
December  14. 17:00, Vigadó Díszterem
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori 
Tagintézménye tanulóinak évzáró koncertje 

December 17. 16:00, Szent István tér
Harmadik adventi gyertya meggyújtása és 
városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház közössége 
élő betlehemmel, forralt borral, teával és zsíros 
kenyérrel gondoskodik
Köszöntőt mond: Paszternák Tamás plébániai 
kormányzó

December 17. 17:00  
Református nagytemplom
Jótékonysági karácsonyi hangverseny

December 22.  19:00 Szent István tér
Negyedik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa és 
a Monori Strázsák Néptáncegyüttes
Köszöntőt mond: Pogácsás Tibor államtitkár úr és 
Selmeczi Lajos lelkész

November 24. 19:00, Vigadó
Angyali üdvözlet – adventi kiállítás Kruchió 
László munkáiból. 

December 3.  16:00, Szent István tér
Első adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a református, a katolikus, az 
evangélikus és a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Schaller Tamás és Vladár István 
lelkipásztor
Gyertyát meggyújtja: Dr. Zsombok László 
polgármester

December 5-6. Monor város terei
Monori Mikulás érkezése

December 10. 16:00, Szent István tér
Második adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor

December 10. 18.00 óra, Művelődési ház
Városunkban működő néptánccsoportok 
évzáró gálaműsora, táncház

December 24. 16:00
Pásztorjáték a római katolikus templomban
Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban
Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban
Gyermekkarácsony a református kistemplomban

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

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról  
a monori egyházak gondoskodnak.

Bővebb információ: 06-29/413-212, vigado@vigadokft.hu, www.vigadokft.hu

„Ünnepi fényben” 
ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT 

Monoron!
Készüljünk együtt a szeretet ünnepére!  

Színes, minden korosztálynak szóló  
rendezvénysorozattal várjuk a karácsonyt.  

Legyen részese Ön is! 

2017. 

Idén is vár  
a jégpálya 

Hajrá fiatalok!

A kertész, 
a luxus, meg 
a város

Derekas  
helytállás 
a kupában

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

3. oldal

8. oldal

9. oldal

20. oldal
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Óvodaépítésre
pályázik a város

Monor Közbiz-
tonságáért-díj

3. oldal

6. oldal
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Müller  
Péter   
„A képzelet
hatalma”
című 

előadása a 
Vigadóban!
Újra Monoron 
köszönthetjük a 
népszerű írót, legújabb 
előadásával. 

2017. november 10. 18 óra
Vigadó Kulturális és Civil Központ 

Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.

Jegyrendelés a 06-29/610-380, 
06-29/413-212 telefonszámonokon,  
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen 
vagy a vigadokft.hu honlapon keresztül 
lehetséges.

Belépőjegyek elővételben,  
korlátozott számban 2400 forintért,  
teljes áron 2900 forintért kaphatóak. 

Hasznos telefonszámok
mentők: 104   •   rendőrség: 107   •  tűzoltóság: 105   

segélyhívó: 112

 Hivatalok
Polgármesteri hivatal  
29/612-300 • E-mail: titkarsag@monor.hu
Monori Járási Hivatal  
29/612-360 • E-mail: monor.jarasi.hivatal@pest.gov.hu
Kormányablak és Okmányiroda Osztály 
29/612-360, 70/489-9461  
E-mail: monori.okmanyiroda@pest.gov.hu

 Biztonság
Monori Rendőrkapitányság 29/410-367
Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület 70/459-7073
Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Monori 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 29/610-010

 városüzemeltetés
KÖVÁL Nonprofit Zrt. 29/411-309

 közösségi intézmények
Vigadó Kulturális és Civil Központ  
29/413-212, 29/410-109
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 29/412-246
Monor Városi Uszoda 29/614-500

 Óvodák
Kossuth óvoda 29/410-739
Napsugár óvoda 29/413-228
Szivárvány óvoda 29/410-885
Petőfi óvoda 29/411-244
Tesz-Vesz óvoda 29/413-414

 általános iskolák
Jászai Mari Általános Iskola 29/611-580
Kossuth Lajos Általános Iskola 29/410-862
Nemzetőr Általános Iskola 29/610-370, -371, -372
Ady Úti Általános Iskola 29/412-406

  középiskolák
József Attila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola 
29/412-230, 29/412-428
CSZC Szterényi József Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 29/413-822, 29/412-756
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  Monor Város Önkormányzata a UPC Ma-
gyarország Kft. támogatásával idén is sza-
badtéri jégpályát létesít a Balassi utcai sport-
telepen. A december 2-i, szombati zenés, (jég)
táncos megnyitóprogram tervezése megkez-
dődött, a részleteket hamarosan olvashatják a 
városi honlapon (www.monor.hu).
 Iskolaidőben délelőttönként az önkormány-
zat finanszírozza az iskolások és óvodások 

Idén is jégpálya várja  
a korcsolyázás kedvelőit!

részvételét, így ők idén is ingyen használhat-
ják a január végéig működő a jégpályát. Sőt, 
a korcsolyaoktatás költségei sem terhelik a 
szülők pénztárcáját, hiszen annak költségeit 
a buszos utaztatással együtt magukra vállal-
ták a szervezők.  A részletekről és az ünnepi  
nyit vatartásról a Monori Strázsa követke-
ző számában és a szervező, Vigadó honlap-
ján olvashatnak.

Felkerültek az első  
megújult utcanévtáblák

  A képviselő-testü-
let döntésének meg-
felelően tavasszal 
megtörtént a város-
ban a hiányzó utca-
névtáblák felméré-
se. Ezt követően új 
táblák gyártását ren-
delte meg a városve-
zetés. A keresztező-
désekben kihelyezett 
új táblákon az utca-
név mellett az adott útszakasz házszámai 
is fel lesznek tüntetve, így a táblák egyedi 
megrendelésére és gyártására került sor. Új-
donság, hogy az új utcanévtáblákon Monor 
címere és a városrészek régi neve is szere-
pelni fog – ezt elsősorban a hagyományok 
megőrzése miatt gondolta fontosnak a kép-
viselő-testület. Így újra széles körben lehet 
ismert, hol van Főszög, illetve, nem csak 

  A közterületek esővíz-elvezetésének fontos 
elemei a szikkasztó és vízelvezető árkok, át-
ereszek. Idén tavasszal kezdett átfogó prog-
ramba a város vezetése, a Kövál Nonprofit 
Zrt. bevonásával igyekeznek minél nagyobb 
területen megtisztítani a városi csapadékvíz-
elvezető hálózatot. Ennek első lépéseként ta-
vasszal elindult az övcsatornák tisztítása, mos-
tanra pedig az átereszek dugulását szüntetik 
meg úgynevezett „woma” magasnyomású 
tisztítóberendezéssel. Fontos tudni, hogy el-
sősorban nem a kapubeállók alatti áteresze-
ket tisztítják, hanem a közutak alatti dugulá-
sokat szüntetik meg! 
 A magasnyomású csatornatisztítási eljárás 
lényege, hogy a dugulást magasnyomású víz-

zel mossák ki. A „womázás” alkalmával egy 
magasnyomású tömlőt juttatnak a csatorna-
szakaszba, a tisztítást irányított vízsugárral 
végzik. A 120-300 bar üzemi nyomás miatt 
olyankor is hatékony az eszköz, amikor a ha-
gyományos berendezések csődöt mondanak. 
 A felmérés után 35 helyszínt készítettek elő  
víznyomásos takarításra. A következő város-
részeken került sor tisztításra: Szélmalom utca, 
Kazinczy és Mező utca 2-2 kereszteződése, Má-
tyás király utca Móricz Zsigmond utca és Vi-
rág utca közötti szakasza, Dózsa György utca 
vége, Liliom utca és Kapisztrán utca 3-3 keresz-
teződése. A főbb vízelvezetési átereszek tisz-
tításával az egész városban javulhat a csapa-
dékvizek lefolyása. 

Utcai átereszek dugulás- 
elhárítását végzi a Kövál

a régi monoriak, vagy a helytörténészek 
tarthatják nyilván, hogy valaki például 
Kenderesalján, vagy Rákóczi-telepen lakik.
 A táblák kihelyezése folyamatosan halad 
városszerte. A táblák fontos szerepet töltenek 
be a tájékozódásban, például a mentők, tűzol-
tók és rendőrök sürgős kivonulása esetén ezek 
segítik a gyors tájékozódást, ezért vigyázzunk 
rájuk!  nfo

A Monor Városi Uszoda megújult nyitvatartá-
si renddel várja a lakosságot. A cél a lakosság 
jobb kiszolgálása, hogy meghosszabbított 
nyitvatartással minél többen vehessék igénybe 
az uszoda szolgáltatásait. Hétköznapokon 21 órá-
tól az összes úszósáv szabad! Hétköznapokon 20 óra 
30-tól egységesen 800 forint az uszodabelépő ára.  
 Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig 6 órától 23 
óráig, pénteken és szombaton 6 órától 24 óráig, 
vasárnap 9 órától 21 óráig.  Kövál Nonprofit Zrt.

Új óvoda építésére adott be pályázatot az önkor-
mányzat – tudtuk meg Rajki Lászlótól, a Monori 
Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjétől. A pályázat for-
rását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja, 
azaz száz százalékban hazai támogatásból való-
sulhat meg a fejlesztés, feltéve, hogy az elbírálás 
során nyertesnek kiáltják ki a monori pályázatot. 
 Az elnyerhető összeg 300 millió forint – mond-
ta Rajki László – ezt az összeget további 16 millió 
forinttal kell kiegészítenie az önkormányzatnak, 
a támogatási arány 95 százalékos. A pályázatot 
várhatóan 5-6 hónap alatt bírálják el. 
 – A városvezetés egy korszerű, három cso-
portszobás óvoda építését támogatja, nyertes 
pályázat esetén 2019 őszére készülhet el az épü-
let – tette hozzá Rajki László.
 Figyelembe véve az elmúlt évek növekvő la-
kosságszámát, az monori óvodák kihasználtsá-
gát, az új óvoda is rövid időn belül benépesülhet. 
Nem fér hozzá kétség, szükség van a férőhelyek 
bővítésére.  V. N.

Mindenkit vár a 
monori uszoda!

Óvodaépítésre 
pályázik a város

Várjuk együtt 
Monori Mikulás 
érkezését!

  Idén decemberben újra városunkba láto-
gat Monori Mikulás! 
 Vasárnap és szerdán találkozhatnak majd 
vele Monor város központjában. December 
3-án, vasárnap 15 óra 30-kor a Szent István 
téren, december 6-án, szerdán 10 órától a 
piac- és fesztiválcsarnokban. 
 Monori Mikulás kedden és szerdán a 
gyerekek otthonaiba is ellátogat majd, ki-
nek-kinek érdemei szerint virgácsot és aján-
dékot hozva. Krampuszai a Vigadó elérhe-
tőségein már várják a szülők megkeresését, 
hogy kihez látogasson el: www.vigadokft.
hu, vigado@vigadokft.hu, 06-29/413-212. 
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Monori városkép 
– milyen lesz a jövőben?

Új gyalogátkelő-
helyek készülnek

  Monor Város Önkormányzata a Telepü-
lésképi arculati kézikönyv, valamint a Tele-
pülésképi rendelet készítését határozta el a 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásai-
nak megfelelően.
 A településképi arculati kézikönyv (TAK) 
szemléletformáló célt szolgál, mely a telepü-
lésképi követelményeket alapozza meg. Az 
arculati kézikönyv tartalmazza a településka-
raktert meghatározó településkép jellemzőit, a 
településképi szempontból egymástól jól elkü-
lönülő településrészeket arculati jellemzőikkel 
és értékeikkel, a településkép minőségi formá-
lására vonatkozó javaslatokat, valamint a tele-
pülésképhez illeszkedő építészeti elemeket.
 A TAK építészeti útmutató, mely az egyes 
településekre vonatkozó ajánlásokkal, jó pél-
dák bemutatásával a minőségi építkezések 
irányába mozdíthatja el az épületállományt. 
Ennek során bemutatásra kerülnek a monori 
építészeti örökség megmaradt épületei, ele-
mei, továbbá a modern építészeti követelmé-

  Megkezdődött a közúti gyalogátkelőhe-
lyek kivitelezése. Mint arról korábban be-
számoltunk, két iskolához közeli helyszínen 
is készül gyalogátkelőhely: a Liliom utcán 
a Nemzetőr utca közelében és a József Atti-
la utcán a Batthyány utca vonalában. Emel-
lett két forgalmas főúton is készül új „zeb-
ra”: a Kossuth Lajos utcában a Mátra utcai 
kereszteződés közelében és a Kistói úton a 
Tavas parknál. 
 Az előkészületek és a tervezés hosszú 
ideig tartott, hiszen a szükséges közvilágí-
tás kiépítése nem várt bonyodalmakba üt-
között. Az idei nyárra sikerült előrelépni az 
ügyben, az ilyenkor szükséges pályáztatá-
son monori kivitelezőt választott a képvi-
selő-testület. 
 A gyalogátkelőhelyeket várhatóan rövid 
idő alatt elkészíti a kivitelező, így akár na-
pokon belül biztonságosabbá válhat a gya-
logosközlekedés.

nyeknek megfelelő, ám a város építészeti ha-
gyományaihoz illeszkedő új épületek, illetve 
épületrészletek.
 A TAK egyik legfontosabb célja az egyes 
városrészek, eltérő karakterű területek jellem-
ző képének, épített értékeinek bemutatása, s 
ehhez kapcsolódó ajánlások megfogalmazá-
sa. Az ajánlások betartása esetén minőségi új 
épületek jelenhetnek meg Monoron, s az új 
építkezésekkel, felújításokkal, átalakításokkal, 
bővítésekkel megújítható, de egyúttal meg is 
őrizhető a jellegzetes monori városkép.
 Éppen ezért fontos a TAK utolsó fejezeté-
ben a helyi jó példák bemutatása, melyek ins-
pirációt jelenthetnek az építtetőknek, beruhá-
zóknak, legyen szó lakóépületekről – családi 
és társasházakról egyaránt –, vagy intézmé-
nyekről.
 A települési arculati kézikönyv jelenleg vé-
leményezési fázisban van, olvasóink a www.
monor.hu oldalon elektronikus formában te-
kinthetik meg a dokumentumot.  nfo

A Kövál Közüze-
mi és Vállalko-
zási Nonprofit 
Zártkörűen Mű-
ködő Részvény-
társaság az ál-
tala végzet t 
szemétszállí-
tási szolgálta-
tással kapcsolatban tájékoztatja Monor tisztelt 
lakosságát, hogy november 1-jén, szerdán hul-
ladékszállítás nem lesz, helyette november 2-án 
szállítjuk el a hulladékot.
 December 25-én hulladékszállítás nem lesz, he-
lyette december 23-án szállítjuk el a hulladékot.
 Nem lesz hulladékszállítás december 26-án, he-
lyette december 28-án szállítjuk el a hulladékot.
 Január 1-jén hulladékszállítás nem lesz, he-
lyette december 30-án szállítjuk el a hulladékot.
 Megértésüket köszönjük!   KÖVÁL N. Zrt.

Hulladékszállítás 
az ünnepek alatt

  Felújítják a Monori Rendőrka-
pitányságon szolgálatot teljesítő 
rendőrök szálláshelyét. Az Atti-
la utcában található rendőrszál-
lásként működő önkormányza-
ti épületet a Pest Megyei Rendőr 
Főkapitányság és a monori önkor-
mányzat közös erőből újítja fel. A 
városvezetés 1,5 millió forinttal já-
rult hozzá a beruházáshoz. 
 Zahorecz Sándor rendőr alezredes, 
rendőrkapitány elmondta, az épületkor-
szerűsítés több lépcsőben valósul meg, a 
jelenleg rendelkezésre álló forrásból első-
sorban a belső terek felújítását tervezik el-
végezni. 

Épületkorszerűsítés:  
megújulnak a monori  
rendőrszállások

 – Jelenleg öt rendőr lakik az 
épületben, azonban amikor az 
összes szálláshely megtelt, nyolc 
kolléga számára biztosítottunk 
szállást az Attila utcában. Az 
épületben csak azok a rendőrök 

kapnak lakhatási lehetőséget, 
akik Monortól távol laknak, de a 

kapitányságunk területén teljesíte-
nek szolgálatot. A felújítással hosz-

szú távon szeretnénk kényelmes, élhető 
lakhatási lehetőséget teremteni a számuk-

ra – mondta Zahorecz Sándor.
 Az épületkorszerűsítés munkálatai a köz-
beszerzési eljárás lefolytatása után, várha-
tóan decemberben kezdődnek.  varga

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

Körzetek
Sárga zsákos Zöld zsákos

november december november december

Monor 1. körzet 6., 20. hétfő 4., 18. hétfő 13., 27. hétfő nincs szállítás

Monor 2. körzet 7., 21. kedd 5., 19. kedd 14., 28. kedd nincs szállítás

Monor 3. körzet 8., 22. szerda 6., 20. szerda 15., 29. szerda nincs szállítás

Monor 4. körzet 9., 23. csütörtök 7., 21. csütörtök 16., 30. csütörtök nincs szállítás

Monor 5. körzet 10., 24. péntek 8., 22. péntek 17. péntek 1. péntek
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Önkormányzati cég üzemelteti 
A SPORTCSARNOKOT

Megalakult a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonpro- 
fit Kft. Az önkormányzati tulajdonú cég feladata a sport-
csarnok műszaki üzemeltetése, karbantartása, illetve 
sport és szabadidős rendezvények szervezése lesz – tud-
tuk meg Rajki Lászlótól, a kft. megbízott ügyvezetőjétől. 

Sportcsarnok melletti útépítés miatt a 
Balassi utca várhatóan november kö-
zepéig el lesz zárva a forgalom elől a 
Klapka utcától a Lőcsei utcáig terje-
dő szakaszon!
 A Dr. Gombos Matild Egészségház 
a Zólyom és Beáta utca felől közelíthe-
tő meg.

Hamarosan pályázati felhívás jelenik meg 
Monor Városi Sportcsarnok büfé hasznosí-
tására, üzemeltetésére. 
 A pályázati felhívás megjelenésének terve-
zett időpontja: november 17. A pályázati felhí-
vás megtalálható lesz a Monor Városi Sport-
csarnok honlapján: http://monorisportcsarnok.
hu/?t=berelheto-helyisegek. 

Kövesse a sportcsarnok építését a világhálón! 
Tudjon meg további információkat az építke-
zésről, a bérleti lehetőségekről, olvasson ak-
tuális híreket a www.monorisportcsarnok.hu 
oldalon. Az eseményeket a Facebookon, a Mo-
nori Városi Sportcsarnok oldalán is követheti.

Fontos forgalmi- 
rend-változás!

Büfé üzemeltetőt 
keresnek 

További információk 
 a világhálón  
és a közösségi oldalon

A z előzetes elképzeléseknek meg-
felelően a monori önkormányzat 
saját céget hozott létre az épü-

lő városi sportcsarnok üzemeltetésére. 
November 1-jétől a Monori Sportcsar-
nok Üzemeltető Nonprofit Kft. felada-
ta lesz az épület műszaki üzemeltetése, 
karbantartása, a kft. végzi el továbbá a 
takarítási munkákat, illetve a sport és 
szabadidős rendezvények szervezésé-
ért is felel. A kulturális rendezvényeket, 
koncerteket a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft. szervezi majd 
a sportcsarnokban is. 
 Rajki László, a Monori Sportcsarnok 
Üzemeltető Nonprofit Kft. megbízott 
vezetője elmondta, a csarnok üzemel-
tetéséről előzetes terv készült, melyben 
meghatározták a hasznosítási idősávo-
kat és az alapbérleti díjakat.  
 – Az igényekhez igazodva, várható-
an reggel 8 órától este 10 óráig tartunk 
nyitva. A reggeli óráktól 14 óráig a mo-

nori óvodák, általános iskolák és igény 
szerint a középiskolák tarthatják torna-
foglalkozásaikat a csarnokban. Délelőt-
tönként a kistermek is hasznosíthatók 
lesznek, különféle tornafoglalkozások 
szervezésére biztosítunk lehetőséget, 
olyanokra, mint baba-mama torna, nyug-
díjas torna, jóga, amire igény mutatko-
zik. 15 órától a Monori Sportegyesület 
szakosztályai edzhetnek a csarnokban, 
az előzetes felmérések alapján 18-19 órá-
ig tartanak igényt a csarnok használa-
tára. A szakosztályok edzését követően 
zárásig, 21-22 óráig magánbérlők bérel-
hetik ki a helyiségeket. A küzdőtér és a 
három kisterem, illetve az előtér is bé-
relhető lesz – mondta Rajki László. 
 A negyvennégyszer huszonkét mé-
ter alapterületű küzdőtéren elsősorban 
labdajátékokat játszhatnak majd a bérlők, 
röplabda-, kézilabda-, kosárlabda-, futsal- 
vagy kispályás labdarúgó-mérkőzések le-
játszására egyaránt lehetőség lesz.  
 Az épületben kialakítanak egy tük-
rös termet is, amely elsősorban tánc és 
fitneszedzések lebonyolítására lesz al-
kalmas. A csarnok előtérben pedig akár 
pingpongozni és dartsozni is lehet. 
 A magánbérlőknek minden esetben 
bérleti szerződést kell kötni a csarnok 
használatára. Az alapdíjakat kidolgoz-
ták, de nagyobb, például céges rendez-
vények esetén az egyedi igényekhez iga-
zítják a bérleti díjat.  A bérlők számára 
kedvezményrendszereket alakítottak 
ki, elsősorban azok számíthatnak ala-
csonyabb bérleti díjra, akik hosszú tá-
von veszik igénybe a sportcsarnokot. 

 A sport és szabadidős rendezvények-
re általában hétvégén kerül sor, ilyen-
kor akár egész napos eseményeknek is 
otthona lehet a sportcsarnok. 
 A sportcsarnok még javában épül, 
de már napirendre került a berende-
zések beszerzése. A képviselő-testület 
felszerelési tárgyak vásárlására 20 mil-
lió forintot hagyott jóvá – tudtuk meg 
Zsombok László polgármestertől. Ezt az 
összeget az üzemeltetéshez szükséges 
eszközök, azaz sportszerek, takarító-
szerek és takarítógép, technikai eszkö-
zök és irodai felszerelések vásárlására 
költheti az üzemeltető.  Varga Norbert
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Tűzoltóparancsnok  
munkáját ismerte el  
AZ ÖNKORMÁNYZAT
Monor önkormányzata a város közbiztonságának, tűzbiztonságá-
nak, polgári- és katasztrófavédelmének területén nyújtott kimagas-
ló teljesítményt, vagy a huzamosabb ideig folytatott kiemelkedő 
munkát, évről évre a Monor Közbiztonságáért-díj adományozásá-
val ismeri el. Idén októberben Kristóf Sándor, a Monor Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka vehette át a kitüntetést.  

K ristóf Sándor ifjú korában 
nem tűzoltónak készült. Az 
általános iskola után kereske-

delmi és vendéglátóipari szakmunkás-
képzőben tanult tovább, ahol élelmiszer- 
eladóként végzett. Az érettségi megszerzését 
követően ebben a szakmában helyezkedett el. 
Amint mondja, már akkor is érezte, nem azt 
az utat járja, amit szeretne, de mint a fiatalok 
többsége általában, nem tudta még igazán, 
hogy mihez szeretne kezdeni az életben. Vé-
gül új útra lépett: az ifjúság köreiben népsze-
rű számítástechnika felé mozdult el, szoft-
verüzemeltető végzettséget szerzett. Bár ez 
divatosabb szakma volt az élelmiszer-eladónál, 

még mindig nem érezte, hogy egy éle-
ten át tudná művelni ezt a foglalkozást.   
 – Fiatal kamaszként sokat hallot-
tam anyai nagyapám önkéntes tűzol-
tó egyletben végzett Galga menti te-
vékenységéről. Erről több fénykép is 
fennmaradt a családban. Talán ennek 
hatására, vagy csak ezt szeretném gon-
dolni, indultam el a tűzoltóhivatás ne-

mes pályáján, melyet Gödöllő Vá-
ros Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóparancsnokságon 
kezdtem meg 2000. jú-
lius 1-jén – emlékezett 
vissza Kristóf Sándor. 
 Az alapvető tűzol-
tótanfolyam elvégzé-
se után a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi 

Oktatási Központ tűz-
oltóképző szakát is jó 

eredménnyel fejezte be, pa-
rancsnokságán pedig különleges 

szerkezelői, majd szerparancsnoki beosztás-
ba helyezték. Vezetői gyakran bízták meg 
szolgálatparancsnok-helyettesi, később pedig 
szolgálatparancs no ki munkakörök ellátásával, 
így feladatai hatékonyabb ellátása érdekében 
elöljárói engedélyezésével a Pécsi Tudomány-
egyetem Pollack Mihály Műszaki Kar, műsza-
ki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirányán 
2008-ban a főiskolai diplomát is megszerezte. 

 Pályafutása során számos kihívással nézett 
szembe, részt vett például a tiszai- és a dunai 
árvízi védekezésekben (Vásárosnamény, Ger-
gelyiugornya – 2001 tavasz, Kismaros – 2006), 
valamint a vörösiszap-katasztrófa mentési fel-
adatainak végrehajtásában is (Devecser – 2010), 
melyért 2011 októberében Magyarország bel-
ügyminiszterétől Rendkívüli Helytállásért Vö-
rösiszap-katasztrófa érdemjelet vehetett át. 
 – Természetesen az akkori tűzoltó-baj-
társaimmal kisebb és nagyobb tűz- és kár-
esetek felszámolásában is aktívan részt vet-
tünk, ahol igyekeztünk becsülettel helytállni. 
A teljesség igénye nélkül talán a Gödöllő és 
Aszód közötti vasúti-vegyi balesetet említe-
ném, vagy az ötös fokozatú kiemelt erdőtü-
zet Kerepesen, vagy a hármas riasztási fo-
kozatban felszámolt 16 lakásos társasház 
tetőtüzét Galgamácsán, nem feledkezve meg 
az A-B-C szolgálati csoportok és a környező 
tűzoltóságok közti szoros együttműködés-
ről, melynek eredményeként Kistarcsán egy 
szintén ötös riasztási fokozatban felszámolt 
közel 5000 négyzetméter alapterületű nyom-
daüzem, valamint raktár tüzét oltottuk el 
– mesélte Kristóf Sándor. 
 A 2012-ben bekövetkezett szervezeti átala-
kulás után felkérést kapott az Országos Ka-
tasztrófavédelmi főigazgatóság Hatósági-ko-
ordinációs és Művelet-elemzési Főosztályán 
műveletelemzési feladatok ellátására, majd sa-
ját kérésére 2013-ban áthelyezték a Monor Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnok-he-
lyettesi beosztásába, ahol még ebben az évben 
parancsnoki kinevezést kapott.  
 A Monor Közbiztonságáért-díjat elöljá-
rói javaslatára, október 12-én Zsombok Lász-
ló polgármestertől vehette át. Kristóf Sándor 
elmondta, ez a díj azoknak az erőfeszítések-
nek szól, melyeket az állomány tagjaival nap-
nap után közösen vállalnak. 

HÍREK

  Magyar gyártású tűzoltóautóval gyara-
podott a Monori Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség járműparkja. Az új tűzoltóautó 
egyike annak a 25 járműnek, melyeket a bel-
ügyminiszter adott át szeptemberben a Hő-
sök terén a katasztrófavédelem egységeinek. 
 A tűzoltóautókat a Renault, a Rába és a 
BM Heros Zrt. közösen tervezte és gyártot-
ta, a hazai igényeknek megfelelően. A fej-
lesztés során figyelembe vették a gyakorlati 
igényeket, vizsgálták a legeredményeseb-

Új tűzoltóautó a monori kirendeltségen 
ben használható technikákat, gyakran elő-
forduló megoldásra váró katasztrófahelyze-
teket és a közlekedés szempontjából fontos 
hazai építkezési szokásokat. 
 A hazai gyártású tűzoltóautó prototípusa 
2014-ben készült el, a sorozatgyártás két évvel 
később – a tesztelési folyamat lezárultával kez-
dődött. Idén összesen 54 tűzoltóautó készül el, 
amelyből szeptember 21-én 25 darabot adtak 
át, ebből egy darab került a Monori Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség telephelyére. 

Ez a díj azoknak az 
erőfeszítéseknek szól, 
melyeket az állomány 
tagjaival nap-nap után 

közösen vállalnak. 

Heros Aquadux-X 4000-es protoípusa
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A zt is tudták, hogy a Hegyessy-tanyára a 
Kistó felé, a telepen át vezet az út, hogy 
a mai 4-es főút mind közönségesen or-

szágútként szolgál, s hogy a Paplaposon is van 
maggyárkert.
 Eleinknek nem kellett szárnyaló fantázia ahhoz, 
hogy a biztos eligazodás érdekében elnevezzék a 
település különböző részeit. Maguktól kínálkoz-
tak a nevek. Ami emelkedő volt ugyan, de lapos, 
azt lehetett Laposhegynek nevezni. A község fel-
ső szöglete értelemszerűen a Főszög nevet kapta, 
a lenti meg lett az Alszög. Ahol a kendert áztatták, 
az Kenderes, ahol a magas talajvíz miatt jól érezték 
magukat a békák, volt is belőlük rengeteg, azon a 
községrészen rajta ragadt a Békás.
 Generációkon át őrizték ezeket, és a most fel nem 
sorolt – elnevezéseket a monoriak, s ha megfordul-
tak néha valamelyik szomszéd fa-
luban, akár fel is sóhajthattak a 
megkönnyebbüléstől, hogy őket 
nem szerencséltették az elődök a 
helységnevek olyan szókimondó-
an találó darabjaival, mint mond-
juk a Gatyaszár, vagy a Szutyok. 
Igaz, olyan romantikus kerülete 
sincs a városnak mindmáig, mint 
a Háromrózsa.
 Mindezeket, s ezek társait is 
elismerésre méltó megértéssel és 
humorral vállalják mindmáig a 
szomszédok, olyannyira, hogy a 
házszámtáblákon feltüntetett ut-
caneveken kívül sok helyen az 
érintett településrész régi nevé-
nek is készítettek táblát, így őriz-
ve és hirdetve az elődökkel való 
közösséget.
 Monor most csatlakozik eh-
hez: hogy a hagyományt meg-
őrizze, megjelöli ezentúl a régi 
neveket is a megújuló utca név-
táblákon.
 Nagyné Tar Nóra azt mond-
ja, rémlik neki, hogy a Békés és 
az Ürgeváros nevét már hallotta 
emlegetni, de hogy ezek hol van-
nak, s hogy miért éppen így hív-
ják őket, fogalma sincs.

 Fekete Noémi ugyancsak hasonlóan tanács-
talan ez ügyben. Ő a Paplaposról hallott, de 
több nevet nem tud előkeresni az emlékeze-
téből.
 Fiatalok még mindketten, nincs szégyen-
kezni valójuk.
 Rostáné Kövér Julianna azt mondja, túlságo-
san váratlanul tettük fel a kérdést, soha nem gon-
dolkozott még azon, jó dolog-e megőrizni a kora-
beli elnevezéseket, amelyek a fiataloknak semmit 
nem mondanak.
 Kicsit odébb aztán többen is összeszaladunk, 
hogy megtárgyaljuk az eldöntendő kérdést, 
amelyben négyen-öten sem tudunk dűlő-
re jutni: melyik a Rákóczi-telep, a Rekvényi-
telep és az Újtelep. Abban viszonylag hamar 
megállapodunk – miután Lendvai Géza hatá-

rozottan leszögezi, hogy ő 
ötven éve ott lakik, tehát el 
kell hinnünk neki – hogy az 
Újtelep az a vasút, az Ady Endre 
utca és az országút által határolt 
terület, amit az 1900-as évek ele-
jén a vasúton túl kiparcelláz-
tak és elkezdtek beépíteni.
 A Rákóczi-telep eszerint 
az Ady utcától keletre fek-
vő rész lehet, a Kistó utá-
ni pedig a Rekvényi-telep 

– morfondírozunk. Pedig, 
ha gyakrabban lapoznánk 
a helytörténeti kiadványo-
kat, dr. Dobos György elnökleté-
vel működő Helytörténeti Kör-
Közművelődési Egyesület által 
kiadott, gondozott könyvekből 
bizonyára ez is kiderülne.
 Kovács Károly és Nagy János 
mindenesetre egybehangzó-
an állítják: jó dolog az, ha 
névtáblák is őrzik a múlt-
nak ezt a darabját. Az idősek 
nosztalgiázhatnak felettük, 
a fiatalokban érdeklődést éb-
reszthetnek az emlékek iránt. 
Jó az, ha az ember ismeri a he-
lyet, ahol él, nem csak téblábol 
benne közömbösen.

Az a korosztály, amelyiknek még magától értetődő volt, hogy van 
osztálytársuk, aki a Detrich-tanyáról gyalogol be az iskolába reggelenként, 
mások meg a Békásból érkeznek, az azzal is tisztában volt, miért sóhajtanak 
a felnőttek a szűnni nem akaró esők láttán, hogy „na, szegényeket az 
Ürgevárosban meg a Kenderesalján kiönti ez a rengeteg víz”.

Kovács 
Károly

Nagyné 
Tar Nóra

Fekete 
Noémi

Rostáné 
Kövér 

Julianna

KÖRKÉRDÉS

Ismeri Monor  
HELYNEVEIT?

Monor-telep, Monor-telep, 
gyakorta láttál engemet: 
csúszkáltam – kerge kislegény – 
a Kistó befagyott vizén, 
segédmunkásnak nyáron el- 
szegődtünk Fónyad Lécsivel, 
s amit a Maggyár fizetett, 
abból üdültünk egy hetet.
Varga Panni a telepen 
lakott, ő volt a partnerem 
a kultúrotthon színpadán – 
nem hederített ott se rám. 
Kántor lettem Szentjóbinál 
a kistemplomban – s hol ma már 
a zsoltáros harmónia? 
Zsivajba kellett fúlnia.
Arra mentünk Vasad felé, 
Csévharaszt és Brügecs felé, 
álmok makadámútja vitt 
virágzó akácosokig. 
Monor-telep, Monor-telep - 
simogat az emlékezet… 
És bár a Kistó kiapadt: 
lelkem egy része ott maradt. 

Baranyi Ferenc: 
Nosztalgia
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OKTATÁS

Pilisi temetésén nagyon 
sok egykori kollégája, 
tanítványa és tisztelő-
je jelent meg Monorról.
 1961-ben szakokta-
tóként került a József 
Attila Gimnáziumba, 
ahol később fizikata-
nárként is 2008-ig dol-
gozott. Nagy érdemei 
voltak a jelentős hazai és külföldi érdeklődést ki-
váltó kísérleti 5+1-es politechnikai oktatási mo-
dell gyakorlati megvalósításában. Fokozatos to-
vábbképzése után 1974-től majd három évtizeden 
át igazgatóhelyettesként volt tagja a JAG iskola-
vezetésének. 
 Sokan tisztelték a levelező felnőttoktatásban vál-
lalt munkájáért is. Mindig szívesen vett részt a kö-
zösségért végzett tevékenység – diákokkal és kollé-
gáival kapcsolatos – különböző területein. Az adott 
korban lehetséges társadalmi-politikai szervezetek-
ben, minden funkciójában, mindig a tisztesség, becsü-
let, megbízhatóság, segítőkészség jellemezte. Pilisi 
lakóhelyén alpolgármesterként, és – monori tapasz-
talatait hasznosítva, nyugdíjasként is – az oktatási 
bizottságban ért el elismerést érdemlő eredménye-
ket.  „Tibi bácsira” – ahogy tanítványai szeretettelje-
sen szólították – mindig lehetett számítani. 
 Nyugodjék békében!   

Nem felejtik  
el nyugdíja-
saikat

  2011 óta minden ősszel vendégül látják 
nyugdíjas kollégáikat a monori József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázi-
um aktív pedagógusai. „Nem csak a húsz-
éveseké a világ”, „Leckét kaptunk emberség-
ből, helytállásból”, és hasonló mottók alatt 
meg is örökítették fényképes naplójukban 
e jó hangulatú találkozók emlékét. A meg-
hívottak szívesen hallanak az új eredmé-
nyekről, a vendéglátók pedig hasznosnak 
érzik a tapasztalatcserét. Csak azt nehéz 
tudomásul venni, ha valaki közben távo-
zik az élők sorából. Az idén Stéhli Ferenc 
(akiről már írtunk) és Tóth Tibor emlékére 
gyújtottak mécsest.

Tóth Tibor 
(1938–2017)

HAJRÁ,  
fiatalok! 
A Pest megyei Kormányhivatal rendezvénysorozata keretében 
október 5-én pályaválasztási kiállítás volt a monori József 
Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumban. 
Intézményünk  2013 óta már negyedszer lehetett vendéglátója 
a körzet pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló 7. és 
8. osztályos tanulóinak, szüleiknek és tanáraiknak. 

E ddig is nagyon fontos volt – az egyén 
és a társadalom számára is – az érté-
ket teremtő foglalkozás jó megválasz-

tása. A jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben 
pedig még fontosabbnak látszik a szükségle-
tek és az igények meggondolt összehangolása, 
a helyi mellett a térségi lehetőségekről való 
ismeretszerzés. Ezt jelezte a megyei és járási 
foglalkoztatási osztályok illetékeseinek jelen-
léte is. E rendezvényen a megyei középiskolák 
gyakorlati bemutatkozása mellett személyre 
szabott pályaválasztási tanácsadást is lehetett 
kérni. Meg lehetett ismerkedni a szakképzés 
átalakult formáinak – szakiskolai, szakgim-
náziumi és szakközépiskolai – jellemzőivel 
is. A legfontosabb pedig természetesen az 
volt, hogy nagyon sok lehetőséget ismerhet-
tek meg, sőt tesztelhettek is a résztvevők. Ör-
vendetes, hogy mindezt jól ki is használták 
az érdekeltek. A négyórás nyitvatartás mel-

lett 710 látogatót regisztráltak a 
szervezők, ami sokéves átlagot 
döntött meg.  A diákoknak eh-
hez ingyenes buszjáratot biztosí-
tottak Pánd, Gyömrő, Monorier-
dő, Nyáregyháza, Üllő és Vecsés. 
 A széles megyei illetve fővá-
rosi térségből – a hagyományo-
sabb, de kibővült műszaki, hír-
adástechnikai és közgazdasági 
ágazatok mellett – találkozhat-
tunk a 23 kiállító között mező-
gazdasági, kertészeti, borászati, 
erdészeti, faipari, élelmezésipari, 
kereskedelmi, de hajózási szakte-
rület képviselőivel is. Nagy sikert 
aratott a Baross Imre Artistakép-
ző és az Erzsébetvárosi Művésze-
ti Szakgimnázium bemutatója 
is. A Pesti Barnabás Élelmiszer-
ipari Középiskola diákjai hely-
ben sütötték a „suli kenyeret”. 
Ismerkedhettek a diákok itt a 
rendőrség, honvédség, kataszt-
rófavédelem, vöröskereszt és a 
BKV munkájával is. A választék-
ra tehát nem lehetett panasz. Az 
önismeret, az érdeklődési kör, a 
képességek és készségek felmé-

rése után csak az elszánt, kitartó elméleti 
és gyakorlati tanulásra lesz szükség a sike-
res pályához. Zsombok László polgármester 
is erre buzdítva fejezte be megnyitóbeszé-
dét azzal: „hajrá, fiatalok!”
 A kormányhivatal sátrában – ismereteik el-
lenőrzésére – totózhattak a diákok, ezért ki-
sebb ajándékok elnyerése volt a jutalom.  
 Tóthné Szabó Éva (a Monori Járási Hivatal 
vezető-helyettese, a foglalkoztatási osztály 
vezetője) sikeresnek ítélte e kiállítást, ahol jó 
volt látni a nagy érdeklődést. Úgy véli, hogy 
mindenki nyert vele, már azzal is, hogy el-
jött, mivel megismerkedhetett a szakmákhoz 
szükséges kompetenciákkal. Az első dön-
tés a családban születik a pályaválasztásról, 
ennek felelőssége nem csak a kormányzaté. 
Ezért nagyon fontos a jövőben is, hogy ezek-
re a rendezvényekre a szülők is kísérjék el 
gyermeküket. B.G.
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SIKERES MONORIAK

Ő olyan  szerencsés kivételek közé tar-
tozik, aki ezt nem bánja, lévén, hogy 
a szakmája a kedvtelése is.

 Tősgyökeres monori, ennél fogva  is nagyon 
sokan ismerik, az utóbbi években azonban 
azok is megjegyezhették a nevét, akik koráb-
ban nem hallottak róla. A Borvidékek Hétvé-
géje nyári rendezvényeinek vendégcsaloga-
tó szalmabábui a főtéren, az év végén pedig 
a Vigadóban az adventi koszorúkból vissza-
térően megrendezendő kiállítása úgyszólván 
már az ő városi védjegyének számítanak.
 A nagyszülei is monoriak voltak – mondja – 
a család Monorhoz kötődik több generáció óta, 
és most már az ő, Nagykanizsáról való felesé-
ge is otthonosan érzi itt magát.
 – Szeretem ezt a várost – jelenti ki.
 Visszakérdezek: miért? Mit lehet városban 
úgy szeretni, hogy végleg idetartozónak érez-
ze magát, aki ide kötődik?
 – Tudom, hogy egy gödörben terül el, hogy 
hogy vannak nála szebb városok is. De sze-
retem például a formáját. Hogy van eleje és 
vége, hogy a közepét generációk óta városnak 
nevezik, és egyre inkább az is, városközpont. 
Szeretem, hogy vannak közösségi terei, ahol 
az emberek összegyűlhetnek. Amikor pél-
dául az általam elkészített városi adventi ko-
szorú körül gyertyagyújtáskor kétszázan is 
összegyűlnek és együtt ünnepelnek, az egé-
szen különleges érzés. Szeretem benne azt is, 
hogy itt élnek az életemhez szorosan tartozó 
emberek, a családom, a barátaim. Sok helyen 
megfordultam, külföldön is, Németországban 
a tanulmányaim idején kint is éltem egy ide-
ig, van összehasonlítási alapom, választhat-
nék éppen mást is. De nincs rá olyan ok, ami-
ért ezt kellene tennem.
 Amikor szóba kerül, hogy Németország 
legelismertebb kertészeti főiskoláján tanult, 
ahová Erasmus-ösztöndíjjal ment, holott ere-
detileg jogásznak készült, nem lepődöm meg 
különösebben, hiszen keveseknek adatik meg 
a nyílegyenes életpálya. Kruchió László azon-
ban azt is elmeséli, hogy amikor elsőre nem 
sikerült bejutnia a jogi egyetemre, csak ami-
att ment a kecskeméti főiskolára, hogy ne vesz-
szen kárba az az egy év sem a következő pró-
bálkozásáig. A kertészeti főiskolán azonban 
mindjárt az évnyitó után felment a tanszékre, 
ott is közölve ezt az elhatározását, és azt kér-
ve: hogy ez az év még tartalmasabb lehessen, 

szíveskedjenek őt minden lehetséges módon 
versenyeztetni. Amin annyira meglepődtek, 
hogy így is tették, s a sikereit látva megnyílt 
előtte a pálya a határon túl is. S noha még két-
szer megpróbálkozott a joggal, a kertészkedés 

– amelybe addigra bele is szeretett – újra meg 
újra visszahúzta magához.
 Nyitott üzletet Pesten is, Monoron is – a mo-
noriak közül sokan emlékezhetnek még a Kos-
suth Lajos utcai virágbolt extravagáns portál-
jára, ami szokatlan és izgalmas színfoltja volt 
a városnak, de meglehetősen hamar bezárt.
 – Rá kellett jönnöm, hogy mindent én sem 
bírok el. Nagyon sokat vállaltam akkoriban, 
valamennyit vissza kellett fognom, ezek közé 
tartoztak a virágboltok is.
 A napjai azonban most is úgy telnek, hogy 
hajnalok hajnalán kezd – a szállodák ugyan-
is, amelyek dekorálásával megbízták – köz-
tük a nemrég a világ legjobbjának választott 
Aria hotel – hétkor nyitnak, s addigra neki is 
el kell készülnie a munkával.
 Amikor ehhez a ponthoz érünk, a beszél-
getésünk a poézis magasságaiban kezd szár-
nyalni. Kruchió László ugyanis elmeséli, 
milyen az, amikor a rakparton egyik hely-
színről a másikra igyekezvén elébe tárul a 
hajnali fényben megmártózó főváros. A kék 
párában úszó Margitsziget. Amikor a Bazi-
lika kupoláját ott látja maga mellett, jóformán 
egy karnyújtásnyira, miközben a szálloda te-
tőteraszán a bár virágdekorációját állítja ösz-
sze éppen. 
 Sokcsillagos szállodáknak, bankoknak dol-
gozik, a luxus világában jár, s nem titok, hogy 
öt éve ő a Sándor-palota kertésze, dekoratőre 
s külügyminisztériumi megbízásokat is kap. 
Legutóbb a V4-ek szekszárdi találkozójának 
helyszínét díszítette. Ezt tudva nem lehet ki-
hagyni a kérdést: miképpen lehet ebben a kö-
zegben képbe kerülni? A szakmai hierarchia 
mely csúcsait és kapcsolatrendszerét megjár-
va juthat idáig egy vidéki kertész?
 Kruchió László erre azt feleli, hogy tizen-
öt éve művészeti vezetője a Magyar Orchi-
dea Társaságnak. A társaság egy külföldi ki-
állításán találkozott az akkori köztársasági 
elnökkel, Schmitt Pállal, aki felkérte őt deko-
ratőri munkára, s noha az elnöki hivatalban 
azóta sok mindenki és sok minden változott, 
őt azonban érdemesnek tartották a további-
akban is foglalkoztatni.

 Beszélgetünk még sok mindenről – egye-
bek közt arról, hogy az esküvői díszítések 
a kedvencei közé tartoznak, s amikor ilyen 
megbízást kap, mindig annyira izgul, mintha 
legelőször csinálná – de egyvalamit még mu-
száj megkérdeznem, mert mindig is furdalta 
az oldalamat a kíváncsiság: amikor a rendez-
vényeknek vége, a dekorációt cserélni, frissí-
teni kell, mi lesz a sorsa rengeteg gyönyörű 
virágkompozíciónak, amelyik „leszerepelt?” 
Szerettem volna azt hinni, hogy a virágokat 
megkapja a rendezvény személyzete, netán 
maguk a vendégek vihetik haza a csokrokat, 
az orchideákat, rózsákat. De nem. 
 Kruchió László érezhetően elkomorodik, 
amikor elmeséli, hogy mire visszaér lebonta-
ni, az elegáns kompozíciók addigra csúnyán 
megtépve, vihar utáni állapotokat idézve vár-
ják. Legyen bármilyen elegáns a helyszín, a 
vendégek ( nem, nem a személyzet) letördelik 
a virágokat, és minden alkalommal törvény-
szerűen tűnnek el az üvegkelyhek, üvegvázák 
is. Volt olyan hely, ahol két-három méter ma-
gas virágkompozíciókat állítottak fel, de né-
mely vendéget ez sem akadályozott meg ab-
ban, hogy ami megtetszett neki, azt el is vigye.
 Hogy mégse zárjuk rossz ízekkel a beszélge-
tést, abban segít valamelyest, hogy a tanítvá-
nyokat hozzuk szóba, akik közt monori ugyan 
mostanság épp nem akad, de Kruchió László 
nyolc- és tízéves gyermekeiről, Laciról és Ka-
milláról megtudom, hogy óvodás koruk óta 
élvezettel vesznek részt a papa munkájában 
és utazásaiban. Kamilla pedig már profi mó-
don öltözteti szoknyába a rendezvények szé-
keit: imádja az esküvőket.  Molnár Anna

Kora délutáni időpontban állapodtunk meg, de csak este 
sikerült beszélgetnünk. Nem rajta múlt. A nyolc órás munkaidő 
amúgy is visszaszorult már a slágerszövegekbe, de Kruchió 
László esetében, mint mondja, nem is volt érvényes soha.

A KERTÉSZ,  
a luxus, meg a város
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MI ÚJSÁG? 

A Monori Strázsa újságot im-
már 10. éve a Régió Lap-
kiadó Kft. adja ki, Monor 

Város Önkormányzata ez idő alatt 
5 alkalommal hosszabbította meg 
a kiadó szerződését. Kiadónk fo-
lyamatosan a Magyar Posta Zrt.-t 
bízta meg az újság terjesztésével. 

2016 nyarán a Magyar Posta – a 
nyári szabadságolásokra hivat-
kozva – jelezte, hogy a kiadónk-
kal kötött szerződése ellenére az 
újság terjesztését ideiglenes jel-
leggel alvállalkozóra bízza, tehát 
a kihordást nem a saját kézbesí-
tői (postások) fogják ellátni. Ek-

kor azt ígérték, 
hogy amennyi-
ben a terjesztéssel 
kapcsolatban bármi-
lyen hiányosságot észle-
lünk, a terjesztés rögtön vissza-
kerül a posta kézbesítőihez. Az 
újság terjesztését természetesen 
ellenőriztük és a tapasztalt hiá-
nyosságok miatt kértük, hogy az 
újság kihordását ismét a kézbesí-
tők végezzék. Kérésünk ellenére 
az újságokat továbbra is alvállal-
kozóra bízták, amely ellentétes 
volt szerződésünkkel, ezért kez-
deményeztük szerződésünk fe-
lülvizsgálatát, miközben kiadónk 
más terjesztési lehetőségeket is 
számba vett.
 Annak érdekében, hogy köz-
vetlenebbül tudjunk hatni a ter-
jesztésre, először egyenesen a 
Magyar Posta alvállalkozóját 
kerestük meg, aki kategoriku-

A Monori Strázsa újság 
TERJESZTÉSÉRŐL
A közelmúltban számos visszajelzés érkezett szerkesztőségünkbe az újság 
terjesztésével kapcsolatban. A szerkesztőségünk legfontosabb célja a Monori 
Strázsa újság kiváló színvonalú összeállításán kívül az, hogy minden monori 
háztartásba eljuthasson. Kérjük segítse munkánkat visszajelzésével!

san elzárkózott attól, hogy bár-
mely kiadvány terjesztését vál-
lalja, amelyre korábban a Magyar 
Postától kapott megbízást. Ezért 
felvettük a kapcsolatot a helyi, 
monori terjesztővel is, aki szintén 
hasonlóképpen reagált. Ezután 
más terjesztőcégekkel is felvettük 
a kapcsolatot, de minden esetben 
kiderült, hogy a tényleges ter-
jesztők, akik végül az újságot a 
postaládába dobják, ugyanazok. 
Számba vettük annak a lehető-
ségét is, hogy saját magunk gon-
doskodunk az újság terjesztésé-
ről, de ez teljesen eltér a kiadói 
tevékenységtől, így a tapasztalat, 
a technikai háttér és az emberi 
erőforrás hiánya miatt le kellett 
mondanunk. Nem maradt más 
lehetőségünk, mint elfogadni a 
Magyar Posta feltételeit, azt, hogy 
a továbbiakban nem a postások 
szállítják majd ki az újságot Mo-
noron.
 A kialakult helyzetről természe-

tesen tájékoztattuk Monor 
Város Önkormányza-

tát is, jelezve, hogy 
mindent megte-
szünk azért, 
hogy a Mono-
ri Strázsa új-
ság valameny-
nyi háztartásba 
eljusson. Ennek 

érdekében azóta 
is heti szintű kap-

csolatban vagyunk a 
Magyar Posta felső ve-

zetésével, ügyintézőivel, a posta 
alvállalkozójával és a helyi ter-
jesztővel is. Az elmúlt évben fo-
lyamatosan, hónapról hónapra el-
lenőriztük a Monori Strázsa újság 
terjesztését, amelynek hivatalos 
menetét bárki elolvashatja A Ma-
gyar Posta Zrt. Általános szerző-
dési feltételei a belföldi címezet-
len reklámkiadvány szolgáltatás 
igénybevételére című dokumen-
tumban, amely a következő hely-
ről tölthető le: https://www.pos-
ta.hu/static/internet/download/
Belfold.pdf. Minden terjesztés 
ellenőrzését jegyzőkönyvben 
rögzítettünk. Valamennyi jegy-
zőkönyv 5 évre visszamenőleg 
elérhető szerkesztőségünkben. 

Amennyiben ön vagy ismerőse BÁRMELY OKBÓL 
nem kapott Monori Strázsa újságot, kérjük jelezze felénk 
címének pontos megadásával! 

Elérhetőségeink:
Cím: Monor, Kossuth L. u. 71/A, I. emelet
E-mail: terjesztes@regiolapok.hu
Telefon: 06-29/412-587
Ha nem kapott újságot, a legutóbbi számot munka-
időben ingyenesen átveheti szerkesztőségünkben!

Jelezze felénk!

Kiadónk bármilyen 
ötletet, javaslatot meg-
fogad, amennyiben az 
a jelenleginél jobb mi-

nőségű terjesztést 
eredményez. 
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KÖZÖSSÉG

 A terjesztés-ellenőrzések al-
kalmával rendszerint azokra a 
címekre, utcákba látogatunk el, 
ahonnan a megelőző hónapban 
visszajelzést kaptunk a terjesztési 
hiányosságról, amennyiben ilyen 
visszajelzés nem érkezik, szúró-
próbaszerűen vizsgáljuk a ter-
jesztés minőségét. Ennek megfe-
lelően végzetük az októberi újság 
terjesztését is, amely előtt a szoká-
sosnál sokkal több visszajelzést 
kaptunk, tekintettel arra, hogy 
az újság szeptember hónapban 
– a korábbi évekhez hasonlóan – 
idén sem jelent meg, ezért sokan 
hiányolták. A terjesztés-ellenőr-
zés során, a rendelkezésre álló idő 
alatt 32 háztartás képviselője volt 
hajlandó nyilatkozni arról, hogy 
megkapta-e a Monori Strázsa új-

Monor Város Önkormányzatá-
nak hivatalos Facebook-oldalán 
október 18-án felhívás jelent meg, 
amelyben arra kérték a lakosságot, 
hogy jelezzék, ha nem dobtak a 
postaládájukba újságot. A felhí-
vásra többen is jelentkeztek, ter-
mészetesen kiadónk valamennyi 
visszajelzést kivizsgálja a követ-
kező terjesztés-ellenőrzés alkal-
mával. A visszajelzések alapján 
látható, hogy a hiányosságok hát-
terében gyakran az áll, hogy ter-
jesztést jelenleg már nem a na-
gyobb közbizalomnak örvendő 
postások, hanem más kézbesítők 
végzik. Amennyiben ön vagy is-
merőse nem kapja meg rendsze-
resen a Monori Strázsa újságot, 
kérjük ellenőrizze a következőket:
 1. A levélszekrényén ne szere-
peljen utalás arra, hogy nem kér 
reklámkiadványokat! – A Mono-
ri Strázsa újság ugyan semmilyen 
szempontból nem tekinthető rek-
lámkiadványnak, de a Magyar 
Posta mégis így kezeli, mivel sem 
ő, sem más cég nem ad lehetőséget 
más módon való címezetlen ter-
jesztésre. Ezért, ha nem kér hir-
detési újságokat, Monori Strázsát 
sem fogja megkapni a postaládájá-
ba. Ha mégis szeretne hozzájutni 
az újsághoz, fáradjon be szerkesz-
tőségünkbe, ahol ingyenesen át-
veheti! 
 2. Biztosítsa a hozzáférést le-
vélszekrényéhez! – Társasházak-
ban gyakran előfordul, hogy a le-
vélszekrények zárt ajtók mögött 
vannak. Ilyenkor a kézbesítő nem 
fér hozzájuk, így kénytelen a rek-
lámkiadványoknak rendszeresí-
tett dobozba helyezni a Mono-
ri Strázsa újságokat is. Az újság 

mindig a hónap első hetében je-
lenik meg. Ebben az időszakban 
akkor is nézzen bele a gyűjtődo-
bozba, ha egyébként nem szokott 
reklámújságokat kivenni onnan. 
Ha mégsem jut hozzá az aktuá-
lis számhoz, fáradjon be szerkesz-
tőségünkbe egy ingyenes példá-
nyért!
 3. Csak egy újságot vegyen el! 
– Monoron közel 1000 olyan ház-
tartás van, ahol a postaládák zárt 
helyen érhetők csak el. Könnyen 
elcsábul az ember, hogy kettőt ve-
gyen ki a Monori Strázsa újságból, 
ha családtagja, ismerőse is szere-
pel benne. ön ne tegye! Ilyenkor 
inkább fáradjon be szerkesztősé-
günkbe és ingyen adunk egy pél-
dányt a legutóbbi számból!
 4. Használjon mély, egy irány-
ból hozzáférhető levélszekrényt! 

– Főképp a Strázsahegyre vezető 
utak mentén, illetve más forgal-
mas helyeken fordul elő, hogy a 
levélszekrényekből az arra járók 
kiveszik az újságokat, ha azok ki-
lógnak belőle – főképp, ha olyan 
tartalmas olvasnivalót találnak 
benne, mint a Monori Strázsa. 
Ha önnel is ez történne, mi pó-
toljuk az újságot, elég bejönnie 
érte a szerkesztőségünkbe!
 5. Mindig annyi postaládát 
használjon, ahány háztartás van 
az adott címen! – A tapasztalatok 
alapján gyakran előfordul, hogy 
a család egy ugyanazon a címen 
lakó, de külön háztartásban élő 
tagja veszi ki az újságot a közös 
postaládából. A kézbesítő minden 
postaládába csak egyet helyez el 
az újságból! Ha szüksége van még 
egy példányra, szerkesztőségünk-
ben megtalálja!

Ellenőrizze postaládáját!

ság októberi számát, közülük csak 
1 olyan volt, aki jegyzőkönyvileg 
igazolhatóan nem kapott újságot. 
A terjesztés ellenőrzésére meghív-
tuk az önkormányzat képviselő-
jét is, aki jelenlétével hitelesítette 
az ellenőrzés menetét.
 Kiadónk bármilyen ötletet, ja-
vaslatot megfogad, amennyiben 
az a jelenleginél jobb minőségű 
terjesztést eredményez. Elkötele-
zettségünket azzal is kifejezzük, 
hogy a jelenleginél bizonyítot-
tan jobb minőségű terjesztést a 
szokásos piaci ár akár kétszere-
sével is honoráljuk. Továbbra is 
várjuk visszajelzéseiket az újság 
terjesztésével, tartalmával kap-
csolatban, amelyeket előre is kö-
szönünk!
Papp János, ügyvezető, Régió Lapkiadó Kft.

Szépkorúak  
köszöntése

  Balogh Imréné – született Ragulya Ber-
ta – 100 éves lett. Zsombok László pol-
gármester nagy örömmel, személye-
sen köszöntötte Berta nénit, ebben az 
évben ő volt a második, aki betöltötte 
100. életévét. Polgármester úr az ünne-
peltnek átadta Orbán Viktor miniszter-
elnök emléklapját és az önkormányzat 
ajándékait. Berta néni sokáig főzte az 
ebédet szeretett családjának, felfrissü-
lést a kert gondozásában, ápolásában 
találta meg, ma már tévénézéssel, be-
szélgetéssel telnek napjai. Nagyon jó hangulatban telt a köszöntés. 
mennye, fia, unokái  és a polgármester úr társaságában. 

Becker Mihály 1927. szeptem-
ber 1-jén született Monoron. 
45 évig dolgozott Budapes-
ten, nagyon szereti a verse-
ket, máig jókedvű és beszé-
des idős bácsi. 
 Dr. Zsombok László Mo-
nor város polgármestere 
köszöntötte Mihály bácsit, 
és átadta Orbán Viktor mi-
niszterelnök emléklapját, 
illetve az önkormányzat 
ajándékcsomagját.
 

90. születésnapja alkalmából köszöntöt-
te Lautner Ilonát Monor polgármestere. 
A Magyarország miniszterelnöke által 
kiállított oklevelet Zsombok László egy 
nappal a jeles napot követően, szemé-
lyesen adta át az ünnepeltnek.
 Ilona néni Munkácson született, 
ahonnan 14 évesen költözött Budapest-
re. Textilgyári és nyomdai munkahelyek 
után óvónőnek tanult, majd óvónőként 
dolgozott, egészen korai nyugdíjazásá-
ig. Három gyermeke, öt unokája és öt 
dédunokája született, közülük a legki-
sebb egy éves. Közel tíz éve költözött 
Monorra, szívesen olvas és aktívan szorgoskodik még ma is a kony-
hában. Hazalátogató unokái részére ő süti a több tucat palacsintát!
 Reméljük, hogy hosszú, aktív évek várnak még rá családja körében!

Szűcs Gyuláné (Bu-
zás Katalin Zsuzsan - 
na) Monoron szüle-
tett, október 26-án 
töltötte be 90. élet-
évét. Két gyermeke 
született. Idős kora 
ellenére is irigylés-
re méltó módon áll 
hozzá az élethez. 
Elmesélte, milyen jó 
gyermekkora volt, 
meglátása szerint 

két nagyon fontos dolog az életben a nyugalom és a megértés. 
 Zsombok László polgármester nagy szeretettel köszöntötte Kati 
nénit születésnapja alkalmából. Az ünnepélyes pillanatok után kö-
zösen beszélgettek és régi fényképeket nézegetve felelevenítették a 
múltat. Kívánunk Kati néninek jó egészséget a szerettei körében!

Balogh Imréné fiával, unokáival  
és Zsombok László polgármesterrel

Becker Mihály és lánya, Marika;  
unokája, Edina – Zsombok Lászlóval

Lautner Ilonát  
köszönti Zsombok László

Zsombok László és Szűcs Gyuláné
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Sok volt az eső mostanában, rengeteg a gomba erdőn-mezőn. 
Boldog lehet, aki biztos ismeretekkel, alapos tudással vághat 
neki a gombászásnak, többségünk azonban nem ilyen. Minden jó 
gombának van ugyanis mérges párja, amivel könnyű összekeverni. 

Önfeledt gombavadászok  
és hiányzó GOMBASZAKÉRTŐK

A gyilkos galóca, nevéhez méltóan 
a legádázabb, ugyan viszonylag 
könnyen felismerhető, de a té-

vedésért élettel fizetni azért mégis csak 
túlzás. Ráadásul a többi gomba is tar-
togathat meglepetéseket. Van, amelyik 
ehető, de alkohollal párosítva életveszé-
lyes, a másik súlyos hasmenést okoz-
hat, a harmadik hallucinogénként vi-
selkedik. Mégis: önfeledten szedik a 
gombát a kirándulók a réteken, útszé-
leken, ligetekben. 
 Csak épp gombavizsgáló nincs a kör-
nyéken egy sem.
 Körbeszaladtuk a monori piaccsar-
nokot egy szerdai napon, hogy meg-

nézzük, találunk-e erdei, mezei gom-
bát kínáló árust. Nem találtunk, valaki 
azonban elárulta, hogy szombatonként 
a szélső soron szokott ilyet árulni egy 
asszony, aki most épp nincs itt.
 A piacgondnoki irodában épp csak 
megkérdeztük Dankos Antalt, miért van 
az, hogy a csarnok asztalai nem roska-
doznak a környéken is bőven termő őz-
lábgombáktól, rókagombáktól és tára-
saiktól, s hova lettek a gombavizsgálók, 
akikből pedig az ántivilágban a mono-
ri piacon három is alig győzte a munkát 
az olyan szezonban, amilyen a mostani 
is, de válaszolni már nem volt ideje. Be-
toppant ugyanis egy idősebb hölgy, az-
zal a kérdéssel, hogy vannak-e itt gom-
bavizsgálók, majd amikor azt hallotta, 
hogy nincsenek, felindultan elmesélte: 
a környéken sem talált egyetlenegyet 
sem. Legutóbb Gyömrőn válaszolták 
neki ugyanezt. És ez évek óta így megy. 
Már éppen odáig jutott, hogy ő maga vé-
gez el egy tanfolyamot, levizsgázik és 
munkába áll, amikor beteg lett a férje, 
és meghiúsult ez a terv. 
 – És most mit tudunk csinálni a sok 
gombával? – tette fel végül a szónoki 
kérdést és mindjárt válaszolt is rá, de 
már kifelé menet, az ajtóból vissza-
szólva:

 – Hát dögöljünk meg, nem igaz? 
Dankos Antal, a piac gondnoka már ne-
künk mondta el, amit pedig a zaklatott 
asszonynak sem ártott volna hallania. 
Eszerint ugyanis két, orvosolhatatlan-
nak tetsző baj okozza azt, hogy a pia-
con csak pincében termesztett gombát 
lehet árusítani, erdei-mezei gombás ko-
sarával ide senki be nem teheti a lábát, 
még ha Dankos Antalt – az ő megfogal-
mazása szerint – kalasnyikovval pró-
bálná is az ellenkezőjére kényszeríteni. 
 A kormányrendelet tudniillik, ame-
lyik a veszélyes anyagokról rendelkezik, 
ezen anyagok közé sorolta azt a mérge-
ző gombát is, amit a szakértő az elébe 
kerülő kosarak tartalmából kiválogat. 
Ezeket a gombákat a vizsgálatot köve-
tően külön biztonságos helyen kell tá-
rolni, ahol senki nem férhet hozzájuk, 
majd végül speciális, veszélyes hulla-
dék elszállítására alkalmas gépkocsi-
val elszállítani és ártalmatlanítani. 
 Ám nem csak erre kellene előteremte-
ni nem csekély összeget, hanem a szak-
értők közel félmilliós tanfolyami díjára 
és vizsgájára – ez utóbbit egyébként öt-
évente ismételni szükséges, ugyanak-
kora vizsgadíjért, mintha a gombaszak-
értő kezdő lenne – majd a tiszteletdíjára 
is. Mivel azonban a gombaszedés sze-
zonális, ha nincs eső, a gombavizsgá-
lónak sincs munkája.
 Vagyis – vontuk le a piacgondnok 
szavaiból a tanulságot – nincs ember, 
intézmény és cég, akinek vagy amely-
nek anyagilag megérné, hogy a piaco-
kon ez a szolgáltatás elérhető legyen. 
 Dankos Antal egy csévharaszti szak-
értőhöz irányította évekig az érdeklődő-
ket, aki azonban tavalyelőtt beszüntette 
a gombavizsgálatot. Talán ő is belefáradt, 
hogy a rendkívüli felelősséggel járó szol-
gálatot puszta szívjóságból gyakorolja.
 Elérkezettnek látjuk az időt a meg-
jegyzésre, miszerint tudomásunkra ju-
tott egy, a felügyeletet kicselező hölgy 
szombatonkénti partizánakciója. Ki-
derül, hogy a vasadi őstermelőt – aki 
a kofaasztal alá rejtett kosárból kínál-
ja a gombát – Dankos Antal is jól isme-
ri, és éppen most készült figyelmeztet-
ni a piaci élelmiszerhatóságot a sürgős 
közbelépésre. Az idős asszony – aki-
nek egyébként az élete értelmét jelenti 
a piac – azt kockáztatja, hogy kitiltják 
innen. A tőle gombát vásárló kuncsaf-
tok azonban az életükkel játszanak – je-
lenti ki a piacgondnok olyan arckifeje-
zéssel, hogy ha illegális gombaárusok 
lennénk, napokig nem tudnánk alud-
ni a bűntudattól. Kertész Zsuzsa

Benei Béla erdész, a csévharaszti erdészeti üzem ve-
zetője is azt tapasztalja, hogy az elmúlt hetekben ki-
rándulók sokasága szedi nagy boldogan a gombát a 
sétaerdőben. Amit egyébként büntetlenül meg is te-
het, ha az előírt két kilónál több nincs a kosarában. 
Kereskedelmi mennyiséget nem gyűjthet, az tilos, 
de ilyesmire még nem volt itt példa. 
 Az őzlábgombák – amikről mindenki azt hiszi, 
hogy összetéveszthetetlenek – az idén hatalmasra 
nőttek. Csakhogy van mérges hasonmása, a piruló 
őzlábgomba, ami ugyan nem gyilkol, de hatalmas 
hasmenéseket és hányásokat tud okozni.
 Amikor kiderül, hogy egy kiló őzlábgombáért a 
pesti piacokon – ahol éppen van gombaszakértő, te-
hát árusítani is lehet – négyezer forintot is elkér-
nek, megkérdezzük: igaz-e a hír, hogy nemrégiben 
valaki harmincdekányi szarvasgombába botlott az 
erdőben egy fa alatt?
 Igaz lehet – feleli az erdész – ezekben a homokos 
alföldi erdőkben ugyanis ritkán, nagy esők után rá 
lehet bukkanni a fehéres színű szarvasgombára. Ő 
maga is talált már ilyet, meg is kóstolta, de annyi-
ra intenzív az íze, olyan sokáig megmarad az ember 
szájában, hogy neki nem sikerült megkedvelnie. A 
Jászságban, ahol a ritka és méregdrága fekete szar-
vasgomba lelőhelyei vannak, az ottani gombavadá-
szok mindenesetre megnyugtatták: ők szívesen fo-
gadják a fehéret is, még ha jóval kevésbé értékes is, 
mint fekete rokona – csak szóljon, ha talál. 
 De az bizony legalább olyan ritka, mint a sze-
rencse.

Szarvasgombára is 
bukkanhatunk az erdőben 

KÖRNYEZET
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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

Tipp:

A tisztasághoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!

az újság 

fel mu ta tó-

já nak!

650  Ft
Az akció 
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Mox  
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Október 10-én megtartottuk  
az első félév munkáját összeg-
ző közgyűlésünket a monori 
polgárőrség irodájában. 

POLGÁRŐRÖK 
eredményei 

KÖZÖSSÉG

S zép számmal gyűltünk össze, így aktualitá-
sokról is tudtunk dönteni, illetve új tagokat is 
avattunk, akik a közgyűlés előtt sikeres vizs-

gát tettek. Így a polgárőrség jelenleg 39 aktív taggal 
büszkélkedhet, akik közül a legtöbben valóban iga-
zán aktív önkéntes munkát végeznek!
 Nézzük át az év eddigi legfontosabb eredményeit 
közösen, melyeket a közgyűlésen 
Nagy Zoltán, elnök és Naszvadi Lász-
ló, szolgálatvezető foglaltak össze. 
 Szeptember végéig 4600 óra 
szolgálatot adtunk Monor város 
biztonságának érdekében, mely 
megközelíti tavalyi eredménye-
inket. Ez a hatalmas óraszám tar-
talmazza az éjszakai szolgálatok, 
rendezvénybiztosítások, jelzőőri 
tevékenység óraszámait is!

 Büszkék vagyunk arra, hogy a rendőrséggel ki-
tűnő munkakapcsolatunk van, a rendőrségi közös 
szolgálatokra 90 százalékban tudtunk polgárőrt biz-
tosítani. Ezek a szolgálatok közel 500 órát tettek ki 
ezidáig.
 Rendszámfelismerő rendszerünk is remekül tel-
jesít. Több alkalom közös rendőr-polgárőr szolgálat 
alatt több ezer autót ellenőriztünk le, melyek között 
több forgalomból kivont, körözött, lejárt műszaki 
vizsgával rendelkező személygépjármű volt.
 Az ifjú polgárőrök is rendkívül aktívan töltötték 
az év eddigi részét. Rengeteg programon, oktatá-
son vettek részt, kirándultak, és az idei táborozás 
sem maradhatott el. 26 fővel nyitották a 2017-es évet, 

jelenleg 32-en vannak. Ketten közülük 
betöltötték 18. életévüket, így átléptek 
a felnőtt polgárőrök közé. Nagyon jól-
eső érzés, hogy két fiatal is felnőtt pol-
gárőrré nevelkedett az évek során. 
 Mint látható, igen sok dolgunk van 
éjjel-nappal, így szívesen látunk új ta-
gokat csapatunkban. Megtalálnak min-
ket minden keddi napon 19 és 20 óra 
között egyesületi irodánkban. (Monor, 
Deák Ferenc utca 12.)  Oberst Marietta

Lakossági bejelentés, jelentkezés: 
monoripolgarorseg@gmail.com
Szolgálat elérhetősége: 06-70/459-
70-73 (csak szolgálatok alatt él).

Polgárőrség  
elérhetőségei

  A Magyar Országgyűlés 2015-ben foga-
dott el határozatot a Magyar Szórvány 
Napja hazai megrendezésének ügyé-
ben. A határon túli tapasztalatokat 
figyelembe véve – bölcsen – nov-
ember 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem és magyar király szüle-
tésének napját választották a szór-
ványmagyarsággal foglalkozó tema-
tikus nap dátumának. A határozat 
kimondja, hogy „az Országgyűlés fel-
hívja az intézményeket, szervezeteket és 
egyúttal felkéri a polgárokat, hogy a nem-
zetünk szerves részét alkotó szórvány magyar-
ság támogatásának egy kiemelt napot szenteljenek, 
és 2015. november 15. napjától kezdve ezt a napot 
közösen, méltó keretek között ünnepeljék meg”.
 E felkérésnek eleget téve, Monor város két re-
formátus gyüleke-
zete, a szintén mo-
nori Bethlen Gábor 
Erdélyi Körrel közö-
sen, november 18-án, 
szombaton, 17 órától 
nagyszabású műsort 
rendez, melyre tisz-
telettel és szeretettel 
hívjuk önt és kedves 

családját! Helyszín: Vigadó Kulturális és 
Civil Központ díszterme (Kossuth La-

jos utca 65–67.).
 Az alkalom szervesen kapcsoló-
dik a Reformáció 500 programsoro-
zathoz, és nem titkolt célja rávilágí-
tani arra a tényre, hogy a határon 
túli magyarság, akár tömbben, akár 
szórványban él, főleg ott tudott meg-

maradni, ahol a történelmi felekeze-
tek – így a református egyházközségek 

is – megmaradtak, megmaradhattak és 
ennek értelmében működhettek is, élő kö-

zösségben tartva össze az ott élőket.
 Az alkalom kiemelten foglalkozik Bethlen Gábor 
fejedelem máig ható életművével is. Az esemény 
fővédnökei: Szabó Ferenc, református lelkipász-
tor-esperes, a Dunamelléki Református Egyház-

kerület újonnan vá-
lasztott főjegyzője és 
D. Szabó Dániel, refor-
mátus lelkipásztor, a 
Magyar Református 
Presbiteri Szövetség 
tiszteletbeli elnöke, a 
Magyar Érdemrend 
Középkereszt kitün-
tetettje.

Magyar Szórvány Napja

Az alkalom  
kiemelten foglalko-

zik Bethlen Gábor fe-
jedelem máig ható 

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

1080 Ft/m2 -től, szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1080 Ft/m2 -től háztól házig szállítással.

    Magócsi Ruhatisztító

KULTÚRA

Alaptisztítás
Külső+belső: 

 Külső mosás 
 Felnitisztítás 
 Gumiápolás 
 Porszívózás 
 Ablaktisztítás 
 Belső műanyagok ápolása

2900 Ft

Extratisztítás

Gumi-
szerviz 

Új és használt 
gumiabroncs 

forgalmazása
Javítás, szerelés

2200 Monor, Móricz Zsigmond utca 16.

Telefon: +36-20/262-0459

Autókozmetika:
Külső mosás 850 Ft-tól Külső+belső: 

 Külső mosás  
 Felnitisztítás  
 Gumiápolás 
 Viasz 
 Porszívózás 
 Ablaktisztítás  
  Belső műanyagok  
ápolása

3750 FtTelefon: 
+36-70/674-2894

A z új szabályozás három szektort érint, 
a villany-, a gáz-, illetve az ivóvíz- és 
szennyvízbekötésekre vonatkozik. A 

módosítás egy nagyobb lakás vagy átlagos 
méretű családi ház ellátásához, illetve egy 
átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, 
pékség) energiaigényének kielégítéséhez szük-
séges rácsatlakozási díjakat, valamint az eljá-
rási határidőket érinti. 

Gázszektor
Elengedésre kerül a legfeljebb 4 köbméter/óra 
névleges teljesítményű fogyasztásmérő be-
szerelése esetén a csatlakozási díj és minden 
más, a földgázelosztónak fizetendő díj  és a 
fogyasztásmérő bekötésének költsége, vala-
mint (4m3/h-ig!) 250 méterig a közcélú veze-
ték kiépítésének költsége.

Villamosenergia-bekötést 
érintő változások 
Mentesült a csatlakozási díj és minden más, 
az elosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 32 
Amper névleges teljesítményű fogyasztásmé-
rő beszerelése, továbbá (max. 32 A-ig!), ha kis-
feszültségű közcélú elosztóhálózat kiépítése 
szükséges, akkor felhasználási helyenként 
legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszer-
használóként szabadvezeték esetén legfeljebb 
100 méter, földkábel esetén legfeljebb 50 mé-
ter hosszúságú közcélú vezeték díjmentes. 
Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szük-

séges, akkor szabadvezeték esetén legfeljebb 
500 méter, földkábel esetén legfeljebb 250 mé-
ter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a 
transzformátorállomás létesítése díjmentes.

Víziközműszektort 
érintő változások
Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, 
az igénybejelentés elbírálásának díja, a terv-
egyeztetés, adategyeztetés vagy ennek meg-
felelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozás-
kor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési 
vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomás-
próba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű 
ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmé-
rőjű szennyvízvezeték bekötése. 
 Fontos megjegyezni, hogy továbbra is meg 
kell azonban fizetni: az önkormányzati ren-

deletben megállapított utólagos rácsatlakozá-
si díjat, a vízbekötési tervek más szolgáltató-
nál történő egyeztetési költségét (kivéve, ha a 
tervező a tervet előzetesen egyezteti és annak 
elfogadásáról vagy elutasításáról a szolgáltató 
dönt), az adatszolgáltatási díjakat (pl. térkép 
kiadása), a mellékmérő, bekötési szennyvíz-
mérő, kútvízmérő, locsolási vízmérő és ezek 
felszerelésének költségét, a munkaárok kiala-
kításának (amennyiben nem az igénybejelen-
tő végzi), a bekötővezeték kiépítésének, a házi 
beemelő szivattyú, a fertőtlenítés költségét, a 
helyszíni szemle, a működőképességi és víz-
zárósági próba, a geodéziai bemérés valamint 
az üzembe helyezés díját.
 A szabályozás – a fentieken túlmenően – a 
hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szem-
léletet és hozzáállást is erősíti a közműcégek 
körében. 2017. július 1-jétől a fogyasztó jogor-
voslattal fordulhat a műszaki-biztonsági ha-
tósághoz, ha az elosztó elutasítja a közmű ki-
viteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni továbbá 
akkor is, ha az elosztó elutasítja a terv szerint 
kivitelezett közmű átvételét. 
 E jogorvoslati eljárások díjmentessé válnak.
 Csökkennek továbbá az ügyintézési ha-
táridők. Így például: a földgázelosztó a csat-
lakozási igény kielégítésére vonatkozó írás-
beli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül 
köteles megtenni. Az igénykielégítés feltét-
eleiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájé-
koztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell 
a fogyasztó részére átadni. A kivitelezés ha-
tárideje maximálásra kerül 60 napban, erre 
eddig nem volt határidő. Hiánypótlási fel-
hívást 15 nap helyett 3 munkanapon belül 
lehet kiadni.
 Víziközmű esetén eddig nem volt határ-
idő arra az esetre, ha a benyújtott terv nem fe-
lel meg a követelményeknek vagy a bekötés 
megvalósítására nem alkalmas, ezért a vízi-
közmű-szolgáltató a terv kiegészítését vagy új 
terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja 
lesz a szolgáltatónak. A bekötővezeték kiépíté-
sét, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyo-
máspróbát, a működőképességi és vízzárósági 
próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési 
helyen a bekötési vízmérő beszerelését a szol-
gáltató ezután a munkaárok rendelkezésre ál-
lásának bejelentését követő 30. napig köteles 
elvégezni, ezt korábban nem rendezte jogsza-
bályi határidő. 

A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végrehajtását szolgáló 
157/2017. kormányrendelet hatására csökkentek a lakosság, 
valamint a kis- és közepes vállalkozások terhei a közművekre 
történő rácsatlakozás esetén fizetendő díjak vonatkozásában. 

INGYENES LETT 
a közműcsatlakozás

KÖZÖSSÉG
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Már negyedszázada 
SIKERES
Már nem csupán Monor lakói körében sikeres, erre a nagy közösségi 
eseményre számos közelebbi és távolabbi helységből is idelátogatnak 
az érdeklődők. A Szüreti Menetelőről van szó, amit 1898-ban rendez-
tek meg először. A Gazdakör egykori szép hagyománya 1992-es 
felújítása óta, október 7-én immár 25. alkalommal örvendeztette 
meg a vonulási útvonal mellett szép számban összegyűlt tömeget.  

É lvezzük a szép napot, mu-
lassunk egy jó nagyot! – 
kurjantotta kezdettől e já-

ték jelmezes jegyzője.
 A zene meg a tánc, a hitelesen 
nagy bajuszú bíró (aki most ép-
pen a Monori Gazdakör elnöke) 
és hites felesége, (aki valójában 
is az) népies hangnemű cívódása, 
a feldíszített kocsik hosszú sora, 
a szép lovak és ügyes lovasaik, 
valamint a bort kínáló magya-
ros ruhájú lányok jó hangulatot 
is teremtettek.  A keretjáték fősze-
replőinek rigmusai mindenkor 
lehetőséget adtak arra is, hogy 
játékosan számba vegyék a közönség előtt  
településünk gyarapodásának, hiányossá-
gainak és lakói óhajainak jellemzőit az elő-
ző szüret óta eltelt időszakban. Így történt 

ez most is. Abban továbbra sem reményked-
hetünk, hogy körforgalmi szökőkutunkból 
a Strázsa bora folyjon, de az utóbbi évben 
is megvalósult több szép tervünk. És mi-

vel az idei szőlőtermés is jó lett, a szüretet 
megtelt hordókkal és a jó bor reményével 
ünnepelhettük. A Menetelő szokásos főté-
ri megállójánál a táncban is aktív szerepet 
játszó monori Borzsák Endre Hagyomány-
őrző Egyesület képviselője rózsacsokor-
ral köszöntötte – a jubileum alkalmából – 
a meghatott bírónét. A bíró meg köszöne-
tet mondott mindazoknak a támogatóknak, 
akik rendszeresen és sokféle módon hoz-
zájárultak ennek a szép hagyománynak 
– a város lakói által most is igazoltan – igé-
nyelt ápolásához.
 Még az idő is kiderült, hogy ez a rendez-
vény még mosolygósabbra sikerülhessen, és az 
egyáltalán nem veszélytelen betyáros leány-
szöktetési és visszaszerzési jelenet is baleset-
mentesen sikerült (eddig csak egyszer ugyan, 
de előfordult, hogy megcsúszott a betonon és 
oldalára dőlt a szöktető betyár lova).
 Az állandó szereplők közül most nem volt 
ott a Hegyessy Lions Club hintója, és a más-
honnan is jött táncosok közül ezúttal hiányoz-
tak a Strázsák Néptáncegyüttes felnőttjei is. 
Lovas és pónis kocsiból viszont több volt, va-
lamint nagyon sok önkéntes beöltöző növel-
te a látványosság sokszínűségét.
 A maguknak erre az alkalomra odaillő 
ruhát varrató lányok és asszonyok beálltak 
a táncosok közé, példájukkal jövőre követő-
ket ösztönözve.  
 A Menetelő utáni szüreti bál még nem érte 
el régi népszerűségét, de a száz bálozón kívül 
ötvenen már nem fértek be a mulatságra. El-
mondhatjuk tehát, az egész rendezvény mos-
tani sikere alapján is, hogy – e népi játék bíró-
jának szavaival élve – a monoriak ereiben is 
vér van, nem „pulutyka” leve. És lehet-e ér-
tékesebb valami annál, ami minden más té-
nyezőtől függetlenül, ilyen összefogással és 
ennyi időn át is derűt tud varázsolni az ar-
cokra? B.G.

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. Parole
 NYELVISKOLA

Csoportjainkhoz  
menet közben is csatlakozhat!  

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

Angol, 
német 

nyelvtanfolyamok
délután, este és 

hétvégén.
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Az első világháború traumája és a trianoni depresszió hatására 
sérült a nemzettudat; áldozatmentalitás alakult ki a monori 
emberek lelki életében is, mely szerint a kudarcokért mindig 
mások felelnek. Ez a szemlélet az identitásban (önigazolásban) 
lassan enyhülni kezdett. 1926-ban már a politikai, gazdasági és 
szellemi élet békésebb lett, Pest megyében és községünkben is 
kezdte visszanyerni aktivitását, melyet számos esemény igazolt.

A monoriak viselt    
dolgai  XC. 
Az 1926-os év 
történéseiből

HELYTÖRTÉNET

P éldául vármegyénk választ-
mánya – Presz ly Ele mér főis-
pán elnökségével – Agorasztó 

Tivadar alispán 35 évi munkáságá-
nak méltó elismerésére készül az év 
elején. Monorra új szolgabíró nyert 
kinevezést, Uhlyarik János dr. erdé-
lyi menekült személyében, aki iránt 
bizalommal fordul a község elitje, 
polgárai és lakossága. Kihirdetés-
re került a helyi képviselő-testület 
legtöbb adófizető képviselő tagsá-
gának névsora, az adóbefizetések 
sorrendjében: Magyar Magtenyész-
tési Rt., Huppert Gyula (bankelnök), 
Földvári Bertalan (ny. főszolgabíró, földbirtökos), 
Kégl János (tak.pénztári igazgató), Egri káptalan, 
Kalmár Mihály (malom-tulajdonos, királyi ta-
nácsadó), Ringeisz János (hentes), Huppert Sán-
dor (nagykereskedő), Schmitterer Károly (hentes, 
földbirtokos), Dabasi Ödön dr. (tiszti főorvos), Sze-
mes Sándor (kiskereskedő), Monorkerületi Hi-
telbank, Burján Béla (dohánytőzsdés, földbirto-

kos), Kocsis Mihály (polg. isk. igazgató), Cherrief 
Józsefné (magánzó), Borzsák Jenő dr. (ügyvéd). E 
lehetőséggel a monori középosztály színe-java 
kapott virilis bizalmat. A 60 tagú képviselő-tes-
tületet ezt követően választások útján egészítet-
ték ki a község I–V. kerületében.
 1926-ban újjáalakult a római katolikus egy-
háztanács 48 taggal és átvette az egyház anya-

gi ügyeinek vezetését. A legnagyobb terhet: 
a templom, a plébánia és a kántorlakás fenn-
tartását az egri káptalan mint kegyúr fedez-
te. A hívekre csak az egyházi személyek, az 
iskola és a tanítóság szerény díjazása ma-
radt. Kuthy Dezső evangélikus lelkész Luther 
nyomdokán címmel előadást tartott a Viga-
dóban, melyet vetített képekkel tett színessé. 
A fővárosi Deák téri templomban a porosz 
Johannita rend lovagjává avatta Raffay Sán-
dor dr. evangélikus püspök Lehotczky Antal 
dr. monori kir. közjegyzőt. 
 Kényszerűségből megtörtént a vásártér át-
adása. A megyei Földbirtokrendező Bíróság a 
házhelyeknek igénybe vehető területek közé 
sorolta a monori vásárterület egyharmadát, 
melyet az igényjogosult pesti tisztviselőknek 
ítélt oda, az elöljáróság tiltakozó fellebbbezését 
elutasítva. A Pesti utcán (ma Ady u.) új házak 
épültek 200 négyszögölnyi telkeken, téglából, 
egyszoba-konyha-éléskamra beosztással. 34 
millió koronáért árulta a Wölcz és Tóth épí-
tészmérnöki iroda.
 A Petőfi utca 2. szám alatt, a Surányi ház-
ban, a kávégyári helyiségek átalakításával 

„iparudvar” született (a mai kereskedelmi 
bank telkén). Több iparos ide helyezte át üz-
letét, műhelyét. Például Tóth Lajos szabó, Da-
rázsi István kosárfonó, Fazekas József nőiszabó, 
Tóth Imre cipőfelsőrész készítő, Krikava Zoltán 
bútorasztalos, Nagy István cipész.
 Iparostanonc „munkakiállítást” rendezett 
a községi elöljáróság, az ipariskolai tanítótes-
tülettel és az ipartestülettel karöltve 1926. má-
jus 15-én. A rendezvényt Madarász Emil főszol-
gabíró nyitotta meg. „Elismerését fejezte ki az 
elért sikerekért, s a tanoncokat további önkép-
zésre buzdította.” Kocsis Mihály, a polgári és a 
tanonciskola igazgatója, beszédében dicsérte a 
tanoncok remekműveit. Kégl János, az iskolaszék 
elnöke „az életből vett példákkal illusztrálta az 
iparos ifjúság jövőképét. A kiállítási anyag meg-
ítélése szerint kvalitásában az előző évekhez ké-
pest nagy haladást mutat”. Az első díjjal kitün-
tetett tanoncok és mestereik névsorából – többek 
között: Oláh Gyula kádár tanonc (mestere Oláh 
Gyula), Koblenc Mihály kefekötő (Kovács Ferenc), 
Zubor József asztalos (Thám János), Kalmár Mar-
git szabó (özv. Polik Józsefné), Bokros László sütő 
(Balog Ede), Burján Lajos csizmadia (Vig András). 
 Forrás: Közérdek 1912–1932

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

A Kossuth tér a két templommal

So
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www.victofon.hu

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.12.08-ig.

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

Újra úgy
hallak, mint

régen!

Kényelmes,
könnyen

kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás

sem.

EZ TÖBB, MINT 
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A kommunikációt 
új szintre emeltük
egy apró és okos 
készülékkel!

Kérjen konzultációs
időpontot december 8-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!
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Gyöngyharmat Kórus Különleges élmény volt a tanárok koncertje

Sóvári Tamás, Rimóczi András, Zsidel Miklós

Mocsári Károly és Edőcs Tamás Bartók-tolmácsolása

Méltó módon köszöntötték  
a zene világnapját

  Zsombok Erika igazgatónő bevezető köszön-
tője után minden jelenlévő megtapasztalhat-
ta helyettese, Edőcs Tamás szavainak igaz-
ságát, miszerint: „Sajnálhatjuk, hogy ilyen 
szűkké vált a hely a Budai Imre-teremben, 
ugyanakkor öröm lehet számunkra, hogy 
már kinőttük, nem csak a nézőteret, de a 
színpadot is”. Az igazgatóhelyettes ezután 
Yehudi Menuhinnak azt a gondolatát idézte, 

amit nem csak a zene világnapja aktuális 
mottójaként, hanem a zene monori térhódí-
tásként is átérezhettünk: „A zene a káoszból 
rendet teremt, a ritmus a széttartót egységbe 
fogja, a melódia a megszakítottat folytonos-
sá varázsolja, a harmónia az össze nem illő-
ket összeegyezteti.” 
 Elcsendesülve el is juthatott mindenkihez 
ez az üzenet. 
 Először az egyre jobban szerethető 
Gyöngyharmat Kórus tiszta gyermekhang-
jain – Bíró Zsuzsa és Kövesné Bodor Andrea 
vezényletével. Utána különleges élményt 
jelentett, hogy hangszeren most nem a ta-
nítványok, hanem tanáraik koncerteztek. 
Mégpedig valóban mesteri fokon. Mocsári 
Károly, Mocsári Emma és Kövesné Bodor And-
rea zongora, Edőcs Tamás és Stuber Zoltán fu-
vola, Köves Dorkás, Szalay Ildikó hegedű il-
letve brácsa, Barna Alexandra alt- és bariton 
szaxofon, Köves Áron pedig ütőhangszeres 
játékával győzte meg a szülőket arról, hogy 
ennél jobb helyre nem is írathatták volna be 
hangszertanulásra gyermeküket. 
 A nemzetközileg is régen elismert Mocsá-
ri Károly és Edőcs Tamás Bartók-tolmácso-
lása pl. bárhol a világon megállta volna a 
helyét. Mindezen felül sokat tanulhattunk 
Slama György műsorvezető, rendkívül szak-
szerű zenetörténeti magyarázataiból. 
 Mivel pedig a zene nem csupán a klasszi-
kus komolyzenét jelenti (Bachtól Bartókig), jó 
ötlet volt és nagy sikere is lett ráadásként a 
tüzes mediterrán táncritmust játszó triónak 
is (trombita: Sóvári Tamás, basszusgitár: Ri-
móczi András, dob: Zsidel Miklós).
 Élmény volt az egész. Örülhetett, aki be-
fért. 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!

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

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET
keresünk 2 műszakos (12 órás) munkarendbe 

a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐKET
ÉS TARGONCÁSOKAT

keresünk kereskedelmi raktárba,
2 műszakos munkavégzésre Alsónémedibe.

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

13.00 óra, Monor, Bocskai u. 1.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Hirdetés

KULTÚRA
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Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2017. november 7-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

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

PROGRAMOK

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
November 6. 17 óra
Illés Krisztina festőművész kiállítása.
Vigadó emeleti galéria

A KÉPZELET HATALMA
November 10. 18 óra
Müller Péter előadása. Belépőjegyek még kaphatók!
Vigadó, díszterem

IV. MONORI ESKÜVŐKIÁLLÍTÁS
November 19. 10:00
További információ a 06-70/329-7773  
telefonszámon kérhető!
Művelődési ház

ANGYALI ÜDVÖZLET
November 24. 19 óra

Adventi kiállítás 
Kruchió László mun-
káiból.  
A kiállítás december 
3-ig látogatható!
Vigadó díszterem 

A Vigadó programjai

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

DIABÉTESZ VILÁGNAP
November 4. 
A Közös Út Cukorbetegek Egyesületének ünnepi  
programja a cukorbetegek világnapja alkalmából.
Vigadó, díszterem

MÁRTON-NAPI ÚJBORÜNNEP  
ÉS LIBAVACSORA
November 11. 15 óra
"Aki Márton napján újbort nem iszik,  
egész évben szomjazik…" 
Művelődési ház

MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT  
JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYE
November 12.
Művelődési ház

Civil szervezetek programajánlója

Év végi programok a könyvtárban

MAGYAR SZÓRVÁNY NAPJA
November 18. 17 óra
A 2015-ben született országgyűlési határozat óta ez az első 
alkalom, hogy Monoron is megrendezik a Magyar Szórvány 
Napja eseményt!
Vigadó, díszterem

ERZSÉBET BÁL 
November 18. 19 óra
Kossuth Lajos Általános Iskola

VÉRADÓ ÜNNEPSÉG 
November 24. 
Művelődési ház

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

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. november  
16-án  és 20-án  
17 órakor

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

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

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!

   November 6-tól hétfőnként 11 órakor Rin-
gató-foglalkozás Szántó Dóra Viola vezetésével.
 November 9-től csütörtökönként 11 órá-
tól biblioterápiás beszélgetések kisgyerme-
kes anyukáknak. Az irodalom segítségével 
keressük a válaszokat mindennapi problé-
máinkra, megoldandó feladatainkra. Várjuk 
a gyermekkel vagy anélkül érkező érdeklő-
dőket! 

 November 29-én 16 órától Téli varázs 
kiállításmegnyitó helyi kézműveseink köz-
reműködésével. A kiállítást megnyitja Bukai 
Tibor, tanár.
 December 1-jén 17 órától Jezsó Ákos Megyek 
túlra című könyvének bemutatója és beszél-
getés a helyi alkotóval.
 December 2-án 10 órától horgolószakkör, 
amely keretében fonalakkal kézműveskedünk.  
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…mert ez az,
ami burger…!

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

Nyitva: hétfő-szombat 10-21-ig

HOT-DOG / MENÜBEN*
	 ami	dog	•	780/1260

grill virsli, jégsaláta, hagyma, paradicsom, ecetes uborka, ketchup, mustár
	 nachos	•	880/1360

grill virsli, bacon, jégsaláta, nacho chips, cheddar sajt, ecetes uborka, ketchup, mustár
	 yankee	•	880/1360

grill virsli, bacon, jégsaláta, káposztasaláta
	 BBQ	•	880/1360

grill virsli, bacon, jégsaláta, grill paradicsom, piritott hagyma, bbq szósz
	 hun	dog	•	880/1360

magyaros grill kolbász, jégsaláta, csalamádé, mustár
saláták: görög • 790 / csirkés vagy tonhalas cézár • 890

WRAP
	 olasz	•	990

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

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

jégsaláta, chilis bab, cheddar sajt, tortilla lap
extra hús: 580       extra feltét (sajt, bacon, szósz stb.): 80  

sült krumpli: 380        hagymakarika: 480

Burgereinket gluténMentes buciban is kérhetitek!
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HAMBURGER / MENÜBEN*
	 ami	burger	•	1080	/	1560

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

	 szaftos	lüszi	•	1280	/	1760
jégsaláta, karamellizált hagyma, cheddar sajttal töltött hús, bacon, 

grill paradicsom,  „sárga” ami szósz, jalapeno paprika
	 big	kahuna	•	1180	/	1660

jégsaláta, káposztasaláta, cheddar sajt, bacon, mustár, ketchup
 rodeo	BBQ	•	1280	/	1760

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

	 ami	king	•	1680	/	2			060
dupla hús, dupla cheddar sajt, bacon, grill uborka, „sárga” ami szósz

 mézes-mustáros	•	1780	/	2		160
dupla hús, dupla cheddar sajt, bacon, jégsaláta, grill uborka, grill paradicsom,

vöröshagyma, lyoni hagyma, jalapeno paprika, mézes-mustáros szósz
	 hawaii	•	1180	/	1760

jégsaláta, grill ananász, mézes bbq szósz, grill sonka
	 ami	„blú”	•	1380	/	1860

rukkola, lilahagyma lekvár, kéksajt, friss paradicsom
 vincent	vega	•	980	/	1460
rukkola, lilahagyma lekvár, zöldfűszeres rántott camambert, grill paradicsom, paradicsomszósz 
	 retro	•	1080	/	1560

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

jégsaláta, hagyma, cheddar sajt, grill uborka, ketchup, mustár
	 csirkés	•	980	/	1460

jégsaláta, csirkemell filé, cheddar sajt, paradicsom, ketchup, majonéz
 

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

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

munkatársainak 10% kedvezményt biztosítunk.

Dr. Pepper-BBQ sertésburger • 1080 / 1560
lángosburger • 1280 / 1760

Kiszállítás 1000 Ft felett

MOnOrOn Ingyenes!
Kiszállítás: Monorierdő, Gomba, Péteri, Csévharaszt, Vasad: 400 Ft  
 Gyömrő, Pilis, Üllő: 600 Ft       Csomagolás: 100 Ft

novemberben Márton napi lIBaBurger!
újdOnság

...ami sÜti... Sütemény- és tortarendelés! 
Sós vagy édes, bármely alkalomra!

(esküvőre, születésnapra, családi, baráti eseményekre)
Új helyen, a megszokott minőségben!
Monor, Kossuth lajos u. 74. (a körforgalomnál)

Tel.: 06-20/250-8037
Adalékanyagok nélkül, természetesen, egyszerűen, őszintén.

Helyben sütött, saját készítésű diétás termékek széles választéka.
Karácsonyi klasszikus süteményeit az ünnepi asztalra

RENDELJE MEG NÁLUNK!
(bejgli, zserbó, linzer, mézes-krémes, méteres kalács, hókifli, puszedli stb.)

AJÁNLÓ
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DEREKAS helytállás
Természetes, hogy az NB I-ben harmadik helyen álló Debre-
cen monori vendégjátékát nagy érdeklődés előzte meg. Annál 
is inkább, mert a Magyar Kupában a Monori SE úgy jutott a 
főtáblára, hogy közben veretlenül vezeti NB III-as csoportját. 

Hirdetés

Minden, ami 
kémény!

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

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

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

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

E-mail : csinosk@freemail.hu

Hajnali és napközbeni 
munkavégzésre napilapos  
kollégát keresünk.

Kerékpárt vagy robogót biztosítunk. 
Havi fizetés, bejelentett munka.  
Jelentkezni lehet: 06-70/866-8316

NAPILAP-KÉZBESÍTÉS 
Monoron! 

A z átlagosan kétszáz fős nézőszám után 
most szűkek is leltek a lelátók a 700 
szurkolónak. Reálisan persze nehezen 

lehetett elképzelni, hogy a két osztálynyi kü-
lönbség ellenére győzhetünk. Előzetesen so-
kan csak azért szorítottak, hogy lehetőleg ne 
kapjunk ki nullokra. Hogy végül is a hétsze-
res bajnok, hatszoros kupa- és ötszörös szu-
perkupa-győztes ellen csak 3-2-re vesztettünk, 

az dicséretes, még akkor is, ha el-
lenfelünk nem a legjobb összeál-
lításában játszott. Még a DVSC hi-
vatalos oldala is ezt írta: „Az első 
játékrészben a hazaiak lelkesen és 
nagy elánnal futballoztak, hely-
zeteket is kidolgoztak – egy alka-
lommal a kapufát találták el – és 
a védekezésüket is megszervez-
ték. Alaposan megnehezítették a 
Loki dolgát, nem igazán tudtunk 
kapura rúgni.
 Dr. Selei András, a Monori SE 

sportigazgatója így nyilatkozott a mérkő-
zést követően: – Sajnos, a 0-0-ás félidő után 
a Loki 6 perces, érthetetlen rövidzárlatunkat 
kihasználva, gyorsan 3 gólos előnyre tett szert. 
A csapat erejét mutatja, hogy ilyen állásból is 
megtalálta a visszautat, és Sági Milán szabad-
rúgásával szépítettünk, sőt egy parádés jobb-
oldali akciót követően Tóth Ádám góljával már 
csak egygólos volt a hátrányunk. Elismerően 
nyugtázhattuk, hogy az utolsó percekben a 
Loki húzta az időt, az eredmény megtartá-
sáért, sikerrel. Vastaps közepette, egygólos 
vereség után is zengett-zúgott a hajrá Mo-
nor! Jó mérkőzés volt, nagyot küzdöttek a 
srácok, de hiányérzetünk is lehet, kár azért 
a néhány percért. Be kell látnunk, ritkán ját-
szunk ilyen iramban, van még mit fejlődni, 
de fogunk is. Szép volt fiúk! Hunya Krisztián 
és Sági Milán játéka kiemelkedő, de Mészá-
rosé és Tóthé is átlagon felüli volt.
 – Rendkívül jól álltunk a mérkőzéshez, 
motiváltak voltunk, éreztük, hogy lehet ke-
resnivalónk. Sajnálhatjuk az első félidőt, ami-
kor számos lehetőségünknél nem hoztunk jó 
döntést a tizenhatosnál, illetve a második fél-
idő elejét, mert egy hatperces rövidzárlatunk 
döntőnek bizonyult. Nem törvényszerű, hogy 

három védelmi hibánkból három gólt kapunk, 
de szerencsétlenségünkre most ez történt. A 
kritikus időszakot leszámítva nem játszottunk 
alárendelt szerepet, ami mindenképp biztató 
egy NBI-es alakulat ellen – nyilatkozta a mér-
kőzés után Horváth Dávid vezetőedző. 
 Herczeg András, a DVSC vezetőedzője a 90 
perc után: – Az első félidőben eléggé lassan, 
nagyon kényelmesen töltődtek fel a játéko-
sok. A második félidő első 15 percében rákap-
csoltak, akkor úgy játszottak, ahogy a mér-
kőzés első perceitől jó lett volna. 3-0-nál úgy 
gondolták, hogy megvan a meccs és becsú-
szott egy-két hiba, így a végére izgalmas lett 
a találkozó. Nagyon szép a létesítmény, itt a 
csapat igazolta, hogy nem véletlenül vezeti 
az NBIII Keleti csoportját.
 Szerencsésebb sorsolást is kaphattunk vol-
na. A kupában ugyanazon a napon játszó 
négy NBIII-as csoporttársunk mindegyikét 
legyőztük már ebben az idényben. Nem csak 
a Balassagyarmatot és a Füzesgyarmatot, de 
a 11-esekkel továbbjutó Tiszaújvárost és Ci-
gándot is. 
 Ugyan most nem jött össze a győzelem, 
de sebaj, már szombaton (lapzártánk után) 
– igaz, hogy idegenben – vissza is vághatunk 
bajnokin a Debreceni EAC-nak. B.G.

Monor SE: Bozsó – Sági, Karacs, Villányi, Ka-
tona (Mundi 69.’), Pintér – Mészáros L., Hu-
nya, Ficsor (Bonifert 69.’) – Tóth Á., Urbán.
 DVSC: Novota – Kuti, Szilvási, Mé-
száros N. (Takács T. 66.’), Barna – Bíró P., 
Szekulics (Kusnyír 86.’), Filip, Nagy K. – Ti-
sza, Tabakovic (Csősz 37.’) 
 Gól: Szekulics 0-1 (48.’), 0-2 Bíró P. (51.’), 
0-3 Szekulics (53.’), 1-3 Sági (74’.), 2-3 Tóth 
Á. (83.’) Sárga lap: Filip (72.’), Karacs (77.’), 
Sági (90.’) 

A mérkőzés  
jegyzőkönyve 

A 11. forduló (október 22.) után még mindig 
veretlenül – 8 győzelemmel, 3 döntetlennel, 
és (gólerős új játékosainknak is köszönhető-
en) magasan a legjobb (24:10-es) gólkülönb-
séggel – vezeti a labdarúgó NBIII Keleti cso-
port tabelláját a Monori SE. 
 Legutóbbi híradásunk óta lapzártánkig 
az MTK II ellen idegenben 3-1-re, a Tállya 
KSK-val szemben pedig itthon 5-1-re sike-
rült győzniük. Közben a DVTK II. otthoná-
ban értékes, 3-3-ra végződő döntetlent har-
coltak ki.

Kirobbanó  
formában az MSE
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Hirdetés

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön,  
most akár évi9,99%-os fix hitelkamattal*

Akciós THM: 11,38%

www.akcio.patriatakarek.hu/szemelyikolcson

Szabad felhasználásra,
egyszerűen

Az ilyen tervek miatt van 
nálunk személyi kölcsön

VALÓDI MEGOLDÁS,
VALÓDI IGÉNYEKRE

* Az akció 2017. október 1. és december 31. között befogadott, minimum 1 millió Ft és maximum 5 millió Ft összegű, legalább 36, legfeljebb 84 hónapos futamidejű Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön hitel-
kérelmekre érvényes. Az akciós kamatkedvezmény feltétele, hogy az Adós vagy az Adóstárs munkáltatójától/nyugdíjfolyósítótól a minimum 150 000 Ft összegű, vagy az Adós, vagy az Adóstárs maximum 
két különböző jogcímen érkező jövedelméből származó jóváírás a hitel teljes futamideje alatt teljesül. Nem akciós THM: 15,98-17,14%. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogsza-
bályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az 
értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.szemelyikolcson.takarek.hu weboldalon találja. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattétel-
nek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabály-
zatában, az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményében, melyeket a Szövetkezeti Hitelintézet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a Szövetkezeti Hitelintézet honlapján érhet el. 
Reprezentatív példa: hitel teljes összege: 3 000 000 Ft, futamideje: 60 hónap, törlesztőrészletek száma: 60 db, a hitelkamat mértéke évi 9,99 %, típusa fix. A THM 11,38 %, a törlesztőrészlet összege:   
64 016 Ft/hó. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 3 894 480 Ft. A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 894 480 Ft.

A Monori SE birkózói folytatták eddigi jó őszi telje-
sítményüket. Szeptember 29-én Kecskeméten az 
Országos Szabadfogású Birkózó Diákolimpia döntő-
jében öten (Bódi Attila, Halász Patrik, Fekete Sándor, 
Otrokocsi Attila és Pénzes Péter) vettek részt. Közülük 
Pénzes Péter IV. korosztály, 85 kg-ban arany-, Fekete 
Sándor III. korosztály, 50 kg-ban bronzéremmel tér-
hetett haza. Október 7-én a szlovákiai Marcelházán 
rendezett meghívásos nemzetközi birkózógálán 
szintén monori dobogós eredmények születtek. A 
szlovák, ukrán, lengyel, osztrák, szerb és magyar 
indulók versenyében Kiss Imre (30 kg) arany-, Fe-
kete Sándor (58 kg) pedig ezüstérmet szerzett.  G.

Diákolimpiai  
és nemzetközi  
birkózósikerek

A marcellházai birkózógála monori érmesei

A Nemzeti Kadetbajnokságban induló kosaras MSE-
lányok olyan teljesítménnyel indultak Tiszaúj-
városban, az – október közepén megrendezett – 
 első fordulóban, amin ott a jóval nagyobb múlttal 
rendelkező ellenfeleik is igencsak meglepődtek.
 DVTK ÉLKSK TI–Monori SE 29-69, Szolnoki Sport-
centrum–Monori SE 38-72. B.G. 

Bravó kadet  
kosarasok!

Hirdetés

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

ZR BT. – GUMICENTRUM

Karateérmek  
az Avas-kupán

   Október 8-án, Miskolcon a Csordás Jó-
zsef nemzetközi meghívásos emlékverse-
nyen a hét fős monori karatecsapatból hár-
man éremmel térhettek haza, ketten pedig 
a negyedik helyen végeztek.

Mosolygós miskolci karatésaink

Szerelvény – Sarok
Kazánok, cirkók, 

radiátorok, 
acél-, műanyag- 

és rézcsövek. 
Minden ami a víz-, 

gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/A

Kedvező áraK

 Első helyezett lett Bajkai Máté (16-17 év, 
kumite), bronzérmesek: Váradi Bálint (14-15 
év, kumite) és Tóth Mátyás (10-11 év, kata). B. 

SPORT
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AJÁNLÓ

•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim részé-
re, a siker díja 2%-3%. 16 éves szakmai tapaszta-
lat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csalódni! 
Tel.: 06-20/397-4055

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-bükk 
25-33 cm 18 500 Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti 
a mennyiséget! Tel.: 06-20/343-1067 

•   Eladó ingatlant keresek Budapesten, 
és Pest megyében. Érd.: 06-30/612-4371

•   Termelői mézek 990 Ft/0,5 kg ártól Monoron és 
környékén 5 000 Ft feletti vásárlás esetén ingye-
nes kiszállítással. Tel.: 06-70/607-4444 

•   Újonnan nyíló monori Prémium húsboltba hen-
test és eladóhölgyet keresünk kiemelt bérezéssel
Az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: 
premiummeszarszek@gmail.com. Érdeklődni a 
06-20/525-8888-as telefonszámon lehet.

•   Monoron két nőstény kecskegida, 8 hónapo-
sak, núbiai-búr szülőktől 15 000 Ft/db áron EL-
ADÓ! Érd.: 06-70-607-4444

Apróhirdetés

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 300   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása
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Mézrendelés már az interneten is: 
www.apifito.hu

Telefonos rendelés: 
06-70/607-4444

Megvásárolhatók a Régió  
Lapkiadó Kft. szerkesztőségében: 

Monor, Kossuth L. u. 71/A.

Gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, rozmaringos, 

zsályás, kamillás, 
köményes, bazsalikomos 

500 g:  
1500 Ft helyett: 990 Ft

ÚJ!

Termelői mézek 
és mézkülön

legességek



Akciós árak november 6-tól 18-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Erzsébet-
utalványt is  
elfogadunk

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

MINTABOLT

ATLAsz

Friss kenyér, zsömle, kifli kapható

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

Keresse
 webshopunkat 

a neten!
www.husifutar.hu

1190  Ft/db

399  Ft/kg

990 Ft/kg

1100  Ft/kg

1290  Ft/kg

999  Ft/kg

599  Ft/kg

2399 Ft/kg

1590 Ft/kg

1550  Ft/kg

990  Ft/kg

1590 Ft/kg

499  Ft/kg
599 Ft/kg

2400  Ft/kg

650  Ft/kg

Csirkeszárny

Sertésoldalas

Kacsa bőrös háj

Füstölt csemegeszalonna

Csirkemellfilé

Juhász virsli

Francia baromfiszelet

Kacsacomb

Szalámivég
Csípős, csemege

Pulykamellfilé

Bőrös karaj

Csirkemáj

E-mentes kolbász

Csirkecomb

Marharostélyos

Mell nélküli tyúk



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

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

Ajánlatunk:

Zártszelvény, szögacél, laposacél

Hyundai elektromos barkácsgépek  

széles választékban

Szivattyúk, házi vízellátók  

kibővült választékkal  

(Elpumps, Pedrollo, DAB, Leo)

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198

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

V: zárva 

Akció: 
2017. november 2–30.

illetve a készletünk 
erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

Borsodi  
Bivaly sör
doboz,
0,5 liter

Hell Classic 
energiaital
0,25 liter

7 Day’s  
csokis croissant 
60 g

Tabdi Ezerjó
0,75 liter

Fabrikett
10 kg

Amodent  
fogkrém
100 ml

CBA papír-  
zsebkendő
100 db-os

Dog Menü  
kutya- 
eledel
1240 g

Aranyfácán 
sör
palack, 
0,5 liter

Royal  
vodka 
0,5 liter

Suzy  
üdítőital 
1 liter

Mars csokoládé
51 g

Koronás kristály-
cukor
1 kg 

HB sör
doboz, 
0,5 liter

225 Ft  
helyett

199 Ft

149 Ft 
helyett

135 Ft

109 Ft 
helyett

95 Ft

355 Ft 
helyett

319 Ft

899 Ft 
helyett

799 Ft

219 Ft 
helyett

189 Ft

129 Ft 
helyett

99 Ft

429 Ft 
helyett

219 Ft

129 Ft 
helyett

115 Ft

999 Ft 
helyett

859 Ft

175 Ft 
helyett

149 Ft

139 Ft 
helyett

115 Ft

249 Ft 
helyett

199 Ft

169 Ft 
helyett

155 Ft


