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Ötmillió 
forint  
felújításra 3.  old.

Támogatás 
civileknek és 
intézményeknek 4.    old.

Lovas rendőrök  
a Strázsahegyen 7.  old.

Az utolsó  
vándoriparos 9.  old.

Tűvarázs 12.  old.

Egy példás 
összefogás 
emléktáblája 11.   old.

Ismét szemetet 
gyűjtöttünk 4.   old.

Jászaisokhoz 
vándorolt 
a sakk-kupa 13.  old.

Könyvtári programok
Májusban és júniusban is érdekes programokkal várja a könyvtár az 
érdeklődőket. Május 6-án, 20-án és június 3-án 10 órától Hintóka-
ringóka foglalkozás, ugyanezeken a napokon 16 órától patchwork- 
szakkör. Május 9-én 10 órától horgoló szakkör. Május 20-án 14 órától 
helytörténeti vetélkedő és rajzpályázat eredményhirdetése. Június 
4-én 16 órától Robert Merle: Nekünk nem kel föl a Nap! könyvbemutató. 
Múzeumok éjszakája könyvbemutatóval, tárlatvezetéssel, csillagtúrával 
június 20-án. 
 A könyvtár vezetése kéri, hogy támogassa Ön is adója 1 százalékával 
az intézmény működését. Kedvezményezett neve:  Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás. Adószám: 16935327-2-13. 



Akciós árak  május 11-től 23-ig.

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

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!

 Sertésoldalas

Sütőkolbász

Darált sertéshús

Sertés hátsó csülök

Bőrös félsertés

Májas hurka 

Hosszúkaraj

Sertés első csülök

Csirkemell csonttal

Bőrös császár

Csirkefarhát

Sertéslapocka

 Erdélyi szalonna

Zsírszalonna

 Egész csirke

Csirkemellfilé

899 Ft/kg

790 Ft/kg

799 Ft/kg

790 Ft/kg

599 Ft/kg

590 Ft/kg

990 Ft/kg

690Ft/kg

890 Ft/kg

790Ft/kg

99 Ft/kg

990 Ft/kg

1190 Ft/kg

399 Ft/kg

599 Ft/kg

1190 Ft/kg
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Tervezés 
alatt a helyi 
tömegközlekedés

Felújítják a hibás 
járdaszakaszokat

Ötmillió 
forint felújításra

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testü-
lete 2015. április 16-án megtartott rendes tes-
tületi ülésén megalkotta és kihirdeti követke-
ző rendeleteit:
 8/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 
a települési támogatásról, az egyéb szociá-
lis és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
igénybevétele szabályairól és a fizetendő térí-
tési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
 9/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendelet az 
avar- és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
szóló 25/2013. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 
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.   

Kihirdetett rendeletek

A képviselő-testület januári ülésén döntött 
arról, hogy – eleget téve a lakossági igényeknek – 
beindítja a helyi tömegközlekedést az idei év má-
sodik felében. A kivitelezést megelőzően több 
kérdés is felmerül, amelyek alapján meg kell hatá-
rozni, hogy a város milyen módon kívánja bizto-
sítani a menetrend szerinti helyi személyszállítást. 
Többek között meg kell találni a legideálisabb mű-
ködtetőt, ez lehet az önkormányzat, a város cége, 
a KÖVÁL Nonprofit Zrt., vagy akár külső szolgálta-
tó is. Fontos továbbá a legjobbnak ígérkező me-
netrend megtervezése, akárcsak a díjszabás és az 
utazási kedvezmények kialakítása. 
 A felmerült kérdések tisztázására és a működés 
kidolgozása érdekében munkacsoportot hozott lét-
re a képviselő-testület. Elnöke Dessewfy Andor képvi-
selő. Az előkészítésben a nyugdíjas civil szervezetek 
és a nagycsaládosok egyesülete is részt vesz.  V.

A város területén több helyen is rossz állapo-
túak a járdák, egyes utcákban pedig hiányo-
sak is – derült ki képviselő-testület felmérésé-
ből, amely alapján az önkormányzat döntést 
hozott bizonyos járdaszakaszok felújításá-
ról, vagy megépítéséről. Ahogy az sok mono-
ri előtt ismert, több, egyébként forgalmas he-
lyen kerekesszékkel vagy babakocsival csak 
az úttesten lehet közlekedni. Csapadékos idő-
szakban előfordul, hogy a járda részben, vagy 
teljes egészében hosszabb-rövidebb időre víz 
alá kerül.  
 A lakossági bejelentéseket is figyelembe véve 
tűzte napirendre a járdaépítéssel kapcsolatos kér-
déseket a képviselő-testület. Az idei évben ren-
delkezésre álló anyagi keretből várhatóan a Lili-
om utca, a Nemzetőr utca, a Kossuth Lajos utca, a 
Deák Ferenc utca, a Balassi Bálint utca, a Batthyány 
utca, a Széchenyi utca, a Móricz Zsigmond utca és 
az Ady Endre utca bizonyos járdaszakaszainak fel-
újítása és javítása készülhet el. A testületi határo-
zat alapján az említett utcákon túl a Bocskai utca, a 
Forrás utca, illetve a  Kossuth Lajos utca és a Péteri 
utca találkozásánál lévő sérült járdaszakasz felújítá-
sára is sor kerülhet idén.  Vén

Monor Városi Önkormányzat pályázatot hirdet 
a Monori Gondozási Központ intézmény ve-
zetésére. A pályázat benyújtásának határide-
je: szeptember 1. Bővebb tájékoztatás a www.
monor.hu oldalon érhető el, vagy Burján Sán-
dortól kérhető a 06-29/612-305 telefonszámon.

Pályázati felhívás

Monor Városi Önkormányzat pályázatot hirdet 
iskolaorvos munkakör betöltésre. A pályázat be-
nyújtásának határideje: 2015. június 15. Pályá-
zat feltétele: háziorvosi, belgyógyász vagy cse-
csemő-gyermekgyógyász orvosi végzettség. 
Előnyt jelent az iskolaegészségtan és ifjúságvé-
delem szakvizsga megléte 
 Bővebb tájékoztatás a www.monor.hu olda-
lon érhető el, vagy Molnárné Virág Erikától kérhe-
tő a 06-29/411-497 telefonszámon. nfo

Iskolaorvost keresnek

A képviselő-testület áprilisi ülésén ötmillió 
forintot különített el egyes helyi intézmények 
felújítására. A testületi döntés értelmében eb-
ből az összegből valósítják meg a Vigadó Kul-
turális és Civil Központ felújítási munkálatait, a 
helytörténeti kiállításnak otthont adó épület 
homlokzatának javítását és a Jászai Mari Általá-
nos Iskola főzőkonyhája fűtési rendszerének kor-
szerűsítését. N.

Z sombok László elmondta, a kormány vár-
hatóan május 13-ig benyújtja a parlament-
nek a költségvetési javaslatot, amelyet 

még ebben az ülésszakban elfogadhat a Ház. Ez 
erősíti a kiszámíthatóságot, tervezhetőséget a 
gazdasági szereplők számára is. 
 A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Ma-
gyarországon a gazdasági növekedés stabil, az 
ország iránti bizalom egyre erősö-
dik, így lehetőség van további adó-
csökkentésekre. Ezért a 2016-os 
büdzsé az adócsökkentés költség-
vetése lesz. 
 A polgármester elmondta, ezek 
az adócsökkentések a Monoron 
élőknek is újabb segítséget jelen-
tenek. 
 – A célunk az, hogy mindenki 
egy picit előrébb juthasson, saját 
maga, a családja, a vállalkozása, a 
települése, az országa. Ennek esz-
köze az adócsökkentés, ami min-

den magyar és minden monori számára jó hírt 
jelent.
 Jelentős növekedés várható a kétgyermekes 
családok adókedvezményében. 2016-tól 2019-ig 
a jelenlegi 10 ezer forintról fokozatosan 20 ezer 
forintra nő a gyermekek után járó kedvezmény. 
Csökken a sertés tőkehús áfája is a jelenlegi 27 
százalékról 5 százalékra. Ez összességében 25 
milliárd forint adókedvezményt jelent – derült ki. 
 A városvezetés célja, hogy Monort az ország 
legvonzóbb kisvárosai közé emelje. Az új te-
rek, parkok kialakításával egy szerethető, euró-
pai kisváros képét öltötte magára a település. A 
további célzott fejlesztésekkel az élet minden 
területén tapasztalható, kézzel fogható pozi-
tív változások jelentkezhetnek, melyek minden 
monori lakos életének jobbítását szolgálják. Az 

intézmények fejlesz-
tése, az infrastruktú-
ra javítása vagy a civil 
élet támogatása mind-
mind olyan értékes 
beruházások, melyek 
a lakossági igények ki-
elégítését célozzák, 
hozzájárulnak a tele-
pülés fejlődéséhez, 
szűkebb közösségün-
kön keresztül pedig 
közvetve az ország jö-
vőjét is szolgálják.  nfo

AZ ADÓCSÖKKENTÉS 
éve lesz 2016
Monoron is érezhetőek 
lesznek a jövő évi költségvetés 
pozitív hatásai – jelentette ki 
Zsombok László polgármester 
április 30-án, a Vigadóban 
megtartott sajtótájékoztatón. 
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Pályázó neve Pályázat tárgya Megítélt támogatás (Ft)
Monori Strázsák Néptánc Egyesület Jeles napok-táncházsorozat kellékbeszerzése. 70 000 
MMSZ Egyesület Példamutató tabáni gyerekek napközis tábora. 25 000 
Magyar Vöröskereszt Pm-i Szervezete Monor 5. sz. területi szervezet Anyáknapi ünnepség. 50 000  
Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület Monor népzeni és néptánctalálkozó 2015. 09. 19. 80 000 
Monorért Baráti Kör A Monorért Baráti Kör kiadványainak megjelentetése 2015. évben. 70 000 
Monori Kossuth Lajos Általános Iskola Nyári táborozás. 50 000 
Közös Út – Cukorbetegek Egyesülete Cukorbetegség megelőzése, szűrések, kirándulások hazánk gyógyfürdőibe. 50 000 
Monor Ady Úti Általános Iskola Jutalomkirándulás. 40 000  
Gyermekláncfű Kh. Egyesület Fogyatékosok, sérültek, tartósan betegek életét segítő tevékenység. 30 000
Monori Polgárőr Egyesület FBT Monori Tagozatának szakmai tábora. 60 000
842. Sz. Benedek Elek cserkészcsapat Nyári táborozás. 40 000
Monori Kossuth Lajos Óvoda Fő az egszség – két hét az egészség jegyében. 80 000
Monori Baptista Gyülekezet Nyári napközis gyermektábor. 50 000
Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori Tagintézménye Hiányzó hangszerek beszerzése, kórus egységes megjelnésének megteremtése. 40 000 
Monori Tesz-Vesz Óvoda Mihály-napi vásár az óvodában. 30 000
Szterényi József SZKI és SZI Színjátszó Csoport Színjátszóelőadás. 80 000
Monor – Kistemplomi Egyházközség Jézus nyomában nyári napközis tábor. 90 000 
Római Katolikus Egyház Katolikus napközis tábor. 90 000 
Monori Vasutas Nyugdíjas Klub Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység. 25 000
Egy Falu – Egy Város Egyesület Nyári táborozás, sporttevékenység, hagyományőrző foglalkozások. 25 000
Monor Környéki Strázsa Borrend Borvidékek hétvégéje 2015. támogatása. 50 000 
Szilberek Sportegyesület Fiatlok sportolási lehetőségeinek támogatása, kutyás társadalom ismereteinek bővítése . 50 000
Dr. Borzsák István Város Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Kulturális és helytörténei rendezvény, a hagyomány és az értékteremtés szolgálatában. 60 000 
Helytöréneti Kör – Közművelődési Egyesület Monor község polgárosodása-kiállítás támogatása. 30 000
Idősek Klubja Monor Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység. 30 000 
MMSZ Gondviselés Háza Monori Szociális Alapszolgáltatások Nyújtó Integrált Intézmény Akádálymentesített akadályverseny. 30 000 
Monori Jászai Mari Általános Iskola A Monori Színház Felvidéki vendégjátéka. 50 000
Vigadó Kft. Augusztus 20-ai rendezvény. 65 000 
Nemzetőr Általános Iskola Strázsahegyi Tekerő. 50 000 
Monori Gondozási Központ Kirándulás. 50 000
Monori Petőfi Óvoda Családi délutánok a Petőfi Óvodában. 80 000
Monori Napsugár Óvoda Családi nap. 80 000 
Monor Városi Nyugdíjas Kör részére Egészségi állapot megtartása és karácsony, a szeretet ünnepének méltó megünneplése 50 000
Nemzetőr Általános Iskola Nyári napközis tábor 110 000 
Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kirándulás a Hajdúszoboszlói Gyógy- és strandfürdőbe 50 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Monori Csoport Hátrányos helyzetű gyermekcsoportnak egyhetes nyári tábor és őszi beiskolázásuk támogatása 40 000 
Monor-Nagytemplomi Református Egyház Nyári napközis tábor 2015. június 15-19. 110 000 
Monor Tesz-Vesz Óvoda Egészségnap a Monori Tesz-Vesz Óvodában 80 000 
Védőnői Szolgálat Lakossági szűrővizsgálat végzése, egészséges életmód népszerűsítése 70 000 
Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Egyhetes nyári napközis tábor 50 000 
Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szervezete 5. sz. Területi Szervezete Véradók Napja ünnepség 70 000
Monori Bölcsőde Udvari játékok vásárlása 70 000
Nagycsaládosok Monori Egyesülete Nyári napközis tábor 100 000 

Civil szervezeteket és intézményeket támogat az önkormányzat

Ismét szemetet 
gyűjtöttünk

Tavaly szeptemberben a Nemzetőr Általános 
Iskola elindította új programsorozatát Monori 
Pincefalu gyermekszemmel címmel.
 A programsorozat fő eleme, hogy a gyere-
kek megismerjék, megszeressék, tiszteljék a 
Strázsahegyet. A Pincefalu gyermekszemmel 

programja és a TeSzedd-akció nagyon jó neve-
lési célzattal bír, hogy már gyerekkorban felhív-
juk a figyelmet értékeink megóvására. 

 A május harmadik hétvégéjére tervezett 
TeSzedd-akción más program miatt nem tud 
részt venni az iskola, ezért április 10-én pénte-
ken szerveztek szemétszedési akciót 190 diák 
és 17 pedagógus részvételével. Az iskola kör-
nyékén és a Bacchus téren 20 zsák szemét és 
negyed konténer építési törmelék gyűlt össze. 
 A szemétgyűjtési akciót a Lokálpatrióta Egy-
let, Monor Városi Önkormányzat és a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. támogatta. A gyerekek biztonsá-
gára a monori polgárőrök vigyáztak.

Monor Városi Önkormányzat, MŰVÁK Iroda

Monor Város Önkormányzat képviselő-
testüle tének 2/2006. (I.31.) számú rendelete 
alapján az Emberi Erőforrások Bizottsága 2 mil-
lió 500 ezer forinttal támogatja 2015-ben a ci-
vil szervezetek és a helyi intézmények által szer-
vezett progra mokat, eseményeket. Az elmúlt 

évekhez hason lóan idén is számos közösségi 
program valósul meg a monori civil közösségek 
közreműködé sével. A gyerekek nyári táboroz-
tatása mellett kulturális események szervezésé-
re és egészség ügyi programokra is nyújt támo-
gatást az ön kormányzat. Sajnos a rendelkezésre 

álló keretnél a beérkezett támogatási igények 
jóval magasabbak voltak, emiatt sok, elismerés-
re méltó helyi civil szervezet munkáját a terve-
zettnél kevesebbel tudta támogatni az önkor-
mányzat, illetve több fontos program kapott 
kevesebb támogatást, mint amennyit igényelt. 
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KÖRKÉRDÉS

Szükség van-e 
HELYI BUSZRA?
Egy ideig volt, aztán nem, 
majd újra feltámadt, 
és ismét megszűnt 

– meglehetősen hek-
tikus volt a helyi busz-
közlekedés sorsa. 

Hirdetés

Dr. Erdei Kisztina

Macsekné Csiló Anita

Macsek Zsolt

Balogh Sándor

Krupa Péter, Pongó Kevin, Bajkai Máté
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1x3-as háztartási 
létrával ajándé-
kozzuk meg 
50 000 Ft értékű 
Krause-termék
vásárlása esetén!

Substral tápoldat 
muskátlihoz és 
balkonnövényekhez  
1 liter+ajándék 
általános tápoldat 
0,5 l

Philips: 
Kültéri lámpa-akciók!

10 000 Ft feletti 
Gardena-termék 
vásárlása esetén 
ajándékot adunk, 
Gardena locsolóval 
vagy öntözőfejjel 
ajándékozzuk meg!* 

Akril sziloplasttal 
ajándékozzuk meg 
10 000 Ft értékű 
Mester-termék 
vásárlása esetén!

5  000 Ft feletti 
Gorilla-termék
vásárlás esetén 
pillanat-
ragasztóval 
ajándékozzuk 
meg!

MeGnyitottunK!    

AKcióK!

2200 Monor, 
Kistói út 81. 
+36-29/414-201

+36-30/870-8456

w w w . b a r k a c s c i t y . h u

KrAuSe 
létrák

20% kedvezmény 
minden Krause- 

termékünkre!

Vásároljon  
az alábbiak szerint 
és megajándé-

kozzuk!

* A kép illusztráció. 
Ajánlat a készlet erejéig tart!

Amíg volt akkor is sokat szid-
ták, mert hol járatok marad-
tak ki, hol nem várta meg a 

busz a késve érkező vonatokat, de 
az is előfordult, hogy a számára 
tökéletesen ismeretlen város helyi 
járatára irányított sofőrnek az uta-
sok magyarázták, merre menjen, 
hol kell befordulnia. Sose volt tö-
kéletes a helyi tömegközlekedés, 
ám amikor végleg megpecséte-
lődött a sorsa, a helyiek egy része 
elsiratta, más része pedig felvált-
va szidta a Volánbuszt és az ön-
kormányzatot, amiért együtt sem 
képesek működtetni egy ekkora 
városban helyi járatot, miközben 
pedig másutt...
 Aztán a kritika elhallgatott, a ta-
xik megjelenésével pedig mintha a 
hiányérzet is megszűnt volna: a he-
lyi buszt már csak ritkán és keveset 
emlegették.
 Lemondtak róla végleg?
 Dr. Erdei Kisztina válaszaiból az 
derült ki – gyanúnkat nevetve meg 
is erősítette –, hogy nem tartozik 
élete fontos kérdései közé, van-e 
Monoron helyi járat, vagy nincs. 
Neki inkább az jelent problémát 
– mesélte – hogy nagyon sze-
ret sétálni, de erre kevés ideje jut, 
noha minden alkalom jól jön, ami-
kor gyalogolhat. Mivel a vasútállo-
máshoz sem lakik messze, ez sem 
jelent gondot, következésképpen 
nem kardoskodna a helyi busz új-

bóli megindítása mellett – tudtuk 
meg. Azt azonban elismerte, hogy 
a város távoli pontjain élők és az 
idősek bizonyára hiányolják és örül-
nének neki.
 Macsekné Csiló Anita és 
Macsek Zsolt olyan fiatalok, hogy 
alig emlékeznek azokra az idők-
re, amikor Monoron még járt a he-
lyi busz. Macseknének aztán eszé-
be jutott: volt egy osztálytársa, aki 
Monorierdőről járt át a busszal. 
Amikor megszűnt a járat, bicikli-
vel kellett átpedáloznia, még télvíz 
idején is. Hogy sokat betegeske-
dett-e (visszamenőleg is remél-
tük, hogy nem, mert hátha spor-
tos, edzett kislány volt a hajdani 
osztálytárs) arra az ifjú hölgy nem 
emlékezett, viszont azóta jobban 
megérti azokat, akik ragaszkodnak 
hozzá, hogy a városban legyen he-
lyi járat. A diákok és az idős embe-
rek joggal igénylik ezt – hallhattuk.
 Macsek Zsolt azért azt is szó-
vá tette, ha ritkásan közlekedik, ak-
kor nem sok értelme van. Az len-
ne az igazi, ha legalább félóránként 
járna. Órákat várni ugyanis senki-
nek nincs türelme, szerinte akkor 
inkább biciklire pattannak, vagy ta-
xiba ülnek az emberek.
 Balogh Sándornak mint meg-
tudhattuk, a helyi buszhoz nem 
sok köze volt eddigi életében, lé-
vén, hogy olyan munkahelyen dol-
gozik, amit csak gépkocsival tud 
megközelíteni. Azt azért több-
ször is megfigyelhette jövet-me-
net, amint az ingázók a vasútállo-
máson várakoznak, vagy éppen 
rohannak buszról vonatra, vonatról 
buszra. Nagyon is jól el tudja kép-
zelni, hogy mekkora könnyebbsé-
get jelentene a hajnalban bejárók-
nak, késő este hazatérőknek a helyi 

buszjárat. De ha már lenne akkor 
lenne igazán értelme, ha sűrűn jár-
na, és nagyobb távolságokat fog-
na át, mint korábban. Azelőtt a ma-
lomnál már fordult is vissza, noha 
onnan a Zólyom utcaiaknak még 
legalább tíz percet kellett gyalo-
golniuk hazáig, hóban, esőben is. 
A Szélmalom utcaiaknak is be kel-
lett gyalogolniuk a vasútállomásig, 
mert a 4-es műútig nem járt ki a 
busz.
 Krupa Péter, Pongó Kevin és 
Bajkai Máté gimnazisták. S bár 
mindhárman monoriak, ponto-
san tudják, mit jelent a környező 
településekről ingázó társaiknak 
a távolságok leküzdése, az, hogy 
buszhoz vannak kötve. Monoron is 
nagyok a távolságok, jó lenne, ha 
ezt is le lehetne rövidíteni a helyi 
járat újbóli indításával – véleked-
tek egybehangzóan. Szerintük en-
nek az iskolások, az idős emberek 
és a Pestre járók egyformán örül-
nének.
 Amikor megkérdeztük, ideális 
esetben mennyibe kerülne a jegy 
a helyi buszon, a legkülönfélébb 
válaszokat kaptuk. Akadt, aki any-
nyit látott célszerűnek, amennyi-
be Pesten kerülnek a vonaljegyek, 
más ezt sokallotta, megint más 
úgy gondolta, kedvezményekkel, 
olcsó bérletekkel kellene megked-
veltetni a tömegközlekedést a le-
endő utasokkal. Hiszen az sem 
utolsó szempont a helyi járat re-
habilitációját illetően, ha kevesebb 
lesz a városban az autó, s az ezzel 
járó zaj és szennyezés.  

Kertész Zsuzsa
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KÖZÖSSÉG

Mozgásszervi problé-
mája van? Nem tud ott-
honából kimozdulni, 
vagy csak a megszokott 
környzetben szeretne 
gyógyulni? Forduljon 
bizalommal Fekete Ág-
nes gyógytornászhoz, 

ha megfizethető áron szeretne szakszerű segít-
séget a problémájára.
 Fekete Ágnes 2008-ban végzett a Semmel-
weis Orvostudományi Egyetem Egészségtu-
dományi Kar Gyógytornász szakán. A diploma 
megszerzése után kórházi tapasztalatot szer-
zett – közel négy évig dolgozott az ország leg-
nagyobb traumatológiai ellátó helyén, a Bale-
seti Központ Intenzív osztályán –, közben az 
otthonápolás keretein belül számos betegség-
csoportba tartozó pácienst kezelt traumatoló-
gia, ortopédia, neurológia, rehabilitáció és reu-
matológia területen. 
 A gyógytorna egy egyedülálló konzervatív 
kezelés, amely a normál működések helyreállí-
tására törekszik – személyre szabott formában.
 Ágnes a gyógytorna kiegészítő kezelése-
ként kineziotape-et (kineziológiai tapaszt) is al-
kalmaz. A kineziotape alkalmazható sérülések 
megelőzésére, kezelésére, ödéma és gyulladás 
csökkentésére, fájdalom csillapításra. Támogat-
ható vele izom, izület, ideg. A szaktudás nélkü-
li tape felhelyezés azonban hatástalan, olykor 
rossz bőrreakciót is kivált.
 – Betegeim szakszerű kezelése érdekében 
2015-ben elvégeztem a McKenzie A tanfolya-
mot, amely világszerte az egyik legelterjedtebb 
gerinckezelési eljárás. Abban különbözik a töb-
bi kezelési eljárástól, hogy önállóságra tanítja a 
beteget, ismétlődő gyakorlatokat végeztet sze-
mélyre szabottan, a fájdalom csökkenését éri el 
rövid idő alatt – mesélte Fekete Ágnes, aki ter-
vei szerint kiscsoportos gerinctornát, a későbbi-
ekben kismama tornát, szülés utáni rehabilitáci-
ót és intim tornát is tartana Monoron. 
 Ágnes betegei a nagyobb kényelem érdeké-
ben előre egyeztetett időpont alapján, ottho-
nukban is részesülhetnek az egyénileg összeál-
lított gyógytornában.

További információ, jelentkezés:  
Fekete Ágnes, tel.: 06-30/234-0724.

Gyógytorna az otthonában!

E közismert sor íróját úgy érdemes ünnepelni, ahogy ez április 12-én a 
Művelődési Házban történt. Az évfordulós megemlékezések – mint József 
Attila születésnapja – gyakran megszokott sablonokra épülnek, és így 
unalmassá válhatnak. Azon a vasárnap délutánon azonban olyan jóleső 
élményben részesülhetett a nézőteret zsúfolásig megtöltő közönség, 
amire sokáig emlékezhetünk. Mi lehet e váratlanul nagy siker titka?

„… ahogy a csillag megy 
az égen, ÚGY ÉRDEMES” 

A z, hogy a költemény, a zene, a 
dal és a tánc olyan finom, va-
rázslatos, családias hangulatú 

egységben olvadt össze (a szerkesz-
tő – Bukai Tiborné – nagyon igényes 
munkájával és férje jó műsorveze-
tésével), hogy öröm volt érezni. Az, 
hogy a műsor 122 szereplőjéből so-
kan személyes barátként és vala-
mennyien önként, szívesen jöttek 
ezt a jó ügyet szolgálni. A nyugdíjas 
tanár például egykori tanítványa hívására a Ba-
laton mellől, a színjátszó Gyömrőről, a nagysze-
rű harmonikás fiú Bordányból, a Magyar Köztár-
saság Aranykeresztes mozgásművésze pedig a 
fővárosból. Kifejezően táncolt kendőjével a sze-
relmes vers gyengédségét kifejező természet-
gyógyász. És ki hitte volna, hogy itt majd olyan 
megzenésített József Attila verset is hallhatunk, 
aminek szerzője gyerekkorában a költő egyko-
ri itteni ágyában aludt. Olyan bensőséges anya-
gyermek hangulatot teremtettek a „babázók”, 
amire költőnk annak idején csak vágyódhatott. 
„Ki mindenhol tanítható már/ óvodától egye-
temig” – hallhattuk Cseh Tamás felejthetetlen 
hangján. És valóban átvezetett minket életkora-
inkon ez a nagyon emberi összeállítás. Ritkaság-
nak számít, hogy mind a hét versmondó feszült 
figyelmet tudott teremteni előadásával. Monor 
büszke lehet rá, hogy ilyen remek táncegyüt-
tesei vannak. Az apró ovisok, a Napraforgócs-
kák, az Ifjú Strázsák (Takács Katalin, Bukai Tibor-
né, Petneházi Kata szakszerű irányításával) remek 
színfoltot jelentettek. A Nagy Strázsa csoport fer-
geteges fiútánca pedig (Onodi Attila vezetésé-
vel) – a Hetedik című versre – a műsor talán leg-

hatásosabb csúcspontja volt. Ezek a táncsikerek 
nem véletlenek. Bukai Tiborné 22 éve kezdte ta-
nulni a táncot, országunk legjobbjaitól, de Zsófi 
lánya is 12 évet táncolt a Bihari Táncegyüttesben. 
A műsor a költő nevét viselő középiskola volt és 
jelenlegi diákjainak elismerésre méltó szereplésé-
re épült. A színpadon volt az egész 9. G osztály. 
Osztályfőnökük szépen mondott verset, amellett 
szülőként szerepelt kislányával, és tapsolhatott 
kisfia botozó táncának is. A nagy siker a sok lát-
hatatlan segítőnek is köszönhető.
 József Attila születésének 110. évfordulója 
mellett emlékezés történt Kurucz Zsókára is, aki 
10 évig volt szeretett, fáradhatatlan, korán el-
hunyt munkatársa a Művelődési Háznak. Örök-
ségéből általa készített ruhák is voltak a tánco-
sokon, ezzel is felidézve sokoldalúságát. 
 Szép volt ez a délután. Ha ilyeneket nem lát-
nánk – a költő idézett szavaival – „meggörbül-
ne a világ gyémánttengelye”. És ezen a költé-
szet napján érezhettük, József Attila „azt üzeni, 
hogy szeretni kell”. A gimnazisták záró kórusá-
tól pedig hitelesen hangzott, hogy: „dolgozni 
csak pontosan, szépen,/ ahogy a csillag megy 
az égen,/ úgy érdemes”. B.G.

• 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. június 15-ig vagy a 
készlet erejéig 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. június 15-ig 
vagy a készlet erejéig tart. Az 
akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

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

Hirdetés
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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 2014–2020-as európai 
uniós időszak LEADER 
tervezési folyamata 
megkezdődött. 

HAJT-A CSAPAT 
EGYESÜLET áprilisi hírei

KÖZÖSSÉG

A z eredményes tervezés elen-
gedhetetlen feltétele, hogy 
megismerjük partnereink jö-

vőbe mutató javaslatait, elképze-
léseit, fejlesztési igényeit. Kérjük 
akciócsoportunk települési és nem-
zetiségi önkormányzatait, egyházait, 
nonprofit szervezeteit, mikro-, kis- és 
középvállalkozásait, természetes sze-
mélyeit, önálló tevékenységet végző 
magánszemélyeit, akik a HAJT-A Csa-
pat Egyesület illetékességi területén 
kívánnak fejlesztéseket megvalósíta-
ni, hogy projektötleteiket dolgozzák 
ki. A projektötleteket egyesületünk 
munkaszer veze té hez kell eljuttatni 
a – később megjele nő – hir det mé-
nyeinkben meghatározott módon. 
Számítunk Ügyfeleink aktív rész-
vételére. 

 Megjelent az EMVÁ-ból nyújtan-
dó, a vidéki gazdaság és a lakos-
ság számára szóló alapszolgáltatá-
sok fejlesztésére 2015-től igénybe 
vehető támogatások részletes fel-
tételeit tartalmazó 21/2015. (IV. 17.) 
MvM rendelet. Ennek keretében tá-
mogatás vehető igénybe falu- és 
tanyagondnoki szolgáltatás fej-
lesztéséhez, illetve egyéb szociális, 
bűnmegelőzési és közösségi szol-
gáltatások fejlesztéséhez, új gép-
jármű beszerzésének segítségével. 

Támogatási kérelmet ügyfélkapun 
keresztül lehet benyújtani az MVH-
hoz május 4-én 8 órától forráskime-
rülésig, de legkésőbb május 13-án 
18 óráig. A rendelet a Magyar Köz-
löny 53. számában olvasható.
 Térségünk pályázóit jelenleg az 
alább felsorolt rendeletek érintik el-
sősorban, amelyeknél egy koráb-
bi jogszabály-módosítás értelmé-
ben a művelet megvalósításának 
határideje május 31., illetve kifize-
tési kérelem 2015. augusztus 31-
ig nyújtható be: 35/2013. (V. 22.) 
VM rendeletet (LEADER), 104/2013. 
(XI. 14.) VM rendeletet (Turisztika), 
102/2012. (X. 1.) VM rendelet (Fa-
lumegújítás), 103/2013. (XI. 8.) VM 
rendelet (Alapszolgáltatások fej-
lesztése), 11/2013. (III. 5.) VM ren-
delet (LEADER térségek közötti 
együttműködés), 99/2012. (IX. 25.) 
VM rendelet (Nemzetközi együtt-
működés). 

Faragó Júlia, HAJT-A Csapat Egyesület,  
munkaszervezet-vezető

 
Honlap:  
http://hajtacsapat.hu/  
E-mail: hajtacsapat@
hajtacsapat.t-online.hu 
Telefon: 06-53/787-908,  
06-53/787-909 
Fax: 06-53/787-912

HAJT-A Csapat 
elérhetőségei

„… ahogy a csillag megy 
az égen, ÚGY ÉRDEMES” 

A Készenléti Rendőrség Lovas 
Alosztályának két lovas járőre telje-
sített közös szolgálatot április 2-án a 

monori Strázsahegyen a helyi pol-
gárőrökkel, mezőőrrel és a körzeti 
megbízottal. 

 A közös szolgálat célja az általá-
nos rendőri feladatok ellátásán túl, a 
külterületek preventív ellenőrzése, 
így többek között az illegális hulla-
déklerakás és fakitermelés, továbbá 
a környezetkárosítás megelőzése. A 
közel ezer pincéből álló úgyneve-
zett pincefalu területén a rendőr-
ség kiemelt figyelmet fordít a tulaj-
donosok értékeinek megóvására.
 A terület sajátosságaira tekin-
tettel a lovas szolgálat nagy haté-
konysággal alkalmazható, továbbá 
kellő visszatartó erőt jelent a jog-
sértések elkövetőivel szemben.       
 A jövőben is számítunk a Mono-
ri Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén a lovas rendőrök meg-
jelenésére, akik nagymértékben 
hozzájárulnak az állampolgárok 
szubjektív biztonságérzetének nö-
veléséhez. 
   Monori Rendőrkapitányság

Lovas rendőrök  
a Strázsahegyen

 

Autós-Motoros IskolA kft.

intenzív 
kresz-tanfolyam indul 

május 5-én és 12-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

Hirdetés



INGYENES  
RIASZTÓRENDSZER
Monor Város Önkormányzata  
ajánlásával!

Tisztelettel:
Dr. Zsombok László
polgármester

A jelentkezés benyújtható: 

2015. május 1-től folyamatosan 
Az akció visszavonásig érvényes!

Jelentkezés és további információ:
Monor Város Polgármesteri
Hivatalának recepcióján
Jelentkezési lap kitöltése, leadása:
interneten: iroda@patrol24.hu
telefonon: 06-29/350-375
honlapon: www.patrol24.hu

2015. évben riasztórendszert igényelhet minden 
Monoron élő, bejelentett lakcímmel rendelkező 
magánszemély.

A jelentkezés sorrendjében – díjmentes helyszíni 
felmérés után –, térítésmentesen juthat hozzá egy 
komplett lakásriasztó rendszerhez.  
A berendezéseket szakemberek szerelik be. 

A rendszer:   
•  1 db riasztóközpont;
•  2 db mozgásérzékelő;
•  2 db akkumulátor;
•  1 db transzformátor;
•  1 db sziréna;
•  1 db nyitásérzékelő;
•  Szerelési segédanyagok.

Szerződéskötéskor az igénylő vállalja, hogy legalább 
24 hónapon keresztül fizeti a – kivonuló járőr-szol-
gálattal biztosított –, kedvezményes távfelügyeleti 
szolgáltatási díjat, amely az átjelzéstől függően:

havonta bruttó 3 620 Ft
(hagyományos telefon-kommunikáció esetén)

vagy bruttó 4 445 Ft
(rádiós/GPRS kommunikáció esetén). 

Ha az Ön telefonvonala nem alkalmas a riasztó 
átjelzésére, úgy a szakemberek biztonságtechnikai 
rádió-adót, vagy GPRS kommunikátort szerelnek 
fel, amelynek egyszeri kauciós díja 10 000 Ft. Ez a 
kauciós díj visszajár a szerződés megszűnésekor, ill. 
a kommunikátor visszavételekor.

PATRO

Tisztelt Monori Lakosok!
A főváros közeli települések bűnüldözési, illetve bűnmegelőzési szempontból speciális helyzet-
ben vannak, a helyi mellett számolnunk kell az átutazó bűnözéssel is. Monor Város Önkormány-
zata évről évre komoly támogatást nyújt a rendőrség és a polgárőrség munkájához, valamint a 
térfigyelő rendszer működéséhez. Ezen erőfeszítések javítják a városban lakók biztonságérzetét, 
azonban az összes bűncselekményt elhárítani még így is képtelenség. Közös érdekünk, hogy 
mindent megtegyünk a közbiztonság fokozásáért. A személyes és a vagyonbiztonság akkor a 
leghatékonyabb, ha a közösségi erőfeszítések mellett mindenki lehetőségeihez mérten gon-
doskodik saját ingatlanának, tulajdontárgyainak biztonságáról. Ezért is ajánlom jó szívvel a 
lakásokba telepíthető korszerű riasztó- és távfelügyeleti rendszert, mely a kivonuló járőrszol-
gálattal együtt hatékony védelmet nyújthat az illetéktelenekkel szemben. Bízom benne, hogy 
minél többen élnek a fenti akció kínálta lehetőséggel, ezzel is hozzájárulva a városi közbizton-
ság helyzetének javításához!
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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

MONORON 
a házhoz szállítás 

DÍJMENTES
értékhatártól függetlenül
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Vásároljon 

kényelmesen 

otthonából!

Betelt a 

pontgyűjtője? 

TIPP: Használja fel a 

10%-os kedvezményt 

ballagási ajándékainkra! 

Várjuk üzletünkben!

Gyereknapi 

vonat indul  

május 26-án,  

14 órától,  

este 18 óráig!

Indulás a monori  

Spar elől!

Az első megállóban  

– nálunk, a Goods  

Marketnél –  

vidám bohóc várja  

a gyerekeket  

és meglepetés- 

ajándékokat oszt!

Téged is várunk!
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EMLÉKEINK

Ülünk egymás mellett egy hosszú folyosón Gulyás 
Jenővel, mint két régi ismerős, akik időnként 
összetalálkoznak. S két régi ismerős, különösen 
bizonyos életkort elérve, mi mást is tehetne várakozás 
közben, mint hogy régi dolgokról beszélget. 

Képek régi időkből:  
AZ UTOLSÓ VÁNDORIPAROS

E zt teszi különben a folyo-
són szinte mindenki, így leg-
alább a halk zsibongásban 

nem annyira feltűnő, hogy a házi-
orvosi rendelők ajtaja mögül min-
den egyes szó kihallatszik. Kínosan 
feszengünk amiatt, hogy a hang-
szigetelést valahogy kifelejtették 
innen, a kényszerű hallgatózás he-
lyett inkább beszélgetünk. 
 Eszembe jut, hogy van nálam 
egy fénykép a régi időkből, ami ál-
lítólag az utolsó monori vándor-
iparost ábrázolja. Közelebbit azóta 
sem sikerült megtudnom róla, de 
talán most Gulyás Jenő segít – ezzel 
a reménnyel veszem elő és muta-
tom meg a fekete-fehér fotót. És ő 
tudja. Nem csak ezt, hanem szinte 
mindent, gyerekkorának, az ötven 
évvel ezelőtti Cinka Panna utcának 
és környékének, a cigánytabánnak 
hajdani mindennapjairól. Amely 
mindig is része volt a város életé-
nek, még ha nem is nagyon jutott 
eszébe senkinek megörökíteni a 
történetét.
 A képen, ami a '80-as évek ele-
jén készülhetett, a Böki ragadvány-
nevű Kolompár Sándor üldögél a 
Forrás utca egyik házának – talán 
a Kele-háznak – a tövében. Öreg-
ember volt már akkor, bizonyá-
ra elfáradt, mire idáig ért, lekupo-
rodott megpihenni. A Forrás utcát 
Pattermann Dezső utcának hívták 
akkoriban, és Kolompár Sándor ak-
kor már a Rácz-féle ház egyik bérla-
kásában lakott. Az is nagy előrelé-
pést jelentett a tabáni 
lakásviszonyok után, 
ahol még a hatvanas 
években is voltak föld-
be vájt putrik.
 Korábban ilyenek-
ből állt szinte az egész 
telep – emlékszik visz-
sza Gulyás Jenő, és fel-
emlegetjük a putrik 
közt is legnyomasz-
tóbbat, a kéregetés-
ből vegetáló, az utca-
gyerekeknek is örökös 
céltáblájául szolgáló, 
Madárka nevű, madár-
csontú cigányasszony 
lakhelyét, ami a nyo-

mor mindenkor érvényes illusztrá-
ciója lehetne, ha valakinek eszébe 
jutott volna lerajzolni, vagy lefény-
képezni.
 A valamivel későbbi időket Gu-
lyás Jenő emlékezete úgy őrizte 
meg, hogy akkoriban már majd-
nem minden család egy, esetleg 
másfél szobás kis házakban lakott, 
a család létszámától függetlenül. 
Velük sem volt ez kezdetben más-
képp: édesanyja egyedül nevel-
te fel a tizenegy gyerekét – akik kö-
zül ma már csak hárman élnek – s 
noha analfabéta volt, írni-olvasni 
nem tudott, mindegyik gyereknek 
szakmát adott a kezébe. Aki már 
végzett és belenőtt a munkába, az 
segítette előbbre jutni a kicsiket.
 Mielőtt a férfiak többségéből 
bejáró munkás, ingázó lett, a tele-
pen mindennapos látványnak szá-
mított, hogy amint az időjárás en-
gedte, a vándoriparosok kiültek a 
házak elé, és kalapálták az üsthá-
zakat, a vödröket, a mosófazeka-
kat, amikkel aztán útra keltek, hogy 
gazdát keressenek nekik. 
 Nagy lehetett akkoriban a felve-
vő piac ezekre a termékekre, hiszen 
Gulyás Jenő egymás után sorolja a 
vándoriparossággal foglakozók ne-
veit – akikről nem tudjuk eldönte-
ni, drótostótnak vagy üstfoltozónak 
nevezhetjük-e őket, vagy inkább 
egyiknek sem.
 Az biztos, hogy volt bilétájuk, 
amivel igazolni tudták, hogy tag-
jai az iparosságnak – állítja Gulyás 

Jenő, s már diktálja is e tisztes ipar 
művelőinek nevét: Kolompár Vilmos, 
Kolompár II. Sándor, ismert nevén 
Pukkancs, Vidák János, aztán Peczek 
Sándor, másképpen Tüdő. De ott 
volt még Rafael József Faklás, Tüdő 
testvére, Peczek István, aztán Kolom-
pár József Paci és Rafael Péter Csikó 
– akiknek a becenevük ellenére a 
lovakhoz semmi közük nem volt.
 Hirtelenjében ők jutnak Gulyás 
Jenő eszébe, de már az is nagy do-
log, hogy legalább ő megőrizte 
ezeknek a naphosszat robotoló, a 
lábukat lejáró vándoroknak a nevét, 
akiknek a munkája után épp csak 
annyi jutott, hogy volt ennivalója a 
családnak.
 A kosárfonók kevesebben voltak 
– állapítjuk meg egy újabb felsoro-
lás után, amelyből kiderül, hogy Vi-
dák József, Vidák Hanka és az uno-
kája, Jancsi, meg Farkas Sándor 
voltak mesterei ennek a foglalatos-
ságnak. Gulyás Jenő ismeretei sze-
rint Farkas Sándor talán még ma 
is csinálja a kosarakat, de a többi-
ek után nem maradt semmi, nem 
tudták átadni a fortélyokat az utá-
nuk jövő generációnak, mert az 
már mással volt elfoglalva. Iparos-
ság helyett munkás lett az iparban, 
Pesten.
 Maga Gulyás Jenő is nemrégi-
ben ment nyugdíjba, 48 év és 160 
nap munkaviszony után.
 S noha ennyi év fizikai munka 
rendesen rajta hagyta a nyomát az 
egészségén, ő még szerencsésnek 
mondhatja magát. Neki még jutott 
munka.
 Elnézegetjük még kis ideig Ko-
lompár Sándort a képen, aki mellett 
a buszok is megálltak, hol az ország-
úton, hol Péteri felé, és a sofőrök le-
szóltak neki: „ Elviszem, bátyám!” De 
ő nem ült fel soha. Azt felelte, bírja 

az utat a lába.
 Bíztak ezekben a 
vándoriparosokban, 
nyugodtan beenged-
ték őket a portára, 
megfoltoztatták velük 
a kilyukadt mosófa-
zekat, nagylábast, le-
veses fazekat is – ele-
venítjük fel, hiszen 
mindkettőnknek van-
nak erről gyerekko-
ri emlékei. Azokból az 
időkből, amikor a tár-
gyaknak és az embe-
reknek egyaránt volt 
még becsületük.

Kertész ZsuzsaKolompár Sándor "Böki" Hi
rd
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A monoriak viselt dolgai  
LXXIII. – A POLGÁROSODÁS 
HAJNALÁN

HELYTÖRTÉNET

Habsburg Ferdinánd király 1848 
februárjában Monornak mezővárosi 
rangot adott – évente két országos 
vásár és heti egy piactartás jogával.

Sipos László szabó, aki  
négyszer volt ipartestületi elnök

A 
helyi kereskedők közül többen tőzsérked-
tek, állatkereskedelemmel foglalkoztak. 
Mezővárosunk a környező települések 

centrumává vált. A tőzsérek körében néhányan 
– mint például Glancz Sándor, Huppert Bernát és 
fiai, Schmitterer Károly – meggazdagodtak, illet-
ve kereskedő- és parasztpolgárokká váltak. Köz-
ségünkben is megjelenik az új társadalmi kate-
gória egy sajátos társadalmi helyzet, értékrend, 
életmód és életstílus formájában. Előtérbe ke-
rül az üzleti, gazdasági teljesítmény. 1851-ben 
Monoron 3812 lakos él, kik között 900 katolikus, 
80 evangélikus, a többi református – katolikus 
és református anyatemplommal. Monor község 
életére is hatással volt, hogy a XIX. század köze-
pére megemelkedett az átlagos életkor. A lélek-
szám több ezer fővel gyarapodik az elkövetke-
ző évtizedekben. 1870-ben Monoron 223 iparos 
és 66 kereskedő élt. Ebben az időben már mű-
ködött az Appelshoffer Ferenc gőzmalom, majd 
gőztéglagyár a Gőzmalom utcában (ma Bajcsy-
Zsilinszky u.). 1882-ben Tihanyi Jakab, Huppert 
Bernát és Glancz Sándor felépíttette a 100 ló-
erős, száz munkással dolgozó gőzmalmát a ké-
sőbbi maggyár helyén. A kiegyezést követő 
nagy modernizáció a szabadelvűség jegyében 
zajlott. A vasút megjelenése, a helyi pénzinté-
zetek megszületése előmozdította a gazdasá-
gi fejlődést. A fővárosi terménykereskedelem 
– szemes termények –, a gyapjú, később a do-
hány, az állatkereskedelem fejődése, a malom-
ipar megjelenése új feladatok elé állítja a mono-
ri iparosokat, kereskedőket is. 
 A kiegyezés időszakában felálltak az új tí-
pusú gazdasági kamarák. A monori iparos tár-
sadalom a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamarához tartozott. A második ipartörvény 
legfontosabb rendelkezése az ipartestületek fel-
állítása volt. A monori általános ipartestület ala-
kuló közgyűlése 1885-ben történt 339 taggal. 
A legnagyobb létszámú szakmai csoportok: ci-
pész 36, csizmadia 32, férfiszabó 25, női szabó 
16, vendéglős 19. Az alkalmazott segédek szá-
ma 53, a tanoncoké 157. Az ipartestület első el-
nöke, Újváry János férfiszabó mester, jegyzője 
Lovas Károly, MÁV segédtiszt. 1895 és 1914 kö-
zött az ipartestületek központi kérdésként ke-
zelték a munkalehetőségek fokozását, a köz-
szállításokban való nagyobb arányú részvételt 
(állami megrendelések), a szaktudás fejleszté-
sét, az értékesítés szervezettebbé tételét, a szö-
vetkezeti eszme befogadását, az ipartestületek 
közötti együttműködés erősítését. Az ipartes-
tületek a nagyobb rendezvényeikre hazánkban 
kölcsönösen meghívták egymást. 1902-ben új 
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COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT,
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS, 
-RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

MULTIfOKÁLIS, 
fÉNyRE SöTÉTEDő és 

NAPSZEMÜVEGLENCSE 
-akció!

MEGÚJULTUNK!
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

ERZSÉBET-UTALVÁNy ELfOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTyÁS 

fIZETÉSI LEHETőSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNyEK!

alapszabály készült a monori ipartestületben, 
mely szerint a testület bérbe adta az ipartestü-
leti irodán kívül, az összes helyiségeit a mono-
ri iparos olvasókörnek, amely átvette a kulturális 
élet szervezését. A helyiségek használatáért évi 
600 koronát fizetett. A megállapodást aláírásá-
val szentesítette Vantulek Pál malomtulajdonos, 
az iparos olvasókör, valamint Szűcs Zsigmond 
szíjgyártó, az ipartestület elnöke. A legtekinté-
lyesebb iparosok köréből az elnököt évente vá-
lasztották. Tisztségviselő elnökök az évszázad 
fordulóján: Retter Mihály asztalos 1895, Bekker 
Mihály asztalos 1896, Gottmayer János kalapos 
1897–98, Kakas Gáspár mézesbábos, cukorka-
gyártó és gyertyaöntő 1899–1900, Lukácsovits 
Alajos asztalos, korelnök 1901, Szücs Zsigmond 
szíjgyártó 1902–1903, Sipos László szabó 1904–
1907, Pokorny Sándor kőműves 1908, Csizma-
dia István csizmadia 1909–1911, Szücs Zsigmond 
szíjgyártó 1912–1913. Az említett személyisé-
gek többnyire tagjai voltak a községi képviselő-
testületnek. Az ipartestületi tagok betegségük 
esetén az Irgalmas Rend Betegápoló Intézeté-
ben részesültek orvosi ápolásban. Ez idő tájt a 
betegsegélyző pénztárba minden tag befize-
tett 16 fillért, a munkaadó 8 fillért, s ezért beteg-
ség esetén – amellett, hogy kijárt az orvos – járt 
gyógyszer, napi egy korona táppénz és halálo-
zás esetén temetkezési segély. A fizetés nagysá-
ga ekkor a tanoncoknál napi 50 fillér, a segédek-
nél napi 1 korona volt.
 Forrás: Heves megyei Levéltár, Eger; Elöljáró-
sági jegyzőkönyvek, Monor, 1897–1914; Pest Me-
gyei Levéltár, Bp.; Monor és Vidéke 1882. márci-
us–december, Országos Széchényi Könyvtár, Bp.; 
Monorkerületi Lapok 1901–1914; Gerő András: Dua-
lizmusok – A Monarchia Magyarországa. Bp., 2010.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Szakmai nap
gyermekekről

A Pest Megyei Pedagógia Szakszolgálat Monori 
Tagintézménye minden kedves pedagógust, szü-
lőt, érdeklődőt szeretettel vár 2015. május 7-én. 
 Program:
 13.00–14.00 Intézményvezetői értekezlet.  
 14.00–14.55 „Miért nem tud tanulni ez a gye-
rek?” – A tanulási nehézségekről (Papp Krisztina).
 15.00–15.25 Megkésett beszédfejlődés felisme-
rése, az otthoni fejlesztés lehetőségei (Dancsné 
Tóth Judit). 
 15.30–15.55 Beszédhibák típusai, javítása, az ép 
beszéd jelentősége az írás-olvasás tanulás során 
(Medgyesi Zsuzsa). 
 16.00–16.30 A dadogás kialakulása és terápiája 
(Sas Orsolya).
 Helyszín: Vigadó (Kossuth Lajos u. 65–67.) 
1.emelet, oktató terem. A rendezvény ingyenes.
 A szakmai nap megrendezését támogatta: Fo-
dor Gábor, megyei tankerületi igazgató és Pinterics 
János, PMPSZ mb. főigazgató.
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Egy példás összefogás 
EMLÉKTÁBLÁJA

CSERKÉSZEK

Április 13-án délután egy emléktábla került a katolikus cserkészotthon 
falára. Csendben, ünnepség nélkül, de régi nagy elhatározás megvalósulása-
ként. A 83 éves Pausch János – aki társaival oroszlánrészt vállalt ennek az 
épületnek a megszületésében – életében még teljesítendő erkölcsi köteles-
ségének érezte, hogy ez mindenképpen megtörténjen. Véghez is vitte.

Hirdetés

Kiadó  
Monor központjában 20 m2-es 

felújított helyiség  
üzletnek, irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni napközben  
a 06-30/472-5616  

telefonszámon lehet!

Internetszolgáltatás

I n n o v á c i ó  a  t á v k ö z l é s b e n

Netkontakt Kft.• www.netkontakt.hu  
info@netkontakt.hu • 06-20/929-9507

 Gyorsan, szinte bárhová kiépíthető
 Külterületen is elérhető

12 Mbps internet 
3 500 Ft/hó

B ár egykori önzetlen, önkéntes munkatársai 
közül már sokan nem élnek, de meg akar-
ta örökíteni az utókornak és a rokonok mai 

nemzedékének, ha egy közösség valamit igazán 
akar, azt létre tudja hozni. A 924. számú Szent Gel-
lért Cserkészcsapat közben sajnálatára megszűnt, 
de e tábla rá is emlékeztet, hirdetve az itteniek ak-
kori erejét.
 1992. szeptember 27-én történt meg az alap-
kőletétel, az újjáalakult cserkészcsapat zászló-
szentelési ünnepségével egyidejűleg. Kun Pál aki 
1991-től közel 8 éven át volt e cserkészcsapat pa-
rancsnoka, így emlékezik arra az időre: „Az volt 
az összejövetelek fő gondolata, hogy kell egy kö-
zös, nagy feladat, ami egységbe kovácsolja a régi 
öregcserkészeket és a fiatal újakat. Terveztessük 
meg, engedélyeztessük, építsük fel otthonun-
kat, hogy ezen a bázison a cserkészélet megin-
dulhasson. Az ember, ha valamit szeretne meg-
csinálni, Isten áldását kérve, embertársaival meg 
tudja valósítani, ha nem adja fel. Ezt hirdetem ta-
nítványaimnak is. Nagyon szép dolog, hogy a ha-
záért kell tenni, de cselekedni csak itt helyben tu-
dunk igazán, ahol élünk.”
 És cselekedtek is, derekasan és fáradhatat-
lanul. Pausch János az MTV művezetőségéből 

nyugdíjba vonulva az öregcserké-
szeket fogta össze Szentannai Fe-
renccel. Majd két évtizedes futballis-
ta múltja és a városi nyugdíjas kör 
vezetése is bizonyította szervező-
készségét. Lankadatlanul hajtogatta 
az épület közösen kiásott alapjába 
a vasat, ahová társa fia teherautójá-
val hordta a sódert. A lebontott ha-
rangozóház helyén emelt épületbe 
több mint 12 ezer téglát pucoltak 
meg saját kezűleg. Volt aki maga áll-

ta a cementet, és sokan emelgették a zsákokat. 
Maguk közül volt vállalkozó a villanyszerelési és 
a tetőszerkezeti munkára is, egyikük pedig a be-
tonkeverő gépét hozta el, amikor csak kellett. 
 A legtöbben a fizikai munkából vették ki a ré-
szüket, de például a zászlókészítés is segítségnek 
számított. Nehéz volt kiválasztani a táblára jogo-
san ráférő 20 nevet. Talán ők dolgoztak a nemes 
célért a legtöbbet, de a többiekre is tisztelettel 
emlékeznek.
 Sikerült a váci püspök és az egyházügyi ál-
lamtitkár segítségét is megnyerni – a perselyes 
pénzgyűjtés mellett –, de a helyi önkormányzat-
nál is hathatósan tudtak közbenjárni az évenkén-
ti jelentős anyagi támogatásért.
 Nem frázis, hogy nem csak építőanyagokból, 
jócselekedetekből is épült ez a ház, az emberi lel-
keket is nemesítve – mondta Kun Pál –, és nem-
csak emlék, hanem ma is működő épület.
 Ott van az ifjúsági hittan, a máriás lányok klub-
helyisége, a férfikör, a vegyes oktatás, a minist-
ránsfoglalkozás, az egyházközségi lelki nap; de 
filmklubnak, próbateremnek, sőt asztalitenisze-
zésre is használják.
 Az építő elődöket sem elfeledve remélhető-
leg sokan lelik még itt örömüket a jövőben is. B.G.

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

Hirdetés

Minden, ami kémény!
Kémények bélelése, szerelt kémények 

kivitelezése kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

Turbós gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, teljes körű ügyintézés!

Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

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

Nicolette
             étterem – panzió

Monor, Ady Endre u. 38. 
Tel.: 06-29/414-524

Nyitva: H–Cs, V: 7–22, P, Szo: 7–23

 ÉTEL-HÁZHOZSZÁLLÍTÁS  
A HÉT MINDEN NAPJÁN!

VÁLLALJuk ESküVők, 
BALLAGÁSI EBÉDEk, 

bankettek, osztálytalálkozók, családi, 
baráti összejövetelek teljes körű 

LEBONyOLÍTÁSÁT.
Erzsébet- és meleg  

étkezési utalványt elfogadunk.

Kísérje 
figyelemmel 
étlapunkat 
a facebook- 
oldalunkon.



12 MONORI STRÁZSA | 2015. május

KULTÚRA

Zsírosné Bokros Mária 2013-ban 
alapította, és most is vezeti a 
monori Kézműves Kört. Csopor-
tos kiállításon már többször 
láthattuk alkotásait, de egyéni 
bemutatkozását csak most 
először. Megnyitóján, április 13-
án a Vigadóban szép számmal 
jelentek meg a kör tagjai, akik 
legutóbb Gödről is több díjat 
és különdíjat hoztak el. 

Március 21-én a Székely Nemzeti 
Tanács elnöke – Izsák Balázs –  
Székelyföld területi autonómiá-
jának aktuális kérdéseiről tartott 
tájé koz tatót a Vigadóban. 

Június első 
szombatján 
ismét Borvidékek 
Hétvégéje!

TŰVARÁZS

M arika már 16 éve készít gobelineket. 
2010-től Vác, Eger, Nyíregyháza, Oros-
háza, Szentes, Kistelek és Göd, valamint 

a Campona érdeklődői is megismerhették, a 
zsűrik pedig számos díjjal is jutalmazták. Anyja 
és anyósa kézimunka szeretetének hatására már 
korábban is olyan kalocsai és matyómintás terí-
tőket készített, amelyek Franciaországba, Svájc-
ba, Angliába is eljutottak. Élethivatásának tekinti 
a lassan feledésbe merülő művészeti ágak ápo-
lását. N. Sebestyén Kata – aki már szintén kiállí-
totta festményeit a Vigadóban – idézte megnyi-
tójában a következő – a Kézműves Kör minden 
tagja által vallott – gondolatot: „Ha bármit al-
kotsz, nem lehetsz magányos. Elárul valamit ró-
lad, és több leszel az átlagnál.” Ez az itteni gobe-
linekre is érvényes. A középkorban Párizsból 
majd Brüsszelből terjedő, királyi palotákat díszí-
tő gobelinszövés falikárpitjait a 19. században 
felváltotta a polgári gobelinhímzés.

 Az „angyalkezek tűvarázsa” ebben a techni-
kában is képes szinte festményminőséget pro-
dukálni. Kiállítónknál ezt Szamosközi Antal, szen-
tesi festőművész is elismerte. Marika kárpátaljai 
asszonytól is tanult tűfestést, újabban gyöngyö-
ket is beépít színharmóniáiba. Így születik – N. 
Sebestyén Kata őt dicsérő versének szavaival – 
a „tűvarázs”. Így tudja „megteremteni” Váci Mi-
hály Pecznyik Ibolya által szépen előadott kifeje-
zésével, azt az életünkből hiányzó valamit, „ami 
nincs sehol”. B.G.

Zsírosné Bokros Mária a Kézműves Kör alapítója

A 
találkozás megszervezője az a Sóvidékről 
származó dr. Szekeres Sándor volt, aki 
1990-ben költözött Monorra. Városunk 

vezetésében gyámügyi- és szociális osztályve-
zetőként, majd 1994-től öt éven át jegyzőként 
dolgozott. Ő az 1998-
ban megalakult mo-
nori Bethlen Gábor 
Erdélyi Kör vezetője, 
2004-től az Erdélyi Kö-
rök Országos Szövet-
ségének is elnöke.
 Mivel már a 90-es években is több mint ezer 
erdélyi származású magyar élt településünkön, és 
országunk lakosságából is minden tízedik polgá-
runk ott született; dr. Szekeres Sándor nem politi-
kai, hanem egyértelműen minden magyart érintő 

nemzeti kérdésnek tartja az ottaniak jogérvénye-
sítésének támogatását. Ezért döbbentette meg 
őt is, hogy március 24-én, Strasbourgban az Euró-
pa Tanács keretében működő Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusának Monitoring Bi-
zottsága most sem találta illetékesnek magát ab-
ban, hogy a székelyföldi önkormányzatok auto-
nómiapárti határozatairól döntsön, ezért az ügyet 
visszautalta a Kongresszus Állandó Bizottságának. 
 Izsák Balázs szerint ez nem lehet Románia bel-
ső, közigazgatási, jogi, szakmai ügye, hiszen alá-
írta az európai kisebbségi keretegyezményt. Dr. 
Szekeres Sándornak is az a határozott vélemé-

nye, ha országunk 13 nemzetiségé-
nek joga van itt önkormányzatot 
létrehozni, saját nyelvét használni hi-
vatalosan – ahogy Európa számos 
autonóm területén –, akkor egy ős-
honos nemzeti kisebbségnek ezt 
mindenképpen biztosítani kellene. 

A Bethlen Kör tagjai nem csak városunk életébe 
kapcsolódtak be aktívan, hanem természetesen 
mindent megtesznek valamennyi határon kívü-
li magyar jogos törekvéseinek elvi segítéséért, 
szükség esetén anyagi támogatásáért is. B.G.  

Nálunk járt IZSÁK BALÁZS

„dr. Szekeres Sándor 
a 1998-ban megala-
kult monori Bethlen Gá-
bor Erdélyi Kör vezetője”

Idén immár negyedik alkalommal rendezzük 
meg a népszerű fesztivált a Monori Pincefalu-
ban, június 6-án szombaton. A rendezvény is-
mét egynapos, 10 órától 19 óráig tart a hiva-
talos program és vendégfogadás. A szervező 
Monor Környéki Strázsa Borrend és a lebonyo-
lító Vigadó Kulturális és Civil Központ jó hangu-
lattal, sokszínű, ingyenes kulturális programok-
kal és a 22 hazai borvidék legjobb boraival várja 
a vendégeket. A rendezvényt színes borrendi 
felvonulás, borrendi tagavatás nyitja Monor vá-
ros főterén. 
 Idén ismét a Borvidékek Hétvégéje meg-
nyitóján adják át a Monori Bortárs Filmfesztivál 
győzteseinek járó díjakat, melyet elismert mű-
vészekből álló zsűri értékel, melynek tagja töb-
bek között Koltai Róbert színész-rendező. 
A pincefalu jövőképét formáló szándékkal ké-
szült el a pincefalu etikai kódexe, melynek ün-
nepélyes átadása is e napon várható. 
 A megnyitót követően a Monori Pincefalu-
ban kézműves foglalkozások, népi mestersé-
gek bemutatói, méhészeti termékek bemutató-
ja, helyi több évtizedes múltú mézeskalácsosok 
és helyi sajtok, lekvárok, óriás jenga, arcfestés és 
persze autentikus zenei programok, néptánco-
sok, vidám, családias forgatag és kiváló hangu-
lat várja az érdeklődőket. 
 Monoron a távolságok leküzdésében OTP-
kisvonatjárat lesz a látogatók segítségére a Vi-
gadó–Orbán tér útvonalon 10 és 19 óra között. 
A gépkocsival érkezők, közvetlenül a rendez-
vény helyszíne mellett kijelölt ingyenes parko-
lót vehetik igénybe, melyet a várost Péteri felé 
elhagyva a Bereki dűlőn keresztül tudnak meg-
közelíteni. Az elmúlt évekhez hasonlóan lezár-
ják a Strázsahegyi dűlőt a Csokonai utcától, to-
vábbá a Mendei utat az Acsádi utca végétől. 
A forgalom elől lezárt területre a pincetulaj-
donosok a rendezvény napján kizárólag a Vi-
gadó Nonprofit Kft. által kiállított behajtási en-
gedéllyel hajthatnak be. Engedélyt igényelni a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen és a Vigadó 
irodájában tudnak.
 Várjuk önöket a rendezvényre, melynek  
részletes programját megtalálják a  
www.borvidekekhetvegeje.hu oldalon!

Vigadó Nonprofit Kft.
Hirdetés

C-E kategóriás jogosítvánnyal  
GKI-kártyával,  

belföldi fuvarozáshoz,  
nyerges, hűtős kamionra.  

Nyugdíjasok is jelentkezhetnek.

Gépkocsivezetőt 
keresünk 

Zimankó Bt. Vecsés 
Tel.: 06-30/933-1165
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Nemzetőr Gála
Május 9. 
Művelődési ház

Idősek napja
Május 10. 14 óra 
Magyar Vöröskereszt Telepi Szervezetének 
anyák napjával egybekötött idősek napja.
Művelődési ház

Közös nevező kiállítás-sorozat
Május 11. 15 óra 
Monori pincefalu gyerekszemmel című 
rajzpályázat átfogó kiállítása.
Vigadó, emeleti galéria

Hangverseny
Május 15. 18 óra 
Forrás kórus évzáró hangversenye 
az Ady Úti Általános Iskola szervezésében.
Vigadó, díszterem

Közös út
Május 16. 
Közös Út Cukorbetegek Egyesületének 
összejövetele.
Művelődési ház

Koncert
Május 18. 16 óra 
Sziklai magán-zeneiskola évzáró koncert.
Vigadó, díszterem

Orbán-nap
Május 23. 
Szervező: Monori Gazdakör.
Szent Orbán tér

Nemzeti Bor Maraton
Május 30. 6 óra
Elrajtol a monori szakasz.
Városközpont

Strázsahegyi Tekerő
Május 30. 
Amatőr terepkerékpár-verseny 
a Nemzetőr Általános Iskola szervezésében.
Monori Pincefalu

Városi gyereknap
Május 31. 
Piac- és Fesztiválcsarnok

Közös nevező kiállítás-sorozat
Június 1. 17 óra 
Srankó Kacsó Róza Nívó-díjas 
festőművész kiállításának megnyitója.
Vigadó, díszterem

Borvidékek hétvégéje
Június 6. 
Strázsahegy

Halász Judit koncertje
Június 14. 16 óra 
Piac- és fesztiválcsarnok

A programok részleteiért látogasson el 
honlapunkra a www.vigadokft.hu címen!

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

Kérjük adójának 1 százalékát ajánlja fel a mo-
nori Vigadó Kulturális és Civil Központ Non-
profit Kft. részére, ezzel támogatva különbö-
ző szabadtéri rendezvények megszervezését 

– gyermeknap, nyugdíjastalálkozó, koncer-
tek, napközis tábor, népzenei és néptánc-
találkozó, szüreti sokadalom, adventi ünnep-
ségsorozat stb. 
 Rendelkező nyilatkozatát a következők 
szerint szíveskedjék kitölteni: kedvezménye-
zett adószáma: 14007505-2-13, kedvezmé-
nyezett neve: Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont Nonprofit Kft.
 Támogatását előre is köszönjük! Reméljük, 
hogy programjaink között mindenki talál ér-
deklődésének megfelelő szórakozási lehető-
séget! Vigadó Kulturális és Civil Központ 

Művészeti 
napközis tábor

Immár hatodik alkalommal várjuk az ifjúságot 
Monoron június 29.–július 03. között, a Vigadó 
Nonprofit Kft. által szervezett művészeti napközis 
táborba. Minden nap 8 órától 16 óra 30-ig más 
és más programokon vehetnek részt a jelentke-
zők. A résztvevők számára tízórait és meleg ebé-
det biztosítunk. 
 Foglalkozások szakemberek vezetésével: fes-
tészet, grafika, néptánc, modern tánc, szobrászat, 
színjátszás, sportnap, autóbuszos kirándulás. 
 Jelentkezési korhatár: hét és tizenhat éves kor 
között. A tábor részvételi díja: 18 000 forint, egy 
családból a második és a többi jelentkezőnek  
14 000 forint. Az összeg magában foglalja a napi 
kétszeri étkezést, uszodabelépőt, kirándulást, a 
foglalkozások eszközeinek árát és a hazavihető  
elkészített műveket. Jelentkezni a Vigadó Non-
profit Kft. irodájában személyesen lehetséges. nfo. 

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

Kedves közönségünk, 
tisztelt ügyfeleink!

Jászaisokhoz vándo-
rolt a sakk-kupa

A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit 
Kft. minden évben megrendezi a monori általá-
nos iskolák közötti sakkversenyt. Az idei évben már 
a negyedik Suli-sakk vándorkupáért folytatódtak a 
küzdelmek.
 Az első kettő vándorkupát az Ady úti iskola, a har-
madikat a Jászai Mari Általános Iskola csapata nyerte.
 Sejthető volt, hogy ebben az évben is e két is-
kola közül végez valamelyik az élen. A jól felkészült 
10 fős csaptok körmérkőzést játszottak, ahol a kö-
vetkező végeredmény alakult ki: Jászai Mari Általá-
nos Iskola 24 pont, Ady Úti Általános Iskola 17 pont, 
Nemzetőr Általános Iskola 11 pont, Kossuth Lajos 
Általános Iskola 8 pont.
 Ennek megfelelően 2015-ben ismét, a Jászai 
Mari Általános Iskola csapata nyerte a versenyt.
 Köszönjük a felkészítő pedagógusok munká-
ját, bízva abban, hogy a sakk népszerűsége egy-
re növekszik a monori iskolákban is. Aki a játék iga-
zi mélységeit szeretné jobban megismerni, azokat 
szeretettel várjuk a Vigadóban működő sakk-klub-
ba, minden csütörtökön 16 órától 20 óráig.
 Kétségtelen, hogy a sakkjáték az emberiség 
egyik legérdekesebb, legszellemesebb játéka.
 A különböző problémamegoldó tevékeny-
ségek, ilyen a sakkjáték is, elősegítik a gyermek 
egész személyiségének fejlődését. Olyan szemé-
lyiségjegyek erősödnek, mint a kitartás, a megfon-
toltság, a tervszerűség, az ésszerű, ellenőrzött koc-
kázatvállalás, a döntési képesség, a döntésekhez 
szükséges körültekintés, az alaposság, a bátorság, 
az eredmények kritikus szemlélete.
 A sakkozó gyerekek egyéb tevékenységeiket 
is céltudatosabban, gyorsabban és pontosabban 
fogják végezni. 
 A rendszeresen sakkozó gyerekeknél gyorsab-
ban és hatékonyabban fejlődnek az értelmi képes-
ségek, amelyek elősegítik a legkülönbözőbb tanu-
lási folyamatok optimálisabb megvalósulását. 

Tóth Károly, szervező

Ingatlanába költöztek  
a méhek?

Tel.: 06-30/467-7216, 
06-70/607-4444

Ingyenes  
rajbefogást vállalok! 
40 éves méhészeti tapasztalattal.

Családi délelőtt és nyílt nap lesz a Monori Böl-
csődében május 26-án 9 órától 11 óráig.
 A délelőtt folyamán fotózással egybekötött 
lufihajtogatás és ugrálóvár várja a jelenlegi és 
„leendő” gyermekeinket.
 Szeretettel várunk mindenkit!

Családi délelőtt

Hirdetés
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AJÁNLÓ

Megkérdeztük az 
utca emberét, mire 
használja az interne-
tet, milyen előnyök-
kel jár, ha gyorsabb 
lesz a szolgáltatás?

– Mennyi időt tölt egy nap online?
 – Körülbelül napi két órát szoktam interne-
tezni, amikor az asztali számítógépet használom. 

– Mire használja leginkább az internetet?
 – Például banki ügyek intézésére vagy szál-
lásfoglalásnál. Termékekre, szolgáltatásokra ke-
resek rá, hogy megtudjam hol vásárolhatom 
meg, vagy igényelhetem azokat. Hivatalos 
ügyek intézése előtt az ügyfélfogadási időt, 

elérhetőségeket is mindig megnézem, mielőtt 
útra kelek. Munka után kikapcsolódás szem-
pontjából, illetve tájékozódás céljából is hasz-
nos részemre. Ha nem látom a kora esti hír-
adót, a híreket is elolvasom. 

– Miben könnyíti meg életét, ha gyorsabb lesz az 
internet?
 – Kell a gyors internet, hogy például filmné-
zésnél, zenehallgatásnál is megfelelő legyen a 
sebesség, illetve ne kelljen sokat várni egy-egy 
oldal betöltésekor.  Munkámból kifolyólag fon-
tos, hogy itthonról időben beérjek, illetve érte-
süljek minél előbb arról, ha a közlekedés nem 
megfelelően működik a vasútvonalon. Folya-
matos vizsgákra való felkészülés miatt pedig 
az is fontos számomra, hogy ne csak gyors, ha-
nem megbízható is legyen az internet szolgál-
tatás. Állandóan elérhető legyen a net.  

Gyors internettel könnyebb az élet

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

Parole
 NYELVISKOLA

®

VAN EGY HETED?
SZUPERINTENZÍV 
NYELVTANFOLYAMOK 
JÚLIUSTÓL!
JELENTKEZÉS JÚNIUS 20-IG.

Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

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

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

Hirdetés

Monoron is magasabb fokozatba 
kapcsolhatnak a SZÁMÍTÓGÉPEK
Megkezdődött Monoron a Telekom nagysebességű, szélessávú internet- 
szolgáltatásának kiépítése. Tavasztól a monori Telekom előfizetők is 
élvezhetik majd az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét.

A 
Telekom fejlesztéseinek eredményeként 
országszerte 440 000 új háztartás szá-
mára válik elérhetővé a nagysebességű 

szélessávú internet 2015 végéig, amit a vállalat 
több milliárd forintos beruházással segít elő. Ez-
zel az idén 2,2 millió háztartás, többek között a 
monoriak is használhatják majd a szupergyors 
technológiát. 

Mit jelent ez az érintettek számára?
 

Elsősorban nagyobb adatátviteli sebességet, 
a korábbinál gyorsabb internetet; olyan érzést, 
mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a 
számítógépek. Ez pedig egyszerűbb kapcsolat-
tartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és 
megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az 
e-mailek, egyszerűbben és élvezetesebben hasz-
nálhatják majd az előfizetők a közösségi oldala-
kat is. Egyúttal új szolgáltatások is elérhetővé vál-
nak, így például már itt is élvezhetővé válik az 
interaktív tévézés számos már meglévő funkció-
ja, mint például a megállítható és visszatekerhető 
élő adás, a programozható és egy gombnyomás-
sal rögzíthető műsorok, a digitális műsorújság, a 
videotéka vagy a tévé képernyőjén elérhető vál-
tozatos online alkalmazások. 

 2015 végére, a fejlesztéseknek köszönhetően 
megnyílik az út ahhoz, hogy a legújabb infokom-
munikációs megoldásokra alapozva még maga-
sabb minőségű szolgáltatások váljanak a monori 

             

          

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

előfizetők számára is elérhetővé, valamint a közös-
ségi életet, a helyi kis- és közepes vállalkozásokat 
támogató környezet alakuljon ki.  A szélessávú in-
ternet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is 
profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá 
válhat működésük, javulhat a versenyképességük.
 A helyi lakosok teljes körű tájékoztatást kap-
nak majd a vezetékes hálózat kiépítése miatt 
zajló munkálatokról minden érintett helyen.  (x)

Székely Zoltán

Csomagolókat, 
gépkezelőket keresünk

3 műszakos munkarendbe 
a Prologis ipari parkba.

Ingyenes céges busszal a bejárás 
Monorról, Üllőről megoldott .

Felvételi interjú 2015. május 26. kedd, 
10.00 óra, Monor, Művelődési Ház, Bocskai u. 1.  

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653
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Monori lottózóba terminál keze-
lői vizsgával rendelkező munkatár-
sat keresünk. (Monoriak előnyben.) 
Jelentkezés fényképes önélet-
rajzzal a következő e-mail címen: 
jonasjocojones@gmail.com

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 ingyenes. Monoron, 
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti 
a megvásárolt tűzifa tömegét. 
Tel.: 06-20/343-1067

Magas fizetéssel szakácsot keresünk 
éttermünkbe, azonnali kezdéssel. 
Érd.: 06-20/357-3776, 06-70/360-2137

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

Hűtőgépjavítás garanciával hétvé-
gén is. Nyugdíjaskedvezmény, klíma-
szerelés, karbantartás. 06-20/348-6218

Buszos utazás Erdélybe július 20-
25. és Délvidékre augusztus 3–8. 5 
éjszaka, utazással, szállással, félpan-
zióval 54 000 Ft. Monori indulással 
és érkezéssel. +3620/2120611 istvan.
petrovits@yahoo.com 

Monori húsboltba hentest felve-
szünk. Tel.: 06-20/2048-448

Angol, lengyel, cseh  import 
tenyészszemlés, kitűnő minősé-
gű szülőktől, Staffordshire bull terri-
er kölykök kiállítási, illetve tenyész cél-
ra is alkalmasan eladók, tenyésztőtől. 
Tel.: 06-30/467-7216

Ingatlanába költöztek a méhek?  
Ingyenes rajbefogást vállalok!  
40 éves méhészeti tapasztalattal.  
Tel.: 06-30/467-7216, 06-70/607-4444

ApróhirdetésMEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház
Monor, Ady E. út. 47–49.

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

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

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

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2800 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2600 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4000 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2200 Ft/20 kg

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

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

Tápok, takarmányok

Monor, Kossuth L. u. 68. Tel.: 29/412-531 www.rabaisutode.hu

•  A legjobb minőségű glutén-
mentes alapanyagokból

•  Legmagasabb gyártási 
biztonsággal, külön 
üzemünkben készítjük

•  Kivételes minőségű,  
friss, finom pékáru

•  Fehér és magvas  
változatban, rendelésre 
kapható üzleteinkben

Gondtalan étkezés 
gluténmentes 
termékeinkkel

gluténmentesfriss

fehér és magvas 

rendelésre

Vigadó

Ez a nap nE a főzésről szóljon!

Monor, Kossuth Lajos u. 65–67.
Info/asztalfoglalás: 06-30/395-4834, 06-20/824-8823
E-mail: etterem@monorivigado.hu

Ballagás

Tartsa nálunk a ballagási 

ebédet, vacsorát 
és foglalkozzon 

a fontos dolgokkal!
Tartsa nálunk a ballagási 

ebédet, vacsorát 
és foglalkozzon 

a fontos dolgokkal!

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



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.

# jel = karton, rekesz# jel = karton, rekesz

Arany 
Fácán 0,5 l   

139 Ft

Arany 
ászok 0,5 l    

db/#
179/169 Ft

Soproni 
0,5 l   db 
189 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 
cherryalma 

0,5 l db  
109 Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5# 

149/139/129 
Ft

Kutya
táp 10 kg
1590 Ft

Coccolino 
1 l   db/# 

459/419 Ft

Löwenbrau  
0,5 l #  

159 Ft

Suniol 
étolaj 
1 l   db/# 

299/289
Ft

Gracia 
étolaj  
1 l   db/# 

299/289
Ft

Fincsi  
kutyakonzerv 

1240 g   db/#  
239/219 Ft

Milka
 100 g db/20 db

219/199 
Ft-tólKinder 

tojás  db/#
199/179 Ft

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l db/#   

749/699  
Ft

Silan  
1 l   db/#

449/399 
Ft

Mleko 
UHT tej 

db/#
149/139 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

Adambrau
0,5 l   

155 Ft

Lauvenburg 
0,5 l   

139 Ft

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Ft
Red bull 0,25 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft
Unicum 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5299 Ft
Fütyülős pálinka 0,5 l  díszdobozban . . .2890 Ft
Coca Cola 2 l   #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft 
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 329/319 Ft 
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 Ft
Nestea 1,5 l   # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299 Ft
Omnia 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .629 Ft
Al Gallo rizs A’  1kg   db/# . . . . . . . . . 219/199 Ft
Cillit Bang 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Ft
Dosia 9 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . . 3190 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér . . . . . . . . . . 3190 Ft
Ariel mosópor 9 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . 6999 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/# . . . . . . 339/299 Ft
Persil duo tabs 15 db-os . . . . . . . . . . . . 1190 Ft
Jázmin 2 tekercses kéztörlő . . . . . . . . . .145 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . . 1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapír extra  . . . . . . .149 Ft
Pet Daily Dog konzerv  1240 g   db . . . . .229 Ft

Traubi
szóda 2 l 

199 Ft/db

Cora  
kutyaszalámi 

1 kg
169/159 Ft

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL
ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL
A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET
SEGÍTSÉGÉVEL!

 

Cserélje le kedvezőtlen banki jelzáloghitelét
Takarék Kiváltó Hitelre!

Nagykőrösi Fiók
Cím: 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 1.
Telefon: 53/ 351-166
E-mail: nagykoros@patriatakarek.hu

Bővebb információ: +36 70 370 7961

Önnek megérné kiváltani?
Nézzen be hozzánk!

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési Szabályokban,
Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben és
honlapján érhet el. További, részletes információkért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

Gombai Fiók
(+36) 70 452 7973   
Monori Fiók
(+36) 70 370 7946   

Nyáregyházi Fiók
(+36) 70 370 7935 
Pilisi Fiók
(+36) 70 370 7956   

Úri Fiók
(+36) 70 370 7939
Vasadi Fiók
(+36) 70 370 7929   
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Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézetek kirendeltségeiben és
honlapján érhet el. További, részletes információkért forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

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!

Májustól  
rugalmasabb  
nyitva tartás!

H-P: 7.30-18.00,  
Szo: 7.30-13.00

V: zárva


