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Ezt történt  
áprilisban

3. oldal

Új vezető  
a kapitányság élén

7. oldal

Tekerés és kavarás 
 a Pincefaluban

14. oldal

„Kata”, „kumite” és az 
egészségmegőrzés

21. oldal

Monori 
Családi 
Fesztivál 
programjai
Május 
24–27.

Május 24. 18 óra,    Vigadó díszterem
A Liszt Nemzetközi Zongoraverseny 
legjobb magyar versenyzőinek koncertje

Nicolas Namoradze és ifj. Balázs János
Jegyek már kaphatók a Vigadóban

Május 25. 20 óra, Piac- és Fesztiválcsarnok
Republic együttes koncertje

Jegyek már kaphatók a Vigadóban

Május 26. 10 óra,      Bacchus tér
Strázsahegyi Tekerő 

Amatőr terepkerékpár-verseny,
 Nevezés május 7-től

Május 26. 9 óra Monori Pincefalu
Strázsahegyi Kavaró

Május 26. 15 óra,  Szt. Orbán tér
Orbán-napi vigasságok 

Május 27. 10 óra, Piac- és Fesztiválcsarnok
Városi gyereknap

Egész napos programok: veteránautó-kiállítás, aszfaltrajz-
verseny, baba szoba, egészségügyi mérések, kézműves-
foglalkozások, látványos kémiai kísérletek, kemencében 
sült cipó készítése, nemezelés, futóbiciklis akadálypálya, 
kirakodóvásár, kosárhinta és fajátékok, sportdélután, 
Színpadi programok: Autók régen és ma című rajzverseny 
eredményhirdetése, Hevesi Imre gyermekműsora, a 
Csillaghúr és a Holló együttes koncertje, helyi csoportok 
bemutatói, Strázsák Néptánc Együttes táncháza 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

A programokról részletesen olvashatnak az újságban,  
illetve a www.vigadokft.hu  
és a www.nagycsaladosok-monor.hu honlapokon



Akciós árak május 7-től 19-ig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Liba-, 
 kacsaháj gyf.

Ft/kg

490,-Hasa-
szalonna

Ft/kg

399,-

Füstölt
kolbász

csípős, 
csemege Ft/kg

950,-

Csirkenyak
gyf.

Ft/kg

299,-

Pulyka 
alsócomb

Ft/kg

399,- Baromfi- 
párizsi

Ft/kg

399,-

Csirke-
szárny

Ft/kg

529,-Csirke-
comb

Ft/kg

590,-

Pecsenye-
kacsa  gyf.

Ft/kg

590,-

Sertés- 
lapocka

Ft/kg

950,- Pulyka 
darálthús

Ft/kg

790,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

399,-Sertés 
darálthús

Ft/kg

790,-Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

890,-

Sertés
hosszúkaraj

Ft/kg

990,-Bőrös 
sertéscomb

Ft/kg

750,-
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Ezt történt áprilisban
Önkormányzati hírek

Nyeste László főépítészre emlékeztek, változik a parkolási rend 
a belvárosban, bemutatkozott az új rendőrkapitány, átalakulás 
előtt áll a KÖVÁL Zrt. és egyéb képviselőtestületi hírek.

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirdeti 
a következő rendeleteit:
 18/2012. (IV. 20.) Monor Önkormány-
zata Monor Városi Önkormányzat közmű-
velődési feladatairól szóló 28/2000. (XII. 
22.) számú rendelete módosításáról.
 19/2012. (IV. 20.) számú: Monor Város 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 24/1999./
IX. 27./ sz. rendelet módosításáról.
 20/2012. (IV. 20.) számú: A fizetőpar-
kolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) ren-
delet módosításáról.
 21/2012. (IV. 20.) számú: Az egyes ön-
kormányzati rendeletek hatályon kívül he-
lyezéséről.

„Változott  
a díjköteles 

várakozóhe-
lyek terüle-
te a belvá-

rosban.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban meg-
tekinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet, az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csa-
tornáján figyelemmel kísérhetnek. Bővült 
a tájékoztatási lehetőségünk, így a rende-
letek egységes szerkezetbe foglalt szövege, 
a testületi, és bizottsági ülések jegyzőköny-
vei már olvashatók és letölthetők a www.
monor.hu honlapról. Itt egyéb fontos fel-
hívásról, tájékoztatásról is értesülhetnek.

A halál olyan, hogy sen-
ki sem hívja és min-
dig tragikus – ezekkel 

a szavakkal kezdte Pogácsás 
Tibor polgármester az április 
12-én megtartott soros kép-
viselő-testületi ülést. Tavaly 
három váratlan halálesetet 
jelentett be a képviselő-tes-
tületnek, most ismét egy kol-
léga, mi több egy jó barát 
tragikus elvesztéséről szólt. 
Nyeste László főépítész ha-
lálhíre megdöbbentette az is-
merősöket, kollégákat, bará-
tokat: mindössze 53 éves volt. 
Nyeste László 1992-től dolgo-
zott a monori önkormányzat-
nál, mint irodavezető, majd 
2000-től az önkormányzati te-
rületfejlesztési társulás szer-
vezésében vett részt – később 
vezette is. A területfejlesztési 
társulások megszűnése után 
a közös munka egészen halá-
láig folytatódott, a Monor és 
Térsége Önkormányzati Fő-
építészi Társulást, de a Tár-
sult Települési Tervtanács 
munkáját is szervezte.
 A képviselő-testület néma 
felállással emlékezett meg 
Nyeste László főépítészről.

Interpelláció a GEMINI TV-ért

A testület munkáját az inter-
pellációkkal kezdte. Lend-
vay Endre felhívta a figyel-
met, hogy tudomása szerint 
nemsokára új kábeltelevízió és 
médiaszolgáltató kezdi meg a 
működését a városban, igen 
kedvező díjakkal. Javasolta, 
hogy vegyék fel velük a kap-
csolatot, hogy a GEMINI TV 
műsorát is sugározzák. 
 Pogácsás Tibor válaszában 
elmondta, a médiatörvény kö-
telezően előírja a szolgálta-
tóknak, hogy az önkormány-
zat számára csatornát kell 

biztosítani tájékoztatási jel-
leggel. Ez nem jelenti azt, 
hogy önálló csatornát kell, 
hogy biztosítsanak. Tudnak 
róla, hogy munkát végeznek, 
az engedélyt megkérték, de 
még nem vették fel velük a 
kapcsolatot. 

Változtak a könyvtári díjak

A képviselő-testület módosí-
totta a Monor Városi Önkor-
mányzat közművelődési fel-
adatairól szóló 28/2000. (XII. 
22.) számú rendeletét, mely-
nek lényege a törvényi vál-
tozások átvezetése, illetve a 

könyvtári szolgáltatási díjak 
meghatározása. Emellett mó-
dosították a Városi Könyv-
tár Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, és egyéb szol-
gáltatásainak díjait. A vál-
toztatásokat táblázatban tesz-
szük közzé.

Módosul a parkolási rend!

A városközpont rehabilitá-
ciós projekt munkálatainak 
elkezdése miatt megváltozik 
a parkolási rend a városban 
május 1-jétől, ezért szüksé-
gessé vált a fizető parkolás 
rendjéről szóló 17/2009. (V. 

25.) számú rendelet módosí-
tása is. Változott a díjköteles 
várakozóhelyek területe, így 
a piactéri várakozóhelyeken 
(a Forrás utca és a Bocskai 
utca között), a Bocskai utca 
mindkét oldalán a piac vona-
lában, a Forrás utca mindkét 
oldalán a piac vonalában, va-
lamint a Forrás köz mindkét 
oldalán várakozó autókra par-
kolási díjat kell fizetni mun-
kanapokon 8 és 17 óra között, 
szerdán 6 és 17 óra között, il-
letve szombaton 6 és 13 óra 
között. A díjfizetési időszak-
ban a fizető parkolóhely fo-
lyamatosan legfeljebb 3 óra 
időtartamban vehető igénybe.  

A Városi Könyvtár beiratkozási díjai és késedelmi díjai

Általános beiratkozási díj 1000 Ft/év

Nyugdíjasok (70 év alatt) és diákok (16 év fe-
lett) kedvezményes beiratkozási díja 600 Ft/év

Nyugdíjasok (70 év felett ) és diákok (16 év alatt), valamint pe-
dagógus igazolvánnyal rendelkezők, közművelődési és köz-
gyűjteményi dolgozók kedvezményes beiratkozási díja:

0 Ft

Zenetár éves beiratkozási díja 1000 Ft

Zenetár negyedéves beiratkozási díja 300 Ft

Késedelmi díjak 
(könyv, folyóirat és le-
mez esetében is)

1. felszólítás után 400 Ft
2. felszólítás után 700 Ft
3. felszólítás után 1000 Ft

A szolgáltatások az általános forgalmi adó alól mentesek. 

A Városi Könyvtár egyéb szolgáltatásainak díjai 

Telefax 
1. oldal 158 Ft

2. oldaltól 79 Ft

Szkennelés 79 Ft/oldal

Spirálozás 394 Ft/dokumentum

Internet-  
használat:

Óránként 236 Ft/óra
3 órás bérlet 709 Ft
Vakok és gyengénlátók kedv. díja 79 Ft/óra

Nyomtatás, A/4

fekete-fehér szöveges 24 Ft/oldal,
fekete-fehér grafikus 39 Ft/oldal
színes szöveges 63 Ft/oldal
színes grafikus 158 Ft/oldal

Fénymásolás, A/4
egyoldalas 16 Ft/oldal
kétoldalas 24 Ft/lap

A feltűntetett árak az áfát nem tartalmazzák.
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

„Dabas és 
Monor kör-

nyéki, illetve 
Galga-men-
ti települé-

sekkel közös 
szolgáltatót 
hoznak lét-

re a víz-, csa-
tornaszol-

gáltatásra.”

A parkolási díj – fizetőparkoló- 
helyenkénti – mértéke: 80 Ft 
+ áfa/óra. A Kossuth Lajos 
utcai parkolóhelyek a mun-
kálatok miatt megszűnnek.

Bemutatkozott  
az új rendőrkapitány

A Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság értesítette az ön-
kormányzatot, hogy a Monori 
Rendőr-kapitányság eddigi ve-
zetője, Kelemen József rendőr 
alezredes az Országos Rend-
őr-főkapitányság állományá-
ban látja el szolgálati feladata-
it március 16-tól. Ugyanezen 
naptól Szmodics Róbert rend-
őr alezredest bízták meg a ka-
pitányságvezetői feladatok el-
látásával. Kinevezése előtt, a 
kapitányság körzetébe tarto-
zó települések képviselő-tes-
tületei véleményezhették a 
kinevezést, csak ezután ke-
rülhetett sor a véglegesíté-
sére. Az ülésen személyesen 
megjelent Szmodics Róbert 
r. alezredes, ahol beszámolt 
eddigi pályájáról. Véleménye 
szerint a kapitányság létszá-
ma jelenleg meglehetősen alul 
ellátott, reményeik szerint 16 
fő státusszal fognak bővül-
ni a kö zeljövőben. Két spe-
ciális alegységet szeretnének 
létrehozni, egy kísérő alegy-
séget, illetve egy közlekedés-
rendészeti szervet. A közterü-
leti jelenlétet is tudják majd 
fokozni. Jelenleg a kapitány-
ság összetételének, szervezeti 
felépítésének az áttekintését 
végzi a feladatok hatékonyab-
bá tétele érdekében. Ha sike-
rül a fiatal munkatársaknak 
a településen maradniuk, ak-
kor állandóan lehet rájuk szá-
mítani. Felvette a kapcsolatot 
valamennyi polgárőr egyesü-
let vezetőjével. Terveik sze-
rint évente két alkalommal 
találkoznak majd és értéke-
lik a feladatokat.
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter megköszönte a bemutat-
kozást, majd pár gondolatot 
mondott a rendőrség és az ön-
kormányzat eddigi együttmű-
ködéséről. Megemlítette, hogy 
a fiatal rendőrök részére az ed-
digiekben is és a jövőben is 
szolgálati helyet biztosítanak 
az Attila utcai épületben. Az 
újonnan kiépített térfigyelő-
rendszer működését is az ön-
kormányzat biztosítja, ahogy 
a polgárőrségnek is ő a legna-
gyobb támogatója. Végezetül 
azt kívánta az új kapitánynak, 

hogy a kitűzött céljait valósít-
sa meg, ennek érdekében pe-
dig továbbiakban is számíthat 
az önkormányzat együttmű-
ködésére. A képviselő-testület 
támogatta Szmodics Róbert 
kinevezését. (Az új kapitány-
nyal készült interjúnkat a 7. 
oldalon olvashatják.)

Változások a KÖVÁL Zrt.-nél

Kiválasztotta a képviselő-tes-
tület a Monor Városi Vízmű 
6. számú kútja felújítási mun-
káihoz a beérkezett ajánlatok 
alapján a kivitelezőt. A kút 
felújítása sürgető, még a káni-
kula előtt be kell fejezni, mert 
félő, hogy különben vízkorlá-
tozást kell bevezetni. 
 Megtárgyalta a testület a 
KÖVÁL Zrt. igazgatóságá-
nak közgyűlési beszámolóját 
a 2011. évi gazdálkodásról, 
továbbá a felügyelő bizott-
ság éves jelentését a 2011. évi 
mérlegbeszámoló elfogadásá-
hoz, és elfogadta a KÖVÁL 
Zrt. 2012. évi üzleti tervét.
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter megköszönte Kéri Sán-
dorné Katika több évtizedes 
főkönyvelői munkáját. Véle-
ménye szerint a KÖVÁL Zrt. 
mind szakmailag, mind a vá-
rossegítő tevékenységével azt 
a célt szolgálta, amire létre-
hozták, amiben nagy szerepe 
volt főkönyvelő asszonynak, 
aki nyugdíjba megy. Utód-
ja Vas György, aki feladatát 
május 1-jétől látja el. 
 A víziközmű-szolgálta-
tás átalakításával kapcsola-
tos kérdések megtárgyalása 
hosszabb időt vett igénybe.  
A vízszolgáltatás szabályo-
zásával kapcsolatos törvény 
megváltozott, amely azért 
született, hogy a vízszolgál-
tatás privatizációs lehetőségei 
megszűnjenek. Monoron ed-
dig a szolgáltatást a KÖVÁL 
Zrt. végezte, de sajnos a tör-
vény olyan helyzetet teremt, 
ami alapján ez tovább nem 
tartható fenn, a továbbiakban 
nagyobb, 50-100-200 ezer la-
kost ellátó szolgáltatási egy-
ségekben, tiszta profilú szol-
gáltatást akarnak létrehozni 
országszerte. A városban és 
a város környékén megközelí-
tőleg 25 ezer egységre vonat-
kozik a szolgáltatás, ami nem 
éri el azt a szintet, hogy ön-
állóan üzemeltessenek. Monor 
szempontjából a legelfogad-
hatóbb a Dabastól Galga-
mentéig terjedő ellátási szol-
gáltatás. Azonos érdekekkel 

rendelkező önkormányzatok 
látják el ezeket a területeket. 
Ezek a települések hajlanak 
arra, hogy az együttműkö-
dést létrehozzák és együtte-
sen szolgáltassanak. A daba-
si vízműhöz csatlakozhatna 
Monor és több mint 50 tele-
pülés. Monor esetében az a 
cél, hogy a víz- és csatorna-
szolgáltatásban megmarad-
jon a dolgozók munkahelye. 
Olyan szolgáltatóval kíván-
nak együttműködést létre-
hozni és a feladatot ellátni, 
amelynek révén a zrt-nél lévő 
dolgozók megtarthatják ál-
lásukat és ott dolgozhatnak, 
ahol most vannak. Arra saj-
nos nincs lehetőség, hogy Mo-
norhoz csatlakozzon a többi 
település, mert a törvény ki-
mondja, hogy csak tiszta pro-
filú cég lehet szolgáltató, a 
KÖVÁL Zrt. pedig más szol-
gáltatói feladatokat is ellát. 
Nincs esély arra, hogy össze-
hozzanak olyan céget, amely 
a 300 ezer lakosú területet le 
tudná fedni. 
 A képviselő-testület végül 
úgy döntött, hogy Dabas és 
Monor környéki, illetve Gal-
ga-menti településekkel kö-
zös szolgáltatót hoz létre a 
víz-, csatornaszolgáltatásra, 
azzal a feltétellel, hogy Mo-
noron alrendszer jön létre.

A beiratkozás tapasztalatai

Megtárgyalták az általános is-
kolai, óvodai beiratkozás ta-
pasztalatait. Az írásos anyag-
ból megállapítható, hogy az 
Ady Úti és a Jászai Mari Ál-
talános Iskola saját körzetét 
megtartja. Az eddigi évekhez 
képest kisebb a Kossuth La-
jos Általános Iskolából más 
iskolába való átvándorlás.  
Az óvodában változatlanul 
túljelentkezés és túlzsúfolt-
ság van. A Petőfi tagóvoda 
bővítése mindenképpen szük-
séges, de a következő években 
elkezdhet a képviselő-testület 
dolgozni a Katona úti tagóvo-
da további bővítésén is. 

Hol táborozzon a gyerek?

A képviselő-testület minden 
évben megtárgyalja a gyer-
mekek napközbeni ellátását 
a nyári szünetben. Ennek a 
programnak a megvalósítá-
sában rendkívül nagy segít-
séget nyújtanak az egyházak 
és a civil szervezetek is. Mint 
Pogácsás Tibor polgármester 
elmondta, a tavalyi évben né-

melyik táborban olyan mérté-
kű terhelés volt, amit egy te-
matikus nyári tábor már nem 
tud felvállalni. Azt javasol-
ta, hogy a nyári napközi el-
látáshoz konkrétan dolgoztas-
sák ki az iskolákkal, hogyan 
tudnak nyári felügyeletet 
biztosítani. El kell osztani a  
feladatot, hogy minden iskola 
vállaljon arányosan szerepet a 
nyári ellátásban. Emellett a 
civil szervezetek végzik a nyá-
ri táboroztatást, de nem sza-
bad, hogy a nagyobb feladat 
rájuk háruljon. Az önkor-
mányzat biztosítani fogja a 
nyári időszakban a gyermekek 
napközbeni ellátását a város 
oktatási intézményeinek köz-
reműködésével, de azonos te-
herviselés mellett. 

Nyáron és télen  
is lesz igazgatási szünet

Döntött a testület a polgár-
mesteri hivatalban az igaz-

Testületi ülés májusban
A következő soros, nyilvános ülést 2012. 
május 10-én tartja a testület. Tervezett 
napirendi pontjai:
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés Monor Város Önkor-
mányzat 2012. évi költségvetési rendele-
tének módosítására.
 3.) Az önkormányzati gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásá-
ról szóló átfogó értékelés (az 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bek. szerint).
 4.) Beszámoló a Bölcsőde 2011. évi 
munkájáról, illetve az 1997. évi XXXI. 
törvény  104. § (1) bek. e.) pontja szerint 
az intézményi szakmai munka eredmé-
nyességének, a szakmai program végre-
hajtásának, valamint a gazdálkodás sza-
bályszerűségének és hatékonyságának az 
éves értékelése.
 5.) Döntés a gázenergia-beszerzés ér-
dekében kiírt közbeszerzési pályázatról.
 6.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. 
I. negyedévi gazdálkodásáról. 
 7.) Polgármesteri beszámoló az egyes 
önkormányzati társulások 2011. évi tevé-
kenységéről, pénzügyi helyzetéről, a tár-
sulási cél megvalósulásáról, a kistérségi 
fejlesztési tanács munkájáról (az 1997. 
évi CXXXV. törvény 6. §, 10. § (5), a 
2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekez-
dése és az 1996. évi XXI. törvény 10/F.  
§ (4) bekezdése szerint).
 8.) Döntés az Év bora Monoron cím 
adományázásáról.
 9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 10.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
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Önkormányzati hírek

gatási szünet elrendeléséről.  
A tavalyi évhez hasonlóan 
most is augusztusban és de-
cem berben lesz teljesen zárva 
a hivatal a következők szerint: 
augusztus 13-tól augusztus 
17-ig, továbbá december 27-
én és 28-án. Az igazgatási 
szünet időtartama alatt, ter-
mészetesen telefonos ügyele-
tet biztosít a hivatal, amiről 
időben értesíteni fogják a la-
kosságot.

Elindult a házszámok 
rendezése

A város több utcájában meg-
kezdődött a házszámrendezés. 
Az építéshatósági iroda mun-
katársai végzik ezt a feladatot. 
Régi igény a rendezés, hiszen 
a városban vannak olyan ut-
cák, ahol olyan kusza a szá-
mozás, hogy a mentőknek, a 
postásoknak komoly gondot 
okoz a tájékozódás. Az egész 
várost érintően biztos, hogy 
hosszadalmas munkára lehet 
számítani.

Kiválasztották  
a köztéri alkotásokat

A Monor Integrált Város-
központ-fejlesztése című pro-
jekttel kapcsolatosan több 
döntésre is szükség volt.  
A projektben szerepel a Public 
Art pályázat, amelynek célja, 
hogy a megújult városközpont-
ban művészeti alkotások díszít-
sék a közteret. A pályázatra 
34 pályamű érkezett, amelye-

ket egy szakértő zsűri minősí-
tett és minden műtárgyról vé-
leményt fogalmazott meg. A 
József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépisko-
lából Megyeri István igazgató, 
valamint művészettel foglal-
kozó diákok és tanárnőjük is 
megtekintette a pályaműveket.  
Az volt a véleményük, hogy 
nem szerencsés a figuratív 
szobrok elhelyezése az adott 
területen, ennek fényében tet-
tek javaslatot az alkotásokra. 
A képviselő-testület tagjai is 
tüzetesen átnézték a makette-
ket, majd döntöttek két pálya-
mű elfogadásáról. 

Egyéb döntések

Ismét módosították a Monor 
Városi Önkormányzat vagyo-
náról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 24/1999. 
(IX. 27.) számú rendelet mel-
lékletét, a Táncsics Mihály 
utcai iskola épületének az át-
helyezésére került sor, funk-
cióváltozás miatt, mivel je-
lenleg nem üzemel iskolaként.
 Folyamatosan felülvizs-
gálja a polgármesteri hivatal 
az önkormányzat rendeleteit, 
ezért időnként szükség van 
a deregulációra, egyes ren-
deletek hatályon kívül he-
lyezésére. Ez történt meg az 
egyes önkormányzati rende-
letek hatályon kívül helyezé-
séről szóló rendelettervezet 
elfogadásával.
 Elfogadta a képviselő-tes-
tület a Kossuth Lajos Óvo-

da vezetőjének beszámolóját 
az elmúlt 5 év munkájáról. 
Trincsiné Márton Zsuzsan-
na óvodavezető 2008. au-
gusztus 1-jétől irányítja – az 
összevonások után – Monor 
összes óvodáját. Az összevo-
nással egy új helyzetet ala-
kított ki az önkormányzat. 
Rákényszerültek arra, hogy 
a költségcsökkenést helyez-
zék előtérbe. Az intézmények 
működőképességét fenntar-
tották és fenntartják. 
 A képviselő-testület dön-
tött pályázat kiírásáról a 
Monor Város jó tanulója, jó 
sportolója cím elnyerésére.  
A pályázati adatlap Monor 
város honlapjáról letölthető.
 Módosították a polgár-
mesteri hivatal és az önkor-
mányzat által fenntartott 
intézmények közbeszerzési 
szabályzatait. A közbeszerzé-
si törvény változásának meg-
felelő átvezetések történtek 
meg a közbeszerzési szabály-
zatokban. 
 A képviselő-testület támo-
gatta Lendvai Endre Trianoni 
Emlékművel kapcsolatos ké-
relmét, amely szerint felújítják 
a zászlótartó rudat, és erek-
lyés országzászlót helyeznek 
el az emlékműnél.
 Zárt ülés keretében felleb-
bezést bíráltak el, illetve dön-
töttek a Nevelési, Oktatási 
és Közművelődési Díj ado-
mányozásáról, melyet a Vá-
rosi pedagógusnapon ad át a 
polgármester.

Összeállította: Nagy Lajosné

Szőlőművelők, bortermelők előadása
2012. május 30-án, szerdán 17 órai kezdet-
tel a Jászai Mari Általános Iskola aulájá-
ban (Monor Jászai Mari tér 1.), a szőlő-
gazdálkodás és bortermelés témakörében 
tart tudományos ismeretterjesztő előadást 
Tóth László ismert borász, a Mezőgazdasá-
gi Szövetkezők és Termelők Országos Szö-
vetség Szőlő- és Bor Országos választmá-
nyának Pest megyei tagja, a szárazhegyi 
KERBOR Kft. ügyvezetője.
 A sok érdekességet, ismeretet, szakmai 
tapasztalat alapján megszülető gyakorla-
ti tanácsokat ígérő előadásra nem csak a 
monori és környékbeli szőlővel foglalkozó 
gazdákat, de minden érdeklődőt – ingye-
nes részvétel mellett – szertettel vár a szer-
vező: Monori Szivárvány Óvodáért Ala-
pítvány Kuratóriuma.

Gyermekrajzpályázat
Az Orbán-napi vigadalom és pincefeszti-
vál rendezvényeihez kapcsolódva a szőlő-
művelés és bortermelés témakörének al-
kotó ábrázolásával – óvódás és általános 
iskoláskorúak számára – gyermekrajzpá-
lyázatot hirdet a Monori Szivárvány Óvo-
dáért Alapítvány.
 Az indulók szabadon választott techni-
kával, A/4-es vagy A/3-as méretet választ-
va vehetnek részt a pályázaton. A szer-
vezők egy óvodától vagy iskolától 10-12 
munkát várnak, melyeket pasztpartuval 
ellátva „kiállításképesen” kell eljuttatni  
2012. május 18-ig a Jászai Mari Általá-
nos Iskolába.
 A beérkezett munkákból május 25-én 
pénteken 14 órakor kiállítás nyílik (Jászai 
Mari tér 1.). A bemutató díjazására május 
30-án, szerdán 17 órai kezdettel kerül sor. 
 (További információk: 06-29/611-580)

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

Nyitva tartás: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12

Kis- és kedvtelésből tartott állatok teljes körű belgyógyásza-
ti, sebészeti ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, bélsárvizs-
gálatok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

06-29/411-717  • www.monoriallatorvos.hu
Veszettség elleni oltás és mikrochip- 

beültetés rendelőnkben folyamatos!
Kövesse a facebookon is: 

http://www.facebook.com/
MonoriAllatorvos

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.

2012. 02. 01-jétől a talajterhelési díj 
tízszeresére emelkedett (1 200 Ft/m3).

Számoljon utána, néhány hónapon 
belül megtérül a bekötés ára!

Házi szennyvízcsatorna szakszerű kivitelezését 
kedvező áron vállaljuk évtizedes tapasztalattal, 

garanciával, kézi és gépi erővel egyaránt.  
Cső és idomok árusítása nagyker áron!

Vladár Zoltán • 06-20/958-4148

Szennyvíz  
házi bekötés kivitelezéseL
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Anyák napjára,  

ballagásra, gyermeknapra  

ajándékozzon könyvet 

szeretteinek akár 30% 

kedvezménnyel! 

Készleten lévő CD-k, DVD-k  

20% kedvezménnyel!              
                   

       

Tel.: 06-29/413-724
Monor, Bajcsy-Zs. u. 4. 

Dohányáru, kávé és hűtött üdítők kaphatók.

10 + 1 bérlet akció!
+ ajándék szolikrém

Monor, Piac tér
Nyitva tartás: H–Szo: 9–18

Tel.: 06-20/322-8493

80 Ft/perc

Hirdetés

Képzőművészeti napközis tábor
Immár negyedik alkalommal várunk Té-
ged is Monoron, a Vigadó Nonprofit Kft. 
által szervezett művészeti napközis tá-
borba július 9 és 13 között. A program 
minden nap 8 órakor kezdődik és fél öt-
kor ér véget. A résztvevőknek tízórait 
és meleg ebédet biztosítunk. A követke-
ző foglalkozásokat tartjuk szakemberek 
vezetésével: festészet, grafika, néptánc, 
szobrászat, hangszerek bemutatása, szín-
játszás, sportnap, autóbuszos kirándulás. 
Jelentkezési korhatár: hat és tizenhat 
éves kor között. A tábor részvételi díja: 
18 ezer forint. Ha egy családból több 
gyerek is jelentkezik, akkor a második 
és harmadik gyermeknek csak 14 ezer 
forint. A díj magában foglalja a napon-
ta kétszeri étkezést, az uszodabelépőt, a 
kirándulást, a foglalkozások eszközeinek 
árát és a hazavihető elkészített műveket. 
Jelentkezni a Vigadó Nonprofit Kft. iro-
dájában személyesen lehet. 

Vigadó Nonprofit Kft.
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KÖRKÉRDÉS

Eredetileg tesztelni szerettük volna a véletlenszerűen megszólított helybeliek fantáziáját. A pihenőparkokban, 
zöld ligetekben éppenséggel nem dúskáló város belterületén két olyan elvadult természeti hely akad – a Kistó 
és a Maggyár-kert – amelyek jövőbeli képe megmozgathatná a képzelőerőt. Mivel a Kistó sorsa már többször 
szerepelt e lap hasábjain, ezúttal azt kérdeztük: milyennek szeretné látni a Maggyár-kertet húsz év múlva?

Hogyan fest a Maggyár-kert húsz év múlva?

Mint kiderült, a hely mai állapota fe-
letti csalódottságon a fantázia is ne-
hezen képes felülemelkedni…

 Tíz éve lakik a környéken – tudtuk meg 
Mészáros Mártától – sokszor elsétál a kert 
Erzsébet királyné utcai bejárata előtt, de még 
nem jutott eszébe, hogy ez a hely másmi-
lyen is lehetne, mint eddig. Igaz, most nem 
is olyan csúf, mint pár hete, amikor még tele 
volt dobálva szeméttel – mondta –, a keríté-
sen át nem is fest rosszul. Hogy beljebb, a 
nádasban mi lehet, ki tudja. Ha meggondol-
ja –  tűnődött –,  a legszívesebben egy ját-
szóteret képzelne ide. Aztán óvatosan hoz-
zátette: de ez csak álom.
 – Pedig itt már volt játszótér! – szólalt 
meg a beszélgetésünkhöz csatlakozó Erdélyi 
Gábor. – Emlékszem, amikor öt éve elkezd-
tünk itt a kerttel épp szemben lévő telken 
építkezni, a fiam még átment oda játszani. 
Aztán nagyon gyorsan tönkretettek min-
dent, ami itt volt. Azt már meg sem tud-
nám mondani, mikor lett szemétlerakó a já-
tékok helyén. Ha akkor jöttek volna, amikor 
traktorral szállították el innen a hulladék-
hegyeket, jól mutatott volna a fényképen az 
a 4-5 zsák pelenka, ami az egyik gödörből 
előkerült. Azóta is azt találgatják, ki gyűjt-
heti otthon a használt pelenkát ilyen ipari 
mennyiségben, amikor hetente jár a szeme-
teskocsi. 
 A kerítés tövében is volt vagy harminc 
zsák szemét – mesélték –, amit az erre já-
róknak „ha már útba esik” alapon volt ked-
vük épp idepakolni.
 Erdélyi Gábor és a szembeszomszédja – 
aki sem a nevét, sem a fényképét nem sze-
retné az újságban viszontlátni – egymást 
túllicitálva panaszolták a keserű valóságot: 
elképesztő, ami ezen a helyen történik. Volt 
olyan időszak, hogy a szembeszomszéd nem 
győzte összegereblyézni a saját kertjében a 
Maggyár-kertből áthajigált pezsgős és vod-
kás üvegeket, s bár megélt 63 évet, ilyen 
mennyiségű használt óvszerhez sem volt még 
szerencséje – állította.
 Nagy élet lehet időnként a nádas mögötti 
zsombékosban, s Erdélyi Gábor, aki a dolgo-

zószobája épp odanyíló ablakából kénysze-
rűen szemléli a Maggyár-kerti való világot, 
nincs elragadtatva. Attól a hölgytől sem, aki 
naponta idehordja dolgát végezni a kutyáját. 
Már gondolt rá – mesélte –, hogy ő is vesz 
egy kutyát, csak amiatt, hogy rendszeresen 
odavihesse e hölgy portája elé, s megnézze: 
vajon mit szólna hozzá? Az autósról nem is 
beszélve, aki lerakja a szemetes zsákjait, és 
még hetykén odakurjant az őt döbbenten fi-
gyelőnek: nem akarod felírni a rendszámo-
mat?!
 Mindkettőjüknek az a véleménye: a leg-
jobb lenne, ha eladná az önkormányzat ezt 
a területet, s lakóházak kerülnének rá. Azo-
kat a portákat legalább rendben tartaná a 
gazdájuk, húsz év múlva is.
 Két ifjú embert állítottunk meg ezután. 
Mint kiderült, nem ezen a környéken lak-
nak, csak az Ipar utcai szakközépiskolából 
vezet errefelé az útjuk.
 Gulyás Roland még sosem járt a kerí-
tésen túl, pedig a kiskapu a leszaggatott 
drótja nélkül, tárva-nyitva áll. Eszébe sem 
jutott bemenni – közölte –, nem éppen ven-
dégcsalogató a hely. De, ha húsz év múlva 
egy sportlétesítmény állna a területen, oda 
szívesen ellátogatna.
 Rózsa Dániel hasonlóképpen gondolta, 
hozzátéve, hogy ő azért annak is örülne, ha 
lenne itt egy játszóhely a kisebbeknek, s egy 
pihenőpark az idősebbeknek, padokkal, vi-
rágokkal.
 Kérdésünkre, miszerint húsz év múlva is 
lesznek-e vandálok, akik szétverik a most 
csak képzeletben felépített sportlétesítményt, 
szökőkutat, padokat? Úgy válaszoltak: hát 
bizony, fel kell majd szerelni jó néhány fi-
gyelőkamerát.
 Mivel a Maggyár-kert területe átnyúlik a 
Murányi utcáig, átmentünk oda is, megnéz-
ni, mi a helyzet a túlvégen.
 A csöndes, családias Murányi utca épp 
ellentéte a forgalmas Erzsébet királyné ut-
cának, ám ami a „közös kertet” illeti, nem 
sokkal különb a helyzet.
 Bár Jakab Lászlóné azt állította: a lát-
szat csal. A sittet és a növényi hulladékot 

ugyanis közös megegyezéssel hordják a la-
kók a kert aljába, töltésnek. Amikor a göd-
rök megtelnek, földet terítenek rá, s azt szé-
pen elplanírozzák. Az itteniek szeme amúgy 
is rajta van az elvadult kerten – mesélte Ja-
kabné –, hiszen a gyerekek be-betévednek a 
számukra izgalmas dzsungelbe. Egyszer az 
ő keresztfia is fel akarta fedezni a nádast, 
aminek az lett a vége, hogy úgy elvágta a 
lábát valami éles szemét, hogy a sebészeten 
kellett összevarrni.
 Nemrégiben pedig betörőknek nyújtott 
kiváló menedéket a nádas mocsár, akik épp 
Jakabék portáján keresztül – azóta tartanak 
kutyát – menekültek az őket üldözők elől.
Jakabné mindenesetre bízik benne, hogy kel-
lemes pihenőpark lesz előbb-utóbb ez a hely, 
s biztosra veszi, hogy a megóvásában segí-
tenek majd az itt lakó Murányi utcaiak is.
 Lengyeli Dórának a barátja lakik itt, az 
ő révén ismeri a kertet, azaz, abból csak 
annyit, amit az utcáról látni belőle. De ha 
pihenőparkká változtatnák, szívesen sétál-
na, üldögélne, időzne benne – mondta a kis 
hölgy, aki olyan fiatal, hogy ő még bizonyá-
ra megéri. 
 Ezek voltak a lakossági elképzelések és 
tapasztalatok a Maggyár-kertről. Az önkor-
mányzat álláspontjáról Pogácsás Tibor pol-
gármestert kérdeztük.
 – A Maggyár-kertet az önkormányzat meg-
alakulása óta többször takaríttatta ki a város, 
amit azt jelentette, hogy elszállítattuk az il-
legálisan odahordott szemetet és kiritkítot-
tuk a növényzetet – mondta a polgármester.  
 – A szemét rendszeresen újratermelődik, 
megválaszolatlan kérdés, hogy kik által, hiszen 
ez viszonylag zárt terület és nincs is nagyon 
szem előtt. Évekkel ezelőtt az Erzsébet király-
né utca felöl alakítottunk ki játszóteret, de a 
környéken élők komoly haragját váltotta ki.  
A folyamatos konfliktusok miatt végül a meg-
rongált eszközöket leszereltük. A területet 
továbbra is rendszeres időközönként takarít-
juk és rendszeresen vágatjuk a gazt. A terü-
let nem értékesíthető, és nem lehet beépíte-
ni, így tartósan zöld felület marad.

KZS-PJ

 Lengyel Dóra  Gulyás Roland  Mészáros Márta  Erdélyi Gábor  Jakab Lászlóné
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Közösség

KAPITÁNYVÁLTÁS
Új vezető a kapitányság élén
Március 16-ától a Monori Rendőrkapitányságot Szmodics Róbert alezredes 
irányítja. A kapitány április 11-én mutatkozott be a sajtó képviselői előtt a monori 
Vigadóban, ahol a korábban és a helyszínen felmerült kérdésekre válaszolt.  
A sajtótájékoztatón elhangzottakat interjú formájában tesszük közzé lapunkban.

Hogyan jutott arra az 
elhatározásra, hogy a 
rendőri pályát válasz-

sza? Milyen út vezetett a ka-
pitányi posztig?
 – 1995 óta vagyok hivata-
los állományban. Pályafutá-
somat Budapesten, a III. ke-
rületi rendőrkapitányságon 
kezdtem. Gazdaságvédelmi 
szakterületen dolgoztam nyo-
mozóként, illetve csoportve-
zető nyomozóként. Később 
ugyanitt a készenléti alosztály 
vezetésével bíztak meg, majd 
2002-től két éven keresztül a 
bűnüldözési alosztályt vezet-
tem. Ezután az újonnan ala-
kult autópálya-rendőrséghez 
kerültem, amelynek akkor volt 
nyomozóhatósági feladata is, 
engem pedig a bűnügyi osz-
tály vezetésével bíztak meg. 
Miután ez a szervezeti egység 
megszűnt, átkerültem a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányságra, 
ahol osztályvezető-helyettesi 
szintig jutottam el. Idén már-
cius elején kért fel a főkapi-
tány a Monori Rendőrkapi-
tányság vezetésére, amelyet 
jelenleg megbízással töltök be.

– Milyennek ítéli meg a Mo-
nori Rendőrkapitányság je-
lenlegi állapotát? Tervez va-
lamiféle változtatást?
 – Mivel a kinevezésem óta 
csak rövid idő telt el, ezért 
erre a kérdésre még nem tu-
dok válaszolni. A munkám 
ez idáig azzal telt, hogy meg-
ismertem a kaptányságot, a 
helyi önkormányzatokat, il-
letve polgárőr szervezeteket. 
Amennyiben a későbbiekben 
szükségessé válik, természe-
tesen átalakítom a szervezeti 
struktúrát, illetve változtatok 
a működési jellegzetességeken. 
A kapitányság egyébként je-
lenleg sem szervezetében, sem 
működésében nem tér el jelen-
tősen más átlagos kapitány-
ságoktól, bár az illetékességi 
területe mégis különbözővé 
teszi. Az országban ugyan-
is ez az egyetlen helyi szerv, 
amely öt rendőrőrssel műkö-
dik, amelyek mintegy kis ka-
pitányságként látják el felada-
tukat, ezáltal a vezetőjükre 
nagy feladat hárul.

– A 2011-ben az előző évhez 
képest javult a bűnügyi sta-
tisztika a kapitányság illeté-
kességi területén. Ezek után 
mit tartogat 2012?
 – Az idei év a rendőrség éle-
tében jogszabályi változásokat 
hoz. Április 15-étől 50 ezer fo-
rintra nőtt a szabálysértési ér-
tékhatár. Ennek következtében 
a kisebb súlyú bűncselekmé-
nyek száma várhatóan le fog 
csökkenni, így az idei év sta-
tisztikai adatai nehezen lesz-
nek összehasonlíthatók a tava-
lyival. A statisztikai adatokkal 
amúgy is vigyázni kell, hiszen 
azok olyan számok, amelyek 
nem feltétlenül tükrözik sem 
a lakosság biztonságérzetét, 
sem a rendőri munka ered-
ményességét. Ezek a számok 
számomra azt mutatják meg, 
hogy melyek azok a szakterü-
letek, helyszínek, ahol javíta-
ni kell a feladat ellátását.

– Milyen bűncselekmények for-
dulnak elő az országos átlag-
nál gyakrabban a kapitányság 
illetékességi területén? Ho-
gyan kíván ezek ellen fellépni?
 – A térség jellegéből adó-
dóan a bűncselekmények het-
ven százaléka vagyon elleni. 
Emellett a közrendet, közbiz-
tonságot veszélyeztető bűncse-
lekmények is nagy számban 

fordulnak elő, például garáz-
daságok, testi sértések, csalá-
don belüli erőszak. Kisebb súly-
lyal megjelennek a gazdasági 
bűncselekmények is, a csalások, 
sikkasztások. Jelentős szám-
ban fordul elő a járművek ön-
kényes elvétele, amelyekből vi-
szont jó néhányat sikerül forró 
nyomon, üldözéssel felderíteni. 
A közterületi ellenőrzéseink is 
sikeresek, hiszen ily módon sok 
körözött bűnözőt fogunk el.  
A térség jellegzetességéből adó-
dóan a bűncselekmények je-
lentős részét átutazó bűnö-
zők követik el. Ez együtt jár 
azzal, hogy a településre veze-
tő utak minősége javul, mint 
az számos településen megtör-
tént az elmúlt években, mert 
ettől fellendül a helyi gazda-
sági élet, viszont rendőrségi 
szempontból további felada-
tokat eredményez. Az átuta-
zó bűnözőkkel szemben csak 
megelőzéssel tudunk védekezni, 
mivel nem kerülnek tartósan a 
látókörbe. Ezeket a bűncselek-
ményeket sok esetben nem is 
előre eltervezetten követik el, 
hanem ahogy mondani szok-
ták: az alkalom szüli a tolvajt. 

– Vannak-e üres státuszok je-
lenleg a kapitányságon? Ha 
igen, hogyan kívánják betöl-
teni őket?

 – Nagyon csekély mennyi-
ségben vannak ilyen státuszok. 
Amik vannak, azok többségé-
ben pályakezdő státuszok, jár-
őri, járőrvezetői helyek. Remé-
lem a próbaidős állományból 
lesznek olyan fiatalok, akik a 
későbbiekben betöltik ezeket 
az állásokat.

– A térfigyelőrendszerek meny-
nyit segítenek a bűnmegelő-
zésben és a bűnfelderítésben?
 – Rendkívül nagy hasznu-
kat látjuk. Annak örülnénk a 
legjobban, ha a kapitányság il-
letékességi területéhez tartozó 
valamennyi településen olyan 
kamerarendszer lenne kiépít-
ve, mint Monoron, ahol teljes 
mértékben figyelembe vették 
a rendőr szakmai szemponto-
kat. A térfigyelők kiépítésével 
jelentős mértékben vissza lehet 
szorítani a bűncselekményeket. 
Nagyrészt a kamerarendszerek 
kiépítésének köszönhetően ja-
vulhatott a tavalyi évben a 
bűnügyi statisztikánk. 

– Számíthatnak-e a kapitány-
ság területén élők nagyobb 
közterületi rendőri jelenlét-
re a közeljövőben?
 – Minden nap azzal kezdjük 
a munkánkat, hogy megnéz-
zük, milyen események voltak 
az előző napon, ennek megfe-
lelően kezdünk intézkedni. Ha 
például egymás után több be-
törést is tapasztalunk egy te-
lepülésen, akkor fokozzuk a 
járőrök jelenlétét, amelynek 
rendszerint olyan visszatartó 
ereje van, hogy abbamarad a 
betöréssorozat.

– Hogyan működik együtt a ka-
pitányság a térségben élő pol-
gárőr szervezetekkel?
 – A kapitányság és a pol-
gárőrségek eddig is kapcso-
latban álltak egymással, de 
ezt az együttműködést to-
vább szeretném erősíteni. 
Ezért kezdeményezésemre 
a napokban közös értekezle-
tet szerveztünk a helyi pol-
gárőr szervezetek képviselői-
vel. Az a tapasztalat alakult 
ki bennem, hogy kis kivétel-
lel minden szereplő kitűnő-
re értékeli a rendőrség és a 
polgárőrség együttműködé-
sét, a helyi szintű vezetők-
nek köszönhetően. Megálla-
podtunk abban, hogy ezután 
évente kétszer tartunk hason-
ló munkaértekezletet és javí-
tani fogunk az elektronikus 
kapcsolattartás rendjén is. 

Papp János

 Szmodics Ró-
bert rendőr alez-
redes, a Monori 
Rendőrkapitány-
ság új vezetője

„Az átuta-
zó bűnözők-
kel szemben 

csak megelő-
zéssel tudunk 

védekezni.”
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„Minden sze-
replő kitű-

nőre értéke-
li a rendőrség 
és a polgár-

őrség együtt-
működését, 
a helyi szin-
tű vezetők-
nek köszön-

hetően.”
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Hamarosan látványosan is elkezdődnek a városközpont átalakításának 
munkálatai, amelynek befejezése után a leglátványosabb elemek 
valószínűleg az úgynevezett Public Art pályázat nyertes művei lesznek. 

KÖZTÉRI ALKOTÁSOK
Szárnyalt a fantázia

Ha köztéri műalkotásról 
van szó, akkor az ön-
kormányzatok nagy 

része meghívásos pályáza-
tot hirdet, ezért is lepődött 
meg sok művész, hogy Mo-
noron február 23-ig bárki je-
lentkezhetett pályaművével 
a városközpont megújulása 
kapcsán kiírt Public Art-pá-
lyázatra. A nagy nyilvános-
ságnak meg is lett az ered-
ménye, hiszen összesen 34 
terv érkezett be a határidő-
ig. A kizárólag sorszámmal 
ellátott pályázatokat ezután 
a Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus és a József Attila 
Gimnázium művészet iránt 
elkötelezett tanárai és diák-
jai véleményezték, majd az 
ajánlások alapján képviselő-
testület döntött a két nyer-
tes pályaműről. A döntésnél 
figyelembe vették, hogy je-
lenleg is több figurális közté-
ri alkotás van a belvárosban, 
ezért lehetőleg olyat kerestek, 
amelyek nem egy újabb fó-
kuszpontot testesít meg, és 
összhangban van a belváros 
vegyes stílusú épített kör-
nyezetével.
 – A két nyertes pályázóval 
jelenleg is folynak a tárgyalá-
sok, hogy milyen módon le-
het a város szerves részévé 
tenni alkotásaikat – mondta 
Rajki László, a városközpont 
pályázatot bonyolító Monori 
Városfejlesztő Kft. ügyveze-
tője – Reményeink szerint si-
kerül megtalálni az összhan-
got velük és a rendelkezésre 
álló bruttó 25 millió forin-
tot oly módon használhat-
juk fel, hogy az a városban 

élőknek és az ide látogatók-
nak is hosszú évtizedeken ke-
resztül maradandó élményt 
nyújtson.
 Az egyik nyertes pálya-
mű a Struktúra címet vise-
li, megálmodója Sipos Ma-
rica. Elképzelése szervesen 
illeszkedik a pályázati ki-
íráshoz, hiszen figyelembe 
veszi, hogy Monor környé-
kén egykor több tó és mo-
csár is volt, amelyek élelmet 
és nyersanyagot adtak az itt 
élt embereknek. Bár a Kistó 
kivételével ma már csak em-

lékek ezek a vizes élőhelyek, 
a városközpont felújításának 
megálmodói már korábban is 
számoltak ezzel a természeti 
elemmel, hiszen a város kö-
zepére egy mesterséges pa-
takot álmodtak, amelyeken 
hidak ívelnek át. Ezekből a 
hidakból néhányat ki is vált-
hat az alkotás, amely a ter-
vek szerint szintén átnyúlik 
a patak egy részén, így köz-
vetlen kapcsolatba is kerül 
a vízzel. Ez azért is fontos, 
mivel a mű alapkoncepciója 
a megrezzenő víztükör fe-
lületén keletkező alakzatok 

formába öntése. Megépítésé-
vel még inkább visszakerül 
egy parányi rész az ősi vízi 
világból a város szívébe, így 
természetközelibbé téve az 
épített környezetet. Éjsza-
ka az egész kompozíció meg 
lesz világítva alulról, így sö-
tétedés után is különös lát-
ványosságot fog nyújtani.
 A másik nyertes a Szö-
vetség ’39 Művészeti Bá-
zis elnevezésű alkotói cso-
port volt, amelynek tagjai 
Baróthy Anna, Bozsó Melin-
da, Krauth Veronika, Lajkó 
Nóra és Tóth Bálint. Pályá-
zatukkal a kiírásban hang-
súlyozott emberközeliségre, 
a város léptékének megfe-
lelő személyességre, intimi-
tásra reflektáltak. A terve-
zők úgy gondolták, hogy a 
kiírásban megadott terv lép-
téke és tervezettségi állapo-
ta miatt olyan alkotással pá-
lyáznak, amely nem fokozza 
a főtér zsúfoltságát, hanem a 
patak központi szerepét meg-
hagyva belesimul az épített 
és természetes környezetbe, 
miközben játékra és termé-
szetes aktivitásra sarkallja az 
arra járókat. A Pix-1 nevű 
alkotás tulajdonképpen egy 
12-szer 12 centiméteres térkő, 
amely reagál környezetére, 
mivel egy led van beleépít-
ve, amely egy plexi formán 
keresztül világít át, ha moz-
gást érzékel a környezetében, 
legyen az a mozgó alak em-
ber, falevél vagy akár hópihe.  
A térkőbe épített formáknak 
és tulajdonképpen a kocka 
méretének is csak a képze-
let szab határt. Felmerült 
például, hogy lehetne belőle 
ugróiskolát készíteni, amely 
felvillan, ha ráugrik valame-
lyik elemére egy gyermek, de 
akár egy verset, anekdotát is 
ki lehet belőle rakni betűk-
ből vagy ikonokból, amely 
a várost jellemzi. A Monori 
Városfejlesztő Kft. ezért vár-
ja az ötleteket, hogy miképp 
lehet úgy kihasználni ezeket 
az elemeket, hogy azok mi-
nél inkább kielégítsék a helyi 
igényeket. Az elképzeléseket 
az info@monorivarosfejleszto.
hu várja Rajki László.

Papp János

A városi szavalóverseny helyezettjei
A Vigadóban április 11-én tartották meg 
a város hagyományos szavalóversenyét. 
A helyezettek:
 Általános iskola alsó tagozatosok:                                                     
 1. Lendvai Janka (Nemzetőr I., 4. o.)
 2. Mohácsi Botond (Jászai I., 4. o.)
 3. Reményi Blanka (Jászai I., 4. o.)
 4. Újlaki Eszter (Kossuth I., 3. o., a 
közönségdíjat is ő kapta)
 Általános iskola felső tagozatosok: 
 1. Bürgés Sándor (Kossuth I., 8. o.) 
 2. Petrovics Zsolt (Nemzetőr I., 7. o.)
 3. Topál Fanni (József A. Gimn., 8. o.)
 Középiskolások (József Attila Gimná-
zium )   
 1. Kovács Krisztián (12. o.) 
 2. Farkas Tamás (10. o.) 
 3. Koncz Vera (10. o.) 
 3. Kovács Gergő (10. o.)

Bakancsos találkozó
Május 11-én 100-120 gyerek érkezik az 
ország minden pontjáról Monorra a Ba-
kancsos találkozóra. A háromnapos ren-
dezvény lényeges eleme, hogy a tanulók 
megismerjék fogadó település történetét 
és nevezetességeit. A találkozó lehető-
séget ad arra, hogy hírét vigyék a mo-
nori vendégszeretetnek. A programokat 
a Nemzetőr Általános Iskola és a Kos-
suth Lajos Általános Iskola közösen bo-
nyolítják le.

A szervezők

Országos Nyugdíjas  
Kulturális Találkozó
Június 3-án tizedik alkalommal kerül meg-
rendezésre a nyugdíjas találkozó, melyre 
az egész országból érkeznek fellépő cso-
portok és vendégek. A program szokás 
szerint a szépkorúak művészeti csoport-
jainak jelmezes, zenés felvonulásával kez-
dődik a városközpontban. Ezt követően 
köszöntik a vendégeket, akik ezután be-
mutatják előadásukat a Fesztiválcsarnok-
ban. A színpadi programok után tombola 
és nyugdíjas táncos mulatság következik.  
A találkozó jelmondata: Ne tartogass sem-
mit egy-egy különleges alkalomra, amíg 
élsz minden nap egy különleges alkalom!
 Jöjjön kikapcsolódni és töltsünk együtt 
Monoron újra egy szép napot! Nem csak 
fellépőként, vendégként, nézőként is szí-
vesen látjuk!

Második lett a népdalversenyen
Budapesten került megrendezésre az Apá-
czai Kiadó által szervezett XIV. Orszá-
gos Népdaléneklési Verseny. A megyei 
döntőn Kaldenecker Julianna a Nem-
zetőr Általános Iskola 8. évfolyamos ta-
nulója II. helyezést ért el. 
 Gratulálunk!



Közösség

Május  |  2012. 05. 03. Monori Strázsa  |  9

KORAI TÁVOZÁS
Nyeste László emlékére
2012. április 1. napján tragikus hirtelenséggel, életének 53. 
évében elhunyt Nyeste László András okleveles építészmérnök, 
Monor Város főépítésze, a polgármesteri hivatal egykori 
irodavezetője, a Monor Környéki Strázsa Borrend alapító tagja.

Nyeste László tanul-
mányait a Budapesti 
Műszaki Egyetemen 

végezte. Munkáját a Gyöm-
rői Építőipari Szövetkezet-

nél kezdte meg. 1992-től a 
Monor Városi Polgármeste-
ri Hivatal Műszaki és Város-
gazdálkodási Irodájának iro-
davezetője. 2000-től a Monor 
és Térsége Többcélú Kistér-
ségi Társulás Területfejlesz-
tési Tanácsa tevékenységének 
koordinátora, és egyben fő-
szervezője. 
 2007-től egészen haláláig 
a Monor és Térsége Főépí-
tészi Társulás intézményé-
ben egy személyben látta el 
a térségi 11 település főépí-
tészi tevékenységét, és szer-
vezte e települések tervtaná-
csának elnöki tevékenységét.
Személyében Monor Városát 
érintő olyan nagyszabású te-

vékenység megvalósítása köt-
hető, mint a Város Építési 
Szabályzatának megvalósí-
tása, a Strázsahegyi Pince-
falu rendezésének megindítá-
sa. Monor és több környező 
települési központ átalakí-
tásának kigondolója és ter-
vezéseknek szaktanácsadója. 
Mindenki megelégedésére si-
keresen kezelte a problémás 
térségi főépítészi feladatokat.
Korai távozása nagy űrt ha-
gyott mind a család, mind 
a szakma és a barátok szí-
vében.
 Nyeste Lászlót Békés te-
lepülésen, a család sírhelyén 
helyezték örök nyugalomra.                                                                                                                       

Monor Város Önkormányzata

Ismét szemétgyűjtésre 
hívta a Jászai Mari Ál-
talános Iskola növen-

dékeit Kocsisné Molnár 
Valéria. Március 18-án, va-
sárnap a monori vasútállo-
más mögötti rét nagy ré-
szét öt gyermekkel (Lénárt 
Róbert, Lénárt Éva, Ko-
csis Laura, Rácz Róbert 
és Rácz Bernadett) igye-
keztünk tisztábbá, szebbé 
tenni. Sok törött üveget 
találtunk, melynek száraz 
aljnövényzetbe kerüléséről, 
tűzveszélyességéről beszél-
gettünk a gyerekekkel ta-
karítás közben. Négy zsák 
hulladék gyűlt össze ezen 
a napon.
 Március 29-én, csütörtö-
kön 17 órától a Kistó mel-
letti játszótéren avart gyűj-
tött Kovács Patrik, Leé 
Sándor, Rendek Kristóf, 
Kondás Vivien, Hartmann 
Krisztina, 6/b. osztályos 
(Jászais) tanuló, valamint 
egy csévharaszti apuka, 
Zuckerman György és 
gyermekei. Viharos erejű 
szélben, sötétedésig  húz-
ták rá nagyméretű textíli-
ákra az avart, amiről ké-

TISZTASÁG FÉL EGÉSZSÉG
Tavaszi nagytakarítás
Több helyszínen szedték a szemetet kicsik és nagyok 
márciusban és áprilisban a városban.

sőbb 200 méterrel távolabb, 
erdős részen ürítették az el-
száradt faleveleket. A tex-
tileket a Máltai Szeretet-
szolgálat helyi csoportjától, 
az 50 db szemeteszsákot 
az Aplicator Plast Kft.-től, 
a kesztyűket pedig Szabó 
Lászlótól kaptuk. Köszön-
jük a támogatásukat!

     Április 1-jén a Kis -
tó melletti játszótér és a 
domb tisztítása követke-
zett. Nagyobb létszámban 
jöttek el ismét a Jászai is-
kola diákjai: Kupai And-
rea, Lénárt Róbert, Ren-
dek Kristóf, Varga Emese, 
Ali Cintia, Leé Annamá-
ria, Körmendi Evelin, Lé-
nárt Éva, Kupai Viktória. 
Velünk volt még Kupai Tí-
mea, Kocsis Szilveszter, 
Kocsis Laura és Németh 
Erika. Nagyon sok eldobott 
műanyag üveget, ruhane-
műt, két állattetemet, ciga-
rettásdobozt, törött üveget 
találtunk. Nyolc zsák sze-
metet tudtunk összeszed-
ni a sok szorgalmas, hideg 
szelet tűrő gyerekkel.
    Köszönjük önzetlen, pél-
damutató munkájukat!

Mentősbál 2012
Március 3-án a Jászai Mari Általános Is-
kolában került megrendezésre az immá-
ron hagyományossá vált Mentősbál. Az 
idei szervezés kiemelkedő jelentőségű volt, 
mert a monori mentőszolgálat fennállásá-
nak 65. születésnapját ünnepelte.
 Molnár Tamás köszöntője után vidám, 
jó hangulatú country-műsorral, tánccal 
kedveskedtek a vendégeknek a monori 
Nemzetőr Általános Iskola Tini-Linedance 
tánccsoport tagjai, majd egy fergeteges be-
mutató következett a vecsési Rosmarein 
tánccsoport előadásában. 
 Nagyon sokan tartották fontosnak, hogy 
a „mentésügy” mellé álljanak. 
 Köszönjük a támogatóknak, hogy fel-
ajánlásaikkal segítették a rendezvény si-
kerességét!

A szervezők

    Munkánk befejeztével 
húsvéti tojásfestésre hívtuk 
őket, melyre a játszótérre 
kilátogató néhány ismerős 
diák is kíváncsi volt.

Harmath Károlyné 

Fokozott ellenőrzés májusban
A Monori Rendőrkapitányság vezetője 
fokozott ellenőrzést rendelt el a Monori 
Rendőrkapitányság illetékességi területé-
hez tartozó településeken, a vagyon elleni 
bűncselekmények megelőzésére, elkövető-
inek elfogására 2012. május 1-jén 0 órától 
2012. május 31-én 24 óráig.
 A Rendőrségről szóló törvény értelmé-
ben a rendőrség a bűncselekmény elkö-
vetőjének elfogása és előállítása, vagy a 
közbiztonságot veszélyeztető cselekmény 
vagy esemény megelőzése, megakadályo-
zása érdekében a rendőri szerv vezetője ál-
tal meghatározott nyilvános helyen vagy a 
közterület kijelölt részén az oda belépőket 
vagy az ott tartózkodókat igazoltathatja. 

Monori Rendőrkapitányság

Komplex tanulmányi verseny
Március 30-án Gyömrő rendezte meg is-
mét a tanulásban akadályozott diákok 
XXXVII. Országos Komplex Tanulmá-
nyi Verseny elődöntőjét.
   A gyömrői Általános Iskola, Speciá-
lis Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola,   Diákotthon és Gyermekott-
hon dolgozói már nagy gyakorlattal, ruti-
nosan irányították a több  tantárgyat átfo-
gó versenyt. Kedvesen fogadták a megyei 
iskolák versenyzőit és kísérőiket.
   A monori Nemzetőr Általános Iskola 
Speciális Tagozatának négy tanulója: Kiss 
Klaudia, Plesóczki Nándor, Czövek La-
jos és Farkas Zoltán igyekeztek megfelel-
ni az elvárásoknak, a legtöbbet visszaadni 
mindabból, amire tanáraik: Kele János-
né, Sajti Zoltánné, Szilágyiné Tóth Éva, 
Vámos Ágota őket felkészítették.
   Czövek Lajos csapaton belüli munká-
jáért két helyszínen is dicséretet kapott.
   A versenyt az ötödik helyezéssel zárta 
az ilyen összeállásban először együtt dol-
gozó felsős monori csapat.

– HK – 
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HIVATÁS
Hagyomány és fejlődés...
A kefegyár évtizedek óta szerves részét képezi 
Monor városának. Az utóbbi években többször 
rebbent fel a kérdés: van még Kefegyár?

Pedig van, bár jócskán 
átalakult. A jelenlegi 
formájában 1992 óta 

működő KEFA-Brush Kft. 
hosszú évekre nyúló tapasz-
talatait és hagyományait ala-
pul véve mára Magyarország 
egyik legdinamikusabban fej-
lődő, háztartási kefetermé-
keket, tisztító eszközöket, 
felmosópótfejeket gyártó és 
forgalmazó vállalkozásává 
vált. A folyamatosan átala-
kuló és változó kereskedelmi 
környezetben sikeresen talál-
ta meg a cég a helyét. 
 2003-ban az akkori tulaj-
donos, Korsós István halá-
lát követően többek között az 
ő addigi munkáját is megko-
ronázva a Vállalat elkezdte 
technológiájának átalakítá-
sát, és a folyamatosan zajló 
fejlesztések eredményeképpen 
mára már kizárólag csúcs-
technológiájú gépekkel dol-
gozik. Erre a folyamatra az 
2012 elején beszerzett nagy 
hatékonyságú kefegyártógép 
tette fel a koronát, ami nem-
csak Magyarországon, de Eu-
rópában is a legmodernebb 
gépek közé tartozik. Így már 
összesen öt darab számító-
géppel vezérelt kefegyártó- 
berendezés működik a 
gyárban, szá-
mos egyéb ki-
egészítő gép-
pel együtt, 
hogy a ha-
zai piac 
nagy részét 
ellássa jó mi-

nőségű és versenyképes árú 
termékekkel.
 Ezek mellett utóbbi évek-
ben elkezdődött a felmosó-
pótfejek gyártása is, ami 
teljesen új tevékenységet je-
lentett. Rövid idő alatt igen 
népszerűek lettek a monori 
termékek, ma már az ország 
szinte minden pontján meg-
találhatóak a Tidinett már-
kájú felmosómoppok.
 Az elmúlt évek alatt a cég 
folyamatosan növelte piaci je-
lenlétét, számos hálózatban, 
de kisebb boltokban is megta-
lálhatók termékei. A vállalat 
erőssége a piaci igényekre tör-
ténő rendkívül gyors reakció, 
új termékek megtervezésétől 
azok gyártásáig és piac-
ra jut-

tatásáig legfeljebb csak na-
pok telnek el.
 Hasonlóan széles azoknak a 
termékeknek a kínálata, amit 
ugyan nem helyben gyárt a 
cég, de kiegészítőként, szer-
ves részét képezi a kínálatnak, 
és hozzájárul a vevők minél 
magasabb szintű kiszolgálá-
sához.
 A hagyományos műszaki 
kefegyártás sem szűnt meg, 
mai napig is számosan kere-
sik fel a gyárat, gépekbe, mű-
szaki eszközökbe szánt kefét 
keresve. Ebben a szegmens-

ben a monori Kefegyár a leg-
nagyobbak közé tartozik az 
országban.
 Nehéz megjósolni, hogy mit 
hoz a jövő, de talán nem is 
kell. A vállalat dolgozói és 
vezetői elkötelezettek a mel-
lett, hogy a legjobb minősé-
gű termékekkel és a legjobb 
szolgáltatásokkal álljanak a 
vevők rendelkezésére, és a 
monori kefe, a monori Kefe-
gyár még hosszú évekig fo-
galom legyen a magyar és a 
nemzetközi piacokon.

(x)

A projekt az Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

18.000.000 Ft

Kivitelezés ideje: 2011. november 21. - 2012. március 31.
Kivitelezés helye: KEFA-Brush Kefe- és Faipari Kft. 2200 Monor, Kölcsey u. 2-6.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

KMOP-1.2.1-11/A-2011-0431
A KEFA-BRUSH KFT PIACI

RÉSZESEDÉSÉNEK NÖVELÉSE
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEL

(számítógéppel vezérelt kefeipari tömőgép beszerzése)

A KEFA-Brush Kft ezúton értesíti
partnereit, hogy alábbi pályázata

vissza nem térítendő
támogatásban részesült.

A projekt az Európai Unió támogatásával
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

18.000.000 Ft

Kivitelezés ideje: 2011. november 21. - 2012. március 31.
Kivitelezés helye: KEFA-Brush Kefe- és Faipari Kft. 2200 Monor, Kölcsey u. 2-6.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

KMOP-1.2.1-11/A-2011-0431
A KEFA-BRUSH KFT PIACI

RÉSZESEDÉSÉNEK NÖVELÉSE
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEL

(számítógéppel vezérelt kefeipari tömőgép beszerzése)

A KEFA-Brush Kft ezúton értesíti
partnereit, hogy alábbi pályázata

vissza nem térítendő
támogatásban részesült.

A KEFA-Brush Kft ezúton értesíti partnereit, hogy alábbi pályázata
KMOP-1.2.1-11/A-2011-0431 

A KEFA-BRUSH KFT PIACI RÉSZESEDÉSÉNEK NÖVELÉSE 
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE 

(számítógéppel vezérelt kefeipari tömőgép beszerzése)

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 18.000.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 Korsós István, 
a KEFA-Brush 
Kft alapító-
ja és ügyvezető-
je volt haláláig

„A Válla-
lat erőssége 
a piaci igé-
nyekre tör-
ténő rend-
kívül gyors 

reakció.”
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Jegyrendelés, információ 
a www.vigadokft.hu honlapon,
a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

k o lo mp o s
együttes szabadtéri koncert je    
   a Művelődési Ház udvarán

A koncertre gyerekek és nyugdíjasok 1000,  
felnőttek 1500 forintért válthatnak jegyet.
Családbarát rendezvény! 
A koncertre 3 gyerekkel egy felnőtt kísérő ingyen jöhet.

A tavasz vége felé közeledve 
újra ellátogat Monorra a 
Kolompos együttes. 
Májusfa állítással, pünkösdi 
királyválasztással ünneplik a 
gyerekekkel együtt a tavasz 
kiteljesedését. 

2012. 
május 11. 

17 óra 

Bemutatóterem

Monorierdő, Sas u. 41.
Telefon: 06-30/9-386-898
Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12
Telefonos egyeztetéssel bármikor!

Ingyenes felmérés és ajánlatkészítés www.vitezattila.eu

Kül- és beltéri 
burkolatok

árusítása  
és beépítése

     5% 
tavaszi 
akció! 

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresz-tanfolyam indul

május 9-én és 16-án 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó-tanfolyam
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

Oázis Monor 4-es főút 32 km.
Telefon: 06-70/610-4112 
E-mail: monor@oazis.hu

Nyitva tartás:
H–Szo: 8–18

V: 8–16

 
Köszöntse velünk az Édesanyákat!

Évelő növények: . . . 990. Ft/4 db
Egynyári palánta: 1190. Ft/10 db
Fűmag Oázis:  . . . . . . 899 Ft/1 kg
Fűmag Oázis:  . . . . 4450. Ft/5 kg
Zöldségpalánták: . . .120. Ft/db

május 
6.

Exclusive Lechuza növénytartók  
kiemelhető belsővel és öntözőrendszerrel!
•  Muskátlik, balkonnövények
•  Vízinövények, cserjék, örökzöldek, díszfák
•  Függőkosarak, kisbútorok és ajándéktárgyak

Homokozószettekkel és egyéb nyári  
játékokkal várjuk a gyermekeket!

Orchidea, begónia,  
évelő törperózsa, 
fokföldi ibolya 
és más virágos 
növény ajándékba!

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736
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POLGÁRŐRSÉG

POLGÁRŐRSÉG

Sikeres volt a vasgyűjtés

A Strázsahegy védelmezői

A Monori Polgárőr Egyesület is megérzi költségvetésén az emelkedő  
benzinárakat, illetve azt, hogy a támogatások bárhonnan is érkeznek 
 – egyre kevesebb csordogál belőlük. Ettől függetlenül nem szeretnénk, 
ha emiatt kevesebb szolgálatot, rendezvénybiztosítást tudnánk vállalni. 
Sokat töprengtünk, hogyan lehetne kiegészíteni a költségvetésünket.

Április hatodikán tartotta a Strázsahegyi Polgárőr 
Egyesület éves közgyűlését a KétSzabó pincében.

A tavalyi évben rendez-
tük meg először vas-
gyűjtési akciónkat, 

ami akkor nagy sikerrel zá-
rult, jelentős összeggel nö-
velte az egyesület tartalé-
kait, ezért úgy döntöttünk, 
idén is felhívást intézünk a 
monori lakossághoz. Jöttek 
is szép számmal a felajánlá-
sok. A vasgyűjtést a lomta-
lanítás előtti héten tartot-
tuk, de számítottunk arra 
is, hogy a lomtalanítás nap-
ján is lesznek még felajánlá-
sok. Ez így is történt. Két 
hétvége alatt ismét jelentős 
mennyiségű vashulladéktól 
szabadítottuk meg a lakos-
ságot. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni azoknak, akik 
ránk gondoltak, és támogat-
ták az egyesületet. Termé-
szetesen az akció folyamatos, 
szívesen elszállítjuk felesle-
gessé vált fémhulladékaikat 
az év bármely időszakában. 
 Április 15-én ismét nagy 
számmal részt vettük a kis-
állatbörzén. Fő feladataink 
közé tartozott a forgalomirá-

nyítás és a vásár biztonságos 
körülményeinek elősegítése. 
A szervezőkkel együtt pró-
báltuk kiszűrni az illegális 
árusokat, megakadályozni a 
lopásokat azzal, hogy jártuk 
a sorokat, elvegyültünk a vá-
sári sokadalomban. A forga-
lomirányításban segédkező 
tagjaink közül többeket is 
majdnem elsodortak az ide-
ges autósok, nem vették fi-
gyelembe kéréseinket. Ilyen 
nagy tömegben fő a türe-
lem és a figyelem. A vásár-
ban sétálgató társainkat is 
különféle atrocitások érték. 
Egyik társunkat megfenye-
gették, többen kemény vi-
tákba keveredtek az illegá-
lis árusokkal. Az egyesület 
meg fogja tenni a megfele-
lő lépéseket, hogy még egy-
szer ilyen esetek ne fordul-
janak elő. 
 Éjszakai szolgálataink is-
mét hasznosnak bizonyultak. 
Több esetben is hatékonyan 
jártunk el. Ha kellett mentőt 
hívtunk, ha kellett a rendőr-
séget értesítettünk, többször 

hívtuk a Démászt is áram-
kimaradás miatt. Találtunk 
egy lótetemet is, aminek pár 
nap múlva meg is lett a gaz-
dája. 

 Utolsóként, de nem utol-
sósorban ismét a kerékpá-
rosokhoz szólnék. Számta-
lan esetben figyelmeztettük 
őket, hogy milyen fontos a 
kivilágítás, a láthatósági mel-
lény. Sokan nem tudják, hogy 
szürkület után lakott terü-
leten kívül kötelező a fény-
visszaverő ruházat viselé-
se. Figyeljenek arra is, hogy 
helyesen zárják le a kerék-
párjaikat, a biciklitolvajok 
ugyanis még nem tűntek el 
a városból. Itt a tavasz, meg-
jelentek a görkorcsolyával 
közlekedők is. Kérjük őket 
is, próbáljanak meg figyel-
mesen közlekedni, hogy a 
kedvelt szórakozásból ne le-
gyen baj! 
 Továbbra is láthatnak 
minket az MSE labdarúgó-
mérkőzésein, és azokon a 
rendezvényeken, amelyekre 
felkérést kapunk, megpróbá-
lunk minél nagyobb szám-
mal jelen lenni.
 Megtalálnak bennünket 
minden keddi napon 19 és 20 
óra között egyesületi irodánk-
ban (Monor, Deák Ferenc 
utca 12.), illetve jelentkezni 
lehet a következő telefonszá-
mon: 06-70/339-9511.
 Lakossági bejelentés, jelent-
kezés: monoripolgarorseg@
gmail.com. A szolgálat elér-
hetősége: 06-70/459-7073 
(csak szolgálatok alatt él).

Oberst Marietta

Az egyesület 2009 októ-
berében alakult, jelen-
legi taglétszáma 54 fő 

– tudtuk meg Veres András 
elnöktől. A Strázsahegyi Pol-
gárőr Egyesület (SPE) közös 
szolgálatokat szervez a strá-
zsahegyi körzeti megbízot-
tal és a mezei őrszolgálattal. 
A SPE működési területe a 
strázsahegyi körzeti megbí-
zott területével megegyezően 
a Liliom és a József Attila ut-
cákkal határolt terület, bele-
értve a Tabánt is Monor kül-
területi határáig. A területen 
a bűncselekmények száma je-
lentősen csökkent az egyesü-
let megalakulása óta. Több 
esetben sikerült tetten érni 
az elkövetőket vagy bűncse-
lekményt megakadályozni. 

A Monori Pincefaluban és 
környékén a közbiztonság 
számottevően javult. Nyári 
időszakban rendszeres gya-
logos és kerékpáros szolgála-
tot lát el az egyesület. Részt 
vesznek az Orbán-napi ren-
dezvény, a Pincefesztivál, a 
Tekerő-Kavaró és a Jégvi-
rágtól borvirágig programok 
biztosításában is. A Mono-
ri Rendőrkapitánysággal jó 
a kapcsolat, idén új együtt-
működési megállapodást kö-
töttek velük. Bevételeik több 
forrásból származnak. Monor 
Város Önkormányzata 400 
ezer, az Országos Polgárőr 
Szövetség 200 ezer, a Monor 
Környéki Strázsa Borrend 
100 ezer forinttal támogat-
ta munkájukat, magánszemé-

lyektől 20 ezer forint, tagdí-
jakból 28 ezer forint folyt be 
a tavalyi évben. Működési 
költségeik legnagyobb részét 
a gépkocsi-üzemeletetés teszi 
ki, idén sikerült egy Renault 
típusú gépkocsit vásárolniuk. 
 – Az idei célunk, hogy a 
tavalyi évhez hasonló színvo-
nalon lássuk el szolgálatain-
kat – hangsúlyozta az elnök. 
 A rendezvényen jelen volt 
Szmodics Róbert rendőr al-
ezredes, a rendőrkapitányság 
új vezetője. Rövid bemutatá-
sa után megköszönte az egye-
sület munkáját és támogat-
ta a további együttműködést.  
A közgyűlés vacsorával és 
kötetlen beszélgetéssel ért 
véget.

NFO

 Lakott terüle-
ten kívül sötéte-
dés után kötelező 
a fényvissza-
verő ruházat

Szemétszedés a Strázsahegyen
A Monori Borút Egyesület strázsahegyi 
takarítóakcióját május 5-én, szombaton 
szervezi meg.
 Gyülekező 9 órakor a Szent Orbán té-
ren. Kérjük az érdeklődőket, hogy tele-
fonon (06-20/200-2882) vagy e-mailban 
(monoriborutegyesulet@gmail.com) jelez-
zék létszámukat, mert annak függvényé-
ben készítjük el az ebédet. 
 Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

Jótékonysági borárverés
A Monor Környéki Strázsa Borrend nevé-
ben szeretettel meghívunk minden ked-
ves érdeklődőt 2012. május 6-án 17 óra-
kor kezdődő, borkóstolóval egybekötött 
borárverésre a monori Vigadóba. A ren-
dezvényen lehetőség lesz kedvezményes 
árú vacsora elfogyasztására is. A teljes 
bevételt a 842. Benedek Elek Cserkész-
csapat nyári táborozásának megszervezé-
sére fordítják a szervezők. Asztalfoglalás 
a gal.zoltan@vigadokft.hu e-mail címen 
vagy a 06-20/954-9536-os telefonszámon.
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Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk

minden, ami víz-, gáz- és központifűtés-

szereléssel kapcsolatos valamint:

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

Takarítson meg pénzt! 
Az ön igényeinek legjobban megfelelő árúcikket 24-48 

órán belül a legjobb áron beszerezzük és garantáljuk hogy 

máshol ezt a terméket nem tudja olcsóbban megvásárolni. 

Zárjavítás-szerelés 
helyszínen, azonnali kiszállással! 

Tel.: 06-30/415-3682

Víz-, gáz- és  
központifűtés-szerelés 

rövid határidővel 
Tel.: 06-30/415-3682  

Hírlap, dohány,
online  

telefonfeltöltés
Mix-Ház  Kft. • 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 77.

Ajánló
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Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–12

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

820 Ft-tól ingyenes szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit már 820 Ft/m2-től  
háztól házig szállítással!
Függönytisztítás reklámáron!

Feladata: gyártó üzem számára a folyamatos munkával való ellátás biz-
tosítása • hazai és külföldi munkalehetőség felkutatása • vállalkozási árak 
kalkulálása, nyomon követése • megrendelőkkel, árajánlatkérőkkel törté-
nő műszaki egyeztetés • számítógépes darabjegyzék és cikktörzskészítés.

Elvárásaink: felsőfokú műszaki végzettség (gépész) • gyártóüzemi ta-
pasztalat (elsősorban lakatos ipari) • fémmegmunkálásban való jártas-
ság • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret • önálló munkavég-
zés • kezdeményezőkészség • jó kommunikációs készség • B kategóriás 
jogosítvány

Előny: Monor vagy Monor környéki lakhely • angol vagy német nyelvismeret

Vállalkozási és kooperációs 
referenst keres

Fényképes önéletrajzokat a hr@bandk.hu e-mail címre várjuk.
Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 

06-30/395-4834

etterem@monorivigado.hu

www.monorivigado.hu

Tartsa nálunk családi ünnepségeit, céges rendezvényeit!

Válasszon hideg és meleg sültes tálainkból!

Anyák napi 

meglepetés!

Május 6-án vasárnap  

az Édesanyák tiszteletére kinyit a Vigadó Étterem

Hívd meg Édesanyádat  

egy ebédre vagy vacsorára! 

Az édesanyák  

ételét mi fizetjük!

Lepd meg Anyut  

ezen a szép napon! 

Ne ő főzzön! Kényeztesd,  

óvd és vigyázz rá!
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Hirdetés

ORSZÁGOS RENDEZVÉNY
Tekerés és kavarás a Pincefaluban
A Republic koncert után, május 26-án érdemes lesz korán kelni, hiszen 
a Monori Pincefalu ismét gazdag programkínálattal várja vendégeit, 
mintegy főpróbájaként a két héttel később megrendezésre kerülő 
Borvidékek hétvégéje című nagyszabású országos rendezvénynek. 

Az egész napos rendez-
vény lebonyolításában 
öt civil szervezet vesz 

részt úgy, hogy idén először 
a pincefalu strázsahegyi és 
téglagyári részén kezdődő 
programok is szervesen il-
leszkednek egymáshoz.

Reggel indul  
a kerékpárverseny

A program a Strázsahegyi 
Tekerő amatőr terepkerék-
pár-versennyel veszi kezde-
tét a Téglagyári pincéknél, a 
Bajcsy-Zs. u. végén a Nagy-
családosok Monori Egyesü-
lete szervezésében. Nevezni 7 
óra 30 perctől 9 óráig lehet a 
helyszínen. A versenyen csak 
amatőrök vehetnek részt, ne-
vezési díj nincs. Az indulás 
feltétele a KRESZ előírása-
inak megfelelő bármilyen tí-
pusú kerékpár, fejvédő!
 Az első rajt 10 órakor kez-
dődik. A lányok és fiúk kor-
csoport szerint külön kategó-
riában teljesíthetik a távot, 
így összesen 14 kategóriában 
hirdetnek ki győztest. Minél 
idősebb valaki, annál hosz-
szabb távot kell megtennie. 
Kiskorúak csak szülői enge-
déllyel indulhatnak.
 Az eredményhirdetésre 
13 órakor kerül sor. Min-
denki oklevelet kap, aki a 
versenyt végigtekeri. Min-
den futam első három he-
lyezettje dobogóra állva ér-
met és ajándékot vehet át. 

Az eredményhirdetéskor az 
indulók között egyéb aján-
dékok mellett egy kerékpár 
is kisorsolásra kerül, a Mo-
nori Lokálpatrióta Egylet 
felajánlásának köszönhető-
en pedig egy 50 ezer forint 
értékű, kerékpár-vásárlásra 
szóló vásárlási utalványt is 
átadnak egy szerencsésnek. 
A legtöbb értékelhető ered-
ményt elérő versenyzőt felvo-
nultató iskola 1 évig őrizheti 
a B&K Kft. vándorserlegét, 
illetve értékes sportszercso-
magot is nyer! 
 A versenyről további in-
formációk és a pályák leírá-
sai a nagycsaladosok-monor.
com címen érhetők el.

Kőfaragó bemutató

A Bacchus téren neves mű-
vészek közreműködésével kő-
faragó kézműves foglalko-
zás veszi kezdetét 10 órától. 
Az érdeklődő gyerekek és 
felnőttek Simorka Sándor, 
Czibor Éva, szobrászművé-
szek Kampfl János és Márk 
kőfaragó mesterek segítségé-
vel leshetnek bele a szakma 
rejtelmeibe. 

Főzőverseny két helyszínen is

Mivel idén a Monor Környéki 
Strázsa Borrend energiáit a 
két héttel később megrende-
zésre kerülő Borvidékek hét-
végéje nevű rendezvény meg-
szervezése köti le, ezért a 

Monori Lokálpatiróták egyle-
te vállalta a feladatot, hogy 
a Téglagyári pincéknél és 
a Bacchus téren megrende-
zi a Kavaró sütő-főző fesz-
tivált. A fesztivál azonban 
idén átnyúlik a pincefalu má-
sik részére, az Orbán-szobor 
környékére is, ahol a szerve-
zés feladatait a Monori Gaz-
dakör és a Monori Borút 
Egyesület vállalta magára. 
A zsűri a nap folyamán így 
biztosan nem fog unatkoz-
ni, hiszen mindkét helyszí-
nen szemügyre fogja venni 
a készülő ételeket, hogy elő-
ször 13 órakor a Téglagyári 
pincéknél, majd 14 órakor az 
Orbán-szobornál értékelhes-
se a finomabbnál finomabb 
falatokat. Az eredményhir-
detésre 15 órakor kerül sor 
az Orbán-szobornál. 
 A sütő-főző versenyre ki-
zárólag amatőr kukták je-
lentkezését várják. Azt éte-
lek bármiben készülhetnek: 
kemencében, bográcsban, 
cserépedényben, grillrácson 
vagy éppen tárcsán. Sütni-
főzni legalább 25 főre kell, 
ebből 15 adagot kóstolta-
tásra kell felajánlani. A fő-
zés hozzávalóiról, kellékeiről 
és a hozzá illő kínáló bor-
ról a jelentkezőnek kell gon-
doskodnia. Indulási kategó-
riák: leves, sült étel, szaftos 
étel, desszert. Elismerések: 
a legízletesebb leves, szaf-
tos étel, sült étel, desszert, 
a legszebben tálalt étel, a 

legjobb főzőcsapat vándor-
díja. A versennyel kapcso-
latban további információ 
kapható Balogh Péternél, 
a 06-30/986-371-es telefon-
számon.

1900 forintért  
ehetünk-ihatunk

Az előzetes érdeklődések 
alapján a Kavaró sütő-fő-
ző fesztiválon a Téglagyári 
pincéknél és az Orbán-szo-
bor környékén is 15-15 csa-
pat versenyez majd, akiknek 
a nagy része borral is kínálja 
majd a vendégeket. A finom 
falatok megkóstolásához és 
egy pohár bor elfogyasztásá-
hoz nem kell mást tennie a 
közönségnek, mint 1900 fo-
rintért vásárolnia egy kós-
toló poharat. Erre mindkét 
helyszínen lehetőség nyílik, 
függetlenül attól, hogy a po-
hárba végül hol töltik az ér-
tékes nedűt. A programot 
érdemes lesz majd a Tég-
lagyári pincéknél kezdeni, 
hiszen itt az ételek is előbb, 
körülbelül déltájban készül-
nek el. Az Orbán-szobor kör-
nyékén kettő órától várják 
a vendégeket. A poharakat 
mindkét helyszínen az erre 
kijelölt pincében vagy sátor-
ban értékesítik a szervezők.

További programok

Az Orbán-szobornál a gaz-
dakör szervezésében egyéb 
hagyományosan megrende-
zett programokkal is várják 
az érdeklődőket. A színpa-
don néptáncosok, a téren 
pedig kirakodóvásár fogad-
ja majd a közönséget. 
 Töltse Ön is a Monori Pin-
cefaluban ezt a tartalmas-
nak ígérkező napot!

A rendezvények szervezői

„A Monori 
Lokálpatrió-
ta Egylet fel-
ajánlásának 
köszönhető-
en pedig egy 

50 ezer fo-
rint értékű, 

kerékpár-vá-
sárlásra szó-

ló vásárlá-
si utalványt 
is átadnak 
egy szeren-

csésnek.”

„A Tégla-
gyári pin-

céknél és az 
Orbán-szo-
bor környé-
kén is 15-15 

csapat verse-
nyez majd.”

ILZER SÖRÖZŐ & HOTEL

Monor, Gép u. 1. (OPTIMA benzinkút mellett)   
Telefon: 29/611-666

50% akció a hét minden napján
 hétfő: ITAlOk
 kedd: éTelek
 szerda: fAllAbdA
 csütörtök: Műfüves PályA
 péntek: hOTel
 szombat: éTelek elvITelre
 vasárnap: bOWlING

Vasárnap rendkívüli ételakció:
egyet fizet kettőt kap!

DOHányZóknak fEDETT kERTHELyISég a labdarúgó Eb és az olimpia alatt kivetítő!
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ORSZÁGOS RENDEZVÉNY
Borvidékek hétvégéje Monoron
Borvidékek hétvégéje néven háromnapos borászati és gasztronómiai fesztivált szervez 
a Monor Környéki Strázsa Borrend június 8-tól 10-ig. A kezdeményezés egyedülálló 
a térségben. A szervezők minőségi rendezvényt álmodtak meg, amelynek hírét vitték 
szerte az országban az április 18-án megtartott sajtótájékoztatón megjelent újságírók.    

A sajtótájékoztatót Po-
gácsás Tibor, Monor 
polgármestere nyitot-

ta meg. Beszédében méltat-
ta a monori szőlőtermesztés 
régmúlt időkre visszanyúló 
gyökereit és kiemelte, hogy 
bár a monori területet leg-
inkább a hobbi borászkodás 
és szőlészetek jellemzik, az 
utóbbi időben sokat fejlődtek 
a borászatok. Pogácsás Ti-
bor kitért a Monori Pincefa-
lu örökségére, melyet a város 
a borrenddel karöltve kíván 
megőrizni az utókor számára. 
Elmondása szerint a terület 
és az itt található borásza-
tok is megérettek a nagyobb 
nyilvánosságra. Most megte-
remthető egy gasztronómiai, 
borászati, falusi turizmusra 
is alkalmas helyszín, a bor-
rend, más civil szervezetek és 
Monor város összefogásával.  
A polgármester szerint a pin-

cefalu megérett az országos 
figyelemre, ahogy fogalma-
zott: – Kialakult egy autenti-
kus kulturált környezet, ahol 
most az ország felé nyitás 
időszakát éljük. Vendégein-
ket elsősorban Közép-Ma-
gyarországról várjuk. Érde-
mesek vagyunk a figyelemre.
 A város polgármestere 
után Kugel György, a bor-
rend aktív tagja, a sajtótájé-
koztató helyszínéül szolgáló 
Cimbora borház tulajdono-
sa szólalt fel. Beszédében 
elmondta, hogy a Borvidé-
kek hétvégéje rendezvény 
hosszú munka és a munkát 
kísérő fejlődés eredménye, 
mint mondta: – Sokat tet-
tünk azért, hogy a pincefa-
lu kiemelkedjen az ismeret-
lenségből és létrehozzunk egy 
olyan békés helyet, ahol jó 
érzés együtt lenni és közö-
sen kvaterkázni. Ahhoz hogy 
a Monori Pincefalu hosszú-
távon fenntartható és mű-
ködőképes legyen, üzleti te-
vékenységre is szükség van. 
Egyes monori borok meg-
ütik azt a mércét, amely már 
igényli, hogy nagyobb kö-
zönség előtt is megmutas-
suk. Egyik zweigelt borunk 
abszolút csúcs aranyérmet 
nyert egy nemzetközi verse-

nyen Versecen, ebből is lát-
szik, hogy nincs szégyellni 
valónk. Köreinkben nin-
csenek sztárborászok, csak 
csendes, szőlőből bort ké-
szítő gazdák – hangsúlyoz-
ta Kugel György.
 A Borvidékek hétvégéje 
az Európai Uniós Leader vi-
dékfejlesztési program része-
ként jöhet létre – tudtuk meg 
Hégely Péter projektmene-
dzsertől. Egy 2009-ben be-
nyújtott pályázatról van szó, 
amely idén valósul meg. A 
pályázat keretében 17,5 mil-
lió forintot nyert a pincefa-
lu a rendezvény lebonyolítá-
sára. A program részeként 
teljes körű ingatlankatasz-
ter készült, amelyből kide-
rült, hogy 180 hektár terü-
leten 2500 ingatlanon közel 
900 valóban értékes pince ta-
lálható. Innen ered az „1000 
pince városa” elnevezés is. 
 A szervezők kiemelték: a 
Monori Pincefalu és a mono-
ri borok népszerűsítésén kí-
vül küldetésüknek tekintik, 
hogy a Kunsági borvidéket 
is megismertessék a látoga-
tókkal. 
 A sajtótájékoztatón Han-
zelik Andrea rendezvény le-
bonyolítását végző Vigadó 
Kft. ügyvezetője ismertet-
te a tervezet programokat 

Útlezárások a Pincefaluban
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
pincetulajdonosokat, hogy június 9-10-én 
a Borvidékek hétvégéje rendezvény érde-
kében forgalomkorlátozás lesz a Pincefa-
luba felvezető utakon. A rendezvény kije-
lölt, ingyenes parkolója a Fenyves alatt, a 
Locsodi utca kijáratánál lesz, amely a Pé-
teri út felöli a Bereki dűlőn (Széles út) kö-
zelíthető meg. A Csokonai utcától felvezető 
utak, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca a 
Gép utcától a rendezvény minkét napján, 
a rendőrség által lezárásra kerül szomba-
ton 8-tól 20 óráig, vasárnap 9-től 17 órá-
ig. Ez idő alatt gépjárművekkel behajtás 
az ott lakók részére lakcímkártya bemu-
tatásával lehetséges. Rajtuk kívül azok a 
gépjárművek hajthatnak be a fent megje-
lölt időben a Csokonai utcáról a Strázsa-
hegy felé, akik a Vigadó Nonprofit Kft. 
által kibocsátott behatási engedéllyel ren-
delkeznek. Engedélyek kérhetők név, cím, 
rendszám, indoklás megadásával a követ-
kező e-mail címen: vigado@vigadokft.hu.
 A rendezvényen közreműködőket, áruso-
kat, pincészeteket, éttermeket, egyéb szol-
gáltatókat kérjük, hogy a lezárás előtt és 
után szállítsák áruikat a területre!
 Megértésüket előre is köszönjük!

Monor Környéki Strázsa Borrend,  
Vigadó Nonprofit Kft

is. A Borvidékek hétvégéje 
a péntek délutáni órákban 
szakmai konferenciával veszi 
kezdetét a monori Vigadóban, 
ahol a neves meghívott elő-
adók a hazai borkultúra je-
lenéről, a pincefalvak turisz-
tikai lehetőségeiről, illetve a 
hazai borvidékek és borren-
dek együttműködésének új 
távlatairól értekeznek. 
 A szombati nap a hazai 
és néhány határon túli tár-
sult borrend felvonulásával 
kezdődik. A mintegy 40-50 
borrend tagjainak látványos 
menetére a Petőfi utcában 
kerül sor, az ünnepi díszöl-
tözetben pompázó mintegy 
150-200 fős borrendi menetet 
fúvószenekar kíséri. A belvá-
rosból kiérve lovas kocsikra 
szállnak, majd a zenekar és 
az érdeklődő közönség kísé-
retében felvonulnak a Szent 
Orbán térre, ahol 11 órától 
térzene, a rendezvény ün-
nepélyes megnyitása, majd 
borrendi avatás következik.  
 A színpadon fellépnek a 
helyi és környékbeli nép-
táncegyüttesek. A Monori 
Pincefaluban 10 órától le-
het megkóstolni a 22 bor-
vidék legjobb nedűit. A fi-
nom borokhoz társítható 
ételsorokról a térség leg-
jobb éttermei gondoskodnak.  
A rendezvényt vetélkedők, ki-
rakodóvásár, állatsimogató, 
ugrálóvár, lufihajtogatás és 
persze autentikus zenei prog-
ramok, színpadi előadások, 
vidám, családias forgatag kí-
séri. Eközben a Strázsahegy 
másik felén, a Bacchus téren 
immár második alkalommal 
tartják meg a monori meg-
hívásos fogathajtóversenyt. 
Az estét a Ghymes együttes 
koncertje és tűzijáték zárja.
 Vasárnap a vendégváró pin-
cészetek továbbra is jó hangu-
lattal és kiváló borokkal, finom 
ételekkel várják a borbaráto-
kat. Folytatódnak a kulturális 
és zenei programok, kirakodó-
vásár. A programmal kapcso-
latosan további információk a 
www.borvidekekhetvegeje.hu 
honlapon olvashatók.
 Akik még június előtt sze-
retnének ellátogatni a Monori 
Pincefaluba, hogy finom bo-
rokat kóstolhassanak, azok-
nak ajánljuk a vendéglátó 
pincészeteket, amelyek nyit-
va tartásáról a közvetkező in-
ternetcímen tájékozódhatnak: 
http://www.strazsaborrend.
hu/dynamic/vendegvarok.pdf.

Varga Norbert

„A terület 
és az itt ta-
lálható bo-
rászatok is 
megéret-
tek a na-

gyobb nyil-
vánosságra.”
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Május 5. 17 óra, Vigadó emeleti galéria
Közös nevező kiállítássorozat
Ceglédi Gizella festőművész 
kiállításának megnyitója

Május 9. 18 óra,  
Vigadó emeleti oktatóterem
Pályaválasztási tanácsadás 
általános iskolásoknak 

Május 11. 17 óra, Művelődési Ház
Kolompos együttes koncertje

Május 17. 18 óra, Vigadó 
Takaró Mihály előadássorozata
Karinthy Frigyes

Május 18. 18 óra, Vigadó
Forrás kórus évzáró előadása

Május 19. 13 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek Egye-
sületének összejövetele

Május 21. Vigadó díszterem
Sziklai magán- 
zeneiskola évzáró koncertje

Május 24. 18 óra, Vigadó díszterem
A Liszt Nemzetközi Zongora-
verseny legjobb magyar ver-
senyzőinek koncertje
Nicolas Namoradze és ifj. Ba-
lázs János előadása Mocsá-
ri Károly közreműködésével

Május 25. Piac- és Fesztiválcsarnok 
Republic zenekar élő koncertje

Május 26. Szt. Bacchus tér
Tekerő-Kavaró
Amatőr kerékpáros verseny és 
főzőverseny a Téglagyári pin-
céknél (Bajcsy Zs. utca végén)

Május 26. Szt. Orbán tér
Orbán-napi sokadalom

Május 27. Piac- és Fesztiválcsarnok
Városi gyermeknap

Június 3. Piac- és Fesztiválcsarnok 
Országos Nyugdíjas  
Kulturális Találkozó
 

A programok részleteiért lá-
togasson el honlapunkra a 
www.vigadokft.hu címen!
 Információ, jegyrendelés:
06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail 
címen. honlap: www.vigadokft.hu 

A Vigadó programjai

Hirdetés

1821-ben településünk elöljárósága a mulatozást büntette. A rendszabályozó 
regula 8. pontjában olvasható: …aki házához dudásokat, táncolókat fogad, 
mint ő maga, mint a devernyázók 25 páltzával büntetődnek egyenként. 

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai  XLV.  
Színjátszás, zenészek

A későbbiekben színjátszás terén hiányo-
sak a forrásaink. Nem tudjuk például, 
hogy mikor és hol született az a sze-

kérszín, melyet komédia tartására átalakí-
tottak, hogy valamilyen vendég színjátszó 
csoport fellépjen Monoron. Évtizedekkel ké-
sőbb, a sajtóban megjelent egy tudósítás ar-
ról, hogy 1882 júliusában Monorra érkezett 
Bánfalvi Béla színtársulata, és Sardon Vic-
tornak „A férjjavító iskola” című vígjátékával 
megkezdte előadásait. Ekkor még a helybe-
li kulturális öntevékenység a Monori Dalár-
da szereplésében jelentke-
zik, ahol Koma Antal 
karigazgatót Borzsák 
Béni váltja fel. 
 1901 decemberében 
azonban már virágzik 
a helybéli műkedvelők 
játéka. Például az Ipa-
ros Ifjak Önképző Köre 
a Gazdakör nagytermé-
ben „Az igmándi kispap” 
c. népszínművet mutatja 
be. Egy év múlva megjele-
nik községünkben „a kultúra 
hét napszámosa” (vándorszí-
nészek) Rozsnyai Imre szín-
igazgató vezetésével, és telt 
ház mellett folyik a „Deborah” 
előadása. Ugyanabban az év-
ben Dankó Pista híres dalköl-
tő, szegedi cigányprímás hangversenyt tart, 
szintén a Gazdakörben. Az iparos ifjúság 
is megalakítja dalárdáját, mivel a közsé-
gi megszűnt. A Monori Sport Club ugyan-
csak jeleskedik a kulturális életben. 1903-
ban Fényes Samu bemutatja „Bocsányi” c. 
történelmi darabját, amely a Martinovich 
kort idézi fel. Egy év múlva hangversennyel 
kedveskednek a klubtagoknak, Bobory Ma-
riska zongoraművésznő és Bér Jolán pol-
gári iskolai zenetanár közreműködésével. 
 1907-ben a kaszinóban rendezett hang-
verseny volt a legnagyobb kulturális ese-

mény. Bán Kálmán helybéli zenedei nö-
vendék hegedűjátéka, Raksányi Rózsika 
énekszáma, özv. Langhof Gyuláné zongo-
ra kísérete nagy sikert aratott. Az év dec-
emberében megalakult az „Ébredj” Munkás-
képző és Dalkör. (1948-ban még ünnepelték 
fennállásukat.) Hangversenyeit a Koronában 
tartotta. Itt nyílt meg az „APPOLLO ál-
landó mozgófénykép színház” 1912 júniusá-
ban, amely új lehetőséget nyitott a kultúrá-
val élőknek. Egy évvel korábban a Monori 

Jótékony Nőegylet a műkedvelő 
előadását már az újonnan épült 
Vigadóban tartotta. „A Kis 
Pajtás” című négyfelvonásos 
vígjáték legfőbb humoristája 
Oláh Dezső (polg. isk. igaz-
gató) a Márki szerepében és 
dr. Dobosy Antal Jean sze-
repében.
 Az első világháború kez-
detének évében, 1914 janu-
árjában a sportegyesület 
önképző köre dr. Balassa 
Lajos vezetése mellett a 
„Falu rossza” című nép-
színművet mutatja be. 
Bevételével tribün épí-
tésére gyűjtöttek. A kul-
turális élet, a műkedve-

lő színjátszás 1926 után 
nyeri vissza korábbi sikereit. A Monori Ka-

tolikus Legényegylet a Vigadó nagytermé-
ben „Mézeskalács” címmel vígjátékot mutat 
be 1927 pünkösdjén. A Református Ifjúsági 
Egyesület pedig „Próbaházasság” című dal-
játékkal kedveskedik a monori publikumnak. 
Az utcán zajló népünnepélyeken viszont az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület fúvós zeneka-
ra a legnagyobb tetszést arató főszereplő – 
Retkes Pál vezetésével.
 Forrás: Monor és Vidéke 1982; Mo nor-
kerületi Lapok 1901–1912; Közérdek 1913–
1934.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke 

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
Tel.: 06-29/411-109

Gyros 580,-
Hambi 360,-
Pizza 350,-
Zöldséges hot-dog 290,-
Lángos sajtos-tejfölös 290,-

Nyitva:  
H–P: 8–17, 
Szo: 8–13

a Forrás soron  

(a piactérnél)

800 Ft vásárlás 

után ajándék  

óriáspalacsinta!

Gyros Ételbár

2012. MÁJUS
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Kultúra

Monor, Kossuth-Bajcsy sarok (A helytörténeti kiállítás mellett) 
Mobil: 06-70-429-4306 Tel.: 06-29-413-124
E-mail:   regiografika@regiolapok.hu   
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-tól 16 óráig

(500 db-tól 250 g-os 
műnyomó papírra
kifutó nélkül)

Ft/db-tól* 6
Fekete-fehér 
névjegykártya 

(10000 db, 80 g-os
ofszet papír, 2 oldalas
fekete-fehér, A/7)

Ft/db-tól* 1,2 Szórólap

(4 napos postai terjesztés, 
ellenőrzési lehetőséggel)

Ft/db-tól* 2,8Szórólapok
terjesztése *A
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régió
Grafikai Stúdió

Az egyesület most megállt kicsit, ne-
gyedszázados jubileumot ünnepelni, 
eddigi munkájára visszapillantani. Az 

iparosok székházában megjelent szép szá-
mú meghívott között jelen volt díszvendég-
ként Gerő And rás történész professzor, az 
MTA doktora, az ELTE tanszékvezető ta-
nára és Pogácsás Tibor polgármester, or-
szággyűlési képviselő is.
 Az emlékezet, mint tudjuk, nem mindig 
megbízható. Most például, amikor illenék 
visszaemlékezni arra, hol is kezdődött, mi-
lyen helyszínen, amikor Burján István, a 
művelődési osztály akkori előadója, alka-
tából fakadóan igen nagy nekibuzdulással, 
1973-ban megalakította a tízfős helytörté-
neti szakkört – nem jön elő a kép. Pedig 
nem volt az olyan nagyon régen, s magam 
is ott voltam. 
 A „tízek” az elmúlt idők helyi történése-
inek felkutatására és rögzítésére szövetkez-
tek, ki gondolt akkor még arra, hogy egy-
szer ez az összejövetel is a helyi történelem 
része lesz. 
 Noha a mostani, negyedszázados ju-
bileum hivatalosan nem innen datálódik.  
Az egyre újabb tagokkal és segítőkkel – 
sokak közt Vitálisné dr. Zilahy Lídiával, 
Má té Bertalannal – gyarapodó kis közös-
ség most megünnepelt negyedszázada 1987. 
április 16-án kezdődött. Akkortól lett egye-
sületté az Oláh Gyula elnöksége alatt mű-
ködő kör, amely akkoriban a Monori Fü-
zetek megjelentetésén kívül még nemigen 
tudott nagyobb vállalkozásba fogni. Bár az 
sem volt kevés. Fontos dokumentumai ezek 
a füzetek a közös múltnak.
 Amikor a Helytörténeti Kör – Közműve-
lődési Egyesület márciusi összejövetelén az 
egyéb elfoglaltságai miatt a titkári poszt-
ról leköszönő dr. Dudás Jenőné – átadván 
a dokumentumokat frissen megválasztott 

MÚLT, JELEN, JÖVŐ
A helytörténészek negyedszázada 
Tizennégy helytörténeti kiállítás ötezernél több látogatóval, a hatszáz oldalas Monori Krónika 
összeállítása és megjelentetése, négy könyv, két füzet megírása, kiadása, közel hatvan 
ismert monori személyiség bemutatása a helyi televízió beszélgető-sorozatában, negyvennégy 
ismeretterjesztő anyag a Strázsa újságban a Monoriak viselt dolgai címmel – ezek a Helytörténeti 
Kör – Közművelődési Egyesület elmúlt huszonöt évének legfontosabb állomásai.

utódjának, Zainkó Gézának – felolvasta az 
alapítók és az egykori támogatók névsorát, 
a jelenlévők a megilletődés halk morajával 
fogadták: ki mindenki érezte fontosnak az 
ügyet, s hogyan lettek azóta ők is szinte 
mindannyian emlékké.
 A születésnapi ünnepségen Fekete János 
nyugalmazott lelkész, aki évekig volt tiszt-
ségviselője, s mindmáig tagja e körnek, kö-
szöntő beszédében rájuk, a már eltávozott 
elődökre is emlékezett.
 Pogácsás Tibor egyebek közt – a város 
közel ötven civil szerveződésére is utalva – 
arról beszélt: életre hívni az egyesületeket 
alighanem könnyebb feladat, mint életben 
tartani és értékes, hasznos tartalommal meg-
tölteni, a különböző korosztályok másfajta 
igénye, ritmusa és elfoglaltságai közt meg-
tartva valamiképpen a folytonosságot is.
 Dr . Dobos György, az egyesület elnöke 
rövid összefoglalóban idézte fel a kör tevé-
kenységét, eredményeit.
 A Jászai Mari Általános iskola kis ka-
marakórusa, Hegedűsné Csák Mónika ve-
zetésével, dalokkal oldotta a hivatalossá-
got, Pecznyik Ibolya József Attilát szavalt 
– mert hát ünnepség, zene és vers nélkül, 
hogyan is lehetne.  
 Noha Gerő András történésztől erede-
tileg a dualizmus koráról, a polgárosodás-
ról szóló előadást várt a közönség, a tör-
ténész professzor a helytörténeti munka, a 
lokális emlékezet rögzítésének fontosságá-
ról beszélt – hiszen, mint mondta, „mégis-
csak ünnepelünk!”, s éppen hogy erről szólt 
az ünnep is. 
 S ahogyan az ebben a körben általában 
lenni szokott, szinte észrevétlenül oldottá, 
családiassá lett az összejövetel, nem nélkü-
lözve a humort sem:
 – Erre nem számítottam, komolyan, meg 
vagyok hatódva… Ha ezt tudom, hosszab-

ban beszéltem volna! – jegyezte meg a tör-
ténész professzor, miután Koday László 
festőművész az egyesület ajándékaként át-
nyújtotta a Monori emlék címet viselő fest-
ményét. (Mint utóbb Gerő András lapunk-
nak elmondta: sokfelé hívják, hol előadást 
tartani, hol szobrot avatni, sokat jár vidéki 
településeken, s bár a mostanihoz hasonló 
eseményen még nem volt, itt – főképpen  a 
családias hangulat okán – nagyon jól érez-
te magát.)
 S most aztán neki lehet rugaszkodni a 
következő huszonöt évnek.

Koblencz Zsuzsanna

Hirdetés

Hirdetés

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft+áfa-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 80 Ft/m2+áfa-tól!

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

E-mail: vladarzoltan@gmail.com

Épületek
energetikai
 tanúsítása

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók 
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

JOGOSÍTVÁNYSZERZÉS 
a Gyarmati Tanoda Autós-Motoros Iskola szervezésében 

Járművezető-képző tanfolyamot indítunk 
Monoron a Nemzetőr Általános Iskolában. 
A költségekre kamatmentes részlet, a tanuláshoz CD-t adunk ajándékba. 
Tanfolyamainkat folyamatosan, minden hónapban indítjuk.
Jelentkezés:
 Dankos Antal: +36-30/254-0626 
Bolyhos Lajos: +36-30/968-1763
Kedei Attila: +36-20/243-7767 
Gyarmati György: +36-30/962-1816 
Beiratkozás 2012. május 14-én 17.00 órakor Monor, Nemzetőr u. 22–26. alatt. 

VEZESSEN VELÜNK, EZREKET SPÓROLHAT!



www.marketcentral.hu

PIKK-PAKK, ZÜMM-ZÜMM,

              SZORGOSKODÁS INDUL!

Gyűjtse a pontokat, mert a legszorgalmasabbak minden 15.000 Ft vásárlás után 5000 Ft-os vásárlási utalványt kapnak!

Vásároljon 5 különböző boltban, egyenként minimum 3000 Ft értékben,  majd ragassza be a vásárlásaiért kapott matricákat az akciós gyűjtőfüzetbe.

Az első 200 vásárló, aki az összegyűjtött pontokat tartalmazó füzetet leadja a játszótérnél található pavilonban, az akcióban résztvevő üzletek 

5000 Ft értékű vásárlási utalványai közül választhat. Akciónk 2012. május 2-től június 15-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Az akcióban az alábbi üzletek vesznek részt:

mcf_zümzüm_monori_183x130.indd   1 4/23/12   1:54 PM

Hirdetés
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A Republic együttes koncertje Monoron!
Szinte mindenről énekeltek már, volt szó 
a jégbüféről, repülő bálnáról, kiskacsá-
ról, feketeszénről és még sorolhatnánk. 
Magukat örömmel nevezik a legrosszabb 
magyarországi zenekarnak. A több mint 
húsz éve alakult Republic zenekar és az 
emblémájává váló kishal meghatározó ré-
sze lett a magyar zenei életnek. Az 1990-
ben megjelent Indul a mandula!!! című 
bemutatkozó albumukat még 20 önálló 
album követte. Több tucat slágerré vált 
daluk Emerton- és Arany Zsiráf-díjat 
eredményeztek. 
 Koncertjeik kezdete is állandóságukat 
mutatja: az Illés zenekar Miért hagytuk, 
hogy így legyen? című számára vonulnak 
be, majd a zenekar bemutatása után az 
együttes frontembere Bódi László Cipő 
„Indul a mandula!" felkiáltással nyitja 
meg a majdnem kétórás koncertet. Mo-
noron is ez lesz a forgatókönyv a Piac- 
és Fesztiválcsarnokban a május 25-én 
tartandó koncerten. A Republic fellépé-
se 20 órától kezdődik, előtte a Break the 
Rules zenekar lép színpadra. A belépője-
gyeket május első hetétől árusítják a Vi-
gadó emeleti pénztárában, a Ticketportal 
és a Ticketexpress országos hálózatán ke-
resztül. Bővebb információt találnak a 
koncertről a szervező, Vigadó Nonprofit 
Kft. honlapján a www.vigadokft.hu címen 
vagy a 06-29/413-212-es telefonszámon. 

A tavaly 45. alkalommal megrendezésre ke-
rült Budapesti Nemzetközi Zenei Versenyen 
két magyar komolyzenei tehetség is feltűnt.  
Nicolas Namoradze fiatal kora ellenére dön-
tőbe jutott, ifj. Balázs János pedig a legsi-
keresebb magyarként harmadik helyet szer-
zett a versenyen. Mocsári Károly, városunk 
díszpolgára – aki egyben zsűritagja is volt 
a versenynek – ajánlotta fel a két fiatalnak 
a monori fellépési lehetőséget. Mindketten 
elfogadták a meghívást, és egy napon, má-
jus 24-én adnak színvonalas koncertet a 
Vigadóban. 
 Ifj. Balázs János hat nemzetközi verseny 
győztese. Koncertezett Európa-szerte, több-
ször turnézott Japánban és az USA-ban is. 
2010-ben egy turné keretében 16 hangver-
senyen eljátszotta Chopin összes zongora-
művét, amiért 2011-ben a Lengyel Köztár-
saság kitüntetette. 2011-ben hazánk egyik 
legnagyobb elismerését, a Junior Prima 
Primissima-díjat vehette át. 
 Nicolas Namoradze hétéves korában kez-
dett zongorázni. 12 éves korában nyert fel-
vételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem kiemelt tehetségek osztályába. 10 évesen 
adta Tbilisiben első hangversenyét, azóta 
rendszeresen fellép Budapest jelentős kon-
certtermeiben és játszott Európa több or-
szágában is. 2011-ben a Liszt Nemzetközi 

A Liszt Nemzetközi Zongoraverseny legjobb 
magyar versenyzőinek koncertje

Zongoraverseny legfiatalabb magyar döntő-
se volt. 
 A koncert műsorán Chopin-, Debussy-, 
Mendelssohn-, Schumann- és Strauss-mű-
veket hallhatnak a szórakoztató komolyze-
ne iránt érdeklődők. A koncert moderátori 
szerepét, a fellépők és a művek bemutatá-
sát Mocsári Károly vállalta. Belépőjegyek 
kaphatóak a Ticketportal országos hálóza-
tában és a monori Vigadóban. Jegyrende-
lés, információ a www.vigadokft.hu honla-
pon és a 06-29/413-212-es telefonszámon.

Vigadó

 Nicolas Namoradze
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KISS OPTIKA
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Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szezon 
előtti  
nap-
szemüveg  
vásár!

Dioptriás 
sportszemüvegek  
felnőttek és gyerme-
kek részére.

Újdon-
ság!

Szemüvegkészítés és -javítás.
Computeres és orvosi szemvizsgálat. 
Kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

SzéP-kártya, 
Ticket Wellness-,
Ticket Service-, 
Ticket Compliment-  
utalvány elfogadóhely!
(részletek az üzletben)

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

Kerékpárok, alkatrészek és felszerelések  
széles választéka egy helyen!

Akciókkal és termékbemutatóval  
várunk minden érdeklődőt!

AZ AKCÓ MÁR MÁJUS 2-ÁN ELKEZDŐDIK!
Amennyiben május 2. és május 15. között vásárol nálunk 

kerékpárt, kerékpáronként 1 db 2000 Ft-os, felszerelésre vagy 
alkatrészre beváltható vásárlási utalványt kap ajándékba! 

MOST IGAZÁN MEGÉRI BETÉRNI HOZZÁNK!
Nyitva tartás: h–p: 8.00–18.00, szombaton: 8.00–13.00, vas.: zárva

Telefon: 29/414-499 • E-mail: memo-bike@memo-food.hu

Nyílt nap május 12. 

szombat!

Hirdetés

Kultúra
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Aki március 30-án ott volt a Vigadóban, biztosan nem bánta meg. A hiány, valakinek 
– különösen nagyon sokak által elismert eredeti tehetségnek – az elvesztése mindig 
fájó. A méltó emlékezés, az időtálló értékre való ráeszmélés viszont vigasztaló és 
felemelő. Ezt élhették meg a jól sikerült Pleszkán Frigyes emlékkoncert résztvevői. 

JAZZEMBER
Velünk volt újra aznap este  

A dobogó hátterében az 
a kivetített kép jelent 
meg először, amely 

Pleszkán Frigyes Vigadó-beli 
koncertjén készült (2009. ja-
nuár 2-án). Akkor első zon-
goratanárnője – Péterffy 
Gusz távné (Mária néni) – 
90. születésnapjának tiszte-
letére játszott itt, éppen 50 

évesen. Csak most sajnos alá 
került a kegyetlen évszám is: 
1959–2011. Annak a dr. Pé-
terffy Andrásnak (Mária néni 
fiának) a filmjéből szárma-
zott ez a fotó, aki a megidé-
zett művész apjának tanítvá-
nya volt gimnáziumunkban. 
Azt a JazzEmber című port-
réfilmet azóta a televízióban 

az egész országban láthat-
ták. A filmrendező szólt elő-
ször a megjelentekhez, meg-
jegyezve, hogy „a kép meg a 
szó gyarló eszköz a zenéhez 
képest”. Alkotásának ott is le-
vetített részlete viszont mégis 
érzékletesen felidézte a „ját-
szó ember” alakját, aki soha 
nem szerette „kétszer ugyan-

azt” előadni, a „napi újjászü-
letést” (az improvizációt), a 
„csírából kivirágzó zenét” ked-
velve. Ezután következett a 
„zenei tisztelgés”.
 A Budapest Ragtime Band 
szószólójaként Csepregi Gyu-
la így fogalmazott: „nem szo-
morkodni jöttünk ide. Frici 
barátaiként csak úgy tud-
juk csak hitelesen felidézni 
gyakori játszótársuk, kizá-
rólag csak fizikailag távollé-
vő lényét, ha a rá is mindig 
jellemző vidámsággal adjuk 
elő kedvenc darabjait”. És 
ez így is történt. Csepre-
gi Gyula (szaxofon), Gyár-
fás István (gitár), Gayer Fe-
renc (bőgő) és Jeszenszky 
György (dob) egyenként és 
együttesen is kiváló, jogosan 
vastapsot érdemlő dzsessz-
muzsikát játszott. Csakúgy, 
mint az ország egyik legki-
válóbb dzsessz-zongoristá-
ja, Rátonyi Róbert. Annál 
a zongoránál azonban – lel-
ki szemeinkkel – még min-
dig időnként a magyar Oscar 
Peterssont, Pleszkán Frigyest 
véltük látni, aki itt is ott-
hagyta virtuozitása ujjlenyo-
matát…                                             

Bolcsó Gusztáv

 A Buda-
pest Ragtime 
Band előadása a 
Pleszkán Frigyes 
emlékkoncerten
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Ajánló

Telefon: 06-30/47-57-823

KonyhabúTorGyárTás
Expert-Tóth Kft.
2200 Monor
Vasadi út 1/b 
(A Shell benzinkút mögött)

3D 

látványterv

készítése

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

Hirdetés

www.victofon.hu
a             -on is

Teljes körű hallásszűréssel 
várjuk önT és családjáT!

Monor rendelőintézet, AudiológiA

2200 Monor, Balassa u. 1.

06-29/412-129 148-as Mellék

*a készlet  erejéig

a 
vizsgálat után ajándékkal lepjük meg önt!*

Évszázadok óta közis-
mert tény, hogy egyes 
barlangok, il letve 

sóbarlangok és a sós tenge-
ri levegő jótékony hatású az 
emberi szervezetre, főként a 
légzőszervekre. Ezt a jóté-
kony hatást a népi gyógy-
ászat is régóta folyamatosan 
használja.
 Az uszodában lévő só szo-
bá ban elhelyezett túltelített 
sóoldat párolgása következté-
ben létrejött klíma megköze-
líti, de bizonyos értelemben 
felül is múlja a természetes 
barlangok hatását. Az oldat 
zárt légtérben passzív módon, 
szobahőmérsékleten megindu-
ló párolgása következtében 
alakítja ki a helyiség mik-
roklímáját. A kabin relatív 
páratartalma növekszik, a 
magas relatív páratartalom fi-
nom eloszlású aeroszol formá-
jában van jelen. Az aeroszo-

A monori uszoda január elejétől új szolgáltatással várja vendégeit.  
Az úszáslehetőség, a szolárium, a masszázs és büfé mellett sószobában 
kezelhetik panaszaikat az asztmában, légzőszervi allergiában, hörghurutban, 
légcsőhurutban, náthában, száraz köhögésben szenvedők. 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
Sószoba a monori uszodában

los cseppekben elemi szinten 
megtalálhatók az egészségre 
nem káros ásványi anyagok, 
melyek a beszívott levegővel 
a légzőszervek felületére ta-
padva fejtik ki hatásukat.
 A sóoldat párolgása követ-
keztében a levegőben lévő io-
nok töltése megváltozik, több 
lesz a negatív ion. A negatív 
ionizációnak és a magas pá-
rakoncentrációban oldott só-
kristályoknak köszönhetően 
erősödik a légzőszervek csil-
lószőrös hengerhámjának ak-
tivitása, ezáltal fokozódik az 
öntisztulás, aminek következ-
tében enyhülhetnek, illetve 
megszűnhetnek a gyulladá-
sos folyamatok.
 A sóoldat párologtatása 
során a levegő abszolút víz-
tartalma lényegesen alacso-
nyabb, mint a csapvíz esetén. 
A levegő alacsony abszolút 
víztartalma szintén életta-

ni jelentőségű. A viszonylag 
száraz levegő a tüdőjáratok-
ban sok vizet tud felvenni a 
telítettségéig. Az emelkedett 
vízleadás csökkenti a nyálka-
hártyák váladékának meny-
nyiségét. Az így kialakult le-
vegő hozzájárul a jó közérzet, 
a jó egészségi állapot fenntar-
tásához. 
 A só gyulladáscsökkentő 
és antibakteriális hatása kö-
vetkeztében csökkenti a bak-
tériumok szaporodását, segí-
ti a váladék felszakadását és 
kikerülését a szervezetből. A 
légutak megtisztulnak és a 
kellemetlen tünetek csökken-
nek. A kezelés eredményekép-
pen helyreáll a hörgők tónusa, 
javul a légzés és a gázcsere. 
Csökken, illetve megszűnik 
a túlérzékenység. Erősödik 
a szervezet önregeneráló ké-
pessége, s mindezen pozitív 
változások következtében ja-

vulnak a légzésfunkciós ered-
mények is. Nő a teljesítőké-
pesség, asztmánál csökken a 
rohamok száma és intenzitása, 
javul a tüdő oxigénellátása, 
allergiánál enyhülnek a tüne-
tek, elhúzódó fül-orr-gégésze-
ti problémáknál gyorsabb a 
javulás. A sóterápiás kezelé-
sen várandós nők is részt ve-
hetnek. A gyermekeknek egy-
éves kor felett ajánljuk.
 A sószoba használati díja 
900 Ft/45 perc. A jegy a tel-
jes sókabin használatára jo-
gosít, függetlenül attól, hogy 
hányan tartózkodnak benne. 
Egyszerre azonban legfeljebb 
két felnőtt, vagy egy felnőtt 
és két gyermek használhatja 
a helyiséget. A sókabin hasz-
nálatát akut és dekompenzált 
betegségek esetén nem java-
soljuk. Nem ajánljuk továb-
bá a sókabin használatát a 
következő betegségek esetén: 
fertőző megbetegedés, kró-
nikus obstruktív tüdőbeteg-
ség, szívelégtelenség, kezelet-
len magas vérnyomás, lázas 
állapot. A kúra megkezdése 
előtt érdemes szakorvossal 
vagy családorvossal konzul-
tálni.
 Papp János (x)

„Ezt a jó-
tékony ha-
tást a népi 
gyógyászat 
is régóta fo-
lyamatosan 
használja.”

„A sóterá-
piás kezelé-

sen várandós 
nők is részt 
vehetnek. A 
gyermekek-
nek egy éves 

kor felett 
ajánljuk.”
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Sport

KARATE MONORON
„Kata”, „kumite” és az egészségmegőrzés

1990-ben alakult meg a József Attila Gimnázium Karate Klubja, ami aztán 1999-ben nyert felvételt 
a Monori Sportegyesület szakosztályai közé. A karatesport Hayashi-ha Shito-Ryu ágazatának itteni 
oktatása azóta is – lelkes, nagyjából 45 fős állandó létszámú tagsággal – folyamatos és eredményes.  

Kovács Bálint szakosz-
tályvezető az ókori 
kínai filozófus, Lao-

ce gondolatát választotta 
tevékenységük mottójául: 
„A jó hadvezér nem harci-
as, / a jó harcos nem ha-
ragos.” Ezzel egyszersmind 
el kívánta oszlatni a hozzá 
nem értőknek azt a tévhi-
tét, hogy a karate valami-
féle verekedős sportág len-
ne. Az út és erény könyve 
című, keleti – szemlélődő – 
életfelfogást megfogalma-
zó mű pont az ellenkezőjét 
hirdeti. Annak a művésze-
tét, hogyan védhetjük meg 
magunkat fegyver nélkül, 
ha megtámadnának! A ka-
rate szó ugyanis annyit tesz: 
üres kéz. A mű arról is szól, 
hogyan őrizheti meg a felnö-
vekvő nemzedék az egészsé-
gét, miként fejlesztheti moz-
gáskultúráját. A Shito-Ryu 
(a karate öt nagy ágazata 
egyikének) alapítója – a ja-
pán Mabuni Kenva – egye-
sítette a dinamikus, gyors, 
hosszú mozgássorozatot; és a 
stabil, körkörös, rövid, erős 
mozgásrendszert, amelyek e 
stílus alapjaivá váltak. Két 
mestere iránti tiszteletből, 
azok neve kezdőbetűiből ala-
kította ki ennek az ágazat-
nak a megnevezését. E tra-
dicionális küzdősport része 
a nagy fegyelmet és kon-
centrációt igénylő: „kata”. Ez 
közel 60 formagyakorlatból 
álló (változatos irányú és 
sorrendű elemeket tartal-
mazó) mozdulatsor, táma-
dó és védő mozdulatokkal, 
képzelt ellenféllel szemben.  
A „kumite” pedig a felek kö-

zötti – előírt szabályok sze-
rinti – valóságos fizikai küz-
delem.
 Már 2001-ben – amikor a 
Monori Sportegyesület fenn-
állásának 100. évfordolóját 
ünnepelte – e szakosztály 
szép eredményeiről tudott be-
számolni elnökük Sinkovicz 
László. Például Tóth Lász-
ló és ifj. Sinkovicz László 3. 
helyezéséről (a miskolci kara-
te világkupán), vagy Juhász 
László kétszer is megszerzett 
3. helyéről az Európa-kupán 
(Tatabányán), illetve stílus-
válogatottságáról. De nagy 
dolog volt az is, hogy még 
rövid fennállásuk ellenére is 
ez a szakosztály a magyar 
klubcsapatok kupáján – az 
ország akkor még csak 30 
résztvevő egyesülete közül 
(ma több 100 van!) – már a 
3. helyet tudta megszerezni. 
Kovács Bálint „sensei” (vagy-
is legalább 3 danos tanár) 
azt vallja, hogy nem célja a 
szakosztálynak a mindenáron 
való magas szintű versenyez-
tetés. Az egészségmegőrzést, 
a fitt, tudatos életmódra ne-
velést tartja a legfontosabb 
értéknek, egyre több szülő 
egyetértésével. Mindemel-
lett azért szép versenyered-
ményekkel is büszkélkedhet-
nek. Kovács Bálint például 
csak 2011-ben 59 arany-, 57 
ezüst- és 87 bronzérem meg-
szerzéséről tudott beszámol-
ni! Tavaly volt egyébként a 
3. monori meghívásos ver-
seny (januárban, 130 indu-
lóval), a Kodomo-kupa meg-
hívásos verseny (áprilisban), 
a Hayashi-ha Shito-ryu or-
szágos bajnokság (májusban), 

és a nemzetközi meghívá-
sos karateverseny (Miskol-
con, decemberben). Minden 
évben két övvizsga kerül meg-
rendezésre (Kurdi Gábor – 
Shihan 6. dan, az Internatio-
nal Shito-Ryu magyarországi 
elnöke – vezetésével és legiti-
mációjával). Évente legalább 
két háziversenyt is szerveznek.  
A meghívásos versenyeken 
eredményesen szereplők in-
dulhatnak a diákolimpián, 
illetve a Magyarországon 
szervezett nemzetközi ver-
senyen is.
 Az év talán legkiemelke-
dőbb és legkedveltebb ese-
ménye – az általában körül-
belül 30 fős csoport számára 
– a minden esztendő júniu-
sában megszervezett egyhe-
tes hagyományos szilvásvá-
radi edzőtáborozás (az MSE 
anyagi támogatásával). Ez 
mind az 5-7 éves (gyerek I.), 
mind a 6-8 éves (gyerek II.), 
mind pedig a haladó (gyerek 
és kezdő felnőtt) csoport tag-
jai számára a legtöbb mara-
dandó élményt nyújtó, közös-
ségformáló programsorozat. 
Az ideális körülmények kö-
zötti kata és kumite edzés-
programok mellett itt mód 
van saját medencében für-
désre és úszásra, gyalogos 
és kerékpáros kirándulásra, 
valamint labdajátékokra is. 
Az idén immár éppen 10. al-
kalommal megszervezett tá-
bor szakosztálybeli vezetői 
rendszeresen továbbképzik 
magukat. Nagy veszteségük 
volt a 2. danos Tóth Csa-
ba 2007. januári eltávozása. 
Évente emlékedzést szervez-
nek a tiszteletére, ahol mind-

annyian együtt karatéznak, 
emléke felidézésével. Jelenleg 
– az ELTE testnevelő tanári 
diplomájával – 3. danos Ko-
vács Bálint, Tóth László 2. 
danos nemzetközi vizsgával 
rendelkezik, Juhász László 
pedig meghosszabbította a 
kategória WKF „A” vezetőbí-
rói képesítését. Mindhárman 
részt vesznek feketeöves sze-
mináriumokon, edzői tovább-
képzéseken, hétvégi edzőtá-
borokon. 
 A szakosztály – a Kossuth 
iskola és a gimnázium torna-
termében – már 130 négyzet-
méteres tatamin tudja heti 
2-szer 3 órás edzését folytat-
ni. Az MSE szakosztályaként 
hangsúlyozták, hogy nagy kö-
szönettel tartoznak Monor 
Város Önkormányzatának, 
amiért  támogatásával biz-
tosítja a működésükhöz szük-
séges alapvető feltételeket.   
 Kovács Bálint a 2012. 
március 10-i meghívásos 
versenyen ünnepélyesen be-
jelentette, hogy vezetőedzői 
tevékenységét Tóth László 
senseinek, 2. danos tanítvá-
nyának adja át. A szakosztály 
vezetését továbbra is ellátja, 
de az edzéseknek csak mi-
nimális részét fogja tartani. 
Mint nyilatkozta: „Büszkeség 
és megnyugvás is számom-
ra az, hogy az edzői munkát 
azok a tanítványaim folytat-
ják majd, akik a Monor SE 
karateszakosztály tagjaként 
kisgyermek koruk óta a ta-
nítványaim voltak”.
 További információk a szak-
osztályról: www.karatemonor.
hu

Bolcsó Gusztáv

„Kovács Bá-
lint pél-

dául csak 
2011-ben 59 

arany-, 57 
ezüst- és 87 
bronzérem 

megszerzésé-
ről tudott be-

számolni!”

„Az év talán 
legkiemelke-
dőbb és leg-
kedveltebb 
eseménye  

a hagyomá-
nyos szilvás-
váradi edző-
táborozás”
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Sport

Hirdetés

Aranytartalék
ötvös-

ékszerész
Monor 4-es főút 

Tescoban

Megunta régi arany ékszereit?  
Hozza el hozzánk, mi a legmagasabb  
napi áron beszámítjuk: 14K /  7 400 Ft/gr
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 5 600 Ft/gr
Arany ékszer  -10%
Ezüst ékszer -40%

Ajándékozzon 
ezüst ékszert 
ballagásra!

Az akciók nem vonhatók össze,  
és a napi  árváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

A ragyogó napsütésben 
sok érdeklődő zarán-
dokolt ki a verseny 

színhelyére, amely így – a 
tömeg, a sok autó, lakókocsi 
és sátor látványával – egy 
nyüzsgő nemzetközi kem-
ping képét idézte. A felbő-
gő szupermotorok hangja 
aztán egyértelművé tette, 
hogy melyik sport szerelme-
sei jöttek itt össze, más át-
lagos motocross-versenynél 
jóval többen. Összesen 168-
an álltak  rajthoz. Így sok 
kategóriában, sok futamot 
kellett indítani, ami a pá-
lya karbantartása (locsolá-
sa, túrása) miatt nem volt 
könnyű feladat. Ennek elle-
nére például a HTS-csapat 
tagja, Varga Imre – a 85-
ös kategória fölényes nyerte-
se – így nyilatkozott: „Sze-
retem a monori  pályát, a 
szervezők kitettek magu-
kért, hiszen nagyon jó álla-
potba hozták”. 

MOTOCROSS
Sikeres volt a monori MX MÁNIA
Lapunkban olvashattak előzetes híradást arról a rendezvényről, 
amely március 25-én zajlott le a monori motocross pályán.

 A Nyílt Nemzetközi és 
Országos MX MÁNIA Mo-
tocross kupasorozat első (mo-
nori) fordulóján szintén ka-

tegória győztes lett Szőke 
Márk (Profi MX1), Szvoboda 
Bence (Profi MX2, azaz 250 
ccm).

 Sok információt kaptunk e 
verseny magyar (monori) in-
dulójától, Vladár  Pétertől, 
a Kawasaki Racing Team 
versenyzőjétől, aki a profi 
MX1 450 ccm-es kategóri-
ában indult. Amikor saját 
teljesítményéről kérdeztük, 
így felelt: „Sajnos, a tavaly 
elszenvedett sérüléseim mi-
att nem sikerült megfelelően 
felkészülnöm erre a szezon-
ra, így nagyon elfáradtam 
ezen a versenyen, és emiatt 
elégedetlen vagyok magam-
mal. Annak ellenére is, hogy 
a második futamon új beál-
lítást próbáltunk ki a rugó-
záson, amivel már sokkal 
jobban ment a motorozás. 
A közhiedelemmel ellentét-
ben ez egy nagyon fárasztó 
sport. A következő hetek-
ben a kondicionálásra fek-
tetek nagyobb hangsúlyt”. 
 Sok emlékezetes pillana-
tot élhettek át a résztvevők. 
Szvoboda Bence például vi-
lágbajnoki pontszerzőhöz 
méltó motorozással – a le-
vegőben szinte repülve – szó-
rakoztatta a közönséget, le-
győzhetetlennek bizonyulva 
a profik mezőnyében.

Bolcsó G. 
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Monoron 65 m2-es (2 szoba + nappali),  új építésű 
házban alacsony rezsivel, új fenyő bútorokkal igénye-
seknek ALBÉRLET kiadó! Tel.: 06-30/949-5757  vagy 
06-70/633-6201.
Zálogjegyet és aranyat veszek magas áron!  
06-30/587-8697.
Redőnyök (műanyag, alumínium, fa) szúnyoghálók 
(mobil, fix) reluxák, napellenzők, harmonikaajtók, ro-
letták, szalagfüggönyök (tisztítása is) javítása, készí-
tése, garanciával! 2200 Monor, Jósika u. 42.  
Tel.: 06-20/354-0518; 06-30/211-9730.
Angolórák brit anyanyelvű angoltanárnál.  
E-mail: applegates.languages@googlemail.com
Tel.: 06-30/278-6578. 
Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, fürdőszoba- 
felújítás nonstop. Tel.: 06-20/454-8252. 
Tojás a termelőtől! Szabadtartásban tartott (kapir-
gálós) tyúkok alól szedett tojás kapható.  
Monor, Halas u. 32. Tel.: 06-30/216-5675.
Kertépítés, kertfenntartás, kertrendezés.  
Érd.: 06-70-618-9286, 06-30-657-2038.
Tűzifa eladó! Akác guriga 2500 Ft/q, tölgy, bükk 
2200 Ft/q, 1 méteres rönk 2050 Ft/q, hasítás 200 Ft/q 
20 q-tól a kiszállítás ingyenes. Tel.: 06-20/343-1067.
Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyogháló stb. szere-
lése, javítása olcsón, gyorsan, megbízhatóan, garan-
ciával. Kotyinszki Tibor. Tel.: 06-30/850-2161.
Dohányzásleszoktatás biorezonanciával Monoron 
a piactéren, a Natura boltban. Érdeklődjön személye-
sen a helyszínen!
Monoron a Strázsahegy legszebb részén 2 szintes 
téglafalazatú bútorozott présház gomba termeszté-
sére is alkalmas komoly pincével áron alul 2,4 millió 
Ft-ért eladó. Tel.: 06-30/945-5509.

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik tragikus hirtelenséggel elhunyt szeretett család-
tagunk Nyeste László főépítész, okleveles építész-
mérnök békési temetésén és a Monori Református 

Nagytemplomban a hálaadó búcsúztató istentiszte-
leten részt vettek, és együttérzésüket fejezték ki. 

A gyászoló család 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
édesanyánk, nagymamánk és dédikénk  

özv. Héregi Andrásné temetésén részt vettek  
és bánatunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak 
akik férjem, apa, nagyapa Zsákai László 

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Kö-
szönjük Zsédely doktor fáradozását. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki rokonainknak, 
barátainknak, ismerőseinknek, 

akik szeretett férjem, édesapám Hegyi Ferenc 
utolsó útjára elkisérték, sírjára virágot helyeztek és 
mély fájdalmunkban osztoztak. Köszönjük Dr. Rados 
Mária családorvosunk áldozatos és emberséges mun-

káját. „Elfeledni Téged nem lehet, csak meg kell  
tanulni élni Nélküled.” 

A gyászoló család

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 
akik szeretett édesapám Kovács Mihály 

temetésén részt vettek, sírjára az emlékezés virága-
it elhelyezték. Köszönöm Dr. Rados Mária családorvos 

áldozatos munkáját. 
Kovács Judit

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. ( Vigadó I. em.)
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

KÉZI AUTÓMOSÓ Nyitva tartás:
H – P: 800 – 1700

Szo: 800  – 1300 

V: szünnap

„Inkább kényeztesse,  
mint fényeztesse autóját„

Szeretettel várunk  
minden kedves érdeklődőt!

Teljes felújítás után ismét megnyitottuk kézi autómosónkat   
a Diegó udvarában. Kényelmes parkolási lehetőséggel!
Telefonos időegyeztetésünk is  
működik a következő telefonszámon:
Igény szerint nagytakarítást, időn túl is vállalunk, időpont egyeztetéssel. Újonnan 
kialakított ügyfélvárónkban megvárhatja ameddig elkészül autója. Várakozás közben 
kényelmes kanapén TV-t nézhet, Interneti csatlakozási lehetőségünket díjmentesen 
veheti igénybe. Újságot olvashat, ingyenes ásványvíz fogyasztás és pénzérmés automata 
kávégéppel állunk a kedves ügyfeleink rendelkezésére, kulturált, tiszta környezetben.

Aki 3  –  4  –  5-én ellátogat  
és megtisztel bennünket,  

a mosónkban, annak ebben a 
három napban, nyitvatartási 
időben, egy külső tisztasági 

mosást ajándékba adunk. 
Fizetés nélkül lemossuk az autóját!

Vállalkozásoknak jelentős 
flottakedvezményt adunk.

06-30/390-9032

Monor, Móricz Zsigmond utca 45.

Külső  
mosás: 800 Ft-tól
Külső  
extramosás:  1  000 Ft-tól

Nyitási 
AKcIÓ

május 3–4–5

Lakossági fogyasztói igénybejelentés

A KÖVÁL Zrt. május, június, július és augusztus hónapokra, 
az elfogyasztott víz 10 százalékának megfelelő mennyi-
ségre locsolási csatornadíj kedvezményt biztosít a lakos-
ság részére. A kedvezményt az alábbi adatok kitöltésével 
és a KÖVÁL Zrt.-hez való eljuttatással (2200 Monor, Kos-
suth Lajos utca 147.) lehet igényelni. 
Alulírott  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (fogyasztó neve),
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (fogyasztás helye),
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(bekötési vízmérő száma)

a többször módosított 38/1995� (IV� 05�) Kormány rendelet 24� paragrafus 
4� bekezdés d�) pontja szerint tárgyév május 1-jétől augusztus 31-ig terjedő 
időszakra igénylem a locsolási kedvezményt� (A kedvezmény mértéke az adott 
időszakra jutó vízfogyasztás 10%-ának megfelelő csatornadíj mérséklés�)

Tudomásul veszem, hogy nem vehető igénybe a kedvezmény az alábbiak esetén:
a) Amennyiben az igénybejelentés időpontjában, illetve a locsolóvíz korrekció 
megadását követően 90 napon túli víz- és csatornadíj hátralékom van�
b�/ Az ingatlanra vonatkozóan a KÖVÁL Zrt�-vel, mint szolgáltatóval nincs érvé-
nyes közüzemi szolgáltatási szerződésem�
c�/ Locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a szolgáltatói közműhálózaton kívül 
egyéb alternatív vízbeszerzési lehetőséggel rendelkezem�

A fenti adatok valódiságát a szolgáltató jogosult ellenőrizni�

Monor, 2012� év����������������hó��������nap ��������������������������������������
 A fogyasztó aláírása



Korlátlan  
ételfogyasztás 

minden nap!
Gyermekeknek 1-3 éves korig ingyenes, 

3-5 éves korig 500 Ft.

Kétágyas szoba  
8000 Ft-ért  

amely tartalmazza 
2 főnek korlátlan 
ételfogyasztását
éttermünkben.  

Napi menü 
elvitelre 

490 Ft-ért
Hétfőn nyitástól  

pénteken 15 óráig.

A konyha nyitva tartása: minden nap  11-től 22 óráig.
Panziónk a nap 24 órájában várja vendégeinket!

Tel.: 06-29/414-689, 06-20/999-6860  
Monor, Ady Endre u. 144. (Az Ady és a 4-es főút sarkán.)

Restaurant &
 Pension

Paradis

forintért


