
Tisztelettel meghívjuk Monor város lakosságát  
a 2017. március 15-én 10:30 órakor  
Kossuth-szobornál megrendezésre kerülő, 
az 1848–49-es 
forradalom és 
szabadságharc 
eseményeiről történő 
megemlékezésre és az 
azt követő koszorúzásra.

Ünnepi beszédet mond Pogácsás Tibor, 
a Belügyminisztérium államtitkára.
A városi kitüntetetésben részesülteket 
köszönti Zsombok László polgármester.

Ünnepi műsort ad  
Sasvári Sándor  
Jászai Mari-díjas  
színművész-énekes
„Ha van közös akarat!”  
címmel.

Szeretettel várja Önöket:  
Monor Város Önkormányzata!
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A térség  
sportközpontja  
lehet Monor 

Költségvetés

„Mi a máltaiak  
árnyékában  
működünk”

Interjú Mocsári  
Károllyal

Fuldokló  
boszorkány

Jól kezdődött 
az idény

Monor Város hivatalos 
Facebook oldala 
közvetlenül elérhető, 
ha a QR-kódot 
mobiltelefonjával 
leolvassa.
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Belépőjegyek elővételben korlátozott számban (első 100 db) 1800.- , 
teljes áron 2200.- forintos áron kaphatóak.

        Operett gála  
Oszvald Marikával

A tehetséges,  
fiatal társulat az Operett Voices  

és az operett nagyasszonya ismét Monoron!

Vigadó Díszterem
Monor,  

Kossuth L. u.  
65–67.

  2017.  
március
 19. 17 óra

Több, teltházas előadást követően,  
ismét városunkban köszönthetjük  

az „operett nagyasszonyát”  
Oszvald Marikát  

és a tehetséges társulatot! 
Információ, jegyrendelés:

a www.vigadokft.hu oldalon, 
a 06-29/413-212-es telefonszámon, 

vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen

eringők 
két zongorára

K 2017. 
április 4. 

19:00  
Vigadó Kulturális 
és Civil Központ 
Monor, Kossuth L. u. 

65–67.

Műsoron:
Csajkovszkij: Virágkeringő a Diótörő-szvitből – Kocsis Zoltán átirata

Dohnányi: Keringő-szvit (Suite en valse), op. 39
Rachmaninov: 2. szvit – Valse. Presto, op 17

Rachmaninov: Szimfonikus táncok  
– Andante con moto (Tempo di Valse), op. 45

Norbert Glanzberg: Di Bobe gedenkt ir ershtn Bal  
(Grandma recalls her first ball)

Norbert Glanzberg: Invitation à la valse

Mocsári Károly 
és Balázs János 

zongoraestje

Belépőjegyek elővételben 1000, a koncert napján  
1500 forintos áron kaphatóak.

Jegyrendelés, információ 
a www.vigadokft.hu honlapon,

a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

A sajátos előadásmódjáról ismert Pál Ferenc atya ismét 
Monoron tart előadást. Két telt házas rendezvényt 
követően ismét személyesen győződhetnek meg róla, 
hogy az előadásai valóban mindenkinek szólnak: bárki 
bejöhet, nem kell semmi elvárásnak megfelelni, elég a 
hallgató nyitottsága.

Belépőjegyek elővételben egységesen 1200 forintos áron kaphatóak.

Információ, jegyrendelés: a www.vigadokft.hu oldalon,  
a 06-29/413-212-es telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

2017. április 24. 19 óra
Vigadó Kulturális és Civil Központ
Monor, Kossuth L. u. 65-67.

Pál Feri  
atya 
újra Monoron!
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A térség  sportközpontja  
lehet MONOR
Lezárult a monori sportcsarnok kivitelezésére kiírt közbeszerzési 
eljárás, a Horváth Építőmester Zrt. és a Lecpes Építőipari Kft. kon zor
ciuma építheti meg az új városi sportlétesítményt. Az 1000 fő befo
gadására alkalmas létesítményt várhatóan decemberben adják át.

H osszas előkészítő munka végére 
került pont január 30-án Monoron: 
ezen a napon írták alá a sportcsarnok 

kivitelezésére szóló szerződést Zsombok László 
polgármester és a közbeszerzési eljárás győz-
tese, a Horváth Építőmester Zrt. és a Lecpes 
Építőipari Kft. konzorciumának képviselői.  
 Zsombok László ünnepi köszöntőjében 
kiemelte: mérföldkőhöz érkezett Monor, a 

város történetének legnagyobb beruházása 
előtt áll, a sportcsarnok építése összegszerű-
en nagyobb értéket képvisel, mint a város-
központ néhány évvel ezelőtti felújítása. A 
beruházás összköltsége várhatóan 1,5 milli-
árd forint lesz, ebből az épület kivitelezése 1 
milliárd 235 millió forintba kerül. 
 A polgármester hangsúlyozta, a városi sport-
csarnok a sportélet pezsgőbbé tétele mellett 
városi rendezvények megrendezésére is al-
kalmas lesz, különös tekintettel a József Attila 
Gimnázium és a Szterényi József Szakgimná-
zium és Szakközépiskola szalagavatóinak le-
bonyolítására, melyek az elmúlt évek során a 
helyhiányból adódóan többször is problémát 
jelentettek az intézmények számára.
 A sportcsarnok kialakítása a mai kor el-
várásainak megfelelően készül, a sport és 
az egyéb célú hasznosítás feltételei egyaránt 
adottak lesznek. A terveket készítő A3 Építész 
Kft. arra törekedett, hogy az épület modern, 
letisztult külsővel és a funkcionalitást előtérbe 

helyező belsővel rendelkezzen. Horváth Bálint, 
a tervezőiroda ügyvezetője elmondta, a lehe-
tő legjobb ár-érték arányú épület megalkotá-
sa volt a cél, a belső terek kialakítása pedig 
lehetővé teszi, hogy a sportrendezvényeken 
túl minőségi közösségi kulturális rendezvé-
nyeket is lebonyolítsanak a létesítményben. 
 A sportcsarnok 1000 fő befogadására lesz 
alkalmas, a küzdőtéren elsősorban terem-
labdarúgó-, kosárlabda-, kézilabda- és röp-
labdamérkőzéseket rendezhetnek, emellett 
további kistermek és egy nagyobb méretű 
különterem is lesz az épületben, ahol to-
vábbi sportágak gyakorlására nyílik lehe-
tőség. 
 A sportcsarnok az uszoda és a városi sport-
telep közelében épül meg, ezáltal egy valódi 
sportkomplexummá alakul ez a városrész.  
A munkaterületet már átadták a kivitelező-
nek, a sportcsarnok átadása várhatóan még 
idén, az év utolsó hónapjában megtörténik.

Varga Norbert

  Tiszta udvar, rendes ház címmel írt ki is-
mét pályázatot Monor város önkormányza-
ta. A hosszú idő után, 2016-ban életre hívott 
kitüntető cím sok helyi lakos érdeklődését 
felkeltette. Szép számmal érkeztek tavaly pá-
lyázatok, így sejteni lehetett, hogy az önkén-
tes városszépítő kezdeményezés folytatódik 
az idei évben is.
 A kitüntetés célja a környezet érdekében 
vállalt egyéni felelősség erősítése és a helyi 
közösség formálása a rendezett kertek és ön-
ként vállalt város- és környezetszépítés által. 
A kiírás szerint várják családi ház, társasház, 
telephely, valamint utca és utcaszakasz kate-
góriákban a jelentkezéseket. Családi ház ka-
tegóriában évente többen is, a további kate-
góriákban egy-egy tulajdonos kaphatja meg 
az emléktáblát és a hozzá tartozó oklevelet. 
Az utcák, illetve utcaszakaszok vándorkupát 
kapnak elismerésül.
 – A tapasztalatok szerint a rendezett por-
ták látványa jó hatással van az emberekre, 
egyre többen ragadnak kertiszerszámot. Ta-

Idén is pályázhatnak a Tiszta  
udvar, rendes ház címre

lán maguknak sem vallják be, de titkon min-
den gondos kerttulajdonos azt reméli, hogy 
a következő zsűrizés alkalmával talán nem 
a szomszéd fűje lesz a zöldebb, hanem az ő 
kertjét választják a legtisztábbnak, legszebb-
nek – mondta el Zsombok László polgármes-
ter, a pályázat kezdeményezője. 
 Május közepéig várják azoknak a helyi in-
gatlantulajdonosoknak a jelentkezését, akik 
szeretnék megmérettetni magukat. Minimális 
elvárás a jelentkezőktől, hogy az ingatlan és 
az azon található épület, kert, udvar megjele-
nésében harmonikus, esztétikus legyen és az 
ingatlana előtti járda, árok, árokpart is gyom-
mentesen, rendben legyen tartva. Jelentkez-
ni a kitöltött adatlap és digitális fényképek le-
adásával lehet személyesen vagy postai úton. 
 Reméljük, hogy minél több monori érdek-
lődik majd a pályázat iránt és saját környe-
zetének szépítésével a városkép szebbé té-
teléhez is hozzájárul! További részletek és a 
letölthető adatlap a város honlapján, a www.
monor.hu címen elérhető.

A balesetek megelőzése, valamint a helyes közle-
kedési magatartás tudatosítása érdekében a Mo-
nori Rendőrkapitányság kezdeményezésére a Ma-
gyar Közút Nzrt. új tájékoztató táblákat helyezett 
ki február 3-án Monor több pontján.  
 A szakemberek a táblákkal akarják felhívni a 
gépjárművezetők figyelmét arra, hogy a kijelölt 
gyalogos-átkelőhely előtt le kell lassítaniuk. Ez 
azért fontos, mert így elkerülhetők a balesetve-
szélyes helyzetek.
 A jövőben Monor más problémás kereszteződé-
seibe is kerülnek ki hasonló tájékoztató táblák.

Új táblák figyelmeztetik  
az autósokat

Rajki László és Zsombok László aláírja a szerződést 
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  Több mint egy millió forinttal járul hoz-
zá a város a szakorvosi rendelőintézet esz-
közcseréjéhez. 
 A Monori Szakorvosi Rendelőintézet sze-
mészeti osztályán történt gépmeghibásodás 
miatt fordult a város vezetéséhez a szak-
rendelő vezetőfőorvosa. A több mint húsz-
éves komputeres látásvizsgáló – más néven 
autorefrakto keratométer, képünk illusztrá-
ció – szükséges cseréje több mint 3 millió 200 
ezer forint költséggel jár, me-
lyet az intézmény nem tud 
kigazdálkodni. 
 A képviselő-testület a 
legutóbbi ülésén döntött 
úgy, hogy beszerzési költ-
ség egyharmadát fedező, 
több mint egy millió forint 
támogatást szavaz meg a za-
vartalan betegellátás érdeké-
ben. Bár a szakrendelő fenntar-
tása jó ideje nem Monor feladata, 
minden hasonló esetben 
igyekszik megoldást 
találni a város veze-
tése, hiszen az ide-
érkező betegek Mo-
norral kötik össze a 

  Nemsokára a monoriak is teljes körűen él-
vezhetik a szélessávú inter net szolgáltatás és 
digitális tévézés élményét, ugyanis végéhez 
közeledik a UPC Magyarország Kft. által  ta-
valy októberben elindított hálózatfejlesztési 
beruházás a városban. 
 A vállalat több milliárd forintból megvaló-
suló beruházás keretében elkezdte lecserél-
ni a korábbi, elavult ADSL technológiát a ré-
gióban és Monoron, a beruházást érintő első 
városban korszerű optikai hálózatot épített 
ki, amely a réginél ötvenszer gyorsabb, 500 
Mbit/másodperces adatátviteli sebességre is 
alkalmas.
 A korszerűsítésnek köszönhetően márci-
ustól Monor város egész területén  rendel-
kezésre áll a UPC országos digitális kínála-
ta, így nem csak a szupergyors internetet, de 
a teljes HD-minőségű televíziós csatornavá-
lasztékot, valamint a digitális tv kiegészítő 
és kényelmi szolgáltatásait is igénybe vehe-
tik az előfizetők. Elérhetők a vállalat olyan 
innovatív szolgáltatásai is, mint a műsor-
visszanéző funkció, a televíziós tartalmak 

A Vigadó Kulturális és Civil Központ idén újra ösz-
szegyűjti és aktualizálja azoknak a monori civil 
szervezeteknek, alapítványoknak a listáját, akik 
jogosultak a személyi jövedelemadó 1 százaléká-
nak az elfogadására. A listát folyamatosan fris-
sítik és közzéteszik a város honlapján és a www.
vigadokft.hu oldalon is. 
 A kezdeményezés célja, hogy a monori adófi-
zetők is tudjanak róla, hogy milyen helyi célokat 
támogathatnak a kötelezően fizetendő személyi 
jövedelemadójuk egy századával. Mint ismert: Ma-
gyarországon minden adóbevallást leadó magán-
személy jogosult az adója 1 százalékáról az egy-
házak részére, 1 százalékáról pedig arra jogosult 
közhasznú civil szervezetek, alapítványok részére 
rendelkezni.
 Monoron is több tucat egyesület működik, me-
lyek jogosultak a támogatásra. A cél, hogy minél 
több helyi lakos döntsön úgy, hogy adójának ezt 
a kis részét monori egyesületek, alapítványok tá-
mogatására fordítja. 
 Kérjük a jogosult szervezetek képviselőit, tagja-
it, hogy küldjék el az egyesület, alapítvány alapító 
okiratban szereplő nevét és adószámát a vigado@
vigadokft.hu e-mail címre. A szervezők néhány na-
pon belül közzéteszik a jelenleg rendelkezésre álló 
adatok szerinti listát.
 Reméljük, hogy minél szélesebb körben elter-
jed a hír és a több ezer monori munkavállaló támo-
gatásának köszönhetően jelentős összeggel gya-
rapodnak majd a helyi szervezetek.

Mo no r i ké pv i s e lő -te s t ü le t me g h at ár oz-
ta a fenntartásában működő óvodák nyári 
zárvatartásának rendjét. A Monori Kossuth La-
jos Óvoda június 26-tól július 21-ig, a Monori Nap-
sugár Óvoda június 26-tól július 21-ig, a Monori 
Petőfi Óvoda június 19-től július 14-ig, a Monori 
Szivárvány Óvoda július 24-től augusztus 18-ig, 
a Monori Tesz-Vesz Óvoda július 24-től augusz-
tus 18-ig zárva lesz. 
 A Monori Bölcsőde a képviselő-testület döntése 
szerint zárva lesz a bölcsődék napján, április 21-én, 
továbbá nyáron július 17. és 31. között, valamint 
télen, december 22-től január 1-jéig.

Támogassa adója  
1 százalékával a helyi  
szervezeteket, egyházakat!

Óvodák és bölcsőde 
zárvatartása 

Egészségügyi eszköz- 
beszerzést támogat  
az önkormányzat

Befutóban a UPC 
hálózatfejlesztése

szakrendelő működését. Legutóbb, a tava-
lyi év második felében szintén a szemészet-
re szükséges réslámpa megvásárlását támo-
gatta Monor és Üllő városa közösen.     
 A budapesti kórház által működtetett épü-
let esetében is igyekszik jó gazda módjára el-
járni a monori városvezetés. Tavaly, több mint 
harmincmillió forint felhasználásával újítot-
ták fel a szakrendelő kisebbik épületrészét, 
ahová a mentőállomás és a szakrendelő tü-

dőgondozó részlege költözött. 
A háttérben pedig folya-

matosan zajlanak az 
egyeztetések a na-
gyobbik épületrész 
felújításáról. Olyan 
terveket egyeztet-
nek az évente közel 
200 ezer beteget fo-
gadó egészségügyi 
intézmény fejleszté-

séről, melyek sikeres 
pályázatokkal és haté-

kony lobbival megtámo-
gatva érezhetően és je-
lentősen javítják majd a 
betegellátás színvonalát 
a városban. nfo

mobil elérését biztosító Horizon Go vagy a 
MyPrime interaktív videotéka. Az itt élők 
ugyancsak csatlakozhatnak majd az orszá-
gosan 430 000, Európa-szerte pedig 6 millió 
ponton elérhető ingyenes UPC Wi-Free közös-
ségi WiFi-hálózathoz. A szélessávú hálózat 
a helyi vállalatok és vállalkozások számára 
is új lehetőségeket teremthet üzleti működé-
sük fejlesztésére.
 – Régóta terveztük a körzet távközlési inf-
rastruktúrájának korszerűsítését, és nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy a monoriak szá-
mára márciustól végre teljes körű UPC-él-
ményt biztosíthatunk, legyen szó szupergyors 
internetről vagy a digitális tévézés legújabb 
lehetőségeiről. Bízunk benne, hogy a nagy-
sebességű optikai hálózatra épülő szolgálta-
tásoknak köszönhetően egyre több előfizető 
csatlakozik majd hozzánk a térségből. A be-
ruházások folytatódnak, néhány héten belül 
Monorierdőn és majd azt követően Nagyká-
tán is elérhetővé válik az új hálózat – mond-
ta Császár Zoltán, a UPC Magyarország Kft. 
stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója.
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A település gazdálkodását, az intézmé-
nyek és közszolgáltatások működte-
tését alapvetően meghatározó, a ter-

vezett éves fejlesztéseket előzetesen kijelölő 
pénzügyi dokumentum már úgy kerülhe-
tett elfogadásra, hogy a város gazdálkodását 
érintő legfontosabb körülmények és mutatók 

– mint például az állami hozzájárulás mérté-
ke –, már ismertté váltak a képviselők előtt. 
 A költségvetés előkészítése során a város-
vezetés széles körben egyeztetett a monori 
intézmények és az önkormányzati gazdasá-
gi társaságok vezetőivel. Az egyes intézmé-
nyek 2017. évi működtetésére külön-külön 
saját, ún. elemi intézményi költségvetések 
készültek, melynek elkészítésébe az adott 
szervezet vezetőit is bevonta a városvezetés. 
Az előterjesztett költségvetési javaslat egy 
kompromisszumosan elfogadott pénzügyi 
terv, melyet a város éves gazdasági mozgás-
terének és pénzügyi lehetőségeinek figyelem-
be vételével az intézmények is elfogadtak. A 
városvezetés a költségvetés összeállítása so-
rán igyekezett az egyenlőség, méltányosság 
és igazságosság szempontjait érvényesíteni. 
Emellett az üzemeltetésben költséghatékony-
ságra, a közszolgáltatások működtetésében 
takarékosságra is törekedtünk. Szeretnénk 
továbbá, ha a beruházásokban nagyvonalú-
ak lehetnénk, de ez már tényleg csak „pénz 
kérdése” lesz 2017-ben is. 
 A 2017. évi költségvetési rendelet összeállí-
tásánál az önkormányzat a következő, a város 
éves gazdálkodását meghatározó főbb szem-
pontokat vette figyelembe. A korábbi évekhez 
hasonlóan 2016. évben is több jelentős döntés-
sel javította a kormány az önkormányzatok fi-
nanszírozását, így a 2017. év pozitív pénzma-
radvánnyal indítható. A 2017. évi normatív 
támogatások fajlagos mutatói közül néhány 
pozitívan változott. Az új pedagógus életpá-
lya-modellből következő béremelés jelentős 
részét az állam normatívával kompenzálja. A 
gyermekétkeztetési kiadások támogatása to-
vább javult. Pozitívan hat önkormányzatunk 
gazdálkodására a köznevelési intézmények 
működtetésének 2017. január 1-jével történő 
átadása, amely jelentős költségmegtakarítást 
eredményez, mivel nem kell működtetési tá-

mogatást fizetni az államnak sem. 2016. év-
ben nem került sor folyószámla-hitelkeret és 
munkabér-hitelkeret igénybevételére és ezt 
2017-ben sem tervezzük. A város a Belügymi-
nisztérium és a kormány által jóváhagyott 1,5 
milliárd és 450 millió forintos támogatásból je-
lentős beruházásokat tud végrehajtani. A bér-
kiadásoknál valamennyi költségvetési szerv-
nél és a gazdasági társaságainknál is jelentős 
kiadásnövekedést eredményez a minimálbér 
és a garantált bérminimum 2017. évre elfoga-
dott 15, illetve 25 százalékos emelése. A bér-
emelésre többletforrást a központi költségvetés 
nem biztosít, így arra a forrást az önkormány-
zatnak saját bevételeiből kell kigazdálkodnia, 
amihez némi kompenzációt jelent a szociális 
hozzájárulási adó 5 százalékos csökkenése. A 
költségvetési törvény adta lehetőséggel élve a 
képviselő-testület döntött a polgármesteri hi-
vatal köztisztviselői állományának nyolc éve 
változatlan illetményalapjának megemelésé-
ről, illetve az illetménykiegészítés konstrukci-
óján is változtatott. A képviselő-testület dön-
tött a képviselők tiszteletdíjának emeléséről; 
a polgármester és az alpolgármester illetmé-
nye, költségtérítésének mértéke pedig a köte-
lező jogszabályban rögzítettek szerint került 
megállapításra. A bevételek tekintetében az 
adóbevételek tervezésénél az iparűzési adó 
esetében idén – két év óta először – nem tud-
tuk maradéktalanul figyelembe venni a ma-
gyar gazdasági mutatók javulásából követke-
ző várható bevételnövekedést, ugyanis több 
jelentős adót fizető szállítmányozó cég levo-
nási kedvezményt érvényesíthet, továbbá a 
gépjárműadónem esetében a pótkocsik adóz-
tatása is megváltozott.

 Az önkormányzat 2017. évi bevételeinek 
és kiadásainak tervezett főösszege 3 milli-
árd 737 millió 379 ezer forint. 
 Érdekes összevetni az egyes feladatok fi-
nanszírozását, az azt ellátó intézmények költ-
ségvetéseit, illetve azon belül az állami támo-

gatás és 
az önkor-
mányzat i 
hozzájárulás 
mértékét. Óvodá-
ink teljes, esetleges fejlesztéseket nem tar-
talmazó, inkább csak a működtetést biztosí-
tó költségvetése 434 millió forint. Ebből 407 
millió forint az állami támogatás, amit 27 
millió forinttal az önkormányzat egészít ki. 
A bölcsőde esetén a 86,8 millió forintos tel-
jes költségvetésből már csak 55 millió forin-
tot finanszíroz az állam és 31,8 millió forintot 
kell a városnak hozzátennie a működéshez. A 
szociális feladatokat ellátó gondozási központ 
esetében az arány még jobban felborul: a 24,2 
milliós állami normatíván felül önkormány-
zatunknak saját forrásból 54,5 millió forintot 
kell biztosítania a 78,7 milliós teljes költség-
vetéshez. Vagyis a költségek 2/3-át városunk 
kell, hogy megfizesse. Intézményeink (önálló-
an működő költségvetési szerveink) 623 millió 
forintos éves összköltségvetéséből 507 millió 
forintot kapunk meg a Magyar Államkincs-
táron keresztül és 116 millió forintot magunk 
biztosítunk 2017-ben a megfelelő színvonalú 
működés érdekében.          
 Az adómértékek 2017. évben is változat-
lanok maradnak, az önkormányzat nem kí-
vánt további terhet áthárítani a település la-
kosaira és vállalkozóira.
 A magyar gazdaság egyértelmű élénkü-
lése az elmúlt két év monori adóbevételei-
nek emelkedésén is megfigyelhető volt, ami 
mindenképpen örvendetes. Ez a tendencia 
idén az említett, az adóbevételeket csökken-
tő hatások miatt megtorpan. Ez a körülmény 
és városunknak a gazdasági teljesítmény te-
rületén tapasztalható hátránya, más, hason-
ló adottságú településekkel szemben meglé-
vő elmaradása szükségessé teszi további, a 
helyi gazdaság élénkítését szolgáló intézke-
dések meghozatalát. Városunk az egy főre 
jutó adóbevételek terén nem csak megyei, 
de országos átlagban is a sereghajtók közt 
van. Nagy szükség van jelentősebb befekte-
tők és termelő beruházások Monorra csábí-
tására, munkahelyek teremtésére, a foglal-
koztatási kínálat bővítésére.
 Különböző jogcímeken mindösszesen 545 
millió 573 ezer forint tartalékot tervez 2017-
re önkormányzatunk. Ennek nagy részét 
– vagyis a teljes éves adóbevételnél magasabb 
összeget – fejlesztésre kívánunk fordítani. 
 Bízom benne, hogy az idei költségveté-
sünkkel sikerül a várost biztonságosan üze-
meltetni, a közfeladatainkat jó színvonalon 
ellátni és a forrásaink jelentősebb fejleszté-
sekre is lehetőséget biztosítanak majd!

Zsombok László, polgármester

2017-ben is stabilan  
gazdálkodik Monor 
A város képviselőtestülete 
a decemberi koncepciót és a 
januárban tárgyalt első for
dulós tervezetet követően a 
feb ruár 16i ülésén tárgyalta és 
fogadta el önkormányzatunk 
2017. évi költségvetését. 

Adóbevételek
2016. évi  

utolsó módosí-
tott előirányzat

2017.  
évi terv

Termőföld bérbeadása  
miatti SzJA bevétel 0 0

Építményadó 92 000 92 000

Helyi iparűzési adó 370 000 370 000

Gépjárműadó 48 000 48 000

Idegenforgalmi adó 2 000 2 000

Talajterhelési díj 3 500 3 500

Egyéb közhatalmi bevételek 7 700 7 700
Közhatalmi  
bevételek összesen: 523 200 523 200
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A szokatlanul kemény tél után Mono
ron is minden eddiginél jobban várjuk, 
hogy fellélegezhessen a város. Sokan 
csak akkor hiszik el, hogy itt a tavasz, 
ha a téliesítés kellékei lekerülnek 
a központ vizes létesítményeiről. 

KÖRNYEZET

TAVASZODIK

E zek közül csak az Angyalos szö-
kőkút tartozik a KÖVÁL gondo-
zásába, de azt kevesen tudják, 

hogy mennyi, teendője van a város-
üzemeltetésért felelős cégnek abban, 
hogy valamennyien érezhessük kör-
nyezetünk tavaszi megújulását. Erről 
a folyamatról beszélgettünk Takács End-
re vezérigazgatóval.

– Hogyan befolyásolta a rendkívüli téli idő-
járás a felkészülést a tavaszi munkálatokra?
 – Február második felében még a tél 
szorításában vagyunk, emlékezzünk 
csak a közelmúlt nagy március 15-i hava-
zására. Van egy átmeneti időszak, példá-
ul a tavaszi műtrágyázást a hóra kiszór-
va szoktuk elvégezni, hogy egyenletesen 
beolvadjon. A fagymentes időszakban 
kezdjük el a fák metszését, a város belte-
rületén. De voltak ennek a nagy hideg-
nek előnyei is. A vastag jégen sikerült a 
nád nagy részét levágni a Kis-tóról, úgy 
hogy közben megtartottuk a madarak 
élőhelyeit, és az élősködő kártevők na-
gyobb pusztulása mellet a megfelelő fer-
tőtlenítést is meg tudtuk tenni.

– Monor régi gondját jelentik a belvizes terü-
letek és a szükséges vízelvezetések biztosítása.
 – Az olvadással a gombai dombok-
ról megindult a víz, ami komoly gondo-
kat okozott Monor mélyebb részein és 
az övcsatornában. A fagyos föld miatt 

az olvadék nem tudott elszivárogni és 
a szikkasztó árkok nem működtek. Ki 
kell takarítani a várost védő övcsator-
nákat, és biztosítani a belvárosi vízelve-
zetést, például az Ady utcai árokrend-
szert a tavalyi után az idén is takarítjuk 
egészen a tavaszutóig, kézzel és gép-
pel is.

– A tavasz jelképe a virág, az újra bené-
pesülő parkok, a kedvelt kirándulóhelyek.
 – Az évelő virágok közül a cserjéket 
a tavasz indulásakor tudjuk rendbe ten-
ni. Az őszi ültetésű árvácskát viszont a 
szokásosnál erősebb hideg megtizedelte, 
utóápolásra szorulnak. Sorba vesszük 
parkjainkat. Megnőtt a kezelésünkben 
lévő terület, például a Tavas park sétáló 
és ligetes részeivel. Tavaszodáskor so-
kan mennek a kilátóhoz is, ami mellett 
egy kipusztult szőlőültetvény kitakarí-
tását is be kell fejeznünk. A városi tér-
bútorok, padok, szemetesládák felújí-
tása, festése és javítása is feladatunk. A 
tavaszutón nagyon nagy zöldterületet 
kell kaszálnunk, ápolnunk. Akkor az 
lesz a főcsapás.

– Hogy vészelte át az úthálózat a tél vi-
szontagságait?
 – Nagyon sok útkárunk keletke-
zett. Ahol nincs megfelelő padkája 
az utaknak, ott különösen meglátszik. 
Az általános kátyúzást meg szoktuk 
pályáztatni, ez április környékére vár-
ható. Addig is már az ütőkátyúk ve-
szélyességét elkezdtük csökkenteni, 
hidegaszfalttal és melegített környe-
zettel. A kátyúzás egyébként majd az 
egész városra ki fog terjedni most is, 
10 millió forintos nagyságrendben. A 
városba bevezető utak rendbetétele 
ilyenkor különösen fontos, hisz rossz 
benyomást kelthet az ideérkezőben az 

ottani rendetlenség, amit a belváros 
rendezettsége sem biztos, hogy hely-
re tud tenni. Mindezeken kívül a ke-
rékpárutakat is meg kell tisztítanunk 
a járművek és az időjárás okozta mur-
vafelhordástól is.

– A tavaszi nagytakarítás nem biztos, hogy 
csak a háztartásokra, városunkra is ráférhet.
 – Most is célunk a frekventált ille-
gális szemétlerakóhelyek megszünte-
tése. Balogh Péter képviselő úr interpel-
lált például a Gép és a Csokonai utca 
sarkán létesült ilyen szégyenfoltról. Saj-
nos még a temetőbe is kiviszik a ház-
tartási hulladékokat. Ha házunk táján 
nyitott szemmel, valamennyien jobban 
ügyelnénk a szemetelések, rongálások 
elkerülésére és felfedésére, természeti 
környezetünk védelmére, nem csupán 
az illetékes városüzemeltetők munká-
ján könnyíthetnénk, hanem saját tava-
szi közérzetünkön is. B.G.

  A KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint a köz-
szolgáltató Ökovíz Nonprofit Kft. al-
vállalkozója az általa végzett szemét-
szállítási szolgáltatással kapcsolatban 
tájékoztatja Monor város lakosságát, 
hogy március 15-én, szerdán hulladék-
szállítás nem lesz, helyette március 17- 
én, pénteken szállítjuk el a szemetet.
 A lomtalanítást évente ingatlanon-
ként egy alkalommal házhoz menő 
rendszerrel végezzük el, amely de-
cember 31-ig igényelhető. A lomtala-

Márciusi hulladék- 
szállítás és lomtalanítás

nítás ilyen módon történő elvégzése a 
lakosság számára is kényelmes, figye-
lembe véve, hogy nem kell egy meg-
határozott időponthoz igazodni, tele-
fonon (06-53/500-152), vagy e-mailen 
(ugyfelszolgalat@okoviz.hu)  is lehető-
séget biztosítunk az időpont egyezteté-
sére, melyet egy héttel előbb szívesked-
jenek jelezni. Lomtalanítás alkalmával 
a háztartásban feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyakat, eszközöket, bútoro-
kat szállítjuk el.

 A nagydarabos lom (például bútor) 
kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag 
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszál-
lításra.
 Nem tartoznak a lomtalanítás kö-
rébe, így nem szállítjuk el: gally, salak, 
trágya, szalma, egyéb növényi és állati 
hulladék, építési hulladék, egyéb ipari 
hulladék, veszélyes elektromos, elekt-
ronikai készülékek (TV-készülék, hűtő-
gép, stb.), veszélyes hulladékok, (gumi-
abroncs, akkumulátor, festékesdobozok, 
kátrányszármazékok, stb.), heti hulla-
dékszállítás körébe tartozó háztartási, 
valamint gazdálkodói tevékenységből 
származó hulladék. 

KÖVÁL Nonprofit Zrt.

Idén is a város több pontján lesz virágosítás
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K érdezősködésünk napján a városközpont 
parkrészein is dolgoztak, bokrokat met-
szettek, elszáradt leveleket, gallyakat ge-

reblyéztek a közmunkások. A nap is sütött, bár a 
melegét még nem lehetett érezni. A járókelők ked-
vén mindenesetre érződött, hogy kezd kinyílni az 
idő – ők is szívesebben válaszolgattak, mint még 
nemrégiben is, a hóban topogva.
 Kenyeres Pál például olyan beszédet intézett 
hozzánk, ami közmeghallgatáson is figyelmet 
keltett volna. Bár azt mondta, ő alapvetően egy 
nyugodt ember, mégis egészen harciasan hozta 
a tudomásunkra, mi a véleménye a kérdésünk-
ről. Ami eredetileg úgy hangzott: látja-e már je-
leit a környezetében annak, hogy a szomszédai 
a tavaszra készülnek a portáikon, s hogy ő 
maga vajon hozzálátott-e már a kerti 
munkához? Kaptunk ugyan választ 
– az egyik szomszédja már a borsót 
is elvetette, ő maga most készül 
metszeni a szőlőt, derült ki – de, 
szerinte nem ezt kellett volna 
kérdeznünk. Hanem inkább azt, 
hogy mi van ilyenkor, a legkriti-
kusabb időszakban a város víz-
elvezetésével, az árkokkal, a víz-
elvezetők állapotával?
 Kenyeres Pál fel is sorolta, hol kü-
lönösen kritikus a helyzet. Szót váltot-
tunk a Békásról, a vásártér környékéről, a 
vasúti töltés alatti vízelvezetés megoldatlanságá-
ról, a Brabander árokról és egyéb eltömődött víz-
elvezetőkről, amelyekről Kenyeres Pál szerint a 
képviselők is tudnak, de az ígérgetésnél – hogy 
majd szorgalmazzák a mielőbbi megoldást – to-
vább még nem jutottak.
 Tüske Szabolcs a párjával csak mosolygott a 
kérdésünkön, hamarosan ki is derült, hogy mi-
ért. Régebben volt virágoskertjük – mondták –, de 
mára szüleik is inkább állattartással foglalkoz-
nak. Az pedig nem szezonális, nem várnak ta-
vaszig, hogy a rendcsinálást elkezdjék, az folya-
matos munkát igényel. Ők maguk pedig külföldi 
munkavállaláson gondolkodnak, következéskép-
pen kisebb gondjuk is nagyobb tavaszi kertren-
dezésnél.

 Kovács Lászlótól azt tudtuk meg, hogy 
már ő is elkezdte a kerti munkát, noha még 
csak a gereblyézésnél tart. Nem sieti el. Örö-
mét leli benne. Elnézegeti, amint itt-ott búj-
nak már elő a jácintok, nárciszok is. Amióta 
nyugdíjas, szereti a kertet – mondta –, de az még 
soha nem jutott eszébe, hogy a szép kertek ver-
senyébe benevezzen, vagy hogy kikerüljön a ke-
rítésére egy „tiszta udvar, rendes ház” tábla. 
Nemigen szereti az ilyesmit, meg hát nem 
is versenyző alkat, nem is volt az soha – is-
merte be –, inkább csak a maga örömére 
kertészkedik.
 Zalka Erzsébetről ugyancsak az derült ki, 
hogy bár a vadregényes, romantikus hangu-

latú kerteket sokkal jobban szereti, mint 
a szabályosan elrendezett, parkosí-

tott kertet – ültetett is ennek érdeké-
ben sok-sok örökzöldet és évelő nö-

vényt a portájára – ennek ellenére 
neki sem jutott még eszébe, hogy 
szépségversenyen indítsa mun-
kájának eredményét. Elisme-
rő táblát sem szeretne látni, 
nem érzi, hogy az bármi-

lyen fontossággal bírna. 
 Viszont kóbor kutyák 

elég szép számmal flangálnak 
a Strázsahegyről lefelé vezető úton, 

ahol sokan, köztük iskolába igyekvő gye-
rekek is közlekednek – derült ki. Ma is ő segített 
az állatvédőknek megfogni egyet, amelyik egy 
egész csapatot gyűjtött már maga köré és együtt 
támadták a kapujukon kilépő embereket – me-
sélte Zalka Erzsébet. Mivel a falkavezér nem-
rég meghalt gazdáját ő maga is ismerte, szá-
nalomból a kutyáját is etetgette, amíg az el 
nem fogadta őt – derült ki –, így aztán se-
gíteni tudott a befogóknak is.
 A tavasz közeledtére készülőknek szánt 
kérdéseink közt arra bizony nem is gondol-
tuk, hogy a kutyatársadalom számára ugyan-
csak itt a kikelet.
 Ami a jelek szerint jön vízzel, köddel, ku-
tyabajokkal – de a virágokra, a zöldre, a színekre 
még várni kell.  Molnár Anna

A hólapátok, jégvágók már a kamrák legsarkában kókadoznak, remél
hetőleg egészen az év végéig. Helyettük lassan előkerülnek a gereblyék, 
metszőollók, ittott talán már az ásókkapák is. Hogy hamarosan itt a 
tavasz, azt nem csak a levegőben érezzük: a kertes házak tulajdonosai 
már a mozgatóizmaikban is, amik úgyszólván startra készen állnak, 
hogy működésbe léphessenek a kerti munkák megkezdésekor.

Zalka  
Erzsébet

Kenyeres  
Pál

Tüske  
Szabolcs

Kovács  
László

KÖRKÉRDÉS

Látni-e már kikeleti 
KÉSZÜLŐDÉST? 

A romantikus hangu-
latú kerteket sokkal job-
ban szereti, mint a sza-
bályosan elrendezett, 

parkosított kertet
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KÖZÖSSÉG

  Ajánlja fel adója 1 százalékát a Mono-
ri Kossuth Lajos Iskola gyermekeinek! Az 
iskola Diáktarisznya Alapítványa  az idei 

  Február 6-án köszöntötte családja köré-
ben dr. Zsombok László polgármester Jurácsik 
Jánosné Takács Matildot, aki 1927. február 06.-
án Budapesten született. Matild néni keresz-
tény polgári családból származik, édesapjá-
nak cipőboltjai és cipőkészítő műhelyei voltak 
Budapest egyik forgalmas utcájában. Alsó és 
középiskoláit Budapesten végezte, jó eredmé-
nyekkel. Ennek ellenére – származása miatt – 
nem vették fel az orvosi egyetemre, így édes-
apja üzleteiben, mint könyvelő, később pedig 
tisztviselőként dolgozott a Társadalom Bizto-
sítási Igazgatóságnál, előadóként. Férjével a 
Társadalom Bizosítási Igazgatóságon ismer-
kedett meg és haláláig szép házasságban élt. 
Idős éveiket jó körülmények között szerették 
volna leélni, ezért három évtizedes baráti kap-
csolatot követően Vincze Gyulával és kedves fe-
leségével, Hédivel eltartási szerződést kötöt-
tek, így költöztek Monorra 2000-ben. Sajnos 
az élet Matild nénit sem kímélte, elveszítette 
a férjét. Az eltartóinak köszönhetően arány-
lag jó egészségben megérhette a 90. születés-
napját. Édesanyja 95 évesen hagyta itt a csalá-
dot, ezt a kort Matild néni is szeretné megélni.

Dr. Zsombok László 
polgármester febru-
ár 20-án köszöntötte 
90. születésnapja al-
kalmából Kökény Bé-
láné Csécsei Margitot, 
aki jó egészségnek 
örvend. 
 Margitka 1927. feb-
ruár 20-án született 
Homokmégy telepü-
lésen, 1948-ban fejez-
te be az óvónőkép-

zőt Kalocsán az érseki apácazárdában, ott 
szerzett diplomát, majd 1950-től 1983-ig, 
nyugdíjbavonulásáig óvónőként dolgozott.
 1955-ben költözött Monorra, ezt követő-
en férjhez ment, két gyermeke született, egy 
lány és egy fiú. Három unokája van.
 Nyugdíjasként is öt évig aktívan dolgo-
zott, ellátva az óvónői feladatokat a város-
ban és a környező településeken, ahol hi-
ány és szükség volt rá. 
 Fiatal korában a dalkörben és a színját-
szó csoportban is részt vett, most pedig a 
nyugdíjasklub aktív tagja.
 Szeretettel kívánunk Margitkának sok 
erőt, egészséget és további szép éveket.

  Ifjúsági Tagozatunk a 2016-os évben nagy 
fejlődésen, taglétszám-emelkedésen esett át. 
Szolgálataink, képzéseink, közös szakmai te-
vékenységeink heti rendszerességgel folynak.
 A tavalyi év számos képzése után fiatalja-
ink idén is folytatják tanulmányaikat. A Mo-
nori Rendőrkapitányság nagy segítséget nyújt 
a képzések megtartásában. File Zoltán, rend-
őr főtörzszászlós a kezdetektől támogatja és 
szívesen vállalja a fiatalok szakmai képzését, 
amit ezúton is szeretnénk neki megköszönni.
 Az idei első oktatás ismétlő, rendszerező 
jellegű volt. File Zoltán összefoglalta, vissza-
kérdezte a gyerekektől a tavalyi év képzése-
inek anyagát. Szó esett a kerékpáros, gyalo-
gos közlekedésről, a különféle úttípusokról, 
KRESZ-táblákról, azok jelentéséről. Zoltán 
egyenruhában érkezett, bemutatta a rend-
őri karjelzéseket, megtanulták jelentésüket. 
Az oktatás végén visszakérdezte a tanulta-
kat, és a gyerekek is kérdezhettek. Motivál-
tak, érdeklődőek voltak. A tagozat vezetői, 
Naszvadi László és Izsáki Linda, örömmel ta-
pasztalták, hogy a fiatalok jól emlékeztek az 
előzőekben tanultakra. Nagy Zoltán, egyesü-
letünk elnöke is jelen volt a tanfolyamon, na-
gyon kedvezőnek ítélte a látottakat, azt re-
méli, hogy a fiatal polgárőrök tovább fogják 
adni ismereteiket osztálytársaiknak, baráta-
iknak, szüleiknek, és ha kell, gyakorlatban 
is tudják majd kamatoztatni az itt megszer-
zett ismereteiket.
 Ifjúsági tagozatunk megalapításával el-
sődleges célunk az ifjúságvédelem és a fia-

Ajánlja fel adója 1 százalékát 
a Kossuth iskolának!

Szépkorú 
köszöntése

Fejlődik a polgárőrség  
ifjúsági tagozata

évben is várja támogatásaikat a személyi 
jövedelemadó 1 százalékából. Ez önnek 
semmibe sem kerül, de sokat segíthet vele 
az iskolának.
 Az alapítvány az eddig kapott támogatáso-
kat arra használta fel, hogy az iskola tanulói 
eljussanak művészeti előadásokra, tanulmá-
nyi, kulturális és sportversenyekre, uszodá-
ba, kirándulásokra, táborozásokra.
 Az adó 1 százalékának felajánlására vo-
natkozó rendelkező nyilatkozatát minden 
adózó a bevallási év május 20-ig juttathat-
ja el az adóhatósághoz. Tehát az egyéni vál-
lalkozók és az áfa fizetésére kötelezett ma-
gánszemélyek, akik egyébként február 25-ig 
adnak bevallást, ugyancsak május 20-ig ér-
vényesen rendelkezhetnek, ha az adóbeval-
lásuk alkalmával a felajánlás kimaradt vol-
na. További hasznos tanáccsal szolgálhat az 
1 százalék célba juttatása kapcsán a könyve-
lője vagy bérszámfejtője.

A rendelkezése csak akkor érvé-
nyes és teljesíthető, ha a nyilat-
kozaton a kedvezményezett adó-
számát, a borítékon pedig az ön 
nevét, lakcímét és az adóazono-
sító-jelét pontosan tünteti fel.
 A kedvezményezett adószáma: 
18678510-1-13. A kedvezménye-
zett szervezet neve: Monori Kos-
suth Lajos Általános Iskola Di-
áktarisznya Alapítványa.

Így ajánlhatja fel  
az 1 százalékot

talok nevelése volt, de reméltük, hogy kö-
zülük fognak kikerülni a jövő polgárőrei. 
Két ifjú polgárőrünk a napokban tölti be 18. 
életévét, nagykorúságuk elérésével „átiga-
zolnak” a felnőtt polgárőrökhöz. Természe-
tesen ez nem kötelező, de a két fiatal foly-
tatni szeretné önkéntes tevékenységét, így 
Kalocsai Viktor és Leitner Erik nemsokára 
teljes jogú felnőtt polgárőrré válik. 

Oberst Marietta

File Zoltán bemutatta a rendőrségi  
karjelzéseket az ifjú polgárőröknek
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KÖZÖSSÉGNEVELÉS

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig fel-
mentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja 
alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis 
előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A nevelési év első napja 2017. szeptember 1., utolsó napja 2018. augusztus 31.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az alábbi óvodák nevelhetnek:
1.  Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 37.; tel.: 06-29/410-739) – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: enyhe fokban 

mozgássérültek, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdenek. 

2.  Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona J. u. 26.;  tel.: 06-29/413-414) – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi 
fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

3.  Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.; tel.: 06-29/413-228) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban 
értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdenek.

4.  Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi S. u. 29.; tel.: 06-29/411-244) – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján beszédfogyatékosak, vagy 
enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

5.  Monori Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 5.; tel.: 06-29/410-885) – szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi 
fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

Monor Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozza magával a www.monor.hu oldalról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, kitöltött „JELENTKEZÉSI 
LAP”-ot.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
•	 a	gyermek	nevére	kiállított	személyi	azonosítót	és	lakcímet	igazoló	hatósági	igazolványt	(lakcímkártya),
•	 a	szülő	személyi	azonosító	és	lakcímet	igazoló	hatósági	igazolványát	(lakcímkártya),
•	 a	gyermek	TAJ-kártyáját,
•	 a	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonatát,
•	 a	gyermek	kötelező	védőoltásokat	tanúsító	orvosi	igazolását,	vagy	az	oltási	könyvét,
•	 a	gyermek	esetleges	betegségeit	 igazoló	dokumentumokat,	a	gyermek	 fejlődésével	kapcsolatban	keletkezett	dokumentumokat,	 szakértői	véleményeket,	
amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, 
gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére 
vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, 
GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.

nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti 
a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet 
nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint Monor város honlapján, a www.monor.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, az óvodai beiratkozás időpontját megelőzően nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja 
beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát 
megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

HIRDETMÉNY
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE
Monor városában a következő időpontokban történik:

2017. április 20. 8 órától 18 óráig
2017. április 21. 8 órától 16 óráig
2017. április 24. 8 órától 17 óráig
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P álfai Sándor fiatal ember, 1985-ös 
születésű, és bár édesapja mel-
lett ő is a roma nemzetiségi ön-

kormányzatban tevékenykedett, most 
mégis azt mondja:
 – Amikor apu tavaly június 8-án 
meghalt, és én 27-én átvettem az el-
nökséget, már tudtam, hogy nem lesz 
könnyű a dolgom. Szinte mindent ő csi-
nált, a legfontosabbakat egészen biz-
tosan. Én dolgozni jártam és éltem a 
civil életemet. Csak akkor szólt, ha se-
gítségre volt éppen szüksége. Lassan 
jöttem bele, eltartott mostanáig, hogy 
azt mondhatom, talán már magamra 
találtam.
 
– Az édesapja nem volt harcos alkat, in-
kább az együttműködések embere. Minden-
kivel megtalálta a hangot. A Máltai Szere-
tetszolgálat nekrológjában olyasféleképpen 

búcsúztatta: a telep és a 
máltaiak arca is volt ő, 
aki elsőként találkozott 
az idelátogató segítők-
kel, vendégekkel, legye-
nek azok bár miniszterek, 
egyházi vagy üzletem-
berek. Humorával, ta-
pasztalatokon megérlelt 
tisztánlátásával, tájéko-
zottságával nem csak el-
igazodni segített, hanem 
a megoldásban is. Lehet 
őt utánozni?
 – Abban talán ha-
sonlítunk, hogy ala-
posan ismerem a 
rám bízott terüle-
tet és a benne élőket 
én is. Ezen egyéb-
ként, ezt nem győ-
zöm hangsúlyozni,  
nem csak a telepet 
kell érteni. A város 
egész területén élő ci-
gány lakosság képvi-

seletében dolgozunk. De mert a mál-
taiak Tabán-Jelenlét programja sokkal 
ismertebb a mi munkánknál, sokan 
azt sem tudják, hogy mi létezünk egy-
általán. Elismerem, a máltaiak a tele-
pen élőkért már rengeteget dolgoztak. 
Ha ők nem tettek volna ennyit, az itte-
niek legalább ötven évvel hátrébb len-
nének, pedig most sem irigylésre mél-
tó a helyzetük. A mi lehetőségeink az 
övéknél jóval szerényebbek, csak azo-
kon belül vagyunk képesek mozogni.

– Mit tudnak tenni egyáltalán a hazai népes-
ség közt a legnehezebb, legkiszolgáltatottabb 
helyzetben lévő cigányságért a városban?
 – Ami a legfontosabb lenne: hogy 
minél többen dolgozni tudjanak. Je-
lenleg hét közmunkást foglalkoztatnak 
közmunkán, miközben legalább hetve-
nen állnak sorban, hogy munkához és 

jövedelemhez jussanak. Ezen nagyon 
sok a vita is, akik épp nem kerülnek 
a szerencsések közé, neheztelnek, vá-
daskodnak. Az önkormányzattal sze-
rencsére nagyon jó a kapcsolatom, ed-
dig mindenben segítségemre voltak. 
Úgy érzem, bizalommal vannak irán-
tam. Ezt talán még édesapámnak kö-
szönhetem.

– Jó, hogy így van, de új munkahelyek eb-
ből még nem teremtődnek, ráadásul a köz-
munkából a munkaerőpiacra bejutni is alig 
lehetséges.
 – A nagyobb baj inkább az, hogy so-
kan a helyzetüknél fogva nem is képe-
sek kitörni. El sem végzik a nyolc osz-
tályt, de szinte még gyerekfejjel családot 
alapítanak, tizennyolc évesen néha már 
három kicsi is sír körülöttük. Nekik a 
szükség, a kényszer diktál. Ezt a pél-
dát adják tovább, ezt az ördögi kört jár-
ják generációról generációra. Nekünk 
nincs lehetőségünk, eszközeink sem 
arra, hogy változtathassunk ezen.

– Talán, ha sűrűn bemutatnák az ellenpéldá-
kat. A napokban a Kossuth iskolában nagy 
örömmel hallottam, hogy a végzősök közül 
az egyik legmagasabb középiskolai felvéte-
li pontszámot elért kislány roma. Egysze-
rű szülők gyereke, mégis gimnazista lesz.
 – Tőlünk telhetően mi is törődünk a 
tehetséggondozással. Van három gye-
rek, akikre külön odafigyelünk: orvos-
nak és fogorvosnak készülnek. Minden 
pályázati lehetőséget megragadunk, 
hogy segíthessünk nekik. De mi pá-
lyázni sem tudunk olyan hatékony-
sággal, mint a máltaiak, akiknek már 
a tekintélyük is sokat segít. Az ő árnyé-
kukban működünk.

– Sok esetben a kis segítség is jelenthet sokat.
 – Igen, ez valóban így van. Ezért is 
próbálom folytatni az édesapám által 
elkezdett buszos kirándulásokat, ame-
lyek a családoknak jelentenek olyan él-
ményt, amihez másképp nem juthat-
nának hozzá. A nyaralásokkal is így 
van, ha sikerül előteremteni az ehhez 
kellő anyagiakat. Nemrég felvettük a 
kapcsolatot az élelmiszerbankkal, en-
nek köszönhetően hetente kétszer friss 
péksüteményhez is hozzájutnak a rá-
szorulók. Bébiételt, ruhaadományt is 
sikerült már kiosztanunk. Megraga-
dunk minden alkalmat, hogy ahol se-
gíteni tudunk, ott legyünk.  Molnár A.

INTERJÚ

Pálfai Sándorral, a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökével – aki édesapja, a sokak által ismert, tisztelt és szer
etett Pálfai Gyula tavaly nyáron váratlanul bekövetkezett ha
lálával úgyszólván megörökölte a tisztséget, hiszen addig 
el nökhelyettese volt az apja által elnökölt nemzetiségi önkor
mányzatnak – beszélgettünk mozgástérről, feladatokról, le
hetőségekről és arról, mennyire nem könnyű a telepen je
lenlévő Máltai Szeretetszolgálat árnyékában dolgozniuk.

„MI A MÁLTAIAK  
árnyékában működünk”

Pálfai Sándor tavaly nyár óta vezeti a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzatot
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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

Az akció 
2017. 

március 31-ig,  
vagy a készlet  

erejéig tart.

Tipp:

Lesöpörtük 

az árakat!

Rendezvényt  tervez?

Szervez?  Megoldás: 

100 Ft-os 
Laci pince!
Érd.: 06-20/33-55-192

Csak 
ezen hirdetés 

felmutatásával 
érvényes a kedvez-

ményes ár! 

490  

Ft /szet t

Hosszú nyelű

partvis
lapáttal
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GYERMEKVÉDELEM

Előtérben a sajátos nevelési 
 igényű GYERMEKEK 

ÉRDEKEI 
Zsombok László polgármester köszöntője és megnyitója után az Emberi 
Erőforrások Bizottságának elnöke, Sinkovicz László vezetésével került 

megrendezésre február 21én az éves gyermekvédelmi fórum.

Z sombok László megnyitójában elmondta, hogy 
a gyermekvédelmi jelzőrendszer működteté-
se nem csak morális és erkölcsi, hanem jog-

szabályi kötelezettség is Magyarországon, amely-
ben az önkormányzatnak és az érintett kollégáknak 
is ki kell venniük a részüket és közösen olyan cé-
lokat megfogalmazni, amely éreztetni tudja a ha-
tását a jelzőrendszer működésében. 
 Az évente megrendezésre kerülő fórum első 
napirendjének keretében megvitatták a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek (mozgás-
korlátozott, hallássérült, gyengénlátó, 
autizmus spektrummal küzdő) neve-
lésével kapcsolatos tájékoztatót, ame-
lyet elsőként a vezető védőnő, majd 
a Monoron működő óvodák intéz-
ményvezetői tártak a jelenlévők elé. 
Elmondták, hogy egyre több gyer-
meket érint sajnos ez a probléma, de 
kevés az olyan szakember, aki ebben 
segíteni tudna, és vannak olyan sajátos 
nevelési igényű gyermekek, akiknek a korai 
ellátását itt helyben, a városban nem is lehet meg-
oldani, őket speciális, erre szakosodott intézmény-
be kell hordani, ami nagy terhet jelent a szülők és a 
családok számára. Problémaként vetették fel, hogy 
a szakvéleményeket későn kapják meg, sok esetben 
már a gyermek el is kezdi az iskolát, mire megér-
kezik, így nem lehet bevonni a korai fejlesztésbe. 
Nagy gondot jelent még az is, hogy vannak olyan 
szülők, akik nem minden esetben együttműködők, 
nem látják be, hogy a gyermekük sajnos ilyen prob-
lémával küzd, és számára szükséges lenne a sajá-
tos, speciális ellátás. A napirend előadói megosz-
tották még a nevelés során szerzett tapasztalataikat, 
gondjaikat, amelyhez többen is hozzászóltak, alá-
támasztva az elhangzottakat.
 Második napirend keretében a Monor és Térsé-
ge Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat Monori Szolgálat Szakmai Egység vezető-
je számolt be és értékelte a Monor Városi gyermek-
védelmi jelzőrendszer 2016. évi munkáját, ennek 
keretében diasorozaton mutatta be a jelzőrendszer 
működését, az abban résztvevőket, és statisztikai 
adatokkal vázolta fel az elmúlt évben mennyi eset-
szám volt, hányan vettek részt az alapellátásban, és 
ezekből mennyi ügy indult a jelzőrendszer tagjai-
tól érkező jelzés alapján. 
 Az éves tanácskozás a települési jelzőrendszeri 
tagok éves beszámolójából elkészített helyzetfeltá-
rás és annak rendszerezett visszacsatolása a szak-
ma, a fenntartó és a helyi közösség számára. Célja 
a település szociális és gyermekvédelmi helyzeté-
nek bemutatása, fejlesztési irányainak meghatáro-

zása, ill. a helyi közösség és döntéshozók érzékenyí-
tése. Teret enged az egymástól történő tanulásnak, 
az észlelő és jelzőrendszeri tagok eltérő szakmai 
megközelítéseinek megismerése, egységes állás-
pontok kialakítására.
 Sinkovicz László, az Emberi Erőforrások Bizottsá-
gának elnöke zárógondolataiban elmondta, hogy 
örömmel vett részt ezen a jó hangulatú tanácsko-

záson, amit konstruktívnak és előremutatónak 
értékel. Bízik abban, hogy a jelzőrendszer 

továbbra is jól fog működni és egyre job-
ban el tudja majd látni azt a fontos fel-

adatát, ami a gyermekek érdekét szol-
gálja.
 A tanácskozásra meghívást kap-
tak a város vezetői mellett az Embe-
ri Erőforrások Bizottságának tagjai, a 

Jogi, Közbiztonsági Bizottság elnöke, 
a Monori Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat elnöke, a Monori Járási Hiva-
tal vezetője, valamint a Gyámügyi, a Ha-

tósági és Népegészségügyi Osztály vezetői, 
a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermek-
jóléti Központ és Szolgálat vezetője és munkatársai, 
a Monori Járásbíróság, a Monori Járási Ügyészség 
és a Monori Rendőrkapitányság képviselői, a Párt-
fogó Felügyelő, és a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
valamennyi tagja: a Pest megyei TEGYESZI Monori 
Gyermekotthon, a Pest Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat Monori Tagintézmény igazgatója, a Családvé-
delmi Szolgálat vezetője, a KLIK Monori Tankerület 
igazgatója, a Monoron működő Szakközépiskolák és 
Általános Iskolák igazgatói, az Önkormányzat fenn-
tartásában működő Óvodák, a Monori Bölcsőde és 
a Gondozási Központ intézményvezetői, a Védőnői 
Szolgálat vezető védőnője, az Országos Mentőszol-
gálat Monori Állomás vezetője, a Monoron működő 
Háziorvosok és Gyermekorvosok, a Monori Sport-
egyesület és a Monori Polgárőr Egyesület elnökei, az 
Egyházak Lelkészei, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat, és a Magyar Vöröskereszt Pest megyei Szerve-
zetének vezetői, munkatársai, valamint a Monoron 
székhellyel rendelkező Civilszervezetek vezetői, a 
Nagycsaládosok Monori Egyesületének, a Mozgás-
korlátozottak, és a „Közös Út” Cukorbetegek Egyesü-
letének, a Gyermekláncfű Közhasznú Egyesületnek, 
illetve a 842. sz. Benedek Elek Cserkészcsapatnak a 
vezetői, képviselői és a Monoron még nem működő, 
de már korábban Monor Várossal kapcsolatot kiépí-
tett „Nem Adom Fel” Alapítvány vezetője. 
 Köszönjük a 2017. évi Gyermekvédelmi Fórumon 
megjelenteknek a részvételüket, és azt, hogy időt 
szakítottak erre a fontos, gyermekeink életét, sor-
sát érintő témáknak a megvitatására.  nfo

A gyermekvédelmi jel-
zőrendszer működteté-
se nem csak morális és 
erkölcsi, hanem jogsza-
bályi kötelezettség is 

Magyarországon
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A 2018-ban átadásra kerülő M4-es autópálya lejárójától ke-
vesebb, mint 1 km-re, csendes, de jól megközelíthető helyen 
eladó egy 865 nm-es, közel négyzet alakú telek. A városköz-
pont 1 km-re található. Közvetlenül mellette csak egy 2016-
ban épített luxus kivitelű ház áll jelenleg. A területre akár egy 
450 m2 bruttó alapterületű ház is építhető, de két külön lakást 
is fel lehet húzni rá. A telek rendezett, jelenleg füvesítve van.  
A csatornán kívül valamennyi közmű az utcában található.

865 m2-es
Belterületi  
telek eladó Monoron

Irányár: 5 900 000 Ft Tel.: 06-70/220-8848

„Itt töltöttem a gyerekkoromat, 
ide kötnek az EMLÉKEK”
Mocsári Károly zongoraművész bejárta a világot. A leghíresebb kon
certtermekben is megszólaltatta a zongorát, ismert zenekarok kal 
és a világ legjobb karmestereivel dolgozott együtt. Európában és a 
tengerentúlon éppúgy elismerik tehetségét mint hazánkban. Élhetne 
bárhol a világban, mégis Magyarországot és benne Monort válasz
totta lakhelyéül. Interjúnkból többek között az is kiderül, hogy miért.

T ősgyökeres monori?
 – Apám gyömrői, anyám mendei. 
Másfél éves koromban költöztünk 

Monorra, itt kaptunk szolgálati lakást. Több 
mint ötven éve kötődöm a városhoz.

– Hogyan került kapcsolatba a zenével, a zon-
gorával?
 – Magamtól kezdtem el pötyögni a hang-
szeren. Egy harmóniumunk volt, egy temp-
lomból selejtezték le, azt vették meg a szüle-
im. A mai napig tisztán emlékszem a színére, 
a fogására, a szagára. Állva, egy lábbal fúj-
tattam a hangszert, van is egy ilyen régi ké-
pem valahol. Anyám segített a tanulásban, 
közösen gyakoroltunk népdalokat, amihez 
magamtól találtam ki, hogy mit játsszak bal 
kézzel.

– Mikor fedezték fel, hogy különös tehetsége van 
a zongorához?
 – A véletlenen múlott az egész. Láttam, 
hogy a szomszéd kislány egy nagy csoma-
got cipel. Megkérdeztem tőle, hogy mi van 
benne és hova viszi? Azt felelte, hogy csel-
ló van a táskában és most megy beiratkozni 
a zeneiskolába. Akkor mondtam anyámnak, 
hogy én is szeretném megpróbálni. Addig 
talán a szüleim sem tudták, hogy van ilyen 
lehetőség Monoron. Elmentünk, beírattak, 
ott pedig kezdtek a csodájára járni a taná-
rok, hogy előképzettség nélkül is tudok ját-

szani. Szentmihályi Gyula és Béki Vilmos egy 
órán keresztül tesztelte a tudásomat, akkor 
derült ki, hogy abszolút hallásom van. Már 
csak azon ment a vita közöttük, hogy melyi-
kükhöz kerüljek, hegedüljek-e vagy zongo-
rázzak? Azért nem választottam a hegedűt, 
mert Szentmihályi Gyulának szakálla volt, 
én meg valamiért féltem a szakállas embe-
rektől. Így aztán Béki Vilmoshoz kerültem, 
nála kezdtem tanulni. Egy év múlva kiköl-
tözött Svájcba, ami nagyon megviselt. Egy 
darabot is komponáltam, Az első csalódá-
som címmel. Aztán Kovács Attila majd Nagy 
Józsefné Iluska néni tanított. Másodikos 
koromban a szüleim már Pestre 
hordtak Nádor Györgyhöz, aki 
a Zeneakadémiai éveim alatt 
is a tanárom volt, egészen a 
diploma megszerzéséig.

– Gyerekként nem érdekelte 
más a zenén kívül? Nem sze-
retett volna hétköznapi foglalko-
zást választani?
 – Nyolcéves korom óta tudato-
san készültem erre a pályára. Persze 
érdekeltek más dolgok is, a nagyapám pél-
dául kőműves volt, neki köszönhetem, hogy 
gyerekkoromban kiválóan tudtam falat rak-
ni. Magas szinten érdekelt az elektronika is, 
ami megmaradt hobbinak, csak sajnos na-
gyon kevés időm van rá.

– A sok gyakorlás mellett volt ideje 
gyereknek maradni?

 – Sok időt töltöttem a zenével, Pestre jár-
tam, ami tízévesen elég megterhelő volt, de 
nem maradt ki az életemből a gyerekkor. Elő-
fordult, hogy gyakorlás helyett inkább a ba-
rátokat választottam. Felraktam egy lemezt 
a lemezjátszóra a szobában, hogy azt higy-

Magyar feleségem 
van, magyar gye-

rekeim vannak, sze-
rintem az a helyes, 

hogy itt élünk.

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

KeréKpár SZAKÜZLeT
Minőségi  

kerékpárok

Nyitvatartás: H: 12–18, K–P: 9–18, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.
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pMonor, 4-es főút, a kőlerakat 

és az Atlasz Hentesbolt között
06-70/579-4241

TáplerakaT
A régió legnagyobb választékával

Táp, Termény • állaTeledel • galambeledel 
papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

1991 óta

400 m2-en

Gyári lerakat
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CeglédbUdapesT 4

Tojótál gipsz:  
160 Ft/ db 10 db-tól

Gritt tartó fekete/szürke:  
500 Ft/db  3 db-tól

Galamb  
keverék  
prémium  
bázis:  
2600 Ft/zsák

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14
Előnevelt 

baromfi 
rendelhető!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem 
minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarék Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető 
semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettségvállalásnak. Hitel-, kölcsönszerződés aláírása 
hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor. * A referencia THM számítása 
a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 375.000 forintra, 1 éves futamidővel 
került meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével történt, feltételek változása esetén a mértéke 
módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Szabad felhasználású kiváltó hitel
THM: 4,39%-6,52%**

Rendezze egyszerűen pénzügyeit! 

Lakáscélú kiváltó hitel
THM: 3,33%-5,45%**

Miért érdemes igényelni?
 Nem csak jelzálog alapú hitelek kiváltására alkalmas.

Több hitel kiváltása esetén is igényelhető, így csak egy törlesztőrészletet kell fizetnie.

Forint alapú, így nincs árfolyamkockázat.

Rugalmas, helyi hitelbírálattal.

www.kivalto.takarek.hu Váltson most, induló költségek nélkül!*

*2017. január 31. napjáig befogadott, és 2017. március 31-ig szerződött ügyletekre.
**A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt. A THM értékek 5 000 000 forint összegű 
20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint 2016. június 28. napi 0,96%-os 6 havi BUBOR érték fi gyelembevételével kerültek meghatározásra, 
a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete 
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megléte, vagy megkötése szükséges. A tájékoztatás nem 
teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Forint Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálha-
tók a vonatkozó Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben, amelyeket a Takarék ügyfelek számára nyitva álló 
helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon munkatársainkhoz!

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

Havi nettó jövedelmének akár
háromszorosát is igényelheti!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely 
fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarék Általános Üzletszabályzata, valamint 
Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettségvállalásnak. 
Hitel-kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
* A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 375.000 forintra, 1 éves futamidővel került 
megha tá ro zás  ra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,  
feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Az igényelhető hitel összege:
Minimum: 30.000 Ft 

Maximum: 1.000.000 FtA lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú 
Takarék Folyószámlahitel átmeneti készpénzzavarok 
áthidalására szolgáló fogyasztási hiteltermék.

A lakossági fizetési számlához kapcsolódó, forint alapú 
Takarék Folyószámlahitel átmeneti készpénzzavarok
áthidalására szolgáló fogyasztási hiteltermék.

Az igényelhető hitel összege:
Minimum: 30.000 Ft

Maximum: 1.000.000 Ft

Havi kiadások? Átmeneti pénzhiány?
A TAKARÉK Folyószámlahitel a megoldás!

gyék, gyakorlok, közben meg kiszöktem az 
ablakon a többiekhez. Persze lebuktam, mert 
a tű elakadt a lemezen.

– A Zeneakadémia után bejárta a világot.
 – Először Amerikába mentem. Megnyer-
tem egy zongoraversenyt és a közönség so-
raiban ülő magyarok úgy érezték, hogy ne-
kem ott kellene maradnom. Gyűjtést rendeztek 
nekem, az lett a vége, hogy létrehoztak egy 
alapítványt, több ezer dollárt összegyűjtöt-
tek, ami fedezte a több évig tartó továbbkép-
zésem költségeit. A verseny után hazajöttem, 
majd néhány hónap után kiköltöztem. Phila-
delphiában a Curtis intézetben tanultam, Jor-
ge Bolet-től. Sokat köszönhetek neki, de sajnos 
egy év után közölte, hogy egy betegség miatt 
meg vannak számlálva a hónapjai, ezért fel-
hagy a tanítással és a koncertezésnek fog élni. 
Azt hiszem, hogy másfél-két éven belül meg 
is halt szegény. Philadelphiáért nem rajong-
tam nagyon, távol állt tőlem az ottani élet-
stílus, ezért hamarosan váltottam. Volt egy 
nagyon kedves ismerősöm Roch Serra, aki a 
francia Liszt-társasság főtitkára volt. Korábban 
járt Cziffra Györggyel Magyarországon, akkor 
választott ki és meghívott egy nyári mester-
kurzusra Franciaországba. Miután Ameriká-
ból el akartam jönni, mert idegen volt nekem 
a környezet, fölhívtam Roch Serrát, hogy ad-
jon tanácsot, mit csináljak, ha hazamenni nem 
akarok, amíg tart a pénzem. Erre intézett ne-
kem egy tanulóvízumot Franciaországba. Ott 
ragadtam, egészen 2005-ig ott éltem.

– Miért jött haza, mikor élhetne bárhol a vi-
lágban?
 – Mindenki hazajön. Hazajött Faludy 
György, Marton Éva, Vásáry Tamás, hogy csak 
néhány nevet említsek. Így hozta a sors, meg-
nősültem, magyar feleségem van, magyar 
gyerekeim vannak, szerintem az a helyes, 
hogy itt élünk.

– Most is rendszeresen koncertezik külföldön. 
Nem neheztel a család az egymástól távol töltött 
napok, hetek miatt?
 – Ezt a kérdést inkább a gyerekeimnek 
kellene feltenni. A feleségem újságíró, aki 
szintén sokat utazik ezért talán megértőbb 
ebben a helyzetben. Egyébként többször is 
összekötöttük a családi nyaralást a koncer-
tekkel. Tavaly például Olaszországban töl-
töttünk 16 nagyon szép napot. Az út elején 
lement a koncert, utána gyakorolnom sem 
kellett, együtt tölthettük a többi napot. Jár-
tunk már így Berlinben is. A legtöbbször 
azonban feszített a tempó a koncertek ide-
jén, olyankor jobb ha egyedül megyek.

– Hogyan telik egy zongoraművész átlagos hét-
köznapja?
 – Reggel felkelek fél hétkor, segítek a gye-
rekeknek készülődni és elviszem őket az isko-
lába. Utána otthon reggelizem, aztán leülök 
a zongorához gyakorolni. Délben ebédelek, 
bizonyos napokon pedig délután tanítok a 
zeneiskolában. Este is szoktam gyakorolni, 
előfordul, hogy éjszakába nyúlóan.

– El tudja képzelni egy napját zongora nélkül?
 – Ha nem gyakorolnék akkor a koncerte-
ken bajban lennék. Nem úgy működik, hogy 
megtanulok egy darabot és azt a követke-
ző héten is ugyanúgy fogom tudni. Liszt Fe-
renc is megmondta, ha egy napig nem gya-
korol, akkor azt megérzi. Ha két napot hagy 
ki, azt a barátai is megérzik. Ha három na-
pig nem gyakorol, azt a közönség is észre-
veszi. Lehet benne valami, ha egy ekkora 
virtuóz mondta.

– Autózás közben vagy csak úgy, kikapcsolódás-
ként hallgat könnyűzenét?
 – Általában a Bartók Rádiót hallgatom 
így a könnyűzene elkerül. A Deep Purple, 
az Emerson, Lake and Palmer vagy a Queen 
zenéit meghallgatom. Nem becsülöm le a 
könnyedebb műfajt, van jó könnyűzene és 
rossz is, ahogyan jó komolyzene és rossz ko-
molyzene is létezik.

– Miután hazatért külföldről Monort választot-
ta lakhelyéül. Miért?
 – Itt töltöttem a gyerekkoromat, ide kötnek 
az emlékek. Külföldről is rendszeresen haza-
jártam, talán hat hónap volt a leghosszabb idő, 
amit egyhuzamban távol töltöttem a város-
tól. Észrevettem, hogy egyre több autó van a 
városban, ami sokszor balesetveszély forrá-
sa, de ez együtt jár azzal, hogy egyre váro-
siasabb a település. Sokat fejlődött Monor az 
elmúlt években, minden megvan a városban 
ahhoz, hogy jó legyen itt élni. Varga Norbert

SIKERES MONORIAK
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Hirdetés

  A Vigadó Kulturális és Civil Központ a 
Monor Környéki Strázsa Borrend közremű-
ködésével június 10-én ismét megszervezi 
a város egyik legnagyobb rendezvényét, a 
Borvidékek Hétvégéjét. A program nem va-
lósulhatna meg a pincéjüket önzetlenül fel-
ajánló helyi borosgazdák nélkül, melyet ez-
úton is köszönünk!
 Az idei évben is számítunk közreműködé-
sükre, mert a monoriak vendégszeretetének, 
az esemény jó hírének és a sikeres szervezés-
nek köszönhetően évről évre több borászat 
jelentkezik, hogy részt vegyen a rendezvé-
nyen. Kérjük, amennyiben önök is szívesen 

fogadnának egy érkező borászatot a Borvi-
dékek Hétvégéjén, jelezzék részvételi szán-
dékukat a vigado@vigadokft.hu e-mail cí-
men vagy a 06-29/413-212 telefonszámon.
 Szeretnénk az elmúlt évekhez hasonló-
an 25-30 borászatot hívni az ország min-

den részéből, hogy a vendégek-
nek lehetősége legyen az összes 
magyarországi borvidék ízeit 
megkóstolni ideális környezet-
ben, a monori pincék között. A 
rendezvény idén is egynapos, az 
elmúlt évek tapasztalataiból kiin-
dulva a pincék kora délutántól es-
tig tartanak majd nyitva.
 Előre is köszönjük a jelentke-
zésüket!

Vigadó Nonprofit Kft.,  
Monor Környéki Strázsa Borrend

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: +36-20/389-8261

Nyitvatartás: 
 H–P: 8–18, 
Szo: 8–13, 

V: zárva 

Akció: 
2017. március 1–31.
illetve a készletünk 

erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

Sconto  
üdítőital
2 liter

Sió  
őszibarack 
1 liter

Fütyülős 
0,5 liter

CBA kutyaszalámi
1 kg

Adrenalin
dobozos 
0,5  liter

Smack-leves
100 g

Dosia mosópor
300 g

Happy kutya-
eledel
1240 g

Soproni sör
dobozos, 
0,5 liter

Bitter  
keserű likőr
0,05 liter

Asztali 
vörösbor
2 liter

Nussknacker  
táblás csoki 
100 g

Smile  
palacsinta 
50 g

Heineken  
sör
dobozos, 
0,5 liter

149 Ft  
helyett

109 Ft

249 Ft 
helyett

219 Ft

2 899 Ft 
helyett

2629 Ft

199 Ft 
helyett

169 Ft

189 Ft  
helyett

149 Ft

139 Ft 
helyett

109 Ft

199 Ft 
helyett

159 Ft

259 Ft 
helyett

225 Ft

179 Ft 
helyett

159 Ft

149 Ft 
helyett

129 Ft

599 Ft 
helyett

509 Ft

329 Ft 
helyett

289 Ft

119 Ft 
helyett

89 Ft

249 Ft 
helyett

219 Ft

Tizedik alkalommal rendeznek Gombán pálinkafő-
ző-versenyt, melyre bérfőzetők és magánfőzők egy-
aránt nevezhetnek. Az eseményt a gombai önkor-
mányzat és a Gombai Dalárda Egyesület közösen 
szervezi. A rendezvény célja, hogy a régióban is fel-
hívják a figyelmet a pálinkára, erre az egyedülál-
ló hungarikumra és annak előállítására, továbbá a 
kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítésére.
 A rendezvény két napos lesz, a pálinkákat szak-
mai és közönségzsűri egyaránt bírálja. A szakmai bí-
rálatra március 9-én, a közönségzsűri március 11-én 
dönt a legjobb italokról. Nevezni minimum 1 liter 
bérfőzetett vagy saját főzésű pálinkával lehet. Le-
adási határidő: március 5.
 A pálinkaversenyre a palinkaverseny@gomba.hu 
e-mail címen jelentkezhetnek, részletes információ-
kért keressék Szegedi Csabát a 06-20/573-9076 tele-
fonszámon. V.

Keresik a térség 
legjobb pálinkáját

Pincetulajdonosok  
jelentkezését várják
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   Idén ünnepli fennállásának tizedik évét 
a város kulturális életéért felelős Vigadó 
Nonprofit Kft. A 2006–2007-ben felújított, 
több mint százéves Vigadó épületét és a vá-
ros számos pontját élettel megtöltő társaság 
munkatársai kiemelten készülnek az alapí-
tás jubileumi évfordulójára.  
 Az elmúlt években folyamatosan új és 
megújuló rendezvényeket kialakító kollek-
tíva 2017-ben is országosan elismert művé-
szekkel pezsdíti fel a város életét. Sok más 
ismert előadó mellett szintén évfordulókat 
ünneplő programokat igyekeznek a városba 
hívni. Tavasszal ismét nagykoncertet szer-
veznek a Piac- és Fesztiválcsarnokban: má-
jusban Monorra érkezik a legendás Fenyő 
Miklós, így városunk is része lesz az orszá-
gos Fenyő Jubileum 2017 turnénak. Március 
15-én ünnepi műsort ad a Jászai Mari-díjas 
Sasvári Sándor, aki idén ünnepli 60. születés-
napját.
 Emellett az 50 éves Pál Feri atya előadása, a 
25 éve működő Ladánybene27 zenekar sza-
badtéri fellépése és Máté Péter születésének 
70. évfordulóján szervezett koncert is biz-
tosan sok érdeklődőt vonz majd a követke-
ző hónapokban. A Vigadó idei első féléves  
programfüzete már megjelent, keressék a 
Vigadóban, a városi intézményekben, illet-
ve elektronikus formában a www.vigadokft.
hu oldalon a Letöltések menüpontban.

Jubileumi évadra  
készül a monori Vigadó

Hirdetés

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 kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2017. március  
16-án  és 22-én 
17 órakor

Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Ajándékutalványok kaphatók 
5  000, 10  000, 20  000 Ft értékben.

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 11  000 Ft-tól!

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

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

Tavaszi bababörze és családi nap
2017. március 18. szombat 9–13

Jászai Mari általános iskola aulája
Monori védőnénik
Monori Cukorbeteg Egyesület
Ruhagyüjtés

Tombolasorsolás 11.30-kor

asztalrendelés, információ: 06-20/382-9638

Kiállítás és vásár babát váró  
és gyermeket nevelő családoknak

Szakmai kiállítók, 
termékbemutatók, baba- és gyerekruhák, játékok, felszerelés.
Játszósarok, Nudli bohóc, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár.

Szervező: monor.imami.hu – Családi információs portál

Jótékonysági retro diszkót szervez a Monori Nap-
sugár Óvoda szülői munkaközössége. A jó hangu-
latért a Rádió Dabas műsorvezetői, a 2 Szuri felel. 
Az est sztárvendége a New Dance World. Az ese-
ményen tombola is lesz, a fődíj egy kétszemélyes 
wellness-hétvége.
 A jótékonysági rendezvény március 11-én 20 
órakor kezdődik a Jászai Mari Általános Iskola au-
lájában.
 Jegyek elővételben 1700 forintért vásárolha-
tók a Monori Napsugár Óvodában. További infor-
máció: 06-29/413-228 és 06-20/299-3542. nfo

Retro diszkó  
az óvodáért

Májusban Monoron koncertezik a hazai  
rock and roll legendás alakja, Fenyő Miklós

Pál Ferenc (Feri atya) áprilisban lesz a Vigadó vendége

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

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

A Monori Lokálpatrióta Egylet jótékonysági kon-
certet szervez Mocsári Károllyal március 17-én, 18 
órakor a Vigadó dísztermében. A bevételt a Mo-
nori Kossuth Óvodának  ajánlják fel, két csoport-
szoba parkettájának felújítására. Belépő ára: fel-
nőtteknek 1250 Ft, gyerekeknek ingyenes.  
 A koncertről elmondták a szervezők, hogy el-
sősorban a 3-13 éves korosztályt szólítják meg, 
de a felnőttek is élvezik majd a műsort. A jóté-
konysági est során egy meglepetés filmet is leve-
títenek, Saint Saens Az állatok farsangja címmel. 
 nfo

Jótékonysági  
koncert

Kiadó  
Monor központjában 20 m2-es 

felújított helyiség  
üzletnek, irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni napközben  
a 06-30/472-5616  

telefonszámon lehet!
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A LOVASÍJÁSZ CÍMŰ  
DOKUMENTUMFILM VETÍTÉSE
Március 3. 18 óra 
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Március 6. 17 óra  
Miklosovits László képzőművész kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Március 15. 10 óra 30
Emlékműsor az 1848–1849-es forradalom  
és szabadságharc eseményeiről.
Városközpont, Kossuth-szobor

OPERETTGÁLA  
OSZVALD MARIKÁVAL
Március 19. 17 óra
Vigadó, díszterem

SZAXOFON- ÉS NAGYBŐGŐKONCERT
Március 20. 18 óra
Gallai Attila szerzői estje.
Vigadó, díszterem

SULI-SAKK KUPA
Március 31. 14 óra
Sakkverseny a város általános iskolás csapatai részére.
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Április 3. 17 óra
Bátki Zsuzsa kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

KERINGŐK KÉT ZONGORÁN
Április 4. 19 óra
Mocsári Károly és Balázs János kétzongorás estje.
Vigadó Díszterem

A Vigadó programjai

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

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA
Március 7. 17 óra 30
Schumann: B-dúr Tavaszi szimfónia I. tétel.
Információ: monorzene@monornet.hu
Városi Zeneiskola

JÓTÉKONYSÁGI RETRO DISCO 
Március 11. 20 óra
Szervező: Monori Napsugár Óvoda szülői munkaközössége.
Jászai Mari Általános Iskola

KISÁLLATBÖRZE
Március 12.
További információ: www.mgksz.hu.
Vásártér 

Monori intézmények,  
civil szervezetek, egyházak 
programajánlója

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

Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkőeltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

végezzük!Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

AUTÓSZERELŐ, 
AUTÓviLLAmoSSági SZERELŐ, 

KARoSSZéRiALAKAToS.
Monor

Az állások részletes leírása és a jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu\jobs.php honlapon.

A munkavégzés helye: Monori Járműfenntartó Üzem.
Jelentkezési határidő: folyamatos.

További információ:
Rendek Sándor  •  Tel.: +36-20/972-4948

 A  Zrt.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

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:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 3900 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

Hirdetés

Hirdetés

VÉRADÁS
Március 13.
Művelődési Ház

„ESTI FÉNYEK, ZENESZÓ” 
Március 17. 18 óra 
Szabadtéri koncert a zeneiskola előtt. Információ: 
monorzene@monornet.hu
Városi Zeneiskola

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK TALÁLKOZÓJA
Március 18. 
Művelődési ház

A programok részleteiért keressék a megadott  
elérhetőségeket vagy az egyesületek, klubok vezetőit! 
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Fuldokló  
BOSZORKÁNY
Ezzel a látszólag meglepő címmel nyílt tárlat a Vigadóban február 
7én, annak a Frank Zappának az emlékére, aki polgárpukkasztó ze
neszerző, páratlanul egyéni stílusú és nagy hatású gitáros, producer és 
filmren dező volt. Dunakanyar sokszínű kortársművészetét ezúttal a 
Co losseum Csoport és az Új Műhely közös kiállítása mutatta be nekünk.

A megnyitón kiderülhetett, hogy Frank 
Zappa egy híres szerzeményére utalt az 
idézett cím, és – több műve, illetve sok 

más neves huszadik századi muzsikustársa 
mellett – konkrétan egy festmény is. Már is-
merősként üdvözölhettük Monoron alkotóját, 
Magyar Miklóst, a Colosseum Csoport alapító-
ját, aki 2013-ban a Dunakeszi Négyek plusz 

egy fő társaságával már sikerrel állított ki a 
Vigadóban. Közülük most hárman jöttek el, 
de négy új társuk is ugyanolyan magas szín-
vonalat képviselt. – Több mint húsz éve élek 
a Dunakanyarban, és jól ismerem az ott rend-
szeresen kiállítókat. Tudom, hogy igazi, meg-
bízható művészek – mondta szerényen, amikor 
művészetszervező tevékenységét dicsértük.
 A képzőművészet mellett vala mennyiük 
meghatározó létélménye a zene. A jazz, a 
blues és a progresszív rock. Ezt már Ölvedi 
Krisztina megnyitójából is megtudhattuk, 
aki legfőbb jellemzőik kiemelésével nagyon 
szépen bemutatta az alkotókat. Az eredeti-
leg tervezőmérnök Magyar Miklós olajké-
pein erőteljes színekkel festett dekoratív jel-
képek sugallják például Zappa Inka földek 
című számának atmoszféráját. A tanárember 
Békefi András finom kidolgozású és sajátos ár-
nyalatú, szürrealista grafikái egyedi módon 
vallanak a nőről, az ember és a természet vi-

szonyáról, titkairól. Az üvegkészítő végzett-
ségű B. Molnár Zsuzsa városi tájakat elvontan 
megörökítő képein sajátosak kifejező színei 
és ecsetkezelése. Koó Éva Lídia orvosi mun-
kája mellett később kezdett festeni. Itt konst-
ruktív stílusirányzatú képei sejtettek sokat. 
V. Donáth Györgyi – vegyészmérnöki pályája 
után – 2007-től alkotta pl. a jó boszorka dia-
dalát, az angyalt a város felett, optimizmust 
sejtető, mesés könnyedségű fátyolos színei-
vel. Glicza Flórián varázslatos hátterekből ki-
bújó, azokon átsejlő női arcképei titokzatos – 
párhuzamos váci kiállításának címével élve 
– hangulatokat és érzelmeket ragadnak meg. 
Az egész megnyitó hangulatossá tételében 
jelentős szerepe volt Vincze Józsefnek, aki a 
múzsák testvériségét is kifejezte egyénisé-
gével. Márvánnyal is kombinált professzi-
onális bronz kisplasztikái elismerést érde-
melnek. Saját megzenésített versének gitáros 
előadásával pedig – a sok jelenlévő örömére – 
az alkotótársait is ösztönző érzelmeit fejezte 
ki, ami: „Örökké oltatlan/Tisztítótűz- láng-
ban/Testet ölt a vágyban./” „Lélek-dalra dob-
ban/Szívem ritmusában.” B.G.

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

Parole
 NYELVISKOLA

Angol, német 
nyelvtanfolyamok

és magánórák 
a hosszú esték 

ellen.

A nyelviskola 
a második 

baráti köröd!

Hirdetés

Ikarosz – a lázadás, a szófogadatlanság, a kíváncsiság megtestesítője

Inka földek – Frank Zappa emlékére

Foxy Lady – Jimi Hendrix emlékére

A kiállítás megnyitója a Vigadóban
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MONORI SE–FC HATVAN
Március 4. 14 óra 30 
Labdarúgás, NBIII férfi
Balassi Bálint utcai sporttelep

ÚSZÓVERSENY
Március 8. 13 óra
Általános iskolai tanulók részére
Városi uszoda

MONORI SE–MAFC OB
Március 10. 19 óra
Kosárlabda, NBII férfi
Szterényi iskola sportcsarnok

MONORI SE-–SC SOPRON
Március 18. 11 óra
Labdarúgás, NBII női
Balassi Bálint utcai sporttelep

MONORI SE–REAC
Március 18. 15 óra
Labdarúgás, NBIII férfi
Balassi Bálint utcai sporttelep

MONORI SE-TFSE
Március 31. 19 óra
Kosárlabda, NBII férfi
Szterényi iskola sportcsarnok

MONORI SE–MTK BUDAPEST II
Április 2. 16 óra 30
Labdarúgás, NBIII férfi
Balassi Bálint utcai sporttelep

Márciusi sportesemények

SPORT

  A Területi Kötöttfogású Diák-
olimpián (Nyársapát, február 5.) 
a Monori SE birkózószakosztá-
lya 11 fővel vett részt, Komáromi 
Tibor, Bajkai Lajos és ifj. Balatoni 
Mátyás edzőkkel, valamint Bala-
toni Mátyás szakosztályvezetővel. 
A sportolók 9 érmet szereztek.
 Serdülő korosztályban: Pén-
zes Péter (85 kg) első, Ottrokocsi 
Attila (69 kg) második, míg Kell-
ner Dávid (54 kg) harmadik he-
lyezést ért el.
 Diák I. korosztályban: Fekete 
Sándor (46 kg) második, Haász 
Patrik (38 kg) harmadik helyen 
végzett.
 Diák II. korosztályban: Nagy 
Máté (58 kg) és Békési Vendel (29 
kg) állhatott a dobogó legfelső 
fokára, Kellner Szabolcs (32 kg) 
második, Deme Zoltán (42 kg) 
pedig harmadik lett.
 Balatoni Bence a felnőtteknek 
rendezett kötöttfogású nemzet-

  A tavalyi bajnokságban csak 
a 12. helyen végzett a Mono-
ri SE NBIII-as labdarúgócsa-
pata. Az őszi idényben törté-
nő edzőváltás után viszont 11 
győzelemmel, 4 döntetlennel 
és 3 vereséggel a második he-
lyen fordulhatott az együttes, 
így tavasszal esélyesként küzd-
het meg az NBII-be való feljutá-
sért. A csapat főszponzora, Selei 
Ernő (BSS 2000 Kft.) a szakmai 
stáb programja alapján meg-
fogalmazta: a cél a bajnokság 
megnyerése, amihez minden 
szükséges anyagi támogatást 
megad. Az NBII-es szereplés 
gazdasági lehetőségeiről még 
folynak a tárgyalások.
 A téli szünet előtti hármas 
eltiltásról januári, a három 
erősítésről és egy játékosunk 
távozásáról pedig februári lap-

Eredményes hónapon 
vannak túl a birkózók

Jól kezdődött az idény
számunkban már beszámoltunk. 
Azóta nem csupán a csatárok 
(köztük a gólkirály) tartós hiá-
nya, hanem a stabil kapus, Bozsó 
Antal, a végig jó formában játszó 
Hunya Krisztián és Bonifert Péter 
sérülése, valamint az új játéko-
sok gyors beillesztése is nehéz 
feladatot jelentett. Mindezek el-
lenére éppen a három új igazo-
lás – Bogáti Péter, Mészáros László 
és Schmidt Zsolt – jó játékával és 
Schmidt góljával győzött a mo-
nori gárda. Az idény első for-
dulójában itthon sikerült 1-0-ra 
visszavágni a Rákosmente KSK 
együttesének, az őszi ottani 0-3-
as vereségért.
 Az első három meccsen sok 
minden eldőlhet. Lapzártánk után 
a listavezető Kazincbarcikával ját-
szanak a monori labdarúgók, ide-
genben.   B.G.

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

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

980 Ft/m2 -től, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító
Hirdetés

közi válogatóversenyen Buda-
pesten, február 11-én második 
helyezést ért el a 66 kilogram-
mosok között. Egy hónapja lépett 
ebbe a korcsoportba, ez volt az 
első hazai versenye felnőtt kor-
osztályban. B. G.
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Egy lépéssel közelebb  
A GYŐZELEMHEZ

Február 20án a Monori SE felnőtt női kosarasai telt ház 
előtt fogadták az OSE Oroszlányok csapatát a Szterényi 
iskola sport csarnokában. Azt az együttest, melyet a tavalyi 
bajnokság döntőjében hazai pályáján tudott legyőz
ni, ezzel elhódítva a Pest megyei bajnokság aranyérmét.

HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a 
állítja, hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. április 14-ig és 
találjuk meg közösen a megoldást Önnek, hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. 
   Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. április 14-ig tartanak

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

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

A z idei szezonban egyszer már talál-
koztak a csapatok, akkor Oroszlány-
ban a jól játszó hazaiak hétpontos ve-

reséget mértek monori kék-fehér együttesre. 
A hazai mérkőzés előtt tehát a monoriaknak 
is volt miért visszavágni, a nyolcpontos győ-
zelem eléréséért léptek pályára. 
 A Monori SE idegesen kezdte a mérkő-
zést, támadásban több hibát is vétettek, négy 

percnek kellett eltelnie, hogy kosarat sze-
rezzenek. A védekezés azonban már a mér-
kőzés elején rendben volt, ennek köszönhe-
tően nem kerültek nagy hátrányba az első 
percekben. Felváltva születtek a pontok, a 
hazai csapat támadásban is rendezte a so-
rokat, így a hetedik percben átvette a veze-
tés, melyet az első negyed végéig meg tu-
dott tartani (15-14). 

Hirdetés

 A második játékrészt mindkét csapat hatá-
rozott védekezéssel kezdte, így újra percekbe 
telt, mire kosárba jutott a labda. A vendégek 
már a labda felhozatalánál megtámadták a 
mieinket, melynek ekkor még nem igazán 
találtuk az ellenszerét. Kevés pontot hozott 
a negyed, már ekkor látszott, hogy a véde-
kezés dominál majd a hátralévő időben is. A 
szünetre újabb egy ponttal tudta növelni elő-
nyét a címvédő Monori SE (24-22).
 A szünetet követően sokat javult támadó-
játékunk. Az ellenfél palánkja alatt jó center-
játékkal sikerült 5 pontos előnyre szert ten-
ni, amit ekkor még – a mérkőzésen utoljára –, 
ki tudott egyenlíteni a szívósan küzdő OSE. 
Ezt követően újra előnybe kerültek a mono-
riak, ismét a jól működő emberfogásos véde-
kezésnek köszönhetően. Percről percre nőtt a 
különbség a két csapat között, a negyed vé-
gére már tíz pont volt a fehérben játszó ha-
zaiak előnye (39-29). A két középső negyed-
ben nyolc, illetve hét dobott ponton tudták 
tartani a bajnokság legtöbb pontot dobó csa-
patát. A negyedik negyedre teljesen elfo-
gyott a vendégcsapat, a monori szurkolók 
előtt el is bizonytalanodtak, így percek alatt 
húszpontosra hízott a különbség. A terve-
zett nyolcpontos sikert bőven túlszárnyalva, 
61-40 arányban győzött a Monori SE a végig 
jól játszó irányító Varjasi Évi (15/6) vezetésé-
vel, aki kétszer is kritikus pillanatban talált 
be a hárompontos vonalon túlról.
 A győzelemmel jelentős lépést tett a csa-
pat az alapszakasz megnyeréséért, melyet 
a vezetőedző Kovács Péter így értékelt: – Két 
teljesen eltérő félidőt láthatott a kilátogató 
szép számú közönség. A második félidőre 
összeállt a csapat támadójátéka is és maga-
biztos győzelmet arattunk a bajnokság éllo-
vasa ellen.  nfo

Ment a harc a  
lepattanókért.  

A végén a fe- 
hér mezes  
Monoriak 

 örülhettek

SPORT



 MONORI STRÁZSA | 2017. március20

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

Hirdetés

E bből az alkalomból kérdeztük az edző-
ket és a vezetőket az eddigi eredmé-
nyekről és tapasztalatokról.  Elsőként 

a női csapat edzőjét, Kovács Pétert kerestük 
meg kérdéseinkkel.

– Címvédőként vágtak neki az idei küzdelmeknek, 
milyen elvárással kezdték a bajnokságot?
 – Egy bajnokcsapatnak természetesen le-
het az elképzelése, hogy megvédje a címét. 
Mi is ezzel a céllal vágtunk bele a munká-
ba a lányokkal. Sikerült megerősíteni a kere-
tünket két magas emberrel, ez már nagyon 
ránk fért, mert ezeken a posztokon csak két 
játékosunk volt.

– Eddig hét mérkőzésen hat győzelem mellett 1 
vereséget szenvedtek. Reális eredményeket ért 
el a csapat?
 – Teljesen reális az eddigi mérleg. Kemé-
nyen dolgozunk hétről hétre és így a sikerek 
sem maradnak el. A játékunk nem mindig 
tetszetős és összecsiszolt, ez inkább nekem 
okoz gondot edzőként, a lányok küzdeni tu-
dása és hozzáállása meccsről meccsre javul. 
Igazi nagybetűs csapatot alkotnak, ahol az 
idősebb és fiatalabb játékosok jól megértik és 
segítik egymást.

– Ezek szerint a bajnokság feléhez közeledve sem 
változott az eredetileg megfogalmazott célkitűzés?
 – Nem bizony, még mindig a bajnoki 
cím a cél és ez nem is fog megváltozni. Dol-
gozunk és küzdünk a végsőkig. Egyetlen 
vereségünket az ellen az Oroszlány ellen 

szenvedtük el, akiket tavaly legyőztünk a 
döntőben. Ez a vereség most még jobban 
ösztönzi a lányokat.

A Monori SE csapatai közül a legmagasabb 
szinten, az NBII-ben játszó férficsapat edző-
jét, Kurucz Károlyt is kérdeztük, aki a Pest 
megyei bajnokságban szereplő második csa-
patot is edzi.

– Az idei szezon előtt érkezett a monori csapat 
kispadjára. Milyen tervekkel kezdték el a közös 
munkát?
 – Két héttel az első mérkőzésünk előtt ér-
keztem, így nagyon kevés időnk volt arra, 
hogy összerakjuk a csapat játékát. 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
ez egy jelenleg is tartó folya-
mat, hiszen az élet gondos-
kodik róla, hogy ne unat-
kozzunk ebben a szezonban. 
Már a rajt előtt is meghatá-
rozó emberek estek ki, ezért 
a palánk alatti rotációban és 
az irányító poszton is problé-
mák adódtak. Nem titok, hogy 
a csapat morálisan sem volt a leg-
jobb állapotban, amit az edzőváltás 
módja és időzítése is megmutatott. Azon dol-
gozunk, hogy a problémákat kezeljük, és nor-
mális mederbe tereljük a közösséget.

– A csapat az elmúlt két szezonban is jó ered-
ményt ért el, ötödik helyen végzett. Elvárás volt, 
hogy hasonlóan jól szerepeljenek?
 – Az a célunk, hogy ezt a jó szereplést meg-
ismételjük ebben a szezonban is. Az elvárás 
az volt, hogy a fejekben rendet rakjunk, ez-
zel együtt jönnek majd az eredmények is. Az, 
hogy már a szezon előtt fontos láncszemek 
estek ki és menet közben a csapat szíve, Laza 
Máté, valamint az utolsó előtti meccsünkön 

a csapat első számú pontgyárosa, Gyuricskó 
András is megsérült, komoly érvágás. Ezzel 
együtt, nagyon jól indultunk a bajnokságban, 
és a kupában is eljutottunk addig, hogy egy 
NB I/B-s csapattal találkozhassunk, ami ter-
mészetesen megint csak kiválóan szolgálta 
a csapat fejlődését. 

– Eddig 12 mérkőzésen 8 győzelem, 4 vereség 
a csapat mérlege. Reális eredmények születtek?
 – Mondhatjuk, hogy eddig hozta a csapat, 
ami tőle elvárható. A kupaszereplésünk és a 
Csepel ellen mutatott játék, főleg a védekezés, 
egyaránt extra teljesítmény volt. A Honvéd 
elleni hazai bajnoki behúzása is ez a kategó-

ria lett volna, de nem sikerült fordíta-
nunk, az a győzelem a végelszá-

molásnál sokat ért volna. Ez az 
eddigi egyetlen hazai veresé-
günk, ami azt mutatja, hogy 
otthon bárkire veszélyesek 
lehetünk az élmezőny csapa-
tai közül is. Összességében, 
az eddigi eredményeinkre, 

nem lehet panasz. Próbáljuk 
mindennek a jó oldalát nézni, 

ez egyben lehetőség arra, hogy 
bizonyos kerettagok más szerepkör-

ben is megmutathassák magukat, és az után-
pótláskorú fiatalok is hangsúlyosabb szerep-
hez jussanak.

– A bajnokság feléhez közeledve változott-e az ere-
detileg megfogalmazott célkitűzés?
 – Teljes kerettel akár a dobogóért is harc-
ban lehetnénk, de ez az év sajnos nem erről 
szól. Jelenleg több sebből vérzünk, de ter-
mészetesen minden meccsen a győzelem re-
ményében lépünk pályára. A következő két 
hónapban választ kapunk a kérdésre, hogy 
reálisan nézve, hol van a helyünk ebben az 
erős csoportban. Az eddigi eredmények ala-

Jól állnak a félidőben  
A MONORI KOSARASOK 
Az idei bajnoki kiírás feléhez 
értek az országos és megyei 
baj nokságokban induló fel
nőtt ko sárlabdacsapataink. 

A jelenlegi NBII-
es csapatnak is az 

adja az igazi értékét, 
hogy szinte teljes egé-

szében monori já-
tékosokból áll

SPORT

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2017. március 7-én 17 Órakor

30 éve Monoron
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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Hirdetés

kulása azt mutatja, hogy nüanszok döntenek 
majd arról, hogy egy csapat a 4. vagy a 8. he-
lyen köt ki a végelszámolásnál. Bízunk a ha-
sonlóan jó folytatásban, ugyanakkor a baj-
nokság hátralévő részét muszáj lesz teljesen 
más szemüvegen át néznünk, ha majd a sze-
zon egészét értékeljük.

– Az NBII mellett, a Pest megyei bajnokságban 
induló felnőttcsapatot is edzi. Van átjárás a két 
keret között?
 – Az említett két keret, tulajdonképpen 
egy bő keret, ez magába is foglalja a választ. 
Tavaly arra jutottunk, hogy lépjen egy osz-
tállyal feljebb ez az együttes, még ha ez a 
döntés magában is hordoz néhány pofont, 
de ahogy mondani szokták: teher alatt nő a 
pálma. Az NBII-es keret fiatalabbjainak sem 
árt, ha több meccsen csiszolhatják a játéku-
kat és ezáltal fejlődhetnek. Ugyanakkor az 
alapvetően a megyei keretből induló játéko-
sainknak is adott a lehetőség az előrelépésre, 
például az irányítóposzton keletkezett űrt 
is ilyen módon próbáltuk betömni, sikerrel. 
Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy 
az utánpótlás-csapatainkban szereplő játé-
kosaink fejlődését is figyelemmel kísérjük. 
Reméljük hogy, többen is alkalmasak lesz-
nek arra, hogy felhozzuk a felnőtt ke ret be, 
én abszolút nyitott vagyok rá, korábbi ál-
lomáshelyeimen is ennek szellemében dol-
goztam. A jelenlegi NBII-es csapatnak is az 
adja az igazi értékét, hogy szinte teljes egé-
szében monori játékosokból áll, és dolgoz-

nunk kell azon, hogy ez a jövőben is így le-
gyen.

A férfiak B jelű bajnokságának résztvevője a 
Monori SE Old, akik a megyében is egyedül-
álló módon, öregfiúk csapatként veszik fel a 
küzdelmet a fiatalabb vetélytársak ellen. Csa-
patvezetőjüket Hanzelik Balázst kérdeztük.

– A Monori SE Old nem egy hétköznapi csapat. 
Mesélne a történetéről?
 – A Monor OLD néven futó férficsapat im-
már 30 éves múltra tekint vissza. Akik vala-
ha Monoron kosárlabdáztak és keresték azt 
a fajta közösségi élményt, amelyet fiatalabb 
korukban a monori sportélet nyújtott szá-
mukra, ebben a csapatban mindig megtalál-
hatták. A 30 év alatt több generáció megfor-
dult itt és természetes folyamattá vált, hogy 
a visszavonult öregfiúk átadták a stafétabo-
tot a fiatalabbaknak, szerencsére utánpótlás-
gondjaink sosem voltak. Jelenlegi csapatunk 
legidősebb aktív tagja 60 éves, a legfiatalabb, 
pedig pont a fele. Ez a csapat ma már foga-
lom. Szeretném külön kiemelni és köszönetet 
mondani az alapító Horváth Józsefnek és min-
denkinek, aki a Monor Old életrekeltésében 
és töretlen sikereiben szerepet vállalt és le-
hetőséget teremtett arra, hogy ilyen szép ha-
gyományokkal rendelkező, a megyében egye-
dülálló csapat alakulhasson városunkban.

– Öregfiúk csapatként egykorúakkal vagy fiata-
labb ellenfelek játszanak?

 – Miután a felnőtt Pest megyei B bajnokság-
ban indulunk, ez nem egy öregfiúk-bajnok-
ság. A tény az, hogy átlagéletkort tekintve a 
mi csapatunk a legidősebb, így még nagyobb 
kihívás ebben a fiatalabb mezőnyben eredmé-
nyesnek lenni. Azt azért hozzáteszem a teljes 
igazság kedvéért, hogy a csapatunk tagjainak 
jó része jelentős rutinnal rendelkezik, amely 
az életkori hátrányt kompenzálni tudja.

– Az elmúlt négy bajnoki kiírásból háromszor is 
a tabella élén végeztek. Milyen célt tűztek ki az 
idei bajnoki szezon elején?
 – Kortól függetlenül minden sportoló vá-
gya a győzelem, nem csak a részvétel. Mi 
minden bajnoki kiírásnak úgy indulunk neki, 
hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunk-
ból, elsősorban csapatként, közösségként. 
Amíg motiváltak tudunk maradni, egymá-
sért tudunk küzdeni, addig igazi a csapat. 
Ha ez eredményességgel is párosul, az már 
csak hab a tortán. Kérdésére válaszolva tehát 
első számú célkitűzésünk, hogy igazi csapat 
legyünk ebben az évben is és természetesen 
a lehető legjobb eredményt érjük el.

– Eddig hét mérkőzésen hat győzelem mel-
lett egy vereséget szenvedtek. Reális ered-
ményeket ért el a csapat?
 – Az erőviszonyokat tekintve reálisnak 
mondható, a vereséget a legnagyobb rivális 
otthonában szenvedtük el. Természetesen a 
visszavágás már most fűt minket.

GZ

Oxigénes tisztítórendszerű 
élménymedence, 

gyerekmedencerész,  
jakuzzi és szaunavilág 

sóterápiás finn-, infra- és bioszauna, 
gőzkabin, zuhanydézsa

További részletek: 
www.nadastoparkhotel.hu

2211 Vasad, Monori út 100.
Érdeklődés: +36-21/233-3032

Wellness-belépő    Hétköznap   Hétvégén
Felnőtt 2 500 Ft/fő 3 000 Ft/fő
Gyerek 3–12 éves 1 250 Ft/fő 1 500 Ft/fő

Megnyílt 
wellness- 

részlegünk!

Szauna 
Szeánsz
2017. március 18.

Amennyiben  
wellness-részlegünk  

szolgáltatásait igénybe veszi, 

20% kedvezményt 
biztosítunk  

éttermünkben aznap 
elfogyasztott ételek után.

1. Tavaszi ébredés – relax 
a tavasz hangjaival – a nyugalom 
völgyében

2. Tavaszi megtisztulás 
– olívás-sós testradír fűszeres 
illatokkal

3. Boldogságban úszva 
– mézes-mentás testápolás fás 
illatokkal

4. Tűzkarika – forróság és 
jeges áradat pálinkás  
ráöntéssel
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Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonainknak, bará-
tainknak, ismerőseinknek és mindazoknak, akik elkísér-
ték utolsó útjára Tatár Sándort, sírjára elhelyezték a ke-
gyelet virágait, ezzel is osztozva mély gyászunkban.  

A gyászoló család 

•   Eladó ingatlant keresek. +36-20/288-4831

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-
bükk 25-33 cm 17000 Ft/m³, akác-tölgy-
bükk vegyesen 17000 Ft/m³, akác 17000 Ft/
m³. Mérőszalaggal lemérheti a mennyisé-
get! Tel.: 06-20/343-1067

•   Régiségeket, pénzeket, kitüntetéseket vá-
sárolok. Tel.: 06-70/214-3760 

•   Monoron eladó-kiadó családi házat, la-
kást, telket keresek. Hívását előre is köszö-
nöm. Tel.:06-20/397-4055

•   Monor központjában 550 m2-es telken 
90 m2-es polgári ház TULAJDONOSTÓL 12,9 
millió Ft-ért eladó. Érd.: 06-30/929-2622

•   Monor központjában 450 m2-es építési te-
lek TULAJDONOSTÓL 4,9 millió Ft-ért eladó. 
Érd.: 06-30/929-2622

•   Csévharaszton 102 m2-es új építésű sor-
házi lakás TULAJDONOSTÓL eladó 9,9 millió 
Ft-ért. Tel.: 06-30/929-2622

•   Termelői mézek 900 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén. 5000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444

Köszönet- 
nyilvánítás

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Értesítjük a lakosságot, hogy központi intézkedésre megszűnt 
Monoron az ebek összevezetéses veszettség elleni védőoltása.  

Ezért vállaljuk, hogy március és április hónapban 
– a tulajdonos kérésének megfelelően –  
az ebeket tartózkodási 

helyükön, a tavalyi áron  
veszettség ellen beoltjuk   

és féreghajtóval is ellátjuk.

A rendelet szerint valamennyi, három 
hónaposnál idősebb eb veszettség 
elleni védőoltása évenként kötelező! 
Az oltással egyidejűleg végre kell 
hajtani az ebek féreghajtószerrel való 
kezelését is.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, 
hogy veszettség ellen csak chippel 
megjelölt állatok olthatók. A chip-
berakás az eb tartózkodási helyén, 
védőoltással együtt is kérhető. 
A chipberakás és a veszettség elleni 
védőoltás elmulasztását a törvény 
pénzbírsággal büntetheti!

Ebek veszettség elleni 
védőoltása 2017.

dr. Dudás Jenő
Tel.: 06-29/412-724

dr. Varga János
Tel.:  06-20/957-7226

4000  

Ft/eb

22

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
• versenyképes fizetés
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgy munkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása



Akciós árak március 6-tól 18-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Erzsébet-
utalványt is  
elfogadunk

Konyhák, éttermek részére kiszállítást vállalunk: 06-29/412-046 • proatlasz@gmail.com

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények  • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

MINTABOLT

ATLAsz

Felvágottak nagy választékával, tej- és pékáruval is várjuk! • Nézzen be, érdemes!

* A vákuumos csomagolású árukat bontatlanul, egészben árusítjuk.

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

699  Ft/kg

499  Ft/kg

1099  Ft/kg

999  Ft/kg

399  Ft/kg

899  Ft/kg

699  Ft/kg

1100 Ft/kg

599  Ft/kg

899  Ft/kg

999  Ft/db

599  Ft/kg

499  Ft/kg

599  Ft/kg

899  Ft/kg

1490  Ft/kg

Bőrös 
félsertés

Csirkecomb

Grill karaj
vákuumos*

Tarja csont nélkül
vákuumos*

Pulykaszárny

Formázott bőrös 
comb

Sertés apró hús
70%, vákuumos*

Pacal

Pulyka darált hús

Juhász virsli

Sertéscomb
vákuumos*

Sertés hasa- és tokaszalonna

Egész csirke

Mell nélküli tyúk

Sertéslapocka
vákuumos*

Sertéstepertő



Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  
és házi vízellátók  

nagy választékban

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!

Nyitvatartás:  
H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.00, V: zárva


