
Új Kenyér Fesztivál 
Monoron!

2015. augusztus 19–20.
Monor, Szent István tér

Tervezett programok:

További információ a www.vigadokft.hu oldalon. 

A téren felállított faházakban mindkét nap monori kézműves borok 
mellett bemutatkozik a monori Csúzi Családi Pincészet a Magyar 
Kézműves Remek-díjjal elismert saját készítésű almalekvárjaival és 
egyéb „almás” finomságaival.

augusztus  

19.
augusztus  

20.

20.00   Közös táncház és tánctanulás

16.30 Megnyitó  
  Új kenyér megáldása és ökumenikus 

megemlékezés.

17.10 MiaManó Színház:  
 A három kismalac 
  Interaktív, zenés-mesés előadás 

gyerekeknek és családoknak.

18.20 Hórihorgas Hujákolók  
  gólyalábas társulat: Perpatvar 

Látványos, óriásbábos és gólyalábas 
vidám paraszt-komédia egy vidéki 
lakodalomról.

20.00 Irie Maffia koncert
 Tűzijáték

Nemzetközi Néptánc 
Találkozó Európa több országából 
érkező néptánccsoportok:

Az államalapítás 
ünnepe. 18.00  

Lo Céu de Pau Béarn Pyrénées folkdance group,  
Franciaország 
Franciaország kulturális és történelmi városából, Pau-ból érkezik az 1934-ben 
alapított csoport. Az öt kontinenst bejáró társulat zenében és táncban mutatja be 
nekünk a Pireneusokban kialakult kultúrát.

„Ratilélis” Folk Music and Dance Ensemble, 
Litvánia 
Európa több országában is bemutatkozott már a nagyváros, Vilnius melletti 
Jonavából érkező csoport. Hagyományos litván népviseletben mutatják meg 
országuk tradicionális táncait. 

Ledurga Folk Dance Group, Lettország 
A több mint 1100 kilométerre lévő Krimulda tartományból érkező néptánc-
csoport 2010-ben alakult. Eddigi rövid pályafutásuk ellenére a legnívósabb lett 
néptáncosok közé sorolják őket.  

Kétnapos  

fesztivállal köszöntjük 

2015. év új kenyerét!

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXIV. évfolyam 8. szám • 2015. augusztus 4. 

Javuló 
ivóvízminőség 3.    old.

Önkormányzati 
energetikai 
korszerűsítés 3.    old.

Közérdekű 
tájékoztatás 4.    old.

Nyári esetsoroló 6.  old.

Földön, vízen, 
két keréken 7.  old.

Régi idők  
mozija  11.  old.

Monorról 
Bakuig jutott 14.  old.

Fejlesztésekről szól az idei nyár
A nyár folyamán számos beruházást végeznek a városban. 
Megújulnak a közösségi terek: fejlesztések történnek a Kistó megújult 
környezetében, a közlekedés témáját felölelő tematikus játszótér 
épül az uszoda szomszédságában, átalakul a Szent Orbán tér és 
környéke, illetve a szakorvosi rendelőintézet előtti pihenőpark. 
A Péteri út elején pedig egy új grundpálya épül a fiataloknak. 
Lapunk megjelenésekor talán már át is adták a sporttelep új 
futópályáját, augusztus második felére pedig elkészülhet a műfüves 
labdarúgópálya. Az említett beruházások összértéke meghaladja 
a 215 millió forintot. Emellett számos beruházás előkészítése zajlik, 
amelyek alakulásáról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat. 

Vidám maffiózók 
monori koncertje 9.  old.



Akciós árak augusztus 10-től 22-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!

gyf. = gyorsfagyasztott

Hajdú kolbász

Grill micshús 
0,5 kg , gyf.

Csirkemell csonttal

Sertés darált hús

Főtt császár

Csirkezúza 

Bőrös császár

Csirkecomb

Füstölt csülök

Paprikás diák, pokol szalámi

Sertés hosszú karaj

Sertésoldalas

Juhász virsli

Pacal 1 kg, gyf.

Erdélyi szalonna

Pulykamellfilé

899 Ft/kg
1090 Ft/kg

799 Ft/csom.

899 Ft/kg

799 Ft/kg

499 Ft/kg

799 Ft/kg

649 Ft/kg

990 Ft/kg

1890 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

1290 Ft/kg.

1190 Ft/kg

1650 Ft/kg
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A monori ívóvízminőség-javító projekt gya-
korlati megvalósítása a hosszas előkészítő mun-
ka után tavaly december 11-én az ünnepélyes 
alapkőletétellel kezdődött meg. Az ivóvízhálózat 
mindenhova bevezethető, egészségügyi határ-
értéken belüli vizet biztosít, aminek a minősége 
csak az elavult vízhálózat szennyező hatása mi-
att kifogásolható – monda el az alapkőletételkor 
elhangzott beszédében Pogácsás Tibor államtit-
kár. A projekt elsődleges célja, hogy ezt a problé-
mát orvosolja. A beruházás végén ammónia-, vas- 
és mangánmentes víz folyhat minden monori és 
monorierdői lakás csapjából.
 A megvalósításra kiírt közbeszerzési eljáráson 
a kivitelező a REV Kft. és a Duna Aszfalt Kft. kon-
zorciuma lett. A szerződés szerint egy 180 négy-
zetméteres kezelőépület és egy 200 köbméteres 
vasiszapülepítő megépítését vállalták. A beru-
házás keretében sor kerül több mint 125 kilomé-

ter vízvezetékhálózat mechanikus tisztítására, hat 
kútszivattyú cseréjére és két kút felújítására.
 A júliusi képviselő-testületi ülésen Rajki Lász-
ló, a Monori Városfejlesztő Kft. ügyvezetője szá-
molt be a beruházás jelenlegi állásáról. Eszerint a 
kezelőépület építése jelenleg is zajlik, körülbelül 
75 százalékos készültségi szinten áll, a víztisztító 
technológia szerelése is folyamatban van, körül-
belül 65 százalékon áll a készültségi szintje jelen-
leg. A vasiszapülepítő és a kutak felújítása 85 szá-
zalékos – derült ki a beszámolóból. 
 A hálózat rekonstrukciója párhuzamosan zaj-
lik az építkezéssel, Monoron már elkészült, most 
Monorierdő területe következik.
 A projekt 100 százalékban finanszírozott – de-
rült ki –, ugyanis elfogadták a város korábban 
benyújtott kérelmét, amelynek megfelelően a 
tényleges költségek figyelembe vételével meg-
növelték a támogatást. Ezt kiegészíti az önerő-
támogatás, mely által a teljes projekt finanszí-
rozottá vált. A kivitelezést jelenleg semmi sem 
akadályozza, a befejezési határidőt tartani tudja a 
kivitelező. 
 A 753,72 millió forint összköltségű beruházás 
várhatóan november végén fejeződik be. Az új 
vízműtelep teljesítőképessége az irányítástechni-
kai rendszer felügyeletével – a jövőbeli igényeket 
is kielégítve – napi 3300 köbméter lesz. MS

ÖNKORMÁNYZAT

Augusztus 3–9.: Margit gyógyszertár (Balassa 
B. u., tel.: 29/777-366). Augusztus 10–16.: Mono-
ri gyógyszertár (Kossuth L. u., tel.: 29/410-562). Au-
gusztus 17–23.: Virág utcai gyógyszertár (Petőfi S. 
u., tel.: 29/413-881). Augusztus 24–30.: Paracelsus 
gyógyszertár (Kossuth L. u. 88/A, tel.: 29/413-634). 
Augusztus 31.–szeptember 6.: Margit gyógyszer-
tár (Balassa B. u., tel.: 29/777-366).
 Állandó ügyeletes gyógyszertár: Thököly 
Gyógyszertár (1183 Budapest, Thököly u. 3–5. Tel.: 
06-1/290-8073). nfo

Ügyeletes patikák

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete június 18-án és július 16-án megtartott 
rendes testületi ülésén megalkotta és kihir-
deti következő rendeleteit:
 12/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 
a helyi építési szabályzatról és szabályozási 
tervről szóló 11/2004. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
 13/2015. (VII. 17.) önkormányzati rende-
let Monor Városi Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkor-
mányzati rendelet 1. számú módosításáról.
 14/2015. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 
a települési támogatásról, az egyéb szociá-
lis és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások-
ról, igénybevétele szabályairól és a fizeten-
dő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a 
Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban megte-
kinthető. A rendeletek egységes szerkezetbe 
foglalt szövege, a testületi és bizottsági ülé-
sek jegyzőkönyvei letölthetők a www.monor.
hu honlapról. Itt egyéb fontos felhívások-
ról, tájékoztatásokról is értesülhetnek olvasó-
ink. A képviselő-testület nyilvános üléséről a 
GEMINI TV minden esetben felvételt készít, 
amelyet az ülést követő második szombaton 
a Williams TV csatornáján figyelemmel kísér-
hetnek. nfo

Igazgatási szünet lesz a Monori Polgármeste-
ri Hivatalban: augusztus 17., 18., 19. A polgár-
mesteri hivatal ügyfélfogadási rendje a követ-
kezőképpen alakul:
 Augusztus 7. (péntek) munkanap, munka-
idő 8–16.30, ügyfélfogadás 8–12 és 13–16.30. 
 Augusztus 8. (szombat) pihenőnap, a hiva-
tal zárva van.
 Augusztus 17. (hétfő) a hivatal zárva van. 
 Augusztus 18. (kedd) a hivatal zárva van. 
 Augusztus 19. (szerda) a hivatal zárva van. 
 Augusztus 20. (csütörtök) ünnep. 
 Augusztus 21. (péntek) a hivatal zárva van.
 nfo

Kihirdetett rendeletek

Bezár a hivatal
Önkormányzati energetikai korszerűsítés

A Monori Strázsa múlt havi lapszámában be-
számoltunk az önkormányzat előtt megnyílt 
KEOP-2015-5.7.0 jelű, Középületek kiemelt jelen-
tőségű épületenergetikai fejlesztése című pá-
lyázati lehetőségről. Mint megtudtuk, az eredeti 
kiírás szerint a pályázat benyújtási határideje jú-
lius 1-je volt, amely végül augusztus 14-re mó-
dosult, így lehetőség nyílt a külső szakemberek 
kiválasztására és bevonására, illetve a pályázat 
alaposabb előkészítésére. 
 A „Monor Város Önkormányzatának energe-
tikai korszerűsítése” című pályázat összeállítá-
sakor az egyeztetések és az előkészítések nyo-
mán kialakult a végső műszaki tartalom, mely 
a korábban meghatározott kereteket figyelem-

be véve tartalmazza a Monori Szakorvosi Ren-
delőintézet korábbi energetikai felújítása során 
ki nem cserélt homlokzati nyílászáróinak cseré-
jét, a Kossuth Lajos Általános Iskola főépületé-
nek utcafronti homlokzati nyílászáróinak cse-
réjét és az emelet fölötti födém hőszigetelését, 
valamint a József Attila Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakközépiskola főépületének homlokza-
ti nyílászáróinak cseréjét és homlokzati hőszige-
telését. 
 A meghatározott műszaki tartalom alapján 
elkészült a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszer-
zési ajánlattételi felhívás és dokumentáció terve-
zete. Az eljárás becsült összege nettó 128 millió 
213 ezer forint. MS

Helikopteres parlagfű-felderítés

Augusztus 10–11-én Pest megye teljes te-
rületét érintő légi parlagfű-felderítésre kerül sor 

– derült ki a Pest Megyei Kormányhivatal közle-
ményéből. A Földművelésügyi Minisztérium ren-
delkezése alapján elrendelt helikopteres felderítés 
célja, hogy felmérjék a megyében található par-
lagfűvel fertőzött földterületeket, ezáltal pedig 
megakadályozható legyen a növény allergén pol-
lenjének a levegőbe kerülése. 
 Országszerte sokan küzdenek a parlagfű pollen-
je által kiváltott súlyos allergiás reakciókkal, ezért a 
növény irtására nagy hangsúlyt fektetnek, a földte-
rületek fertőzöttségének eredményes visszaszorí-
tása törvényileg előírt feladat. 
 Mint ismeretes a termőföld használója, illetve 
tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig a 
parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását meg-

akadályozni és azt követően ezt az állapotot a ve-
getációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
 A földi felderítéseket június 30. napját köve-
tően kezdték meg a földhivatalok mezőgazdász 
munkatársai – elsősorban az előző évek tapasz-
talatai és a bejelentések alapján összeállított – út-
vonalterv alapján. A földi felderítések hatéko-
nyabbá tétele érdekében az idei évben is sor 
kerül légi felderítésre, melynek eredményekép-
pen – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – vár-
hatóan több száz hektárnyi parlagfűvel fertőzött 
termőföldterület tulajdonosa/használója kényte-
len a törvény által rendelt szankciók viselésére. A 
parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosai/hasz-
nálói ugyanis a fertőzött terület nagyságától füg-
gően 50 ezer forint és 5 millió forint közötti bír-
ságra számíthatnak.  nfo

Javuló 
ivóvízminőség
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Monort sem kímélte a kánikula

Közérdekű tájékoztatás

A júliusi tikkasztó hőségben sorra dőltek meg 
az országban a melegrekordok. Július 4. és 8. kö-
zött, illetve július 17-től 26-ig országszerte a leg-
magasabb, harmadfokú hőségriasztás volt ér-
vényben. Nem csak hazánkban volt már-már 
elviselhetetlen a kinti forróság, Európa szerte a hő-
ség volt a jellemző. Július 4-én például Berlinben 
melegebb volt, mint Egyiptomban. 
 A monoriakat sem kímélte az időjárás ezeken 
a napokon, talán a gyalogosoknak volt a legne-
hezebb, már-már trópusi hőmérséklettel dacol-
va kellett nekivágniuk a napi ügyintézésnek, klí-
maberendezés vagy a forróságot némileg enyhítő 
menetszél nélkül. 
 Tekintettel a kánikulára július 7-én és 8-án, va-
lamint július 22-től 24-ig a városközpontban félli-
teres palackozott ásványvizet osztottak a polgár-Hobbifutók is 

használhatják a pályát

mesteri hivatal kollégái és nyári diákmunkások. Az 
ásványvizet a Tesco-Global Áruházak Zrt. monori 
hipermarkete ajánlotta fel. 
 Hogy könnyebb legyen átvészelni a kániku-
lában a gyalogosan megtett utat, a Szent István 
téren július 24-én egy párakaput is felállítottak, 
amely alatt minden arra járó elidőzhet a nagy me-
legben, ha egy kis felfrissülésre vágyik. V. 

Hirdetés

Ezúton értesítjük a város lakosságát, hogy az 
augusztus 20-án megrendezésre kerülő Irie 
Maffia koncert miatt a Kossuth Lajos utca 
Deák Ferenc utca és Bocskai utca közötti sza-
kasz reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig 
lezárásra kerül a gépjárműforgalom elől.
 A gyalogosforgalmat is korlátozzuk, 18 
órától nem lehet a nézőteret megközelíteni 
a Vigadó, bíróság és a polgármesteri hivatal 
előtti szakaszon. A koncert helyszínét a Pe-
tőfi Sándor utcán keresztül, vagy a Kossuth 
Lajos utcán a Mátyás király utca felől tudják 
megközelíteni.
 Megértésüket köszönjük!

Vigadó Nonprofit Kft. 

Forgalomkorlátozás 
augusztus 20-án

Csomagolókat, 
gépkezelőket keresünk

3 műszakos munkarendbe 
a Prologis ipari parkba.

Ingyenes céges busszal a bejárás  
Monorról, Üllőről megoldott.

Felvételi interjú 2015. augusztus 27. csütörtök, 
13.00 óra Monor, Művelődési Ház, Bocskai u. 1.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Szőlő újratelepítési jog kvóta 
az egész országban érvényes 6000 m2 

(kb. egy kataszteri hold) területre  
2015. december 31-ig  

érvényesen megegyezés szerint  
eladó vagy cserélhető

Tel.: 06-30/467-7216

A monori sporttelepen 420 méter hosszú és 5,2 
méter széles futópálya épül. A létesítményt július 
31-én adják át – tudtuk meg Takács Endrétől, a 
sportpálya üzemeltetésével megbízott Kövál Zrt. 
igazgatójától. A kivitelező Arzenál cégcsoport az 
előírásoknak megfelelő pályát épített, kétrétegű 
salakborítással, műanyagszegéllyel. 
 A futópálya felújítására jelentős lakossági 
igény jelentkezett, éppen ezért a Monori Sport-
egyesület sportolóin kívül a hobbisportolók is 
használhatják – derült ki. 
 – Az önkormányzat állásfoglalása az volt, 
hogy az új pályát ne csak a versenysportot űzők, 
hanem tulajdonképpen bárki térítésmentesen 
használhassa. Természetesen a versenysport el-
sőbbséget élvez, ami azt jelenti, hogy például 
egy labdarúgó-mérkőzés közben nem volna sze-
rencsés, ha futók is lennének a pályán, de meg-
határozott időpontokban a lakosság előtt is nyit-
va áll a sporttelep kapuja – mondta el Takács 
Endre. A nyitva tartást és a futópálya használatá-
nak feltételeit a sporttelepen kifüggesztett infor-
mációs táblákon olvashatják. varga

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vegyes 
csomagolási hulladék (sárga zsákos), valamint a 
biológiailag lebomló hulladék (zöld zsákos) au-
gusztus-szeptemberi szállítási időpontjai a táb-
lázatban foglaltak szerint alakulnak.
 A 2015. aktuális szállítási időpontokat a honla-
punkon (www.kovalzrt.hu) és a kiküldött szám-
lák második lapján is közöljük. 
 Kérjük, hogy a házhoz menő sárga zsákos 
hulladékgyűjtést minél nagyobb mértékben ve-
gyék igénybe, mert ezzel csökken a maradék 
hulladék mennyisége és lehetőség nyílik kisebb 
kukára cserélni a gyűjtőedényüket. A vonatkozó 

jogszabály szerint 2015. január 1-től tilos a kom-
munális hulladék közé (a kukába) csomagolási 
hulladékot, (műanyag, papír, fém, üveg), illetve 
zöldhulladékot tenni. A csomagolási hulladéko-
kat az üveg kivételével a sárga zsákba, a zöld-
hulladékot a zöld zsákba (vagy saját komposztá-
lóba), az üveghulladékot pedig a gyűjtőszigetek 
és a hulladékudvar gyűjtőkonténerében lehet 
jogszerűen elhelyezni.
 Tájékoztatásul közöljük, hogy részvénytársa-
ságunk központjában nyolc típusú komposztáló 
edényből lehet választani és a helyszínen törté-
nő kifizetés után elszállítani.  KÖVÁL Nonprofit Zrt

Körzetek
Sárga zsákos Zöld zsákos

augusztus szeptember augusztus szeptember
Monor 1. körzet 13. csütörtök 17. csütörtök 6., 27. csütörtök 10., 24. csütörtök
Monor 2. körzet 13. csütörtök 17. csütörtök 7., 28. péntek 11., 25. péntek
Monor 3. körzet 14. péntek 18. péntek 7., 28. péntek 11., 25. péntek
Monor 4. körzet 14. péntek 18. péntek 6., 27. csütörtök 10., 24. csütörtök
Monor 5. körzet 21. péntek 18. péntek 7., 28. péntek 11., 25. péntek

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
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KÖRKÉRDÉS

Mit ér Monoron
A HOSSZÚ HÉTVÉGE?
A következő éppen augusztus 20-án kezdődik, ezért 
utána jártunk, milyen programot választanak maguknak 
a helyiek a nemzeti ünnepen és az azt követő napokon?

Hirdetés

Fekete Pál István

Bazsó Jánosné

Bihari Zoltán

Mácsai Jánosné

Mácsai ErzsébetKupai János

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

te
lei

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

+36-30/870-8456

Nyitva tartás:
H-P: 8.00–17.00
Szo: 8.00–13.00

4-es főút 
körforgalomnál

HIVATALOS      MÁRKAKÉPVISELET  www.barkacscity.hu
NYÁRI ÁRZUHANÁS! Az akció 2015. 08. 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Gardena  
csepegtető  
öntözőkészlet  
induló szett  
Akciós ár:  

11 990 Ft

Gardena  
fűszegélynyíró  
Easy Cut 400/25 
Akciós ár:  

16 990 Ft

Gardena  
körlocsoló  
tüskével 
Akciós ár:  

2 490 Ft

Gardena
Classic  
kerti szivattyú  
3500/4, 800W  
Akciós ár:  

28 990 Ft

Gardena  
sövénynyíró  
Easy Cut 42  
akkumulátoros 
Akciós ár:  

29 990 Ft

Gardena  tömlők  
széles választékban 
kaphatók 20 m–50 m  
hosszúságban 
Akciós ár:  

5 290 Ft-tól

Ki
stó

i ú
t

Cs
év

ha
ra

sz
t

Budapest

Szélmalom u.

Monorierdő

4

R égebbi időkben ez a kérdés 
– miszerint mit is kezdjünk a 
hosszú hétvégével – fel sem 

merülhetett volna. Részint, mert 
nem volt hosszú hétvége. Más-
részt, mert Monoron, ha más ép-
pen nem akadt, mindig kéznél volt 
a pincekulcs. A „hát akkor menjünk 
ki a pincébe!” felkiáltással pedig 
öreget és fiatalt egyaránt meg le-
hetett mozdítani.
 Mára a nagyvilág kissé össze-
ment, a helyiek érdeklődése ellen-
ben – szerencsés esetben az igé-
nyek kielégítésének lehetősége is 
– kitágult. Miközben mindenki oda 
utazhat, ahol kedvére való kikap-
csolódást 
talál, a mo-
nori pince-
hegy válto-
zatlanul ott 
maradt a kí-
nálatban. De 
már nem olyan magától értetődő 
természetességgel, mint a nagy-
apák idejében – noha az ottani idő-
töltést szolgáló kínálat jóval gazda-
gabb lett.
 A Vigadó programkínálata 
ugyancsak szolgál válogatni való-
val. Azt lehetne hinni, hogy hosz-
szú hétvégén – amiből a legköze-
lebbi augusztus 20. környékén lesz 
– éppen csak az nem talál neki való 
programot, aki nem is akar.
 Hogy akar-e, és ha igen, ponto-
san mit is – a járókelőket megállítva 
ezúttal ez iránt próbáltunk érdek-
lődni.

 Fekete Pál István habozás nél-
kül válaszolta: számára ez a kérdés 
már eldőlt, ugyanis a Balatonon töl-
ti az augusztusi ünnepnapokat. Ez 
most így adódott – tudtuk meg – 
de egyébként figyeli a helyi prog-
ramkínálatot, és amire érdemes, 
arra el is megy. Külön mázli, hogy 
egy jó barátja éppen a Vigadóban 
dolgozik, így első kézből értesülhet 
a rendezvényekről, ha a hirdetmé-
nyek esetleg elkerülnék a figyelmét.
 Bazsó Jánosné ugyancsak nem 
érezte szükségét a töprengésnek, 
neki is készen volt a válasza: mivel a 
kereskedelemben dolgozik, a hosz-
szú hétvége számára egyetlen sza-

badnapot 
jelent. Azt 
pedig pi-
henés-
sel tölti. 
Rendez-
vényekre 

egyébként sem jár – osztotta meg 
velünk – mert annyi a munkája, 
hogy annak is örül, ha közben né-
ha-néha ki tudja fújni magát.
 Bihari Zoltán már betervez-
te az augusztus 20-i Irie Maffia sza-
badtéri koncertet – derült ki. Azt is 
megtudhattuk, hogy a baráti kör, 
amelybe ő is tartozik, gyakran eljár 
a helyi rendezvényekre. Figyelem-
mel kísérik, mikor, milyen esemény 
várható és ha idejük engedi, szíve-
sen részt vesznek az őket érdeklő 
programokon.
 Mácsai Jánosné és lánya, Má-
csai Erzsébet a jókedvűen válaszol-

gató Bihari Zoltánnal ellentétben 
koránt sem voltak elégedettek a vá-
ros programjaival. Szerintük mintha 
minden eseményt ugyanazoknak 
az azonos érdeklődésű kis csopor-
toknak szerveznének. Kecskemétet 
hozták fel irigylésre méltó példaként, 
ahol az ottani rokonság révén gyak-
ran megfordulnak. Ott, ha kisétál va-
laki hétvégén a promenádra, mindig 
talál valami kellemes eseményt, ahol 
érdemes elidőzni – mondták. Vagy 
térzene van, vagy olyan koncert, 
ahol a fülbemászó dallamok megál-
lítják a járókelőket, esetleg éppen ki-
rakodóvásár. Ez utóbbiból Monoron 
is különösen jó lenne sokkal töb bet 
látni – hallhattuk a két hölgytől – 
már csak azért is, mert mindig na-
gyon jó a hangulat.
 Kupai János ugyan az unokái-
val mindig kimegy a helyi szabad-
téri rendezvényekre, és ez így lesz 
augusztus 20-án is, főleg a tűzijá-
ték miatt – mondta –, mégis ma-
radnak benne rossz érzések. Leg-
inkább azért, hogy a szerényebb 
anyagi lehetőségekkel bíró helyiek 
nem engedhetik meg maguknak, 
hogy megálljanak a gyerekeiknek 
egy üdítőt, fagyit, maguknak egy 
hideg sört venni. Az árak ugyan-
is nem az ő pénztárcáikhoz vannak 
igazítva. 
 Mások is hasonló véleményt fo-
galmaztak meg: kisnyugdíjas nagy-
szülőknek is jobb, ha ilyenkor in-
kább otthon maradnak. Hacsak 
nem akarnak elemózsiás hátizsák-
kal kivonulni a programokra. De 
azok közül is csak arra, amelyik in-
gyenes. Kertész Zsuzsa

„A hát akkor menjünk ki a pin-
cébe! felkiáltással pedig öreget 
és fiatalt egyaránt meg lehetett 
mozdítani.”
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A nyári hónapok évről évre 
nem kevés feladattal látják el a 
Monori Polgárőr Egyesület tagjait, 
ugyanis ez az időszak a városi 
rendezvények csúcstalálkozója, 
emellett sokkal nagyobb az 
éjszakai élet, mint máskor. 

Nyári ESETSOROLÓ
KÖZÖSSÉG

A 
sok munka nagy megterhelést jelent ak-
tív tagjainknak, ezért keressük a lehetősé-
get a közös kikapcsolódásra. Idén is meg-

rendezték az Országos Polgárőr Szövetség nagy 
rendezvényét, ahová az ország összes polgárőr-
egyesület hivatalos volt. Örömmel vettük mi is 
a meghívást. Az idei OPSZ-napra Komlón került 
sor, színes programmal vártak minket. Polgár-
őrök, ifjú polgárőrök és családtagok együtt töl-
töttek egy tartalmas napot. A közös programok 
igen jó közösségkovácsoló erővel bírnak.
 A nyár első felében is számos rendezvénynek 
adott helyet városunk. 15 felnőtt és több ifjú pol-
gárőr egész napos szolgálattal segítette a Bor-

vidékek hétvégéjét, jelen voltuk a már több éve 
sorozatosan megrendezett nyári komolyzenei 
koncerten és Halász Judit koncertjén is. 
 Június 14-én a Tour de Gyömrő kerékpárver-
seny monori szakaszán segítettünk a szervezők-
nek és a rendőrségnek az útlezárásokban. A ver-
seny idején időszakosan lezártuk a Kossuth Lajos 
utcát. Június 20-án a monori fogathajtó versenyt 
is figyelemmel követtük. Négy polgárőr egész 
napos szolgálatot vállalt. Szükség is volt ránk, hi-
szen a nap végén egy négyesfogat nagy galibát 
okozott. A lovak elszabadultak, két ló meg sem 
állt a Bajcsy-Zsilinszky–Liliom utca sarkáig, ahol 
balesetet szenvedtek. A helyszínen útlezárásban 
segítettük a helyszínelőket. Június 27-én a mono-
rierdői falunapon segítettük a rendezvény szer-
vezőit. Reggeltől másnap hajnalig 10 monori pol-
gárőr vett részt az eseményen. 
 Éjszakai szolgálatainkat igen sok kerékpáros 
szolgálattal egészítjük ki a nyári hónapokban. 
Van olyan este, mikor 8-10 polgárőr van kint a vá-
rosban. Fokozottan figyelünk a Kistó környéké-
re, mert sajnos azt tapasztaljuk, hogy egyre több 
a rongálás. Vannak olyanok, akik nem tartják tisz-

A Monori Polgárőr Egyesület elér-
hetősége – lakossági bejelentés: 
monoripolgarorseg@gmail.com (ezen az 
e-mail címen várja az egyesület az új ér-
deklődők jelentkezését is). 
 Szolgálati telefonszám: 06-70/459-
7073 (csak szolgálati időben elérhető).

Kapcsolat, jelentkezés

Iskolarendszeren  
kívüli képzés  

kedvező feltételekkel: 

 • Vállalkozási 
mérlegképes könyvelő

 • Adótanácsadó 
• Gép- és gyorsíró, 
szövegszerkesztő
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 

E-000995/2014

Mottó: „Tanulni egy életen át”

Második szakképzés is ingyenes!
Gyömrőn 2015. szeptember 1-jétől  

változatlanul indítjuk tandíjmentes 
esti tagozatos képzéseinket.

Beiratkozni személyesen aug. 25. (kedd) és 28. (péntek), szept. 03. (hétfő) és 04. (kedd)  
16 és 20 óra között lehet.

Bővebb információért keresse fel honlapunkat vagy hívja  
Szojár Gáborné munkatársunkat 06-70/605-2700 telefonszámon!

www.mdiskola.hu/gyomro
Folyamatos online beiratkozási lehetőség!

Hirdetés

A HAJT-A Csapat Egyesület júliusi hírei

A 2014–2020-as európai uniós időszakban 700 
millió forintot meghaladó Leader fejlesztési for-
rás áll térségünk rendelkezésére. Ebből a forrásból 
olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek il-
leszkednek a HAJT-A Csapat Egyesület Leader He-
lyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési Tervéhez (HFT). 
Jelenleg a helyi fejlesztési igények felmérése folyik, 
azaz gyűjtjük térségünk projektötleteit, amelyeket 
figyelembe veszünk a HFT megalkotásánál. A be-
érkezett fejlesztési igények jelentősen meghatá-
rozhatják a rendelkezésre álló forrás elosztási ará-
nyait a pályázati célterületek között. Várjuk tehát 
projektötleteiket (egyelőre határidő nélkül). Pro-
jekttervük leírásához a honlapunkon található pro-
jekt adatlap formanyomtatványt javasoljuk (http://
hajtacsapat.hu/hirek.html). Projektötleteiket lead-
hatják személyesen munkaszervezeti irodánkban 
(Tápiószele, Bartók Béla út 20.), vagy beküldhetik 
elektronikusan (hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.

hu), illetve postai úton (HAJT-A Csapat Egyesület, 
2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.).
 A projektötlethez tartozó beküldendő adat-
lapnak minimálisan tartalmaznia kell a tervezett 
projekt indokoltságát, rövid leírását, becsült költ-
ségvetését. 
 Elérhetőségeink honlapunkon is megtalálha-
tók: http://hajtacsapat.hu/elerhetosegek.html. 

Faragó Júlia, HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet-vezető

Felhívjuk figyelmüket, hogy megváltozott 
a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszerve-
zeti irodájának ügyfélfogadási rendje.

Hétfő 8:30 – 12:30
Kedd 8:30 – 12:30
Szerda 8:00 – 18:00
Csütörtök 8:30 – 12:30
Péntek 8:30 – 12:30

Ügyfélfogadás

Érintett rendelet A megvalósítás határideje Az utolsó kifizetési kérelem  
benyújtásának határideje

35/2013. (V. 22.) VM rendelet (LEADER) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (Turisztika) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (Alapszolgáltatások fejlesztése) 2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.

11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti em.) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (Nemzetközi együttműködés) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

teletben a park és környéke értékeit. Továbbra is 
sok kivilágítatlan kerékpárossal találkozunk szol-
gálataink során. Ez nagyon veszélyes mind az au-
tósok, mind maguk a kerékpárt használók számá-
ra is. Kérjük, gondoljanak saját testi épségükre, ne 
közlekedjenek éjjel világítás nélkül, mert nagyon 
balesetveszélyes! A baj megelőzhető! 
 A frekventáltabb helyek mellett próbálunk figyel-
ni a város külterületi részeire, a pincefalura is. Ebben 
az időszakban is többször szerveztünk gyalogos, 
kerékpáros megfigyelő szolgálatokat a Strázsára. 
 Mint látható, igen sok dolgunk van éjjel-nap-
pal, így szívesen látunk új tagokat csapatunk-
ban. Megtalálnak minket minden keddi napon 
19 és 20 óra között egyesületi irodánkban. (Deák 
Ferenc utca 12.) Oberst Marietta
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KÖZÖSSÉG

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

Betelt 
pontgyűjtő 

füzetét 
váltsa be 

iskolakezdési 

termékekre!

Egyéb, éppen aktuális akció-

inkkal nem vonható össze.

Várjuk üzletünkben!

Az Ady Úti Általános Iskola 51 ta-
nulója vett részt a Tisza-tó mellé 
szervezett nyári táborunkban. Sike-
rült tartalmas programokkal meg-
töltenünk a hat Sarudon töltött 
napot. Nagy kaland volt a GPS-ké-
szülékekkel zajló falufelfedező játék, 
élveztük az íjakkal és fúvócsövekkel 
való célba lövést, a számháborúkat. 
 Kenutúrán vettünk részt és ke-
rékpárral látogattunk el a Poroszlói 

Ökocentrumba. Nagy kihívás volt 
ez, hiszen 1.-8. osztályig minden 
korosztály képviseltette magát tá-
borunkban.
 Nagy megelégedésünkre minő-
ségellenőrzést végezhettünk egy 
helyi pizzériában és fagyizóban is.
 Sikere volt az esti karaoke- parti k-
nak és a diszkónak is. 
 Kézműves foglalkozásokon saját 
készítésű ajándékokkal kedvesked-

tünk az itthon maradott szerette-
inknek. Készült hűtőmágnes, gipsz-
figura és pólót is festettünk.
 Az időjárás kedvező volt, így 
naponta élvezhettük a vízi ját-
szótér és strand nyújtotta élmé-
nyeket. 
 Hazafelé Kiskörén látogatást tet-
tünk a vízierőműben és megnéztük 
a nemrégiben elkészült Hallépcsőt 
is.
 Köszönjük az iskola vezetőségé-
nek és a szülőknek, hogy lehetővé 
tették táborozásunkat. 
 Külön köszönettel tartozom a kí-
sérő nevelőknek, akik szabadsá-
gukat áldozva vettek részt az éjjel-
nappali  szolgálatban.

Szolnokiné Sóti Erzsébet, táborvezető

Már beszámoltunk arról, hogy köz-
kedveltté vált Tavasparkban hogyan 
tették tönkre (és szerencsére ho-
gyan javították ki) a tanösvény isme-
retterjesztő tablóját és fémállványát. 
Azóta már elvágták az egyik stég 
vastag korlátkötelét is. A tiltótáblák 
különösen irritálták a jobb „szórako-
zást” nem találó, energiatöbbletüket 
hasznosan levezetni nem tudó erő-
fitogtatókat. A „fürödni tilos” fémle-
mezét tették próbára legtöbbször, 
legutóbb pedig a kisgyerekek ked-
venc játszóterét is célba vették. Bán-
totta a szemüket a parkbejáratnál a 
csak oda vonatkozó kutyát bevinni 

Miért?

Erőfitogtatók

Összetörtek egy szívet. 
Nem egy érzelmes történet-
ről van szó, hanem egy érzéket-
len rombolásról. Ez a szív Monoré, 
mindannyiunké, amit a város-
központ felújításakor különleges, 
egyedi ajándék részeként kaptunk. 
Egy olyan műalkotás, ami sötétben 
világító térkőként, belesimulva kör-
nyezetünkbe, ikonjaival játékosan, 
beszélgetésre késztet bennünket 
helytörténetünkről, személyes itte-
ni emlékeinkről. Ez a szív az evan-
gélikus templom mögötti park tér-
kő ábráinak része. De még Isten 

házának közelsége sem védte meg 
a rosszindulattól.
 Készítésekor ellenállt a várha-
tó víz- és terheléspróbáknak, most 
az erőszakos romboló betörte, és 
csikkekkel szórta tele. Pedig Vitéz 
Anna díjnyertes meséjét idéző al-

kotás épp arról szól, hogy a szor-
galmasan dolgozó monori szőlő-
manókat minden gonoszságtól 
és csapástól megvédheti a Jóság 
(mosolyikon), a Szeretet (szívikon) 
és a Békesség (békeikon).  

B.

és dohányozni tilos tábla. Olyannyi-
ra, hogy ezek széleit – július elejére 
– a felismerhetetlenségig, a tartórú-
dig felcsavarták. Miért? A csak azért 
is, kárörömért? 
 Az önkormányzat jelenleg öt 
helyszínen is folytatja a parkokat 
és játszótereket megújító prog-
ramját, hogy otthonosabbá tegyék 
váro sunkat. Biztató jel, hogy van-
nak, akik időnként önként is köte-
lességüknek érzik visszahajtogat-
ni e táblákat, csökkenteni a károkat. 
Ők vannak többen. Jó lenne, ha fő-
leg a nyári szünetben óhatatlanul 
megszaporodó unatkozó – negatív 
kreativitásra hajlamos –, céltalanul 
csellengőket vigyázó tekintetükkel 
emlékeztetni tudnák arra, hogy ez 
az ő otthonuk is. B.G.

Földön, vízen, két keréken
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KÖZÖSSÉG

Sorszám A tétel megnevezése 2013. év 2014. év
1. A. Befektetett eszközök  59 782      437 207     
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK  1 100      5 349     
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  58 681      431 858     
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  -        -       
5. B. Forgóeszközök  236 558      172 440     
6. I. KÉSZLETEK  16 569      3 792     
7. II. KÖVETELÉSEK  145 312      86 194     
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK  17 546      17 546     
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK  57 130      64 907     

10. C. Aktív időbeli elhatárolások  2 475      20 364     
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  298 814      630 111     

Sorszám A tétel megnevezése 2013. év 2014. év
12. D. Saját tőke  105 479      133 391     
13. I. JEGYZETT TŐKE  20 800      41 800     
14. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
15. III. TŐKETARTALÉK  27 481      27 481     
16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK – Vállalkozási tevékenységből  67 312      48 055     
17. EREDMÉNYTARTALÉK – Cél szerinti tevékenységből  -        13 247     
18. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK  2 778     
19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK  -        -       
20. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY – Vállalkozási tevékenységből -10 115      13 755     
21. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY – Cél szerinti tevékenységből  -       -13 725     
22. E. Céltartalékok  -        -       
23. F. Kötelezettségek  169 575      70 831     
24. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK  -        -       
25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  -        -       
26. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  169 575      70 831     
27. G. Passzív időbeli elhatárolások  23 760      425 790     
28. FORRÁSOK ÖSSZESEN  298 814      630 111     

Sorszám Megnevezés 2013. év 2014. év
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE  -        612 193     
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás  -        82 058     

a.) alapítótól  -        -       
b.) központi költségvetésből  -        162     
c.) helyi önkormányzattól  -        81 763     
d.) egyéb  -        133     

2. Pályázati úton elnyert támogatás  -        -       
3. Közhasznú tev.-ből származó értékesítés árbevétele  -        430 207     
4. Tagdíjból származó bevétel  -        -       
5. Egyéb bevétel  -        99 669     
6. Pénzügyi műveletek bevételei  -        259     
7. Rendkívüli műveletek bevételei  -        -       
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE  -        5 201     
C. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK  -        2 828     
D. ÖSSZES BEVÉTEL  -        620 222     

ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK  -        323 835     
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK  -        196 852     
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS  -        15 684     
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK  -        83 573     
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI  -        248     
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK  -        -       

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS  -        620 192     
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  -        30     
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  -        -       
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY  -        30     

adatok 1 000   Ft-ban

adatok 1 000   Ft-ban

adatok 1 000   Ft-ban

A beszámolót Monor város képviselő-testülete a 2015. május 28-i nyílt testületi ülésén megtárgyalta és  a 
313/2015. (V. 28.) sz. határozatával elfogadta. A képviselő-testületi ülés teljes jegyzőkönyve a Dr. Borzsák Ist-
ván Városi Könyvtárban megtekinthető.

KÖVÁL Nonprofit Zrt. beszámolója 2013. és 2014. évekrőlceglédi  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

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti címen
H–Sze–P–Szo: 08.00–10.00-ig; K: 18.00–20.00-ig

Monor új  
autósiskolája Autósiskola
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. www.korrektjogsi.hu

2015. augusztus 11-én  
és 14-én 17 órakor

szeptember 8-án  
és 11-én 17 órakorMonor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes gyógytornász, 
McKenzie és kineziotape terapeuta

www.monorigyogytornasz.hu

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!

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

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

Hirdetés

Alakulás éve: 2005.
Tagok: Élő Márton (Dermot) 
– harsona, Horváth Gáspár 
(Jumo Daddy) – billentyűk, 
Meggyes Ádám – trombi-
ta, Baranyai Ákos (dj Future) 

– lemezjátszó, szkreccs, Busa 
István – ének, vokál, rap, 
MC Kemon – rap, Dési Ta-
más – dob, Demeter Zol-
tán – basszusgitár, Kéri And-
rás (Columbo) – ének, vokál, 
rap, Oláh Antal (Zsömi) – ütős 
hangszerek, Sena Dagadu 

– ének, rap, vokál, Szekér 
Ádám – gitár. 
Stílus: reggae, hiphop, funk, 
rock, dancehall, cumbia.
Albumok: Geller EP (2006), Fel 
a Kezekkel! (Hands In The 
Air! 2007), What's My Name? 
(2009), The Beast EP (2011), Irie 
Maffia Rocktrio EP (2010), Na-
gyon jó lesz (2013), 10 (2015).

Irie Maffia

Augusztus 20-án Magyarország egyik 
legjobb koncertzenekara, az Irie Maffia lép 
fel Monoron. Kéri Andrással, az együttes 
helyi kötődésű énekesével beszélgettünk. 

A z Irie Maffia tíz évvel ezelőtt 
alakult. A frissen létrejött for-
máció tagjait dicséri, hogy 

nem kellett éveket várniuk a sikerre, 
már a megalakulást követő időszak-
ban meghatározó hazai fesztiválok 
színpadára léphettek. 
 Az elsősorban reggae (ejtsd: regi) 
zenét játszó zenekar dalaiban az el-
múlt tíz év alatt több műfaj is visz-
szaköszönt – tudtuk meg Kéri And-
rástól, akit zenei berkekben Columbo 
néven is ismernek –, elsősorban az 
elektronika és a rock gazdagította a 
Maffia hangzásvilágát.
 – Sokszínű a zenekar összetéte-
le, minden tag hozott magával va-
lamilyen zenei műfajt és stílust a 
múltból, amely aztán megjelent a 
közös hangzásban is. A dobosunk 
és a gitárosunk például a rock kö-
zegéből érkezett, míg Horváth Gás-
pár az elektronikus zenével foglal-
kozik mélyrehatóbban, így e két 
műfaj meghatározó módon van 
jelen a zenénkben – mesélte Kéri 
András. 

 A műfajok keveredésével pe-
dig színesebb és jobb lett a hang-
zás, amely az énekesek által hozzá-
adott értékkel válik teljes egésszé. 
Sena Dagadu, a ghánai-magyar szü-
lők gyermekeként napvilágot lá-
tott különleges hangú énekesnő, az 
egyedi énekhangja miatt sokszor 
csak „fehér jamaikainak” becézett 
monori születésű Kéri András, azaz 
Columbo, Busa István és a Karib-ten-
ger mellől elszármazott Kemon fela-
data hogy az ének és a szöveg úgy 
szólaljon meg a dalokban, ahogyan 
kell. A maguk műfajában mindnyáju-
kat a legjobbak között jegyzik.
 Az Irie Maffia idén mérföldkőhöz 
érkezett: fennállásának tizedik évfor-
dulóját különleges koncertturnéval és 
egy új albummal ünnepli a zenekar. 
Mint megtudtuk, a jubileumi koncert-
sorozaton az elmúlt évek legmegha-
tározóbb dalai köszönnek vissza, az 
új album pedig a tíz év alatt kialakult 
hangzásvilágon repíti át a hallgatót.
 – Nagy szó, hogy a megalaku-
lásunk után egyből mély vízbe ke-

rültünk, azaz a legnagyobb hazai 
fesztiválokon léphettünk fel – ma-
gyarázza András, ami leginkább an-
nak köszönhető, hogy a tagok ko-
rábban is a zenével foglalkoztak, így 
nem az ismeretlenségből kellett fel-
tornázni magunkat – tette hozzá.
 – A csapat egyébként emberi-
leg is nagyon jó. Összekovácsolód-
tunk az évek alatt, nem csak arról 
van szó, hogy felmegyünk a szín-
padra, letoljuk a koncertet és a vé-
gén hazamegyünk – meséli András. 
Így pedig már érthető a siker szak-
mán túli része, az Irie Maffia tényleg 
úgy működhet mint egy nagy, vi-
dám család (irie: jamaikai szleng, je-
lentése mosolygós, vidám, a maffia 
pedig a nagy családra utal), amelyet 
az összetartás jellemez. 
 Zenéjüknek köszönhetően az el-
múlt tíz év alatt végigkoncertez-
ték az összes hazai nyári fesztivált és 
többször felléptek külföldön is. 2007-
ben Olaszországban, a kontinens ta-
lán legnagyobb reggae-versenyén 
száznál is több európai zenekart 
maga mögé utasítva a második he-
lyen végzett az Irie Maffia. A környe-
ző országokban is turnéztak már, 
megjárták Párizst, legutóbb pedig 
belekóstolhattak a New York-i zené-
lésbe, ugyanis a Balassi Intézet és a 
Design Terminal is érdemesnek tar-
totta arra Andrásékat, hogy meg-
szervezzen nekik egy turnét a Nagy 
Almában. Méghozzá a helyi zenei pi-
acra, az amerikai közönségnek, nem 
pedig a kint élő magyar közösség 
szórakoztatására – ahogyan az sok-
szor lenni szokott az ilyen turnékon.
 Ennek tükrében a monori koncert 
is kihagyhatatlan ajánlatnak ígérke-
zik. Nem csak azért, mert ahol fellép 
az Irie Maffia, ott garantált a minő-
ségi zene és a fesztiválhangulat, ha-
nem azért is, mert hasonló koncert 
egyhamar nem lesz a városban. 
 Kéri András elmondta, az elmúlt 
tíz év meghatározó dalai mind fel-
csendülnek majd a koncerten, mely-
re ő is a szokottnál nagyobb izga-
lommal készül. Szűkebb pátriáján 

fellépni a család, a barátok, a régi is-
merősök és az egykori tanárok előtt 
még egy tapasztalt koncertező szá-
mára is új és izgalmas élmény.  

Varga Norbert

Vidám maffiózók 
MONORI KONCERTJE 

Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

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

www.monorivigado.hu

Minden nap 
Vigadó!

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket!

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ Monor
Az állás részletes leírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatók:

http://www.volanbusz.hu\jobs.php honlapon.

A munkavégzés helye:  
Monori Járműfenntartó Üzem, 2200, Monor Dr. Csanádi György u. 2–4.

Jelentkezési határidő: folyamatos 

További információ:
Rendek Sándor üzemvezető, tel: +36-20-9-724-948

 A  Zrt.
munkatársat keres az alábbi munkakörbe:
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KULTÚRA

Hirdetés

Bízza hallását 
szakemberre!
Hallása miatt úgy érzi, 
lemarad a fontos 
pillanatokról, mint
•  az unokák első 

szavai,
•  barátok és a család 

legjobb történetei,
• a közös programok?

Hallókészülék elem Ft/db**49 **  A kampány ideje alatt egy személy max. 12 db  
elemet vásárolhat akciós áron. A kedvezmény 
2015. szeptember 18-ig vagy a készlet erejéig tart.

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

*  Az akció a készlet erejéig tart. Az italhűtő 
1 db 0,5 l-es üveg hűtésére alkalmas. 
Az ajándékra a hallásvizsgálaton részt 
vevők jogosultak. A részvételhez hozza 
magával ezt a levelet.

Vegyen részt 
díjmentes 
hallás-
szűrésünkön, 
melyet ajándék 
italhűtővel 
jutalmazunk.*

WWW.VICTOFON.HU

A Vigadó júliusi kiállításának 
címe találóan fogalmazta 
meg annak szándékát.

Összekapcsolódás

A zt, hogy az alkotó – műveivel párbeszé-
det generálva – a befogadóval kapcsolat-
ra, kölcsönhatásra törekszik. Ezért szánta 

rá magát Fűrész István, hogy vizuális elérhetősé-
ge után személyes kapcsolatra is törekedjen az 
alkotásai iránt érdeklődőkkel – mondta a galé-
ria vendégét bemutatva Ölvedi Krisztina. Hogy 
a kiállító „kreartistaként” jelölte meg önmagát, 
szokatlanságával eleve figyelemfelkeltőnek bi-
zonyult. Az életvezetési ismeretek iránt való ak-
tivitása („Életkalauz”, „Az élet iskolája”), vagy a 
„Kreativista Akadémia” elindítása meghatáro-
zóan hatottak alkotásaira is. Választott mottó-
ja szerint: „A világ megváltoztatása helyett cél-
ravezetőbb önmagadról alkotott felfogásod 
megváltoztatása.  
A változás te magad 
légy. Új hozzáállással a 
változó világban a vál-
tozni tudás célja ér-
dekében a komfort-
zónából is érdemes 
kimozdulni”. Az élet-

ben nincsenek vonal-
zóval húzható egye-
nes vonalak – vallja.
 Fűrész István au-
todidakta módon 
2010-től próbálkozik 
a különféle témájú és 
technikájú alkotások-
kal, a kreativitás élmé-
nyével. Grafikus rajz-
tudású kiindulással, 
kiegészítve akvarellel, 
akrillal, keveretlen, de 
harmonikus színvilág-
gal. Nagy hatással volt rá például Leonardo da 
Vinci és Benczúr Gyula életműve. 
 – Szabadságuk és kreativitásuk teszi őket 
számomra példaképpé – fogalmazta meg Fű-
rész István. – Eddigi életem minden területén, 
a kertészkedéstől a bútortervezésig, fontosnak 

tartottam a kétkezi fizikai munkában is a kreati-
vitást, hogy merjük ezt magunkban elengedni. 
A képzőművészeti és az énképválasztási szán-
dékot, a sokrétűség iránti igényt nem lehet és 
nem kell szétválasztani – hangsúlyozta.
 Szereti, hogy szellemiségének szabadságát 
nem kötik iskolák, szabályok. Első önálló kiállí-
tásaként tervezte eredetileg ezt a monori be-
mutatkozását, de közben a Deák Ferenc Mű-
velődési Központban, a fővárosi Fehér Holló 
Teaházban, a Csiliben és a Bálnában is érdeklő-
dést keltettek képei. Az „összekapcsolódás” itt 
is elkezdődött, azzal hogy gondolatokat tudott 
bennünk ébreszteni. B.G.   

Az Art- és Cserhát-díjas Srankó Kacsó Róza volt a 
Közös nevező sorozat júniusi kiállítója.
Festményeit már láthattuk a Vigadóban, még an-
nak irodájában is. Februárban pedig mesterének, 
Simon M. Veronikának a tárlatán is jelen volt, aki-
nek székesfehérvári tanodájában portré-, alap- és 
festőkurzusokat végzett. 
 Gyermekkora óta szeret rajzolni, 1995 óta fest, 
2005 óta komolyabban, 2008-tól állít ki, nívódíjas 
elismerésekkel is. A tágabb környékén és a megye-
székhelyeken kívül pl. a budapesti Stefánia Palota 
Katonafestők kiállításán minden évben részt vesz 
1914–1918 hősi halottai portréinak megfestésében. 
E műfaj iránti vonzalmát Benedek Elekről és Benczúr 
Gyuláról készült itteni arcképein is láthattuk.

Hagyomány és újítás  A Szerelem virága című mostani bemutatko-
zásán többek között hagyományos stílusban ké-
szült könnyed, laza szerkezetű csendéleteket és 
romantikus hatású tájképeket állított ki. Ilyen ha-
zai témájú alkotásai az USA és Németország ma-
gángalériáiba is eljutottak. Tavaly a monori Strá-
zsahegy is megihlette, amit két elhozott képe is 
tanúsít. Ezúttal több impresszionista hatású műve 
(pl. Séta, Séta az esőben), vagy a templom látvá-
nyán elmerengő lány gondolatisága tűnhetett 
a korábbiaknál kifejezőbbnek. A legnagyobb új-
donságot és az eredményes kísérletező kedvet az 
úgynevezett vegyes technikájú alkotásai jelentet-
ték. Olyan, a síkból kilépő (Jézus Krisztus) vagy há-
romdimenziós alkotások, kisplasztikák, textilből 
több anyag kombinálásával készült karakterfigu-
rák (Apáca, Nénike, Anya, Pásztor, stb.)  ezek, ame-
lyet alkotójuk – eredeti módon – gyorsan száradó 
olajfestékkel tudott szoborszerűvé tenni.  B.G

„A világ megváltoztatása helyett célravezetőbb ön-
magadról alkotott felfogásod megváltoztatá-
sa. A változás te magad légy. Új hozzáállással a 
változó világban a változni tudás célja érdeké-
ben a komfortzónából is érdemes kimozdulni.”
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A forró napok egyikének alkonyi óráján a Mátyás király utcai, hajdani 
mozi épülete előtt – amelyik már több meta morfózison is átesett, 
mióta utoljára vetítettek benne – hirtelen rámtört egy emlék. 

Be sem kellett hunynom a sze-
memet, hogy megjelenjenek 
előttem a mozi utcai bejá-

ratainak súlyos függönyei, ame-
lyek meg-meglebbentek a nyáres-
ti szélben. Kereszthuzatot csinált 
a személyzet, ugyanis az volt a 
hetvenes években a légkondi. 
S miközben a jegyszedők árgus 
szemmel figyelték, nem akarja-e ki-
használni az alkalmat 
valaki a járókelők kö-
zül, hogy becsusszan-
jon valamelyik füg-
gönyrésen keresztül a 
nézőtérre, bent önfe-
ledten szórakozott a 
nagyérdemű.
 Mert volt egyszer 
egy mozi, Monoron is. 
Azaz volt kettő is, de 
a mai Sport vendég-
lő helyén lévő már oly-
annyira történelem, 
hogy nem túl sokan 
akadnak, akiknek még néhai Pintér 
bácsi személyesen vetítette a Kétél-
tű embert.
 A Mátyás király utcai mozit még 
generációk szerették. Igaz, hogy 
újabb generációk meg nem is hal-
lottak róla.
 Mi azonban megtaláltuk a város-
ból rég elköltözött Kelemenné Csu-
hai Katalint, aki a hetvenes években 
volt mozigépész ebben az izgal-
mas intézményben, és megpróbál-
tuk együtt feleleveníteni a kultúr-
történetileg daliás időket,
 Kelemenné Csuhai Katalin úgy 
fogalmazza, ő tulajdonképpen férj-
hez ment a mozihoz – mint hogy a 
párja a mozi vezetője volt. Hajdani, 

megrögzött mozirajongóknak ez 
nem újdonság, a két vékony terme-
tű fiatal alakjának felidézése nélkül 
nem is lehetne visszaidézni a régi 
mozis időket.
 Az azonban még akkoriban is rit-
kaságszámba ment, hogy nő üljön 
a vetítőfülkében, rajta múljon egy-
egy előadás sorsa. Katalin azonban 
nem csak megtanulta, hanem sze-

rette is a szakmáját, 
ami nem volt könnyű 
egyáltalán. Különösen 
az első időkben, ami-
kor szenes géppel ve-
títettek. 
 Az öt-hat-hét te-
kercsből álló filmet két, 
egymással szemben 
haladó szénpálca vi-
lágította meg – idé-
zi fel a mozigépész az 
elsüllyedt időket – na-
gyítólencse segítsé-
gével jutott a kép a 

vetítővászonra. Amikor egy pálca 
elégett, cserélni kellett, ezt azon-
ban két tekercs közt mindig meg-
tették, elkerülendő a további ne-
hézségeket.
 Mielőtt tekercset váltottak vol-
na, a film jobb felső sarkában meg-
jelent egy jel, vagy csak karcolás 
– ebből lehetett tudni, hogy be 
kell indítani a másik gépet is, s az-
zal átvenni a vetítést.
 Amikor a xenonizzós vetítők 
megérkeztek, álom lett a mun-
ka – meséli Katalin – halk volt és 
nem fűtött olyan kazánhoz illő hő-
fokon, mint a korábbi gép. Arra fi-
gyelmeztették csupán a gépésze-
ket, hogy az izzó felrobbanhat – és 

Kelemenné Katalin folyton vár-
ta, hogy az épp a füle mellett lévő 
eszközzel ez meg is történik. Sze-
rencsére csak egyetlenegyszer volt 
része benne.
 A filmekért ki kellett menni a 
vasútállomásra, vonaton jöttek 
ugyanis. Vetítés előtt a tekercselő 
asztalnál kézzel visszacsévélték va-
lamennyit. Sok film agyonjátszott 
volt, át kellett nézni, nehogy elő-
adás közben derüljön ki a baj. A 
filmszakadást a nézőtérről harsány 
pfújolás kísérte, így aztán a legfon-
tosabb műveletnek a rendkívüli 
ügyességet igénylő, megelőző cél-
zatú ragasztás bizonyult.
 Háromszáz néző fért el a terem-
ben, ahol hétfő kivételével minden 
nap volt előadás. Hétvégére tarto-
gatták a menőnek számító filmeket 
– a Volt egyszer egy vadnyugat volt 
ezek közül a legemlékezetesebb –, 
olyankor este tízkor is volt még egy 
előadás. 
 Az első sorba két forintért lehe-
tett beülni, leghátulra hat forint 
volt a belépőjegy.
 A moziban egy pénztáros, két 
jegykezelő, két gépész és egy ta-
karítónő alkotta az összetartó sze-
mélyzetet, amelynek tagjai nyaralni 
is együtt jártak, s előadás után tar-
tottak név-és születésnapokat.
 Aztán egyszer csak megjelent a 
videomagnó – és a mozinak Mono-
ron kultúrtörténetileg és társasági 
események helyszíneként is befel-
legzett.
 Noha most is akadnak, akik azt 
állítják, hogy meglátjuk, egyszer 
egész biztosan újjászületik.

Molnár Anna

Régi idők MOZIJA

Hi
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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
„Háromszáz 
néző fért el a te-
remben, ahol 
hétfő kivételével 
minden nap volt 
előadás. Hétvé-
gére tartogatták 
a menőnek szá-
mító filmeket.”

MÚLTIDÉZŐ
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HELYTÖRTÉNET

Hirdetés

Az 1900-as évek elején meg-
történt a monori nép és a 
járás helységeiben élő hivatali 
vezetők szellemi megújulása. 

A monoriak viselt dolgai LXXVI. 
A JEGYZŐK MEGÚJULÁSA

Ennek előjeleként megalakult a monori köz-
gazdasági egylet, melynek „fő törekvése 
hangos szóval sorompóba hívni minden-

kit, akiben tehetség mutatkozik arra, hogy a kö-
zért munkálkodjék”. A község vezérkarát ekkor 
a 12 választott esküdtből, valamint a bíróból, 
jegyzőből álló elöljáróság (községi tanács) és a 
velük együtt 60 tagot számláló képviselő-testü-
let jelentette. Munkájukat a szolgabíró és a járási 
főszolgabíró felügyelte. A közgazdasági egylet e 
körből verbuválódott.
 Bírót a kisgazdák köréből választottak. Az is 
előfordult, hogy a bíró, aki 24 éven felüli és vá-
lasztójoggal bírt, írástudatlan; vagy írni tudó 
ugyan, csak nem intelligens; jobb esetben írni 
tudó intelligens parasztember volt. „Községbírói 
állásra intelligens, valódi úriemberek ritkán vál-
lalkoztak.” A jegyzőnél viszont az 1900. évi XX. 
tc. 8 gimnáziumi osztály előképzettséget és egy 
évi jegyzői tanfolyamot írt elő. A jegyzői hivatal 
szociális községi programja, területei: I. A gaz-
dasági viszonyok javí-
tása. II. Nevelésügy és 
közművelődés. III. A 
közegészségügy elő-
mozdítása. IV. A mun-
kásügy. V. Szegényügy. 
Községünkben a jegy-
zőkönyvek tanúsága 
szerint a jegyzők jó-
szerivel felkészült, te-
hetséges hivatalnokok voltak. Ebben az évtized-
ben Kovách Miklós, Kovács Gyula és Lőrincz István 
jegyző munkássága a meghatározó.
 A megújulás másik jele, hogy 1901 decem-
berében a járási főszolgabíró, ifjú Sárközi Pál  
– Né methy Jenő szolgabíró kezdeményezésére – 
összehívta a járási jegyzői egyletet, ahol megje-
lent a járás 26 jegyzője és 19 bírája. E fórumon 

dr. Kégl János ügyvéd is felszólalt. Indítványoz-
ta: „Csináljunk olyan törvényeket, melyek a nép-
élet kívánalmaival, szükségleteivel megegye-
zők, és az állam érdekéből üdvösek a nemzetre 

magára”. Az előkészí-
tő egyleti gyűlés után 
valójában a Monori-já-
rási kör megalakulása 
tette fel az i-re a pon-
tot. Erre 1902. decem-
ber 2-án a városháza 
nagytermében került 
sor. A rendezvényen a 
kör tagjaiból 44 jegy-

ző és bíró mellett Nyáry József, gróf Szapári Ká-
roly, ifj Sárközi Pál, dr. Rabár Endre, dr. Szily Ferenc, 
Majtényi Isván, dr. Hirkó László, Hirkó Béla és Hirkó 
Ferenc, dr. Dabasi Ödön, Molnár Sándor, Fromm 
Antal, dr. Kégl János és sokan mások – mint a 
megyei és járási elit tagjai vettek részt a társa-
dalmi, gazdasági vízió megfogalmazásában. 
Tisztségviselőket is választottak. Elnök ifj. Sár-

közi Pál főszolgabíró, alelnök dr. Rabár Pál orsz. 
képviselő, pénztárnok Némethy Jenő szolgabí-
ró, jegyző Hirkó Béla megyei árvaszéki jegyző. 
Választmányi tagok többek között: gr. Teleky Ti-
bor, dr. Hirkó László megyei tisztifőorvos, Kovách 
Miklós főjegyző.
 Ezt követően, az úri kaszinóban sorra kerülő 
ebéd közben, felszólalt dr. Rabár Endre: örömét 
fejezte ki, hogy „Monoron, a nagy Széchenyi pél-
dája nyomán a társadalmi élet fejlesztésére, de-
mokratikus szellemben a kör megalakult”. Gróf 
Szapáry Károly arról szólt, „hogy a kör demokra-
tikus jelleggel bír, benne a legkülönfélébb társa-
dalmi elemek egyesítve vannak, ahol a szellemi 
képesség, az általános műveltség szerint mér-
legelik az egyént”. Ifj. Sárközy Pál főszolgabíró 
örömét fejezte ki, „hogy sikerült a körnek biztos 
létet adni, s az eddigi mostohagyermeknek, a vi-
déknek igazi otthont teremteni Monoron”.
 Forrás: Elöljárósági jegyzőkönyvek: 1897–1914; 
Monorkerületi Lapok: 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

„A község vezérkarát ekkor a 12 
választott esküdtből, valamint 
a bíróból, jegyzőből álló elöljá-
róság (községi tanács) és a ve-
lük együtt 60 tagot számlá-
ló képviselő-testület jelentette.”

dr. Hirkó László (első sor középen) és családja 1900-ban
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Parole
 NYELVISKOLA

®

Tanévkezdés  
a nyelviskolában!
Szeptember 4-ig  
minden 60-órás tanfolyamra
beiratkozó számára  
a nyelvkönyv AJÁNDÉK!

Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

Minden, ami 
kémény!

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

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

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

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

E-mail : csinosk@freemail.hu
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Új Kenyér Ünnepe
Augusztus 19–20.
Részletes programok a címlapon.

Irie Maffia 10 éves jubileumi koncert
Augusztus 20. 20 óra
Monor városközpont

Taggyűlés
Szeptember 5. 
A Közös Út Cukorbetegek Klubja programja.  
Művelődési ház

Közgyűlés
Szeptember 5. 
Nagycsaládosok Monori  
Egyesülete gyűlése.  
Művelődési ház

Közös nevező kiállítás-sorozat
Szeptember 7. 
Kisvári Mihály festőművész kiállításának 
megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

Véradás
Szeptember 16. 
Művelődési ház

Mit egyen a gyerek, hogy ne legyen beteg?
Szeptember 18.

„Tudatosan, egészségünk megőrzése érdeké-
ben” előadás-sorozat nyitó előadása.
Előadó: Antal Vali. 
Vigadó

Térségi Népzenei- és Néptánc Találkozó
Szeptember 19. 
Piac- és Fesztiválcsarnok

Anyatej világnapja
2015. szeptember 25. 
Szervezi a Védőnői Szolgálat
Művelődési ház

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

Könyvtárprogramok

Augusztusban elsősorban a gyermekeket 
várják a szervezők a Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár szervezésében meghirdetett progra-
mokra. 
 Augusztus 4-én a rajzolni vágyó gyerekeket 
várják a központban, a könyvtár mögötti játszó-
téren az aszfaltrajzversenyre. Jelentkezni lehet a 
gyermekkönyvtárban és a helyszínen. 

 A papírhajtogatás több évszázados tevé-
kenység, melynek egyik formája az origami. Ez 
a japán eredetű „papírmegmunkálás” nem csak 
jó időtöltés, hanem hasznos is. Többek között 
fejleszti a kreativitást, a memóriát és a gondol-
kodást, a szem és a kéz, illetve a jobb és a bal 
agyfélteke munkáját. 
 A könyvtár által szervezett origamiszakkörre 
az általános iskolásokat várják augusztus 7-én, 
11-én, 14-én, 18-án és 25-én. A foglalkozások a 
játszótéren lesznek – minden alkalom 15 órakor 
kezdődik. 
 Mindkét rendezvény in-
gyenes. 

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

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.

Hirdetés

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

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

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben az ebek mikrochippel 

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

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Nicolette
             étterem – panzió

Monor, Ady Endre u. 38. 

 ÉTEL-HÁZHOZSZÁLLÍTÁS A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Fizesse be nálunk gyermeke menzáját 
vagy idős szülei ebédjét! 

Esküvők és  rendezvények lebonyolítását vállaljuk.
Erzsébet- és melegétkezési utalványt elfogadunk.

Tel.: 06-29/414-524
Nyitva: H–Cs, V: 7–22, P, Szo: 7–23

Kísérje 
figyelemmel 
étlapunkat 
a facebook- 
oldalunkon.

svájci használtcikk- 
és ruhaüzlet nyílik!
Original áruval várjuk vásárlóinkat!

Címünk: Monor, Bajcsy-Zs. u. 6.

      N
yitás: 

2015. 08. 10. hétfő 8 óra

Új 
Monor, Deák F. u. 2.

Cigaretta, dohányok • töltők, sodrók   
cigaretta hüvelyek, -papírok,  

 szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák  

gravírozását vállaljuk!

Elfekvő raktárkészletből 2 mm 
vastag homogén pvc-padlók és 
linóleumok svéd TARKETT és DLW 
német burkolatok gyári tekercs-
ben a nagykerár 50%-ért el-
adók. Kb 1000 m2.

burkolók kivitelezők figyelem!

Telefon:
06-30-467-7216
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SPORT

Több mint egy évtizeden átívelő hagyo-
mánya van Monoron a helybeli iskolák kö-
zött zajló sportversenynek, ahol a Monor 
Város Legsportosabb Iskolája címért mérkőz-
nek meg a település közoktatási intézmé-
nyei. Streetball, váltófutás, labdarúgás, sakk 
és úszás sportágakban elért összesített ered-
ményeik alapján döntik el, melyik intézmény 
érdemli ki a legsportosabb jelzőt.
 A 2014–2015-ös tanévben „meglepetésre” 
az Ady Úti Általános Iskola hódította el a cí-
met. Azért fogja közre macskaköröm a meg-
lepetés szót, mert az idei győzelem egyálta-
lán nem számít annak, ugyanis tizenhárom 
éve mindig az Ady úti diákok állhatnak fel az 
iskolák között meghirdetett verseny képze-
letbeli dobogójának legfelső fokára.
 Azt nem tudni, hogy a többi résztve-
vő unja-e már, hogy minden évben az Ady 
úti iskolások nyerik a versenyt, de azt tud-
juk, hogy a győztes iskola testnevelő tanára, 
Artzt Eszter ennyi siker után sem veszi ma-
gától értetődőnek a végső győzelmet. A fi-
atal tanárnő idén vezette először győze-
lemre az iskola csapatát, korábban elődei, 
Bukai Péter és Jámborné Kécskei Ilona irány-
mutatásával nyerték a serlegeket a tanulók. 
Igaz, a múltbeli sikerekben is volt része Esz-
ternek, tizenhárom évvel ezelőtt például 
még az iskola diákjaként vett részt a meg-
mérettetéseken.
 A tizenhárom győzelem pedig még in-
kább felértékelődik, mikor a tanárnő körbe-
vezet az épületben. Megmutatja a felújításra 
váró öltözőket, a recsegő-ropogó bordásfa-
lakkal körbevett kis tornatermet és a kopot-
tas tornaszereket, melyek láttán olyan érzése 
támadhat a látogatónak, mintha megállt vol-
na az idő az Ady Endre út 48. szám alatt. 
 Ez persze egy csöppet sem von le an-
nak a munkának az értékéből, amely az épü-
let múltat idéző falai között zajlik. Éppen el-
lenkezőleg inkább azt igazolja, hogy a luxust 
nélkülözni kényszerülő oktatási intézmé-
nyekben is sikerre lehet vinni a diákokat. Csu-
pán tanári érzék és a szakma iránti elköte-
lezettség kell hozzá. No, meg persze lelkes 
gyerekek. Varga Norbert

Tizenhárom éve 
a legsportosabbak

B lankával a ha-
zaérkezése utá-
ni napon, pont a 

15. születésnapján tud-
tunk beszélgetni a mo-
nori uszodában, ahol 
nevelőedzőjét, Cser-
nák Mariannát is meg-
látogatta.
 – Szerettem volna 
kijutni és örülök, hogy 
sikerült. Jó volt látni, 
hogy ilyen sokan vol-
tak. Az „olimpiai” faluban egy szálláson voltunk 
az izraeliekkel. Nagy volt a biztonság, rendőrök kí-
sértek mindenhova. A város nagyon szép. Az an-
golokat tartottuk legnagyobb ellenfelünknek, de 
az oroszok nyerték a legtöbb érmet. Úszásban ez 
a rendezvény az ifjúsági Európa-bajnokságnak 
felelt meg – mesélte Blanka.
 Hargitay András utánpótlás-kapitány a verseny 
legfőbb céljának az egyéni csúcsok megdöntését 
jelölte meg. Blankának ez a 200 méteres pillan-
góúszáson a középdöntőben sikerült. Ezt is tart-
ja a legnagyobb élményének. Az viszont bántja 
kissé, hogy ugyanezt az időt a döntőben nem si-
került megúsznia, ezért hetedik lett. Pedig a leg-
jobb idejével ezüstérmes lehetett volna. Jó volt 
érezni viszont egészséges önbizalmát. Most azé 
a magyar vetélytársáé lett a bronzérem, aki a kö-
zépdöntőben a negyedik volt; de azt vallja, hogy 
ő is mindenképpen meg fogja úszni azt a szint-
időt, ami a válogatott keretben maradáshoz szük-
séges, hiszen profi úszó szeretne lenni.
 – Mivel a lányom már válogatott, a sport irá-
nyába kell továbbmennünk – kapcsolódott a be-
szélgetésbe Bokros Attila, az édesapa. Most az 
európai abszolút ranglistán a 28., a magyaron pe-
dig – pl. Jakabos Zsuzsi, Hrisztov Évi és Hosszú Ka-
tinka után (aki a legnagyobb példaképe) – már a 
nyolcadik. Elérhető közelségbe került számára az 
olimpiai „A” szint elérése is. Sokat segített Blanká-
nak a város és a Monori Sportegyesület támoga-

tása. Háromszor is elnyerte a képviselő-testület Jó 
tanuló – jó sportoló címét.
 – Négytől tízéves koráig úszott az MSE-ben, 
és kezdettől kitűnt mozgáskultúrájával a többiek 
közül – egészítette ki az előzőeket Csernák Ma-
rianna. 2009-ben már korosztálya legeredmé-
nyesebb versenyzője lett az Országos Delfin Baj-
nokságon. 100 és 400 méteres gyorsúszásban, 
valamint 200 méter vegyesúszásban aranyérmet 
szerzett, 50 méter pillangóúszásban és 100 mé-
ter hátúszásban pedig ezüstöt. 2010-ben a nagy 
múltú Kőbánya SC-be igazolt, ahol még inkább 
adottak voltak a feltételek továbbfejlődésére. Kő-
bányán, majd december óta az MTK-ban is Tóth 
Ramón az edzője. A Jövő bajnokai után most tag-
ja a Heraklész-programnak is.
 Eredményeit – bejáró gimnazista tanulóként, 
heti 10 edzéssel – úgy éri el, hogy naponta 4 óra 
45-kor kel, és 18 óra körül ér haza. 20 órakor már 
– sportszerűen – aludnia kell. Tudja, hogy nagy 
céljai elérése csak így lehetséges. Augusztusban 
Szingapúrban ifjúsági világbajnokság lesz. Serdü-
lőkori évfolyamtársai mellett 1998-as születésű 
jelölttel is meg kell küzdenie. És – természetesen 

– nagy célja az olimpia. Jó lenne már a 2016-os is, 
de talán majd a ’20-asra reálisabb a lehetősége. 
Van esélye indulni a budapesti úszó-világbajnok-
ságon, már nem sokat kellene ehhez az idejéből 
lefaragnia. És jövőre Magyarországon lesz az ifjú-
sági Eb is. Hajrá Blanka! B.G.

Hirdetés

Monorról BAKUIG JUTOTT
Négyéves korában kezdett úszni az akkor elkészült monori uszodában. 
Bakuban az Európa Játékokon élete legjobb eredményével, harmadikként 
került be a 200 méteres pillangóúszás döntőjébe. Büszkék lehetünk, hogy a 
résztvevő 5898 sportoló között a monori Bokros Blanka ilyen szép sikert ért el.

             

          

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 MEMO 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!
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Hűtőgépjavítás, klímaszerelés 
06-20/348-6218

Monori hentesüzletbe hentest 
keresünk. Tel.: 06-20/204-8448

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

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

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

Monoron friss kecsketej és sajt 
eladó a Kapisztrán János utcá-
ban. Tel.: 06-20/511-3834.

Hálás köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak akik Varga Jenőtől 

bármilyen módon szeretettel 
megemlékeztek, temetésén részt 
vettek, családját támogatták a ha-

lála körüli nehéz napokban. 
Felesége Zsóka, lányai Virág és Viola 

Apróhirdetés Köszönetnyilnánítás

Somersby
4-féle ízben

0,33 l, üveges

Top Joy
9-féle ízben

0,25 l, üveges

350 Ft150 Ft

Italdiszkont Monor
Monor, Kossuth L. u. 72.
Nyitva: hétfő-csütörtök: 06–20 h

péntek, szombat: 06–22 h
vasárnap: 07–20 h

Suha Épker Kft.
Építőipari generálkivitelezés

Suha János: 06-20/416-2050

•   Kőműves- és tetőfedő-
munkák

•  Burkolás és 
gipszkartonozás

Löwenbräu
0,5 l, dobozos

175 Ft

Arany Ászok
0,5 l, dobozos

185 Ft

Monor, Klapka u. (Sportpálya mögött)
Tel.: 30/438-3164

Nyitva tartás: H–Szo: 600–1900

Üllő, Kossuth u. 58. 
(Állomás sarok)

Tel.: 30/827-3030
Nyitva tartás:
H–Szo: 600–1900

További részletek a faysuli-gomba.hu oldalon.

A Fáy András Református Általános Iskola és AMI 
MATEMATIKA, ANGOL, FIZIKA és ÉNEK-ZENE  
szakos pedagógusokat keres.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

augusztus 25-én és szeptember 1-jén 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
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•  Belföldi utazásra
•  Tengerparti 

üdülésre
•  Városlátogatásra, 

körutazásra
•  Búvárkodásra

•  Hegymászásra
•  Sportolásra
•  Hajós körútra
•  Üzleti útra
•  Sztornó (útlemondási) 

biztosítás

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

Staro-
pramen 

0,5 l  db 
199 Ft

Arany -
ászok 0,5 l    

db/#
179/169 Ft

Soproni 
0,5 l   db 
189 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 
cherry-alma 

0,5 l db  
99 Ft

Adrenalin 
XXL db/# 

159/149 Ft

Coccolino 
1 l   db/# 

459/419 Ft

Milka
 100 g  db

219 Ft-tól

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l db/#   

749/699  
Ft

Silan  
1 l   db/#

399/349 
Ft

Nescafé  
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

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.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Ft
Rákoczy 0,5 l dob.. db/# . . . . . . . . . . 129/125 Ft
Red bull 0,25 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Ft
Unicum 1 l db. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4990 Ft
Fütyülős pálinka 0,5 l  díszdobozban  . .2890 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 329/319 Ft 
Coca Cola 1,75 l   db/# . . . . . . . . . . . . 329/309 Ft 
Coca Cola 0,33 l dob. db/#  . . . . . . . . .129/119 Ft
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 Ft
Nestea 1,5 l   # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299 Ft
Omnia 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 Ft
Wiener extra 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1590 Ft
Compex „B” rizs  1kg   db/# . . . . . . 229/209 Ft
Dosia 9 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . . 2990 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér db.  . . . . . . .3399 Ft
Ariel mosópor 9 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . 6999 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/#  . . . . . 359/319 Ft

Domestos kék 750 ml   db/# . . . . 339/299 Ft

Forest Ecoring 2 tekercses papírtörlő  . 129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . .1790 Ft
Perfex 4 tek. WC-papír  . . . . . . . . . . . . . . 149 Ft
Pet Daily Dog konzerv 1240 g db/#  . 239/219 Ft
Pet Daily cicakonzerv 415 g db/# . . . . 109/99 Ft

Traubi-
szóda 2 l db 

199 Ft

Márka 
2 l  db

169 Ft

Cora 
kutyaszalámi 

1 kg   db/#
169/159 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1590 Ft

Tomi 
mosógél 

2,64 l db  
1999 Ft

Apenta
1,5 l db  
169 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

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

Strongbow 
ciders  0,33 l 

249 Ft/db

Soproni 
ízesített sör  

0,4 l 
159 Ft/db

Mlieko 
UHT tej 

db/#
139/129 Ft

Löwenbrau  
0,5 l #  

159 Ft

TáplerakaT
Megnyitottunk!

Legfőbb érveink az áraink!
Táp, Termény • állaTeledel • galambeledel 

papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

Cicakonzerv 415 g   
4 féle ízben: 110 Ft
Fekete napraforgó: 110 Ft/kg/zsák  
1 zsák brojler  
nevelő morzsa:   2200 Ft/20kg

Ízelítő árainkból

Monor, 4-es főút, a kőlerakat  
és az Atlasz hentesbolt között
06-70/579-4241

Nyitva tartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14

Hármas 

szabály:

Hármat vesz, 

jobban 
jár!

Ki
stó

i ú
t

Yb
l M

ikl
ós

CeglédbUdapesT 4

t
á
p

Újdonság! Kiszerelések:  
1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kg

1991 óta

gyári lerakaT


