G. Bokros Sándor bíró vezetésével. A régi tisztviselő-
ket visszahelyezték hivatalaikba. A testület tudomásul vette a 
városparancsnok kinevezését, a csendőrség felállítását. Meg-
választotta Vitális Jánost rendőrfelügyelőnek és megbízta a 
rendőrség felállításával. A polgári élet lassan megindult.

Lé
de

r O
rso

lya
 ük

un
ok

a g
yű

jté
se

A s
ze

rző
 fé

ny
ké

pe

G. Bokros 
Sándor bíró 
síremléke

G. Bokros Sándor bíró

Parancsot kaptak arra, 
hogy a lövészárokban 
„gazdaságosan” étkez-

zenek, hússzor is  
rágják meg az  

ennivalót 
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Közös nevező
Tíz éve született meg a Strázsa 
újság, a Gemini Televízió és 
a Vigadó összefogásával az 
a gondolat, hogy a monori 
képzőművészek bemutatására 
kiállítássorozatot szerveznek.

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!

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. április  
19-én  és 26-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!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

K ezdetben az adott évben szereplő mű-
vészeket a szervezők közösen nevez-
ték az általuk alapított díjra, az ol-

vasók pedig, a Monori Strázsában közölt 
tudósítások alapján is, közösen szavazhat-
tak a nyertesre. 2009-től a sorozat regionális 
szintre bővülve folytatódott, sőt már mesz-
szebbről érkezők is szívesen kerestek lehe-
tőséget a Vigadó galériájában való megjele-
nésre. Így a „Közös nevező” mottó jelentése 
is gazdagodott, kiteljesedett. A képzőművé-
szet közös nevezőjén egyre több művész is-
merte meg egymást, lakóhelyeik kölcsönös 
kiállításai kapcsán is, egyszersmind a kul-
túra követeként, a települések közötti sajá-
tos kapcsolatokat is erősítve. A közelmúlt-
ban is láthattuk itt például a Dunakanyar 
sokszínű kortársművészetét, de alkotóként 

és művészetszervezőként Örkény alpolgár-
mesterét is. A legutóbb pedig a házigazda, és 
a kiállító városának polgármestere jelenlété-
vel és szavaival is hangsúlyozta a fentiek je-
lentőségét. Fazekas László, Albertirsa polgár-
mestere, ekképpen:
 – Miklosovits László személyében az a mű-
vész mutatkozik be Monoron, aki éppen ötven 
esztendeje él Albertirsán. A mi településünk-
nek minden bizonnyal rövidebb életűek a kép-
zőművészeti hagyományai, mint Monornak. 
2018. augusztus 20-án ünnepelhetjük majd 
az első albertirsai képzőművészeti kiállítás 

ötvenedik évfordulóját. Annak Miklosovits 
László és két művésztársa volt a szervezője 
és kiállítója. Az azóta eltelt évtizedek során 
kialakult a kapcsolat Monor és Albertirsa 
képzőművészeti élete között. Mindkét tele-
pülés művészeinek sorában akadnak olyanok, 
akik már bemutatkozhattak a másik város-
ban. Legutóbb például Koday László varázsla-
tos képeit láthattuk Albertirsán. Mindemiatt 
örülök a Monori Vigadó kiállítássorozata cí-
mének. A Közös nevező ugyanis a két város 
kapcsolatára is igaz, amennyiben egymás 
képzőművészei alkotásainak megismeré-
se is egyfajta közös nevező. Úgy tekinthet-
jük, hogy e közös nevező keretében hoztuk 
ma el önökhöz Miklosovits László grafikái-
nak egy részét. Azét a Miklosovits Lászlóét, 
aki Albertirsa művészeti életének egyik leg-
nagyobb ikonja. Ez a kifejezés két dolog mi-
att helytálló. Az egyik az imént említett fél-
évszázados jelenlét, a másik pedig az a nívó, 
amit Miklosovits alkotásai képviselnek.
 Meggyőződésem, hogy az ő mai monori 
jelenléte erősíti a két város közötti Közös ne-
vezőt –, azt a kapcsolatot, amely létezik, ám 
a jövőben sok új tartalmi elemmel bővíthető. 
Kívánom, hogy sikerüljön ez a tartalmi töl-
tekezés! B.G.
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Hirdetés

KÖZÖS NEVEZŐ  
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Április 3. 17 óra
Bátki Zsuzsa kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

KERINGŐK KÉT ZONGORÁN
Április 4. 19 óra
Mocsári Károly és Balázs János kétzongorás estje.
Vigadó, díszterem

PEST MEGYEI IFJÚSÁGI  
HANGVERSENYSOROZAT 
Április 7. 10 óra és 12 óra
Záró előadás. Talamba ütőegyüttes: Az ősembertől napja-
inkig – 60 perc alatt a Föld körül.
Vigadó, díszterem

SZÉPKORÚAK FÓRUMA
Április 19. 16 óra
Tájékoztató és információs nap nyugdíjasok részére.
Művelődési ház

MOZDULJ MONORON
Május 6. 16 óra
Aerobikedzés Katus Attilával és városi futóverseny.
Kistó és Tavaspark

FENYŐ JUBILEUM 2017
Május 12.
Fenyő Miklós koncertje, jegyek már kaphatók!
Piac- és Fesztiválcsarnok
 
Ezúton tájékoztatjuk vendégeinket, hogy Pál Feri 
atya áprilisi előadására minden jegy elkelt!

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.

PASSIÓ 
Április 9. 17 óra
A katolikus egyház közösségének előadása.
Szent István tér

NYÍLT NAP A BÖLCSŐDÉBEN
Április 21. 9 óra
Családi délelőtt, mely során megismerhetik az intézmény 
mindennapi működését.
Városi bölcsőde 

Monori intézmények, civil szervezetek, 
egyházak programajánlója

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK 
EGYESÜLETÉNEK TALÁLKOZÓJA
Április 22. 
Művelődési ház

VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
Április 26. 
Vigadó, díszterem

ZÖLDÁGJÁRÁS A KATOLIKUS EGYHÁZ 
KÖZÖSSÉGÉNEK SZERVEZÉSÉBEN
Április 29. 
Szent István tér

FORRÁS KÓRUS ÉVZÁRÓ 
HANGVERSENYE
Május 5.
Vigadó, díszterem
  
A programok részleteiért keressék a megadott  
elérhetőségeket vagy az egyesületek, klubok vezetőit! 

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

G

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

•   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

Minden, ami 
kémény!
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   Szereted a jó filmeket? Megosztanál mások-
kal egy-egy rendkívüli alkotást? Szívesen ír-
nád le véleményed, vagy csak olvasnád má-
sok írását meghatározó művekről? Válogatós 
vagy, ha filmekről van szó, esetleg minden-
evő? Így vagy úgy, mindenképp a Kultmozi 
klubjában a helyed!
 Kell egy jó közösség, aminek tagja lehetsz, 
akikkel havonta találkozhatsz és együtt meg-

MMM – Mozi 
Monoron Másképp

Hirdetés

   Willie Russel Shirley Valentinról alkotott 
történetét sokan ismerik. A kétrészes egy-
szereplős vígjáték 1988-as londoni ősbemu-
tatója óta körbejárta a Földet.
 A monoton házasságában meghasonu-
ló, szebb életre vágyó asszony szerepét Ma-
gyarországon – Cserje Zsuzsa rendezésében – 
Vándor Éva, a József Attila Színház Jászai Ma-
ri-díjas művésznője vitte színre.
 Ezt az igazán kuriózumszámba menő elő-
adást láthatják a monori színházlátogatók 
április 21-én, pénteken este 7 órától, a Jászai 
Mari Általános Iskola aulájában.
 Jegy elővétel: 29/611-580

Shirley Valentin  
városunkba érkezik

48–58 méretig

Magyar, lengyel, olasz 
és török divatáru

Folyamatos akciók • Hetente megújuló árukészlet

Monor,  
Petőfi Sándor u. 3. 

d • i • v • a • t

Monor,  
Petőfi Sándor 

utca 16.
Az erdészettel szemben

t
á
pMonor, 4-es főút, a kőlerakat 

és az Atlasz Hentesbolt között
06-70/579-4241

TáplerakaT
A régió legnagyobb választékával

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

1991 óta

400 m2-en

Gyári lerakat
Ki

stó
i ú

t

Yb
l M

ikl
ós

CeglédbUdapesT 4

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14

A készlet erejéig.

TAVASZI 
ÁRZUHANÁS!
Más emel, mi engedünk!

Nyúltáp 20 kg: 1990 Ft

szezonindíTÓ akCiÓs  
baromFiTápok!

nézhetitek azt a filmet, amelyre a legtöbb 
klubtag szavaz. Emellett megízlelheted a – séf 
által megálmodott – filmhez illő ínyenc falat-
kákat és megkóstolhatod tematikus bortrión-
kat is. Mi kell még? Te és a kedvenc filmjeid! 
További információért keresd a Facebookon 
a Kultmozi Klubot.
 Helyszín: Strázsahegy, Kultpince
 Vetítések: április 6. és május 4.

Tavaszi programok kicsiknek  
és nagyoknak Monor központjában

  Kihagyhatatlan családi 
napra invitálunk. Töltsünk 
idén együtt két vasárnapot 
is, felhőtlen jókedvben és 
szuper társaságban! Nem 
érdemes kihagyni, viszont 
érdemes a barátainkat is 
magunkkal hozni.
 Ezt kínáljuk: korgó gyom-
rúaknak húsvéti ebédmenü és helybeli terme-
lők gaszt rofinomságai; leleményeseknek: töké-
letes nyu szihozta ajándékok; ügyeskezűeknek: 
kreatív foglalkozások ovisok, iskolások és vál-

lalkozó kedvű felnőttek szó-
rakoztatására.
 Kézműves foglal ko zása-
inkon mindent készítünk 
papírból és textilből, ami 
tavaszi! A belépés ingyenes. 
A foglalkozások anyagkölt-
sége: 200 forint résztvevőn-
ként.

 Helyszín: Monor, Vigadó Étterem (Kos-
suth Lajos u. 65–67.) Húsvéti zsongás: ápri-
lis 9., 11 és 16 óra között. Anyák napja: má-
jus 7., 11 és 16 óra között.
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A losonciak márci-
us 3-án viszonoz-
ták a monori vendég-

szereplést, a Jászai Mari Általános 
Iskola Aulájában. Egy abszurd helyzet 
szerelmi háromszögéből négyszöggé 
táguló francia komédiával, Boris Vian: 

Közelebb került egymáshoz 
LOSONC ÉS MONOR

A Monor Színház társulata – Nagyvárad, Beregszász és Kassa után – immár a 
negyedik határainkon túli magyarlakta területre vitte el február 10-én itthon sikert 
aratott darabját. A „Hová tegyük Rákosi elvtársat?” ezúttal a losonci Kárrmán 
József Színházban került szíves fogadtatásra. Patkós József rendező úgy értékelte 
ottlétüket, hogy a közönség együtt élt a játékkal, szép emlékekkel térhettek haza.

Medúza-fő című darabbal arattak most 
jelentős közönségsikert.
 Városuknak már csak 8 százaléka, 
4000 fő a magyar, állami híján városi 
támogatással működnek.
 Társulatuk igazgatójával, Csáki Ist-
vánnal beszélgettünk az előadásuk utá-
ni jó hangulatban.
 – Nonprofit civil szerveződést hoz-
tunk létre – kezdte válaszát tájékozó-
dó kérdéseinkre. – Mi szeretetből, a 
magyarság iránti hűségből játszunk, 
a közel 30 évünk alatt egyetlen fillért 
soha senki nem kapott a társulatban. 
De a rendezést, dramaturgiát, zenét 

profikkal végeztetjük és megfizet-
jük. Ily módon is meghatá-

rozó társulatává váltunk 
a szlovákiai magyar 

színjátszásnak. Tájo-
lásaink során a loson-
ci, a nagykürtösi és ri-
maszombati járásban, 
sőt országosan is. Ta-

valyi darabunkkal öt 
díjat hoztunk haza Ko-

máromból, az ideivel pe-
dig a legjobb szórakoztatás 

díját nyertük el a Jókai Napokon. 
Van olyan színészünk, aki profi színhá-
zaknál is dolgozik, de nálunk amatőr. 
Sokat tanultunk például a Gyöngyösi 

KULTÚRA

Játékszín losonci származású vezető-
jétől, de hivatásos szlovák rendezők-
től is. Szívesen jönnek hozzánk, mert 
társulatunk szívvel-lélekkel, mindent 
odatéve játszik. Ha meg tudok valósí-
tani olyat, amit egy profi rendező tő-
lem akar, az nagyon jó. A legfőbb kü-
lönbség az, hogy a profik naponta, az 
amatőrök pedig szinte csak a hét vé-
gén próbálhatnak. A közönség között 
előadott kamaradarabunknak ez most 
az előnyére vált, de ártalmára is for-
dulhatott volna, ha hibázunk. Örü-
lünk, hogy szép számú, értő közönség 
jött össze, ami nagyon sokat lendített a 
mi játékunkon is. A mi közönségünk 
is jól mulatott, jókat nevetett a jól ki-
dolgozott és előadott monori gegeken. 
Ha a Monori Színház a közeljövőben 
újra eljön Losoncra egy darabbal, az 
azt fogja jelenteni, hogy a Rákosi tet-
szett, és eljövök megnézni – mondta 
Csáki István.
 – Úgy érzem az ottani és az itte-
ni közös vacsora jóleső beszélgetései 
után különösen, hogy mi is nagyon 
szívesen láthatjuk önöket adandó al-
kalommal, ha el tudnak jönni. Ennek 
a kapcsolatnak, barátságnak mi lesz a 
jövője, azt még nem tudhatjuk; de örü-
lünk hogy eljöttünk és megismerked-
tünk. B.G.       

Monori előadás

Hirdetés

             

          

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

Szívesen jönnek 
hozzánk, mert 

társulatunk 
szívvel-lélekkel, 
mindent odatéve 

játszik 

Kiadó  
Monor központjában 
20 m2-es felújított 

helyiség  
üzletnek, 
irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni 
napközben  

a 06-30/472-5616  
telefonszámon lehet!

Ingatlanába költöztek  
                        a méhek?

Telefon: 
06-30/467-7216,  
06-70/607-4444

Ingyenes rajbefo-
gást vállalok  
áprilistól júniusig! 
40 éves méhészeti  
tapasztalattal.
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A z előző két évben Kochné Márton 
Noémi és Jámborné Kécskei Ilona 
tanárnők megosztott felkészíté-

sével a két csapat (5-8. illetve 9-12. osz-
tályosok) közül az egyik, tavaly pedig 
együttes munkájukkal mindkettő dön-
tőbe jutott. Akkor a nagyok csapata már 
a harmadik, a kisebbekké pedig a nyol-
cadik helyen végzett. Az idén mindket-
tő első helyezett lett elődöntős csoport-
jában, Jámborné tanárnő irányításával. 
Monor az előző éveinek szép eredmé-
nyei alapján kaphatta azt a lehetőséget, 
hogy az egyik országos elődöntőt ná-
lunk, a Vigadóban rendezhették. Jogos 
örömöt érezhettek kisdiákjaink február 
26-án, amikor több nagyváros tanulói 
előtt sikerült megnyerniük a versenyt. 
Különösen azután, hogy idősebb társa-
ik az előtte lévő napon Kazincbarcikán, 
10 csapatot megelőzve korosztályuk ösz-
szesen 24 elődöntős együttese közül a 
legmagasabb pontszámmal végeztek 
az első helyen. Az öthetes internetes 
selejtezőktől a szóbeli elődöntőig, illet-
ve a március 11-12-i döntőig november 
óta folyt az alapos készülés. Hihetetle-
nül sok adatot kellett megtanulniuk a 
szóbeli fordulókra, ahol már semmi-
lyen segédanyag nem volt használható.
 Mindkét korosztálynak tudnia kellett 
a riói olimpia magyar eredményeit (az 

1-6. helyezésig), az érmesek életrajzával 
és előző sportsikereivel. A nagyobbak-
nak még az ottani 306 nemzetközi baj-
nokról is mindezt. Közös feladat volt a 
paralimpiák magyar bajnokainak isme-
rete. A kisebbeknek az első athéni nyá-
ri olimpia magyar eredményei mellett 
el kellett sajátítaniuk a nemzetközi do-
bogósokét is, és ismerniük kellett pont-
szerző birkózóinkat, aranyérmeseinket 
részletesen is. Érdekes feladatuk volt 
még a téli és nyári olimpiai plakátok, 
fáklyák és kabalák felismerése. A na-
gyobbaknak tudniuk kellett 10 kevésbé 
eredményes olimpiai sportágunk első 
hat helyezettjének, valamint pontszerző 
sportlövőinknek az adatait, az aranyér-
mesekét részletesebben is.
 A tatai döntőben a kisebbek – Kajos 
Panna, Tóth Attila, Köves Áron, Kiss Ádám 
derekasan küzdve jobb helyezést értek 
el a tavalyinál. Ötödik helyük jutal-
mait Mohácsi Ferenc zsűrielnök, a mel-
bourne-i bronzérmes kenus adta át. A 
nagyobbak a felmenő rendszer miatt 
gyakorlottabbak lehettek. Szilos Cinti-
át, Kádár Katát, Lehota Esztert és Lehota 
Vilmost Martinek János öttusázó olimpiai 
bajnok, valamint a tatai edzőtábor igaz-
gatója köszöntötte külön, bravúros tel-
jesítményükért. Számukra – a gyönyö-
rű kristályból készült vándorkupa és a 

OLIMPIATÖRTÉNETBŐL 
a monoriak lettek a legjobbak
Országos versenyt nyertek a Mező Ferenc Szellemi Diák-
olimpián a monori József Attila Gimnázium és Köz gaz-
dasági Szakgimnázium diákjai. Nem véletlen szerencse 
folytán. Nagyon komoly és tuda tos felkészüléssel ne-
gyedik éve kerültek be a verseny országos döntőjébe, 
ahol először ötödik, majd hatodik helyen végeztek.

nemzetközi olimpiai táborban való nya-
ralás elnyerése mellett – külön élmény 
volt, hogy személyesen találkozhattak 
az olimpiai bajnok párbajtőrcsapat tag-
jaival és Szász Emesével is.
 Diákjainkkal teljesült a meghirdető 
Magyar Diáksport Szövetség és a Ma-
gyar Olimpiai Akadémia szándéka: a 
magyar olimpiatörténet megismerteté-
se és megszerettetése a fiatalok körében. 
Ők ezzel egyszersmind növelték iskolá-
juk és városunk jó hírnevét is. B.G.

Hirdetés

A fiatal versenyzők csapata

Győzelem után a gimnazisták és felkészítőik

A HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a 
állítja, hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. május 12-ig és 
találjuk meg közösen a megoldást Önnek, hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. május 12-ig tartanak.

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ Bejelentkezés: 06-30/337-1294
2200 Monor, Balassa u. 1.  

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.



 MONORI STRÁZSA | 2017. április20

SPORT

Hirdetés

Az utóbbi időszak  
kiemelkedő úszósikerei

Jelentkezés: Tel.: 06-29/412-372,   
E-mail: huszar.dakov@gmail.com

Főbb feladatok, munkák: 
•  szennyvízcsatorna-rendszer karbantartása,  

hibák elhárítása
Az álláshoz tartozó elvárások: 
•  műszaki végzettség (előny, de nem feltétel)
•  megbízhatóság
•  pontos, precíz munkavégzés
•  „B” kategóriás jogosítvány
Előny: 
•  villanyszerelői végzettség
•  „C” kategóriás jogosítvány
Munkavégzés helye:
Monor térsége, vagy Albertirsa térsége.

DAKÖV KFT.  
MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁGA 
Monori és Albertirsai telephelyére  
szakembert keres az alábbi munkakörbe:
Csatornahálózat-karbantartó

Főbb feladatok, munkák: 
•  ivóvízközmű-rendszer karbantartása
•  csőtörések javítása
•  ivóvízbekötések szerelése

Az álláshoz tartozó elvárások: 
•  csőszerelő képesítés (előny, de nem feltétel)
•  megbízhatóság
•  pontos, precíz munkavégzés
•  „B” kategóriás jogosítvány

Előny: 
•  jó kommunikációs készség

Munkavégzés helye:
2200 Monor, Csévharaszti út.,  
valamint Monor és térsége

DAKÖV KFT.  
MONORI ÜZEMIGAZGATÓSÁGA 
Monori telephelyére szakembert keres  
az alábbi munkakörbe:
Ivóvízhálózat-karbantartó

Jelentkezés: Tel.: 06-29/412-372,   
E-mail: huszar.dakov@gmail.com

MONORI SE–MTK  
BUDAPEST II
Április 2. 16 óra 30
NBIII labdarúgó-mérkőzés.
Balassi Bálint utcai sporttelep

MONORI SE–POZSONYI 
Április 3. 18 óra
Pest megyei kosárlabda-mérkőzés, női.
József Attila Gimnázium 

MONORI SE–ATOMERŐMŰ SE
Április 9. 13 óra 30
NBII labdarúgó-mérkőzés, női.
Balassi Bálint utcai sporttelep

MONORI SE–KANDÓ FSC
Április 12. 19 óra 15
NBII kosárlabda-mérkőzés, férfi. 
Szterényi iskola sportcsarnok

MONORI SE–PAFC BASKET
Április 13. 18 óra 50
Pest megyei kosárlabda-mérkőzés, női.
József Attila Gimnázium 

MONORI SE–DVSC-DEAC II
Április 16. 16 óra 30
NBIII labdarúgó-mérkőzés, férfi.
Balassi Bálint utcai sporttelep

MONOR OPEN  
TENISZVERSENY
Április 22.
További információ:  
www.monortenisz.atw.hu.
Balassi Bálint utcai sporttelep

MONORI SE–ZTE FC
Április 23. 17 óra
NBII labdarúgó-mérkőzés, férfi.
Balassi Bálint utcai sporttelep

MONORI SE–BUDAFOK 
Április 28. 19 óra
NBII kosárlabda-mérkőzés, férfi..
Szterényi iskola sportcsarnok.

MONORI SE–PUTNOK FC
Április 29. 17 óra
NBIII labdarúgó-mérkőzés, férfi.
Balassi Bálint utcai sporttelep

MONORI  
sportesemények 
áprilisban

   Január 22-én a Megyei Diák-
olimpia döntőjén, Százhalom-
battán Barta Bianka (Nemzetőr 
isk.) megnyerte az első korcso-
port 50 méteres gyorsúszását, és 
ezzel az Országos Diákolimpia 
döntőjében képviselhette iskolá-
ját és városát. Szabó Dóra (Ady 
isk.) ezüstérmes lett két szám-
ban, Bock Kamilla (Jászai isk.) 
pedig bronzérmes. Valameny-
nyien a Monori SE (MSE) úszói.
 Január 28-án a kecskeméti 
Aranyhomok Kupán Barta Bi-
anka 4 arany-, Szabó Dóra pedig 
1 ezüst- és 2 bronzérmet szerzett. 

Éves teljesítményükért mindket-
ten aranyjelvényesek is lettek, 4 
ezüstre és 5 bronzra minősített 
úszónk mellett.
 Február 18-19-én a Szalai Já-
nos Emlékversenyen, Százha-
lombattán az MSE 11 úszójával, 
33 külföldi és hazai egyesület 
versenyében 9. lett a pontver-
senyben. 5 aranyérmet, 7 ezüst-
érmet és 8 egyéni bronzérmet, 
19 pontszerző helyet szereztek 
a monori úszók. Még egy váltó-
versenyben is 3. helyezést értek 
el. Előtte pedig hatan tették le si-
keres minősítő vizsgájukat.  B.G.

A Monori SE  
úszócsapata  
a Szalai   
Emlékversenyen



2017. április | MONORI STRÁZSA 21

SPORT

Hirdetés

Hirdetés

NBII férfi Keleti csoport
Monori SE–Közgáz SC 71-49
Monori SE–MAFC OB 50-75
MAFC Martos–Monori SE 118-72

Megyei női felnőtt
Dunaharaszti MTK–Monori SE 39-50
Tatabányai KC–Monori SE 27-55
Pozsonyi–Monori SE 37-81

Leány kadet a Nemzeti Utánpótlás Regionális Bajnokságban
Monori SE–Ceglédi EKK 61-50
Monori SE–Nyíregyházi Kosársuli 65-50                                         

Kosárlabda-  
eredmények

   Legutóbbi lapszámunkban még azt írtuk 
a Monori SE NBIII-as futballcsapatáról, hogy 
jól kezdődött az idényük. Azóta a vezető Ka-
zincbarcika otthonában elért 2-2-es döntet-
len még nem számíthatott rossz eredmény-
nek, inkább pontrablásnak. Március 4-én az 
utolsó előtti, Hatvan elleni itthoni vereség (0-
1) azonban hideg zuhanyként hatott, különö-
sen azért, mert a rivális Kazincbarcika ugyan-
akkor kikapott, a Jászberény pedig döntetlent 
ért el. Nagy esélyt szalasztottunk el ezzel, hi-
szen papírforma-győzelmünk esetén holt-
versenyben az első helyre kerülhettünk vol-
na. Utána a Nyírbátorban elszenvedett 3-1-es 
vereség tovább csökkentette reményeinket 
a célként kitűzött bajnoki cím megszerzése 
és az NBII-be való feljutás szempontjából. A 

   A háromnapos (március 17–
19.), közel 500 nevezős tizenegye-
dik SzTK Kupa ritmikus gim-
nasztika versenyén a Monori SE szakosztálya 
sikeresen szerepelt. A legnőiesebb sportág-
ban Szigetszentmiklósról 40 érmet hoztak 
haza. Antal Panni a versenysport III. kate-

Megtorpant, de nem adta fel a nagycsapat

Ritmikus  
gimnasztika

pontvesztések még akkor is váratlanok vol-
tak, ha eltiltások és sérülések sújtották nagy 
számban az alapcsapatot. A lapzártánk előt-
ti utolsó mérkőzésen, március 18-án – kapu-
sunk bravúros védéseinek is köszönhetően – 
ismét sikerült győznünk 2-1-re a REAC ellen. 
Így visszakerülhettünk a második helyre (de 
már 6 ponttal megelőz a KBSC).
 A három mérkőzéses eltiltásából vissza-
tért gólkirály, Urbán Gábor még a REAC elle-
ni meccs előtt nyilatkozott lapunknak.
 – Nehéz helyzetbe hoztuk magunkat, ez 
biztos, de voltunk már többször így, és akkor 
a csapat mindig megmutatta az igazi erejét, 
hogy össze tud fogni a bajban. Most ugyaner-
re lesz szükség. Most kell összefogni és meg-
mutatni, hogy igazi csapat vagyunk. B.G.  

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: +36-20/389-8261

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

V: zárva 

Akció: 
2017. április 1–30.

illetve a készletünk 
erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

Gösser sör
dobozos, 
0,4 liter

Carling cider 
0,33 liter

CBA  
ízesített víz 
1,5 liter

Domestos
750 ml

Heineken
palack
0,33  liter

Cheetos chips
43 g

Kunsági liszt
1 kg

Dog  
kutyaeledel
415 g

Beck sör
dobozos, 
0,4 liter

Coca-cola
pet
1,75 liter

Hell  
energiaital
dobozos, 0,5 liter

Borbála vörös  
félédes bor 
0,75 liter

Szentkirályi  
ásványvíz 
pet, 1,5 liter

Steffl sör
dobozos, 
0,5 liter

179 Ft  
helyett

165 Ft

219 Ft 
helyett

199 Ft

79 Ft 
helyett

65 Ft

409 Ft 
helyett

389 Ft

199 Ft  
helyett

185 Ft

109 Ft 
helyett

89 Ft

119 Ft 
helyett

109 Ft

115 Ft 
helyett

99 Ft

169 Ft 
helyett

155 Ft

329 Ft 
helyett

309 Ft

179 Ft 
helyett

159 Ft

249 Ft 
helyett

215 Ft

99 Ft 
helyett

89 Ft

175 Ft 
helyett

159 Ft

góriában lett első, ki-
magasló 9,45 ponttal. 
Aranyérmes lett még 
Egervári Virág, Seres 
Dóra, Molnár Letti, Vi-
téz Tamara és Pál Zsó-
fia is. Utóbbi összetett 
aranya mellett sza-

badgyakorlatáért ezüstérmet is kapott. Ezen 
kívül még 11 ezüst- és 22 bronzéremmel gaz-
dagodott a Monori SE ritmikus gimnaszti-
ka szakosztálya. B.G.                                             

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!
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AJÁNLÓ

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  
hölgy munkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

22

Csomagolókat, 
gépkezelőket keresünk
2 műszakos (12 órás) munkarendbe 

a Prologis ipari parkba, valamint

áru-összekészítőket 
és targoncásokat

keresünk kereskedelmi raktárba 
2 műszakos munkavégzésre 

Alsónémedibe.

Pilis, Nyáregyháza, Monor 
irányából ingyenes céges busszal 

a bejárás megoldott.

Felvételi interjú: 2017. április 12.,
szerda, 13.00 óra, Monor, Bocskai u. 1.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Monoron bejáratott 
fodrászüzletbe 

fodrászt és 

manikűr-
pedikűröst 

keresek.
Tel.: 06-30/227-6001

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!

Hálás szívvel mondunk köszönetet roko-
nainknak, barátainknak, ismerőseinknek 
és mindazoknak, akik elkísérték utolsó út-
jára Fehér Kálmánnét, sírjára elhelyez-
ték a kegyelet virágait, ezzel is osztozva 
mély gyászunkban.  A gyászoló család 

•   Eladó ingatlant keresek. 
Érd.: +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

•   Csévharaszton 102 m2-es új építésű 
sorház TULAJDONOStól eladó 10,9 millió 
Ft-ért. Tel.: 06-30/929-2622 

•   Monoron eladó-kiadó családi házat, la-
kást, telket keresek. Hívását előre is kö-
szönöm. Tel.: 06-20/397-4055

•   Kisfiú (122-134 méret), márkás, 
minőségi tavaszi-nyári ruhák és cipők 
(33-34), és minőségi játékok eladók. 
Tel.: 06-20/3611-169 

•   Csodaszép sárga és kék szín-
kombinációban készült minőségi 
műanyagból gyártott hintaló 
Monoron eladó. Ár: 4000 Ft, 
Érd.: 06-30/576-8253 

Köszönet- 
nyilvánítás

Apróhirdetés
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Akciós árak április 10-től 22-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

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

Felvágottak nagy választékával, tej- és pékáruval is várjuk! • Nézzen be, érdemes!

* A vákuumos csomagolású árukat bontatlanul, egészben árusítjuk.

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

1490  Ft/kg

2200  Ft/kg

1290  Ft/kg

499  Ft/kg

399  Ft/kg

1490  Ft/kg

990 Ft/kg

1190  Ft/kg

899  Ft/kg

650 Ft/db

1390  Ft/kg

399  Ft/kg

1100  Ft/kg

1790  Ft/kg
1590  Ft/kg

1390  Ft/kg

Pick-felvágottak  
nagy választéka

Grillkolbász
magyaros, bajor

Szívsonka 
darabolt

Marhaleveshús

Zsírszalonna

Csirkeszárny

Füstölt, főtt tarja
vákuumos*

Füstölt szalonna

Főtt császár
vákuumos*

Pulykafelsőcomb-filé

Kakas

Erdélyi szalonna

Faros csirkecomb

Grilltarja
vákuumos*

Birka 
eleje, hátulja

Pulykamellfilé



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


