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Éremeső úszásban 
a Pest megyei 
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Használható tudás 
és szakmaiság
A Szterényi József szakközépiskolából több ezer 
szakember került ki az elmúlt negyedévszázad 
alatt. Az intézmény megalapozott tudással, 
piacképes szakértelemmel engedi útjára diákjait, 
akik a megszerzett tudást jól tudják kamatoztatni 
későbbi munkájuk, vállalkozásuk során. A 
visszajelzések alapján az iskola büszke a náluk 
végzett fiatalok elért eredményeire, sikereire.  8. old.
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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!
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A képviselő-testület januári ülésén tár-
gyalta a város 2015. évi költségvetését. A ko-
rábbi évek gyakorlatát követve idén is több 
fordulóban tárgyalja a testület a költségveté-
si koncepciót. A tervezet egyelőre még több 
bizonytalan tényezőt tartalmaz, melyek az idő 
előrehaladtával tisztázódhatnak. Elsősorban 
ezért szólítja többször is a tárgyalóasztalhoz a 
képviselőket a költségvetés összeállítása. 
 Az első tárgyalási fordulót követően mintegy 
3,5 milliárd forint bevétellel és hasonló mértékű 
kiadással számolt a képviselő-testület. 
 Az önkormányzaton belül megvalósítandó 
fontosabb kiadásoknál az iskolák működési tá-
mogatására  207 millió forintot; közvilágításra 
49 millió forintot; városüzemeltetési feladatok 
ellátására 16 millió forintot; a településen kelet-
kező hulladékok kezelésére és ártalmatlanítá-

Százmilliók fejlesztésre és működésre

Az önkormányzati feladatok hatékony el-
látása érdekében egy kormányhatározatnak kö-
szönhetően Monor önkormányzata 350 mil lió 
forintos támogatásban részesül. Az utóla gos el-
számolási kötelezettség mellett jóvá hagyott 
összeg felhasználási és elszámolási feltételeiről 
támogatási megállapodást köt az önkormány-
zat és a belügyminiszter. A támogatási összeg 
nagy részét fejlesztésekre, beruházásokra kí-
vánja fordítani a városvezetés.  n

Az állam 350  
millió forinttal  
támogatja Monort 

sára 2,7 millió forintot  terveztek a képviselők. 
Továbbra is jelentős összeggel támogatja az ön-
kormányzat a kultúrát és a sportot. A Vigadó Non-
profit Kft. legkevesebb 34,5 millió forintos támo-
gatásra számíthat, a Monori Sportegyesület pedig 
legalább 27 millió forint működési támogatásban 
részesülhet a tárgyalás első fordulója alapján. 
 Jelentős összeget fordít a város gyermekétkez-
tetésre és a konyhák üzemeltetésére: 96,7 millió fo-
rint támogatást fordítana a testület e feladatokra. 
 A tervezet szerint idén sem marad el az utak 
kátyúzása és a padkák rendezése. Erre a célra 6,9 
millió forintot különít el a városvezetés. 
 Jelentős összeget terveztek a fejlesztési kiadá-
sokra, ezen a területen több mint 132 millió fo-
rinttal számol a testület. A 2015. év konkrét 
fejlesztéseiről, beruházásairól várhatóan a kö-
vetkező testületi üléseken születik döntés. V.

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testü-
lete 2015. január 22-én megtartott rendes tes-
tületi ülésén megalkotta és kihirdeti követke-
ző rendeletét:
 1/2015. (I. 26.) számú önkormányzati rende-
let Monor Városi Önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormány-
zati rendelet 5. számú módosításáról. 
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének tel-
jes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek szö-
vege a Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban 
megtekinthető. A rendeletek egységes szerke-
zetbe foglalt szövege, a testületi és bizottsági 
ülések jegyzőkönyvei már olvashatók és letölt-
hetők a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb 
fontos felhívásokról, tájékoztatásokról is érte-
sülhetnek olvasóink. A képviselő-testület nyil-
vános üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő máso-
dik szombaton a Williams TV csatornáján figye-
lemmel kísérhetnek.  nfo

Kihirdetett rendeletek

Február 8-ig: Virág utcai gyógyszertár (Petőfi 
u. 26., tel.: 29/413-881).
 Február 9–15.: Paracelsus gyógyszertár 
(Kossuth L. u. 88/A, tel.: 29/413-634).
 Február 16–22.: Margit gyógyszertár (Balas-
sa B. u., tel.: 29/777-366).
 Február 23-március 1.: Monori gyógyszer-
tár (Kossuth L. u. 65., 29/410-562).
 Március 2–8.: Virág utcai gyógyszertár (Pe-
tőfi u. 26., tel.: 29/413-881).
 A készenlétes telefonszámot mindig az ép-
pen ügyeletes gyógyszertárnál kiírva találják 
meg. A telefonszám hívása után a gyógysze-
rész fél órán belül a rendelkezésükre áll.  nfo

Idén sem kell fizetni 
a hozzájárulást

A szolgáltatóhoz és az önkormányzathoz be-
érkezett kérelmek alapján a képviselő-testület a 
2015. évre is kiterjesztette határozatát, mely sze-
rint a vízbekötések esetében idén is felfüggesztik 
a közművesítési hozzájárulás beszedését. 
 A kérelmekből kiderült, hogy a terveztetés és 
a vízóra elhelyezésére szolgáló műszaki létesít-
mény elkészíttetése mellett jelentős anyagi ter-
het jelent a hozzájárulás megfizetése.  AT

Több ponton is módosul a szociális ellátásokról 
szóló törvény. Az új rendelkezés értelmében az 
idáig jegyzői hatáskörbe foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás és rendszeres szociális segély 
ellátások március 1-jétől a járási hivatal ügyinté-
zési hatáskörébe kerülnek. A módosítás szerint 
a lakásfenntartási támogatás, a méltányos ápo-
lási díj és a méltányos közgyógyellátás március 
1-jétől, az óvodáztatási támogatás pedig szep-
tember 1-jétől megszűnik. Az önkormányzati se-
gély helyett március első napjától települési tá-
mogatás ellátásforma jön létre. Szintén ettől a 
naptól a köztemetés a korábbi szabályozásnak 

Patikák 
ügyeleti rendje

Segítség

Települési támogatás a rászorulóknak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által tá-
mogatott projekt keretében 120 millió forint fel-
használásával épülhet meg a monori sporttelep 
új műfüves labdarúgópályája. A beruházás január 
22-én a tervezői és műszaki ellenőri pályáztatással 
kezdetét vette, az új pálya várhatóan október vé-
gére készül el a jelenlegi edzőpálya helyén.
 A pályát a jelenkor elvárásainak megfelelően 
alakítják ki, kiépített vízelvezető rendszerrel, pá-
lyavilágítással, rögzített labdarúgókapukkal, ruga-
nyos felülettel.  N.

Épülhet 
a műfüves pálya

A költségvetés tárgyalásakor döntött a kép-
viselő-testület, hogy idén is támogatni kívánja a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület szol-
gáltatását. A döntés érelmében 1,5 millió forint-
tal járul hozzá az önkormányzat a fogyatékos 
személyek napközbeni ellátásához, az egyesü-
let támogató szolgáltatásához, valamint a szen-
vedélybetegek közösségi ellátásához.   nfo

megfelelően a polgármestertől ismét testületi 
hatáskörbe kerül. 
 Települési támogatás nyújtható a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 
18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátarto-
zó ápolását, gondozását végző személy részére, 
a gyógyszerkiadások viseléléséhez, a lakhatási ki-
adásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó sze-
mélyek részére. A képviselő-testület a létfenntar-
tást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntar-
tási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 
települési támogatást köteles nyújtani.  nfo
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HÍREK

Új gyepmester

Strázsahegyi 
Fánkfaló

Júliusig ellenőrzik 
a kéményeket

Pályázat útján értékesítik a lefoglalt járművet

Sokan látogatják a Jégteraszt

Monor 2015. évi programtervezete megta-
lálható a város hivatalos honlapján, a www.
monor.hu weboldalon. A letölthető doku-
mentum részletesen, havi bontásban mutat-
ja be a városi programok zömét, egészen de-
cember 20-ig. Kulturális és sportesemények, 
jótékonysági rendezvények, civilszervezetek 
gyűlései egyaránt szerepelnek a táblázatban, 
amely segítségével előre megtervezhetik, 
mely eseményeken kívánnak részt venni. nfo

Letölthető a város 
2015-ös programtervezete

A gyepmesteri feladatok ellátására Monor Vá-
rosi Önkormányzat január 1-jétől a ceglédi telep-
helyű Állatmenhely Nyílt Alapítványt bízta meg. 
 A közterületen kóborló állatokkal, illetve a köz-
területen elhullott állati tetemmel kapcsolatban 
bejelentésüket munkaidőben a monori önkor-
mányzatnál a 29/612-317 telefonszámon, munka-
időn túl a 06-30/258-8900 számon tehetik meg. 
 Magáningatlanról történő élő állat- vagy el-
hullott állati tetem elszállítása esetén Beke Levente 
gyepmester hívható a 06-30/408-6601 számon. 
Az elszállítás költsége az állat tulajdonosát terheli. 

Monori önkormányzat MŰVÁK iroda

Kicsik és nagyok körében egyaránt nagy si-
kere van a monori jégpályának. A mono-
ri önkormányzat támogatásával megvalósult 
Jégteraszt délelőttönként az iskolások és óvo-
dások ingyenesen vehetik igénybe. A korcso-
lyázás szervezett keretek között zajlik, a gye-
rekeket pedagógusok és a pályát üzemeltető 
cég oktatója felügyeli. A kezdők különböző fej-
lesztő feladatok elvégzésével tanulhatnak kor-
csolyázni, a haladók pedig továbbfejleszthe-
tik tudásukat. 
 – A fővárosi pályán is hasonló rendszerben 
zajlik az oktatás, ott azonban fizetni kell érte. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás köré-
be tartozó feladatokat Monor közigazgatási ha-
tárain belül a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai 
látják el. Monoron a vállalat kollégái január 6. és 
július 20. között ellenőriznek. A társaság alkalma-
zásában álló dolgozók fényképes igazolvánnyal 
és névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. 
 Monor a Magyar Kémény Kft. ceglédi kiren-
deltségéhez tartozik. Cím: 2700 Cegléd, Félház 
utca 58. Telefonszám: 06-40/918-025/232 mel-
lék. Ügyfélfogadás hétfőn 12-16 óra között, 
szerdán 10-16 óra között, pénteken 8-11 óra kö-
zött. E-mail: cegled@magyarkemeny.hu.  V.

A polgármesteri hivatal nyilvános pályá-
zat keretében kíván értékesíteni egy személy-
gépkocsit. A végrehajtás során lefoglalt 2005-
ös évjáratú BMW 560L típusú autó eladási ára 
1 500 000 forint. Az autó eleje sérült. 
 A jármű megtekinthető a polgármesteri hi-
vatal ügyintézőjével történt előzetes időpont- 
egyeztetést követően a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság gépjárműtároló telephelyén (Buda-
pest, XIX. ker., Hoffherr Albert u. 11.). 
 A pályázati ajánlatokat zárt borítékban „BMW 
560L” megjelöléssel a polgármesteri hivatal ik-
tatójában lehet benyújtani február 27-én 12 órá-
ig. A pályázatnak tartalmazni kell az ajánlatte-
vő személyi adatait, elérhetőségét és az ajánlott 
vételár összegét. 
 A határidőre beérkezett ajánlatok közül 5 
munkanapon belül választanak nyertest. A jár-
művet az nyerheti el, aki a legmagasabb vétel-
árat ajánlja. 
 További információ és időpont-egyeztetés 
személyes megtekintéshez a 29/612-321 telefon-
számon. nfo

Február 14-én 14 órai kezdettel a strázsahe-
gyi KultPincében farsangi fánkot, forralt bort, me-
leg teát készítenek és kínálnak a Lions klub tagjai, 
valamint népzene, gyermekfoglalkozások és más 
szórakoztató programok színesítik az eseményt, 
amelyen ünnepélyes keretek között kiosztják a 
Békeposzter-rajzpályázat díjait is. A jótékonysá-
gi rendezvény bevételéből a szervezők monori 
gyerekek nyári táboroztatását támogatják. nfo

Monoron kedvezőbb a helyzet, itt a gyerekek 
oktatását az önkormányzat finanszírozza – tud-
tuk meg az iskolásokat felügyelő oktatótól.
 Délután 21 óráig belépőjegy ellenében fel-
nőttek is használhatják a pályát. Korcsolyát bé-
relni is lehet, a vendégeket fedett öltöző és for-
ralt bor is várja a helyszínen. 
 Mint megtudtuk, akár 16-17 fokban is képes 
a rendszer jeget előállítani, ugyan ilyen hőmér-
sékletnél a felszíne már vizes lehet, de még al-
kalmas a korcsolyázásra. 
 A jégpályát február 28-ig élvezheti a lakosság.
 VN
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KÖRKÉRDÉS

Hogyan fogadja Monor a 
MÁSHONNAN ÉRKEZŐKET?
Miközben az utcákat járva kérdezősködünk, 
sok egyéb mellett azt is tapasztaltuk már, hogy 
minden második-harmadik járókelő, akit 
megszólítunk, azt válaszolja: ő nem monori.

Hirdetés

Füri László

Sápi Zsolt

Rakita Sándorné

Kulcsár LászónéJuhász László

S O F T W O O D  K f t . 

www.softwood.hu   +36-30/-9000-525

Minőségi fa nyílászárók közvetlen a gyártótól

ingyenes helyszíni felmérés

ablakok igény 
szerint 3 rétegű 

üvegezéssel! felületkezelés igény szerint.
régi tokba építés bontás nélkül!

Bontás, beépítés

gyártás 
egyedi 

méretben is!

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

Parole
 NYELVISKOLA

®

ANGOL ÉS NÉMET NYELVTANFOLYAMOK,
délután, este és hétvégén.
FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:
-ANGOL KEZDŐ ÉS ÚJRAKEZDŐ
-NÉMET KEZDŐ
-ANGOL ÉS NÉMET KÖZÉPHALADÓ SZINT.

Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

Amikor hozzáteszi azt is, hogy 
honnan jött, legtöbbször va-
lamelyik szomszéd telepü-

lés neve hangzik el, de az sem megy 
éppen ritkaságszámba, hogy egé-
szen távoli helyet nevez meg valaki 
lakóhelyéül. Néha olyat, amiről még 
csak nem is hallottunk. Ilyenkor el is 
töprengünk: vajon ő hallott-e Mo-
norról, mielőtt idesodorta volna va-
lami halaszthatatlan teendő?
 Jövés-menés, beszélgetés köz-
ben azt is észre kellett vennünk, 
hogy a kis lélekszámú települések-
ről való megszólítottak sokkal ba-
rátságosabbak és közlékenyebbek, 
mint a városiak. Utóbbiak – talán a 
rossz tapasztalataik miatt – a legár-
tatlanabb kérdés mögött is fondor-
latot, átverést sejtenek. Megesett, 
hogy megszólítottunk már épp szó-
ra nyitotta volna a száját, hogy vá-
laszoljon nekünk, amikor az ismerő-
se rákiáltott: ne tegye, ha nem akar 
magának rosszat.
 Kétségtelen hogy bőven van 
okunk az egymással szembeni bi-
zalmatlanságra, a kérdezősködést ez 
alkalommal azzal folytattuk, hogy 
megérdeklődtük: Monor – különös 
tekintettel a hivatali ügyintézésre – 
vajon hogyan fogadja a máshonnan 
érkezőket? 
 A gombai Füri László Monorra jár 
fodrászhoz, postára, lottózóba, ügye-
ket intézni, olykor vásárolni is – tudtuk 
meg – és már csak amiatt sincs sem-
mi a gondja a fogadtatással, mert itt 
született. Gombára nősült, ott is lakik, 

de változatlanul monorinak érzi ma-
gát – mondta, és ezen amiatt nem le-
pődtünk meg, mert már többször 
volt alkalmunk hallani a kijelentést:  
„Nem itt lakom, de monori vagyok.” 
Mi ilyenkor arra gondolunk: hát így is 
meg tud mutatkozni a hűség...
 Sápi Zsolt csak nemrég költözött a 
családjával Péteribe – hallhattuk a ba-
rátságos, közvetlen fiatalembertől – 
és azóta is rendszeresen átjár Monor-
ra. Hol a bankban, hol a földhivatal-
ban van elintézni valója, de a vásár-
lásokat is itt bonyolítja. Eközben azt 
tapasztalja – osztotta meg velünk –, 
hogy a hivatalokban és az üzletek-
ben is nagyon kedvesek és segítőké-
szek az alkalmazottak. De nem csak 
ők – amerre eddig megfordult, maxi-
málisan elégedett lehetett azzal a fo-
gadtatással, ami úgy látszik, itt annak 
is kijár, aki nem ismerős. 
 Rakita Sándorné csévharaszti, 
de Monoron dolgozik – derült ki –, 
így aztán naponta átjár a városba. 
Magán és hivatalos ügyeinek inté-
zése közben még soha nem talál-
kozott elutasító vagy goromba ma-
gatartással – mondta –, nincsenek 
rossz tapasztalatai.
 A bényei Kulcsár Lászóné arról 
beszélt, hogy egészen friss nyug-
díjas, most már van ideje Monor-
ra átjárni, és meg is teszi. Korábban 
például csak a szombati piacokra 
buszozott át, újabban már szerdán-
ként is jön. Mindent itt intéz – me-
sélte –, hiszen Bényén csak egy kis 
bolt van, semmi más. Szerencsére 

olyan jó a közlekedés, hogy gyakran 
egyik busszal jön, a másikkal már 
fordulhat is vissza. Ez alkalommal két 
hivatalos ügye is akadt, de mindket-
tő olyan gyorsan és udvariasan el-
intéződött, hogy még a délelőttje 
sem ment rá – tudtuk meg. Elége-
dett mindazzal amit a város neki, 
a szomszéd községből érkezőnek 
nyújt – vélekedett Kulcsárné.
 A monorierdei Juhász László azt 
mondta: ritkán fordul meg Mono-
ron. Ha mégis, akkor is a pénzügyei 
miatt, a bankban, mint ez alkalom-
mal is. Ha netán más ügyek szólítják 
a városba, ami nagyon ritka, eddigi 
tapasztalatai szerint korrekt, barátsá-
gos fogadtatásban van része – de-
rült ki. Amikor aztán arra is rájöttünk, 
hogy akivel éppen szót váltunk, 
nem más, mint Monorierdő korábbi 
polgármestere, jobbnak láttuk nem 
előhozakodni további kérdésekkel, 
ismerve a város és hajdani telepü-
lésrészének nem kifejezetten har-
monikus kapcsolatát… Beszélgető 
partnerünk ezt szemlátomást maga 
sem forszírozta, így azzal a tanulság-
gal zárhattuk aznapi sétánkat: a vá-
ros a kívülről érkezőknek is barátsá-
gos arcát mutatja.  Molnár Anna
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Városunk adventi időszaktól 
újévig terjedő közösségi 
programjai évről évre gaz-
dagabbak és népszerűbbek.

Hirdetés

KÖZÖSSÉG

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

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

KeréKpár center
Minőségi  

kerékpárok

A TÉL MÁR NEM TART SOKÁIG! KÉSZÜLJ A JÓ IDŐRE!
VAN MÁR JÓ BRINGÁD?

NE UTAZZ, VÁSÁROLJ HELYBEN!

Nézz szét nálunk az otthonodból: www.memobike.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva

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

K öszönet illeti ezért elsősorban az egyháza-
kat, a karácsony hangulatához igazán illő 
rendezvényeikért. Lelkészeik megszívlelen-

dő aktuális gondolatai mellett hallhatjuk kóru-
saikat, élvezhetjük szeretetvendégségüket. De a 
hagyományossá vált adventi kiállítás, hangver-
seny és jótékonysági koncert is emelkedetteb-
bé teszi ezt az időszakot, nem csupán a templo-
mokban, de azokon kívül is.
 A monoton hétköznapoknál va-
sárnapibb lélekkel járván-kelvén 
számosan megjegyezték, hogy ez 
alkalommal az eddigieknél is szeb-
ben sikerült városunk központjá-
nak ünnepi díszkivilágítása. Különö-
sen a Takarékszövetkezet mellett álló 
gömbkőrisfa elegánsan elrendezett 
fényfüzérei arattak nagy sikert. So-
kan örömmel fotózták is. (A közölt 
képet Berzeti Erika küldte be.) A ne-
gyedik gyertyagyújtás előtti reggel-
re viszont valaki letépte az izzósor 
egy szakaszát. Egy a lelógó vezeté-
ket észlelő, a közelben lakó polgár-
társunk értesítette a rendőrséget, at-
tól tartva, hogy az akár áramütést is 

okozhat. Rendünk őrei biztosították is a helyszínt 
addig, amíg a kijavítás megtörtént. Csakhogy ak-
kor olyan hidegfényű izzósort – ami addig a lel-
künket oly jólesőn melengette – már nem le-
hetett hirtelen beszerezni. A más színű – meleg 
fényű – pótlás látványa viszont lehűtötte a szem-
lélők kedélyállapotát. Arról árulkodott ugyanis, 
igen figyelemfelhívóan, hogy a rongálóknak sem-
mi nem szent és sérthetetlen. A Vigadó és az ön-
kormányzat összefogásával, majd háromheti gon-
dos munkával sikerült ilyen fényekbe öltöztetni a 
centrumot. Nem is az anyagi kár, hanem az ünne-
pet sem kímélő ártó szándék volt az, ami szomo-
rúságot okozott. Pedig némi reményt jelenthet, 

hogy a tavalyi fenyő-
díszlopás most nem is-
métlődött meg, és a 
színpadi betlehem fi-
gurái is hiánytalanok és 
sértetlenek maradtak.
 De a rongálások saj-
nos továbbra sem szá-
mítanak kivételesnek. 
Időben illetve tér-
ben sem kell messzire 
mennünk, hogy továb-
bi példákat mondjunk.
 Január 10-én az em-
lített gömbfa közelé-
ben, a főtéri park pad-
jai mögött letörve 
hevert az egyre ma-

gasabbra törő örökzöld fenyőfélének egy két-
méteres ága. A környékbeli lakók többször láttak 
ott a nagy fára mászó, felelőtlen erőfitogtató-
kat. Valószínűleg sokan nem is gondolnák, hogy 
egy közősségnek okozott anyagi kárral egyé-
ni, személyes érzelmeket is lehet sérteni. Utá-
najárásunk során kiderült, hogy ez esetben ez 
történt. Ennek a különleges, gondosan kiválasz-
tott kék atlasz cédrusnak kezdetben csenevész-
nek tűnő csemetéjét az orchideáiról neveze-
tes Borzsák András vásárolta meg, saját pénzén. 
Az akkori polgármester, dr. Marton Aurél megbí-
zásából ő tervezte át a park Takarékszövetkezet 
melletti felét, és a közhasznú munkások vezető-
jeként ő irányította az átalakítás megvalósítását 
is. E nevezetes fát is ő ültette ide, gimnáziumi ta-
nár édesapja, dr. Borzsák Sándor emlékére, annak 
névnapján, 1994-ben. Azért a Zeneiskola bejára-
tával szemben helyezte el, mert egykori barátja, 
a sokat utazó neves zenész – Budai Imre (aki itt is 
tanította a fúvósokat) – hívta fel figyelmét erre a 
külföldön népszerű fafajtára. Tudatos rongálása a 
hozzá kötődő emlékek miatt még fájdalmasabb.  
 Január 12-én jelentette az egyik közterület-fe-
lügyelő, hogy a Tavas parkban is komoly károko-
zás történt. A sétány helytörténeti szempontból 
is értékes ismertető táblái közül az egyik legér-
dekesebbet valaki tönkretette. A pákászat és csí-
kászatról szóló tájékoztató táblát kitépte és a 
csatornába dobta, a fémállványát pedig összela-
pította. Ezzel egy szellemi értéket, egy helyi ku-
tatási eredményt, ismeretterjesztő szándékot 
is megsértett. Hogy vajon miért? Erre nem le-
het magyarázat. Ebből semmilyen haszna nem 
származhatott. Csak a puszta rombolásért. Csak 
azért is. 
 A KÖVÁL azóta – dicséretes gyorsasággal – a 
tartószerkezetet kijavította és megerősítette, a 
14. számú táblát visszahelyezte. De aggasztó té-
nye továbbra is igényli odafigyelésünket. Sajnos, 
folytathatnánk a sort. Az említett esetek a hétvé-
gi duhajkodások eredményei. A tettesek ismeret-
lenek. A feljelentések ilyen esetekben nemigen 
kecsegtethetnek biztató eredménnyel. És ezt az 
írást pont azok nem olvassák, akiknek kellene.
 De a mindannyiunk értékeit rombolók kezét 
csak közösen foghatjuk le. Ha például a nagy-
szülők vagy a szülők észlelnek valami gyanús 
jelet környezetükben, könnyebben segíthet-
nek hozzátartozóik jobb belátásra bírásában, hi-
szen az ő utódaik is szeretnék élvezni létreho-
zott örökségünket. Több örömmel és kevesebb 
ürömmel. B.V.

Öröm és üröm

Felismerhetetlenségig megrongált tábla
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Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Cím: Monor, 
Kistói út 120.

Telefon: 
06-29/415-176  

nyitva: 
H–P: 8–17 
Szo: 8–12

ÉPüleT-
gÉPÉSzeTi 

szerelvények 
boltja

Hi
rd

et
és

TEHETSÉG

A környezetvédő 
ÉPÍTŐMESTER

Egy monori férfi sokoldalú és tetszetős kivitelű 
építménye tavaly első díjat nyert kertkategóri-
ában azon a pályázaton, amit hazai magazinok 
hirdettek meg, neves cégek szponzorálásával.

V annak akik szalonnasütőt épí-
tenek a kertjükbe, mások 
úgy gondolják, grillsütő nél-

kül nem létezhet valamirevaló ud-
var. Újabban a kemenceépítésnek is 
nagy divatja van: egyesek szakköny-
vekből elsajátítva a tudnivalókat, sa-
ját kezűleg látnak neki az építésének 
– mások mesterre bízzák a munkát.
 A Monoron lakó Dupaj Péter sze-
mélyében azonban szinte véletle-
nül olyasvalakivel sikerült megis-
merkednünk, aki valamennyiüket 
felülmúlja: családi házának kertjébe 
olyan kombinált tűzrakóhelyet épí-
tett, amely sparheltből, kemencé-
ből, bográcsozóból, grillezőből és 
füstölőből áll. Vagyis: lehet ott sütni- 
főzni, de télen házikolbászt és sza-
lonnát füstölni is.
 Dupaj Péter a Műcsarnok kiállítás-
technikusa. Szereti, amit csinál. És 
aki szereti, amit csinál, azt a szakmai 
sikerek sem szokták elkerülni. Nem 
dicsekvő ember, de annyit elárul: 
több ízben is ott lehetett az Olasz-
országban rendezett Velencei Bien-
nálén, ahol a magyar pavilonok ki-
állításainak építésében vett részt. 
Nem mulasztja el megemlíteni Mol-
nár Évát, a Fészek Művész Klub kiál-
lításrendezőjét, mint akinek sokat 
köszönhet: nemcsak hogy tőle ta-
nulhatta meg a kiállításrendezés 
szakmai fortélyait, de biztatása, bő-
kezűen mért elismerése és dicsére-
tei szinte szárnyakat adtak neki 
– mondja, és mert az ilyen főnök-
ből túl sok nincsen, ezt mi is azon-
nal megjegyezzük.
 Hamar kiderül az is, hogy Dupaj 
Péter az a típusú ember, aki a vele 
született képességeit nem hagyja 
kihasználatlanul a szabadidejében 

sem. Valamit folyton csinálnia kell, 
lehetőleg olyat, ami a családjának 
is hasznára van. Így született meg 
a komplex kerti tűzrakóhely ötlete 
is. A gyakorlati teendőknek persze 
alaposan utánaolvasott, mert sze-
reti mindenből a lehető legjobbat 
kihozni.
 Amikor a kemencében kisült az 
első kenyér, az is olyan jól sikerült 
– tudjuk meg – hogy tízéves kisfia, 
Dominik kijelentette: ez olyan finom, 
hogy ő ezentúl mindig ilyet szeret-
ne enni.
 Ő pedig mindig nagyon határo-
zottan ad a fia szavára – mondja –, 
az őszinte, komoly kisfiú véleményét 
sosem hagyja figyelmen kívül. 
 Ez élőszóban olyan szépen hang-
zik, hogy egy pillanatra meg is ható-
dunk, de aztán szóba kerül a két ki-
csi is, a nyolcéves Iringó és a kétéves 
Bátor, akik még csak fogyasztókként 
vannak jelen a családi 
ügymenetben, így az-
tán máris visszatérhe-
tünk a tűzrakóhely fon-
tosságára.
 A füstölőben, 
mondhatni felavatás-
képpen,  a karácsony 
előtt vett fél disznó 
sonkája, szalonnája érik most ép-
pen. Dupaj Péter Erdélyben élő 
apósa révén, mint mondja, „nép-
rajzkutatást végzett” a témában a 
környéken, ahol öt hétig sóban tart-
ják, heti egyszer forgatják a füstöl -
ni valókat, majd mehet a bükkfa 
– itthon inkább az akác – fűrészpo ra 
fölé füstölődni, hogy húsvétra szé-
pen meg is érjen.
 Ha jön a jó idő, családi és baráti 
összejövetelek helyszíneként szol-

gál majd a tetszetősen kiépített 
hely, amit Dupaj Péter az újrahasz-
nosítás elvét messzemenően szem 
előtt tartva hozott létre. A bontott 
téglákon kívül minden más anyag 
– a szögvasak, a kazánlemezek is – 
szolgáltak már egyszer, most azon-
ban, ahogyan az építő fogalmazza, 
„meg lettek szólítva”, ne menjenek 
a szemétbe, legyenek újra az élet 
részei.
 – Van ebben egy kis szakrális ér-
zés is – szabadkozik Dupaj Péter, pe-
dig aki próbálta már, pontosan érti, 
milyen az, amikor „visszanéz” az em-
berre munkájának eredménye.
 Most majd a passzív üvegház 
építése következik. Amit ugyan-
csak komoly kutatómunka előzött 
meg. Dupaj Péter olyan mélysége-
kig megismerte leendő vállalkozásá-
nak részleteit, hogy már azt is  tudja, 
a talajba ásandó hőtároló vizes hor-
dók vizének sótartalma három és fél 
százalék lesz – mint az óceáné. Mert 
annak a legnagyobb a hőtároló ké-
pessége. 
 A passzív üvegház is bontott 
anyagokból készül majd, a lehető 

legkisebb anyagkölt-
séggel. Amint szolgá-
latba áll, megtermeli a 
család asztalára kerü-
lő zöldségszükségletet, 
sőt arra is futja majd, 
hogy legyen elég zöld-
takarmány télen is a 
nyulaknak. Mert majd 

nyulak is lesznek, hiszen tudnivaló, 
hogy húsának minősége, tápértéke 
a haléval vetekszik, trágyája pedig a 
növények számára bír a leghaszno-
sabb tápanyagokkal.
 – Azt használjuk, amit a termé-
szet már régóta tud. Hiszen ő tudja 
a legjobban – jegyzi meg Dupaj Pé-
ter, mint aki már tisztában van vele, 
kinek lehet hinni.
 Mi meg most kezdjük újratanulni.

Kertész Zsuzsa

„Azt használjuk, 
amit a természet 
már régóta tud. 
Hiszen ő tud-
ja a legjobban.”
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OKTATÁS

Sokszor, sok helyen hangzik el az a vád a mai iskola-
rendszerrel kapcsolatban, hogy nem alkalmaz-
kodik a kor igényeihez és kevés praktikus tudást 
közvetít. Nos ez a Szterényi József Szakközépiskola 
és Szak iskolára nem érvényes egyáltalán. 

Használható tudás 
és szakmaiság 
a SZTERÉNYIBEN

Hirdetés

• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet
• Természetes hangzás

• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség
• Részletfizetési lehetőség

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

AJÁNDÉK 

GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

*Az akció ideje alatt egy személy max. 
12 db elemet vásárolhat akciós áron. 
Az akció 2015. március 15-ig vagy a 
készlet erejéig tart tart.

Hallókészülék 
elem

Kérjük hozza magával hallókészülékének  
kiskönyvét és ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!

49 
Ft/db*

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre
Az akció 2015. március 15-
ig vagy a készlet erejéig tart 
tart. Az akció részleteiről 
érdeklődjön audiológusánál.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

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

Hogy miért? Mert az iskola ne-
gyedszázados története 
alatt sok ezer olyan szakem-

bert indított útjára, akiknek több-
sége nagyszerűen tudott élni az 
itt megalapozott tudással. Akik 
szakértelmüket kamatoztatni tud-
ták későbbi munkájuk, vállalkozá-
suk során, de olyanok is akadtak, 
akiknek élete új irányba indult. Az 
intézménybe érkezett visszajelzé-
sek alapján, az iskola büszke a ná-
luk végzett fiatalok elért eredmé-
nyeire, sikereire. 
 Tanulók százai veszik igénybe 
évről évre az iskola nyújtotta kép-
zési lehetőségeket. Népszerűségé-
nek egyik oka, hogy az intézmény 
egy olyan kistérség kellős közepén 
helyezkedik el, ahol rendkívül nagy 
igény van a szakmát és érettségit 
is adó képzésekre. Az iskola min-
dig is igyekezett olyan szakmákat 
oktatni, melyekre nagy a kereslet a 
munkaerőpiacon. Tudta ön például 
azt, hogy az elmúlt évtizedekben 
olyan szakembereket is képeztek 
a Szterényiben, mint fényképész, 
fogtechnikus, mezőgazdasági gép-
szerelő, kőműves, ács, autószerelő, 
nőiruha-készítő, lakatos, esztergá-
lyos, európai üzleti asszisztens, ter-
mékdíj ügyintéző vagy elektronikai 
műszerész?

 Persze az idők változnak, mely-
lyel együtt a munkaerőpiac is átala-
kul. Egy dinamikusan fejlődő, modern 
iskolának pedig követnie kell a pia-
ci igényeket és képzési rendszerét fo-
lyamatosan ahhoz kell igazítania. A 
Szterényiben jelenleg ötfajta szakis-
kolai képzés (festő, mázoló és tapétá-
zó, eladó, pincér, asztalos, villanyszere-
lő), valamint három szakközépiskolai 
ágazat található (kereskedelem-mar-
keting, informatika, gépészet).
 A szakiskolai képzés jelenleg há-
roméves. Az első tanévben az in-
tézmény biztosítja a gyakorlati 
képzést tanműhelyeiben, a követ-
kező két esztendőben pedig a di-

ákok valóságos piaci körülmények 
között sajátítják el a szakma alap-
jait. Ez rendkívül fontos tanulá-
si lehetőség, mely növeli a későb-
bi elhelyezkedés esélyeit. Sokan 
vizsgáik teljesítése után is marad-
hatnak gyakorlati képzőhelyükön, 
mely indulásukat megkönnyíti.
 A szakközépiskolai képzés sikere 
főként abban rejlik, hogy a közisme-
reti tárgyakon kívül a tanulók a négy 
év alatt magas óraszámban tanul-
ják a szakmai tárgyakat, melyekből a 
negyedik év végén érettségi vizsgát 
tesznek. 
 Az érettségi megszerzése után 
lehetőség van további tanulmányok 
folytatására az intézmény falain be-
lül. Logisztikai ügyintéző, gazdasági 
informatikus és mechatronikai tech-
nikus képzéseken vehetnek részt 
az érettségi vizsgával rendelkezők. 
A mechatronikai technikusok szin-
te teljes létszámban, minden évben 
már a záró vizsgájuk során munka-
hellyel vagy munkalehetőséggel 
rendelkeznek, mivel a környező tele-
püléseken lévő cégek az iskolán ke-
resztül próbálnak fiatal szakembe-
rekhez jutni.
 Az iskola érettségizett diákjai kö-
zül többen tanulnak tovább egyete-
meken, főiskolákon és felsőoktatási 
szakképzéseken, ahol tovább fej-
lesztik a Szterényiben megalapozott 
szakmai tudásukat.

 A színvonalas szakmai képzés 
egyik alappillére a megfelelő fel-
szereltséggel rendelkező tanműhe-
lyek kialakítása. A Szterényi minden 
szakmában rendelkezik ilyennel. Az 
érettségit követően a diákok a tan-
irodában, valamint az elektronikai és 
pneumatikai gépekkel felszerelt tan-
műhelyekben sajátíthatják el a szak-
mai fogásokat. Az asztalosok ebben 
az évben költöztek át az iskola Tol-
di utcai épületében kialakított tága-
sabb képzési helyükre. Ennek meg-
valósítását a festő és asztalos tanulók 
végezték szakoktatóik irányításával. 
A gépészeti területen az iskola egy 
gépi forgácsoló tanműhellyel rendel-
kezik, de folyamatban van egy kézi 
megmunkáló tanműhely kialakítása 
is. A festő tanulók is saját „otthonnal” 
rendelkeznek, melyet ők díszítettek, 
festettek, újítottak fel, saját igényeik-
nek megfelelően. A pincér és eladó 
tanulók pedig négy éve foglalhatták 
el az iskola új épületszárnyát, mely-
ben tankonyha, bárpult, és kereske-
dő kabinet áll rendelkezésükre.
 Az egyre szépülő, bővü-
lő Szterényi továbbra is várja azo-
kat, akik szakmát, vagy ezzel együtt 
érettségit is szeretnének. A közép-
iskola engedélyt kapott arra, hogy 
érettségire felkészítő kétéves nap-
pali képzést indítson szakiskolai bi-
zonyítvánnyal rendelkezők részére. 
Várják azokat, az OKJ-s végzettség-
gel rendelkező fiatalokat, akik idén, 
vagy tavaly fejezik, fejezték be ta-
nulmányaikat és szeretnének két év 
alatt nappali tagozaton érettségit 
szerezni. Ez meghatározott létszám-
mal indítható be, melyre még lehet 
jelentkezni. A későbbi tervek között 
szerepel továbbá a felnőttképzés 
beindítása, a piaci igényeknek meg-
felelő szakmák meghirdetésével.
 Az idén huszonötödik születés-
napját ünneplő Szterényi József 
Szakközépiskola és Szakiskola nagy-
szerű példája annak, hogyan egé-
szítheti ki egymást a használható, 
korszerű tudás és a színvonalas szak-
mai képzés.  Nagy RenátaAz intézmény tanműhelyeiben biztosított a minőségi gyakorlati képzés 
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EMBEREK ÉS HELYEK

Emberek és helyek. Ezektől lesz 
egy város az, ami. Emlékeink a 
velük kapcsolatos epizódokból 
alakulnak ki, mozaikról mozaikra.

Egy stand a PIACON

Csinos Károly egyéni vállalkozó: 
Tel.: 06-70/384-6746

Kovács István: 06-70/355-5118
2200 Monor, Deák F. utca 10.
E-mail : csinosk@freemail.hu

Minden, ami 
kémény!

•   Vállaljuk kémények 
bélelését, szerelt 
kémények 
kivitelezését, 
kályhákhoz, 
kandallókhoz alu 
és rozsdamentes 
kivitelben.

•   Turbós gázkazánok 
kéményeinek 
kivitelezését, teljes 
körű ügyintézését!

•   Vállalunk  minden 
nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkákat!

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT,
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS, 
-RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011
Női, férfi-, gyermek- és sportszemüveg-
keretek széles választékban kaphatók.

Speciális szemüveglencsék, 
napszemüvegek, nagyítók,  ápolószerek, 

tokok, kiegészítők forgalmazása.
ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 
FIZETÉSI LEHETŐSÉG

VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Februártól új helyen!
SZEM ÍRISZ OPTIKA
ADY 24  ÜZLETHÁZ

Monor, Ady Endre út 24.

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

Nyitva: keddtől péntekig: 9:00–17:00-ig
szombaton: 9:00–12:00-ig

Hirdetés

V annak csakis saját használatra szánt emlé-
keink, de vannak közösek is, amelyek ösz-
szekötnek minket.

 Ha például monori ember elvetődik valami tá-
voli vidékre, ott találkozik egy másik monorival, 
majd egyikük a vacsoraasztalnál, a zöldséges tál 
fölött egyszer csak azt mondja: 
 – Emlékszel, a piacon Sléder Istvánné Bokros 
Marika standjára?
 Akkor ott többet erről nem is kell magyarázni, 
tudják pontosan, kiről, miről van szó.
 Sléder Istvánnénak a nagymamája kezdte, az-
tán az édesanyja folytatta a piacozást, ő maga 
már a harmadik generáció tagjaként áll a stan-
don. A nagyszülei, szülei is gazdálkodtak, és ter-
mészetes volt, hogy a fölösleget eladják. Jó he-
lyen laktak, a piac melletti utcában, ahol Sléder 
Istvánné ma is lakik, noha a házra a generációk 
alatt végbement változtatások miatt, már nem is-
mernének rá a régiek.
 Kicsi gyerekként kiültek a testvérével az ablak-
ba, nézelődni. Vígan elfértek a párkányon, hat-
van-hetven centi vastag falai voltak annak idején 
a házaknak. Aztán, ha már nagyon ficánkoltak, 
valaki értesítette a mamát a szomszédos piacon: 
„Marika, gyerekek az ablakban!” – és máris lehe-
tett intézkedni.
 Nagyobbacska lányként Bokros Marika már 
gyakorlott piaci kofa volt – ezt a megjelölést 
azonban ez alkalommal csakis jó értelemben al-
kalmazzuk. Amikor a szülei az aratással voltak el-
foglalva, egy hétig is egyedül árult a bódéban, 
nyugodtan rá lehetett bízni az üzletet. Mivel a 
mezőgazdasági munkák egyike-másika tanítá-
si időre esett, a kislány olyankor igazoltan hiány-
zott. A számtanórákon pedig őt már eleve azzal 
a megjegyzéssel szólították felelni, ha súly- vagy 
űrmérték átszámításáról, összeadásról, kivonásról 
volt szó, hogy „de te ezt úgyis tudod!”
 Sose ment volna sem a vasúthoz dolgozni, 
sem a hentesboltban nem töltött volna hat évet, 
ha a család földjei megmaradtak volna – mond-
ja most. De még a kárpótlással is olyan rosszul 

jártak, hogy a Vasad és Üllő közti területek tulaj-
donjoga másik településhez került, mire vissza-
kaphatták volna, így ők az osztozkodásból épp ki-
maradtak.
 Azért amit tud, Sléder Istvánné a kertjében így 
is megtermel. A zöldségüzletet ugyan évekkel 
ezelőtt feladta, de a piaci standját minden szer-
dán és szombaton megrakja zöldséggel, gyü-
mölccsel. Télen reggel ötkor nyit a piac, olyankor 
ő négykor kel, nyáron pedig háromkor. 
 Tavaly egy ideig kórházba kényszerült, akkor a 
vele egy házban élő lánya és az unokák helyette-
sítették. Aztán felgyógyult, újra a helyére állt, ez 
nem is történhetett másképpen. Mert amennyire 
ő nem tudja elképzelni az életét piacnapok nélkül, 
ugyanúgy a helyi közönség sem a piacot nélküle.
 Igaz, egyszer hosszabban is hiányzott, noha 
akkor is igazoltan.
 Ugyanis a most 47 éves fia az Egyesült Álla-
mokban él feleségével és kislányával, Boston 
kertvárosában, őket ment meglátogatni.
 Úgy indult el itthonról hogy egyetlen szót 
sem tudott angolul, mégis olyan könnyedén vet-
te az akadályokat – meséli –, mintha csak itthon, 
a határokon belül akadt volna dolga. Igaz, amikor 
a bostoni repülőtéren az átszállásnál elakadt és 
kézzel-lábbal magyarázni kezdett volna az infor-
mációs pultnál, az ott lévő fiatalember leintette: 
 – Csókolom, ne tessék idegeskedni, én is ma-
gyar vagyok.
 Húsz éve ment ki Sléder Istvánné fia Ameriká-
ba – hallgatjuk a történetet. – Beiratkozott egy fil-
mes akadémiára, és olyan jól boldogult, hogy a 
társaival ő készíthette Bush elnök kampányfilm-
jét. Most  számítástechnikával foglalkozik. New 
Yorkban megismert egy esztergomi lányt, csalá-
dot alapítottak, szép házban élnek egy erdős vi-
déken. Három hónapot töltött ott velük Sléder 
Istvánné, de a viszontlátás öröme, az összes kör-
nyékbeli nevezetesség megtekintése közepette 
is úgy érezte: neki itthon jobb.
 Annyira nem volt ott kint semmi elfoglaltsá-
ga, hogy bár megrökönyödött kissé, de még an-
nak is örült, hogy az ottani lakók külön erre a cél-
ra szolgáló porszívóval szedegetik össze az avart 
az erdő fái alól. Ebbe ő is besegített, de aztán ha-
mar megérkezett a hó. 
 A most hétéves amerikai kisunoka – aki ed-
dig csak magyarul tudott, most kezd angolul is 

beszélni – hároméve-
sen látogatott haza 
egy nyáron. Kivitték 
a piacra is, a mama 
standjára, ahol meg-
nézhette, hogyan mé-
rik a krumplit, répát, 
paprikát. 
 Már az ő emlékei 
közt is ott van ez a 
hely, ha nem is olyan 
magától értetődően, 
mint a született mo-
noriakéban. De talán 
ő is megőrzi a piaci 
forgatagot, a színeket, 
a standot… A nagy-
mamát egészen biz-
tosan. Molnár AnnaBokros Marika hétéves amerikai kisunokájával
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A monoriak viselt dolgai  
LXX. – EGYHÁZI ÉLET 6.
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HELYTÖRTÉNET

Az evangélikus egyház általában a 
16. sz.-beli reformáció alapján álló 
keresztény felekezetek összessége, 
mely hitvallása alapjául egyedül 
az Újtestamentumot fogadta el. 

Meskó István igazgató-tanító és tanító társai

Hirdetés

Manapság egyre többet hallani a természet-
gyógyászatról, mégis kevesen tudják, mit is kell 
ez alatt érteni. Mit is csinál a természetgyógyász? 
Elsősorban nem gyógyít. Fókusza nem kizáró-
lag a betegségre, hanem a teljes emberre irányul. 
Elősegíti a test öngyógyító folyamatait. Hogyan?
 A kezelés célja, hogy a beteg pontosan fel-
mérje a helyzetét, lehetőségeit, figyelmét tudato-
san irányítsa a belső folyamataira. A természet és 
a modern tudomány együttes erejével a beteg 
képes lesz szembenézni a problémáival, fel tudja 
venni a harcot a betegséggel. Minden tünet mö-
gött ott húzódnak ugyanis azok a gondolatok, 
érzések, amelyek mentén létrejöttek, amik valójá-
ban okozták őket. Ha megvan a valódi ok, sokkal 
gyorsabban meglesz a gyógymód is.
 Ehhez persze alapvetően szükséges tevőlege-
sen is részt venni a saját változásunkban. A ter-
mészetgyógyász segít megtalálni és végigjárni a 
gyógyulás, vagy az elfogadás útját, a belső béke 
és nyugalom pedig, mintegy „kedvező mellék-
hatásként” jelenik meg. Nem „pirulákat ír fel”, ha-
nem számos utat kínál, segítséget, szakszerű tá-
mogatást ad.
 A mi rendelőnkben műszeres állapotfelmérés 
és/vagy szóbeli kikérdezés alapján állítjuk fel az 
aktuális állapotot, és ez alapján kínálunk informá-
ciós és életvezetési terápiát, tradicionális masz-
százst és a testi-lelki egyensúly megteremtésé-
hez nélkülözhetetlen mozgást. Mindezt a beteg 
aktív együttműködésével…

Somodi Katalin & Wittinger Gábor  
természetgyógyász

Öngyógyítás 
segítséggel

Természetgyógyász-rendelő

MONOR,  
Árpád utca 28.

Tel.: 06-30/718-2838 • www.sombor.hu
 www.facebook.com/somborstudio

Keress fel minket, ha egészséged 
számodra fontos!

•  Alternatív mozgás- és 
masszázsterápiák 

• Terápiás jóga 
•  Életmód-tanácsadás 
•  Információs terápiák 
•  Egészségfejlesztés

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.

FIGYELEM!
NÉHÁNY TERMÉKNÉL ÚJ, DISZKONTÁRAT VEZETTÜNK BE!
BODRI 10 kg-os kutyatáp 1 db 2 080 Ft.  . . . . . . 3 darabtól  . . .1950 Ft/db
TURBÓ DOG 10 kg-os kutyatáp 1 db 1 680 Ft.  . 3 darabtól  . . .1580 Ft/db
DOLLY 1240 g-os konzerv 1 db 269 Ft.  . . . . . . 12 darabtól  . . . . 255 Ft/db
GAZDI 1 kg-os szalámi 1 db 210 Ft.  . . . . . . . . . . 9 darabtól  . . . . 195 Ft/db

2 db azonos fajtájú 15 kg-os Josera vagy  Dog Chow vásárlása 
esetén, a második zsák árából 5% kedvezményt adunk!

 

Autós-Motoros IskolA kft.
intenzív kresz-tanfolyam indul
február 17-én és 24-én 17 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

U tóbb több felekezetre oszoltak, melyek 
közt a két legjelentékenyebb, Luther és 
Kálvin hitvallása nevezte magát evangéli-

kusnak (református és ágostai evangélikus). Ma-
gyarországon rendesen csak a lutheránusokat 
nevezik evangélikusoknak. Az evangélium (jó v. 
örömhír) gyűjtőneve mindama szájhagyomá-
nyoknak és írott följegyzéseknek, melyek Jézus 
Krisztus földi életére vonatkoztak. A négy írás a 
Szentírás Újszövetség részében található, melyet 
Máténak, Márknak, Lukácsnak és Jánosnak tulaj-
donítanak. Az első három evangélium i. e. 50–
70. között, a negyedik az első század utolsó éve-
iben készült. 
 Monoron az evangélikusok az 1740-es évek-
ben jelennek meg; ekkor csupán néhány főről tu-
dunk, akik a református egyházközség kebelében 
éltek vallási életet. 1907-ben Meskó István, a Nem-
zetőr utcai állami iskola igazgató-tanítója kezdte 
meg az evangélikusok egyházközségbe történő 
szervezését. 
 Az evangélikus fiókhitközség évek múl-
va, 1912. április 28-án alakult meg. Az evangéli-
kusok a Nemzetőr utcai állami elemi iskolában 
tartottak e sorsdöntő kérdésről értekezletet. A 
vallási rendezvény elnöke, dr. Lehotzky Antal ki-
rályi közjegyző volt. A jelenlévő evangéliku-
sok „kimondották, hogy fiókegyházzá alakulnak 
a péteri ág. hitv. ev. egyház patrónusa alatt”. A 
megalakult egyházközség megfogalmazta szer-
vezeti szabályzatát, s annak megbeszélése után 
elfogadta első „törvényeit”. 
 A Monorkerületi Lapok 1912. december 15-i 
számában tudósít arról, hogy a monori ág. hitv. 
ev. egyház a Vigadó nagytermében tartja „első 
vallásos estéjét”, melyről a cikkben részletes 
programot közölt. „Isten dicsősége Beethoven-
től, énekli a férfikar. Megnyitó: Mondja Lehotzky 

Antal dr. egyházfelügyelő, Harangszó Nagy Vin-
cétől, szavalja Somogyi Erzsike, románc Donizetti-
től, éneklik Fehér Margit és Fehér Emília, harmóni-
umon kíséri Meskó István. Szavalatok: A szeretet, 
Az első Ibolya, Ének a szeretetről, előadják Szalay 
Margit, Szuchovszky Etus és Novák Sarolta. Szabad 
előadás: tartja Bartos Pál ág. hitv. ev. lelkész. Utol-
só sor, Váraditól, szavalja Németh Jolánka. Gálya-
rabok éneke, éneklik a polgári iskolai ág. hitv. ev. 
fiú- és leánynövendékek. Felolvasás, tartja dr. Ba-
lassa Lajos. Tiroli ábránd Lerchtől, citerán játssza 
Meskó Istvánné. Hitetlen ifj. Szász Károlytól, szavalja 
Piry Endre. Zárszó: Tartja Molnár János református 
lelkész.” E tudósítás is igazolja, milyen gazdag kul-
turális és vallási program volt.
 A monori Elöljárósági jegyzőkönyvekben ta-
láljuk meg 1918. május 11-én az evangélikus egy-
ház kérelmét arról, hogy a községi elöljáróság 
szavazzon meg „egyezer koronát, mint képvise-
lő segélyt az építendő templom telekvételéhez”. 
A hozzászólások sorában Gál Antal képviselő in-
dítványozta, hogy a kért segély összegét emel-
je fel az elöljáróság 5 000 koronára. A felszólalás 
megértő fülekre talált és határozatilag kimondta 
a képviselő-testület, hogy az evangélikus fiókegy-
házat 5 000 korona segélyben részesíti, „amely 10 
egymás után következő év alatt 500 koronás rész-
letekben nyer kiegyenlítést”. Így indult az evangé-
likusok templomépítési programja 1918-ban.
 Forrás: Elöljárósági jegyzőkönyvek 1897–1922; 
Monorkerületi Lapok 1901–1914; Monori életképek 
2004. Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke



Egy maroknyi GONDOLAT
HÁZUNK TÁJÁN

Megjelent a Monori Múzeumi Füzetek má sodik 
kötete, mely a nem zetközileg elismert monori 
tudósnak, a híres klasszika-filológusnak állít emléket.

Amikor a monori városi könyv-
tár úgy döntött, hogy fel-
veszi Borzsák István nevét, 

kimondva-kimondatlanul egy köte-
lezettséget is vállalt. Egy nehéz, de 
annál nemesebb feladatot, mely-
nek neve: emlékezni és emlékez-
tetni. Egy olyan ember emlékének 
ápolását, aki nem csak városunk 
díszpolgára, hanem nemzetközileg 
elismert tudós, vezető egyetemi ta-
nár és akadémikus volt. Települé-
sünk híres szülötte ő, mégis az átlag 
monori polgár oly keveset tud róla! 
 Borzsák István 2014-ben lett 
volna éppen száz éves. E kerek év-
forduló jó ürügy arra, hogy élet-
pályáját és munkásságát minden-
ki – főleg mi, monoriak – jobban 
megismerjük. Éppen ezért Haj-
dú Zoltánné, a könyvtár vezető-
je a Monorért Baráti Körrel karölt-
ve Egy maroknyi gondolat címmel 

küllemében és tartalmában is igé-
nyes kiadványt jelentetett meg 
Borzsák Istvánról. A kötet a Mono-
ri Múzeumi Füzetek második ré-
szeként illeszkedik a sorozatba. 
 Hajdú Zoltánnénak, a most meg-
jelent mű szerkesztőjének célja, 
hogy a híres klasszika-filológusunk 
műveiből szemezgetve magyaráza-
tokkal, hozzáfűzésekkel, visszaem-
lékezésekkel segítsen bennünket a 
tudós munkásságának megisme-
résében. A kiadványból nem csu-
pán az életutat ismerhetjük meg, 
hanem kiderül például az is, hogy 
mi köze a Borzsák névnek a hajda-
ni borszűrő zsákhoz, hogy milyen 
hatással volt indulására az Eötvös-
kollégium, vagy hogyan tudta ujjá-
szervezni életét és munkásságát a 
szovjet hadifogság után. A kötetből 
megismerhetjük fő kutatási terüle-
teiről, Horatiusról és Tacitusról, az 

antikvitás irodalmáról vallott fő ál-
láspontját, valamint azt, milyen ér-
vekkel áll ki a latin nyelv tanításának 
szükségessége mellett. 
 Az Egy maroknyi gondolat című 
műben személyes hangú visszaem-
lékezést olvashatunk a Borzsák-tanít-
vány, Kreutz Raymundné dr, a József 
Attila Gimnázium volt latintanárának 
tollából. Edit néni elsősorban nem 
a tudósra, hanem a kiváló egyetemi 
tanárra, a nagyszerű emberre emlé-
kezik vissza. Újraolvashatjuk Pogány 
Györgynek a könyvtár nagyszabású 
névadó ünnepségén elhangzott be-
szédét is. A kiadvány néhány fotóval 
is hozzájárul a még teljesebb Bor-
zsák-kép kialakításához. 
 Az Egy maroknyi gondolat című 
könyvnek február 6-án, délután öt 
órakor tartják a hivatalos bemuta-
tóját, ahol többek között alkalom 
nyílik a szerkesztő és a Monorért 
Baráti Kör tagjaival való szemé-
lyes eszmecserére. A Borzsák István 
Könyvtárban tartandó könyvbe-
mutatóra mindenkit sok szeretettel 
várunk! Nagy Renáta
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Nyitva:

 H-P: 8-18, 

Szo: 8-13
szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Készüljön velünk 

a farsangra és a 

Valentin-napra!
Február 1. és 28. között.

Nálunk pár száz 

forintból is  

lehetséges!

válaSzoljon kérdéSeinkre  
éS nyerje meg

termékmintáink egyikét!
játék ideje: 2015. február 1–28.

részletek és játékszabályzat
www.facebook.com/goodsmarketfranchise

oldalon 

599 Ft

59 Ft

849 Ft

333 Ft

Hi
rd

et
és

Az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is megrendezi a Monori Gaz-
dakör vezetősége a Gazdaköri Bor-
versenyt. A versenyre nevezni kí-
vánt borokat február 6-án 16 órától 
19 óráig adhatják le, fajtánként 4 
darab 0,75 literes üvegben. Ne-

vezési díj mintánként 1000 forint. 
A borokat alkalomhoz illő üveg-
be töltsék. A borverseny febru-
ár 7-én 13 órakor kezdődik. Az ese-
ményen vacsora is lesz, az ára 1500 
forint, melyet a borok leadásakor 
kell fizetni. 

 Február 14-én 15 órától a pá-
linkakészítők mérhetik össze tu-
dásukat a Gazdaköri Pálinkaverse-
nyen. A pálinkákat 13-án 16 és 19 
óra között adhatják le a versenyzők 
a gazdakör épületében. Nevezé-
si díj fajtánként 1000 forint. Vacso-
ra 1500 forint. További információt 
kaphatnak a versenyekről Kosztán 
Jánosnétól a 06-30/538-8259 tele-
fonszámon.  nfo

Bor- és pálinkaverseny
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KIÁLLÍTÁS

Nagyon sokan voltak Bur-
jánné P. Ildikó festő kiál-
lításának a megnyitóján 
január 12-én, a Vigadóban.

Gyógyír és HARMÓNIA

Hirdetés

Érdeklődni: 06-30/302-1487  

 (nyilv. szám: 
00777-2012)

MASSZŐRKÉPZÉSEK!
Frissítő testmasszázs-  

és talpreflexológia- 
tanfolyam indul  

Monoron 2015. március 5-től, 
Budapesten 2015. március 7-től.

MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS  
itthon és az uniós országokban is. 

Az oklevél több nyelvű. StúdiumÁra: Frissítő svéd masszázs: 39  000 Ft
 Talpreflexológia: 42  000 Ft 

Mindkettő részletfizetéssel.

Monor, Deák F. u. 2.
Cigaretta, dohányok • töltők, sodrók   

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Kiadó  
Monor központjában 20 m2-es 

felújított helyiség  
üzletnek, irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni napközben  
a 06-30/472-5616  

telefonszámon lehet!

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

A 
Monori Kézműves Alkotók Klubjának tag-
jai szinte teljes létszámban jelen voltak, 
családtagokkal, ismerősökkel. Hogy ez 

nem volt véletlen, az a klub vezetője, Zsírosné 
Marika gobelinkészítő szavaiból is kiderült. 
Olyan közvetlen, egyszerű, szerény, alázatos, 

tisztalelkű asszonynak jellemezte Ildikót, akivel 
boldogan dolgoztak együtt valamennyien. A si-
kerének szurkoló klubtagok szeretete is ezt iga-
zolta. Ildikó, mikor hosszú éveken át egyedül 
kényszerült családtagjai gondos ápolására, e fáj-
dalmas időszakot a festészet segítségével vé-
szelte át. Ez adta vissza lelki nyugalmát. – Ha ez 
nem lett volna, nem is tudom, mi lett volna ve-
lem – mondta. Korai rajz iránti érdeklődése után 
hét éve kezdett festeni. Teljesen magától tanul-
mányozta e művészeti ágat: szakkönyvekből és 
gyakorlással tanulva a rajztechnikát, az ábrázo-

lásmódot, a színkeverést. Főleg a természet té-
mái állnak közel hozzá, a tájak, virágok, állatok. 
Mindenképpen a rá ható valóságot szereti ábrá-
zolni, realista módon, érthetően. Lánya és uno-
kái is büszkék sikereire.
 A klubban és máshol is voltak már kiállításai. 
Monoron az ipartestület székházában és tavaly 
a művelődési házban. Örkényben tagja a sza-
bad szalonnak és a fővárosba is hívták már ké-
pei bemutatására, az Union Szállodába. 
 Egyszerre ennyi képet most állított ki elő-
ször. Harminc alkotása közül különösen a Nap 
felé forduló virágai, a pipacsok és a naprafor-
gók derűs témájának kedvelése azt sejteti, hogy 
– ecsetje segítségével – megtalálta, amit kere-
sett. Ahogy a Lombardy-vers tolmácsolásával 
Pecznyik Ibolya is érzékeltette:
 „Hozz harmóniát az Életünkbe/Nyugtasd 
meg lelkünket/Adj önbizalmat/Erőt utunkhoz/
Gyújts szeretetet a szívekben.”  bolcsó

Eladó kiskutyák

Azonnal elvihetők Monoron! 
Tel.: 06-30/467-7216

Törpe  
pincher  
(mini doberman): 
20 000 Ft-ért.

Csivava:  
40 000 Ft-ért  
többféle színben.
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PROGRAMOK

Monoron is láthatjuk 
a Gyömrő Színház 
sikerdarabját

Monorra érkezik a 
nagysikerű előadás

Könyvtárprogramok

A monori Dr. Borzsák István Városi Könyvtár feb-
ruárban is várja vendégeit. A megszokott prog-
ramok mellett egy különleges bemutató is 
helyt kapott a ház rendezvényei között. 
Elkészült a Monori Múzeumi Füzetek 
második kiadványa, Egy maroknyi gon-
dolat címmel. A könyv bemutatására 
egy különleges előadás keretében kerül 
sor február 6-án 17 kezdettel. 

Farsangi Retro Party
Február 7. 
Tinidiszkó és a Buborék Együttes koncertje
Művelődési ház

Nagycsaládos Egyesület Farsangi bálja
Február 8. 
Művelődési ház

Szolnoki Szimfonikus Zenekar koncertje
Február 11. 
Pest megyei Ifjúsági Hangversenybérletes 
előadás.
Vigadó, díszterem

Országos galambkiállítás
Február 14-15. 
Művelődési ház

Emléknap
Február 25. 17 óra 
Megemlékezés a Kommunizmus  
Áldozatainak Emléknapja alkalmából.
Petőfi utcai emléktábla

Farsangi bál
Február 27. 
Monori Szivárvány Óvoda farsangja.
Művelődési ház

Gyömrő Színház vendégjátéka
Február 28. és március 1.
Heltai Jenő: Az édes teher című  
zenés-táncos bohózat.

„Örökifjú zenéink”
Március 7. 
Nőnapi operett-előadás  
a Görbetükör Színház művészeivel.
Vigadó, díszterem

Bogyó és Babóca 3.
Március 8. 
Filmvetítés kicsiknek és nagyoknak.
Vigadó, díszterem

Értesítjük Önöket, hogy a Közös Út Cukor-
betegek Egyesületének február 7-i összejö-
vetele technikai okok miatt elmarad!  

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.

Heltai Jenő Az édes teher című három-
felvonásos zenés-táncos bohózatát november 
végén mutatták be Gyömrőn. Az ottani négy és 
az ecseri előadás után Maglódon is bemutat-
ják. Monoron is garantáltan jól fognak szórakoz-
ni, akik február 28-án vagy március 1-jén meg-
nézik a művelődési házban 17 órakor kezdődő 
előadásokat. 
 A felhőtlen szórakozás biztosítéka az az igé-
nyes munka, ami hosszú évek óta ebben a tár-
sulatban folyik. Akik látták utóbbi produkció-
ikat, nem kételkedhetnek ebben. A mostani 
pedig minden eddiginél nagyobb szakmai igé-
nyességgel készült a színészmesterség, a ko-
reográfia, a díszlet és a jelmez szempontjából 
egyaránt. És nem csupán az egykori híres gyer-
mekszereplő – az immár felnőtt színész, Kovács 
Robi játéka miatt, hanem azért, mert a többiek 
sem ismernek a humorban tréfát, hogy Karinthy 
szavaival éljünk. Ha a monoriaknak azt mond-
juk, hogy a zene Petrik Sándor és Balázs munká-

Lapunk előző számában közöltük azt a hírt, 
hogy a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Szín-
ház (előző nevén: Illyés Gyula Magyar Nemzeti 
Színház) nemzetközileg is magas színvonalúnak 
tartott társulata március 8-án vendégszerepel 

ja, a rendező pedig Tölgyes Tamás – akikhez vá-
rosunkban is sok siker fűződött már –, tudhatják, 
hogy tőlük jóra számíthatnak. Mint ahogy a Mo-
nor Színházban (A tűvé-tevőkben vagy a Hans 
Sachs-komédiákban) közreműködő gyömrői 
színjátszók is sok, megérdemelt nagy tapsot 
arattak már nálunk. (E cikk írója látta Gyömrőn ezt 
az előadást.) 
 Aki a felhőtlenül jókedvű darab remek jellem-
figuráinak előadásában nevetve akar szembe-
sülni fordulatos cselekmény és poénok során át 
azzal az örök kettősséggel, hogy egy házasság 
hogy lehet egyszerre „édes” és „teher” is, annak 
érdemes ezt a darabot választania.   Gv

Monoron. A városunkban is színházat terem-
tő Patkós József meghívását fogadta volna el vi-
szonzásként a társulat a vendégszerepléssel. 
Patkós József a Nagyváradon is sikerre vitt Tű-
vé-tevők után tavaly Beregszászon is nagy elis-
merést ért el a Hans Sach-komédiáival. Az ot-
tani együttest alapító Kossuth- és Jászai-díjas 
Vidnyánszky Attila – a Nemzeti Színház igazga-
tója – nagy sikerű Liliomfi rendezésével készül-
tek ide. Közben derült ki azonban, hogy a darab 
egyik főszereplőjét, akit a békéscsabai színház is 
foglalkoztat, ebben a hétvégi időpontban nem 
tudják elengedni. Így a Liliomfi előadásának 
mind a fővárosi Nemzeti Színházban, mind Mo-
noron el kell maradnia. Mivel e vendégjáték bi-
zonytalan ideig való halogatását nem akarták 
kockáztatni, így a beregszásziak legújabb nagy 
sikerének, Szép Ernő Lila ákác című műve szín-
padi adaptációjának örülhetünk majd: március 
2-án, 18 órától a Jászai Mari Általános Iskola au-
lájának új színpadán.
 A vendégművészek méltó anyaországi ellá-
tásához a rendezők továbbra is várják a lakos-
ság segítő felajánlásait. Ennek bejelentése és a 
jegyrendelés a 29/611-580-as telefonszámon le-
hetséges. B.

 Február 11. 10 órától „Hintóka-ringóka” 
foglalkozás.
 Február 11. 16 órától Patchworkszakkör.
 Február 14. 10 órától horgoló szakkör. 
 Február 25. 10 órától „Hintóka-ringóka” 

foglalkozás.
 Február 25. 16 órától Patchwork- 

szakkör.

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár,  
Telefon: 29/412-246 

www.monor-konyvtar.hu 
monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu 
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SPORT

Sikeresen képviselték iskolájukat a Monori SE 
úszói a Pest megyei Diákolimpián. 
Január 18-án szombaton a százhalombattai 
Kiss László Sportuszodában 61 Pest megyei 
iskola közel 400 diákja részvételével zajlott az 
úszó diákolimpia megyei döntője.
 Kovács Patrik a monori JAG tanulója 100 
méteres gyorsúszásban, Ponyi Patrik a mo-
nori Ady Úti iskola tanulója aranyéremmel 

– mindketten egyéni csúcsot úszva – bajnoki 
címet szereztek. Ezzel kvalifikálták magukat 
az országos döntőbe, amelyet idén a nem-
zetközi minősítéssel rendelkező és a 2017-es 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál úszóverse-
nyeinek helyszínt biztosító Győri városi uszo-
dában rendeznek meg márciusban.
 További eredményeink: Kovács Patrik 100 
méter pillangón ezüstérmet, Ponyi Patrik 
bronzérmet szerzett. Vargha Virág a mono-
ri Nemzetőr iskola tanulója 50 méteres hát-
úszásban az idősebbek között bronzérmet 
vehetett át. Mészáros Levente a monorierdői 
Fekete István iskola tanulója 50 méter mell-
úszáson ezüstérmet kapott. 
 Iskolájukat képviselve, eddigi legjobb 
eredményeiket megúszva derekasan 
helytálltak a versenyen: Ocztos Edina, La-
dányi Fanni, Koblencz Kristóf és Koblencz 
Balázs.  nfo

Éremeső úszásban  
a Pest megyei Diákolimpián

Február 28-án indul az NBIII-as tavaszi szezon

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

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

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk

minden, ami víz-, gáz- és  központifűtés-szereléssel 

kapcsolatos valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

– keritésfonat és kiegészítők széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  

és házi vízellátók 
nagy választékban

Hirdetés

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

Készüljön  
a jó időre! 

Szemüveg-
készítés és -javítás.

Computeres 
szemvizsgálat, 
kontaktlencse  

illesztése  
és rendelése.

Nálunk a 
fényresötétedő 

lencsék már 
februárban

akciósan 
kaphatók!

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Tóth Mihálytól, az MSE labdarúgócsapa-
tának vezetőedzőjétől sikerült megtudnunk a 
szurkolókat érdeklő információkat az együttes 
téli szünet utáni helyzetéről.

– Január 12-én elkezdődött a felkészülés. Miből 
fog ez állni?
 – Ez az időszak hét hetet fog át. Az 
első hét rávezető jellegű állapotfel-
mérés, szintre hozás, regenerálás, 
három alkalommal. Utána kez-
dődik az igazi közös munka. Hét 
edzőmérkőzést tervezünk, ha 
nem szól közbe az időjárás. A 
partnerek között lesz két NBII-
es, továbbá NBIII-as és megyei 
I-es csapat is.

– Személyi változások is várhatók?
 – A távozások már realizálódtak. Volt akinek 
én köszöntem meg a munkáját. A fiatalok közül 
Gólya Martin, Magyar Gergő és Barcsai Misi nincs 
már velünk. Ketten pedig úgy döntöttek, hogy 
nem folytatják a labdarúgást, hanem inkább a 
civil életben helyezkednek el. A tavalyi kerethez 
képest egy kicsit kevesebben leszünk, de úgy 
érzem, minőségileg az a mag, ami az erőnket 
jellemezte, az megmarad. Kapust mindenkép-
pen igazolnunk kell. Olyat szeretnénk, aki fel-
veszi a kesztyűt – szó szerint – Trepák Attilával, 

megharcolva a posztért. Rizikós még a fiatalok 
kérdése. Jelen pillanatban három játékos van a 
keretünkben, aki 21 év alatti. Két ilyen korút kell 
a szabályok szerint szerepeltetnünk a kezdő ke-
retben, kettőnek pedig a kispadon kell lenni. Az 
ifiből tartósan még kevesekre számíthatunk, de 
igyekszünk néhányukat beépíteni a csapatba.

– Mi a cél a tavaszi szezonban?
 – Idekerülésemkor az első nyolc 

hely valamelyike volt a cél. Ősszel 
elértük a tisztességes negyedik 
pozíciót. Szeretnénk megma-
radni az élbolyban, ez nem is 
kérdés. Ha becsületesen meg-

csináljuk a jó felkészüléssel járó 
munkát, jó eredményt érhetünk 

el tavasszal is.

– Az első hazai tavaszi mérkőzéstől a REAC el-
len mit vár, milyen eredményt tippel?
 – Nem szoktam tippelni, de mindenkép-
pen fontos, presztízsmérkőzés lesz nekem, mert 
elég nagy csalódás volt számomra az ottani 
őszi eredményünk 0-1-ről egyenlítve 2-1-es ve-
zetésünk után 4-2-es vereségünk. Nem volt re-
ális a meccs képe alapján. Messzemenően fel 
fogunk készülni, meg akarjuk nyerni az első 
mérkőzést. Az biztos, hogy a győzelem lökést 
adna a csapatnak a tavaszi szezonra. Bolcsó G.



2015. február | MONORI STRÁZSA 15

AJÁNLÓ

MONORI STRÁZSA
XXIV. évfolyam, 2. szám • 2015. február 3. 
Alapító laptulajdonos: 
Monor Városi Önkormányzat
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. 
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38.
Szerkesztő: Varga Norbert
Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető
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 felelősséget nem vállalunk. 
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk 
vissza. Címlap: Juhász András

Impresszum

Tűzifa eladó! Akác guriga 2800 
Ft/q, tölgy-bükk guriga 2400 Ft/q, 
méteres rönk 2300 Ft/q, hasítás 
200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás in-
gyenes. Monoron, hitelesített híd-
mérlegen ellenőrizheti a megvá-
sárolt tűzifa tömegét. 
Tel.: 06-20/343-1067

Szőlőkvóta újratelepítési jog 
2015. dec. 31-ig érvényes, meg-
egyezés szerinti áron eladó, vagy 
értelmes dologra cserélhető. 
Tel.: 06-30/467-7216

Angol, lengyel, cseh import 
tenyészszemlés, kitűnő minőségű 
szülőktől Staffordshire bull terri-
er kölykök kiállítási, illetve tenyész 
célra is alkalmasan eladók, te-
nyésztőtől. Tel.: 06-30/467-7216

Hentest keresünk monori  
húsüzletbe. Tel.: 06-29/412-046, 
06-20/204-8448

Alkusz cég keres biztosítá-
si gyakorlattal rendelkező kol-
légát üzletkötő munkakörbe. 
Fényképes önéletrajzát küldje a 
biztositas117@gmail.com 
e-mail címre. 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik Pázsi János gyász-
szertartásán részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak és utolsó 

útjára elkísérték, sírjára elhelyez-
ték az emlékezés virágait.

Gyászoló család

Apróhirdetés Köszönetnyilnánítás

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

Valentin-napi
élőzenés, táncos,

vacsorás est
a Vigadóban

Február 14–15.
szombat–vasárnap

Minden nálunk vacsorát fogyasztó 
párnak „Szerelmesek kedvence”  

desszertet adunk ajándékba.
A meghitt hangulatról  

Banderas gondoskodik.

Márciusban nyitó 
játszóház 

alkalmazottat keres.

Az önéletrajzokat a következő e-mail címre 
várjuk: optiplaymonor@gmail.com

Erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Pedagógiai végzettség előny.

             

          

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, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon 
bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarékszövetkezet 
Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények 
között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem 
alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása 
eseten a mértéke módosulhat. A THM-mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Akár 1.000.000,- Ft!

Fogyasztási kölcsön

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU.

Lássunk egy példát!
500.000,- Ft,
3 éves futamidőre
mindössze havi 16.846,- Ft-tól.

Gyors, egyszerű, akár
kezes és ingatlan-
fedezet nélkül!
Ön dönt, mire költi el!

 Gombai fiók: 29/433-472 Nyáregyházi fiók: 29/490-022 Úri fiók: 29/656-250
 Monori fiók: 29/410-396 Pilisi fiók: 29/496-174 Vasadi fiók: 29/494-021



Telefon: 06-70/368-4817 
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 0,5 l   

139 Ft

Arany - 
ászok 0,5 l   

db/#
179/169 Ft

Soproni 
0,5 l   db 
169 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz bubis

1,5 l db/# 
95/89 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

Pepsi  
cola

0,33 l  dob.
99 Ft

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

139/129/119
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 Ft

Coccolino 
1 l   db/#

459/419 Ft

Löwenbrau  
0,5 l # 

159 Ft

Suniol  
étolaj 

1 l   db/15 db 
299/279

Ft Vénusz 
étolaj 1 l 

389 Ft

Fincsi  
kutyakonzerv 

1240 g   #  
219 Ft

Sludi  
kutyaszalámi 

800 g
149Ft

Milka
 100 g db/20 db

219/199 
Ft-tól

Tassi  
B rizs   db/1#
199/189 Ft

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l db/#   

749/699 
Ft

Silan  
1 l   db/#

449/399 
Ft

Mleko 
UHT tej 

1 l/#
159/149 Ft

Nescafe  
3in1 10 db-os

db/#
399/369 Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#
399/389

Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Riesen-
brau 0,5 l db/#

129/119 Ft

Pince- 
mester 

2 l fehérbor db/# 
459/429 Ft

Martini  
Bianco 0,75 l 

1390 Ft

Adambrau
0,5 l   

139 Ft

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,5 l dob. #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Ft
Red bull 0,25 l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Unicum 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4990 Ft
Balaton Boglári fehér, vörös   0,75 l  . . . .399 Ft
Coca Cola 2 l   #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft 
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 319/309 Ft 
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Ft
Nestea 1,5 l   # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Omnia 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 Ft
Denis ecet 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Glória étolaj db/# . . . . . . . . . . . . . . . 299/289 Ft 
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . 599/549/499 Ft

UHT tej  1,5 l    db/# . . . . . . . 159/149 Ft

Cillit Bang 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Ft
Dosia 9 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . . 2990 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér . . . . . . . . . . 2990 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/# . . . . . . 339/329 Ft
Persil duo tabs 15 db-os . . . . . . . . . . . . 1190 Ft
Tisza 2 tekercses kéztörlő . . . . . . . . . . . .129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . . 1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapír extra  . . . . . . .149 Ft # jel = karton, rekesz

Egész évben várja kedves vásárlóit, 
vendégeit, ügyfeleit a monori

Belvárosi sétány
Szépítőműhely  
             és szolárium

Amennyiben szívesen 
csatlakozna üzleteink sorához 

kiadó helyiségek 
(irodák, üzletek) után  

a 06-29/572-782-es 
számon 

érdeklődhet.


