
December 17. 16:00, Szent István tér
Harmadik adventi gyertya meggyújtása és 
városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház 
közössége élő betlehemmel, forralt borral, teával 
és zsíros kenyérrel gondoskodik
Köszöntőt mond: Paszternák Tamás plébániai 
kormányzó

December 17. 17:00,  
Református nagytemplom
Jótékonysági karácsonyi hangverseny

December 22.  19:00,  
Szent István tér
Negyedik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa és 
a Monori Strázsák Néptáncegyüttes
Köszöntőt mond: Pogácsás Tibor államtitkár úr és 
Selmeczi Lajos lelkész

December 5-6.  
Monor város terei
Monori Mikulás érkezése

December 10. 16:00, Szent István tér
Második adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Nemeshegyi Zoltán 
lelkipásztor

December 10. 18.00,  
Művelődési ház
Városunkban működő néptánccsoportok 
évzáró gálaműsora, táncház

December  14. 17:00,  
Vigadó Díszterem
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 
Monori Tagintézménye tanulóinak évzáró 
koncertje 

December 24. 16:00,
Pásztorjáték a római katolikus templomban
Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban
Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban
Gyermekkarácsony a református kistemplomban

December 24. 24:00,
Éjféli szentmise a római katolikus templomban

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról  
a monori egyházak gondoskodnak.

Bővebb információ: 06-29/413-212, vigado@vigadokft.hu, www.vigadokft.hu

Ünnepi fényben 
ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT 

Monoron!
Készüljünk együtt a szeretet ünnepére!  

Színes, minden korosztálynak szóló  
rendezvénysorozattal várjuk a karácsonyt.  

Legyen részese ön is! 

2017. 
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Tovább szépül 
Monor belvárosa 

Interjú 
Pogácsás 
Tiborral

Mikor jön 
a Mikulás?

Újabb polgárőr-  
elismerések

Elkészült  
a város 2018-as 
programterve

Veretlenül  
őszi első  
a Monori SE

5. oldal

6. oldal

9. oldal

12. oldal

17. oldal

21. oldal

Áldott karácsonyi 
ünnepet kíván 
Monor Város 
Önkormányzata 
minden kedves 
olvasónknak!



Belépőjegyek 2017-ben 1500, 2018-ban 2000 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.

2018. 
január 21. 

15:00 

Vigadó Kulturális 
és Civil Központ 

Monor,  
Kossuth Lajos utca  

65-67.

Ünnepi műsor  
a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából

Lukács Sándor 
Kossuth-díjas színművész   

Az elűzött álom 
című estje 

„Életünk tele van olyan 
jelenségekkel, melyekkel nap mint 
nap találkozunk, de fura módon 
mégsem tudatosulnak bennünk. 
A költészet talán éppen erre ad 

alkalmat.” 

A Kossuth-díjas előadó életének 
kevéssé köztudott momentumait, 
érzéseit, gondolatait ismerhetik 

meg az érdeklődők. A saját versek 
között vallomások gyerekkorról, 

mesterekről, a színészi és 
a magánélet meghatározó 

pillanatairól...

upc_monor_jegfesztival 2017_sajto_90x130mm.indd   1 21/11/17   11:13

Pályázat  
büfé üzemeltetésére

a Monor Városi Sportcsarnok  
Üzemeltető Nonprofit Kft.  

pályázatot írt ki a városi sportcsarnok 
büféjének üzemeltetésére.

A részletes pályázati kiírást és a pályázat beadásának módját  
a www.monorisportcsarnok.hu webcímen,  

a hírek, aktualitások menüpont alatt olvashatják.

Jelentkezési határidő 2017. december 08. Az álláshirdetésekről további információk 
a www.monorisportcsarnok.hu Hírek, aktualitások menüpont alatt találhatók.

ÁllÁshirdetés
A Monor Városi sportcsarnok Üzemeltető 

Nonprofit Kft. a következő álláshelyek 
betöltésére keres munkatársat: 

takarító, 
karbantartó, 

irodai adminisztrátor. 
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ÖNKORMÁNYZAT

  Az elmúlt hónapok nem csak az új vá-
rosi sportcsarnok építéséről szóltak a 
Kenderesalja környékén. Hamarosan elké-
szül a Balassi Bálint utca új – Klapka utca és 
Lőcsei utca közötti – szakasza is. 
 A kivitelezési munkák a kedvező őszi idő-
járásnak köszönhetően jól haladtak. Ennek 
eredményeként előbb a Dr. Gombos Matild 
Rendelőintézet és a Nyitrai utca lesz újra 
megközelíthető a Balassi Bálint utcáról, majd 
a teljes új szakaszt is átadják a forgalomnak 
– várhatóan december 18-án. A projekt befe-
jezését követően új forgalmi rendet alakíta-
nak majd ki a környéken: elsőbbségadásra 

  Az idei sikeres Borvidékek Hétvégéje 
kapcsán fogalmazódott meg először vá-
rosunk új szlogenje, a programról készült 
beszámolók során. Az egyedi hangulat, az 
egész évet átívelő boros programok és ez 
az egyedi adottság – a közel ezer pincéből 
álló pincefalu – ezentúl a város új jelmon-
datában is megjelenik.
 A Vigadó Kulturális és Civil Központ 
kezdeményezését a város képviselő-testü-
lete is támogatta, így az új szlogenhez egy 
új, önálló logó is társul majd. A logó alap-
ját a nagy tetszéssel fogadott, és tavaly Az 
év honlapja-versenyen Minőségi díjjal elis-

  A nyári időszakban rendszeresen érkeztek 
lakossági bejelentések az önkormányzathoz, 
hogy erős és kellemetlen szaghatás tapasztal-
ható a Kis-tó környékén. Többszöri helyszí-
ni szemle után úgy döntött a város képvise-
lő-testülete, hogy szakértő véleményét kéri a 
Kis-tó általános állapotáról és a hosszú távú 
fenntarthatóságról. 
 A most elkészült, részletes és valóban sok-
oldalú jelentés foglalkozik a tó kialakulásá-
nak történetével,  elemzi a jelenlegi ökológiai 
állapotot, vízmérleget; és megoldási javasla-
tokat is tett. Az elemzés rámutat, hogy a Kis-
tó jelene leginkább az időjáráson és a megfe-
lelő mennyiségű csapadékon múlik, a jövője 
azonban kérdéses. A vízpótlás hiánya mellett 

Még idén elkészül a Balassi  
Bálint utca új szakasza

Elkészült a Kis-
tó fenntartha-
tóságáról szóló 
szakértői jelentés

Monor az ezer 
pince városa

kötelezik majd a Beáta és a Klapka utcáról 
érkezőket, vagyis a Balassi Bálint utca lesz 
a felsőbbrendű út.
 Mint arról korábban beszámoltunk, az 
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, fel-
újításának és korszerűsítésének támogatá-
sa gazdaságfejlesztési céllal Pest megye te-
rületén címmel kiírt pályázaton közel 70 
millió forint támogatást nyert Monor Vá-
ros Önkormányzata. Az út építése mellett, 
ebből az összegből valósult meg az érin-
tett szakasz közvilágításának kiépítése is. 
 nfo

mert honlap dizájnja adta. A jövőben meg-
határozza és rendeletben szabályozza majd 
az önkormányzat az új elemek használatát, 
reméljük, hogy a monoriak is örömmel fo-
gadják majd!

jelentős probléma a nagy mennyiségű iszap 
– bár a felújításkor végzett kotrás ezen sokat 
segített – valamint a vízben található növek-
vő mennyiségű szerves anyag. 
 A megoldás és a hosszú távon javuló víz-
minőség egy tényezőn múlik: a vízmennyi-
ség és a szerves anyagok arányának javításán. 
Ehhez rendszeresen több vizet kell juttatni a 
tóba, vagy ki kell kotorni a szervesanyag-tar-
talmú iszapot. Természetesen mindkettőnek 
vannak előnyei és hátrányai is. 
 A Kis-tó állapotáról és fenntarthatóságá-
ról szóló részletes elemzés teljes terjedelmé-
ben olvasható a www.monor.hu oldalon. 
 A lakosság és a Tavas park látogatói is so-
kat tehetnek a tó állapotának javítása érde-
kében. A jelentés kiemeli, hogy „megdöb-
bentő volt a szemét mennyisége”. A város 
egyes részein szinte alig szemetelnek a já-
rókelők, ehhez képest a Kis-tó egyes részei 
szeméttelepnek tűnnek – a kihelyezett sze-
méttárolók ellenére is. Emellett a vízimada-
rak etetése is növeli a tó szervesanyag-tar-
talmát és a mocsarasodás felé tereli a tavat. 
A város vezetői is keresik a megoldást, azon-
ban együtt kell vigyáznunk erre a természe-
ti értékünkre!  nfo

Ingyen korcso-
lyázhatnak a 
monori gyerekek

  Monor Város Önkormányzata örömmel tá-
jékoztatja a tisztelt szülőket, hogy december 
4-től – a téli szünet kivételével, amikor egyé-
nileg lesz látogatható – január 28-ig az óvodai 
nevelés és iskolai oktatás keretén belül ismét 
lehetőség lesz gyermekeik számára oktatóval, 
szervezett módon a monori jégpálya haszná-
latára a Monor SE Sporttelepén (Balassi u. 36.).
 Az önkormányzat vállalja a gyermekek kor-
csolyaoktatásának, illetve a nevelési, oktatási 
intézményekből busszal a jégpályára szállítá-
sának költségét.
 A busszal történő utazás ideje alatt Monor 
Város Önkormányzata gondoskodik az óvodák, 
iskolák pedagógusainak, dajkáinak segítségé-
vel a gyermekek felügyeletéről. Az oktatás ide-
jén a korcsolyaoktató felügyeli a gyermekeket 
és ő felel a gyermekek testi épségéért, bizton-
ságáért. Vállalja az oktatásra hozott, az oktatás 
idejére rájuk bízott gyermekek fokozott felügye-
letét, biztonságos korcsolyaoktatásuk feltétele-
inek megteremtését, a balesetek megelőzését.
 Az oktatásokra jelentkezni az iskolában az 
osztályfőnököknél, testnevelő tanároknál, az 
óvodákban az óvónőknél lehet. Mindenkit arra 
bíztatunk, hogy éljen a lehetőséggel és jelent-
kezzen gyermekével! Monor Város Önkormányzata

Monoron jövőre sem emelkednek a helyi adók 
– tájékoztatott Zsombok László polgármester. A vá-
rosvezető hozzátette, nem csak az adók mértékét 
nem emeli az önkormányzat, hanem új adót sem 
vetnek ki a polgárokra. 
 – Önkormányzatunk stabil gazdasági muta-
tókkal rendelkezik, többek között ezért sem sze-
retnénk adóemeléssel vagy új adónem bevezeté-
sével terhelni a város lakosságát – hangsúlyozta a 
polgármester.  V. 

Döntött  
az önkormányzat:  
nem lesz adóemelés

Házhoz menő szelektív (sárga zsákos)  
 hulladékok szállítási időpontjai 

Körzetek
Sárga zsákos

december január
Monor 1. körzet 4., 18. hétfő 2. kedd; 15., 29. hétfő

Monor 2. körzet 5., 19. kedd 3. szerda; 16., 30. kedd

Monor 3. körzet 6., 20. szerda 4. csütörtök; 17., 31. szerda

Monor 4. körzet 7., 21. csütörtök 4., 18. csütörtök

Monor 5. körzet 8., 22. péntek 5., 19. péntek

Januárban a zöldhulladékszállítás keretében begyűjti a fe-
nyőfákat a szolgáltató: 1. körzet: 8., 22. hétfő; 2. körzet: 9., 
23. kedd; 3. körzet: 10., 24. szerda; 4. körzet: 11., 25. csütör-
tök; 5. körzet:  11., 25. csütörtök.
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A városi képviselő-testület október 30-án tartotta meg  
az idei évi közmeghallgatást a Vigadó dísztermében.  
Az előzetesen meghirdetett napirendi pontokon túl fon-
tos lakossági kérdések is felmerültek az este folyamán. 

Jelentős érdeklődés kísérte az idei 
KÖZMEGHALLGATÁST

A formailag képviselő-testületi 
ülésnek minősülő nyilvános fó-
rum célja, hogy a monori lako-

sok és a városban érdekelt civil szerve-
zetek közvetlenül intézzenek kérdéseket 
vagy tegyenek javaslatokat a város veze-
tőinek. Idén a megszokottnál nagyobb 
érdeklődés övezte a közmeghallgatást, 
az érdeklődők az esemény első napi-
rendi pontjaként meghallgathatták dr. 
Zsombok László polgármester tájékozta-
tóját az önkormányzat gazdálkodásá-
ról, valamint az elmúlt egy évet érin-
tő jelentős fejlesztésekről és tervekről. 
 A tájékoztató egyik fontos eleme volt 
a Bajcsy-Zsilinszky utcai tervezett óvo-
da bemutatása. Az érdeklődők látvány-
tervet nézhettek meg a modern megje-
lenésű óvodáról, amely előre gyártott 
ragasztott faelemekből épülne meg a 
tervek szerint. A polgármesteri tájé-
koztatóban szó esett a folyamatban lévő 
pályázatokról, valamint az utóbbi idő-
szak megvalósult beruházásairól is. Az 
elhangzottakból kirajzolódott, hogy az 
elmúlt években tapasztalt fejlődés az 
elkövetkező években is folytatódik a 
városban. 
 A közmeghallgatásoknak min-
dig fontos részét képezik a lakossá-
gi kérdések, észrevételek. Sok hoz-
zászóló nehezményezte a közutak 
állapotát, és jónéhány közterület-
tel valamint forgalomszabályozás-
sal kapcsolatos kérdés is felmerült. 

Megtudhattuk például, hogy a József 
Attila utca – Kisfaludy utca kereszte-
ződésére kompletten kidolgozott ter-
ve volt a város vezetésének, azonban 
a VEKOP-pályázattól való visszalé-
pés miatt ez most nem valósulhat meg. 
Arra viszont ígéretet kapott a város 
vezetése a Magyar Közút illetékese-
itől, hogy jövő évben teljes hosszá-
ban megújul a Móricz Zsigmond utca 
– mondta Zsombok László. 
 Jogos lakossági kritika érte az áram-
szolgáltatót, a közvilágítás korai lekap-
csolása miatt; ezzel a problémával fo-
lyamatosan szembesülnek a városban 
lakók, ezért rendszeresen tesz ilyen jel-
legű panaszbejelentést a polgármeste-
ri hivatal munkatársa a szolgáltató felé 
– eddig sajnos hiába. Szóba került, hogy 
a Szent Orbán térről is rendszeresen 
szállítsák el a szemétgyűjtők mellé ki-
helyezett hulladékot a heti lakossági 
szemétszállítás keretében. Visszatérő 

– szintén jogos –, lakossági észrevé-
telt tettek a szakrendelő állapotára. 
Zsombok László válaszában elmond-
ta, reményei szerint a most futó Egészsé-
ges Budapest Program keretében a mo-
nori szakrendelő is megújulhat. 
 Talán a legnagyobb felháborodást egy 
aktuális téma váltotta ki a résztvevők 
körében: a Strázsahegyi pincék között 
az utóbbi időben egyes szakaszokon 
pincék omlottak be. Az ügyben érin-
tettek felháborodása érthető, azonban 

egy fontos dolgot ki kell emelni ebben 
a témában – mondta el a város polgár-
mestere. A folyamatosan növekvő for-
galom, ami a beszakadt pincék kör-
nyékére jellemző, több magánterületen 
évtizedek óta kialakult úton, tehát nem 
egy önkormányzati kezelésű közúton 
történt. Természetesen a város vezetői 
is minden lehetőt megtesznek a terület 
tulajdonosainak ügyében és annak ér-
dekében, hogy minél pontosabb képet 
kaphassanak a kialakult helyzetről.
 A kérdéseket követően a lakossági fó-
rum a településképi rendelet és a telepü-
lésképi arculati kézikönyv partnerségi 
véleményezésével folytatódott. A témá-
ban Bérczi Szabolcs szakértő előadását 
hallgathatták meg a megjelentek, utána 
lehetőség volt további kérdéseket egyez-
tetni Gubán Sándor főépítésszel.

A közmeghallgatáson többek kö-
zött téma volt a vásártér rendezé-
se és kimérése, a városszerte prob-
lémát okozó vízelvezetési gondok, 
a Bocskai utcai úthibák és a meg-
süllyedt csatornafedő, az uszoda 
és a sportcsarnok éves üzemelte-
tési költségei, az Acsády-Acsádi 
utca helyesírás kérdése, a Kis-tó 
és csatornahálózat szaghatásá-
nak kérdése, a  4-es főúton gya-
logátkelőhely létesítése az Ipar 
utca vonalában, a Kisfaludy-Jó-
zsef Attila utca közlekedési prob-
lémái, az Ady úti kerékpárútra 
belógó növényzet, a szakorvo-
si rendelőintézet mosdóinak ál-
lapota, az Orbán térre felvezető 
úton a sebességkorlátozó táblák 
hiánya, az Orbán téren össze-
gyűlt szemét elszállításának kér-
dése, a leendő Ady-ház (körforga-
lom építkezés) parkolási kérdései, 
a Német Ágoston utcai parkoló 
közterület témái: lakók parkolá-
si nehézségei, hangoskodó, ita-
lozó, rendetlen gimnazisták, a 
hangos konditerem és a vízelveze-
tés hiánya, a Kapisztrán–Liliom 
utca kamionforgalom korlátozá-
sa, a Coop-bejárat és a volánte-
lep miatt leszűkülő gyalogjárda 
kérdése, valamint a helyi járat 
esti járattal történő kiegészítése. 

Lakossági  
kérdések
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Az idei évben is segíti az önkormányzat a fűté-
si időszakban az erre rászorulókat. Az állami tá-
mogatással megvalósuló programban csak öt-
ezer fő alatti települések vehetnek részt, ezért 
a képviselő-testület úgy döntött, hogy idén is 
saját forrásból hirdeti meg a programot.
 Ehhez 150 erdei köbméter fát vásároltak a 
helyi erdészeti társaságtól. Ez több mint 1000 
mázsa téli tüzelőt jelent, melyből 10 mázsa 
daraabolt akác-, illetve tölgyfát kapnak ház-
hozszállítással az erre leginkább rászorulók. Az 
önkormányzat a szociális tüzifa kiosztásakor a 
rászorultsági szempontokon túl különös tekin-
tettel volt az egyedülélő, az idős és a tartós be-
teg monori lakosokra.  
 Az igényléseket két körben adhatják be, az 
igénylők egy része a napokban kapja meg a tűzi-
fát, január végéig pedig összesen több mint 100 
monori háztartáshoz jut el a szociális tüzelő.
  Az utóbbi időszak gyakorlatának megfele-
lően, a kiszállítással is helyi vállalkozót bízott 
meg az önkormányzat. 

Szociális tűzifa-  
programmal segít  
az önkormányzat

Újra eredeti állapotban a 
bíróság homlokzata

  Visszanyerte eredeti külsejét a Monori Já-
rásbíróság épülete. A homlokzatfelújítási és te-
tőjavítási munkálatokat két hónap alatt, szept-
ember 20. és november 20. között végezték el. 
A beruházás közel 14 millió forint értékben 
valósult meg, az Országos Bírósági Hivatal 
finanszírozásában. A felújításra elsősorban 
a balesetek elkerülése miatt volt szükség, az 
épület homlokzatának burkolata elöregedett, 
korábban többször is előfordult, hogy a járdára 
hullott a meglazult vakolat. A munkálatok so-
rán a balesetveszély elhárítása mellett az esz-
tétikumra is nagy hangsúlyt fektettek, a fel-
újítás során arra törekedtek, hogy az épület 
elnyerje az 1908-as évekbeli eredeti állapotát. 
Így került sor a korabeli gipszstukkók hely-

reállítására, illetve újra tört fehér 
színű lett a homlokzat.
 Az épület története egészen 
messzire nyúlik vissza, dr. Dobos 
György, a helytörténeti kör elnöke 
2008-ban Igazságügyi palota, 1908. 
címmel írt cikket az akkor még vá-
rosi bíróság épületéről a megépí-
tés 100. évfordulója alkalmából. Az 
írásból kiderült, hogy a tervezésre 
1907 tavaszán hirdettek pályázatot, 
a járásbíróság és a fogház felépíté-
sére Tóásó Pál terveit fogadták el. Az 
épületet egy évvel később vette át 
az igazságügyi miniszter által ki-
rendelt bizottság. A Monorkerületi 
Lapok így tájékoztatta az olvasó-
kat az átadás előtt: „A csinos épület 
már júniusra elkészül, és a járásbí-
róság „igásai” modern irodahelyi-
ségeket kapnak benne”.109 évvel a megépítés után újra eredeti állapotban az épület

A járásbíróság épülete egy korabeli fotón

  Világszerte idén ünneplik a Lions Club 
100 éves centenáriumát. Ebből az alkalom-
ból a Monor Hegyessy Lions Club a helyi 
közösségeknek szóló örökség programja 
keretében egy nagyszabású városképi pro-
jekttel kíván szolgálatot teljesíteni és mara-
dandót alkotni Monor számára. Hégely Péter, 
a monori Lions Club soros elnöke a Mono-
ri Strázsa augusztusi lapszámában megje-
lent interjúban említette először a kezde-
ményezést, amely akkor még előkészületi 
szakaszban volt. 
 – A belváros központjában, a Kossuth 
utca 88. szám alatt található társasház ed-
dig kimaradt a fejlesztésekből, a jelenlegi 
formájában pedig rontja a városközpont 
összképét. Az épület különleges adottsága 
a központ felé néző összefüggő homlokzat, 
amely adja magát, hogy egy megújult képi 
világgal hozzájáruljon a belváros minősé-
gi összképéhez. Az elmúlt években egyre 
elterjedtebb lett a világon, hogy a városké-
pet rontó tűzfalakat, összefüggő falfelüle-

  A városi karácsonyi ünnepségsorozat ke-
retében idén rendhagyó módon két nappal 
korábban kerül sor a negyedik adventi gyer-
tya meggyújtására. Az idei aranyvasárnap 
december 24-re, azaz szentestére esik, ezért 
a programszervezők a városvezetés jóváha-
gyásával úgy döntöttek, hogy két nappal ko-
rábban, december 22-én tartják meg az utol-
só városi adventi programot. A rendezvény 
december 22-én 19 órakor kezdődik a Szent 
István téren. Az eseményen közreműködik 
az evangélikus egyház kórusa és a Monori 
Strázsák Néptáncegyüttes. Ünnepi köszön-
tőt mond Pogácsás Tibor önkormányzati ál-
lamtitkár és Selmeczi Lajos lelkész.
 Szintén ezen a napon kerül sor a Balogh 
József és Róth Artúr családja által szervezett 
jótékonysági ételosztásra. A Szent István té-
ren 15 órától egy tál meleg étellel, palacsin-
tával és csomaggal kedveskednek a rászo-
rulóknak. V.

Tovább szépülhet Monor belvárosa 

Két nappal előbb 
gyújtják meg az 
utolsó gyertyátteket egyedi falfestésekkel, installációkkal, 

térplasztikákkal teszik „élővé” – mondta 
augusztusban Hégely Péter. 
 A pályázatot a Monor Hegyessy Lions Club 
a város önkormányzatával és a Kossuth ut-
cai társasház együttműködésével szervezi. A 
részletes pályázati kiírás a napokban került 
nyilvánosságra, Monor hivatalos webolda-
lán (www.monor.hu) is olvasható lesz. 
 A nyertes pályázó, azon túl, hogy alkotása 
díszíti majd a társasház falfelületét, 300 ezer 
forint pénzjutalomban is részesül.  V.
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INTERJÚ

M onor a fejlődés útját járja, most ép-
pen a városi sportcsarnok-beruházás 
zajlik, amely tovább színesítheti a he-

lyiek mindennapjait, de a környék sport és kultu-
rális életére is hatással lehet. Hogyan értékeli a te-
lepülés fejlődését? 
 – Az elmúlt évek kormányzati intézkedé-
sei, a hitelek kiváltása, a feladatfinanszírozás 
bevezetése, az állam és a települések közöt-
ti feladatmegosztás változása stabilizálta az 
önkormányzatok gazdasági helyzetét. A ked-
vező folyamatokon túl Monor, Pilis, Albert-
irsa és még több település is kapott az elmúlt 
években egyedi támogatást. Ebből épül Mo-
noron a sportcsarnok is. 

– Milyen fejlődési lehetőségek nyílhatnak meg a 
város előtt 2018-ban? 
 – Pest megye képviselői összefogtunk és elér-
tük, hogy a kormány nyolcvan milliárd forintot 
biztosítson a megye kieső EU-s támogatásainak 
pótlására. Így új óvoda, utak, csapadékvíz-elve-
zetők épülhetnek. Különösen fontosnak tartom, 
hogy a szakorvosi rendelő korszerűsítése-fej-
lesztése is megindul ebből a forrásból. Az esz-
közök, a korszerű gépek beszerzésére pedig az 
Egészséges Budapest-program nyújt fedezetet. 
Így mintegy 800 millió forint érkezik a gyógyí-
tás feltételeinek javítására. 2016 végén 450 mil-
lió érkezett Monorra melyből további fejleszté-
sekhez kezdhet a város.

– Idén elindult a térség egyik várva várt beruhá-
zása, az M4-es gyorsforgalmi út építése. Sok mo-
nori és környékbeli lakos várja, hogy elkészüljön 
az új útszakasz. 

 – Nagy sikernek tartom, hogy elér-
tük, hogy a Monort, Péterit, Monorier-
dőt, Pilist elkerülő szakasz megépül. Az 
építkezés jól halad, új lehetőséget teremt 
a környező települések fejlődésére.

– Egy másik, szintén a közlekedést érintő 
beruházás a Kökit és Monort összekötő fe-
rihegyi vasút megépítése egyelőre még csak 
tervként szerepel. Mit gondol, mikor indul-
hat az új vasúti pálya építése? 
 – Folyik a tervezés, a közbeszerzés lebonyo-
lításához szükséges dokumentáció elkészítése. 
Sok feladatunk van addig, hogy a város szá-
mára a legkedvezőbb verzió szülessen meg. Jók 
az esélyeink, az építés 2020-ban kezdődhet el.

– Idén jelentős összeggel, több mint 5 milliárd fo-
rinttal támogatta az önkormányzati fejlesztéseket 
a Belügyminisztérium. Pontosan mire fordíthat-
ják az elnyert pénzt az önkormányzatok? A mo-
nori térség mely települései érintettek és mely te-
rületeken hajtanak végre fejlesztéseket? 
 – Az eredetileg előirányzott 5 milliárdot 
kettővel meg tudtuk emelni. Ezen felül a két-
ezer lakosnál kisebb települések külön tá-
mogatást kaptak, és további fejlesztéseket is 
tudtunk támogatni. Így mintegy 10 milliárd 
forint jutott olyan fejlesztésekre, melyek uni-
ós forrásra nem számíthattak, de az emberek-
nek, a településeknek fontosak. Ezt az ország 
javuló gazdasági helyzete az emberek mun-
kája tette lehetővé.

– Tavaly decemberben fontos feladatként jelölte meg 
a közigazgatási rendszer modernizálását, amely a pol-

Év vége közeledtével a monori fejlesztésekről, a térség  
beruhá zásairól és az államtitkári fela datairól faggattuk 
a város volt polgármesterét, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkárát, Pogácsás Tibort. 

„SIKERÜLT a működés  
stabilitását megtartani”

gármesteri hivatalok munkavégzését is hatékonyab-
bá teszi, illetve az elektronikus ügyintézés minél szé-
lesebb körben történő elterjesztését. Elérték az idei 
évre kitűzött terveket a fejlesztésekkel kapcsolatban?  
 – Ezek programok nem érhetnek véget 
egy év alatt. Folyik az önkormányzati ASP-
rendszer kialakítása, amely 2019-re fejeződik 
be. Ezen túl további informatikai fejlesztése-
ink is folynak. A bevezetésükhöz szükség van 
az internetelérhetőség javítására is. A nagy-
sebességű hálózat kiépítése folyamatban van. 
Az elektronikus ügyintézés elterjedéséhez 
szükséges az e-személyi igazolvány elterje-
désére is. Jó úton járunk.

– Önkormányzati államtitkárként mit tart az idei 
év legnagyobb sikerének? 
 – Sikerült a működés stabilitását megtar-
tani, növelni tudtuk a fejlesztési támogatások 
összegét.

– Mi az, amivel kevésbé elégedett? 
 – Van még feladatunk az önkormányzati 
hivatalok működésének támogatásában, a fi-
nanszírozás növelésében.

– Milyen fejlesztések várhatóak 2018-ban a mo-
nori térségben? 
 – Folyik az M4-es építése, a Cegléd és Albert-
irsa közötti szakasz átadásra kerül. Albertirsán 
sportcsarnok épülhet, Pilisen pedig közmű-
velődési központ. Nyáregyházán kerékpár-
út, Vasadon sportöltöző készül. Energetikai 
szempontok szerint újulnak meg az iskolák, 
óvodák. Utak épülnek kül- és belterületen is.

– Közelednek az ünnepek, pihenéssel vagy mun-
kával telik majd az év vége? 
 – Feladatokkal teli volt az év, rövidesen 
nyakig leszünk a kampányban, ezért igyek-
szem az év végét és az ünnepnapokat a csa-
ládommal tölteni. V. N. 

2017-ben a következő fejlesztéseket támogatta 
a Belügyminisztérium: Albertirsa – házi gyer-
mekorvosi rendelő és védőnői szolgálat energe-
tikai fejlesztés 18 808 205 Ft.
 Mende – út- és járdafejlesztési támogatás 
14 872 260 Ft. 
 Mikebuda – út- és járdafejlesztési támogatás 
15 000 000 Ft. 
 Monor – Monori Kossuth Lajos Óvoda ener-
getikai fejlesztés és belső felújítás 29 992 985 Ft.

 Örkény – Örkényi Egészségügyi Rendelő 
lift építése 15 105 102 Ft.
 Pánd – sportfejlesztési támogatás 
19 515 318 Ft
 Táborfalva – háziorvosi rendelő energetikai 
fejlesztése 22 640 648 Ft. 
 Újlengyel – sportfejlesztési támogatás 
19 960 550 Ft. 
 Vasad – sportfejlesztési támogatás 
20 000 000 Ft.

A térség Belügyminisztériumi  
támogatással megvalósuló fejlesztései

Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár
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KÖZÉTKEZTETÉS

Nem meglepő, ha valakinek az ehetetlen ebéd jut eszébe a menza szó hallatán. Gyakran előfordult 
a régi időkben, hogy felismerhetetlen ételek kerültek a tányérokra az ebédlőkben, mégis sokan fo-
gyasztották. Az utóbbi időben ez megváltozni látszik, ugyanis a közétkeztetés reformja az egészséges 
étkezésre és a jó minőségű ételekre helyezte a hangsúlyt. Monoron is zökkenőkkel járt az átállás, de 
a legutóbbi hatósági ellenőrzésen kiderült, hogy kiváló minőségű ételeket főznek a konyhákban.

KIVÁLÓ ételek készülnek  
a monori konyhákban

A közétkeztetés reformja, vagy ahogyan 
a sajtóban emlegették, a menzareform 
igen nagy port kavart, mikor életbe 

lépett. A televízió és a rádió, az online és a 
nyomtatott sajtó is hangos volt a közétkeztetés 
körül kialakult vélt vagy valós problémáktól. 
A kritizálók többségének elsősorban az éte-
lek ízével gyűlt meg a baja, gyerekek, szülők, 
pedagógusok és politikusok állították, hogy 
ehetetlen lett a menzakoszt. Az ételízesítők 

– elsősorban a só – megvonása és az új ízek be-
vezetése sokak szerint túl gyorsan és drasz-
tikusan történt, állításuk szerint a hagyomá-
nyos ízekhez szokott gyerekek számára ez a 
hirtelen jött változás jelentette a legnagyobb 
problémát. Ugyanakkor a mérleg másik ser-

penyőjében ott billegett a 
jobbító szándék: minél fiata-
labb korban ki kell alakítani 
az egészséges táplálkozási 
szokásokat. A menzareform 
célja ugyanis az volt, hogy 
az egészséges táplálkozás 
irányelveinek megfelelve 
egészségesebb és jobb mi-
nőségű étel kerüljön a gye-
rekek tányérjára. A reform 
a monori közétkeztetésben 
is döcögősen indult, de a 
helyi konyhának végül si-
került idomulnia az előírá-
sokhoz, napjainkra pedig 
már odáig fejlődtek, hogy 
kiváló minőségű és ízű éte-
leket főznek a monori lako-
soknak. Igaz, hogy az ízlés 
teljesen egyénfüggő, ami az 
egyiknek kedvenc, a má-
siknak utált étel lehet, eb-

ben nehéz igazságot tenni. Az viszont vitat-
hatatlan, hogy Vadas Ferencné közétkeztetési 
ágazatvezető és munkatársai mindent elkö-
vetnek, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek-
ből a lehető legjobb végeredmény szülessen. 
Ezt tükrözik a legutóbbi hatósági ellenőrzés 
alkalmával elért eredmények is: a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
kóstolással és mintavétellel lefolytatott vizsgá-
lata során kiváló vagy átlag feletti minősítést 
kaptak az monori konyhákban készített éte-
lek. Fontos megjegyezni, hogy a  NÉBIH szi-
gorú szabályok szerint ellenőriz, ami tovább 
emeli a vizsgálaton elért eredmények értékét.   
 A monori közétkeztetést három konyha 
látja el: a Katona-konyha az óvodákat és a 
gondozási központot látja el meleg étellel, a 
Jászai-konyhában az összes általános iskolá-
ra főznek, a József Attila Gimnázium kony-
hájában pedig a középiskolások étkeztetésé-
ről gondoskodnak. Közel 2500 fő fogyasztja 
a monori konyhákban elkészített ételeket, és 
ugyan az utóbbi időben is lemorzsolódtak né-
hányan, egyre többen megbarátkoznak az új 
ízekkel.
 Vadas Ferencné elmondta, minden korosz-
tály számára szigorú előírások szerint főz-
nek, jogszabály határozza meg, hogy mi ke-
rülhet a tányérokra és mi nem. A só esetében 
például az egész napos tartalmat kell nézni, 

ezért ellenőrizni kell a készen kapott ételek 
sótartalmát és ehhez igazítva kell elkészíteni 
a helyben főzött ételeket. Szabályozva van a 
10 naponta elfogyasztható burgonya és tész-
tafélék mennyisége, 40 nap alatt pedig nem 
készíthetik el kétszer ugyanazt a menüsort. 
Az édességeket kizárták a felhozatalból, he-
lyette gyümölcsöt és gyümölcslevet kapnak 
a gyerekek. Az étrendben megjelentek a tel-
jes kiőrlésű pékáruk, illetve több zöldséget 
tartalmaz a menü.
 – A legnagyobb probléma, hogy a gyerekek 
egy része nem ismeri a reformkonyhát, nem 
ezekhez az ízekhez szoktak otthon, ezért nem 
akarják megenni az új ételeket. Sok pedagó-
gus tesz azért, hogy ez a helyzet megváltoz-
zon, de ez nem megy egyik napról a másikra. 
Olyan gyerekek is vannak, akik szívesebben 
fogyasztják a csipszeket, szénsavas üdítő-
ket, csokoládékat, azt pedig nem tudjuk be-
folyásolni, hogy a zsebpénzüket mire költik. 
Sokkal egyszerűbb elfogadtatni az ételeket 
azokkal a gyerekekkel, akiket már otthon is 
az egészséges étkezésre nevelnek. Jellemző-
en nem velük van a probléma – mondta Va-
das Ferencné.
 A monori konyhákon felhasznált alapanya-
gok 90 százaléka magyar termék, emellett 
nagy hangsúlyt kapnak a helyi beszállítók, 
például monori pékségből érkezik a pékáru, 
illetve helyi termelőtől vásárol a konyha al-
malekvárokat és gyümölcsleveket is – tudtuk 
meg. Ez többek között azért is fontos, mert a 
helyi termelőtől kedvezőbb áron tudják meg-
vásárolni a termékeket, illetve nem kell any-
nyit utaztatni a termékeket. Nem halmoznak 
fel a konyhai raktárban óriási készleteket, hi-
szen az a cél – hangsúlyozta Vadas Ferencné –  
hogy mindig friss ételt kapjanak a monori 
gyerekek. Varga Norbert

Az ételintoleranciában szenvedő gyerekeknek 
külön főznek a konyhán. Nagyjából 50 adag 
készül rendszeresen dietetikus jóváhagyásá-
val, személyre szabottan. Laktózérzékenyekre 
és cukorbetegekre egyaránt főznek a mono-
ri konyhákban.

Egy hónap alatt 1 tonna húst (sertés vagy 
csirke), közel 700 kilogramm burgonyát, 750 
kilogramm leveszöldséget és mintegy 520 ki-
logramm csirkecombot használnak fel az éte-
lek elkészítéséhez. A konyhákon összesen 43 
fő dolgozik, a munkavégzés pedig nehéz fizi-
kai igénybevétellel jár.

Személyre szabott 
receptúrák

Több tonna élelmiszer 
fogy a konyhán

A Katona-konyhában mindig rendnek és tisztaságnak kell lennie
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Kéri András – MC Columbo a Brains és 
az Irie Maffia zenekarok frontembere, 
énekese. Fellépéseken, interjúk al kal-
mával mindig megemlíti, hogy hon - 
nan származik és mennyire fontos 
helyet foglal el az életében Monor. 

SIKERES MONORIAK

Fiatal zenész, akiben egy  
NYOLCVANÉVES IS LAKIK 

A z Irie Maffia 
zenekarral a 
város eddigi 

legnagyobb koncert-
jén, több mint 5000 
néző előtt lépett fel. 
Tavaly a város önkor-
mányzata a Monorért 
emlékplakettel ismer-
te el a közösségért tett 
gesztusait, hűségét a 
szülőhelyéhez.
 Nem először írunk a 
fiatal énekes-zenész-
ről, korábban azonban 
főleg arról kérdeztük, 
ami a közönségét is 
alighanem a legjob-
ban érdekli: zenei pá-
lyafutásáról, ízléséről, 

koncertjeiről, elképzeléseiről. Ez a sorozat 
azonban arról szól, hogy Monor széles 
ismertségnek örvendő lakói miért hűsé-
gesek a városhoz, mi az, ami itt marasz-
talja őket. Erről faggattuk most Kéri And-
rást is, noha faggatózásra nemigen volt 
szükség: pontosan tudja, mi az, amiért 

– rövid pesti kitérő után – hazaköltözött 
és amiért maradni akar. 
 A gyerekkori helyszínek – bár ez év-
tizedekig csak legendának tűnik, amíg 

hirtelen kiderül, hogy nagyon is való-
ságos – az ember életének legfontosabb, 
legmeghatározóbb tájai. 
 Kéri András a monori Hegyessy tanyá-
kon kezdte az életét. Hároméves koráig ott 
élt a szüleivel az apai nagyszülei tanyá-
ján, és azután is számos nyarat, téli szü-
netet, hétvégét tölthetett ott. Úgy emlék-
szik erre az időszakra, mintha a Váratlan 
utazás című filmsorozat elevenedett vol-
na fel a négyes műút választóvonalán túl, 
ahol akkori szokás szerint pihenőidőben 
kiültek a családok a tanyabokor portái elé, 
ment a diskurzus, legelésztek a libacsa-
patok, miközben a gyereksereg a kaná-
lis partján horgászott nagy beleéléssel.
 A képet olyan szuggesztíven festi 
elém – akinek a tanyai gyerekkor ugyan-
csak szívmelengetően ismerős közeg – 
hogy bevallom: nekem bizony álmom-
ban ez mindmáig visszajár. Felnevet: 
neki is, méghozzá milyen sokszor! Sőt, 
az is gyakran megesik, hogy ha ideje 
van, kimegy végigsétálni a régi hely-
színeken, pedig a nagyszülei sem él-
nek már, a tanyát is rég eladták.
 A Dózsa György utca Vásártér felőli 
vége következett ezután. Ott építkeztek, 
odaköltöztek, óvodába és általános is-
kolába – a Kossuthba – már onnan járt. 
Nagyszerű hely volt az is, akkoriban 
még csupa vadregény – meséli –, a for-
galom azt az utcaszakaszt elkerülte, re-
mekül lehetett ott nagyokat játszani.
 Középiskolába már Pestre járt, s ami-
kor a műszaki főiskolára került – s ezzel 
szinte egy időben elkezdődött a zenei 
karrierje is – praktikus okoknál fogva 
előbb albérletbe költözött, majd saját la-
kásba. De valahogy mindig ott volt be-
lül a terv, hogy ha majd családot alapít, 
a közös életet nem itt kezdi majd a fe-
leségével, s a gyerekeinek is Monoron 
kell majd cseperedniük.
 A terv első fele megvalósult. Egy éve 
megnősült, hazaköltöztek, egyelőre a 
szülői házba, de épül már a saját há-
zuk egy, a sportpályán túli utcában. 
 Akkor megint a vadregényt válasz-
totta – jegyzem meg. Nevetve helyesel: 
nem véletlenül, egy évig válogattak, 
mire az alkalmas telekre rátaláltak. 
 A feleségével mindketten nagyon 
családcentrikusak – derül ki –, nagyon 
fontos számukra a szeretteikkel való 
együttlét. Talán megmosolyogtató – sza-
badkozik –, de ő az idősebb, a nagyszülei-
vel egykorú korosztály tagjainak, például 
a felesége nagyszüleinek a társaságában 
érzi magát legjobban. Szívesen kiballag 
velük a pincehegyre, érdeklődéssel asz-

szisztál a galambászkodásnál, érdeklik 
a történeteik. A felesége meg is jegyez-
te már, hogy mintha egy nyolcvanéves 
öregember is lakna benne – és ő szíve-
sen vállalná, ha valóban így lenne.
 Beszélgetésünknek ezen a pontján 
kell bevallanom: én pedig mintha két 
személyiséget is felfedeznék benne. A 
zenéje kemény, amiben a lírának, az 
ellágyulásnak a leghaloványabb nyo-
mai sincsenek – társalgásunkból vi-
szont az derül ki, hogy szentimentá-
lis, érzékeny ember. Hogyan fér össze 
egyetlen idegrendszerben két, egymás-
tól ennyire idegen világ?
 Mint kiderül úgy, hogy szándékosan 
távol tartja őket egymástól. Sok zenész-
társa, akinek nincs ilyen biztos kapasz-
kodója és háttere, mint neki a családja 
és a szeretett városa, nem képes egyen-
súlyt teremteni magában, annak rá is 
megy az élete. A  feszített tempójú kon-
certsorozatok felőrlik azokat, akik a si-
ker kedvéért ellökik maguktól azt a gyó-
gyító erőt, amit egy helyhez, s a benne 
élő közösségekhez való ragaszkodás és 
hűség jelenthet.
 Alkotó emberek a maguk eszköze-
ivel mindig megörökítik az ilyen sze-
retett helyeket. Ki versben, ki festmé-
nyen. Kéri András vajon milyen stílusú 
zenében szólaltatná meg Monort? Mi-
lyen muzsika fejezi ki a város lelkét?
 Kis gondolkodás után azt feleli: talán 
többen megsértődnek ezen, de szerin-
te az operett illik a városhoz leginkább, 
ez a sírós-nevetős, a közhiedelemmel el-
lentétben cseppet sem könnyű műfaj.
 Ezen kis ideig eltűnődünk, majd meg-
állapítjuk, hogy talán a bordal is. Bizo-
nyos esetekben pedig akár egy szimfó-
nia is egészen tökéletesen jellemezné.
Végül abban maradunk, hogy Monor 
egy sok műfajú város – és ez is egészen 
jól áll neki.  Molnár Anna

A Vigadó Kulturális és Civil Központ meg-
tisztelő felkérésére az Irie Maffia zenekar 
boldogan vállalta el a városi sportcsarnok 
február 3-i nyitó koncertjét, ugyanis még 
élénken él bennünk a két évvel ezelőtti au-
gusztus 20-i főtéri koncert kiváló hangula-
ta – mondta Kéri András. 
 A sportcsarnok átadásáról és az esemény-
hez kapcsolódó programokról további rész-
leteket olvashatnak majd a Monori Strázsa 
januári lapszámában, a www.monor.hu in-
ternetes oldalon és a város hivatalos Facebook 
oldalán. 

Az Országos Mentőszolgálat kampányt 
indított, hogy minél szélesebb körben 
megtanítsák az újraélesztést. A kez-
deményezésben az Irie Maffia zene-
kar is részt vett, a Wake Up című da-
lukkal segítették a mellkasnyomások 
ütemének elsajátítását. A dal olyan 
ütemben íródott, amely illeszkedik a 
mellkasnyomás tempójához.

Irie Maffiával nyílik 
meg a sportcsarnok

Zenével  
mentenek életet

Kéri András 
– MC Columbo a 
Brains és az Irie 
Maffia zeneka-
rok frontembere
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A hogyan a világ legtávolabbi szegletei is 
egyre közelebb kerülnek hozzánk, 
ahogyan a legkülönfélébb kul-

túrákat hozza szinte karnyújtásnyi kö-
zelségbe az internet és a televízió kép-
ernyője, úgy változik a mi szűkebb 
világunk is. Ami megtetszik, átvesz-
szük, utánozzuk – nem kis rosszallást 
kiváltva ezzel azokban, akik csak a ha-
zai hagyományokat tekintik ránk néz-
ve kizárólagosan érvényesnek. A hajda-
ni, komótosabb életritmus felgyorsulása 
és teljes átrendeződése is változásokkal jár, 
ami nem csak hétköznapjainkban, hanem ünne-
peinkben is megmutatkozik.
 Hovatovább a Mikulás már errefelé is karácsonykor 
megy vendégségbe, s a kandallópárkányokra függesz-
tett kötött zoknikat ajándékkal megtölteni – mert kissé 
a Mikulás össze van zavarodva.
 Eleve alapproblémája szegénynek, hogy akkor ő most 
a világmárkává nőtt üdítőgyártó cég piros ruhás, fehér 
arcszőrzettel rendelkező Mikulása, vagy szívesebben lát-
nánk őt errefelé hajdani, püspöksüveges, pásztorbotos 
idős úrként, akinek az egyre jobban forszírozott egész-
séges életmódhoz illően az alkata is jóval karcsúbb, mint 
pocakos kollégájának.
 Jöttünk – mentünk, megkérdeztük, hogyan véleked-
nek erről az aktuális kérdésről a járókelők a városköz-
pontban. S hogy kérdés-e ez számukra egyáltalán?
 Béresné Czeitler Ágnes számára magától értetődő, 
hogy hozzájuk a klasszikus rend szerint december6-
án este érkezik a Mikulás, ahogyan az a gyerekkorá-
ban volt, és mindmáig érvényes. Karácsonykor ellenben 
a Jézuska érkezik az ajándékokkal, méghozzá szentes-
tén, amikor otthon kell maradnia a szűkebb családnak. 
Másnap és harmadnap a rokonlátogatás bonyolódik, és 
mivel náluk nagy a család – tudtuk meg a fiatal hölgy-
től –, ez dús programot ígér a december végi ünnepna-
pokra.
 Horváth Katánál két kicsi gyerek, egy négyéves kis-
lány és egy kétéves kisfiú lesi a Mikulás érkezését, aki 
ugyancsak 6-án várható. Náluk is ez a rendje – hallhat-
tuk. Idén az apuka kapta feladatul, hogy válassza ki 
és szervezze meg a legalkalmasabb Mikulás ajándék-
osztását. A korábbi események jól sikerültek, bizonyá-
ra az idén sem lesz másképpen. A háromfelé lakó há-
rom nagymamát és a dédiket is meglátogatják, de az 
majd inkább a karácsonyi ünnepnapok alatt történik, a 

szentestét követő, egyébként is 
erre való időszakban, ami-

kor egy-egy napra náluk 
két-három családláto-
gatás is esik.
 Bradák Pétertől azt 
tudtuk meg, hogy a fővá-
rosból költöztek Monorra két 
és fél éve, éppen a gyerekek ked-

véért, akiknek nem tett jót a 
nagyváros, szükségük volt 

egy kisváros csendjére, nyu-
galmára, kiegyensúlyozott-

ságára. Itt jól érzik magukat, az 
ünnepek is szépek. A Mikulás hozzá-
juk is 6-án este érkezik, számítanak rá, 
noha ez az apróbb ajándékok, a miku-
láscsomagok napja, mégis bensőséges, 
kihagyhatatlan.
 Bukovenszki Erika is a klasszikus, meg-
szokott dátumokhoz köti a decemberi ünne-
peket. A családban nincs ugyan kisgyerek, de az 
édesanyja számára ő mindig az marad – ne-
vetett –, így mindig számíthat mikuláskor 
legalább egy csokira, ha nem is teszi ki a 
csizmáját az ablakba.
 Drámai beszélgetés következett ez-
után. Az idős hölgy, akit megállítottunk, 
mindjárt a második mondatnál elsírta 
magát, majd elcsukló hangon elmesél-
te, hogy legközelebbi hozzátartozóinak 
köszönhetően milyen kilátástalan hely-
zetbe került: magára maradt, veszélyben a 
mindennapi élete, lakhatása, fűtése, élelme-
zése. Mi ezt most nem hozzuk nyilvánosságra, de 
mert szóba került, hogy idős koránál fogva 
nem lát lehetőséget a bajból való kilábalás-
ra, csak imádkozni képes, azt tanácsol-
tuk: forduljon az egyházi közösséghez, 
ahol – különösen a szeretet ünnepé-
re való készülődés idején – bizonyá-
ra talál segítőkezet. Erre eddig nem is 
gondolt – nézett ránk könnyes szem-
mel, mi viszont éppen arra gondoltunk, 
hogy jó lenne, ha jobban odafigyelnénk 
egymásra. Az angyalok ugyan köztudo-
másúlag túlterheltek, de jó emberre mindig 
nagy szükség mutatkozik. Molnár Anna

KÖRKÉRDÉS

A hajdani, komótosabb életritmus felgyorsulása és teljes 
átrendeződése is változásokkal jár, ami nem csak hétköz-
napjainkban, hanem ünnepeinkben is megmutatkozik.

Bukoven-
szki Erika

Béresné 
Czeitler Ágnes

Horváth 
Kata

Bradák  
Péter

A MIKULÁS?
Mikor jön 

Idén az apuka kapta  
feladatul, hogy válassza 

ki és szervezze meg  
a legalkalmasabb  
Mikulás ajándék- 

osztását. 
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VARÁZSLÓK
Gyerekek és felnőttek varázsoltak alkotásuk eredményével 
mosolyt a gyalogos vasúti aluljáróban jövő-menő közlekedők 
arcára. A Csillagfürt Művészeti és Fejlesztő Alapítvány derűs 
hangulatot teremtett az ottani falak között, egyúttal bebi zo nyí - 
tották, hogy örömöt lehet csempészni a hétköznapokba, a ma-
guk és mások számára, és azt közösen talán meg is lehet óvni.

A M ÁV S z í -
nezd újra! 
falfestési al-

kotói pályázatának 
monori nyertesei 
– akik e huzatos helyen, 
dacolva a hidegre fordult 
időjárással is egy héten át 
dolgoztak e sikerért – november 
3-án csoportos fényképezésre, gye-
rekpezsgős koccintásra gyűltek ösz-
sze művük előtt, büszke szüleikkel. 
Arra a kérdésünkre, hogy ki irányí-
totta a nem kis vállalkozást, az volt a 
válaszuk, hogy: „Margó néni!” Nem 
kellett sokáig keresni, hogy ki ő, mert 
fürtökben lógtak rajta a csillogó sze-
mű gyerekek.
 Mondhatjuk, hogy stílszerűen, mert 
kiderült, ő a tanoda formában működő 
Csillagfürt Művészeti és Fejlesztő Ala-
pítvány alapítója. És az is, hogy 2014 óta 
naponta is varázslatos dolgok történnek 
náluk.
 Tóthné Anka Margit – a szobrász, gra-
fikus, keramikus képzettséggel is ren-
delkező rajz-vizuális kommunikáció 
tanár és gyógypedagógus – szívesen 
válaszolt minden felmerülő kérdé-
sünkre.

 Ez a 43 méter hosszú Átjáró a va-
rázslat birodalmában a sínek alatt ve-
zet át bennünket, esztétikai kikapcso-
lódást teremtve a vonatzajok közepette. 
Maga az alapítvány viszont – az alko-
tás felszabadító örömének megtanítá-
sa, biztosítása mellett – tudatosan él a 
művészetek terápiás jellegű alkalma-
zásának lehetőségeivel is. Nagyon fon-
tos eredményük, hogy ugyancsak hatá-
sos gyógypedagógiai segítséget tudnak 
adni differenciáló módszereikkel a sa-
játos nevelési igényű, magatartási-, fi-
gyelem- és tanulási zavarokkal küzdő 
gyerekeknek. Ideális otthonukban jól 
elfér együtt a család és a tanoda. Az 
irántuk növekvő igényt és elégedettsé-
get mutatja, hogy öt gyerekkel kezdtek, 
és az eddig jelentkező 68 főből jelenleg 
hatvanan járnak hozzájuk rendszere-
sen, nem csak helyiek, a környék 5-6 
helységéből is. A gyerekek mellett pe-
dig minden második szombaton már 
érdeklődő felnőttek is. Ezt a nagy ér-
deklődést a négy alapító mellett már 
csak önkéntes segítőkkel tudják kiszol-
gálni. Így került hozzájuk az az ELTE 
tanítóképzőjén vizuális nevelésre sza-
kosodott Fazekas Tímea, aki gyakorlata 
után szívesen „itt ragadva”, a tanodá-
ban tapasztaltakról írta élményszerű 
szakdolgozatát. Amelyben idézi Micsa 
Sándornak a tanodai hangulatot jól ki-
fejező verssorait: „Lépj be a kertbe, és 
szakíts egy Csillagfürtöt,/ Szívd magad-

ba az illatát./ Azonosulj és alkoss./ 
Rügyet bontva, virágozva, 

beporozva./ Mielőtt távo-
zol, itt is hagyhatod, de 

magaddal is viheted./ 
Azt az új Csillagfür-
töt, ami benned szü-
letett”.
 Tímea a gyerme-
keket jelképesen a 

gyurmához hasonlí-
totta: „Ne száradjanak 

ki, ne veszítsék el színüket, 
és formálódhassanak ked-

vük szerint, bármeddig”. Mesteré-
től, Tóthné Anka Margittól azt tanul-
ta, hogy ez csak úgy működik, ha az 
ember szívét-lelkét beleteszi. Az alapí-
tó nagyapja felejthetetlen inspirációja 
és alapítványi elnök anyja segítségével 
fáradhatatlanul állítja szobrait, szerve-
zi kiállításait – jövőre a Tanodáét is, a 
Vigadóban – és táborokat vezet.  
 Tóthné Anka Margit így felelt arra 
a kérdésünkre, mi készteti erre az ön-
ként vállalt szolgálatra: – Az Isten su-
gallatára úgy éreztem, én azért szület-
tem a világra, hogy ezt az alapítványt 
létrehozzam. Ez a küldetésem. Már 
tudom, hogy az embereknek az örö-
met a festményeimen, rajzaimon ke-
resztül tudom bemutatni. Az Isten 
szolgái lehetünk azáltal, ha a tudá-
sunkat a fiatalok társadalmának át 
tudjuk adni, a legkisebbtől a legna-
gyobbig. B.G.

A Csillagfürt Művészeti és Fejlesztő Alapít-
vány jövőbeli terveiben szerepel egy olyan 
nagy értékű eszköz megvásárlása, mely az 
agy optimális működésének szabályozásá-
ban, szinten tartásában segít. A Németor-
szágban kifejlesztett módszer használatára a 
környező országokban mára klinikák épültek.
 Kinek ajánlott és miben segíthet az Ilf 
neurofeedback tréning?
 Autizmus és autizmus spektrumzavar-
ral diagnosztizáltaknak, figyelemzavarral 
(ADHD-val) küzdőknek, gyermekek tanu-
lási nehézségeinek kiküszöbölésében, Alfa-
Théta Tréning, stressz-feszültség oldásában 
alkoholfüggőknek, sportolók számára telje-
sítménynövelés céljából.
 Kérjük, támogassa célunkat, hogy minél 
több gyermeken és felnőttön segíthessünk!
 Az adományokat, támogató összegeket 
a 10402795-50526776-48771009 számla-
számra fogadjuk.
 Köszönjük!

Támogassa ön is a 
Csillagfürt alapítvány 
munkáját!

Az Átjáró a varázslat bi-
rodalmába a sínek alatt 
vezet át bennünket, esz-
tétikai kikapcsolódást te-

remtve a vonatza-
jok közepette.
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„Mindig meg kell tenni,
 AMIT LEHET!”
November 18-án, a 2015-ös 
országgyűlési határozat óta, 
és annak szellemében először 
rendezték meg Mo noron a 
Ma gyar Szórvány Nap ját. A 
nagy gonddal megszervezett, 
sokszínű találkozónak sikerült 
a Vigadó dísztermét zsúfolásig 
megtöltő érdeklődők figyelmét 
felhív nia a szórványban élő 
magyar ság megmaradá-
sának fon tosságára.

A hit menedékéről szóló vers be-
vezető szavai után Szőnyi Attila, 
a főszervező presbiter vetette 

fel, „ünnepelni” kell, hogy szórvány-
ban élnek magyarok, vagy „emlékezni” 
kell rá? Nem ünnepnap és nem emlék-
nap ez, inkább személyes és egyéni fe-
lelősségünkkel is arra kell törekednünk, 
hogy unokáinknak ne válhasson csak 
emlékévé – mondta. Később azt is hoz-
zátette, hogy miért rendezte itt ezt az 
eseményt a Monor Nagytemplomi és 
Kistemplomi Református Egyházközség, 
a Bethlen Gábor Erdélyi Körrel karöltve? 
Mert ott tudtak megmaradni a szórvá-
nyok, ahol a gyülekezet is megmaradt, 
az egyetlen közösségi térként, ahol hasz-
nálhatták anyanyelvüket. Schaller Tamás 
lelkipásztor hozzátette, hogy ahol a vi-
lágban nem volt Magyarok Háza, már 
nem beszélték a magyart. Ottani hely-
zetük a gyámolításra szoruló özvegyé-
hez vált hasonlatossá.
 Felelősségünk van egymás segítésé-
ben, Ahogy lehet – hangzott el Reményik 
Sándor versének remek tolmácsolásával. 
Pánczél Károly, a Nemzeti Összetartozás 
Bizottságának elnöke írásban üdvözölte 
a rendezvényt. Szabó Dániel, a Magyar 
Református Presbiteri Szövetség nagy te-
kintélyű tiszteletbeli elnöke felolvasott 
levele – Megújulás szórványszolgálat-
ban-mottóval – arra figyelmeztetett, hogy 
a „sejt élete az egész test életét jelenti”. 
Szabó Ferenc, a Duna-melléki Reformá-
tus Egyházkerület esperese szintén el-
hangzó üzenete pedig arra, hogy visel-
jünk gondot magunkra, az „egész nyájra”, 
és „mindig felüdítő legelőre vezessük 
népünket”. A Monori Strázsák Nép-

táncegyüttes – Andrá-
si Zsolt vezetésével –  
méltán vastapsos, 
nagy sikert aratott, 
mezőségi táncaik iga-
zán avatott, élmény-
szerű előadásával. A 
Borzsák Endre Hagyo-
mányőrző Egyesület pedig 
– Laza István bevezetőjével –  
olyan szilágysági népdalcsokrot 
adott elő, amelynek egyik forráshely-
színén – Varsócon – nemrégiben jártak.
 Szekeres Sándor – aki a monori Beth-
len Kör mellett az Erdélyi Körök Or-
szágos Szövetségének is elnöke – elő-
zőleg a művelődési házban, 15 erdélyi 
kör vezetőjével tanácskozott. Elmondta, 
hogy a civil szervezetek létszáma 1988 
óta, irányítóik elöregedése miatt csök-
kenő tendenciát mutat. A Vigadóban is 
azt hangsúlyozta, hogy az erdélyi szer-
vezett betelepítésekkel szemben is re-
ménységünk elsősorban gyermekeink 
keresztyén nevelésében lehet.
 A szünetben a szeretetvendégség 
közepette meg lehetett tekinteni a 
Csángómagyar Egyesületek és az Er-
délyi Körök működésével kapcsolatos 
fényképes ismeretterjesztő tablókat.
A rendezvény fóruma stílszerűen kez-
dődött az Intés az őrzőkhöz című vers-
sel. Tar Csaba mérnök, a szatmárnéme-
ti misszió tagja, sárospataki segítséggel 

indított sikeres presbi-
teri képzéseket.
 Peleskei Béla, kár-
pátaljai lelkipásztor 
szolgálati helyén 
már nincs magyar 

iskola. A négy osz-
tályban már csak egy-

két magyar gyerek van. 
A tízezres Királyházán száz 

magyar, de „Gyermekeim nyelvét 
elkopni nem hagyom” – vallja. A dél-
vidéki származású Schön György Kár-
pát-medencei hálózat kiépítésével; ta-
lálkozások, kapcsolatok, közösségek 
teremtésével próbál javítani az elszi-
geteltségen.
 Tóth Zoltán pedig (a felvidéki Kere-
csen Motoros Egyesület elnöke) úgy 
véli, hogy a XXI. században motorozás 
közben is kapcsolódhatnak egymáshoz 
hálóra a szigetek.
 Mind egyetértettek azzal, hogy őriz-
niük kell azt, amit tovább kell adniuk. 
Kis helyi ajándékokat is kaptak a ven-
déglátóktól, de mi hallgatóik, tőlük ér-
tékesebbet, az erkölcsi helytállás példáit.
 A közös, Vladár István lelkész úr ál-
tal vezetett búcsúima és éneklés után 
ez meg is fog maradni.
 Mint ahogy Bethlen Gábor jelmon-
data is: „Nem mindig lehet megten-
ni, amit kell, de mindig meg kell ten-
ni, amit lehet!” B.G.

Viseljünk gondot 
magunkra, az egész 

nyájra, és „mindig fel-
üdítő legelőre vezes-

sük népünket„.
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Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Du-
dás Mária a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület 
tagja 63 évesen hosszú betegség után elhunyt. Egy 
olyan polgárőrt veszített el csapatunk, akire min-
dig számíthattunk. Önkéntes, közösségi munkájá-
val mindannyiunk szemében tiszteletet váltott ki!
 Emlékét kegyelettel megőrizzük, osztozunk a 
család gyászában!
 A Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület tagjai 

Elhunyt Dudás Mária

Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy büszkeséggel számolunk 
be arról, hogy Dabason, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség megyei 
közgyűlésén Veszprémi Linda és Monori József „aranyfokú” 
elismerésben részesültek. Szeretném kicsit bemutatni őket és azt 
a tevékenységet, minek okán megkaphatták ezt a kitüntetést.

Újabb POLGÁRŐR-  
ELISMERÉSEK

V eszprémi Linda kitűnő példája annak, 
hogy egy nő is milyen hasznos tagja 
lehet egy polgárőr-egyesületnek. Társai 

tisztelik, elismerik önkéntes munkáját, mely-
lyel követendő példa lehet sok fiatalnak, fel-
nőttnek egyaránt. Szerepe az egyesületben oly 
sokrétű, hogy felsorolni is nehéz. Több mint 7 
éve polgárőr, évről évre magas óraszámokat 
teljesítve egyre több feladatot vállal magára. 
A tavalyi évben a második legtöbb polgárőr-

szolgálatot ő adta az egyesületben. Renge-
teg éjszakai szolgálatot vállal, ahol sokszor 
ő a szolgálatvezető, városi rendezvényeken 
szinte kivétel nélkül jelen van. Mindez mel-
lett még arra is szán időt, hogy ifjúságvédelmi 
feladatokat lásson el. Ő az egyik vezetője az 
egyesület fiatalokkal foglalkozó tagozatának.
 Linda a lovas polgárőrség megszervezésé-
ben is jelentős szerepet vállalt, mely kisebb na-
gyobb sikereket ért el városunkban. Képzett 

lovas polgárőrként minden lehetőséget meg-
ragadott, ha lovas szolgálatot adhatott. És ta-
lán a legfontosabb: tiszteljük, szeretjük őt em-
berségéért, kitartó munkájáért, szorgalmáért!
 Monori József ízig-vérig polgárőr! Önkéntes 
munkájának minden pillanatát rendkívül ko-
molyan veszi. Türelemmel, nagy figyelemmel 
és fegyelemmel végzi önként vállalt feladatait. 
10 éve tagja az egyesületnek, azóta évről évre 
rendkívül magas óraszámokat teljesít. Az el-
múlt évben 680 szolgálati órájával valóban 
első helyezést ért el a polgárőrök között. Józsi 

– ahogy ez a rendkívül magas óraszámaiból 
is kiderül – rengeteg szabadidejét áldozza fel 
a polgárőri munkára. Vállal éjszakai szolgála-
tokat, rendőrséggel közös szolgálatokat és osz-
lopos tagja az Ady úti Általános Iskola előtt 
a reggeli órákban végzett jelzőőrcsapatnak is. 
Rendszeresen jelen van a monori sportesemé-
nyeken, egyéb rendezvényeken is. Biztosítási 
feladatait precízen ellátja, legyen szó futball-
meccsről, koncertről vagy állami ünnepségről. 
Társai becsülik, tisztelik munkáját.
 Mindkettőjüknek gratulálunk és sok egész-
séget, erőt kívánunk további munkájukhoz!

Oberst Marietta

Rigoletto Cukrászda
Kellemes ünnepeket kívánunk 

minden vásárlónknak!  
Ne feledkezzen meg időben 

megrendelni az ünnepi asztalra 
az általunk készített bejglit, édes, 
sós aprósüteményeket, tortákat, 
valamint karácsonyi hangulatot 

idéző finomságainkat!

Monor, Kossuth L. u. 93. • Tel.: 06-29/414-501

Egyedi 
kívánságot is 
teljesítünk: 

CH és glutén-
mentes 

változatban is.

www.facebook.com/Lokacio.hu

RészLetek: 

10 ÉVES a
Játsszon velünk és nyerje meg 

az értékes ajándékaink egyikét! 

Elindítottuk új internetes portálunkat Lokáció - A helyi kereső néven.  

A kerek évforduló és az új weboldal indítása alkalmából óriási 

nyereményjátékra hívjuk kedves olvasóinkat! 

www.lokacio.hu
www.facebook.com/Lokacio.hu
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KÖNYVTÁR

LEGYŐZHETI-E  
a fülemüle és az éji  
bogár a cseh vitézt?

A könyvtár gyermekszekciójának üvegablakait eső verte kint, a járókelők az 
ernyők búrái alatt is nyakukat behúzva szedték a lábukat, hogy a novemberben 

egészen különös üdezöld térről mielőbb fedett helyre jussanak. Az őszutónak 
ezen az inkább szomorkásnak és kellemetlennek mondható délutánján a 

könyvtár – mint már annyiszor – megint csak pompás menedéknek bizonyult. 

Meghitt, békés ünnepeket, 

örömteli új évet kívánunk!

 Jövőre is sok meglepetéssel, 

szeretettel visszavárjuk! 

Nyeremények:

1. 15 000 Ft-os ajándékutalvány

2. 10 000 Ft-os ajándékutalvány

3. 5 000 Ft-os ajándékutalvány

Sorsolás: 2017. 

 december 23-án,

 délben

 
Szeretnénk 

az ünnepek 

közeledtével mi 

is ajándékozni!

2017. december 1–22. 

között beváltott és 

a gyűjtődobozban 

elhelyezett pontgyűjtők 

sorsoláson vesznek részt!

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

Köszönjük, hogy 

idén is minket 

választottak, 

egész évben 

megtiszteltek 

bizalmukkal! 

Bankkártyás 
fizetési 

lehetőség

A z előcsarnokban a gimnazisták egy vidám 
kis csoportja ütötte el az időt, amíg a haza-
felé induló buszra várt. A gyermekköny-

veknek a folyosóról nyíló első termében tea gőzöl-
gött és friss rétes illatozott, s egy asztalka sarkán a 
jutalomkönyvek és tarka borítójú rajzmappák vár-
tak kiosztásra. Az ebben érintetteknek nem volt si-
etős: a folyosó falain kiállított műveikben gyönyör-
ködtek, kritizálva és elismerve egymás munkáit, s 
persze jókat nevetve közben, mert nevetés nélkül 
gyerekprogram nem létezik.
 Az idén Arany János kétszázadik, Benedek Elek 
százötvennyolcadik születésnapját ünnepelhette 
a rájuk tisztelettel emlékező közönség. A népme-
se napjához kapcsolódva a városi könyvtár a gye-
rekek – pontosabban az ifjak, hiszen a korhatár a 
kiírásban 10-20 éves korig szólt – számára pályáza-
tot hirdetett, mégpedig két kategóriában is. Képre-
gényt lehetett rajzolni Arany Jánosnak egy, a pályá-
zó számára kedves verséből, valamint saját verset 
írni, minden különösebb megkötés nélkül.

 Október utolsó napjáig várták a beérkező műve-
ket, november 13-án pedig sor került az eredmény-
hirdetésre.
 A képregénypályázat bizonyult népszerűbbnek. 
Volt a beküldött pályamunkák közt annyi ötlet, hogy 
maga Arany János is elmosolyodott volna, ha lát-
ja, miképpen rajzolják meg Toldiját, a Családi kört, 
vagy éppen a Fülemülét. Ugyanis e három bizo-
nyult a legnépszerűbbnek. Így eshetett meg, hogy 
a fülemüle vagy az éji bogár megmérkőzött Toldi-
val és a cseh vitézzel.
 Akadt, aki minimalista stílusban épp csak jelez-
te a vers hangulatát, de azt remekül tette. Volt, aki 
hosszasan, komoly aprómunkával állt neki, a néző 
szinte maga elé képzelhette, amint a nyelvét is ki-
dugva koncentrál a rajzasztal felett. Más szinte pro-
fi módon, lego-figurákkal jelenítette meg a Wales-i 
bárdok egy jelenetét, s abban annyi ötlet és annyi 
gondos munka volt, hogy aranyoklevéllel jutalmaz-
ta a zsűri.
 Az alkotók egyikét-másikát megszólítva olyasmik 
derültek ki, hogy aki egy jelenetben a bikát képes 
volt olyan pozícióban ábrázolni, hogy az hivatásos 
rajzolónak is becsületére válna, csak mosolygott a 
kérdésen, hogy tanult-e valahol perspektivikus áb-
rázolást? Ó, dehogyis – szabadkozott – csak nagyon 
szeret rajzolni, és valahogy „benne van a kezében”.
 Neveket azért nem sorolok, mert minden pályá-
zó elismerésben részesült, nem ok nélkül. Amúgy 
már azért az egyért megérdemelték volna, hogy egé-
szen napsugarassá tették ezt a színtelennek ígérke-
ző, esős délutánt.
 A rajzokban is jócskán volt humor, a verseken 
– amiből meglehetősen keveset küldtek be a pályá-
zatra – ugyancsak jókat lehetett derülni. Volt, aki az 
osztályfőnökéhez írt dicshimnuszt, más az Arany 
balladákat költötte át egészen sajátos módon, Toldi-
hoz például nőül adva az Ágnes asszonyból ismert 
Vörös Rébéket. Akadt, aki slam poetry-vel próbál-
kozott, nem is rosszul, meg olyan is, aki hatsoros-
ban ábrázolta jelenkorunk társadalmi lélektanát. 
 Csak szerelmes vers, az nem akadt a tizenéves 
poéták próbálkozásai közt egy darab sem.
 Azóta sem értem, miért?
 Talán a következő alkalommal kiderül. Még jó, 
hogy az alkalom bekövetkezése biztosra vehető, a 
könyvtárra ugyanis a programkínálatot illetően is, 
mindig lehet számítani.  M. A.
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A monoriak viselt dolgai  XCI.
A kultúra  
szolgálatában

P éldául a polgári iskola jól megvá-
lasztott tanulmányi kirándulás-
sal gazdagította 1926 áprilisában 

a tanítványok hazafias érzelmeit. Gyöm-
rőn többek között megnézték Coneva 
Antónia reliefjét a református temp-
lomban (Wartenslében Gusztáv gróf csa-
ládjának sírboltfedő márványát). A gróf 
végül Farkasdon élt, és a monori hon-
védegylet elnöke is volt. (Ükunokája 
Polyák Mária tanárnő). 
        A civil egyesületek és társaskörök 
műkedvelő színjátszásban jeleskedtek. 
Móricz Zsigmond hírneves, gyönyörű 
színdarabját, a Sári bíró népszínművet 
az Önkéntes Tűzoltó  Egyesület műked-
velői bemutatták a Vigadó nagytermé-
ben, melyen az író is megjelent.
        A népművelődési bizottság első 
„kultúrelőadását” a községháza földszin-

ti termében rendezte 
meg 1927. de cember 
11-én. Molnár János re-
formátus lelkész a falu 
életéről tartott előadást. 
Szereplése olyan vonzó-
nak tűnt, hogy „nem fért be 
a közönség a községház termé-
be”. A következő előadás is nagy érdek-
lődést váltott ki. Kocsis Mihály, polgári 
iskolai igazgató Monor történelmét is-
mertette a honfoglalástól a '48–'49-es 
szabadságharcig – „sok érdekes tényt 
sorozva fel. Részegh Ferencné úrnő a ma-
gyar népdal keletkezését és a legújabb 
korig tett fejlődését mutatta be. Az ál-
tala megjelölt dalokat Cenke Lajos zene-
kara olyan nagy virtuozitással játszotta 
el, hogy a hallgatóság sűrű könnyhul-
latással hallgatta.” 

 Az Iparoskör és a Gazdakör ifjúsá-
ga betlehemes játékkal járta a családo-
kat. A Református Leányegylet teaestet 
rendezett a Gazdakörben. Műsoruk-
ban verset mondott Kovács Mili, hege-
dűn játszott Kolos Pál, rózsa monológ-
jával színesítette a produkciót Hegedűs 
Irén, majd egy felvonásos vígjátékot mu-
tatott be: Szilágyi István, Koncsek Ilonka, 
Pelek Juliska, Burján Ferenc, Bodzsár Sári, 
Kéri Sándor. A belépődíj 80 fillér volt.  A 
bevételt a szegény gyermekek karácso-
nyi segélyezésére fordították.
 A róm. kat. Legényegylet a Vigadó 
színháztermében tánccal egybekötött 
színházi estélyt rendezett, melynek ke-
retében színre került a Tóth leány há-
rom felvonásos színmű. Zöldi Sándor 
rendezésében az egyesület színi gár-
dája – a dilettáns művészetet felülmú-
ló játékával – „a helyi közönség szim-
pátiáját sokszor kiérdemelte”. 
 Előkelő vendégek jelentek meg az 
Iparoskör által megrendezett borkósto-
lón 1927 decemberében. A főszolgabí-
ró és az országgyűlési képviselő mellett 

„ott volt dr. Dóczy Bálint bírósági elnök, dr. 
Lehotczky Antal kir. közjegyző, dr. Daba-
si Ödön tb. megyei főorvos, Cherrier Pé-
ter dr. és Teszáry László dr. szolgabírák; 
G. Bokros Sándor községi bíró, Piry, Ka-
iser és Stirling jegyzők, Mihályffy MÁV 
főhivatalnok stb. A díszvendégeken kí-
vül az iparostársadalom színe, java töl-
tötte meg a termet.” A vacsora után el-
sőnek Kopa Károly főszolgabíró szólalt 
föl. „Beszédében a község fejlődésére 
utalva, összefogásra buzdította annak 
minden lakóját. Ígérte, hogy támogatni 
fogja azt a célt, hogy Monor a járás köz-
pontja, külső szín és kulturális fejlődés 

tekintetében megfelelő gócpont 
legyen, ahol minden kere-

seti ág megtalálja a maga 
boldog otthonát.” Mada-
rász Emil országgyűlési 
képviselő bejelentette: 

„A monori iparosság 
a legmesszebb menő 
támogatásra számíthat 

az Ipartestület székhá-
zának nyújtott építési se-

gély ügyében. Rendek Sán-
dor iparos köri elnök tisztelettel 

köszönte meg a vendégek, a képvise-
lő, a főszolgabíró jóakaratú támogatá-
sát”. A kedélyes beszélgetéssel eltöltött 
órák után, a vendég urak távozását kö-
vetően megkezdődött a tánc, s reggelig 
tartott. A helyi újság tudósítója szerint 

„a táncolók között öregedő inakat is lát-
tunk ruganyosan kopogósan forgolód-
ni, iparos báli hölgyeink nagy megelé-
gedésére”.
 Forrás: Közérdek, Monor, 1926–1927

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Fáy András, aki 1786-ban született, a sárospataki kollégiumban 
előbb filozófiát, majd jogot hallgatott. Végül a váci járás szolgabí-
rája lett. 1818-ban visszavonult gombai birtokára. Gazdálkodása 
mellett írói munkássága is országos hírű. 1823-ban költözött Pest-
re. Igen korán felismerte gazdasági és kulturális elmaradottsá-
gunk okait. A megoldást 1825-ben „a színház, a szabad ipar és 
kereskedelem, erkölcs nemesítés … és a közigazgatás javításában” 
lát ta. Víziója évtizedek múlva is időszerű volt, a monoriaknak is.

Betlehemesek,1928 – Balogh Rudolf felvétele. 
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Az Iparoskör  
és a Gazdakör ifú-
sága betlehemes 
játékkal járta a 

családokat 
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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

Felvételre keresünk
monori forgácsoló üzemünkbe
CNC esztergagépekhez
gépkezelő 
munkatársakat!

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: 
J-Technik Kft.  •   06-29/410-270 vagy 06-20/365-2829 telefonszámon • e-mail: info@jtechnik.hu

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Minden kedves ügyfelünknek 

kelleMes ünnepeket kívánunk!
30 éve Monoron

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

Prémiumminőségű  
húsok MONORON!
A monori Prémium Mészárszékben a szenvedéllyel készített 
és fogyasztott ételek legfontosabb összetevőit kínálják a 
vásárlóknak: a prémiumminőségű alapanyagokat.

AJÁNLÓ

A Prémium Mészárszék december 5-től várja 
a vásárlókat. Ha szeretnék megkóstolni a ter-
mékeket, reggel 8 órától 19 óráig megtehetik! 
Ha ízlett, akkor természetesen meg is vehetik!
 Nyitvatartás: H: zárva, K–Szo: 8-19, 
V: zárva., Cím: Monor, Országút 11.

Kóstolja meg ön  
is a termékeket!

I lyés József, a monori La Via étteremmel 
két évvel ezelőtt elhozott a térségbe egy 
darabka Itáliát az olasz konyha kedvelői-

nek. A tulajdonos most új célt tűzött ki maga 
elé, az alapgondolat hasonló, mint az étterem 
nyitásakor: prémiumminőségű élelmiszere-
ket pénztárcabarát áron adni a térség vásár-
lóinak. A kiváló minőségű hazai és külföldi 
érlelt húsokat, felvágottakat, sajtokat árusító 
Prémium Mészárszék a La Via étterem szom-
szédságában december 5-én nyitja meg kapu-
it a vásárlók előtt.
 – A Prémium Mészárszék ötlete az étte-
rem árubeszerzésével kapcsolatos utak al-
kalmával fogalmazódott meg bennem. Ak-
kor láttam, hogy egy húsüzletet másképpen 
is fel lehet építeni, mint ahogy itthon meg-
szoktuk. Aki járt már mediterrán hentes-
boltban, tudja, milyen ízlésesen kínálják el-
adásra a gyönyörű tőkehúsokat, az ízletes 

felvágottakat, az érlelt sonkákat. Külföldön 
nagyon népszerűek a konyhakész termékek 
is. Ezek kiváló ízük mellett praktikus okok-

ból is kedveltek. A háziasszonyok nem szí-
vesen bajlódnak a hús megtisztításával, az 
előkészítésével és a panírozással. A kony-
hakész termékek esetében ezt a kellemet-
len munkát elvégzi helyettük a hentes, így 
a vevők kosarába kizárólag színhús kerül, 
akár frissen panírozva is.
 Az üzletben árusított hazai termékek egy-
től egyig Kiváló Magyar Élelmiszer minősí-
tési védjeggyel rendelkeznek, ilyen például a 
Szomor Ökofarmról származó szürkemarha, 
bivaly, őstulok és mangalica. Ezek az állatok 
a Kiskunsági Nemzeti Park területén nevel-
kedtek, a táplálékuk a legelőkön található 
vegyszermentes fű, valamint az ott honos 
gyógynövények. A külföldről érkező áru is 
a prémium minőséget képviseli.  
 A vásárlók tanácsot is kérhetnek a Prémi-
um Mészárszékben. Például ha nem tudják, 
hogyan készítsék el a húst, hogy a legfino-
mabb ízeket hozzák ki belőle.
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Ajándékozzon  
belépőjegyet szeretteinek!

Fotókiállítás Jókai 
emlékezetéből

  Lepje meg családját, barátait karácsonyra 
a Vigadó programjaira szóló belépőjeggyel 
vagy a Vigadóban kapható országos színház- 
vagy koncertjeggyel! 
 Január 12-én újévi koncert a Vigadóban: 
Zenei utazás a Maya Trióval.
 Mohácsi Attila és bájos kolléganői kedvenc 
dalait hallhatják a világ minden tájáról. Ízelí-
tő a repertoárból: Párizs ege alatt, O sole mio, 
New York, New York, Kalinka, Csárdáskirály-
nő, Sirtaki. 
 Január 21-én ünnepi műsor a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából. Lukács Sándor Kossuth-díjas 
színművész Az elűzött álom című önálló estje. 

   A Monori Kossuth Lajos Általános Iskola 
sok szeretettel meghív minden érdeklődőt 
a Magyar Emlékekért a Világban Egyesü-
let (MEVE) fényképeiből összeállított Jókai 
Mór emlékezete a Kártpát-medencében, Eu-
rópában című kiállításra. A Magyar Emlé-
kekért a Világban Egyesület (MEVE) a ha-
táron túli magyar területek, Európa és a 
nagyvilág magyar vonatkozású emlékeit, 
emlékhelyeit, más népekkel közös emlék-
örökségét kutatja és ismerteti. Az Egyesület 
munkájának célja, hogy tanulságos műve-
lődéstörténeti előadások, tárlatok kereté-
ben egyre szélesebb körben tegye ismert-
té emlékeinket.
 A kiállítás tematikája: Jókai és kortársai a 
hazai és külhoni emlékei Rév-Komáromtól Er-
délyig, Balatonfüredtől a Svábhegyig, Bécstől-
Nizzáig. Épületek, emléktáblák, tárgyi emlé-
kek képeivel – az írófejedelem nyomában. A 
33 tablónyi tárlat a Magyar Emlékekért a Vi-
lágban Egyesület tagságának közös munká-
jaként született Molnár Á., Sármány Á., Tiner 
T., Chikány G., Deák P., Messik M., Gondos B. 
felvételeivel.
 A kiállítás megtekinthető december 15-ig 
a Kossuth Lajos Általános Iskola emeleti fo-
lyosóján. Marunák Ferenc, igazgató     
Hirdetés

Fagyöngy  
ékszerüzlet 
és kávézó   

Cím: Monor, Kossuth  L. u.71/a  
Tel.: 06-29/411-130 • 06-20/985-4004

E-mail: fagyongy@gyemantsziget.hu
: www.facebook.com/gyemantszigetmonor

Nyitvatartás: 
H–P: 8–17, 

Szo: 8–13

  drágaköves ékszerek
  arany-, ezüst-, acél-
ékszerek széles kínálata
  aranyfelvásárlás, 
beszámítás
  ékszerjavítás
  egyedi ékszer tervezés-
készítés
  óraeladás
  óraszíj-, elemcsere, 
órajavítás
  gravírozás
  fülbelövés
  egyedi ajándéktárgy

készítése: pólók, bögrék, 
hűtőmágnes... stb.

 A Vigadóban a Ticketportal jegyiroda kíná-
latából is válogathatnak. Színházi előadások: 
Vámpírok bálja, Aladdin, Csoportterápia, Pá-
ratlan Páros 1-2. Koncertek: Accept, Anastasia 
,Lara Fabian, Balaton Sound,  Fezen Fesztivál, 
Sziget Fesztivál, Milky Chance, Tankcsapda 
Tour 2017. Jegyek kaphatóak továbbá a Ma-
gyar Lovas Színház, illetve a The Illusionists, 
Ismeretterjesztő előadásaira. 
 Információ, jegyrendelés: Vigadó Nonprofit 
Kft. emeleti pénztárában, a 06-29/413-212-es 
telefonszámon, a www.vigadokft.hu honla-
pon vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail cí-
men. 
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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

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

Személygépkocsi-vezető „B”
tantermi és távoktatásos e-learning  

tanfolyamok egész évben 
folyamatosan indulnak

2200 Monor,  
Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

ÁldOTT, BÉKÉS KARÁcSONyT 
ÉS BOldOg új ÉVET  

minden kedves jelenlegi és  
jövőbeli ügyfelünknek!

Monori Ingatlanirodába  
keresünk  

ÉrtÉkesítő kollÉgát  
kiemelt bérezéssel!

Fényképes önéletrajzokat  
a zsagi@hotmail.com e-mail címre várjuk.

(nyugdíjasok jelentkezését is várjuk)
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VIGADÓ

   Novemberi ülésén tárgyalta a 
képviselő-testület a Vigadó Kultu-
rális és Civil Központ által össze-
gyűjtött és rendszerezett jövő évi 
programtervet. Az elmúlt évek-
hez képest változás, hogy rész-
letes tervezet csak a jövő év első 
felére született – ennek oka, hogy 
nagyon sok szabadidős program-
mal számolhatnak a monoriak. A 
jövő évtől kiemelt szerepet kap-
nak az éves rendezvénytervben 
a borral összefüggő programok.
 Vannak jól működő civil szer-
vezetek Monoron, melyek színvo-
nalas boros programokat kínálnak, 
mint például a Jégvirágtól Borvi-
rágig, a városi borverseny, a szüre-
ti felvonulás, vagy a Márton-napi Újbor Ünnep. 
Mellettük természetesen a Vigadó szervezé-
sében is egyre több ilyen tematikus esemény-
nyel találkozhatnak: a Borvidékek Hétvégéje 

– mely néhány év alatt a középső országrész 
egyik legnagyobb boros fesztiválja lett – mel-
lett jövőre például három FröccsSzombat is 
szerepel a tervek között. Utóbbi rendezvény 
nagy sikerrel mutatkozott be idén augusztus-

Elkészült a város 2018-as programterve, 
fókuszban a boros események 

Hirdetés

Január 13.: Jégvirágtól Borvirágig.
Április: Városi Borverseny.
Május 18.: Bor Ivó köszöntése.
Május 26.: Orbán nap.
Június 9.: Borvidékek Hétvégéje.
Június 23.: FröccsSzombat  
Szent Iván éjjelén.
Július 14.: FröccsSzombat 
– Bor Ivó és Bor Virág lakodalma.
Augusztus 18.: FröccsSzombat  
a városközpontban.
Október: Szüreti felvonulás.
November: Márton-napi Újbor Ünnep.

Jövő évi boros  
rendezvények

ban a városközpontban. A programot a Mo-
nori Borút Egyesülettel karöltve szervezték 
a kulturális szakemberek. A rendezvények 
változatos szórakozást ígérnek, érdemes le-
het távolabbról érkező ismerősöket, baráto-
kat is előre értesíteni a tervezett dátumokról. 
Az eseményekről természetesen a Strázsa új-
ság aktuális számaiban is tájékozódhatnak az 
érdeklődők. 

 A 2018. év második felére tervezett progra-
mokat később tárgyalja majd a képviselő-tes-
tület. A boros programok mellett a februárban 
megnyitó városi sportcsarnokban is rendszere-
sen számíthatnak sport- és egyéb programokra, 
ezeket, valamint az elfogadott programtervet 
keressék a www.monor.hu internetes oldalon. 

www.victofon.hu

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
   felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2018.01.05-ig.

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

Újra úgy
hallak, mint

régen!

Kényelmes,
könnyen

kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás

sem.

EZ TÖBB, MINT 
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A kommunikációt 
új szintre emeltük
egy apró és okos 
készülékkel!

Kérjen konzultációs
időpontot január 5-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!

             

          

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,

1080 Ft/m2 -től, szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1080 Ft/m2 -től háztól házig szállítással.

    Magócsi RuhatisztítóMonoron állateledel-gyártó 
üzem teljes munkaidőben 
határozatlan munkaidőre 

felvételt hirdet
betanított operátor

munkakörbe

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzot fizetési igény 
feltüntetésével az alábbi e-mail címre 

kérjük elküldeni: 
E-mail: bekker@bekker.hu 

Kérjük, a tárgyban tüntesse fel: 
„Betanított operátor Monor”
Telefonon: 06-20/510-4567

Elvárások
•  Minimum alapfokú végzettség
•  Monotonitás tűrése
•  Jó fizikum
•  Pontos, precíz munkavégzés
Feladatok
•  Gépek, berendezések üzemeltetése
•  Szalagszerű munkavégzés
•  Gyártási alapanyagok kezelése
Amit kínálunk
•  Versenyképes fizetés
•  Cafetériajuttatás 
•  Bónuszrendszer
•  Tiszta, igényes munkakörnyezet
Állás, munka területe(i)
•  Fizikai, segéd-, betanított munka
•  Gépkezelő (operátor)
•  Gyártás, termelés

Idén nagy sikert aratott az új monori rendezvény, a FröccsSzombat
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Hirdetés

ÜNNEPI FÉNYBEN – adventi programsorozat  
Monoron városi programjai a Strázsa újság  
címlapján olvashatók.

UPC-MONOR JÉGFESZTIVÁL
December 2. 16 óra
Monori SE Balassi utcai sporttelep

VÁRJUK EGYÜTT MONORI  
MIKULÁS ÉRKEZÉSÉT
December 6. 
10 órakor a városi piacon, 19 órakor pedig  
a Szterényi iskola tornacsarnokában  
találkozhatnak Monori Mikulással. 

ÉVZÁRÓ NÉPTÁNCGÁLA
December 10. 18 óra
A művelődési házban működő néptánc-  
csoportok közös évzáró fellépése. 
Művelődési ház

PEST MEGYEI IFJÚSÁGI HANGVER-
SENYBÉRLET NYITÓ ELŐADÁSA
December 12. és 13.
Táncra magyar! Duna Szimfonikus Zenekar.  
Vezényel: Deák András.
Vigadó, díszterem

ÚJÉVI KONCERT
Január 12. 18 óra
Induljunk,van egy hely… – 90 perces zenei  
utazás világslágerekkel a Maya Trió előadásában.  
Belépőjegyek már kaphatók!
Vigadó, díszterem

ÜNNEPI MŰSOR A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA ALKALMÁBÓL
Január 21. 15 óra
Lukács Sándor Kossuth-díjas színművész  Az elűzött 
álom című estje. Belépőjegyek már kaphatók!
Vigadó, díszterem

Értesítjük önöket, hogy a Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont és az épületben működő ügyfélszolgálatok és iro-
dák 2017. december 23. és 2018. január 2. között zár-
va tartanak.

Minden kedves vendégünknek és ügyfelünknek kívá-
nunk áldott, békés karácsonyt és sikeres rendezvé-
nyekben gazdag új esztendőt! 

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.

A monori történelmi egyházak karácsonyi  
alkalmai a Strázsa újság címlapján olvashatók.

FORRÁS KÓRUS ADVENTI KONCERTJE
December 8. 18 óra
Belépőjegyek az Ady Úti Általános Iskolában 
és a Vigadó pénztárában vásárolhatók. 
Vigadó, díszterem

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK EGYESÜLE-
TÉNEK KARÁCSONYI TALÁLKOZÓJA
December 9. 
Művelődési ház

Monori intézmények, civil szerve- 
zetek, egyházak programajánlója

VÉRADÁS
December 13.
Művelődési ház

BUDAI IMRE ZENEISKOLA  
ÉVZÁRÓ HANGVERSENYE
December 14.
További információ: 06-29/412-671.
Vigadó díszterem

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

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

ZR BT. – GUMICENTRUM

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!

Cipősdoboz-akció
  Az idei évben is legyen min-

denkinek kicsit szebb a kará-
csony! A tavalyi évhez hasonló-
an idén adventkor is jótékonysági 
cipősdoboz-akciót hirdet a Viga-
dó Kulturális és Civil Központ, 
a városi adventi programokhoz 
kapcsolódva. A kezdeményezés-
sel szeretnék elérni, hogy a ren-
dezvényeket látogató közösség 
mindenki számára boldoggá te-
gye a karácsonyt Monoron.
 A Vigadó emeletén, illetve a 
szabadtéri rendezvények alkal-
mával is várják a cipősdoboz nyi, 
becsomagolt ajándékokat. A szer-
vezők kérik, hogy a csomagoláson tüntessék 
fel, hogy milyen korosztálynak szól a doboz-
ban rejlő meglepetés. Az ajándékokat legké-
sőbb a harmadik adventi gyertyagyújtásig, 

december 17-ig tudják átadni a szervezők-
nek, ezt követően a monori egyházak köz-
reműködésével juttatják el a monori rászo-
rulóknak. nfo
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Hirdetés

HirdetésAngyali 
ölelés

  Azt szokták mondani, hogy egy 
képzőművészeti alkotásnak ma-
gáért kell beszélnie. Előfordulhat 
viszont az is, hogy egy kiállítás 
jól megszerkesztett megnyitója, 
például a társművészetek segítsé-
gével, hangulatával komplexebb 
esztétikai élményt tud teremteni. 
Ez történt november 6-án is, a Vi-
gadóban, Illés Krisztina festménye-
inek bemutatásakor.
 Pánti Anna, aki sokáig az Ope-
raház koloratúrszoprán magán-
énekese volt (most pedig az ope-
rát népszerűsítő előadásaival 
járja az országot, Baranyi Ferenc 
dalművének főszereplőjeként is), 
úgy énekelte el, kezdésként Schu-
bert: Ave Mariáját, hogy hangja 
beragyogta a termet. Eller Mária 
(publicista) a kiállító transzcen-
dentális magasságokba lendítő 
képei által ihletett verseit mond-
ta el, majd Pánti Anna zárta ezt 
az emelkedett ívet, Puccini: Tos-
ca imájával. Így több érzékszer-
vünkkel egyszerre érzékelhettük 
az Angyali ölelés című festmény 

hatását is. Az énekesnő saját ver-
sével szintén hangsúlyozta ezt: 

„Színekkel, szavakkal, dallamok-
kal,/álmodva alkotni gondolat-
tal,/szárnyalni oda, hol nem ér-
het borzalom,/Maga az alkotás 
az oltalom.” 
 A három közreműködőt – Buda-
örsön megismerkedve – hasonló 
alapelveik, a versek és a művésze-
tek szeretete hozta közös nevező-
re és termékeny együttműködésre. 

Illés Krisztina a Vigadóban mutatta be festményeit

KULTÚRA

Csinos Károly: 
06-70/384-6746

Kovács István: 
06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu

Minden, 
ami 

kémény!
•   Kémények bélelése, 

szerelt kémények 
kivitelezése kályhák-
hoz, kandallókhoz 
alu és rozsdamentes 
kivitelben.

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményei-
nek kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszer-
kezeti lakatosmunkák!

Illés Krisztina hagyományos stí-
lusú tájképei – ha nem is állít ki 
régen – mutatják festői alaptudá-
sát. Nem véletlen azonban, hogy 
Eller Máriát is elsősorban az örök 
témák újszerű ábrázolási kísérle-
tei ragadtatták versírásra. Példá-
ul a Galaxis, Horizont, Találko-
zás, Teremtés, Hold, Nap és nem 
utolsósorban az Ave Mariához 
kapcsolható Angyali ölelés koz-
mikus örvénylésű lendülete. B.G.
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SPORT

Z átrok Károly egyet hátralépve az el-
nökségben természetesen továbbra 
is részt vállal szeretett sportága veze-

tésében, de a szakosztály új vezetőt, sőt ve-
zetőket választott: Mészáros Győző elnökként, 
Hanzelik Balázs pedig alelnökként veszi át a 
Monori SE második legnépesebb szakosztá-
lyának irányítását.
 Mindketten évek-évtizedek óta szereplői 
a monori kosárlabdának, jelenleg is aktív já-
tékosai a Monori SE Oldik-csapatnak. Céljuk, 
hogy a szakosztály a szülők és a fenntartó vá-
ros felé is átláthatóan egységes szakosztály-
ként működjön. Ennek érdekében elindult 

Új vezetők a Monori 
SE kosárlabda- 
szakosztály ÉLÉN

A szakosztály eddigi vezetője, a mo- 
 nori kosárlabdaélet egyik alapítója, 
Zátrok Károly a közelmúltban le- 
 mon dott elnöki tisztségéről.

a szakosztály hivatalos Facebook-oldala és 
rendszeresen megjelennek majd hírekkel az 
egyesület megújult honlapján is.

Fölényes győzelem Gödöllő ellen
November 20-án a Pest megyei bajnokság so-
ron következő fordulójában a Gödöllői Sport-
klub ellen játszott a monori női felnőttcsapat. 
A rutinos monoriak rövid idő alatt 10 pontos 
előnyre tettek szert, a határozott védekezé-
süknek köszönhetően pedig 36-8 volt az ál-
lás a szünetben.
 A második játékrészben is remekül játszot-
tak a monoriak, a különbség 30 pontosra nö-
vekedett a két csapat között. A biztos vezetés 
tudatában kiengedtek a lányok, de a győze-
lem egy percig nem forgott veszélyben. A mo-
nori csapat végül nagy különbséggel, 65-35-
re legyőzte a fiatal gödöllői gárdát.
 Kovács Péter edzői értékelése: – Az első ne-
gyedben rutinosabb játékosaink magabiztos 
előnyt alakítottak ki, a lelkesen és teljes erőbe-
dobással küzdő ellenféllel szemben! A folyta-
tásban rengeteget tudtunk gyakorolni és kí-
sérletezni az elkövetkezendő mérkőzésekre. 
Néhol akadozott a játékunk, de minden elis-
merésem a lányoké, akik védekezésben oda-
figyelve a kiadott feladatokra még az utolsó 
percben is megnehezítették az ellenfél dol-
gát! Összességében remek mérkőzéssel han-
goltunk a következő idegenbeli találkozóra, 
melyet a Nagykőrösi Sólymok otthonában ját-
szunk!
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Az országos serdülő magyar bajnokságon Diós-
győrben Pénzes Péter, a Monori SE versenyzője a 
szabadfogás 85 kg-os súlycsoportjában bronzér-
met szerzett.
 Teljesülő szakaszába lépett birkózóink régi álma. 
Úgy érték el eddig folyamatosan szép eredménye-
iket, hogy nem volt saját edzőtermük. 1973 óta a 
Kossuth Iskola tornatermében edzhettek, de min-
den nap csak a tanítás után, és úgy, hogy minden 
alkalommal le kellett rakniuk, és edzés után fel 
kellett szedniük a szőnyegeket, az ott folyó taní-
tás miatt. Saját otthonukat – a sportpálya fedett 
lelátója mellett – állandóra rendezhetik majd be, 
és tavasztól már várhatóan bármikor használhat-
ják is. A leendő – várva várt – birkózócsarnoknak 
már állnak a tartópillérei. G.

Birkózóhírek

VALÓDI MEGOLDÁS,
VALÓDI IGÉNYEKRE

Biztonságban szeretné tudni értékeit?
AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTARTAMRA 
VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA SZÉFBÉRLÉSI 
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:
- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)
- fióki nyitva tartási időben:
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.)

http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért 
kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.
hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársa-
inkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

   A Monori SE labdarúgócsapa-
ta nem csupán a Keleti csoport-
ban, az egész NBIII-ban egyedüli, 
aki a 15 forduló után veretlenül (11 
győzelemmel és 4 döntetlennel), 
37 ponttal vezeti a tabellát, mögöt-
te 5 ponttal lemaradva a nagy ve-
télytárs Salgótarján. A monoriaké 
a legjobb gólkülönbség (42-12), a 
Salgótarjánnak is csak 13 (34-21). 
Köszönhető ez újonnan igazolt, 
jól bevált csatárainknak, Balogh 
Milán eddig 9, Tóth Ádám Sándor 
pedig 8 góllal járult hozzá a sike-
rekhez. Balogh a góllövőlista ötö-
dik, Tóth pedig a hatodik helyén 
áll. De Hunya Krisztián is a legjobb góllövők 
közé fejlődött középpályásként. Természetes 
persze, hogy a kevés kapott gól jó védőinket 
és kapusunkat dicséri.
 És nem utolsósorban a szponzorok – főleg 
a BSS 2000 Kft. – támogatása sokat segített a 
labdarúgócsapat stabilizálásában, a sport-
igazgató, a szakosztályvezető és az UEFA A 
licencet szerző vezetőedző szakmai irányítá-
sával.
 Legutóbb – lapzártánk előtti november 18-
án – a Tiszafüred csapata 6 mérkőzésen át tar-

tó győzelmi sorozata után érkezett Monorra 
– hangsúlyozta dr. Selei András sportigazgató –, 
amit a Monori SE-nek sikerült megszakítani. 
Ez azért is örvendetes, mert ezen a mérkőzé-
sen is egy valóban jól játszó együttest győ-
zött le a gárda.
 Horváth Dávid vezetőedző így nyilatkozott 
a mérkőzés után: – Kis lépésekben, maxi-
mum 3 pontonként tudunk haladni a célunk 
elérése felé, de nagyot léptünk azzal, hogy 
biztossá vált, az első helyen fogunk telelni.
 B.G.

Veretlenül őszi  
első a Monori SE

Csapatkapitányunk (szép fejes gólja után)

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!

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk!
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•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim 
részére, a siker díja 2%-3%.16 éves szak-
mai tapasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem 
fog csalódni! Tel.: 06-20/397-4055

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: 
tölgy-bükk 25-33 cm 18 500 Ft/m³. Mé-
rőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

•   Eladó ingatlant keresek Budapesten, 
és Pest megyében. Érd.: 06-30/612-4371

•   Monoron két nőstény kecskegida, 8 
hónaposak, núbiai-búr szülőktől 15000 
Ft/db áron ELADÓ! Érd.: 06-70/607-4444

•   Termelői mézek 990 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5 000 Ft felet-
ti vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

•   Monori húsboltba eladóhölgyeket, 
illetve hentest keresünk, kiemelt bére-
zéssel, jó munkakörülmények közé. 
Pályakezdő nem akadály. Érd.: 06-
20/204-8448 vagy 06-20/58-43-238

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   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

Szerelvény – Sarok
Kazánok, cirkók, 

radiátorok, 
acél-, műanyag- 

és rézcsövek. 
Minden ami a víz-, 

gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/A

Kedvező áraK

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.

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk!

Parole
 NYELVISKOLA

Csoportjainkhoz  
menet közben is csatlakozhat!  

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

Angol, 
német 

nyelvtanfolyamok
délután, este és 

hétvégén.

Nem kapott
Strázsát?

Kérjük jelezze 
ha nem kapott 

Monori Strázsa újságot, 
vagy egyéb problémát 

tapasztal a terjesztéssel! 
E-mail: terjesztes@

regiolapok.hu 

Tel.: 06-29/412-587 



Akciós árak december 4-től 16-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Erzsébet-
utalványt is  
elfogadunk

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

MINTABOLT

ATLAsz

Szürkemarha-, mangalica-, bivalyszalámik, kolbászok, szalonnák nagy választéka.

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

Keresse
 webshopunkat 

a neten!
www.husifutar.hu

2400  Ft/kg

650 Ft/kg

2290 Ft/kg

1150  Ft/kg

899  Ft/kg

1490  Ft/kg

899  Ft/kg

799 Ft/kg

899 Ft/kg

950  Ft/kg

899  Ft/kg

1290 Ft/kg

1100  Ft/kg

1190 Ft/kg

2299  Ft/kg

1590  Ft/kg

Nagy testű tyúk

Marhacomb

Amálka sonka
90% hústartalom

Sütni való kolbász
csípős, csemege

Darált sertéshús

Grillkaraj

Sertés hátsó csülök

Hurka

Csontos csirkemell

Pulyka felső comb

Bőrös császár

Füstölt hátsó csülök

Friss gyöngytyúk

Wiesbauer, frankfurti virsli

Csíkozott pacal 
gyorsfagyasztott

Sertéscomb



2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198

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

V: zárva 

Akció: 
2017. december 1–22.

illetve a készletünk 
erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

IPA sör  
doboz,
0,5 liter

Rákoczi sör
2 liter

Márka Cola, Jaffa 
2,5 l

Unicum + 2pohár
0,7 liter

Silan öblítő
1 liter

Globus  
melegszendvics
krém 
290 g

Bounty
57 g

Domestos
750 ml

Rocky sör
palack, 
0,5 liter

Somersby 
cider 
0,33 liter

Szamorodni  
édes bor 
0,5 liter

UHT tej 
1 liter, 1,5%

Mizse ásványvíz
2 l 

Löwenbrau sör
doboz, 
0,5 liter

249 Ft  
helyett

219 Ft

499 Ft 
helyett

459 Ft

185 Ft 
helyett

169 Ft

4  999 Ft 
helyett

4  679 Ft

459 Ft 
helyett

399 Ft

339 Ft 
helyett

279 Ft

129 Ft 
helyett

109 Ft

389 Ft 
helyett

359 Ft

119 Ft 
helyett

99 Ft

279 Ft 
helyett

245 Ft

1  149Ft 
helyett

999 Ft

195 Ft 
helyett

179 Ft

75 Ft 
helyett

59 Ft

179 Ft 
helyett

165 Ft

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)


