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Útfelújítások 
városszerte 3.    old.

Jól teljesítettek 
a tűzoltók 3.  old.

Polgárőr 
közgyűlés 6.  old.

Kilátás 
a parkra 9.  old.

Békeffy Jenő 
emlékére 14.  old.

Gyorsvonat 
a Vigadóban 11.  old.

Monori éremeső 14.  old.

Mit szól a Kistó 
hasznosításához?
Felújítás előtt áll a Kistó és környezete. Ezáltal egy 
újabb közösségi térrel gazdagodik Monor és a 
benne élő lakosság. A képviselő-testület döntése 
szerint közel 120 millió forintból újul meg a terület. 
Kisebbekre és nagyobbakra egyaránt tekintettel 
volt a városvezetés, mikor a terveket tárgyalta: 
a játszótér megújítása mellett egy edzőparkot 
is kialakítanak a Kistó szomszédságában. 5. old.

Áldott, 
békés húsvéti 

ünnepeket 
kívánunk

olvasóinknak!



Akciós árak április 7-től 19-ig.

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

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
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

1100,-

Liba-
farhát

Ft/kg

99,-

Tepertő

Ft/kg

1390,-

Pacal

Ft/kg

990,- Csirke-
comb

Ft/kg

Zsír
1 kg

Ft/kg

599,-Pulyka-
szárny

Ft/kg

499,-

Toka- és 
hasa-

szalonna
Ft/kg

550,-

Füstölt 
csülök

Ft/kg

950,-

Sertés- 
lapocka és 

-comb
Ft/kg

1090,-Egész 
csirke

Ft/kg

599,- Csirke-
mellfilé

Ft/kg

1150,-

Sertés- 
oldalas

Ft/kg

990,-Marha 
leveshús

Ft/kg

990,-

650,-
Húsvéti 

paraszt lapocka
paraszt sonka

Tőke félsertés

Ft
/k

g850,-
Bőrös félsertés

Ft/kg 699,-
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A víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos jog-
szabályváltozások következtében a szolgáltatók-
nak 150 ezres egységet kellett kialakítaniuk. Erre 
nem volt esélye a monori önkormányzati tulaj-
donú KÖVÁL Zrt.-nek, amely korábban az ivóvi-
zet szolgáltatta, mivel csak 30 ezer egységet üze-
meltetett. Ezért a KÖVÁL Zrt. az utóbbi két évben 
a DAKÖV Kft. alvállalkozójaként szolgáltatta az ivó-
vizet. Egy tavaly megjelent kormányrendelet értel-
mében erre további lehetősége nem volt, ezért a 
képviselő-testületnek határoznia kellett arról, hogy 
hozzájárul a DAKÖV Kft. által történő üzemel-
etetéshez. Az utóbbi időszakban a monori lako-
sok már a DAKÖV Kft.-től kapták meg a vízszámlát. 

A DAKÖV Kft. üzemelteti a monori vízművet

A márciusi testületi ülésen pedig arról határoztak 
a képviselők, hogy a város munkajogi jogutódlás-
sal átadja a vízi-közmű üzemeltetésben dolgozó 
48 fő munkatársat, illetve elad közel 52 millió fo-
rint értékű üzemeltetéshez szükséges eszközt, va-
gyont, illetve készletet a DAKÖV Kft.-nek. Termé-
szetesen a víziközművagyon, a közműhálózat, a 
szennyvíztisztító telep továbbra is az Monor Városi 
Önkormányzat és a társönkormányzatok tulajdo-
nában marad. A KÖVÁL Zrt. jelenlegi telephelyén 
egy monori üzemigazgatóság jön létre. Az képvi-
selő-testület arról is döntött, hogy a DAKÖV Kft.-
ben lévő 100 ezer forint törzsbetéten felül közel 52 
millió forinttal megemeli a törzstőkéjét.  P.J.

ÖNKORMÁNYZAT

Útfelújítások városszerte

A képviselő-testület januárban határozott a 
város területén lévő utak felújításáról. A munkák 
kivitelezésére külön keretet biztosítottak a város-
vezetők. 
 A márciusi testületi ülésen fontossági sorrendet 
állítottak fel, a rossz állapotban levő utak közül a 
legsürgősebben felújítandó utcákon kezdődhet el 
a munka.  
 A Füzes utca (Bercsényi utca–Malomhegy utca 
közötti szakasza) 920 négyzetméteren, a Malom-
hegy utca (Füzes utca–Bajcsy Zsilinszky utca kö-
zötti szakaszon) 1000 négyzetméteren, a Beáta 
utca (Somogyi utca–Zólyom utca közötti szaka-
szon) 570 négyzetméteren, a Zólyom utca (Beá-
ta utca–Krúdy Gyula utca közötti szakaszon) 870 
négyzetméteren, a Ceglédi út (M4 szervízsáv, Ybl 
Miklós utca–körforgalom közötti szakasza) 1275 
négyzetméteren (e szakasz fenntartója a közútke-
zelő, így a felújításhoz engedélyt kell kérni. Meg-
állapodás hiányában másik szakaszt újít fel a 
képviselő-testület – mondta Pogácsás Tibor pol-

gármester a testületi ülésen.), a Rét utca (Szél-
malom utca–Gém utca közötti szakaszon) 2100 
négyzetméteren, a Fiumei utca és a Rákosi Jenő 
utca egy-egy része 690 négyzetméteren, a Veres 
Pálné utca burkolat nélküli szakaszán pedig egy 
kis teherbírású, a Tavas park körbezárásához szük-
séges út kiépítését fogadták el a képviselők. Ez el-
sősorban a kerékpáros közlekedésre lesz alkalmas.  
 A Hegyesi tanyák Csévi úti és Vasadi úti szaka-
szát 1700 méter hosszan gréderezéssel, vízelveze-
téssel, illetve a mart aszfaltos szakaszon kátyúzás-
sal javítják.
 További utjavításokra is van igény – tette hoz-
zá Pogácsás Tibor – főleg a Füzes utca, Bercsényi 
utca, Malomhegy utca területén gréderezésre, illet-
ve a meglévő stabilizált utak kátyúzására, javítására. 
A polgármester elmondta, a májusi testületi ülésig 
javaslatot fog tenni a járdafelújításokkal és a Gera 
kert járófelületének a cseréjével kapcsolatban. 
 Az útfelújítást mintegy 110 millió forintból való-
sítja meg a képviselő-testület.  N.

Jól teljesítettek 
a tűzoltók

Megtette 2013-as beszámolóját a képvise-
lő-testület előtt a Monor Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság és a Monor Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség. A márciusi testületi ülésen 
megjelent Kristóf Sándor és Gere Imre, a tűz-
oltóság és a katasztrófavédelem képviseleté-
ben és szóban egészítették ki az előterjesz-
tett anyagot. 
 A beszámolóból kiderült, hogy Mono-
ron 64 esetszám volt az elmúlt évben, eb-
ből 36 tűzeset. Beavatkozást igénylő esemény 
26 volt – mondta el Kristóf Sándor tűzoltópa-
rancsnok. 
 Szabad területen 17 tűzesetről értesültek a 
tűzoltók. Ezekben az esetekben erő- és vege-
tációtűz jelentett veszélyt, de volt, hogy sze-
mét és hulladék égett. 
 Műszaki mentéshez 28 alkalommal riasztot-
ták a tűzoltókat, ebből tényleges beavatkozás-
ra 23 esetben került sor. Ebből egy gázszivár-
gás miatti riasztás kiemelt esemény volt. Ekkor 
a Monori Kossuth Lajos Óvoda melletti ingat-
lanon a szabálytalan gázbekötés okozott szi-
várgást, ezért az óvodából 225 gyermeket és 
30 dolgozót kellett evakuálniuk a tűzoltóknak. 
Személyi sérülés nem történt, a gázszolgálta-
tó megszüntette a szivárgást.  N.

A város két gazdasági társaságának össze-
olvadása régóta tartó folyamat – mond-
ta Pogácsás Tibor polgármester a márciusi 
testületi ülésen. – A vízi- és közműszolgál-
tatás új vállalkozásba kerülésével egyidejű-
leg merült fel, hogy a gazdaságosabb üze-
meltetés, illetve az igazgatási költségek 
csökkentése érdekében össze kell olvasz-
tani a két társaságot. Ennek megfelelően 
arról határozott a testület, hogy a tulajdo-
nában lévő Monor Város- és Uszoda Üze-
meltető Nonprofit Kft.-t 2013. december 
31-i fordulónappal beolvad a KÖVÁL Non-
profit Zrt.-be. A folyamat átláthatóságának 
biztosítása érdekében a képviselő-testü-
let számos feladat elvégzését írta elő, ame-
lyek végrehajtását a májusi ülésén értéke-
li és ellenőrzi.
      Pogácsás Tibor polgármester köszö-
netét fejezte ki a Monor Város- és Uszo-
da Üzemeltető Nonprofit Kft. korábbi ve-
zetőjének, Vadas Ferencnének és a társaság 
minden munkatársának, hiszen lelkiis-
meretesen és nagy odaadással végezték 
munkájukat, kezdve az uszoda építésétől 
az uszoda üzemeltetésén keresztül a kony-
hák üzemeltetéséig. jap

Összeolvad 
a két városi 
közszolgáltató

A KÖVÁL végzi a szelektív hulladékgyűjtést

Monor hosszú éveken keresztül saját hulla-
déklerakóiban végezte a hulladékgazdálko-
dást. Ezek a lerakóhelyek a korábbi előírásoknak 
megfeleltek, az eltelt évek alatt azonban szigo-
rodtak a környezetvédelmi szabályok, így a szi-
getelés nélküli, kis kapacitású hulladéklerakókat 
meg kellett szüntetni. 
 Monor – mivel a település nem rendelkezik 
olyan környezeti adottságokkal, ahol olyan mé-
retű hulladéktárolót lehetne építeni, amelyben 
egy kisebb megyényi lakosság hulladékát lehet 
kezelni – a Duna-Tisza Közi Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Rendszerhez csatlakozott to-
vábbi 40 önkormányzattal együtt és a Hírös 
Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatását vette 
igénybe. A cég működtette a kommunális hul-
ladéklerakóból, szelektívhulladék-válogatóból 
és zöldhulladék-kezelőből álló hulladéklerakót 
is, amely a begyűjtött hulladékot elnyelte.  
 A vállalat háza táján azonban problémák lép-
tek fel, amelyek a cég működését is veszélyez-

tették. A kommunális hulladék elszállítása rend-
ben van, azt korábban is a KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
szállította el a városból, s ez a jogszabályválto-
zásokat követően is így marad – mondta Pogá-
csás Tibor polgármester. Bizonytalanná vált vi-
szont a szelektív hulladék begyűjtése. 
 Mivel a szelektív hulladék esetében a Hírös 
Kft. nem közszolgáltató, így az Országos Hulla-
dékgazdálkodási Ügynökség nem kötött vele 
szerződést. Engedély hiányában pedig csak 
rendkívül drágán tudná a szelektív hulladékot 
kezelni. 
 A szelektív hulladékgyűjtés jelenleg úgy old-
ható meg, hogy a hulladékot a KÖVÁL Nonpro-
fit Zrt. gyűjti be, és mindaddig, amíg nem ren-
deződik a helyzet a Hírös Kft. által működtetett 
hulladékválogatóval kapcsolatban, addig a le-
hető legcélszerűbb és leggazdaságosabb mó-
don  köt alvállalkozói szerződést, hogy a sze-
lektív és a zöldhulladék gyűjtése továbbra is 
megtörténjen. V.
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Ünnepi hulladékszállítás és lomtalanítás

Hirdetés

Hirdetés

Tájékoztatjuk Monor tisztelt lakosságát, hogy 
április 21-én (húsvét hétfőn), a hulladékszállítás el-
marad. Helyette egy nappal korábban, április 20-
án (húsvét vasárnap) fogjuk a hulladékot elszállítani.
 Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy 2014. év-
ben a lomtalanítást április 26-án (szombaton) vé-
gezzük. 
 Kérjük, hogy feleslegessé vált lomjaikat a for-
galmat nem akadályozó módon reggel 7 óráig te-
gyék ki ingatlanjaik elé. 
 Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
lomtalanításkor nem tehető ki veszélyes hulla-
dék (festék, olaj, ezek göngyölegei, gépjármű- és 

traktorgumi, állati ürülék, gyógyszerek, vegysze-
rek, akkumulátorok, elemek, azbeszt, cementalap-
anyagú tetőfedő elemek és nem azonosítható 
anyagok, stb.).
    A lomtalanításkor nem szállítják el munkatársa-
ink a 3 méternél hosszabb darabokat és az ösz-
szességében 1 köbmétert meghaladó hulladékot, 
valamint az ipari és mezőgazdasági nagyüzemi 
tevékenység hulladékát. Ez esetben az elszállítás-
ról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni 
saját költségén. E célra egyik megoldásként bérel-
het részvénytársaságunktól is konténert.

KÖVÁL Nonprofit Zrt. 

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től ingyenes szállítással

Már most gondoljon a húsvétra!   
                       Tisztíttassa szőnyegeit időben!

    Magócsi Ruhatisztító

Nyitva tartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050   •  E-mail: monor@memo-food.hu

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

Megújult prémium kínálatunk!

Caterina Travel
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 81. 
www.caterina.hu
Tel.: 06-20/936-0502

Gyömrői indulás:
Burgerland (Parndorf, Fertő-tő Ruszt, Eisenstadt 

Eszterházy-i kastélylátogatással)  
2014. 04. 12.   Ár: 5  900 Ft/fő -től

Plitvicei tavak 2014. 05. 2-3. Ár: 11  999 Ft/fő-től

Monori indulás:
Szarvasi arborétum hajókirándulással   

2014. 05. 11.   5  500 Ft/fő-től
Pihenjen Cserkeszőlőn  2014. május 11. 3999 Ft/fő-től 

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete 2014. márciusi ülésén megalkotta 
és kihirdeti következő rendeleteit: 
 9/2014. (III. 3.) számú rendelet a Monor 
Városi Önkormányzat 2013. évi költségve-
téséről szóló 10/2013 (III. 18.) önkormány-
zati rendelet 6. számú módosításáról. 
 10/2014. (III. 17.) számú rendelet a Mo-
nor Városi Önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
24/1999. (IX. 27.) számú rendelet módosítá-
sáról. 
 11/2014. (III. 17.) számú rendelet a he-
lyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról. 
 12/2014. ( III. 17.) számú rendelet a me-
zőőri szolgálatról szóló 4/2010. (II. 19.) szá-
mú rendelet módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A rendeletek egységes szerkezet-
be foglalt szövege, a testületi és bizottsá-
gi ülések jegyzőkönyvei már olvashatók 
és letölthetők a www.monor.hu honlapról. 
Itt egyéb fontos felhívásról, tájékoztatás-
ról is értesülhet a város lakossága. A képvi-
selő-testület nyilvános üléséről a GEMINI 
TV minden esetben felvételt készít, ame-
lyet az ülést követő második szombaton a 
Williams TV csatornáján figyelemmel kísér-
hetnek.

Kihirdetett 
rendeletek

Ingatlant cserél az önkormányzat 

A monori Szakorvosi Rendelőintézet régi terve, 
hogy egy épületen belül legyen minden szak-
rendelés – mondta Pogácsás Tibor polgármester 
a márciusi testületi ülésen. A háziorvosok kiköltö-
zése után az ideggondozó már beköltözött a Ba-
lassa B. u. 1. szám alatti épületbe. Az üresen ma-
radt ingatlant, ami nagyon rossz állapotban van, 
tudomása szerint a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt. hasznosítani, értékesíteni akarja. Ha erre 
sor kerül, érdemes lenne a városnak elgondol-
kodnia a megvásárlásán parkoló kialakítása cél-
jából. A rendelőintézet fenntartója részéről meg-
van a hajlandóság a rendelőintézet Kossuth Lajos 
utcai telephelye és a városi rendelőben lévő épü-
letrészének cseréjére. Az elképzelés szerint a 
mentőszolgálat bekerülne a régi ügyeleti szárny-
ba, a tüdőgondozó pedig abba a hátsó részbe, 
ahol régen a védőnői szolgálat volt, ami teljesen 
elkülönítve megközelíthető. Így egy komplett 
röntgenblokk alakulna ki, ahol egy helyen, de el-
különítve két géppel tudnák a tüdőgondozó és 
a többi szakorvosi részleg betegeit ellátni. A ren-
delőintézetben megüresedtek a fogorvosi ren-
delők, a cserével a mentőszolgálat több mint 200 
nm-es területe is felszabadulna, így a bőrgyógyá-
szatnak is tudnak helyet találni. A tüdőgondozó 
épületének sorsáról a csere után tudna dönteni a 
képviselő-testület.
 Lendvay Endre képviselő már a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ülésén is megfogalmazta 

kételyeit az épületcserével kapcsolatban. Ahogy 
a testületi ülésen is hangoztatta: nyilván valóban 
jól jár gazdaságilag az önkormányzat, ha létrejön 
az ingatlancsere. Azonban a szakorvosi rendelő-
intézet nem működik kielégítően, amit a monori 
polgárok és a betegek beszámolóiból tud. Szerin-
te minden jel arra utal, hogy az intézményt vala-
ki szisztematikusan le akarja építeni. Ha ez bekö-
vetkezik, akkor az ezt követő privatizálás esetén jó 
lenne, ha az önkormányzatnak lenne tulajdonré-
sze az ingatlanban. Pogácsás Tibor válaszában ha-
tározottan cáfolta, hogy bárki részéről felmerült 
volna a szakrendelő leépítése. Erre azért sem ke-
rülhet sor, mert a rendelő ellátási területe, a be-
tegek és az ellátandó feladatok száma igen nagy. 
Sajnos a rendelőintézet valóban nem a legjobban 
működik, ennek vannak pénzügyi okai, de a han-
goztatók között is vannak, akiknek a saját teljesít-
ményüket kellene mérlegelniük, és meg kellene 
nézniük, hogy dolgozóként milyen teljesítményt 
nyújtanak annak érdekében, hogy az intézmény a 
megfelelő szakmai elbírálásban részesüljön. Javít-
ható lenne a betegek közérzete, ha a rendelést a 
rendelési idő kezdetekor kezdenék és a rendelési 
idő végén fejeznék be, illetve ha megfelelő stílus-
ban és hangnemben beszélnének velük. Hang-
súlyozta, hogy a rendelőintézet működni fog, a 
fejlesztése valóban szükséges, ebben minden 
képviselő egyetért. Az ingatlancserét a képviselő-
testület egy tartózkodással elfogadta.  P.J.
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KÖRKÉRDÉS

Mit szól a Kistó 
HASZNOSÍTÁSÁHOZ?
Új közösségi tér jöhet 
létre a megújuló 
Kistó környékén. 

Hirdetés

Suha József Kele Máté Csorba AntalnéVig Orsolya

Boros Gergő

Orosi Jánosné

régi és új
  arany-, ezüst- és fémpénzeket
  bankjegyeket
   kitüntetéseket
   jelvényeket
   emlékérmeket

vásárol és árverez.
Monoron és környékén  
ingyenes kiszállással!

AUKCIÓSHÁZ

1027 Budapest, Margit krt. 64/B
(Időpont-egyeztetéssel)
Tel.: 06-70/214-3760

    Szem Írisz 

   Optika üzletek
Teljes körű 

szemüvegkiszolgálás!

Szemüvegkészítés, javítás.

Széles lencse- és keret válasz ték, tokok, 

tisztító és páramentesítő szerek, 

kendők, zsinórok, láncok.

Kontaktlencse-ápoló szerek, 

napszemüvegek.

Egészségpénztári és bankkártyás fizetési 

lehetőség! Erzsébet-  

utalvány elfogadóhely!

   Nézzen be, 

érdemes! Fényresötétedő lencsék  

7000 Ft/db-tól, szemüvegkeretek 

15% kedvezménnyel kaphatók* 

*Részletek az üzletekben.

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011   Nyitva:  

H-Cs: 9-17, Sze: 9-18, P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558 Nyitva: H, K:  

830 -17,  Sz, P: 830 -1230 , Cs: 830 -14-ig

Megváltozott nyitva tartások

Az internetes lexikon, a 
Wikipédia írja – amit az itt la-
kók tapasztalatból tudnak –, 

hogy Monor környéke felszíni vízfo-
lyásokban nagyon szegény. Pedig 
egykor több tó és mocsár volt itt. 
Eleink például a Kenderesalján és a 
Paplaposon települtek le, s az itteni 
két tóból, a Kenderesből és a Bogár-
zóból nyerték az ivóvizüket is.  
Az egykori lefolyástalan állóvizek 
aztán sorra eltűntek, mára a belte-
rületen egyedül a ma még hasz-
nosításra váró Kistó maradt meg 
– olvashatjuk, ma már annak isme-
retében, amiről lapunk múlt havi 
számában is írtunk: a Kistó rövide-
sen hasznosul. Medrét kikotorják, 
körülötte sétautakat alakítanak ki, de 
lesz itt futópályája a kocogóknak, 
terep a görkorisoknak, játszóhely 
a gyerekeknek, pihenőhely a zöld 
csendjére áhítozó felnőtteknek.
 Miután a most még „civilizálat-
lan” Kistó lakóit, a vadkacsákat, a fe-
hér kócsagot, a nádiverebeket, a 

kakukkot, a békákat, a siklókat és 
egyéb itt élőket nem tudtuk meg-
szólítani, megkérdeztük a járókelő-
ket, ők vajon mit szólnak az utolsó 
belterületi vadregény, a Kistó hasz-
nosításához?

 Suha József azt válaszolta, 
hogy a barátjának egy közeli utcá-
ban van vállalkozása, ahol ő gyak-
ran megfordul, szinte naponta lát-
ja, milyen állapotban van most 
a Kistó. Úgy tudja, régóta terve-
zi már a város, hogy pihenőparkká 
alakítja a környékét, s ha ez most 
megtörténik végre – mondta. An-
nak a monoriak csak örülhetnek, 
hiszen gazdagodnak egy rendben 
tartott, hasznos zöld területtel.

 Kele Máté nem túl sűrűn fordul 
meg arrafelé – osztotta meg ve-
lünk.  De ha a környezetet kiépí-
tik és sportolásra is alkalmassá te-
szik, biztosan gyakrabban kijárnak 
majd a fiatalok is – közölte.
 Vig Orsolya olvasott és hallott 
már a készülő szabadidőparkról és 
örült a hírnek – tudtuk meg.  Eddig 
is kimentek néha a játszótérre, de 
az ottani játékok nem valók olyan 
apró gyerekeknek, mint amilyenek 
az övéi. Ha kicsiknek való játékokat 
is felszerelnek majd, örömmel jár-
nak majd ki a tóhoz ők is.
 Csorba Antalné arról beszélt, 
hogy bizony jó rég járt a tónál, 
legutóbb vagy másfél éve volt ott 
az unokáival, akik közt kicsi és na-
gyobbacska is van. Ha kiépítik a 
helyet, a kicsik biztosan boldogan 
játszanak a játszótéren, a nagyob-
bak pedig a sportolásra való he-
lyeknek örülnek majd – tervezget-
te, és mint elmondta, ő maga is 
szívesen elkíséri a gyerekeket. 
 Orosi Jánosné tavaly költözött 
Monorra, és bár a Kistóhoz köze-
li utcában lakik, még nem volt ide-
je megnézni a tavat és környékét. 
Fogalma sincs, milyen most, csak 
hallott róla – mondta –, de ha va-
lóban olyan nagy változások ké-
szülnek ott, akkor mindenképpen 
szakít időt rá, hogy ha mást nem 
is, de a sétautakat végigjárja.
 Örömmel hallom! – nyugtáz-
ta Boros Gergő, aki tőlünk tudta 
meg, mi készül a vadregényes tá-

„Medrét kikotorják, körü-
lötte sétautakat alakíta-
nak ki, de lesz itt futópá-
lyája a kocogóknak, terep 
a görkorisoknak, játszó-
hely a gyerekeknek, pi-
henőhely a zöld csendjé-
re áhítozó felnőtteknek.”

jon, ahová a barátaival jár ki időn-
ként. Na, nem a játékokat nyúzni  
– nyugtatott meg bennünket –,  
de a város belső terei kicsik, a Kis-
tónál pedig tágas rétek vannak, 
ahol üldögélni is jobban esik, mint 
a városközpont padjain. Ha kultu-
ráltabb lesz a környezet, egészen 
biztosan gyakrabban járnak majd 
ki – tette hozzá.  Koblencz Zsuzsa
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Mint ahogy már a Monori 
Polgárőr Egyesület (MPE) saját 
lapjában olvashatták, 2014. már-
cius 2-án tartottuk meg rendszeres 
évi köz gyű lésünket, mely során 
összegeztük, értékeltük, lezártuk 
az elmúlt évi tevékenységünket.

Hirdetés

BIZTONSÁG

Polgárőr 
KÖZGYŰLÉS

A 
hivatalos közgyűlés nyitóbeszédét Nagy 
Zoltán, az egyesület elnöke tartotta. Kö-
szöntötte a megjelent meghívott vendé-

geket, tagjainkat, az FBT-s fiatalokat. Beszédét az-
zal kezdte, hogy kifejezte, mennyire büszke az 
egyesület tagjaira, akik hihetetlen nagy óraszám-
ban végezték feladataikat az elmúlt évben. Ezek 
után a szolgálatok számos típusáról adott rövid 
ismertetőt. Szó esett a rendőrséggel közös szol-
gálatokról, a rendezvénybiztosításokról, a foci-
meccseken való rendszeres jelenlétről, a jelzőőri 
tevékenységről is. 2013 egyik nagy eredménye-
ként említette meg a Fiatalkorúak Bűnmegelő-
zési Társaságának megalakulását, melyre mél-
tán lehetünk büszkék, hiszen ilyen típusú tagozat 
először nálunk alakult meg Pest megyében. Má-
sik nagy eredményként beszélt új lovas polgár-
őreinkről. Az év elején 3 polgárőr társunk a La-
kitelki Népfőiskolán megkezdte lovas polgárőr 

képzését, aminek kö-
szönhetően a nyárra 
lett három szakképzett, 
az OPSZ által elismert 
lovas polgárőrünk. 
Hozzáfűzte, nagyon re-
méli, minél hamarabb 
megindulnak ezek a 
szolgálatok is, így ezzel 
még nagyobb figyelmet tudunk fordítani város-
unk külterületei felé, hiszen éjszakai szolgálataink 
során alig-alig van lehetőség arra, hogy az egyet-
len, nem is erre a terepre való autónkkal ezeket a 
területeket is rendszeresen bejárjuk. (A cikk meg-
jelenésének idején már a városban láthatták lo-
vas polgárőreinket.)  Beszéde végén még egyszer 
megköszönte mindenkinek az egész évi munkát. 
Főbb támogatóinknak itt is szeretnénk megkö-
szönni a segítséget: Monor Városi Önkormányzat, 
Rebel Grafikai Stúdió, MSE, OPSZ, PMPSZ, Cserkúti 
Judit könyvelő, Strázsa újság, Vigadó Kft., Molnár 
Krisztina, Nagyné Vadász Ildikó. 
 Meghívott vendégeink közül Pogácsás Tibor, vá-
rosunk polgármestere és dr. Bilisics Péter, a PMPSZ 
elnöke tartott rövid beszédet. Polgármester úr 
megköszönte a polgárőröknek és családtagjaik-
nak az egész éves munkát, támogatást. Kiemel-
te az egyesület jó szervezettségét, együttműkö-
dési szándékát, illetve azt, hogy az MPE-t jellemzi 
a stabilitás és a belső béke. Nagyon fontosnak tart-
ja, hogy attól működik ilyen jól ez a közösség, mert 
barátságok köré szerveződik, mert igazi csapat-
ként létezik. Pozitívumként jegyezte meg, hogy a 
város más egyesületeihez képest kiemelkedik az-
zal is, hogy itt nagyon sok a fiatal, ami azt mutatja, 
hogy képes lesz hosszú távon életképes maradni. 

Továbbá dicsérte a jelzőőrös szolgá-
latot, szerinte presztízsnövelő szere-
pet is tölt be az egyesület életében. 
A polgárőrök munkájával a lakosság 
nagy része nem is találkozik, pedig 
ez kézzel fogható, értékelhető mun-
ka. Növeli az egyesület népszerűsé-
gét, mindezek mellett szükséges és 
jól is működik. Kiemelte a megrende-

zett jótékonysági bálokat, melyeknek ugyancsak 
presztízsnövelő szerepet tulajdonít. Biztosította az 
egyesület tagjait az önkormányzat idei támoga-
tásáról. Beszédét a város éves terveivel folytatta. 
Beszélt a költségvetésről, a város pénzügyi hely-
zetéről, átalakításokról. Külön kitért a tervezett út-
burkolat-javításokra, járdajavításokra, a Gera-kert 
és a Kis tó környékének rendezésére. 
 Dr. Bilisics Péter is köszönettel kezdte beszédét 
és azzal, nagy örömmel látja, hogy ilyen sok fia-
tal csatlakozott az egyesülethez, rájuk igazán le-
het építeni. A meghallgatott beszámolók követ-
kezményeként elismeréssel beszélt az egyesület 
munkájáról, ezt alátámasztotta egy 100 ezer fo-
rintos üzemanyag-kártyával és két kerékpárral, 
hogy ezzel is segítse mind az autós mind a kerék-
páros szolgálatokat. Külön kiemelte 3 lovas pol-
gárőrünk munkáját. Kifejezte örömét, hogy a mu-
száj, a szükség ilyen jó irányt szabott. Ez az irány 
követendő példa.  
 A közgyűlés hivatalos része után következett 
az ínycsiklandó ebéd, amit nem győzünk eléggé 
megköszönni Balogh József társunknak és kedves 
családjának! Reméljük, a tavalyi év eredményeit 
az idei évben megtartani, de még inkább növel-
ni tudjuk közös otthonunk védelme érdekében!
 Oberst Marietta

MONOR

KISS OPTIKA

Monor, Városi piac 14.    Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

Szemüvegkészítés  
és -javítás.

Szemorvosi vizsgálat.
Computeres szemvizsgálat,  

kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Tavaszi
akció!

Dioptriázható 
napszemüveg- 

akció! 

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

Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

06-20/824-8823 • E-mail: etterem@monorivigado.hu 

www.monorivigado.hu

Minden nap 
Vigadó!

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket!

Ballagásra is!
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KÖZÖSSÉG

Részesítse előnyben 
ön is a HELYI 
VÁLLALKOZÓKAT!
Felhívás a Monori 
Lokálpatrióta Egylet 
kezdeményezésére.

A 
2008 óta tartó recesszió tér-
ségünk szinte minden vál-
lalkozását és lakosságát is 

érinti. A válság kedvezőtlen hatá-
sai a mikro-, kis- és középvállalkozá-
soknál, valamint a családoknál na-
gyobb mértékben jelentkeznek. 
 A Monoron működő vállalkozá-
sok jelentős része nem rendelke-
zik megfelelő tartalékokkal, ezért 
fennmaradásuk érdekében ösz-
szefogásra van szükség. A Mono-
ri Lokálpatrióta Egylet céljai közül, 
mely az egylet alapszabályában 
is szerepel, kiemelten fontos „Mo-
nor város és polgárai felemelkedé-
se, testi, szellemi és lelki jólétének 
elősegítése”. 
 A Monori Lokálpatrióta Egy-
let felhívással fordul Monor önkor-
mányzatához, intézményeihez és 
lakosságához, hogy kiemelten fi-
gyeljenek a termékek beszerzésé-
nél és a szolgáltatások igénybe-
vételénél arra, hogy lehetőleg a 
helyi, legálisan működő vállalko-
zásokat részesítsék előnyben, ez-
zel is segítve a vállalkozások és a 
munkahelyek megmaradását.
 A Monori Lokálpatrióta Egylet 
az intézkedések előkészítésében, 
megvalósításában partneri együtt-
működést ajánl fel és készen áll 
szakmai segítséget nyújtani. 

 Kérjük a monori vállalkozókat, 
hogy vegyenek részt közös céljaink 
megvalósításában és jelentkezzenek 
a baloghp@inext.hu e-mail címen.
 Azért fontos, hogy monori la-
kosként a helyi, legálisan működő 
vállalkozásokat részesítse előny-
ben, mert ha helyben előállított 
terméket vásárol, munkahelyet te-
remt. A helyi szolgáltatás igénybe-
vételével munkahelyet véd, a he-
lyi vállalkozáshoz nem kell utaznia. 
Ha egymást segítjük, eredménye-
sebbek leszünk és ez mindenki-
nek jó, ha dolgozik, adójával a vá-
rosát is gyarapítja.
 A felhívás sikere érdekében a 
Monori Lokálpatrióta Egylet kéri a 
monori intézmények és civil szer-
vezetek, továbbá a lakosság támo-
gatását.
 A felhívás támogatói: Pogácsás 
Tibor – Monor polgármestere, or-
szággyűlési képviselő –, Monor Vá-
rosi Önkormányzat képviselő-testü-
lete, Balogh Ádám, Balogh Boglárka, 
Berki István, Csepp Diszkont, Cső-
ke Szilvia, Göblös Imre, Gemini Tele-
vízió, Goods-Market, Halminé Török 
Fatime, Hun-Gábel Kft., Hungránit 
Kft., Intellektűr Kft., Jánosovits Mik-
lós, Kerbor Kft., Kiss Optika, Mon-
Comp  Kft., Memo-Food Kft., Méhész 
János Kft., Mihályi Sándor, Nagy 
László, Régió Lapkiadó Kft., Somo-
di Szikvíz, Tempomix Kft., Terike Ve-
gyesbolt, Tonerváros Kft., Vitális Ist-
ván, Vigadó Nonprofit Kft., Weld Kft. 

Monori Lokálpatrióta Egylet

Nyitva:
 H-P: 8-18, Szo: 8-13

Monor, Mátyás király és  
Móricz Zsigmond utca sarok

Postázd el címünkre, vagy add le 
üzletünkbe a sorsolásig az alábbi 

kiszínezett képet, és 
2014. 04. 19-én, 10 órakor 

Nyúlanyó kiválasztja  
és díjazza a három legszebbet!

Ne felejtsd el ráírni a nevedet  
és címedet a borítékra!

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

Tel.: 06-20/33-55-192

Gyere el te is  

hozzánk!
 Simogass nyuszikat, 

kocsikázz lovas kocsin!

Színezéssel  

most ajándékot 

nyerhetsz!

2014.   

04. 19-én

Fődíj: 4 fő részére belépő a  

Fővárosi Állatkertbe (2 felnőtt + 2 gyerek)

II. díj: Óriási Goods Market-plüssnyuszi

III. díj: Goods Market nyuszis ajándékcsomag

Filctollal is színezhetsz.

10 és 12 óra között

Hi
rd

et
és

Kiadó helyiségek 
az uszodában

A Monor Városi Uszodában (2200 
Monor, Balassi Bálint u. 14.) kiadók 
az alábbi helyiségek.
 12,5 m2 alapterületű masszázs-
helyiség megosztott idejű haszná-
latra.

 5,6 m2 alapterületű üzlethelyi-
ség teljes idejű használatra.
 Érdeklődni lehet Krenács Nikolett-
nél a 06-29/614-500 telefonszámon 
vagy személyesen az uszodában 
hétköznap 8.00 és 16.00 között.
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NEVELÉS

Hirdetés

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM Megnyitottam új masszázsstúdió-
mat Monoron a szolgáltatóházban.

Benyó Edit: 06-70/636-9179

50% 
kedvezmény 

minden 
masszázsból 

április 30-ig. 

Minden jellegű gerincproblémán segítek 
ízületi kimozgatással. 

Szeretettel várok mindenkit! 

Monor, 
Kiss Ernő u. 3.
Tel.: 06-29/417-427

Szép-kártya , Erzsébet-utalvány, bankkártya elfogadóhely 

A hét minden napján  
11–22 óráig várja vendégeit
EBÉDKISZÁLLÍTÁS
Ebédbefizetés 
(két fogás) 699 Ft

SporT
vEndéglő

Értesítjük a tisztelt szü lőket, hogy a 2014 /2015. 
nevelési évre történő óvo dai beiratkozás idő-
pontja: április 23. 8–18 óráig, április 24. 8–18 
óráig, továbbá április 25. 8–12 óráig.

Óvodai BEIRATKOZÁS

A z óvodai beiratkozás helye: a 
lakcím (körzet) szerinti óvoda! 
Az önkormányzat által fenn-

tartott óvodák körzetjegyzéke le-
tölthető a www.monor.hu honlap-
ról, illetve megtekinthető bármely, 
az önkormányzat által fenntartott 
óvodában.
 A gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, amelynek kör-
zetében lakik vagy ahol szülője dol-
gozik. Az óvoda köteles felvenni azt 
a gyermeket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik. A felvé-
tel elbírálása során az intézményve-
zetőnek figyelembe kell vennie az 
alapító okiratban meghatározott fel-
vehető gyermeklétszámot. A felvé-
telről az óvoda vezetője dönt. Ha a 
jelentkezők száma meghaladja a fel-
vehető gyermekek számát, akkor az 
óvoda fenntartója bizottságot szer-
vez, amely javaslatot tesz a felvételre.
 A szülő az óvodai nevelésben 
történő részvételre jogszabály alap-
ján kötelezett gyermekét köteles 
beíratni az önkormányzat által köz-
zétett közleményben vagy hirdet-
ményben meghatározott időpont-
ban. 
 A közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése 
alapján a gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betöl-
ti, a nevelési év kezdő napjától napi 
négy órát köteles óvodai nevelés-
ben részt venni.
 A napi négy órában óvodai ne-
velésre kötelezett gyermek szülő-
je, amennyiben gyermeke az óvo-
dakötelezettségét külföldön teljesíti, 
köteles arról a beiratkozás idejé-
nek utolsó határnapját követő tizen-
öt napon belül írásban értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illeté-
kes jegyzőt.

 Az a szülő vagy törvényes kép-
viselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyer meket kel-
lő időben az óvodába nem íratja be, 
aki nem biztosítja, hogy súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyermeke 
a fejlődését biztosító nevelésben ve-
gyen részt, szabálysértést követ el. 
 A szabálysértési eljárást jegyzői ér-
tesítés alapján a megyei kor mány-
hivataljárási hivatala folytatja le és bi-
zonyítottság esetén 50 000 forintig 
terjedő pénzbirságot szabhat ki.
 A nevelési év első napja 2014. 
szeptember 1., utolsó napja 2015. 
augusztus 31.
 Kérjük, hogy a beiratkozáskor 
hozza magával a www.monor.hu ol-
dalról letölthető, vagy az óvodában 
beszerezhető, kitöltött jelentkezési 
lapot!
 Az óvodai beiratkozáskor be kell 
mutatni: a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt (lak-
címkártya), a szülő személyi azono-
sító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát (lakcímkártya), a gyermek 
TAJ-kártyáját, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, a gyermek kö-
telező védőoltásokat tanúsító orvosi 
igazolását, vagy az oltási könyvét, a 
gyermek esetleges betegségeit iga-
zoló dokumentumokat, a gyermek 
fejlődésével kapcsolatban keletke-
zett dokumentumokat, szakértői vé-
leményeket, az étkezési térítési díj 
csökkentésére jogosító körülmé-
nyeket igazoló dokumentumo-
kat, amennyiben a gyermeke hal-
mozottan hátrányos helyzetű, vagy 
napközbeni ellátását biztosítani kell, 
úgy az ezt igazoló dokumentumo-
kat (jegyzői határozat, gyámhatósá-
gi határozat és a szülő vagy szülők 
nyilatkozata), valamint amennyiben 
a szülő(k) munkahelye a körzetben 

Monor Városi Önkormányzat 
képviselő-testülete határozata 
szerint a Monori Kossuth Lajos 
Óvoda június 30. és július 25. kö-
zött zárva tart.

Nyári zárva tartás

Összefogás 
az óvodáért

van, és ezért kéri az adott óvodai 
körzetbe tartozó óvodába a felvételt, 
akkor a szülő(k) munkavégzés helyé-
re vonatkozó munkáltatói igazolását. 
Nem magyar állampolgárságú gyer-
mek esetében a szülő Magyarország 
területén tartózkodásra jogosító en-
gedélyének másolatát.
 Az óvoda vezetője legkésőbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot 
követő huszonegyedik munkanapig 
dönt a felvételi kérelmekről és dön-
téséről írásban értesíti a szülőket. Az 
értesítés tartalmazza a jogorvoslat 
(fellebbezés) lehetőségét és határ-
idejét is.
 Integráltan nevelhető sajátos ne-
velési igényű gyermekeket az alapí-
tó okiratuk szerint a következő óvo-
dák nevelhetnek: Monori Kossuth 
Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. 
u. 37.; tel.: 06-29/410-739) – szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakvéle-
ménye alapján enyhe fokban moz-
gássérültek. Monori Tesz-Vesz Óvo-
da (2200 Monor, Katona J. u. 26.; tel.: 
06-29/413-414) – szakértői és reha-
bilitációs bizottság szak véleménye 
alapján enyhe értelmi fogyatékosak 
vagy enyhe mentális retardációban 
szenvednek, vagy beszédfogyatéko-
sak vagy elektív mutizmusban szen-
vednek. Monori Napsugár Óvoda 
(2200 Monor, Jászai Mari tér 1.; tel.: 
06-29/413-228) – szakértői és reha-
bilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján enyhe értelmi fogyatékosak 
vagy beszédfogyatékosak. Monori 
Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi S. 
u. 29.; tel.: 06-29/411-244) – szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakvé-
leménye alapján beszédfogyatéko-
sak vagy tanulásban akadályozottak. 
Monori Szivárvány Óvoda (2200 Mo-
nor, Toldi u. 5.; tel.: 06-29/410-885) 

– szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján enyhe értel-
mi fogyatékosok vagy a tanulásban 
akadályozottak.
 Monor Városi Önkormányzat ala-
pító okirata szerint nemzetiségi ne-
velést folytató óvodája nincs.  

Pogácsás Tibor, polgármester

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindazoknak a támogatást, akik 
március 8-án, TESZ-VESZ Óvoda Jó-
tékonysági Nőnapi Bálján részt vet-
tek, a bál szervezésében és lebo-
nyolításában aktívan segítettek. 
Köszönjük az óvónőknek, a dadus-
nak és az intézmény dolgozóinak 
a segítséget. Külön köszönet Oláh 
Krisztinának a tombolanyeremé-
nyek beszerzésében nyújtott segít-
ségért.
 Köszönet Szakcsi Gipsy Jazz Band 
énekeseinek, Rostás Csabának, Ros-
tás Mónikának és Abonyi Attilának a 
jó hangulatért.
 Köszönjük azoknak, akik eljöttek 
és jól érezték magukat az esemé-
nyen, hiszen a belépő megvásár-
lásával az óvoda udvari játékainak 
korszerűsítését segítették. 
 A táncos mulatság remek han-
gulatban zajlott, az óránkénti tom-
bolahúzásra alig akartak leülni a bá-
lozók. Hajnalig tartott a mulatság, 
amelyen a visszajelzések szerint 
mindenki nagyon jól érezte magát.
 Köszönjük továbbá mindenkinek, 
aki a tombolára felajánlást tett, hely 
szűke miatt nem áll módunkban a 
hosszas névsort közzétenni. 
 A teljes bevétel – 337 020 forint –  
a Nefelejcs Alapítvány számlájá-
ra került.
 Tiszteletre méltó összefogásról 
tanúskodik ez a hatalmas összeg, bí-
zunk benne, hogy a továbbiakban 
is képesek leszünk megmozdulni 
egy jó cél érdekében.

Papp Renáta
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Ez volt a címe a Vigadó márciusi 
kiállítója egyik festményének.  
A szá mok pénzügyes világából 
ér kező és a természetszerető csodá-
lójává váló alkotó hit val lásaként 
is értelmezhető ez a  kép. A bent 
sötétségéből, le han goltságából 
a kintről beáradó fényben fürdő 
vi rágok látványára tekinteni 
mindenképpen felü dítő. Ezt így 
tavasszal kü lö nösen átérezhetjük.

Kilátás 
A PARKRA

A 
hat éve indult „Közös nevező” mottó-
jú kiállítássorozat kezdetben Monor és 
környéke művészeit kívánta bemutatni. 

Jancsovicsné Bakosi Mária most Tápiószele han-
gulatos, zsombékos vidékéről érkezett. De mű-
vein – a Tápió mente vidékétől a Jászságon át 
az Északi- középhegységig – országjáró uta-
zásainak számos szép táját, emlékét örökítet-
te meg. Vallomása szerint csodálja a fákat, mert 
túlélnek minket és állva halnak meg. De az út-
széli füveket is, mert egyenes tartásukban, el-
hajlásukban vagy egymásra támaszkodásukban 
jelképesen hozzánk hasonló viselkedést vél lát-
ni. József Attilát idézte, miszerint aki szereti a 
művészetet, megérzi benne a mindenséget.

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

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

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

 Jancsovicsné Bakosi Mária több mint száz – ön-
álló, illetve társas – kiállítása után hozta el alkotá-
sait Monorra. A vidéki művelődési házak, galériák, 
múzeumok, kávéházak után a fővárosban (töb-
bek között a Stefánia Palotában és a Magyarok Há-
zában) is tetszést arattak képei. Mellesleg japán és 
olasz magángyűjtők is őrzik alkotásait. Tagja a Füg-
getlen Magyar Szalon, az internetes Arteol Galéria, 
a budapesti Zichy Galéria és a Kassák Alkotóművé-
szek Társaságának, akiktől alkotói díjat is kapott
       A legfontosabbnak – mindezek mellett – azt 
tartja, hogy kiállításaival örömet szerezzen az ér-
deklődőknek, hogy érezzék a természetszeretet 
melegségének kisugárzását képeiből. Hogy ezt a 
tiszta, pihentető derűt március 3-án, a Vigadó-beli 
megnyitón 51 képével sikerült elérnie, azt váro-
sunk jelenlévő közismert nyugdíjas állatorvosa  
ott nyilvánosan meg is fogalmazta. B.G.

Monor,   Kossuth Lajos u. 77.  

Nemzeti 
Dohánybolt

(A Rossmann és a Monori  
Takarékszövetkezet között) 

Nyitva tartás: H–P: 06–18, Szo: 06–13, V: 06–12 

Újság-választékunkból: 
Napilapok • Keresztrejtvény • Heti magazinok 

nőknek/férfiaknak • Program és műsor  
• Természet • Szabadidő • Sport • Gyermek- és 

ifjúsági lapok • Politika, gazdaság • Tudomány 
és kultúra 

Kibővült Újság- választék-kal várjuk Önöket!

Hirdetés

Közös nevező 
Április 7. 17 óra
Makray János festőművész kiállításának 
megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

Magyar Költészet Napja
Április 12. 17 óra
Koncz Gábor Kossuth-díjas színművész estje 
Vigadó, díszterem

Húsvéti kaland Nyúlcsi Julcsival
Április 15. 9 óra, 11 óra, 14 óra 30
Mesejáték gyerekeknek  az előadásokra isko-
lai, óvodai csoportokat is szeretettel várunk, a 
részletekről érdeklődjenek elérhetőségeinken!
Művelődési Ház

Vers- és prózamondó verseny
Április 16. 14 óra
Vigadó

Közös nevező
Május 5. 17 óra 
Czentyéné Zolnai Irén  képzőművész kiállítá-
sának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

Alma együttes koncertje
Május 16. 17 óra 
 
Ismerős Arcok zenekar koncertje
Május 31. 20 óra

A Vigadó programjai

A programok 
részleteit megtalálja 
a www.vigadokft.hu 
weboldalon.  
Információ, jegyrendelés: 
06-29/413-212-es telefonszámon, vagy  
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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Az idei a tizennyolcadik tanév, 
hogy Zátrok Tamás testnevelő- 
tanárként dolgozik hajdani alma 
materében, a monori gimnázi-
umban, ahová 1996-ban, diplo-
mája kézhez vétele után tért visz-
sza. Az is közismert, hogy tizedik 
éve vezeti a városi uszoda úszóis-
koláját. Mindebből kitetszik, hogy 
életének eddigi pályája nem 
könyvespolcokkal zsúfolt termek 
és olvasólámpák fénykörébe haj-
ló könyvmolyok közt kanyargott. 
 Az azonban előítélet, hogy a 
sportolók nem olvasnak. Sok ide-
jük ugyan nincs rá, hiszen Zátrok 
Tamás számára is reggel hétkor 
indul a munkanap, s legtöbb-
ször csak este nyolckor fejező-
dik be. A kislányával való törődés 
is nagyon fontos a számára. Ép-
penséggel érthető lenne, ha a 
könyveknek csak élete leghátsó 

traktusában jutna hely néhanap. 
De nem így van.
 Mégpedig főleg amiatt nem 

– derült ki beszélgetésünkből – 
mert a napjai rendkívül zajo-
sak, labdapattogás, kurjongatás 
közt telnek, az uszoda akusztiká-
ja eleve fölerősíti a lármát. Amikor 
késő este, otthon körülveszi őt a 
csend, az egyrészt megnyugta-
tó, másfelől pedig belefér egy in-
tim, ugyancsak nyugalmat árasz-
tó foglalatosság: az olvasás. 
 Amint megtudtuk, Zátrok Ta-
más a könyveket illetően „min-
denevő”. Amit a barátok, ismerő-
sök ajánlanak neki, azt szívesen 
elolvassa, hiszen nem lehet ér-
dektelen egy olvasmány, ha má-
sokban már érzelmeket keltett.
 Legutóbbi emlékezetes olvas-
mányélményeként Jon Krakauer 
Ég és jég című regényét említi. 
Az írónak a National Geograpich-
ban megjelent írásaira már ko-
rábban felfigyelt. Az Út a vadon-
ban című könyvének elolvasása 
után már tudta, hogy nem min-
dennapi élmény képzeletben 
végigélni mindazt, amit az író 
elmesél. S mindeközben elgon-
dolkodni azon is, hogy extrém 
helyzetekben mi is a drágább: a 
teljesítmény, a győzelem eufóriá-
ja vagy az élet… 
 De hát a jó könyv egyebek 
közt épp erre való: hogy elgon-
dolkodtasson. Koblencz Zsuzsa

Olvasó, 
könyvvel

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

te
le Programok a könyvtárban

A Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár vezetése ez-
úton értesíti az olvasókat, hogy az 
országgyűlési választások miatt 
április 5-én zárva lesz a gyermek-
könyvtár. A szolgáltatások a fel-
nőtt  részlegen is csak korlátozottan 
vehetők igénybe. 
 Április 2-án ismét lesz Hintóka-
ringóka foglalkozás a legkisebbek 
számára. A program 10 órakor kez-
dődik. 
 Április 2-án 15 órától megint ál-
latszakkör lesz a könyvtárban Is-
merjük meg a lovak világát címmel. 
 Két nappal később, április 4-én 
Mesedélutánon vehet részt a fiata-
labb korosztály délután 15 órától. 
 Április 8-án 15 órától Rejtvény-
fejtőklub gyerekeknek.

Hirdetés

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

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben az ebek mikrochippel 

történő megjelölését és a veszettség elleni védőoltás beadását  
– akár egyidejűleg – egész évben folyamatosan végezzük. 

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos
Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése

már 120 Ft/m2 ártól!
Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com

Web: http://epulettanusitas.atw.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása Tabac 

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

Angol kezdő, újrakezdő 
és nyelvvizsga-előkészítő 
tanfolyamok kezdése  
április 15-én.
Jelentkezés: április 8-ig.

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

Parole
 NYELVISKOLA

®
Vladár Miklós és Társa Kft.

Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • kerteszboltmonor.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2650 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4100 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2250 Ft/20 kg

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

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

Tápok, takarmányok

 Április 16-án 10 órától újra 
Hintóka-ringóka foglalkozás, majd 
ezen a napon délután a Vigadó-
ban kerül megrendezésre a vers- 
és prózamondó verseny a könyv-
tár szervezésében. 
 Április 18-án egy remek húsvé-
ti programon vehetnek rész, akik 
a könyvtárat választják. A nyúl az! 
címmel rendeznek kézműves fog-
lalkozást az intézményben. 
 Április 25-én a soron követke-

ző rejtvényfejtőklubban fog-
lalhatja le magát a fiatalabb 
korosztály. 
 Ön is támogathassa 
adója 1 százalékával a  Dr. 

Borzsák István Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Kiállítást, hogy 
továbbra is színvonalas progra-
mokkal, kiállításokkal és olvasniva-
lóval várhassa vendégeit az intéz-
mény. A kedvezményezetthez írja: 
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Kiállítás, a kedvez-
ményezett adószáma: 16935327-
2-13. A rendelkező nyilatkozat a 
könyvtár honlapjáról is letölthető. 
Köszönjük támogatását!

Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár
Tel.: 29/412-246 
www.monor-konyvtar.hu 
monorkonyvtar@
monorkonyvtar.hu 
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Hirdetés

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre

Az akció 2014. május 15-ig vagy a készlet 
erejéig tart. Az akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál. A kép csak illusztráció.  
Az ajándék készpénzre nem váltható.

A kockázatokról olvassa el a 
használati útmutatót, vagy 

kérdezze meg kezelőorvosát.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

www.victofon.hu

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

Hozza be hirdetésünket  
a bevásárlótáskáért!

 Szinte láthatatlan
 Kényelmes viselet
 Természetes hangzás

 Modern technológia
 Könnyű kezelhetőség
 Részletfizetési lehetőség

A világ egyik legkisebb hallókészüléke

 

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

április 23-án és 28-án 18 ÓraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

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

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

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!

Nézzen szét nálunk az otthonából: www.memobike.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Szo: 8.00–13.00, V: Zárva

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

Gyorsvonat. Ez a címe 
Koncz Gábor szín-
művész előadásának, 
melyet a Vigadóban 
kísérhetnek figyelemmel 
az érdeklődők a köl-
tészet napján.

A 
75 éves művész kedvenc 
költőitől, íróitól válogat 
verseket és novellákat, me-

lyeken keresztül hitet tesz az em-
berség, az erkölcs és az élet szere-
tete mellett. 
   Az este gerincét Dino Buzzati 
olasz író Gyorsvonat című novellá-
ja adja, innen az előadás címe is 
– tudtuk meg Koncz Gábortól. 
 – Tulajdonképpen az életem 
erre a Buzzati novellára lesz fel-
fűzve. A mű a folytonos, élethosz-
szig tartó rohanásról szól, s arról, 
hogy közben nem vesszük észre 
az igazán fontos pillanatokat. Még 
a szeretett dolgoknál sem állunk 
meg az örökös sietségben, pedig 
olyan rövid az élet – magyarázta a 
színművész, akivel telefonon be-
széltünk az előadás kapcsán.

 Mint megtudtuk tőle, élete so-
rán igyekezett elkerülni azt a hi-
bát, melyre Buzzati novellája is 
felhívja a figyelmünket, s azt sze-
retné elérni, hogy az est végére a 
nézők is ráérezzenek, milyen sokat 
veszíthetnek, ha hagyják elillanni 
a pillanatot, s nem szánnak időt a 
valóban fontos dolgokra. 
 – Mindannyian ugyanazokkal 
az örök emberi problémákkal küz-
dünk. Mindnyájunknak van édes-
anyja, szerelme, ér bennünket 
öröm és bánat, boldogok és csa-
lódottak vagyunk az életünk so-
rán. Szilárd alapra van szükségünk, 
hogy az utunkon végig tudjunk 
menni. Az eddigi 75 évem nagyon 
szép volt, és ezt már nem is sze-
retném elrontani. Olyan parasz-
ti családból származom, ahol még 
tudták, mit jelent az erkölcs. Ma-
napság ez már nem olyan egy-
értelmű. Rossz látni a mai fiatalok 
céltalanságát. Egész életemben 
igyekeztem a toppon lenni, ren-
geteg filmet leforgattam, jó éle-
tem volt, de sosem akartam túl 
sokat. Nem jó azzal szembesülni 
amikor a milliókkal, sőt, már a mil-
liárdokkal csak úgy dobálóznak 

Vallomás sorskérdéseinkről 
Koncz Gábor előadásában. Áp-
rilis 12. 17 óra Vigadó. Kedvez-
ményes belépőjegyek 1100 
forintért, felnőtt jegyek 1400 
forintért válthatók. Jegyren-
delés, információ a www.
vigadokft.hu honlapon, a 
29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu 
e-mail címen.  

Az előadás

az emberek. Nagyon fontos, hogy 
legyen munkánk, én úgy érzem, 
hogy addig vagyok, amíg dolgoz-
ni tudok. Ugyanakkor kell, hogy 
legyen időnk az igazán fontos dol-
gokra, ami nem a gázsit jelenti, 
noha az is fontos – mesélte Koncz 
Gábor.
 Azt is elmondta, hogy minden-
kinek ajánlja az előadást, ő pe-
dig mindent bele fog adni, hogy 
megérintse azokat, akik eljönnek 
április 12-én a 17 órakor kezdődő 
előadásra.   

Varga Norbert

1938. július 8-án született, Kossuth- 
és Jászai Mari-díjas színművész, 
színházi rendező és érdemes mű-
vész. A Halhatatlanok Társulatá-
nak örökös tagja. Az egyik leg-
több filmet forgatott magyar 
színész, szerepeinek köszönhe-
tően az egész ország megismer-
te nevét. Sikereit köszönheti hite-
les alkotásainak, melyek során az 
egyéniségétől távol álló karakte-
reket is hitelesen vitte színre.

Koncz Gábor

GYORSVONAT a Vigadóban
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FOGLALKOZÁS

Immár hatodik alkalommal vá-
runk téged is július 21. és 25. 
között Monoron, a Vigadó 
Nonprofit Kft. által szervezett 
művészeti napközis táborba. 
Minden nap 8 órától 16 óra 30-
ig más és más programokkal 
várjuk a jelentkezőket. A részt-
vevők számára tízórait és me-
leg ebédet biztosítunk. 
 Foglalkozások (szakemberek 
vezetésével), melyeken részt ve-
hetnek a jelentkezők: festészet, 
grafika, néptánc, modern tánc, 
szobrászat, színjátszás, sportnap, 
autóbuszos kirándulás. 
 Jelentkezési korhatár: hét és 
tizenhat éves kor között. A tá-
bor részvételi díja: 18 000 forint 

– egy családból a második és a 
többi jelentkezőnek 14 000 fo-
rint –, amely magában foglalja 
a napi két étkezést, uszodabelé-
pőt, kirándulást, a foglalkozások 
eszközeinek árát és a hazavihe-
tő, elkészített műveket. Jelent-
kezni a Vigadó Nonprofit Kft. 
irodájában személyesen lehet-
séges. nfo.  

Művészeti 
napközis tábor

2011 ősze óta látjuk vendégül 
a kisgyermekes szülőket az im-
már több esztendős „Hintóka-rin-
góka” foglalkozásunkon. A fog-
lalkozás Pósa Lajos mondókájáról 
kapta a nevét, aki 100 éve hunyt 
el. Különösen kedves számunkra, 
hogy az esemény tiszteletére vá-
rosunkba érkeztek a „kisgyerme-
kek nagy költője” leszármazott-
jai is Gömörországból. Pósa Lajos 
élete több helyszínhez kötődik: 
Radnóton született, a rimaszombati 
diákévek után Sárospatakon tanult, 
majd Budapesten élt. Életének 50. 
esztendejében vette feleségül Mo-
noron Andrássy Lídiát, akivel Az Én 
Újságom gyereklapnál ismerked-
tek meg. Ebben a gyereklapban je-
lent meg a névadó mondóka is. A 
Pósa Emlékév keretében a 60 éves 

könyvtár a 60. foglalkozást ünne-
pelte. Nem csak Pósa életében kap-
tak kiemelt figyelmet a gyerekek, 
könyvtárunk számára is fontos a 
legkisebbek érdeklődése.
 A 60. foglalkozásra gyűltek ösz-
sze a fiatal anyukák gyermekeik-
kel itt nálunk, a földszinten. A ha-
gyományainkhoz híven a családok 
elfoglalták a gyerekkönyvtár egy 
részét, hogy a kényelmes puha 
pokrócon leüljenek és ölükbe ve-
gyék kis csemetéiket. A nagyobbak 
persze több mozgást igényelnek, 
így jó pár anyuka megszakította a 
„kört” és a gyermeke után nézett. 
Jó együtt látni a kicsiket, megtelik 
vidámsággal, mosolygással, jóked-
vű kacajjal, derűvel, frissességgel a 
fegyelmezett, rendezett könyvtári 
légkör. A gyermekek önfeledten is-

merkedtek, játszottak egymással és 
nagyon figyelték, hogy éppen mi-
lyen ének következik. A zeneiskola 
hegedűtanárának, Szalai Ildikónak 
és kisfiának köszönhetően könyv-
tárunk életre kelt, különféle hang-
szerekkel játékosan ismerkedtek a 
picik. Az egyszerű mondókáktól 
kezdve a hosszabbakig, sokfélét ki-
próbáltak. Az egy óra gyorsan elre-
pült, először a földön ültek, dajkál-
ták a kicsiket, játszottak velük, majd 
felálltak, körbesétáltak a „batyuk-
kal” a hátukon. Hosszú ideig Kampfl 
Dóra kisfiával, majd kislányával ve-
zette a foglalkozásokat, most ők is 
ellátogattak újra hozzánk. 
 A Pósa Lajos Emlékbizottság is 
megerősített minket abban a tu-
datban, hogy igen is fontos a  kis-
gyermekeknek, hogy olyan hely-
színné varázsoljuk könyvtárunkat, 
amelyre felnövekedve mindig szí-
vesen emlékeznek vissza, ezzel is 
ápolva Pósa Lajos emlékét. 
 Kiemelt rendezvényeink lesz-
nek még az emlékév során. Nyáron 
a nagyobbak felé fordulunk majd 
„Cserkészek nyomában” olvasótá-
borunkkal. Július 7. és 11. között vár-
juk az általános iskolásokat. Az em-
lékév zárása decemberben lesz, 
amikor kiállítással és előadással em-
lékezünk. 

Csipke Andrea és Hajdú Zoltánné
Hirdetés

Hagyományos 
ízek boltja
Monor, Petőfi Sándor u. 20.

Hagyományos füstölésű termékeink 
nagy választékban kaphatók!

Kolbászok, szalámik, különleges felvágottak.

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

Rendezvényekre, 
pincebulikra ízlés  és 
megbeszélés szerint 

összeállítva paraszt- 
tálak kaphatók. 

Húsvéti 
sonka- 
vásár

ÉtkezÉsi utalványt elfogadunk! 
Erzsébet-utalvány, szépkártya-elfogadóhely!

Üzletünkben tejtermék is kapható!
Nyitva: K–P: 08–17, Szo: 07–12   •   Ebéd idő: 12–13-ig

MERT NEM MINDEGY, HOGY MIT VESZÜNK ÉS MIT ESZÜNK!

MNB NÖVEKEDÉSI
HITELPROGRAM VÁLLAL-
KOZÁSOK SZÁMÁRA

2,5%-os
KAMAT*

WWW.PATRIATAKAREK.HU

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

MÁSODIK SZAKASZ

• Beruházási kölcsön
•  Forgóeszköz-finanszírozási kölcsön
•  EU-s támogatás előfinanszírozására nyújtott kölcsön

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG:
minimum: 3 millió Ft, maximum: 200 millió Ft

*A tájékoztatás nem teljes körű, célja a figyelem felkeltése. A kondíciókról részletesen olvashat a PÁTRIA 
Takarékszövetkezet aktuális hirdetményében, fiókjainkban illetve a www.patriatakarek.hu oldalon. A hitelnyújtás 
feltétele teljes hitelkérelmi dokumentáció benyújtása és pozitív hiteldöntés.

Gomba: 29/433-472 Nyáregyháza: 29/490-022 Úri: 29/656-250
Monor: 29/410-396 Pilis: 29/496-174 Vasad: 29/494-021

Ringóka a 
könyvtárban 
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HELYTÖRTÉNET

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténer-
rendelés,

gépi 
földmunka,

alapásás, 
árokásás, 

tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Telefon: 

06-30/202-6736
Hi

rd
et

és

A monoriak viselt dolgai LXII.
MŰKEDVELŐ SZÍNJÁTSZÓK, 
ÉNEKKAROK
Községünk társadalmi átren de ző dése, a megjelenő új 
kulturális lehetőség – az önkifejezés, az átlényegülés 
kihívásai, a közösség szol  gálatának igénye, a fiatalok 
párválasztási vágya – hozhatta létre elődeink száz 
évvel ezelőtti széptevésének megszületését.  
A népi színjátszás gyökereit a ke resz tény vallás 
passiójátékaiban találjuk meg. A falusi betleheme sek 
játéka például igazolja ezt – a monoriak körében is.

A z 1900-as évek fordulóján jó 
példát mutatott az Úri Kaszi-
nóban történt Rákóczy-ün-

nepség és a kuruc estély (1903-
ban), ahol a monori dalárda kuruc 
dalokat énekelt, Bobory Mariska 
magyar népdalokat játszott zon-
gorán, Oláh Dezső cimbalmozott, 
Bobory Zoltán szavalt, Vidák Mis-
ka cigány zenekara pedig a talp-
alávaló csárdást húzta. Többek 
között három év múlva a polgári is-
kola javára rendezett „művészes-
tély” is figyelemre méltó, ahol a ku-
ruc nótákat gordonkán Lissák Viktor 
játszotta Irczing Ferenc zongora-
kíséretével. Rá egy évre a kaszinó 
hangversenyén Bán Kálmán zene-
dei növendék sikeres hegedűjáté-
ka és Raksányi Rózsika énekszáma 
bűvölte el a közönséget. Mindezek 
a község kulturális arculatát for-
málták.
 Időközben új műkedvelői te-
vékenységet vállaló közösségek is 
megjelentek: 1902 októberében is-
mét megalakult a községi dalárda 
Borzsák Benő karigazgató vezeté-
sével. Ebben az időben határozta 
el az Iparos Ifjúság Önképző Köre 
is egy dalárda létrehozását, s két 
év múlva már műkedvelő előadá-

sok bemutatását tervezték. 1907-
ben második alkalommal mutatják 
be Jókai Mór „nagy port vert bo-
hózatát, a Bolondok grófjai című 
művet”. Három év sem telik el és 
az Iparos Kör dalárdája a Páholy 
című „rendkívül mulattató vígjá-
tékot adja elő Bán Kálmán rende-
zése mellett. Szereplők: Finth Já-
nos, Murinai Gizuska, Bula Ilonka, 
Kéry Annuska, Borbély Margitka, Ta-

kács Tercsike, Monori Kálmán”. 1912-
ben a Tóth leány című népszínmű-
vel jeleskednek az iparos fiatalok. 
Az Iparos Olvasókör dalárdája még 
„kabaré estély” megrendezésé-
re is vállalkozik az olvasóköri he-
lyiségben. A műsorban előadás-
ra került darabok: Fiam lakodalma 

Betlehemesek – Pesti Napló, 1928

A 
sz

er
ző

 gy
űjt

és
e

Brabander Erzsike, A fogadás Cziba 
Ernő, Modern leány Kis Juliska, Du-
ett Hadák István és a Kakasülőn 
Tóth András előadásában. A Nyisd 
ki anyám című népdalt a dalkar 
énekelte. Az ipartestületi ifjúság te-
hát tehetségesen, alkotó módon 
művelődött, fáradhatatlanul szol-
gálta a monoriak kulturális életét.
 1904 decemberében a gazda-
kör jótékony célú hangversenyt ren-
dezett a tanítók árvaházi egyesü-
lete javára, amelyen dicséretesen 
szerepeltek „Bobory Mariska és O. 
Kocsisovszky Ilona úrhölgyek, Oláh 
Dezső, Istrate József, Kőszegi Sán-
dor, Bobory Zoltán és Országh Berta-
lan urak”. 1905-ben a gazdálkodó 
ifjúság is tervbe vette népszínmű-
vek bemutatását, így a Falu rosz-
sza és a Sárga csikó című színdara-
bok előadását. Az utóbbit egy év 
múlva, nagy sikerrel, már harmad-
szor játszották el. De arra is akadt 
példa 1908-ban, hogy gyermekelő-
adás színtere lett a gazdakör. A köz-
ponti elemi iskola tanítói – Tajthy 
Boriska, Nagy Jusztika, Zilahy Ilon-
ka –, valamint Nagy György igazgató 
rendezésében került sor a jótékony 
célú gyermekelőadásra. A helyi saj-
tó kiemelten megdicsérte Roosz 
Emil hegedűjátékát, Stark Ilonka és 
ifj. Molnár Sándor tanulók szavalatát. 
Egy év múlva a főszögön működő 
óvoda kisdedjeit is befogadta a gaz-
dakör. Szabó Ilonka óvónő betanítá-
sában a kis műkedvelők bemutatták 
a Bujdosó gyermekek című színjáté-
kot, majd szavalattal, élőképpel ked-
veskedtek a szülőknek. 1912 júniu-
sában Szabó Ilonka óvónő „…olyan 
műsort varázsolt a gazdakör színpa-
dára, hogy méltóan rászolgált a kö-
zönség véget nem érő ovációjára. A 
Nagymama skatulyája című színda-
rabban Kéri Imre, Tönköly Böske, Oláh 
Andika szépen szerepelt, az utób-
bi Burján Lacival a Drótostót és a Tu-
dós doktor című színdarabokban 
csak tovább fokozták a jelen lévők 
elragadtatását. A műsor keretében 
szépen énekelt a polgári leányisko-
la énekkara, Oláh Magduska pedig 
háromszor is megújrázta a poéti-
kus táncdarabot a nézésével betelni 
nem tudó közönség előtt”.
     Forrás: Monorkerületi Lapok 1901–
1914.

Dr. Dobos György, 
a helytörténeti kör elnöke

„A műsor keretében szé-
pen énekelt a polgári le-
ányiskola énekkara, Oláh 
Magduska pedig három-
szor is megújrázta a po-
étikus táncdarabot a né-
zésével betelni nem tudó 
közönség előtt”
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SPORT

Ünnepélyes kere-
tek között adták át 
Érden az új „vizes” 
komplexumot, mely-
nek első rendezvé-
nye a Pest Megyei 
Úszó Csapatbajnok-
ság volt. A megyé-
ből kilenc csapat 
nevezett erre a ver-

senyre és mindenki nagyon sok versenyző-
vel érkezett. A Monori SE 15 fős csapattal 
képviseltette magát. 
 Az előző heti sikeres szakmai minősítő 
vizsgát tett versenyzőinknek ez volt az első 
komoly megmérettetése. Mindenki nagy iz-
galommal várta a versenyszámokat. A fel-
készülés, valamint a lelkesedés szép ered-
ményeket hozott. Összesen 3 ezüst és 2 
bronzérmet szerzett a csapat. 
 Érmeseink: Bock Luca 50 méter hát és 50 
méter gyorsúszásban ezüst érmet szerzett, 
Kovács Patrik 50 méter gyorsúszásban bronz-
érmes, 100 méter hátúszásban pedig ezüst- 
érmes lett. Ponyi Patrik (képünkön) 50 mé-
teres gyorsúszásban állhatott a dobogó 3. 
fokára.
 Ezen kívül oklevelet vehettek át a 4-6 he-
lyezettek: Rudolf Bence kettő 6. hely, Koblencz 
Kristóf kettő 4. hely, Ország Botond 5. hely. A 
négyszer 50 méteres fiú vegyesváltónk is a 6. 
helyen végzett.  B.G.

Monori éremeső

A Monori SE taekwon-do szakosztályának ki-
lenc versenyzője ért el kiemelkedő sikert már-
cius második hétvégéjén a kétnapos magyar 
bajnokságon, a sportág legrangosabb idei ver-
senyén, melyet a Makovecz Imre által tervezett 
Erdélyi János Sportcsarnokban rendeztek.
 A monoriak az év legeredményesebb csapa-
tainak járó elismerést elnyerték.
 Csapatképünkön (címlap) középen a hat 
danos vezetőedzőt, Fülpesi Tibort láthatjuk, va-
lamint Lódi István szakosztályvezető elnököt.
 Magyar Bajnok címet szerzett: Korsós Kriszti-
án (ifjúsági fiú egyéni küzdelem 50 kg), Lódi Le-
vente (ifjúsági fiú egyéni küzdelem +75 kg és 
az ifjúsági fiú csapat erőtörés), Csipesz Balázs 
(ifjúsági fiú egyéni küzdelem 75 kg és ifjúsági 
fiú csapat erőtörés), Bokros Tamás (felnőtt férfi 
egyéni speciáltechnikai törés). 
 Ezen kívül számos második helyezéssel is bi-
zonyították a sportolók kiváló felkészültségüket 
a különböző egyéni és csapatkategóriákban.
 Korsós Krisztián 3, Korsós Ádám 5, Lódi Le-
vente 3, Csipesz Balázs 3, Szabadkai Péter 2, 
Misuth Gábor és Bokros Tamás pedig 1-1 ezüst-
éremmel térhetett haza. Gratulálunk! B. G.

Amikor az MSE sporttelepén időnként 
gyászszünettel emlékeznek a helyi le-
gendákra, a fiatalabbak érdeklődése is a 

focimúlt felé terelődik. Ez idő tájt hunyt el pél-
dául az a Tóth János, aki utánpótlás-edzőként 
több labdarúgó-nemzedék nevelésében is je-
lentős szerepet játszott. De ott voltak nemrég 
a kortársak képviselői Romházi (Ring) László te-
metésén is, aki fedezetként játszott 
sokáig Szabó Sándorék nevezetes 
csapatában. Utóbbit minden isme-
rőse csak úgy emlegette, hogy ő 
volt a „Bamba”. Csodálkozásomra 
szeretetteljes mosollyal nyugtattak 
meg, hogy ez nem csúfolódásból 
ragadt rá, hanem inkább népszerű-
ségből emlegették így, amit maga 
is szívesen használt. És rögtön fel-
emlegették csapattársát, ezzel is 
igazolva, hogy akit becenevén em-
legetnek, azt biztos, hogy egykori 
kedveléséből teszik. Így jött szóba 
a „Gumifarú” is. 
 Első hallásra igen meglepő név-
adás, de amikor megmagyarázták, bántó volta 
helyett már dicséretként érthettük. Azért kap-
ta ezt a nevet – emlékeztek –, mert ha a pá-
lyán elesett, olyan fitten pattant fel, mint egy 
gumilabda. Ruganyos és előnyös külsejét ké-
sőbb fotomodellként is hasznosította – mond-
ták. Mivel e nevezett egykori labdarúgónknak 
Gábor nevű fia is (aki jelenleg a Vasas FC marke-
tingigazgatója) tiszte-
letreméltóan ápolja 
apja emlékét és kutat-
ja monori múltjának 
fellelhető gyökereit, 
sporttörténeti szem-
pontból mi is érde-
mesnek tartottuk az 
ehhez való csatlako-
zást, emlékezetének 
helyi megőrzését. An-
nál is inkább, mert a 
Monoron született és nyolcéves korában itt fut-
ballozni kezdő Békeffy (régebben Békeffinek  ír-
ták) Jenő (1935–1987) később az egyik első és 
világszerte elismert UEFA-licences futballmene-
dzser lett.
 Az 1950-es évek elejének (a később is sike-
res: Solti, Komjáti, Varga, Szabó M., Tábori, Bánkuti, 
Pausch, Pifko, Pető, Bajári, Vereb, Antal, Bolla, Petro-
vics-féle) öt éven keresztül veretlenül bajnok ifjú-
sági csapatában voltak középcsatárként a legna-
gyobb sikerei. Őt követi a sorban az a 
– jelenleg 82 éves, akkori balösszekötő – Pausch 
János, akitől ezt a csapatképet is kaptuk, miköz-
ben jólesően beszélt egykori közös élményeikről. 

(Ő egyébként – számos közéleti tevékenysége, 
önkéntes segítő közösségi munkája mellett – in-
tézője, majd tudósítója is lett a csapatnak.)
 De volt szerencsénk emlékeket idézni azzal a 
Petrovics Istvánnéval (Békeffy Jenő unokatestvé-
rével) is, akinek férje csapattársként szintén lát-
ható a fotón.
 Békeffy Jenőék egykori, a Gombai (ma Jó-
zsef Attila) és a Dobó utca sarkán álló családi 
házában, ahol annak idején szülei szatócsbol-
tot is működtettek, ma Gáspár Pál kefekészítő 
műhelye van. Nagyon jó gyerekként emlékezik 
Békeffy Jenőre, aki az 50-es évek közepén a fő-
városba került (állítólag a Honvéd ifibe), 1956-
ban pedig Hollandiába disszidált. Ott – mo dell-
kedés közben – a Twente elődjében játszott 
(menekültként elveszítve licencét); és elvégezte 
a Holland Filmművészeti Akadémiát.

 1965-ben – Belgiumba kerülve – kezd-
te el futballmenedzseri karrierjét, melynek so-
rán több mint 300 jelentős, sikeres átigazolás-
ban játszott szerepet. Az Anderlecht elnöke 
bizalmába fogadta és 17 éven át szervezte en-
nek a klubnak az átigazolásait. Ő intézte pél-
dául Bergholtz, Rensenbrink, Arie Haan, Erwin 
Vandenbergh vagy Morten Olsen igazolását.  

A háromszoros Európa-kupa, két-
szeres UEFA Szuperkupa és har-
mincegyszeres belga bajnok klub 
sokat köszönhet neki. De közremű-
ködött abban is, hogy a legendás 
Johan Cruyff kilenc Ajaxban töltött 
szezonja után a Barcelonába kerül-
hetett. 1982-ben kapta meg az UE-
FA-licencet és ettől kezdve külö-
nösen jó kapcsolatai alakultak ki a 
vezető európai klubokkal. Dolgo-
zott Neeskens, Edström, J.Ceulemans 

és Vercauteren személyes felkérésére is. De jó 
kapcsolatokat ápolt a Honvéd, FTC, Vasas, Vide-
oton és az Újpest csapatával is. Többek között 
Tóth András, Kocsis István, Mucha József, Nagy An-
tal és Fazekas László külföldre szerződésében is 
segédkezett. 
 Hosszú betegség után – 52 éves korában – 
Belgiumban hunyt el. Teste a monori reformá-
tus temető ravatalozója és haranglába közelé-
ben nyugszik, a fekete sírköves családi kriptá-
ban, az USA-ban autóbalesetben életét vesz tett 
öccse mellett.
 Őrizzük meg emlékét, Monoron is.

Bolcsó Gusztáv 

Mostanában nem úgy megy 
a labdarúgás, ahogyan a régi 
időkben. Ilyenkor az idősebb 
törzsszurkolók különösen 
hajlamosak nosztalgiával 
gondolni az egykori nagyobb 
sikerekre és részeseikre.

BÉKEFFY JENŐ emlékére

Béres András, Puskás Ferenc, Békeffy Jenő

1965-ben – Belgium-
ba kerülve – kezdte el 
futballmenedzseri kar-
rierjét, melynek során 
több mint 300 jelen-
tős, sikeres átigazolás-
ban játszott szerepet.

Úszás 
– Pest Megyei
Csapatbajnokság



2014. április | MONORI STRÁZSA 15

AJÁNLÓ

MONORI STRÁZSA
XXIII. évfolyam, 4. szám
2014. április 1. 
Alapító laptulajdonos: 
Monor Városi Önkormányzat
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38.
 Szerkesztő: Papp János
Olvasószerkesztő: Varga Norbert
Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető

Impresszum

Tűzifa eladó! Akácfa összefűré-
szelve házhoz szállítva. 2   400 Ft/q. 
Tel.: 06-20/981-7879.

Puha tüzifa eladó! Nyár és 
fenyő kuglizva 1600 Ft/q. 
20 q-tól a kiszállítás ingyenes. 
Tel.: 06-20/343-1067

Redőny, faredőny, mobil-fix szú-
nyogháló stb. szerelése, javítása 
olcsón, gyorsan, megbízhatóan, 
garanciával. Kotyinszki 
Tibor. Tel.: 06-30/850-2161

Kiskertszántást, talajmarást, fű-
nyírás, nagygaznyírást vállalok, 
több éves tapasztalattal. 
Tel.: 06-20/525-2933

Tűzifa eladó! Akác guriga 2   700 
Ft/q, tölgy-bükk guriga 2   400 Ft/q, 
méteres rönk 2   300 Ft/q, hasítás 
200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás in-
gyenes. Tel.: 06-20/343-1067

Kispesten bevezetett fodrász-
üzletben műkörmös és fodrász 
álláshely bérbe adó 
20   000 Ft/hely/hó-ért. 
Telefon: 06-30/467-7216

Bérbe adó lakás Budapesten 
Zuglóban az Erzsébet királyné út-
ján a Nagy Lajos király útjától egy 
sarokra 32 m2-es, újonnan épült 
udvari félszuterén lakás minimális 
rezsivel, saját mérő órákkal kiadó a 
tulajdonostól 55 ezer Ft + rezsiért 
folyamatosan, hosszú távra. 
Tel.: 06-30/467-7216

Apróhirdetés

Bódi és Fia Hentesüzlet Monor
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 55.  •  Nyitva: K–P: 6-17, Szo: 6–12, V, H: zárva

Tel./fax: 06-29/413-667, Mobil: 06-30/940-3041, 06-30/434-9846

Erzsébet-utalvány és SZÉP-kártya 
elfogadóhely, valamint bankkártyás 
fizetési lehetőség.

Háztáji csirke, pulyka, kacsa, liba és saját gyártású füstölt húsok akciósan 
állandóan  kaphatók. • 30 kg vásárlás felett ingyen kiszállítjuk az árut.

Az árak a készlet erejéig érvényesek.

Békebeli házi füstöltáru széles 
választékban kapható húsvétra!
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Szerkesztőség: Kossuth Lajos u. 71/A, I. em 1. 
(a K&H bank felett) • Tel./fax: 06-29/412-587, 
e-mail: info@regiolapok.hu 
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. 
(1211 Budapest, Központi út 69–71.)
 A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető
igazgatója. Készült: 6300 példányban
ISSN: 1216-8106
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért fe-
lelősséget nem vállalunk. Kéziratot nem őrzünk 
meg  és nem küldünk vissza. 
Címlap: shutterstock.com



Telefon: 06-70/317-5633 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00, szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont
AK

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

Arany 
Fácán 0,5l   

db/#
129/139 Ft

Soproni  
0,5l   db/#
179 Ft

Martini  
Bianco 0,75l 

1390 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

bubis, 1,5 l db/# 
95/89 Ft

Pince- 
mester 

2l fehérbor #/db 
429/459 Ft

Jäger-
maister 1l 

4190 Ft

B rizs 
1 kg

179 Ft

Nutella 
880g 

1390 Ft

Riesen-
brau 0,5l db/#
119/129 Ft Adambrau

0,5l   
139 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25l  db/# 
129/115 Ft

Kunsági 
liszt 

1kg/10kg
109/99 Ft

Hell 0,25  l 
1#/5#/db

115/119/139
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Umba
energiaital 

0,25  l 
79 Ft

Silan  2l 
699 Ft

Tomi 
4,38 l 

1999 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 Ft

Silan  
1l   db/#

399/379 
FtCoccolino 

1 l db/#
449/419 Ft

Tchibo  
family 250 g  

db/1#/3#
339/329/319

Ft

Löwen-
brau  0,5l
# 159 Ft

Milka
 100 g  20 db/db

169 Ft-tól Étolaj  
5l 

1390 Ft

Étolaj 1l 
db/6db/18db 

299/295/279
Ft

Kutya-
szalámi 

45db/30db/1db   
169/179/189

Ft

# jel = karton, rekesz

Rocky 0,5l dob.  db/# . . . . . . . . . . . . . . 119/115 Ft
Aranyászok 0,5l dob. db/# . . . . . . . . . 169/159 Ft
Dreher 0,5 l  dob. db/#  . . . . . . . . . . . . 199/189 Ft
HB 0,5l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,5l dob. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,33l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Steffl  0,5l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Red bull 0,25l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Ft
Balaton boglári fehér, vörös   0,75 l. . . . . . 399 Ft
Ballantines 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4190 Ft
Jack daniels 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5990 Ft
Coca Cola 2,5l    1db/6db/18db . 379/369/359 Ft
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Ft -tól
Sió őszi 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Ft
Mleko UHT Tej  1 l/#  . . . . . . . . . . . . . . 179/175 Ft
Demis ecet 1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Ghána kakópor 100 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft
Paloma 900 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1290 Ft
Karaván 1kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1490 Ft
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . . 599/549/499 Ft
Kinder tojás 20 g      db/72 db-tól . . . . . . . . 199 Ft
Calgon 500g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Cillit Bang 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft
Pur mosogató 900 ml  . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ft
Bonux 10kg color, fehér  . . . . . . . . . . . . . . .3299 Ft
Biopon takarékos  4,38l  . . . . . . . . . . . . . . .1790 Ft
Persil duo tabs 15 db . . . . . . . . . . . . . . . . .1190 Ft
Tomi 1,46l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 Ft
Domestos 750ml db/# . . . . . . . . . . . . 339/329 Ft
Trend 2 tekercses kéztörlő  . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Pampers pelenka Jumbo pack . . . . . . . . .4790 Ft
Forest 48 tek. toalettpapir extra. . . . . . .1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapir extra  . . . . . . . . 149 Ft


