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Az új menetrenddel bővülnek az 
átszállási lehetőségek a Budapest felé 
közlekedő, illetve Budapestről érkező 

vonatokhoz.
A módosított menetrendeket keressék 

a megállóhelyeken kihelyezett 
indulási jegyzékeken, az ingyenes 

menetrendi kiadványunkban,  
továbbá a www.volanbusz.hu oldalon.

Kellemes utazást kívánunk!

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2017. június 16-ától 
az 507-es (Monor helyi) autóbuszvonal menetrendje és 
útvonala változik.

Vasútállomás – Egészségház – Mátra u.  – Kistói út – Óvoda – Vasútállomás – Jászai Mari tér – Vasútállomás

1  Vasútállomás
2  Vasútállomás bejárati út
3  Lőcsei u.
4  Gombos M. Egészségház
5  Orvosi rendelő
6  Kossuth Lajos u.
7  Mátra u.
8  Földhivatal
9  Bajcsy-Zsilinszky u.

10  József Attila u.
11  Kistói u.

12  Mkiszáth Kálmán u.
13  Katona József u.
14  Tesz-Vesz Óvoda
15  Pilisi u.
16  Vasútállomás
17  Műút
18  Kodály Zoltá u.
19  Jászai Mari tér
20  Ady Endre u.
21  Szterényi
22  Erzsébet királyné út
23  Kistemplom

Megállóhelyek
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Élhetőbb környe-
zetet várnak  
A BERUHÁZÁSTÓL

Ünnepélyes keretek között he
lyezték el az M4es út alapkövét 
Üllő hatá rában április 28án. 

A gyorsforgalmi út Üllő–Cegléd közöt-
ti szakaszának építését sokan várták 
már annak pozitív hatásai miatt. A 

beruházás ugyanis nem csak a közlekedést 
gyorsítja fel, hatására fejlődésnek indulhat-
nak az érintett települések lakóterületei és az 
ipari fejlesztések fellendülése is várható, ez-
által új munkahelyek jöhetnek létre. Összes-
ségében versenyképesebb és élhetőbb kör-
nyezet kialakulására nyílik esély a térségben. 
 Az Üllő–Albertirsa között megépülő 
30 kilométeres, kétszer kétsávos új nyom-
vonal Észak felől kerüli el Monort, Mo-

norierdőt és Pilist – a települések 
bekötést kapnak az új útszakasz-
ba, Monort a Péteri és a József Atti-
la útról (gombai út) is el lehet érni –, 
majd Albertirsánál csatlakozik be 
a már meglévő nyomvonalba. Az 
Albertirsa és Cegléd közötti kétszer 
egysávos szakaszokat kétszer két-
sávosra bővítik, a már meglévő két-
szer kétsávos forgalmi szakaszokat 
pedig felújítják, továbbá 9 új cso-
mópontot is létesítenek. Ceglédnél 
komplex pihenőhely épül, Pilis kö-
zelében pedig egyszerű pihenőt ala-

kítanak ki. Az új útszakasz tehermentesí-
ti az átmenőforgalomtól Monor városát is. 
 Az M4-es út megépítése a tápiómenti te-
lepülések számára is kedvező változásokat 
hoz, az új útnak köszönhetően Tápiómente 
vidéke is felzárkózhat a fejlettebb térségek-
hez. A terület három csomóponton keresz-
tül lesz megközelíthető az új M4-es útról: a 
Nagykátát és Ceglédet összekötő 311-es úton 
levő körforgalom felől, a 3116-os úton épülő 
új csomópont, amely végül elkerüli Ceglé-
det, illetve a Tápiószentmárton és Albertir-
sa között levő önkormányzati tulajdonú út-
szakaszról is becsatlakozhat a forgalom az 
új útra. 
 A beruházás keretében 44,4 kilométer hosz-
szú útszakasz épül meg, több mint 72 milli-
árd forint értékben. Az útszakaszt várható-
an 2019 őszén adják át.

A KÖVÁL Nonprofit Zrt. a korábbi éveknek megfele-
lően 2017-ben is megkapta feladatul a város közút-
jain kialakult balesetveszélyes és a forgalombizton-
ságot is veszélyeztető kátyúk javítását. A munkák 
elvégzésére nettó 10 millió forint lett elkülönítve. 
 A belterületi utak kátyúinak felmérése március 
második felében megtörtént, a felmérésbe bele kel-
lett tennünk a Hosszúberek tanyái Monor közigaz-
gatási területéhez tartozó útszakasz (a 4-es főúttól 
az első keresztutcáig) kátyúzását és padkázását is, 
mert rendkívül rossz állapotban van. Az útszakasz 
130 méter hosszú, a padkázandó felület közel 60 
négyzetméter.
 Egy évvel korábban a kátyúzás nettó költsége 5 
millió 102 ezer forint, a padkázás pedig 3 millió 880 
ezer forint volt, ez 911 négyzetméter kátyúzást és 
3 400 folyóméter padkázást fedett le. 2017-ben leg-
alább ilyen nagyságrendű munkákra kell számíta-
nunk, mert a rendkívüli időjárás, az átlagosnál job-
ban megviselte az útjainkat. 
 A műszaki tartalom pontosítását követően meg-
hívásos közbeszerzés keretében kiválasztották a ki-
vitelezőt. A munkálatokat idén is a Tanka-Pido Kft. 
végzi. A szerződéskötés megtörtént, a kátyúzási és 
padkázási munkák folyamatban vannak. KÖVÁL N. Zrt

Tájékoztató út-
karbantartásról

Árkok, átereszek  
tisztítása

Önkormányzati támogatás

  A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
felhívást adott ki a vízelvezetők karbantartásá-
ra, a várható vízkárok megelőzése érdekében.
 Az ingatlanokkal határos árkok karbantartá-
sa, a vízelvezetés biztosítása lakossági feladat.
 A köztisztasági rendelet alapján az ingat-
lan oldalhatárai és a közúti gépjármű közle-
kedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, 
kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásá-
ról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak 
részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tar-
tozó összefolyók, kapubejárók átereszei) taka-
rításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, 
összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok és más hulla-
dék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosá-
nak vagy használójának kell gondoskodnia.
 A katasztrófavédelmi felhívás arra figyel-
meztet, hogy a vízkárok megelőzése érde-
kében az ingatlantulajdonosok és -haszná-
lók tegyék meg a szükséges intézkedéseket 
a csapadék- és belvízelvezető rendszerek, ár-
kok, patakok karbantartására, tisztítására. A 
munkálatok mielőbbi megkezdése a várható 
heves nyári esőzések, esetleges áradások mi-
att fontos. Az árkokból, patakmederből és a 
mederoldalból (partfal) az oda nem való nö-
vényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törme-
léket el kell távolítani, a víz szabad útját biz-
tosítani kell. nfo

  Egymillió forinttal megemelte az önkor-
mányzat a civil szervezetek és az intézmé-
nyek támogatására szánt keretösszeget, így 
idén összesen ötmillió forinttal segíti a szer-
vezetek és az intézmények munkáját a vá-
rosvezetés. A támogatási kérelmek között 
kiemelten kezelték a gyermekek nyári tábo-
roztatását – tudtuk meg Sinkovicz Lászlótól, 
az Emberi Erőforrások Bizottság elnökétől.
 – Mindannyiunk számára fontos, mond-
hatni közös ügyünk, hogy minél kevesebb le-
gyen a csellengő gyerek a nyár folyamán. A 
napközis nyári táborok nagyon sok szülőnek 
jelentenek segítséget arra az esetre, ha nem 
tudják megoldani a nyári gyermekfelügyeletet. 
Természetesen a táborok nem tudják kiválta-
ni a szülői törődést, fontos lenne, hogy a szü-
lők kellő mennyiségű és minőségű időt tölt-
senek a gyerekeikkel, de azt is tudjuk, hogy 

ez nem minden esetben megoldható. Az ön-
kormányzati támogatásnak köszönhetően a 
civil szervezetek által szervezett nyári tábo-
rok bármelyik család számára megfizethető-
vé válnak – mondta Sinkovicz László.
 A képviselő-testület pályázat útján, az ön-
kormányzat az Emberi Erőforrások Bizottság 
közreműködésével támogatja a helyi szerve-
zeteket. A civil szervezetek három kategóri-
ában összesen négymillió forintra pályázhat-
tak. A kérelmek az elmúlt évekhez hasonlóan 
sokszínűek voltak: kirándulásra, egészségügyi 
és sportprogram szervezésére, közösségi, kul-
turális, hagyományőrző vagy kézművesprog-
ramok szervezésére pályáztak. 
 Az intézmények számára elkülönített egy-
millió forintra a monori óvodák, a bölcsőde, 
a városi könyvtár, a védőnői szolgálat és a 
gondozási központ pályázott. 
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A Monor és környékén központi orvosi ügyeletet 
ellátó Emergency Service Kft. felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy a központi ügyelet telefonszáma 
megváltozott. Az új telefonszám: 06-29/999-200.
 Az orvosi ügyelet ellátási ideje: hétfőtől csütör-
tökig délután 16 órától reggel 8 óráig, csütörtökön 
16 órától péntek 8 óráig, pénteken 14 órától hétfő 
8 óráig, valamint ünnepnapokon folyamatosan.
 Ellátási terület: Csévharaszt, Gomba, Monor, 
Péteri, Vasad.
 A szolgáltató kéri, hogy csak sürgős esetekben 
vegyék igénybe az ügyeletet. nfo

Változott az  
orvosi ügyelet 
telefonszáma

Monor Város Jó Tanulója 
– Jó Sportolója Pályázat

Jól vizsgázott a vízelvezetés

  Monor Város Önkormányzata 2017. év-
ben tizedik alkalommal ír ki pályázatot a 

„Monor Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” 
cím elnyerésére. A pályázat célja az érték-
teremtés az által, hogy a kimagasló telje-
sítményt, annak mindenkori elismerését 
megmutassuk a fiataloknak, illetve sze-
retnénk ezen teljesítményeket tovább mo-
tiválni az újabb magasabb célok, további 
sikerek eléréséért.
 A címre felterjesztett diákok korcsoportok 
szerint részesülnek elismerésben: általános 
iskolai tanulók esetében 3 fő részére, közép-
iskolai tanulók esetében 1 fő részére adható 
ki a díj.
 A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a 
tanulók, akik a 2016/2017. tanévben a félévi 
és év végi értékelésnél egyaránt 4,50, vagy 
annál magasabb tanulmányi átlagot értek 
el, emellett 2016. július 1. és 2017. június 30. 
között az adott sportági szakszövetségek hi-
vatalos megyei, területi vagy országos baj-
nokságán, illetve minősítő versenyén, vagy 
nemzetközi versenyen eredményesen szere-
peltek és monori lakosok.
 Felterjesztést tehet a pályázó szülője, gond-
viselője, testnevelője, edzője, illetve annak 
az oktatási intézménynek a vezetője, ahol a 
pályázó az adott tanévben a tanulmányait 
folytatta. A felterjesztés határideje: 2017. jú-
nius 30. 12 óra.

 Pályázati felhívás és a pályázati adatlap a 
www.monor.hu oldalról tölthető le.
 A felterjesztést Monor Város Önkormány-
zat képviselő-testületének Emberi Erőforrá-
sok Bizottságához kell postai úton eljuttatni. 
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78–80., 
129-es iroda. Ügyintéző: Burján Sándor, tele-
fonszám: 06-29/612-305.
 A díjazottak oklevelet és sportszervásár-
lási utalványt kapnak elismerésként.

Monor Város Önkormányzata

HÍREK

A következő tanévben is pályázhatnak 
városi ösztöndíjra a középfokú intéz-
ményben tanuló monori diákok. Az 
ösztöndíj elnyerésének alapvető felté-
tele, hogy a diák monori lakos legyen, 
az év végi tanulmányi eredménye alap-
fokú szakoktatás esetén legalább 4,0 át-
lagú, gimnáziumi vagy szakközépis-
kolai tanulók esetében legalább 4,5-öt 
érje el. További feltétel a példás vagy 
jó magatartás, illetve, a család egy főre 
jutó jövedelme a mindenkori minimál-
bér másfélszerese alatt legyen. Az ösz-
töndíjpályázat részletei a www.monor.
hu weboldalon olvashatók.

Városi ösztöndíj

  Jól halad a sportcsarnok 
építése, az előzetes műszaki 
ütemtervhez képest két hét-
tel előrébb jár a kivitelező 
– tudtuk meg Rajki László-
tól, a Monori Városfejlesztő 
Nonprofit Kft. ügyvezető-
jétől. Ez az előny azonban 
nem azt jelenti, hogy a kitű-
zött határidőnél korábban 
adják át az épületet, ellen-
ben „tartalékidőnek” na-
gyon jó lesz, ha a későb-
biekben esetleg időjárási 
vagy műszaki problémák 
lépnének fel.
 – A talajívízszint süly-
lyesztését megszüntették, az alapozás elké-
szült, beépítésre kerültek a közműcsövek, 
jelenleg a Dunaújvárosban előre legyártott 
vasbeton elemek, például a tartópillérek és 
a lelátóelemek felállítása zajlik. Ezzel egy 
időben a téglafalak építését is elkezdik, így 
a látványosabb fázisba léptek a munkálatok. 
A parkoló építését is elkezdte a kivitelező, a 
területen a csapadékvíz elvezetése és a ré-
tegrend kialakítása van folyamatban. Elkez-

dődtek a terület rendezésére irányuló mun-
kálatok is, jelenleg a földmunkák zajlanak 
– mondta Rajki László.
 Az elmúlt napokban lezúduló özönvízsze-
rű esőzések próbára tették a területen kiala-
kított vízelvezető rendszert, aggodalomra 
azonban semmi ok – tudtuk meg –, a vízel-
vezetés jól vizsgázott. További jó hír, hogy a 
nagy esőzések nem okoztak fennakadást az 
építkezésben.  V. 

  Rágyánszki Pálné betöltötte 100 életévét. Lili 
néninek – mert mindenki csak így szólítja – 
nagy megtiszteltetés volt, hogy Monor vá-
ros polgármestere személyesen köszöntöt-
te. A meglepetéstől kicsit el is érzékenyült. 
 Lili néninek Dr. Zsombok László átadta Or-
bán Viktor miniszterelnök emléklapját és az 
önkormányzat virágcsokrát, ajándékát.
 Lili néni sokáig ellátta a családot, most 
viszont fordítva, a család látja el őt, látható-
an nagy szeretettel. Keresztrejtvényt fejtett, 
amit rendszeresen be is küldött, kisebb-na-
gyobb nyereményei voltak, ma már tévéné-
zéssel, beszélgetéssel telnek napjai. 
 Polgármester úr kérdésére, hogy mi a hosz-
szú élet titka, mosolyogva válaszolta: "Hát a 
jó család!" 

Százéves  
nénit 
köszöntöttek

Lili néni (középen) mögötte menye, Ági és 
fia, Pál Zsombok László polgármesterrel
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Meghatározta a képviselő-testület a monori pol-
gármesteri hivatal igazgatási szüneteinek idő-
pontjait. Ennek megfelelően július 24-től július 
28-ig, illetve augusztus 14-től augusztus 18-ig, to-
vábbá december 27-től december 29-ig a hivatali 
ügyintézés szünetel.

Igazgatási szünet

Házhoz menő szelektív (sárga zsákos) és biológiailag lebomló (zöld zsákos) hulladékok szállítási időpontjai 

Körzetek
Sárga zsákos Zöld zsákos

július augusztus szeptember július augusztus szeptember

Monor 1. körzet 10., 24. hétfő 7., 21. hétfő 4., 18. hétfő 3. hétfő 14. hétfő 11. hétfő

Monor 2. körzet 11., 25. kedd 8., 22. kedd 5., 19. kedd 4. kedd 15. kedd 12. kedd

Monor 3. körzet 12., 26. szerda 9., 23. szerda 6., 20. szerda 5. szerda 16. szerda 13. szerda

Monor 4. körzet 13., 27. csütörtök 10., 24. csütörtök 7., 21. csütörtök 6. csütörtök 17. csütörtök 14. csütörtök

Monor 5. körzet 14., 28. péntek 11., 25. péntek 8., 22. péntek 7. péntek 18. péntek 15. péntek

 A korábban meghirdetett körzetek határai az év végéig nem változnak.

Főépítészi asszisztens munkakörre keres kollégát 
a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás.A teljes munkaidős, azaz heti 40 
órás munkakörben ellátandó tevékenységi körök: 
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 8. paragrafusában meghatározott 
főépítészi feladatokhoz kapcsolódó asszisztensi fel-
adatok ellátása, azaz előterjesztések előkészítése, 
részvétel az ügyfélfogadásban, a főépítészhez ér-
kező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, dön-
tésre előkészítése, települési vélemények előké-
szítésében való közreműködés.
 Munkavégzés helye: kistérségi társulás főépí-
tészi irodája (Monor, Kossuth Lajos u. 65–67.)
 Bérezés: 200 ezer Ft/hó. 
 Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, büntetlen előélet, műszaki kö-
zépiskolai vagy felsőfokú végzettség; vagy közép-
iskolai végzettség és műszaki, kertészeti, környe-
zetgazdálkodási szakképesítés, felhasználói szintű 
MS Office (irodai alkalmazások).
 További információk olvashatók a www.monor.
hu weboldalon. 

Álláspályázat

A korábbi számlázó közszolgáltatókat 
felkérve bérszámlázási szerződést kö-
töttek, többek között a KÖVÁL Non-

profit Zrt.-vel is. A szerződés számlázásra 
vonatkozó része 2016. december 31-ig szólt, a 
bérszámlázási időszak kinnlevőségeivel kap-
csolatosan pedig 2017. május 31-ig. Ez azt je-
lenti, hogy január 1-jétől a KÖVÁL mindenfé-
le számlázási joga megszűnt, de április 30-ig 
– az NHKV szerint – a befizetési nyilvántar-
tás szerint tartozóknak egy tájékoztatót kellet 
küldenünk, melynek szövegét és küllemét az 
NHKV Zrt. szabta meg. Cégünk az április 28-i 
keltezésű tájékoztató leveleket postán küldte 
ki. Az NHKV-tól kapott banki nyilvántartás 
április 24-i keltezésű, tehát az akkor fennál-
ló és 2016. évi közszolgáltatói díjjal kapcsola-
tos tartozásokat tartalmazza. A kiküldött le-
velek nagyságrendje miatt biztos van olyan is, 
amelyiket a tisztelt ingatlantulajdonos nem ért 
vagy vitat. Az NHKV Zrt. megbízásából mű-
ködő ügyfélszolgálatunk május 1-jétől ügyfél-
szolgálati időben (hétfőn és szerdán: 8 órától 
12 óráig, illetve 13 órától 15 óráig, pénteken 
8 órától 12 óráig) áll az ingatlantulajdonsok 
és -használók rendelkezésére.
 Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt olvasókat, 
hogy Monor Város Önkormányzata által ki-
írt hulladékgazdálkodásra vonatkozó közbe-

SZÁMLÁZÁSI  
bonyodalmak
Április 1jén megalakult a Nemzeti Hulladékgazdál kodási Koor
dináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(NHKV Zrt.) népszerűbb nevén „kukaholding”, ettől kezdve 
a köz szolgáltatás díjának számlázási és beszedési joga 
a tör vény erejénél fogva az NHKV Zrt.t illeti meg. 

szerzési pályázaton az Ökovíz Nonprofit Kft. 
(2700 Cegléd, Pesti út 65., tel.: 06-53/500-153, 
06-53/500-152) nyert, a vállalattal az önkor-
mányzat május 2-tól 36 hónapra szóló szer-
ződést kötött. Erre az időszakra az Ökovíz 
Nonprofit Kft. alvállalkozói szerződést kötött 
a KÖVÁL N. Zrt-vel, tehát a hulladékgazdál-
kodás eddig is végzett elemeit továbbra is a 
KÖVÁL N. Zrt. végzi. 
 Az NHKV Zrt. a vonatkozó törvény sze-
rint január 1-jétől negyedévente számláz az 
ingatlantulajdonosnak kizárólagos jogosult-
sággal, tehát az Ökovíz, mint közszolgáltató, 
és a KÖVÁL, mint alvállalkozó nem rendelke-
zik információs vagy egyéb jogosítvánnyal a 
január 1-jétől esedékes számlázással kapcso-
latban. Információink szerint az országban 
május 10-ig egyetlen ingatlantulajdonos sem 
kapott 2017. évre vonatkozó számlát. Monor 
képviselő-testülete tájékoztatást kért a köz-
szolgáltatótól, hogy az ingatlantulajdonosok 
mikor és milyen megosztásban kapják meg 
az aktuális számlájukat? Sok családnak az 
egyszeri nagyobb összeg megfizetése ko-
moly gondot jelent. 
 Elnézést kérünk az ingatlantulajdonosok-
tól a rajtunk kívülálló kellemetlenségek miatt!

KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint
az Ökovíz N. Kft. teljesítési segédje

HÍREK
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Kevesebb bűneset,  
BIZTONSÁGOSABB  
KÖRNYEZET
A Monori Rendőrkapitányság személyi állománya 2016. évben 
is a jogszabályokban és egyéb feladatmeghatározó normákban 
előírt módon, a társadalmi elvárások figyelembe vételével, 
magas színvonalon végezte rendőrszakmai tevékenységét.

Zahorecz Sándor a 
Monori Rendőrka-
pitányság vezetője A Monori Rendőrkapitányság il-

letékességi területe 484,37 km2, 
amely meghaladja Budapest te-

rületét. A rendőrkapitányság illetékes-
sége 2 járási hivatal részbeni területére 
terjed ki, 115 530 lakossal, terjedelmes  
közúthálózattal és a tevékenységet dön-
tően befolyásoló, állandóan fejlődő agg-
lomerációval.

 A Monori Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén, 2016. 
évben a regisztrált bűncselek-
mények száma következők sze-
rint alakult:
 Az elkövetés helye szerint re-
gisztrált bűncselekmények ese-
tében 2016. évben csökkenő ten-
denciát láthattunk az előző év 
adataihoz képest. A tavalyi év-
ben is figyelemmel kísértük a la-
kosság szubjektív biztonságérze-
tét leginkább befolyásoló, kiemelt 
bűncselekménytípusokat, ame-
lyek tekintetében ismét jelentős 
csökkenést sikerült elérni a 2015. 
év adataihoz képest. A csökkenő 
tendencia 2012. év óta töretlen.
 Kiemelkedő eredmény, hogy 

a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
leginkább befolyásoló bűncselekményi 
kategóriában, ezen belül is a lakásbe-
törések, betöréses lopások, lopások 
tekintetében is csökkenést értünk el 
2016-ban. 
 Monor városban a regisztrált bűn-
cselekmények számát tekintve 2015. 
évhez képest további, kisebb mértékű 
csökkenés volt tapasztalható.

 A kiemelten kezelt bűncselekmények 
száma is leredukálódott és a lopások 
számában a tavalyi évhez képest szin-
tén jelentős csökkenést tapasztaltunk. 
Ezen belül örvendetes módon a lakás-
betörések száma is mérséklődött. Ki-
emelendő, hogy jelentősen visszaesett 
a gépjárműlopások, a zárt gépjármű-
feltörések, a garázdaságok, valamint 
a rablások száma a 2016. évben.
 A térfigyelő rendszer korszerűsíté-
sével, megfelelő üzemeltetésével a köz-
területen elkövetett személy-, illetve 
dolog elleni erőszakos cselekmények 
hatékonyan megelőzhetőek, illetve a 
már bekövetkezett deliktumok eseté-
ben az elkövetők elfogása, felderítése 
megtörténhet. 2016. évben a térfigyelő 
rendszer által rögzített felvételek alap-
ján több sikeres felderítés is történt.
 Az egy főre eső bűncselekmények 
száma további javulást mutat a 2015. 
évhez képest. A településen a lakos-
ság létszámára vetített bűncselekmé-
nyek száma javulást mutat. 
 Az önkormányzatok képviselői, a ci-
vil szervezetek vezetői arról számoltak be 
az év folyamán, hogy a rendőrökbe vetett 
bizalom erősödött, a lakosság szubjektív 
biztonságérzete nőtt településeinken.
 A Monori Rendőrkapitányság 2017. 
évi egyik fő célkitűzése a vagyon el-
leni bűncselekmények megelőzése, a 
megtörtént bűncselekmények elköve-
tőinek rövid időn belüli elfogása.

Monori Rendőrkapitányság

KÖZÖSSÉG

Emeletes vonatok közle- 
kedhetnek a monori vonalon

  A két legforgalmasabb vasútvona-
lon járhat 2019-től az új emeletes vona-
tok jelentős része. 
 A Budapest–Monor–Cegléd vonalon 
évente 8 millió utas utazik, nagy szük-
ség van a korszerű vonatokra, ezért a 
MÁV-Start 2019-től ezen a vonalon is  
Stadler KISS emeletes vonatokat állít 
forgalomba. Az új vonatok 600 ülőhely-
lyel rendelkeznek. 

 – A monori az ország 10 legforgal-
masabb állomása közé tartozik, egy 
nap 230-280 vonat halad. Több utas for-
dul meg naponta a vasútállomásunkon, 
mint a megyei jogú városok pályaudva-
rainak jelentős részén. Ezért is várunk 
minden, a szolgáltatás fejlesztését és az 
utasok jobb kiszolgálását eredményező 
fejlesztést –mondta Zsombok László pol-
gármester  V.

600 ülőhelyes Stadler KISS emeletes vonat közlekedik 
majd a Budapest–Monor–Cegléd vonalon



2017. június | MONORI STRÁZSA 7

A kérés az volt, érdeklődjük meg a járókelőktől, 
vajon szerintük csöndes, vagy zajos város-e 
Monor? Ő ugyanis az utóbbi időben azt ta-

pasztalja – panaszolta –, hogy ez a valaha csöndes 
kisváros egyre élhetetlenebb. Lakói nincsenek te-
kintettel egymásra, mások pihenőidejére, bármikor 
képesek nekiállni füvet nyírni, flexelni és egyálta-
lán, a legkülönfélébb elektromos szerszámokat üze-
meltetni, legyen bár kora reggel, vagy késő délután. 
 A helyzet már odáig fajult, hogy a hétvégéit egy kö-
zeli, csendes faluban tölti – mesélte olvasónk –, mert 
nem szeretne konfrontálódni a szomszédokkal, de 
nem akar fűnyíró sivítására ébredni és kalapács ko-
pogására megpróbálkozni az elalvással esténként.
 Mielőtt felkerekedtünk volna, én mindenesetre 
egy falusi buszmegállóban is feltettem a kérdést: za-
josan élünk-e? A legelgondolkodtatóbb választ egy 
olyan hölgytől kaptam, aki elmondása szerint vi-
lágéletében városi lány volt, pár éve lakik csak fa-
lun. Mielőtt költöztek volna, a vidéki életet jól ismerő 
férje figyelmeztette: a kőbányai kukák csörömpölé-
se, a villamos lármája és egyéb városi zajártalmak 
után se számítson arra, hogy falun csönd lesz. Ott 
ugyanis éjjel-nappal ugatnak a kutyák, hajnalok haj-
nalán kukorékolnak a kakasok, mivel az élet min-
denütt zajjal jár.
 Ugyanígy gondolta ezt első megszólítottunk, Da-
rázsi Károlyné is, hozzátéve, hogy szerencsére ab-
ban a vásártér környéki utcában, ahol ő lakik, a zaj 
miatt még sohasem volt konfliktus. Csendes em-
berek élnek az utcájukban, akik tekintettel vannak 
egymásra. Ő maga is „nagy fűnyírós”, fogalmazta 
tréfálkozva, de igyekszik ezt mindig úgy időzíteni, 

amikor senkit nem zavar vele a pihenésben.
 Gergelyfi Renáta és Mihaleczki Attila a tele-
pen laknak, a Kistemplom utcában, ahol ugyan-
csak nem jellemző a zajongás – tudtuk meg. 
Amikor megjegyeztük, hogy értesülésünk sze-
rint az elvileg mindig ráérő nyugdíjasokra pa-
naszkodnak általában – akik az aktívan dolgozó 
ifjabbak pihenőidejére időzítik a fűnyírást és az 
egyéb hangos munkákat, azzal érvelve, hogy ko-
rán reggel és estefelé már nincs olyan meleg, nekik 
akkor a legideálisabb az idő a fizikai tevékenységre – 
a két fiatal élénken tiltakozott. Feléjük ennek semmi 
jele – mondták –, de ha így lenne is, egy kis toleran-
ciával mindenki képes belátni, hogy a másik nem 
bosszantásból fogott hozzá a munkához, hanem 
valami komoly oknál fogva neki éppen így jó.
 Kovács Henriettről is az derült ki, hogy jó 
helyen él, ugyanis elmondása szerint a Jósi-
ka utcában is jó érzésű emberek laknak, akik 
egymásra is figyelnek. Soha nem volt még ve-
szekedés, pedig nyírják a füvet arrafelé is szor-
galmasan, sőt a fát is vágják rendesen, de mind 
tudják a közvetlen szomszédjukról, hogy mikor 
fektette le a gyereket, mikor tért haza a műszakból, 
és olyankor nem zajonganak. A tűzgyújtás szabá-
lyait is betartják, mégis megkérdezik avarégetés előtt, 
nem akar-e valaki éppen teregetni, mert akkor ké-
sőbbre halasztják. Amikor megtudtuk, hogy gye-
rek is van az utcában jócskán, a gyereklármára 
is rákérdeztünk, de Kovács Henriett csak ne-
vetett ezen a képtelen ötleten, hogy valaki a 
gyerekzsivajt sérelmezné. A csöpp Boldizsár 
is szigorúan nézett ránk, úgyhogy nem me-
séltük el, miszerint épp a napokban hallottunk 
hasonló ügyben megesett feljelentésről.
 Azokban az utcákban, ahol nem ilyen békés a 
helyzet, talán érdemes lenne eltűnődni, hogy má-
soknak ez miért sikerül? Molnár Anna

Egy régi, kedves olvasónk 
kívánságát teljesítve indultunk 
kérdezősködni legutóbb. 

Kovács 
Henriett

Darázsi  
Károlyné

Gergelyfi 
Renáta

Mihaleczki 
Attila

KÖRKÉRDÉS

AZ ÉLET  
zajjal jár?
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KÖRNYEZET

H a elkezdenek legalább kíván-
csiskodni, érdeklődni, már 
megérte. Ha vissza is találnak 

a természeti közegbe, ahonnan eléggé 
átgondolatlanul kiszakadtak – aztán ké-
nyelemszeretetből ott is ragadtak a szin-
tetikus világban – fél győzelem lehetne. 
Csak közben nem kéne a népi gyógy-
ászat köpenyébe öltözött kóklerek ke-
lepcéjébe esni. A gyógynövénykertben, 
ha valaki odafigyel, ezernyi apró felfe-
dezés mellett ez is kiderül. 
 A monoriak már kezdik észrevenni, 
hogy a szakorvosi rendelőintézet előt-
ti park mintha már nem ugyanaz lenne, 
mint nemrégiben. Az ágyásszegélyek-
be tűzött tájékoztató táblácskákat fede-
zik fel leghamarabb. „Azok a múltkor 
még tényleg nem voltak itt” – felnőttek 
is, gyerekek is nézegetik, olvasgatják, 
mi áll rajtuk. A nagyszülők generáció-
jának egyenesen a szívét találja el a lát-
vány. Alighanem ők az utolsók ugyanis, 
akik még ettek papsajtot az árokparto-
kon, akik szürcsölték az akácvirágból a 

nektárt, kóstolták az édesgyökeret. Tud-
ták, hogy ha lehorzsolják s a térdüket, 
arra útifüvet kell tapasztani, és hársfa-
teát ittak, még mielőtt az őszi ködök be-
álltával köhögni kezdtek volna.
 – A fehérhátú fű jut erről eszem-
be – hajol mellém egy idős úr, pedig 
az előttünk lévő táblácska az étvágy-
talanságra jó hatást gyakorolni képes 
bojtorjángyökér kiváló tulajdonságait 
sorolja, nem a fehérhátú fűét. Én meg 
épp dudorászni kezdtem volna, hogy 

„csiribiri bojtorján/lélek lép a lajtorján”  
– vajon hány gyerek és szülője tud-
ja, hogy mi is az a népszerű Weöres-
versben szereplő bojtorján? – de az 
idős úrnak a fehérhátú fű idéződik 
az emlékezetébe. Nyomban el is me-
séli, hogy amikor az édesapja csilla-
píthatatlan hasmenéssel küzdött, 
nem használt neki semmi-
lyen gyógyszer, és már 
egészen legyöngült, ak-
kor azt mondta: „eredj 
fiam a Hosszúhátra, 

ott vannak a fehérhátú füvek, hozzál 
nekem”. Alaposan elmagyarázta, pon-
tosan milyen füvet is kell keresnie, amit 
az útmutatás alapján meg is talált, és a 
papa pár nap alatt rendbe jött – hallga-
tom a történet megnyugtató végét, ami 
talán fel sem idéződik többé soha, ha 
nincs ez a kert.
 Másvalaki arról beszél, hogy első 
látásra azt hitte, emlékpark létesült itt. 
Még el is szomorodott, gondolván, hogy 
a kis táblák olyan növényeket jelölnek, 
amikből itt mutatóba akad még egy utol-
só példány, de a környezetünkből már 

kipusztítottuk a társait a gyepe-
sítő, parkosító mániánkkal, 

a vegyszereinkkel. Egé-
szen megkönnyebbült, 

amikor megpillantot-
ta a csalánt, annak a 
jótékony hatásait is-
merve akkor jött rá 
ugyanis, hogy itt 
alighanem a gyógy-

növénykertet fogal-
mazták újra.

 Papp János kertészmér-
nök, gyógynövényszakértő 

valóban újrafogalmazta a rendelő-
intézet előtti park növényvilágát, noha 
abban még mindig maradtak kisebb 
kuszaságok. Egy lélegzetre nem lehet 
kipaterolni a díszliliomokat, vagy az 
egymás „mondanivalóját” megtámo-
gató és felerősítő gyógynövények kö-
zött idegen kecskerágót, parki rózsát 
– derült ki, miközben körbesétáltuk a 
kerti utakon a még fiatal, többnyire 
karcsú, gyenge, egyelőre a mi védel-
münkre és gondoskodásunkra szoruló 
gyógynövényeket, amelyek azonban, 
mire felcseperednek, megerősödnek. 
Némelyek talán egyenesen olyan ro-
busztus óriásokká erősödnek, mint 
a Belvárosi sétány jobb sorsra érde-
mes rozmaringjai – már egyértelmű-

FELFEDEZŐÚT
a gyógyító növények kertjében

Fűszerkertekről, füvészkertekről, gyógyító növényekkel beültetett 
kertekről mi is tudunk, de  arról még nem hallottunk, hogy egy egész
ségügyi intézmény közvetlen közelében azért hoztak létre tájé koztató 
táblákkal is ellátott fitofarmot, hogy a nem kis számban arra járók 
figyelmét felkeltsék az őket körülvevő gyógyító növények iránt. 

    fito
farm

A fiatal kertészmérnök 
szakmai ismeretei révén 

tehettem utazást a  
saját gyerekkoromba,  

amikor ő még  
nem is élt.  
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KÖZÖSSÉG

en tudtunkra adják, hogy az egészsé-
günk szolgálatában állnak. Ha mi is 
úgy akarjuk!
 Úgy akarni azonban csak akkor le-
szünk képesek, ha megismerjük őket, 
és legalább annyit tudunk róluk, mint 
nagyszüleink, és ha megbízunk bennük.
 Miközben a kert új növénylakóival is-
merkedtem, előállt az az abszurd hely-
zet, hogy éppen a fiatal kertészmérnök 
szakmai ismeretei révén tehettem uta-
zást a saját gyerekkoromba, amikor ő 
még nem is élt. Csakhogy amíg az el-
telt időben én elszakadtam – ő vissza-
talált. Így történhetett, hogy tőle érte-
sültem arról, miszerint a bojtorján nem 
azonos a lapuval, hogy a salamonpe-
csét nem vadgyöngyvirág, és bár a bo-

gáncsnak valóban szúrós a 
termése, a levele olyan kese-
rű, hogy mégsem az lehet a 
szamár kedvenc csemegéje, 
amint arról én egészen ed-
dig meg voltam győződve.
 Ez a gyógynövénykert 
látványban ugyan nem 
vetekedhet – nem is akar –  
egy rózsakert vagy egy vi-
rágkiállítás pompájával, de 
ha valaki rászán egy sétát, 
egészen rendkívüli élmény-
ben lehet része. Kiváltkép-
pen akkor, ha Papp Jánost 
kéri fel vezetőül – ezt a tár-
saságában töltött tanulsá-
gos, derűs, meglepetések-
ben és felismerésekben 
gazdag séta után határo-
zottan állíthatom. Van erre 
lehetőség, ha ugyanis leg-
alább tíz fős társaság ösz-
szegyűlik, mert szeretne 
megismerkedni a kert ér-
telmével, tartalmával, cél-
jával, a körülöttünk min-
denütt felfedezhető, mégis 
elfelejtett növények képes-

ségeivel, hívja őt a 06-70/220-8848-as te-
lefonszámon.
 A szép számú helyi nyugdíjasklub 
tagjait, az egyesületeket, köröket, egy-
leteket bizonyára nem hagyja érintetle-
nül ez a lehetőség. Csak szólnék, hogy a 
szomszédos Gombán, ahol egy fűszer-
kertet létesítettek, az óvodások, a kisis-
kolások rendszeresen kijárnak kóstol-
ni, szagolgatni, ismerkedni az ottani 
növényvilággal. Nem is fogják össze-
keverni soha a kaprot a vadpetrezse-
lyemmel. És a mentákról meg a többi 
csodáról is tudnak mindent.
 A gyógynövényeknek „rossz a sajtója”, 
nem kiabálnak ránk reklámokból, mint 
a tabletták, kencék, krémek, de az inter-
netes közösségi oldalakon sem kínálgat-

Volt egy kis rész a kertben, amit a figyelmetlen kö-
zönség folyton letaposott. Ide ültette a kertészmér-
nök a madár-keserűfüvet, amelyben nagy ováció-
val fedeztem fel a kertem egyik jótevőjét. Amikor 
ugyanis a perzselő nyári forróság a gyepet már 
rég kiégette, ez a fű – amit mások hasznavehetet-
len paréjként általában kikapálnak – még vidáman 
zöldellt, mindig biztosítva nekünk üde, élő zöld fe-
lületeket. Most az is kiderült, hogy teafőzete a száj 
és a torok kisebb gyulladásaira is kiváló. Tisztelet-
tel üdvözöltem is, amikor hazaértem.
 Amikor Papp János épp az illatos gólyaorrt tele-
pítette, fehér gyöngyöket talált az ágyásban .Felné-
zett és kiderült, hogy fehér fagyöngy telepedett meg 
a fölé boruló juharfa koronájában. Mintha a termé-
szet ajándékozta volna a magas vérnyomásra, érel-
meszesedésre, vércukorra és még egyebekre is jó ha-
tással bíró bokrokat a gyűjteménybe. Ottjártamkor 
is felcsippentett egy gyöngyszemet, amit nagy bát-
ran megkóstoltam – finom, édes –, majd nem akar-
ván a magját lenyelni, megpróbáltam az ujjammal 
megszabadulni tőle. Nem hagyta, függ rajta egy 
ragadós „cérnaszál”. Ettől a madár is csak úgy ké-
pes megszabadulni, ha addig dörzsöli a farkát a fa-
ágba, amíg a mag ott meg nem kapaszkodik. 
 A többit már ismerjük – de eddig én erről se tud-
tam semmit, pedig már bakonyi fagyöngyhalászok 
közt is megfordultam jó párszor.

Keserűfűtől fagyöngyig

ják magukat. Vagy, ha mégis, azt gyak-
ran a sarlatánok, kóklerek tolják elénk. A 
monori rendelőintézet melletti gyógynö-
vénykert abban segít, hogy megtudjuk, a 
szintetikus gyógyszerek helyett milyen 
növényeket használhatunk az Európai 
Gyógyszerügynökség ajánlásai alapján. 
A kihelyezett tájékoztató táblák alapo-
san útbaigazítanak a három – A, B és C – 
csoportba osztott, a népgyógyászati ta-
pasztalatok alapján, a népgyógyászati 
egyszersmind orvosi vagy gyógysze-
részi állásfoglalás alapján alkalmazható 
gyógynövények világában. Azt is meg-
tudhatjuk, melyik növényből készíthe-
tünk magunknak otthon teát vagy tink-
túrát, és melyek azok, amelyek ugyan 
gyógyhatással bírnak, de csak bonyolult 
eljárással, gyógyszertári alapanyagként 
szolgálják a gyógyulásunkat.
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Sic itur per asperam, 
AD ASTRA
Azaz göröngyös úton jutunk el a csillagokig – jutott eszembe május 
6án, amikor is a Magyar Sport napja alkalmából a Monori Cu kor be
tegek Egyesület és a Mozdulj MonorON sportrendezvény közös szer  
vezésében kipróbálhattuk a nordic walkingot, magyarul a síjárást.

D e hogyan is jutottunk el idáig? A Moz-
dulj MonorON hagyományteremtő 
jelleggel indult 2016-ban azzal a cél-

lal, hogy a sportolni vágyó és szerető embe-
reknek megadasson a közös mozgás öröme. 
Katus Attila aerobik-világbajnok  best body 
edzése mellett futóverseny is volt a számunk-
ra központi témát jelentő síjárást követően.
 A Cukorbeteg Egyesületek Országos szö-
vetsége (CEOSZ) idén meghirdette a „Botra 
fel!” – séta a cukorbetegekért című kampányát, 

amely a nordic walking kipróbálására és rend-
szeres végzésére sarkall mindannyiunkat.
 Bevallom, a szintén Finnországból eredő 
szaunázást követő jeges vízbe merülést ed-
dig kihagytam az életemből, de úgy gondol-
tam, hogy egy sport, amelyhez mindössze 
egy pár speciális bot és kényelmes lábbe-
li szükséges és amely mindeközben kímélő 
módon fejleszti az állóképességet, az izom-
erőt és a mozgáskoordinációt, csak jó lehet. 
A hétköznapi sétához képest itt fontos kü-
lönbség tehát a botok használata, amelyek 
révén hosszabbakat lépünk úgy, hogy a ke-
zek és a lábak természetes, ellentétes irányú 
mozgása megmarad, de a gyaloglás ezáltal 
ritmust és dinamikát kap. Ezt bizonyítan-
dó, indulás előtt 30 fős kis csapatunk min-
den tagjánál vérnyomást és vércukorszintet 
mértek, majd a kb. 1100 méteres táv megté-
tele után újra, és mindkét érték csökkenése 
szignifikáns eredményt mutatott. És ha még 
hozzáteszem, hogy míg gyaloglásnál átlago-
san 280 kalóriát, síjárás közben pedig 400-at 
égetünk el, azt hiszem, nem is kell már to-
vább sorolni jótékony hatásait.

 Köszönjük Jámbor Miklósné Jutkának a szer-
vezést, hogy példamutatóan végigmenetelte 
velünk a távot, és hogy ezt szabályosan tudjuk 
végezni. Varró Tina gyógytornász és nordic 
walking-oktató  is a segítségünkre volt, aki-
től megtanulhattuk a sport speciális fogása-
it. Ezúton köszönjük az ő munkáját is.
 Elmondhatom, többen beleszerettünk ebbe 
a mozgásformába, amely annyira nem élet-
korfüggő, hogy a legidősebb résztvevő 85 
évesen teljesítette. Elhatároztuk, hogy az éle-
tünk részévé tesszük a síjárást és rendszere-
sen gyakorolni is fogjuk a jövőben. Hiszen 
tudjuk, hogy a cukorbetegség kezelésének 
és megelőzésének első lépcsője a kiegyen-
súlyozott, egészséges étkezés és a rendsze-
res testmozgás.
 Éljünk tehát ezzel a lehetőséggel, hiszen 
olcsó, egyszerű, visszavisz a természetbe és 
séta közben akár új barátokra is lelhetünk.
 Fekete Jánosné

Mindössze egy pár speciális bot és kényel-
mes lábbeli szükséges a nordic walkinghoz

„Botra fel!” – séta a cukorbetegekért

Tavaly közel egy óvodai csoporttal több gyermek született 
Monoron, mint egy évvel korábban – többek között ez is 
kiderült a monori védőnők munkájáról szóló beszámolóból.

EMELKEDETT  
a születések száma

A védőnőknek nagyon fontos szerep jut 
a hazai egészségügyi ellátórendszer-
ben. A védőnői munka fő feladata a 

megelőzés, megmutatni az egészséges élet-
módhoz vezető utat a szülőknek és a gyer-
mekeknek. Nem véletlen, hogy 2015-ben 
hungarikumnak minősítették a magyar vé-
dőnői szolgálatot.
 A jogszabályi változások következté-
ben 2009-től Monoron is különvált a terü-
leti- és az iskolavédőnői ellátás, a városban 
jelenleg nyolc védőnő dolgozik. A területi 
védőnők ellátási körzetei nagyrészt meg-

egyeznek a háziorvosok területével, a házi 
gyermekorvosokkal 2-2 védőnő dolgozik 
együtt.
 A védőnők heti rendszerességgel tartanak 
várandós-tanácsadást, illetve csecsemő- és 
kisgyermek-tanácsadást, ahol a kötelező stá-
tuszvizsgálatokra és az egyéni, igény szerin-
ti konzultációkra is sor kerül. Tavaly 222 élve 
születést regisztráltak – egy évvel korábban 
196 baba született –, ebből 19 baba koraszü-
lött volt. A tavalyi statisztikához hozzátarto-
zik, hogy egy gyermek halva született, egy 
kisgyermek pedig meghalt.

 A védőnők az iskolákat ellátó gyermekor-
vosokkal együtt, meghatározott rendszerben, 
kétévente végzik el az iskolai szűrővizsgála-
tokat, de az iskolai védőoltások megszervezé-
se is a védőnői feladatok közé tartozik. Ezen 
túl negyedévente, továbbá az intézmény jel-
zésére szükség esetén tisztasági vizsgálatot 
is végeznek. A területi és intézményi egész-
ségnevelés fontossága miatt az intézmények-
ben előadások keretében egészségnevelés is 
folyik. A monori középfokú intézményekben 
több évtizede dolgozik ifjúsági védőnő, ez-
által a 14 év felettiek egészségi állapota job-
ban nyomon követhető és a serdülőkorral 
kapcsolatos egyéb problémákra is nagyobb 
figyelem irányul.
 A védőnők a város életének is aktív része-
sei, rendszeresen szerveznek és részt vesznek 
a rendezvények egészségügyi biztosításában, 
gyermeknapi program kivitelezésében, az 
anyatejes táplálás népszerűsítésében. A min-
dennapok során folyamatosan hangsúlyozzák 
a szűrővizsgálatok fontosságát.
 A monori védőnők célja, hogy az elvárha-
tó legjobb szolgáltatást nyújtsák, ezzel is to-
vábböregbítve a hungarikummá nyilvánított 
Védőnői Szolgálat hírnevét.
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Elballagtak  
a JAG-osok
Május 6án, a szokásos nagy 
érdeklődés mellett, 159 végzős 
középiskolás vett ünnepélyes 
búcsút a monori József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnáziumtól.

Vecserek Andrea tanulmányi eredményéért, 
szorgalmáért, példamutató viselkedéséért 
Signum Laudis-díjat kapott

159 végzős vett búcsút a JAG-tól

A 66 éve fennálló, és a felvételi ered-
mények alapján a középiskolák első 
harmadába tartozó intézmény nyel-

vi-, humán-, reál-, szakgimnáziumi- és hat-
osztályos most végző diákjai közül is sokan 
növelték iskolájuk jó hírnevét. Kiemelkedő 
eredményeket értek el megyei, országos és 
nemzetközi tanulmányi versenyeken, továb-
bá sportban is diákolimpiai és országos ma-
gyar bajnoki címekkel, válogatottsággal is 
büszkélkedhetnek.
 A végzősök 6 kitűnő és a 13 jeles bizonyít-
vány mellett eddig 95 középfokú és 5 felső-
fokú nyelvvizsgát szereztek.
 Balatoniné Sárosi Márta igazgatónő sokféle 
elismerésre méltó teljesítményt tudott ismer-
tetni (amelyekről a jutalomkönyvek osztályon-

kénti átadásakor is hallhattunk), miközben 
köszönetet is mondott mindezek segítéséért 
kollégáinak, a hátteret biztosító szülőknek, a 
sportegyesületeknek és maguknak a diákok-
nak is.
 Ez alkalommal szokták átadni „az iskola 
emelkedéséért évtizedekig tartó nemes szol-
gálatért” a Jagfalva Díszpolgára kitüntetést, 
amit ezúttal az iskola egykori diákja, a 37 
évig gép- és gyorsírást, valamint oktatásin-
formatikát tanító Szlabonyi Gábornénak ado-
mányoztak. Tanítványai magyar bajnoki cí-
met is elértek, miközben gyorsírásban maga 
is többszörös magyar bajnok. Tankönyvfele-
lősként, munkaközössége vezetéséért és az 
iskolai közösségért is mindig önzetlenül te-
vékenykedett.
 A nevelőtestület legnagyobb kitüntetését, 
a Signum Laudis-Díjat (a dicséret jele) mind-
végig kiemelkedő tanulmányi eredményéért, 
példamutató viselkedéséért és szorgalmá-
ért, valamint a közjóért végzett munkájáért 
Vecserek Andrea, 12.a osztályos tanuló kapta. 
Angolból előrehozott emelt érettségit, közép-
fokú nyelvvizsgát szerzett, angol nyelvű tea-
délutánokat szervezett. Emellett irodalmi és 
képzőművészeti pályázatokon volt sikeres, 
nemzetközi diákprogramban képviselte is-
koláját és a gondozási központ életében is se-
gédkezett.
 A 11. évfolyamosok színvonalas, útravaló 
gondolatokban gazdag, énekes-irodalmi ösz-
szeállítással köszöntötték távozó diáktársa-
ikat; szépen kifejezve műsoruk és az egész 
ballagás mottóját:  „Egyetlen csillagban a vég-
telen”. 
 A hagyományos zászlóátadási szertartás 
után pedig a 12.a osztályos Otrokocsi Réka bú-
csúzott évfolyama nevében, jogosan remél-
ve: marad itt belőlük néhány pillanat.
 Az igazgatónő végül az élet leglényege-
sebb dolgainak követésére, választott helyü-
kön a legjobbra törekvésre biztatta a közép-
iskolájából távozókat. „És mindaddig, amíg 
nem találkozunk,/Hordozzon az Isten a te-
nyerén.” – idézte a kelta-ír köszöntőt. B.G.
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Nyári gyer- 
mekétkeztetés

  Az elmúlt évhez hasonlóan idén nyáron is 
biztosított lesz a napi meleg főétkezés a mo-
nori rászoruló hátrányos, illetve halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 
A térítésmentes meleg étkezés június 19-től 
augusztus 31-ig munkanapokon a helyszí-
nen elfogyasztva és elvihető formában egy-
aránt igénybe vehető.
 A szünidei gyermekétkeztetést azok a mo-
nori lakóhellyel vagy tartózkodási engedély-
lyel rendelkező rászoruló gyermekek vehetik 
igénybe, akiknek rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény, valamint a gyermek hátrá-
nyos, illetve halmozottan hátrányos helyzete 
az adott időszakra határozattal megállapítva, 
érvényesen fennáll.
 A déli meleg főétkezés az intézményi jog-
viszonnyal (bölcsőde, óvoda, általános iskola, 
középiskola) rendelkező gyermekek, illetve 
intézményi jogviszonnyal nem rendelkező 
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek számára igényelhető 5 
hónapos kortól 18 éves korig.
 A nyári nyitvatartási időszakban az erre 
vonatkozó jogosultsági szabályok szerint a 
gyermekétkeztetés változatlanul abban az 
intézményben vehető igénybe, ahová a gyer-
mek jár.

Monori Bölcsőde:  
július 17–31.
Monori Kossuth Lajos Óvoda:  
június 26.–július 21.
Monori Napsugár Óvoda:  
június 26.–július 21.
Monori Petőfi Óvoda:  
június 19.–július 14.
Monori Szivárvány Óvoda:  
július 24.–augusztus 18.
Monori Tesz-Vesz Óvoda:  
július 24.–augusztus 18.
Általános iskolák:  
június 16.–augusztus 31.
Középiskolák: 
június 16.–augusztus 31.

Nevelési, oktatási 
intézmények nyári 
zárvatartása
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Emlékezetes élmény marad 
AZ ÜNNEPI RENDEZVÉNY
Fél évszázad nagy idő. Az, hogy zeneiskolánk ilyen hosszú évtizede  
ken át megőrizte vezető helyét a város és a térség művészetoktatá
sában, önmagában igazolja az intézmény létjogosultságát, szere
pét, fon tosságát – hangsúlyozta Zsombok László polgármester 
a ju bi leumi emlékkönyvben megjelent írásában, és szóban is 
május 20án, a piac és fesztiválcsarnok népes közönsége előtt.

A térség elismerését az is jelezhette, hogy 
számos jeles vendég tisztelte meg az 
ünnepséget, a környék zeneiskoláinak 

vezetői közül is sokan megjelentek. Nem csak 
1967-es címzetes alapító igazgatónkat, Budai 

Imrénét köszönthettük – örömünkre, nagy 
taps közepette – a helyszínen, hanem a ceg-
lédi zeneiskola jelenlegi intézményvezetőjén, 
P. Szabó Zoltánnén, kívül annak legendás cím-
zetes igazgatóját, Béres Károlyt is.
 Zsombok Erika házigazdaként örömmel üd-
vözölte minden vendég megtisztelő részvé-
telét.
 Nagyon kellemes meglepetés volt a zene-
iskola Gyöngyharmat Kórusának szereplése. 
Az Oscar-díjas Mindenki című kisfilmből hí-
ressé vált – magas mércét jelentő – Bodzavirág 
című dalt is olyan színvonalon adták elő, amit 
a szakemberek is csak dicsérni tudtak.
 Bokor György – a Magyar Zeneiskolák és 
Művészeti Iskolák Szövetség elnökhelyettese 
– is gratulált a gyerekeknek. Boldog az a zene-
iskola – mondta –, ahol ilyen csengő, tiszta az 
éneklés, ahol Gallai Attila írja a zenét, ahol a 
zenekart Budai Imre alapította, ahol olyan ve-
zető van, mint Zsombok Erika.
 A zene szeretetében, örömében, derűben 
teljen el a következő ötven év is!
 Pecznyik Ibolya most is Kazinczy-díjához és 
az alkalomhoz illően adta elő Babits: Mozart 
hallgatása közben című versét. A költő idé-
zett „Csak a derű óráit számolom” gondola-
tának hangulatában került sor az elmúlt idő-
szak legkedvesebb tanárainak megnevezésére. 
A művészoktatók, Budai Imre (fafúvós), Szent-
mihályi Gyula (hegedű) és három zongorata-
nár indították el itt a szereteten, megbecsü-
lésen, sikeren alapuló zenei nevelést.
 Budai Imrénél kezdett ötven éve itt furu-
lyán tanulni az a monori születésű Bekker Gyu-
la is, aki most – díszvendégként visszatérve  – 

 meghatottan idézte emlékeit. Hallgatósága 
elismeréssel értesülhetett számos jelentős ha-
zai és nemzetközi zenei díjáról. A világjáró 
balmazújvárosi Bekton Ifjúsági Fúvószene-
kar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitünte-
tett karmestereként és Mazsorett Csoportjá-
nak közreműködésével itt is olyan fergeteges 
sikert aratott, hogy a többszöri vastaps és a 
közös éneklés után is alig akarta a közönség 
elengedni őket. A zenei és látványbeli sokszí-
nűség, a jó ételemben vett szórakoztatni tu-
dás nagy hatással volt a közönségre.
 Jó, hogy most is négyen, Bekker Gyulá-
val harmincegyen kerültek már eddig zenei 
pályára a monori zeneiskolából. Ilyen neves 
művész Mocsári Károly is, akinek díjnyertes 
monori tanítványai vannak jelenleg is itt, és 
itteni kollégáival koncertezik is. És hányan 
szerették meg itt rajtuk kívül is a zenét!
 Bejelentés hangzott el arról, hogy a jelenleg 
a ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Is-
kola Monori Tagintézményeként működő ze-
neiskola jövőre a Monori Tankerülethez kerül, 
felvéve Budai Imre nevét. Fodor Gábor, a ceg-
lédi tankerületi igazgató azt üzente a követ-
kező fenntartónak, hogy: kincset kap a kezé-
be, vigyázzon rá! B.G.

A Gyöngyharmat Kórus énekelt A kórustagok is élvezték a rendezvényt Fodor Gábor tankerületi igazgató és Bekker Gyula

Az alapító és a ceglédi delegáció

Zsombok Erika és a díszoklevél

Zsombok Erika (balra) köszöntötte Budai Imrénét
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A harcművész 
A thai boksz – eredeti nevén muaj thai – a legkeményebb küzdősportok 

egyike. A sport űzői fizikailag és mentálisan is kemény próbatételnek vannak 
kitéve egyegy küzdelem alkalmával. Nem a puhányok kedvelt sportága ez. 
Beck Jenő sem az a fajta, aki megijed a saját árnyékától, ha így lenne, nem 
lehetett volna a sportág egyik kiváló hazai képviselője. A kickbox és a thai 
boksz egykori kiválósága ma már Monoron, edzőként neveli tanítványait 

fegyelemre, kitartásra és a pusztakezes harcművészet fortélyaira. 

Május közepén második alkalommal rendeztek Mono-
ron muaj thai-gálamérkőzéseket. A sporteseménynek a 
Szterényi József Szakgimnázium és Szakközépiskola tor-
nacsarnoka adott otthont. Beck Jenő elmondta, tervei sze-
rint évente két alkalommal rendezik meg a monori muaj 
thai gálát, tavasszal és ősszel, legközelebb decemberben. 
Mindenképpen érdemes személyesen végignézni egy thai 
boksz-mérkőzést, az élmény testközelből az igazi, a televí-
zión keresztül nem jön át az a parázs hangulat, ami a mér-
kőzéseket övezi. (A mérkőzésekről és az edzésekről többet 
is megtudhatnak a www.thaibox.co.hu internetes oldalon.)
 Hasonló sportesemény nincs a környéken, Beck Jenő út-
törője lehet a térségben a thai boksz „meghonosításának”. 
Mint mondta, külön öröm számára, hogy Zsombok Lász-
ló polgármester is támogatja a kezdeményezését, amely a 
városi sportcsarnokban találhat új otthonra, az új hely-
színen pedig nemzetközi gálává is alakulhat.

Testközelben a küzdelem

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. június 30-ig,  

vagy a készlet  
erejéig tart.

Tipp:

Ezt csípje meg!

Rendezvényt  tervez?

Szervez?  Megoldás: 

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

120Ft

195 Ft 
helyet t

az újság 

fel mu ta tójá nak!

Tidinett műanyag 

ruha-
csipesz
                       2

0 db-os

R eccsen a csont, fröccsen a vér, és 
mint a zsák, úgy dől el az ellen-
fél egy jól irányzott rúgás után 

– egy muaj thai mérkőzésen ez egyál-
talán nem meglepő látvány. Kemény 
sport a thaiföldi pusztakézzel vívott 
harcművészet, ennek ellenére nem 
lenne szerencsés, ha egyből pálcát 
törnénk fölötte. Ugyanis a harcmű-
vészet – még ha első ránézésre durvá-
nak is tűnik – egy jó edzővel párosítva 
az életre is felkészít. Nem agresszív harco-
sokat gyárt, hanem kiegyensúlyozott, kitartó, a 
kihívásokkal bátran szembenéző embereket nevel. 
A küzdősport sok esetben még azokból is embert 
farag, akik amúgy jó eséllyel elkallódnának. Ennek 
Beck Jenő a megmondhatója, aki edzőként sok gye-
rek életébe nyert bepillantást. 
 Beck Jenő aktív sportolóként 35 éven át volt ré-
szese a küzdősportok világának. Pályafutását kilenc 
évesen kezdte, ökölvívó szeretett volna lenni, de a 
szülei ezt nem nézték jó szemmel, ezért labdarúgó-
edzésekre járt, de a sportágban nem találta meg a 
számításait. Végül csak úgy lett, ahogy szerette vol-
na, az ökölvívásból azonban kick-box lett. Az edzé-
seken gyorsan kiderült, hogy tehetsége és kitartá-
sa is van a küzdősporthoz. Olyannyira, hogy rövid 
időn belül kivívta magának az elismerést a sportág 
hazai berkein belül, és a kick-boxszal eltöltött évek 
alatt tizenegyszer nyerte meg a magyar bajnokságot. 
Az első, úgynevezett full contact mérkőzést – ami-
kor védőfelszerelés nélkül, teljes erővel mennek a 

támadások – is Beck Jenő vívta Magyaror-
szágon, a szombathelyi Wéber Józseffel, a 

hazai kick-boksz egyik kiemelkedő alak-
jával. A küzdelmet ugyan Wéber nyer-
te, de Beck Jenő számára örök emlék 
maradt az a mérkőzés. 
 A 90-es évek közepén néhány 
évig az ökölvívásban is kipróbálta ma-

gát, az amatőrök között edzett, így pró-
bálta erősíteni a kéztechnikáját, ami a 

kick-box-mérkőzéseken gyengébbnek bi-
zonyult. Amatőr ökölvívóként is rövid időn 

belül sikeres lett, bronzérmet szerzett az országos 
bajnokságban. Képességeire a profi edzők is felfigyel-
tek, egy osztrák klubhoz igazolt, ahol négy mérkőzést 
lejátszott, veretlenül. A rövid profi bokszolói karrier 
után pedig a már emlegetett muaj thai következett. 
 – Pécsi születésű vagyok, ott kezdtem a muaj thai 
edzéseket is, Blazsekovics Ferenc klubjában – emlék-
szik vissza Beck Jenő. – Ez az egyik legkeményebb 
harcművészet, ahol teljes értékű ütések és rúgások 
vannak, a térdet és a könyököt is lehet használni. A 
muaj thai több száz évvel ezelőtt még harcművészet 
volt, ezzel a technikával Thaiföldön háborúkat is 
vívtak a korabeli harcosok, 1934-óta jegyzik sport-
ágként. Ma pedig már ott tartunk, hogy a thai box 
hamarosan olimpiai szám lehet. 
 Beck Jenő a munkája miatt Pécsről a fővárosba köl-
tözött 2004-ben, ahol Rehák Györgytől, a thai boksz 
hazai úttörőjétől tanulhatott. Szakmailag sokat fej-
lődött, többek között ennek is köszönhető, hogy ma 
már edzőként adja tovább a tudást, közel két éve im-
már a monori G.E.T.-GYM Muay Thai Clubban. 
 – A monori sportolók egyre jobb eredményeket ér-
nek el, nem csak a hazai porondon, hanem már kül-
földön is – mondja tanítványairól. – Másfél év alatt 
25 érmet szereztek, van már magyar bajnokunk is, 
kimondottan tehetségesek a fiatalok. Sokan belekós-
tolnak ebbe a sportágba, de a kemény edzések meg-
szűrik a jelentkezőket. Csak azok maradnak, akikben 
megvan a kellő eltökéltség. Hiába a jó mozgáskultú-
ra, ha nem párosul hozzá kitartás. A megmaradók-
ból viszont jó eséllyel lehet majd sikeres sportoló. 
 Beck Jenő edzőként és a város lakosaként is meg-
találta a számításait Monoron. Mint mondta, szereti, 
hogy tiszta és rendezett a város, emellett az is fontos 
szempont volt, hogy az új lakóhely az egész családja, 
így a gyermeke számára is biztonságos legyen. Hosz-
szú távra tervez a településen – tudtuk meg –, még a 
pécsi családi házát is eladná, hogy végleg Monoron 
telepedjen le. Emellett eltökélt szándéka, hogy minél 
szélesebb körben tegye ismertté a thaiföldi harcmű-
vészetet, és kihozza a legjobbat a küzdősport iránt 
érdeklődő fiatalokból, Monoron is.  Varga Norbert

Beck 
Jenő
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Hirdetés

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt  
dolgai  LXXXVII.
Az 1922-es év első  
felének eseményeiből

ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!

    Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől! Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra 

2017. július 14-ig. 
Most ajándék mini
ventilátorral várjuk.

* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton
   résztvevők részesülnek a készlet erejéig, a 
   hirdetés felmutatásával, maximum 2017. július 14-ig.

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

A fájdalommentes hallásvizsgálat után 2 hétig
ingyen hordtam a szinte láthatatlan hallókészüléket.

És a tévézés is újra közös, másokat nem zavaró
élmény, mert a hangok tisztán, a fülemben szólnak.

Azóta a zajos utcán is jól hallom, 
ahogy az unokám az óvodáról mesél.

www.victofon.hu

E lsőként a gazdatársadalommal 
ismerkedett meg a gazdakör-
ben, ahol mintegy kétszáz te-

kintélyes polgár – gazdák, iparosok – 
vegyesen jelentek meg. A házigazda, 
Bokros Sándor elnök köszöntése után a 
főszolgabíró „elmésen fejtegette a gaz-
datársadalom jó tulajdonságait és hibá-
it. Beszélt a korszerű gazdálkodásról, a 
termények okszerű értékesítéséről, az 
adóról, melynek súlyosodó terhét ipar-
kodni kell többtermeléssel elviselhető-

vé tenni”. Beszédét feszült figyelem és 
elismerő éljenzés kísérte.
 Szilveszteri banketten ünnepelte meg 
a monorkerületi takarékpénztár az öt-
venéves fennállásának jubileumát a 
kaszinóban, részvényesekkel és meg-
hívott vendégekkel. Kégl János dr. vezér-
igazgató a pénzintézet nevében mint 
házigazda üdvözölte a vendégeket. El-
sőnek „Rubinek István dr. országgyű-
lési képviselőt, akinek munkásságát 
a haza és a kerület érdekében kitűnő 
levőnek mondotta”. Ezt követően ha-
tásos felszólalások hangzottak el, töb-
bek között Molnár János református lel-

kész részéről.
 A Monori Általános Ipartestületben 
rendes évi közgyűlésen (február 19-én) 
tisztségválasztás történt, Baltigh Árpád 
dr. ügyvéd, iparhatósági biztos elnökle-
tével. Az iparosok a testület vezetésére 

„ambiciózus, a kor viszonyai közt helyét 
megálló egyént óhajtottak”. A három 
jelölt közül Rendek Sándor kovácsmes-
tert választották elnökké. Alelnöknek 
Balog Ferenc, pénztárosnak id. Baranyi 
Ferenc kalaposmester kapott bizalmat. 

Egy hónap múlva a Monori Iparosok és 
Iparosifjak Olvasóköre is közgyűlést tar-
tott, ahol elnökké „egyhangúan Kalmár 
Mihály gőzmalom tulajdonost (a péteri 
úti malom tulajdonos elődje, Vantulek 
Pál vejét) választották meg, aki tartal-
mas programot ígért a közművelődési 
és iparügyi tevékenységben”.
 Országszerte megindult az akció a 
hősi halottak emlékének megörökíté-
sére, emlékoszlopok és táblák emelé-
sére. A monori járás területén elsőnek 
Molnár János református lelkész kezde-
ményezte az emlékoszlop felállításának 
mozgalmát. A minták és árajánlatok ösz-
szegének megismerése után azonban a 
község még nem volt abban a helyzet-
ben, hogy a kivitelezést megkezdje. A 
gyűjtést és az akciót tovább folytatták.
 Halálesetek is történtek. Elhunyt 
Huppert Bernátné, 86 éves korában. A 
matrónát a kereskedelmi élet tisztes 
szereplőjének és mint a jótékonysági 
akciók egyik zászlóvivőjének tartot-
ták. 30 évig volt elnöke az izraelita jó-
tékony nőegyletnek. Február hóban el-
hunyt dr. Fuchs Jenő községi orvos fia, 
dr. Fuchs Ferenc gyakorló orvos 32 éves 
korában, hosszas szenvedés után. Mély 
fájdalommal gyászolták dr. Fuchs Jenő 
és neje, Fuchs Sára, valamint az elhunyt 
nővérei: Olga, özv. mindszenti Hirkó Bé-
láné; Margit, dr. Dabasi Ödönné és Ilus, dr. 
Adler Sándorné, férjeikkel és gyermeke-
ikkel.
 A kereskedők körében a gazdakö-
zönség kényelme és „oknélküli költsé-
gek” megtakarítása érdekében Thuróczy 
Miklós a vaskereskedésében (az egykori 
Herodek István utódaként, a mai Forrás 
Áruház helyén) „az összes mezőgazda-
sági gépekben, ekékben , boronákban, 
répa- és szecskavágókban gyári árakon 
kapható gyári lerakót létesített”.
 Így zajlott az élet monori elődeink 
említett idejében.
 Forrás: Közérdek (1914–1932) – a mono-
ri és gyömrői járás érdekeit felölelő közgaz-
dasági és iparügyi lap. Az Országos Egy-
séges Polgári Párt hivatalos lapja. Felelős 
szerkesztő: Süveges József kiadótulajdonos 

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Madarász Elemérnek, a monori járás főszolgabírójának, aki Nyár egy
házán lakott, az év első napjaiban volt lehetősége Monorra, a kibő
vített hivatali épületbe beköltöznie. Ezt követően tudott csak érdemi 
módon kapcsolatba kerülni a monori társadalom személyiségeivel.
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Az egykori Péteri 
úti gőzmalom. 
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Vigadó 

étterem
Monoron a  

városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

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

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket!

Napi menü: 
899 Ft/fő/3 fogás

2-féle levesből és  
5-féle második fogásból 
válogathat. 
Plusz egy napi 
desszerttel várjuk!

Minden nap 
Vigadó! www.monorivigado.hu

akcio.patriatakarek.hu/ingatlanhitel

Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A THM-ek meghatározása az 
aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása 
esetén a THM értéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A jelzáloghitelek igényléséhez a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás 
megkötése vagy megléte szükséges. 
A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya 
által nyújtott támogatás. 
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül 
ajánlattételnek. Kérjük, a részletekről tájékozódjon a PÁTRIA Takarék fiókjaiban vagy a 
honlapunkon közzétett dokumentumokból és Hirdetményből. További, részletes információért 
forduljon munkatársainkhoz, vagy keresse fel az akcio.patriatakarek.hu/ingatlanhitel honlapot és 
kérjen ajánlatot.

Ezernyi élmény várja  
a monori pincefaluban

   Egy napra újból a hazai borá-
szat fővárosává válik a Monori 
Pincefalu. A Borvidékek Hétvé-
géje június 10-én várja a borok és 
a gasztronómia kedvelőit.  
 Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
Borvidékek Hétvégéjén az ország 
számos borvidéke – köztük az or-
szág legismertebb borászataival – 
képviselteti magát a strázsahegyi 
rendezvényen. A pincefalu leg-
szebb és legjobb adottságaival ren-
delkező borospincéi várják majd a 
vendégeket június 10-én. A ven-
dégborászokat is itt találják majd 
az érdeklődők. Kóstolhatják majd 
többek között az egri Juhász test-
vérek, a villányi Bock Pince és a 
szekszárdi Bodri Pincészet bora-
it is. Természetesen több, évek óta 
visszajáró borászatot is találhatnak 
majd a több mint 30 nyitott pince 
egyikében. Az ideérkező vendégek 
a kóstolópohár megvásárlásával 
(1900 forint) bortallérokat kapnak, 

melyet bármelyik nyitott pincében 
lefogyaszthatnak. Ezen felül a to-
vábbi fogyasztást mindenki kész-
pénzben tudja majd rendezni.
 A borok mellett igazi össz-
művészeti fesztivál várja a pin-
cék között sétálókat. A rendezvény 
különleges helyszínein ismerhe-
tik meg a pincefalu ezernyi élmé-
nyét. Népi mesterségek bemutatói, 
kézműves-foglalkozások, házias 
ízek, zenekarok és táncosok vár-
ják az idelátogatókat, és idén is a 
rendezvény vendége lesz a pin-
cefalu különös lakója, Bor Ivó és 
kedvese, Bor Virág.  
 A rendezvényen három külön-
böző zenei élményt ígérő koncert 
várja az igényes zene kedvelőit. 
A Borvidékek Hétvégéje vendé-
ge lesz a monori kötődésű, de or-
szágosan ismert Kiss Kata Zene-
kar, továbbá fellép a tengerentúlon 
töretlen népszerűségnek örvendő 
smooth jazz hazai úttörője, Zolbert. 
 Az idei rendezvény a Ladány-
bene 27 élő koncertjével zárul. 
A zenekar 1985-ös megalakulá-
sa óta nagy népszerűségnek ör-
vend. Az első magyar reggie-
albumot is a Ladánybene adta ki 
1991-ben, majd 2002-ben az első 
dubalbum, öt évvel később pe-
dig az első riddimalbum is a ze-
nekar műhelyéből került ki. 
 A Borvidékek Hétvégéje idei 
programkínálata minden eddi-
ginél gazdagabbnak ígérkezik. A 
tavaly felújított Szent Orbán tér is 
igazi rendezvényközponttá válik, 
egész nap színpadi programokkal 
fogadják a szervezőkaz érdeklő-
dőket.
 Jöjjenek el június 10-én és éljék 
át személyesen a pincefalu által 
kínált ezernyi élményt! 

10:30 Borrendi felvonulás 
Monor megújult  
városközpontjában 
11:00 Hivatalos megnyitó 
és borrendi tagavatás 
14:00-20:00 Vendégváró 
pincék nyitva tartása 
15:00-17a:00 Helyi és  
környékbeli zenekarok  
bemutatkozása 
17:30 Kiss Kata zenekar 
18:30 Zolbert a magyar 
smooth jazz úttörője 
21:00 Ladánybene 27 
élő koncertje

Tervezett  
programok
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Sokan szavaztak  
a gyerekrajzokra

   A Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár idén is 
meghirdette rajzpályáza-
tát, melyre több mint 400 
pályamű érkezett. A rajzo-
kat a közönség is zsűriz-
te, a legnagyobb közössé-
gi oldalon lehetett szavazni 
a gyerekek alkotásaira. A 
legtöbb szavazatot, szám 
szerint 158-at Bodó Bálint 
(Bóbita Tanoda) rajza kapta, 
ezzel pedig elnyerte a kö-
zönségdíjat. Második he-
lyezést ért el Árvai Maja 
rajza 143 szavazattal, a har-
madik helyen Varga Virág 
végzett, a pályaművére 69 
szavazat érkezett.  
 Az ünnepélyes ered-
ményhirdetést május 10-én 
tartották, a díjakat Zsombok 
László polgármester adta át a gye-
rekeknek. 
 A városi rajzpályázat további 
eredményei: aranydíjas okleve-
let kapott: Katona Boglárka, Kon-

dás Kornélia, Mocsári Júlia, Tatár 
Olivér (Ady Úti Általános Iskola); 
Balogh Ádám, Demeter Rebeka, He-
vesi Emma (Bóbita Tanoda); Biczo 
Tímea, Csontos Júlia, Tóth Örs, Vet-
Hirdetés

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 
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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. június  
15-én  és 21-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!

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

Nem vagyunk mi kispályások – ezzel a 
címmel hirdetett szurkolói pályázatot 
fiataloknak a vizes világbajnokság kap-
csán az Összefogás XI. Sportegyesület és 
a Bp2017 Nonprofit Kft. A pályázatot elő-
ször a 2016-os labdarúgó Európa-baj-
nokságra írták ki, lényege, hogy a 3-18 
év közötti, 10 fős csapatok mutassák, 
miként szurkolnak a magyar verseny-
zőknek. Verssel, rajzzal, táncos koreo-
gráfiával vagy akár egy rövid videofilm-
mel is lehetett nevezni a pályázatra, az 
egyetlen megkötés az volt, hogy egyedi 
produkciót adjanak elő a fiatalok. A leg-
kreatívabb csapatokat ajándékkal jutal-
mazták, a legjobbak pedig a helyszínen 
szurkolhattak a magyar sportolóknak. 
 A Monori József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakgimnázium diákjai is 
rész vettek a pályázaton, mint utóbb ki-
derült, kimagasló eredménnyel végez-
tek. A sikeres pályázat eredményeként 
a győztes csapatok május 21-én részt 
vehettek a Kamaraerdei Ifjúsági Park-
ban megtartott I. Újbudai Vízimajálison, 
ahol ünnepélyes keretek között jutal-
mazták az elismerésre méltó teljesít-
ményüket.  nfo 

Jó szurkolók  
a JAG-os diákok

ró Sára (Csillagfürt Alapítvány); 
Tóth László (Napsugár Óvoda). 
 Oklevélben részesült: Benkó 
Maja Dóra, Borzsák Zsófia, Csuzi 
Emese, Gosztola Sára, Seres Ábel,  
Varga Natasa (Ady Úti Általános 
Iskola); Balázs Benjámin Simon, 
Baranyi Kriszta Kata, Bernula Re-
gina, Lelkes-Takács Rebeka, Seres 
József (Kossuth Lajos Általános 
Iskola); Árvai Maja, Ferencz Ale-
xander Ignác, Illési Tiara, Kovács 
Brigitta, Schumann Dóra, Vicsápi 
Lili (Nemzetőr Általános Isko-
la); Borzsák Boglárka, Pintér Regi-
na (Jászai Mari Általános Isko-
la); Balogh Ádám, Balogh Boglárka, 
Bodó Bálint, Demeter Rebeka, Föl-
desi Mihály, Gencsi Olivér, Haj-
du Gréta, Hascler Richard, Hege-
dűs Ádám, Hevesi Emma, Pacsirta 
Zsófia, Papp Balázs, Pethő Marcell, 
Scheuring Ferenc, Sulyok Lili, Tóth 
Levente, Tóth Melinda, Varga Vi-
rág (Bóbita Tanoda); Darázsi Fló-
ra, Halasi Tímea, Hortobágyi Zsófia, 
Nagy Borka, Novotarski Noémi, Turi 
Anita, Vetró Dániel, Vetró Márton 
(Csillagfürt Alapítvány); Hangyás 
Csenge, Kötő-Szakács Sára, Eöllös 
Emese, Manócska Csoport (Nap-
sugár Óvoda); Kövesi László, Lo-
vas Lara Tamara, Matuz Lili, Ritvay 
Boglárka (Petőfi Óvoda).
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LELET A MÚLTBÓL

Hirdetés

Programajánlatunk

június 16. 
péntek

előadás kezdete: 
20:00

Hármasoltár  
című egész estés előadása

Minden péntek este várjuk szeretettel 18:00-tól üdvözlőitallal!
Helyszín: Monor, Strázsahegy, Mézes sor 100. Ajánlott parkolás az Orbán téren. 
Jegyek: Elővételben vásárolhatók a monori Goods Market üzletben, vagy elővétel-
ben elektronikus jegy kérhető.
Információ: info@kertibuli.hu | +36-70/601-4242 | Újvári Anett  
Nyitvatartás: 18:00–23:00 

június 23. 
péntek

előadás kezdete: 
20:00

június 30. 
péntek

előadás kezdete: 
20:00

július 7.
péntek

előadás kezdete: 
20:00

stand-up comedy előadása

akusztikus estje

Túl minden határon
című egész estés előadása

Földes László - HOBO

Felméri Péter

Vastag Csaba

Vujity Tvrtko

Az előadások változtatásának jogát fenntartjuk!

Megnyitotta kapuit Monoron, a Strázsán!

Nyári gyerektáborok Monoron
Sportválasztó tábor

A gyerekek minden nap két sporttal 
ismerkedhetnek meg. Olyan sportok 

kerülnek bemutatásra, amik Monoron 
(és környékén) elérhetőek gyerekek 

számára. Célom ezzel a táborral, hogy a 
gyerekek játékosan ismerkedhessenek 

meg a sportokkal és olyan aktív 
foglalkozást választhassanak, ami őket 

érdekli. 
Időpont: július 3–július 7.  

(8.00–16.30-ig, pénteken 13.00-ig)

Természettábor
Kockulnak a lurkók állandóan, ha kimen-

nek az udvarra akkor is csak saralnak 
és nem foglalkoznak a velük szemben 

lévő rózsabokorral. Azért, hogy tényleg 
értelmes dolgokkal foglalkozzunk és a 
nálunk töltött időben játszva tanulja-
nak a gyerekek hívtam egy cserkészt. 

Hátizsákot felkapva ismerjük majd meg 
együtt a környezetünket és a természetet.     

Időpontok: június 26–június 30. 
és július  24–július 28.  

(8.00–16.30-ig, pénteken 13.00-ig)

Kézműves-menőtábor
Miért menő? Mert a menő szó, most menő 
a gyerekek körében és mert ez a tábor az 

lesz. A nem kézműveskedéssel töltött időt 
játékokkal fogjuk eltölteni, csapatverse-
nyekkel, bunkerépítéssel, stb. Gyerekek 
csapatnevet választanak, mindenkinek 

lesz valamilyen felelőssége, csapatoknak 
lesz saját bunkere, saját fejdísze, saját 

mondókája, stb. 
Időpont: július 10–július 14.  

(8.00–16.30-ig, pénteken 13.00-ig)

Mesetábor
Mindenki szereti a meséket, ugye? 

Gyerekek meg főleg, mert nekik  
nem való a Dr. Csont és társai, így 
nagyon más lehetőségük nincs is.  

A részt vevő gyerekek által  
javasolt meséket fogjuk majd 

meghallgatni, megnézni és 
azokkal kapcsolatos izgalmas 

feladatokkal  
és játékokkal fogunk foglalkozni.

Árak: 25 000 Ft/tábor tízóraival, ebéddel és uzsonnával.   
Több tábor/tesó részvétel esetén kedvezmény. 

Helyszín: Monor, Strázsahegy, Mézes sor, 100 forintos Szabó Pince  
(Kilátónál, az eljutásban tudunk segíteni)

Információ: 06-70/601-4242   info@kertibuli.hu  Újvári Anett 
facebook.com/groups/nyarigyerektaborokmonoron

Időpont: július 17–július 21. 
(8.00–16.30-ig, pénteken 13.00-ig)

M ostanában nem lehetett hétvégi 
programhiányra panaszkodni Mo-
noron. Gyakran naponta több fi-

gyelemre méltó kulturális, szórakoztató és 
sporteseményből választhattunk, immár a 
szabadban is.  És ez örvendetes, mert egy-
re többen találhatták meg az érdeklődési kö-
rüknek megfelelőt.
 Mindemellett sokak számára meglepőnek 
tűnhetett, hogy milyen nagy létszámban töl-
tötte meg a közönség a Vigadó dísztermét 
május 19-én, a Szarmaták Monoron című is-
meretterjesztő előadásra. Igazolódott ezzel a 
Monorért Baráti Kör és a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ előzetes feltevése, hogy ezt 
érdemes megszervezni. És örömünkre egy-
szersmind megcáfolódhatott az a közkeletű 
vélekedés is, hogy a ma emberét egyre inkább 
csak a mindennapi hasznosításra fordítható 
gyakorlati dolgok érdeklik.
 Vetített képes előadásában Jászberényi Mó-
nika – a Ferenczy Múzeumi Centrum Gödöl-
lői Régészeti Látványraktár munkatársa – 

először a környékbeli feltárások általános, 
átfogó tudományos hátteréről beszélt. Ami-
kor azután áttért a konkrét helyi vonatkozá-
sokra, akkor derült ki igazán – az országos 
média figyelemfelkeltésének, és a lokálpat-
riotizmusnak is köszönhetően –, hogy vá-
rosunk lakóit a monori események igenis 
érdeklik, még akkor is, ha több mint másfél év-
ezreddel ezelőtti leletekről van szó. Az előadó 

– aki az M4-es gyorsforgalmi út építése előt-
ti régészeti feltárás résztvevője – láthatóan 
örömmel válaszolt a minden korosztály ré-

széről feléje záporozó kérdésekre. A szarma-
ták körárkos temetkezési rítusainak részlete-
iről, kinézetükről, hitvilágukról, nyelvükről, 
származásukról, fegyvereikről, fazekas és ko-
vácsmesterségükről, kültéri kemencéikről; és 
sok másról is gyarapíthattuk ismereteinket. 
Megtudhattuk Jászberényi Mónikától, hogy 
a harminc sír között egy feltehetően családi 
temetkezési helyet is találtak, benne többek 
között egy aranyozott bronz ruhakapoccsal 
és gyöngyökkel ékszerezett nő maradványa-
ival. Hun és avar leletek nem kerültek elő, de 
Árpád-koriak igen. Egy leletekért aggódó kér-
désre válaszában kitért arra, hogy a készü-
lő út nyomvonalán semmiképp nem fognak 
változtatni. Megtudhattuk, hogy az ásatáso-
kat Monor határában bárki megtekintheti, ott 
dolgozni, segíteni pl. vállalkozó kedvű diá-
kok is jöhetnek. 2018-ra szeretnék raktáruk-
ba szállítani, illetve feldolgozni az itt talált 
anyagot. Múzeumuknak minden évben je-
lenik meg évkönyve, a monori lelőhely isme-
reteit maga előadónk dolgozza majd fel. To-
vábbi kérdésre válaszolta azt, hogy Monoron 
is kiállításra kerülhetnek az itt talált tárgyak 
némelyike, ha megfelelő helyet biztosítunk 
számára. A találkozó még egyéni kérdések-
kel, beszélgetésekkel is folytatódott. Többet 
megtudhattunk a múltunkról. B.G.

Régészeti különlegesség
Nagy érdeklődés kísérte a 
Szarmaták Monoron című 
régészeti előadást.

Igazi régészeti különlegesség a Monor határá-
ban található szarmata temetkezési hely
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PROGRAMOK

Hirdetés

Hirdetés

PEDAGÓGUSNAP
Június 1. 14 óra 30
Vigadó, díszterem

ÉVZÁRÓ NÉPTÁNCGÁLA
Június 2. 18 óra
Művelődési ház

BORVIDÉKEK  
HÉTVÉGÉJE
Június 10. 

MŰVÉSZETI  
NAPKÖZIS TÁBOR 
Július 10-14.

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.

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI  
DÖNTÉS ÉVFORDULÓJÁN
Június 3. 18 óra
Gera kert  

HANGOLÓRA AZ 50 ÉVES  
MONORI ZENEISKOLÁBAN
Június 7-8.
Városi zeneiskola

KOSSUTH ÓVODA 50 ÉVES  
ÉVFORDULÓJA
Június 9.
Kossuth óvoda 

ÜNNEPI KÖNYVHÉT  
A KÖNYVTÁRBAN
Június 9. 14 óra
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár

VÉRADÁS
Június 14.
Művelődési ház

VÁROSI ZENEISKOLA  
TANÉVZÁRÓ HANGVERSENYE
Június 15. 17 óra
Vigadó, díszterem

MONOR OPEN NYÍLT TENISZVERSENY
Június 17. 9 óra
Információ: www.monortenisz.atw.hu.
Monori SE, sporttelep

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK TALÁLKOZÓJA
Június 17. 
Művelődési ház

HELYTÖRTÉNETI DÉLUTÁN  
CSÓKA GÉZÁVAL
Június 23. 16 óra
Információ: www.monorkonyvtar.hu
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár

MONOR OPEN NYÍLT  
TENISZVERSENY
Június 24. 9 óra
Információ: www.monortenisz.atw.hu.
Monori SE, sporttelep

VII. MONORI FOGATHAJTÓ-  
VERSENY
Június 24. 9 óra
További információ: 06-70/530-21-41.
Bacchus tér

MEGNYÍLIK A „TÖLTŐÁLLOMÁS”  
A KÖNYVTÁRBAN
Június 24. 18 óra
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár

A programok részleteiért keressék  
a megadott elérhetőségeket vagy  
az egyesületek, klubok vezetőit! 

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

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!

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!

Mindhárom mobilszolgáltató publikus 
kínálatában nem hozzáférhető kedvezményes 
ajánlata.
•  Akár korlátlan beszélgetést választó előfizetőként!
•  Feketelistás ügyfelek csatlakozására is van 

lehetőség.
•  Előfizetések megkötéséhez egyszeri regisztrációs díj.
Érd.: 06-70/624-8359, telefonflotta@freemail.hu

Telefonálj kedvezőbb 
feltételekkel!

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

G
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Életfák, gyöngyök  
és a perifériART

   A Vigadó Közös Nevező 
kiállítássorozatán – a távolabbi 
vendégek után – ismét a környék-
beli alkotók műveit üdvözölhet-
tük városunkban. A május 8-i 
megnyitón kellemes meglepetés 
is érhette a megjelenteket. A meg-
hívón meghirdetett Várhalminé 

Czinke Mária már nem ismeret-
lenként érkezett hozzánk, hiszen 
2015 tavaszán üllői társával, egy 
éve pedig önállóan állított ki ná-
lunk. Hullámvonalas technikával 
készült, lírai realizmusú, termé-
szeti jelenségeket ábrázoló képei 
és a szivárvány színeit lebegően 

megragadó ábrázolásmódja ma-
radhatott meg akkor emlékeze-
tünkben. Most azt nyilatkozta, 
hogy sorozatokat fest, különféle 
variációkban, ugyanarra a témára. 
Ebből most életfáit láthattuk, sa-
játos, az eddigieknél filozofiku-
sabb értelmezésében. Az ő festé-
szete mellett kiállítótársa – Rakó 
Éva gyöngyfűző – a manuális mű-
vészetet képviselte, ahogy azt a 
megnyitót tartó Görög Béla (a ve-
csési perifériART képzőművészeti 
stúdió vezetője) megfogalmazta. 
Számára ez kikapcsoló, megnyug-
tató, másokat megörvendeztető 
tevékenység – mondta. Ma már 
egyedi cseppformái, speciális ja-
pán gyöngyből készített figurái – 
a kedvelt karkötők mellett – ere-
detiségét mutatják.
 A meglepetés az volt, hogy 
Czinke Mária stúdiótársait is fel-
kérte, hogy néhány képükkel gaz-
dagítsák kiállítását. Így Pénzné 
Somogyvári Zsuzsanna, Ambrus 
Gabriella, Szőke Marianna, Kainzné 
Pósa Mária, Rubitsek Ibolya, Gál Sán-
dor, Blázy Zsuzsanna, Martin-Réka-
si Adél, M.Kaiser Ilona, Dobos Ró-
zsa és  magának Görög Bélának az 
alkotásai még sokszínűbbé tették 
Vecsés monori képzőművészeti 
megismerését. B.G..     Csavargók (Görög Béla)

Világfa (Várhalminé Czinke Mária)

Hirdetés

KULTÚRA
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SPORT

A Monori SE U12-es csapata nyerte meg 
a Danone Focikupa a Gyermekekért 
torna döntőjét a Honvéd régióban. A 

torna döntőjében a monoriak az Ikarus után-
pótlás alközpont csapatával mérkőztek meg, 
a rendes játékidőt 0-0-s döntetlennel zárták 
a csapatok, a büntetőpárbajban pedig a Mo-
nori SE fiatal labdarúgói bizonyultak jobb-
nak, így ők vehetnek részt az utánpótlástor-
na  budapesti döntőjében. A monori csapat 
tagjai: Tóth Bertold (kapus), Bretka Márk, Mol-
nár Milán, Szűcs Dávid, Zilahy Alex (védők), 
Urbán Péter, Tomasek Gergő, Szabó Csaba, Bé-

kési Balázs, Révész Zsombor (középpályások), 
Ágoston Ádám, Bálint Dominik (támadók). A 
torna győztese a nemzetközi döntőben, az 
amerikai New Jersey-ben képviselheti Ma-
gyarországot. 
 A Danone Focikupa a Gyermekekért (Da-
none Nations Cup) professzionális gyermek- 
labdarúgó-kupát 15 éve rendezik meg, a más-
fél évtized alatt közel 2,5 millió gyermek 
vett részt a sporteseményen. Hazánkban a 
Magyar Labdarúgó Szövetség és a Danone 
Grassroots Program keretében zajlanak a 
mérkőzések. A torna célja, hogy a sport és a 
labdarúgás segítségével az egészséges élet-
módra és a kiegyensúlyozott táplálkozásra 
neveljék a gyermekeket. E cél elérése érde-
kében a Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetsége szakmai partnerként segíti a kezde-
ményezést. A kupát az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma támogatja, fővédnöke Nyilasi 
Tibor, 70-szeres magyar válogatott labdarúgó.
 Az idei tornán összesen 96 csapat 1152 
gyermekjátékosa vett részt. Ez jelentős lét-
számnövekedés a tavalyi 240 főhöz képest. 
A Monori SE csapata mellett a Csepel HC, a 
Gloriett SE, a Gyöngyös alközpont, a Hatvan 
alközpont, a Honvéd FC, az Ikarus alköz-
pont és a Jászberényi alközpont vett részt a 
regionális elődöntőn. A további elődöntőket 
május 27-én rendezik, a döntőre június 10-
én Budapesten kerül sor. A monoriaknak 
nem lesz könnyű dolguk, a döntőben töb-
bek között a Ferencváros, az MTK, az UTE, 
a Győri ETO és a Puskás Akadémia is az el-
lenfelek között lesz. A győztes Amerikában, 
New Jersey-ben képviselheti Magyarorszá-
got, a nemzetközi döntőben 32 ország U12-
es csapata vesz részt. 

Monor képviselheti  
Magyarországot  
NEW JERSEY-BEN
Abban az esetben, ha a Monori SE 
gyermeklabdarúgói megnyerik a 
Danonfocikupa országos döntőjét. 
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Hirdetés

             

          

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

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

Parole
 NYELVISKOLA

Nyári  
intenzív nyelv-
tanfolyamok

július 3. és   
augusztus 19. között,

egyhetes turnusokban.  

Van 
egy heted?

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 220   000 – 260   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

Könnyű fizikai munkára  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása
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SPORT

Hirdetés

Hetedik alkalommal 
rendezik meg idén jú-
nius 24-én a monori 
fogathajtóversenyt. 
A Bacchus téren meg-
tartott rendezvényt 
nagy érdeklődés öve-
zi, a 2011-ben civil 
kezdeményezésként 
indult verseny, melynek ötletgazdája Tóth László 
és főszervezőtársa, Tönköl Anita volt, ma már nem 
csak a városban, hanem a környéken is kivívta az 
elismerést. Az idei verseny lesz a második, ame-
lyet Tóth László emlékversenyként rendeznek meg. 
 Programok: 7 órakor érkezés, nevezés, reggeli. 8 
órától pályabejárás. 9 órakor ünnepélyes megnyi-
tó. 9 óra 30-tól akadályhajtás 1. forduló. 12 órakor 
ebédszünet, Tini Line Dance bemutatója. 12 óra 30-
tól polgármesterek hajtása. 13 órától akadályhajtás 
2. forduló. 15 óra 30-tól akadályhajtás összeveté-
se. 16 óra 30-tól pontgyűjtő. 18 órakor ünnepélyes 
eredményhirdetés, díjkiosztás, fogatkarusszel. 
 Az esemény szervezője: Monori Lovasbarátok 
Egyesülete. További információ: Bágyi Csaba tel.: 
06-30/276-9389, Kéri Gergő, tel.: 06-70/530-2141.
 N.

Fogathajtó-  
verseny  
a Bacchus téren

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198

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

V: zárva 

Akció: 
2017. június 1–30.

illetve a készletünk 
erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

Borsodi  
ízesített sör
dobozos 
0,5 liter

GO  
energiaital 
0,25 liter

Rauch  
Ice Tea 
PET , 0,5 liter

Cocolino  
öblítő
1 liter

Kőbányai  
sör
PET
2  liter

Pincemester 
félédes
PET,
2 liter

Dörmi  
Puhamaci
30 g

CBA  
Kutya- 
szalámi
1 kg

Riesenbrau  
sör
palack, 
0,5 liter

Kubu Play
0,4 liter

Márka  
üdítőital 
2 liter

CBA  
Izesített víz 
1,5 liter

Nestlé Aquarel 
ásványvíz 
1,5 liter

Löwenbrau  
sör
dobozos, 
0,5 liter

199 Ft  
helyett

179 Ft

109 Ft 
helyett

92 Ft

169 Ft 
helyett

149 Ft

499 Ft 
helyett

439 Ft

599 Ft  
helyett

549 Ft

445 Ft 
helyett

409 Ft

79 Ft 
helyett

69 Ft

175 Ft 
helyett

159 Ft

119 Ft 
helyett

99 Ft

175 Ft 
helyett

155 Ft

189 Ft 
helyett

169 Ft

79 Ft 
helyett

65 Ft

99 Ft 
helyett

79 Ft

179 Ft 
helyett

159 Ft

Monori teniszsikerek a Pest megyei 
felnőtt egyéni bajnokságon

   Április végén Vácott rendezte meg a Pest 
megyei Tenisz Szövetség a 2017. évi felnőtt 
egyéni és páros bajnokságot, melyen a TC 
Monor SE versenyzői kilenc fővel képvisel-
ték városunkat.
 Nyolc egyesület 71 indulója vett részt a 
meghirdetett hat versenyszámban, melyek 
közül négyben monori győzelem született, 
míg a másik két versenyszámban is sikerült 
egy-egy második illetve harmadik helyezést 
szerezni.
 A női versenyszámokban versenyzőink 
egymás között döntötték el a helyezéseket.
 A részletes eredmények:
 Női egyéni: 1. Hajdú Eufrozina, 2. Lipták Jú-
lia, 3. Pintér Nóra.

 Női páros: 1. Lipták Júlia/Pintér Nóra, 2. 
Hajdú Eufrozina/Mészáros Andrea.
 Nyílt férfi egyéni: 2. Horváthy Dániel.
 Zárt férfi egyéni: 3. Mészáros Marcell.
 Senior férfi egyéni: 1. Filadelfi Zsolt.
Férfi páros: 1. Filadelfi Zsolt/Mészáros Marcell.

F. G.

KERESÜNK
csomagolókat,  gépkezelőket
2 műszakos (12 órás) munkarendbe 
a Prologis ipari parkba, valamint

áru-összekészítőket és targoncásokat
kereskedelmi raktárba, 2 műszakos munkavégzésre 
Alsónémedibe. Pilis, Nyáregyháza, Monor, Üllő irányából 
ingyenes céges busszal a bejárás megoldott.
Felvételi interjú: 
2017. június 28., szerda, 13.00 óra, Monor, Bocskai u. 1.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Ingatlanába költöztek 
a méhek?

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

Ingyenes 
rajbefogást vállalok! 
40 éves méhészeti tapasztalattal.

Hirdetés
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Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett családtagunkat, 
Pete Sándort elkísérték utolsó útjá-
ra és sírjára elhelyezték a megemlé-
kezés virágait. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett családtagunkat, 
Bokros Jánost elkísérték utolsó út-
jára és sírjára elhelyezték a megem-
lékezés virágait.  

A gyászoló család 

•   Redőny, reluxa, harmónikaajtó szerelése és javítá-
sa! Gurtni csere. Érd.: Nagy Sándor, 06-20/321-0601

•   Festés-mázolást, tapétázást vállalok.  
Tel.: 06-20/310-8890

•   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 
mennyiséget! Tel.: 06-20/343-1067

•   Eladó ingatlant keresek Budapesten,  
és Pest megyében. Érd.:+36-20/288-4831 

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

•   Monoron eladó-kiadó családi házat, lakást,  
telket keresek. Hívását előre is köszönöm. 
Tel.: 06-20/397-4055

•   Cserépkályha, kandalló. Gyors, korrekt, reális áron 
garanciával mesterembertől. Tervezés, építés, át-
építés. Vad Gábor 06-20/960-8156 

•   Minőségi Staffordshire bullterrier kölykök 
kiállítás győztes tenyészszemlés szülőktől hobbi- és 
kiállítási célra is eladók. Telefon: 06-30/467-7216

•   Ingatlanába költöztek a méhek? Ingyenes rajbe-
fogást vállalok! 40 éves méhészeti tapasztalattal. 
Tel.: 06-70/607-4444 

•   Termelői mézek 990 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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ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

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.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2017. JÚnius 20-Án 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

Nyári akciónk: 
Ha júniusban vásárolsz nálunk, akkor 

2 havi bérlet áráért 
3 hónapig tudsz hozzánk járni. 

Keress bennünket a Facebookon! 

Cím: Monor, Mátyás király utca 1–3.
Email: gezofit@gmail.com   •   Tel.: 06-20/450-0378, 06-20/328-7882

Nyitvatartás:  H–P: 8–12, 14–22, Szo: 9–15, V: 9–12



Akciós árak június 12-től 24-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

Indul a grillszezon! Pácolt húsok (csirke, sertés) minden hét végén csütörtöktől.

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

990  Ft/kg

1299  Ft/kg

899  Ft/kg

650  Ft/kg

550  Ft/kg

199  Ft/kg

1590  Ft/kg

1190 Ft/kg

399 Ft/kg

1050  Ft/kg

499 Ft/csom.

399 Ft/kg
499  Ft/kg

1990  Ft/kg

990  Ft/kg

Erdélyi szalonna

Füstölt csülök

Bőrös császár

Hasa- és tokaszalonna

Zsírszalonna

Sertésmáj

Marhalapocka

Sertéstarja
csontos

Faros csirkecomb

Sertéslapocka

Sertészsír

Sertés első csülök

Adalékmentes kolbász

Marhaoldalas

Birkahús eleje/hátulja

Csirkemáj
gyf.

1740  Ft/kg
1590  Ft/kg
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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

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

Ajánlatunk:

Zártszelvény, szögacél, laposacél

Hyundai elektromos barkácsgépek  

széles választékban

Szivattyúk, házi vízellátók  

kibővült választékkal  

(Elpumps, Pedrollo, DAB, Leo)


