
MONOR VÁROSI GYEREKNAP
Fesztiválcsarnok, 2013. május 26.

•   Monori Kézműves Alkotók  
Klubjának kiállítása

•   Baba-mama szoba 
•   Kézműves-foglalkozások 
•   Futóbiciklis akadálypálya
•   Egészségügyi szűrések
•   Mentős bemutató
•   Kirakodóvásár 
•   Színpadi programok
•    Sportdélután 

Színpadi program:
•   10.00–11.30 Hevesi Imre koncertje
•   13.00–15.00 Game Dance tánccsoport,  

Tini-linedance, Kis Strázsák,  
Akrobatikus rock and roll

•   15.00–15.15 Monori Strázsák 
Néptáncegyüttes

•   15.15–16.00 Táncház
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Jöjjön el és hozza magával 
családját, barátait is! 

5. oldal

Mit szól  
a megújult főtérhez?

6. oldal

Közös út – az  
egészségesebb élet felé

 9. oldal

Képek,  
régi időkből

12. oldal



Akciós árak május 6-tól 18-ig.

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Füstölt
csülök

Ft/kg

899,-Csirke-
mellfilé

Ft/kg

1159,-

Füstölt 
szalonna

Ft/kg

899,-

Zsírszalonna

Ft/kg

399,-

Liba-
szárnytő

Ft/kg

350,- Pulykamell-
filé

Ft/kg

1390,-

Libazúza
gyf.

Ft/kg

849,-Ladányi 
kolbász

Ft/kg

1090,-

Hasa-  
és toka-
szalona

Ft/kg

499,-

Főtt 
császár

Ft/kg

1190,- Egész 
csirke

Ft/kg

599,-

Bőrös comb

Ft/kg

799,-Sertés-
oldalas

Ft/kg

990,-Sertés-
lapocka

Ft/kg

990,- 

Kerti és 
maya zöldség 

mix gyf.
Ft/kg

350,-Hasáb-
burgonya

(1 kg: 248,8 Ft)
Ft/db

250,-
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Önkormányzati hírek

A Monori Strázsa 2013. májusi számának tartalma:
Megválasztották Balogh Imrét  3  | Könnyítés a rászoruló családoknak  3  |  Közel egymillió forint bírság  3  |  Idén már nem gyűjtik a zöldhulladékot  3  |  Tegyünk együtt városunk tisztaságáért!  3  
Megújul a Petőfi úti óvoda  3  |  Hatékonyabb felderítés  4  |  A külterületek őrzői  4  |  Kihirdetett rendeletek  4  |  Pünkösdi szemétszállítás  4  |  Pályázat  4  |  Gazdálkodók, őstermelők figyelem!  4  
Jöjjön el és hozza magával családját, barátait is!  5  |  Mit szól a megújult főtérhez?  6   |  Pillanatkép a polgárőrök életéből  7  |  Komplex tanulmányi verseny a Kossuthban  8  |  Így is lehet…  8 
Közös út – az egészségesebb élet felé  9  |  A monoriak viselt dolgai LII. – Gazdasági és ismétlőiskola  10  |  Mi történt a Borversenyen?  11  |  Képek régi időkből  12   
A városi könyvtár programjai  12  |  A pillanat megörökítője  13  |  Klasszikus tájképek és csendéletek  13  |  A Vigadó programjai  14 

Megválasztották Balogh Imrét

Könnyítés a rászoruló családoknak

Közel egymillió forint bírság

Január 1-jétől a talajterhelési díj összege az 
előző évinek megközelítőleg tízszeresére nőtt. 
Az utóbbi időben több lakossági bejelentés is 
érkezett az önkormányzathoz, hogy a meg-
emelkedett díjfizetési kötelezettség súlyos ter-
het jelent az egyedülálló nyugdíjasokra, illet-
ve a kis jövedelmű családokra. A magasabb 
szintű jogszabályi felhatalmazás eddig is le-
hetővé tette, hogy az önkormányzat rendelet-
tel mentesítse a díjfizetési kötelezettség alól a 
rászorulókat, mellyel élt is az önkormányzat.

 A megváltozott mértékű díjfizetési kötele-
zettségre tekintettel a képviselő-testület az 
áprilisi ülésén úgy határozott, hogy azok az 
egyedülállók, akik jövedelmének összege nem 
éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek három és félszeresét, mentesíthetők a ta-
lajterhelési díjfizetési kötelezettség alól. Ha-
sonló könnyítés vonatkozik arra is, akinek és 
a vele közös háztatásban élőknek az egy főre 
eső jövedelme nem éri el az öregség nyugdíj 
legkisebb összegének háromszorosát.

Monor területén tavaly egy fő látta el a köz-
terület-felügyelői, míg egy másik a város-
gondnoki feladatokat. Az észlelt szabályta-
lanságokkal szemben a közterület-felügyelők 
intézkedésként 118 esetben (szóban és írás-
ban együttesen) kezdeményeztek felszólítást, 
vagy figyelmeztetést. E jogintézmény a tava-
lyi évben csupán az új szabálysértési törvény 
hatályba lépéséig volt alkalmazható, ezt kö-
vetően az önkormányzati rendeletben meg-
határozott tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartások esetében alkalmazható jogin-
tézmény a feddés volt, melynek alkalmazásá-
ra viszont közigazgatási hatósági eljárásban 
történő kiszabást követően volt lehetőség és 
alkalmazására a vonatkozó eljárás lefolyta-
tását követően 5 ízben került sor.
 A közterület-felügyelő feladatok közül ta-
valyi évben a leghangsúlyosabb az illegális 
szemétlerakók elleni tevékenység és a kóbor 
ebeknek a város közterületeiről való eltávolí-
tása volt. A gyepmesterrel a felügyelő rendsze-

resen folytatott járőrözést, és a közös munka 
eredményeként az év során 50 kutyát fogtak 
be, illetve 32 elhullott állatot szállítottak el. 
 Tavalyi évben is a hét három munkanapján 
(hétfő, szerda, csütörtök) a közterület-felügye-
lő, vagy a városgondnok közös járőrözést foly-
tatott a rendőrséggel, illetve egyikőjük szer-
da és szombat délelőttönként ellátta a piac 
ellenőrzését is.
 A szabálytalanul parkoló autósok száma a 
városban változatlanul sok, a legjellemzőbb 
szabályszegések kategóriáját teszik ki.
 A beszámolóval érintett időszakban 109 
szabálysértő terhére összesen 939 ezer forint 
helyszíni, vagy közigazgatási bírságot szabtak 
ki. Döntő többségben még mindig a közúti 
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése 
miatt. Ezen kívül jellemző volt a köztisztasá-
gi rendeletben foglalt szabálysértések miat-
ti bírságolás, a gyom- és parlagfűmentesítés 
elmulasztása és a közterületek engedély nél-
küli használata miatt kiszabott bírság.

Április 7-én Monor 1. számú egyéni választó-
kerületben időközi önkormányzati képvise-
lő-választást tartottak. Az érintett 1767 vá-
lasztópolgár közül 380-an mentek el szavazni, 
ami 21,5 százalékos részvételnek felel meg. A 
három jelölt közül a legtöbb, 212 szavazatot 
Balogh Imre Ferenc (Fidesz) kapta, megelőz-
ve Bokros Tibort, a Jobbik jelöltjét, akinek 
110 szavazatot sikerült szereznie. A harmadik 
helyen – 57 vokssal – az MSZP és a Demok-
ratikus Koalíció közös jelöltje, Mikla László 
végzett. Az időközi választást azért kellett ki-
írni, mert a kerület korábbi képviselője, Husz 
Enikő Judit (Fidesz–KDNP) idén január 31-
ei hatállyal lemondott tisztségéről.

A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. pénz-
ügyi okokból 2013-ban nem tudja vállalni 
a zöldhulladék begyűjtését. Ez a szolgál-
tató önként vállalt feladata volt. A város 
lakosságának továbbra is lehetősége van a 
zöldhulladék hulladékudvarba történő díj-
mentes leadására. Mivel a hulladék elégeté-
sét helyi rendelet tiltja, ezért célszerű ezen 
a módon megszabadulni a felesleges zöld-
hulladéktól, vagy saját komposztálót épí-
teni a kertben.

Idén már nem gyűjtik 
a zöldhulladékot

Tegyünk együtt  
városunk tisztaságáért!

Megújul  
a Petőfi úti óvoda

Csatlakozzanak szemétszedési akciónkhoz, 
amelyet 2013. június 15-én 9 órától 14 órá-
ig rendezünk. Várjuk iskolák, egyesületek, 
lelkes környezettudatos lakosok jelentkezé-
sét 2013. május 31-ig a 29/612-317 telefon-
számon, vagy a princz.verona@monor.hu 
e-mail címen.
 Kérjük cégek, vállalkozók és magánsze-
mélyek segítségét is. Vegyenek részt teher-
gépjárműveikkel az összegyűjtött szemét el-
szállításában!
 Kellékek: kesztyű, jókedv, lendület…
 Szeretnénk felhívni a figyelmet az önkén-
tes tevékenységekben rejlő társadalmi érté-
kekre és szemléletformáló szerepükre! Kör-
nyezetünk megtisztítása és megóvása jövőnk 
záloga!

Monor Városi Önkormányzat

A Monor Városi Önkormányzat pályáza-
tot nyújtott be a Petőfi úti óvoda felújí-
tására és bővítésére. A támogatói döntés 
értelmében a projekt 119 millió 519 ezer fo-
rint támogatásban részesült. A támogatási 
szerződés előkészítése jelenleg már folya-
matban van, ahogy az engedélyes tervek 
áttervezése és engedélyeztetése is elkezdő-
dött. A szerződés aláírására valószínűleg 
legkésőbb 2013-ban kerülhet sor. A képvi-
selő-testület úgy határozott, hogy a pro-
jekt irányításával a Monori Városfejlesztő 
Kft.-t bízza meg.
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Pünkösdi szemétszállítás
Értesítjük Monor Város lakosságát, hogy 
a 2013. május 20-i (hétfői) hulladékszál-
lítás 2013. május 18-án (szombaton) lesz.

Kövál Zrt.

Pályázat
A Monori Polgármesteri Hivatal pályá-
zatot hirdet pénzügyi ügyintézői mun-
kakör betöltésére. A részletes pályázati 
felhívás a www.monor.hu honlapon te-
kinthető meg.

Gazdálkodók, őstermelők figyelem!
A 2013. évi egységes kérelem (terület-
alapú támogatás) beadásának határide-
je: 2013. május 15. Időpont-egyeztetés 
céljából vegyék fel a kapcsolatot mie-
lőbb a falugazdásszal, Kandó Lászlóval. 
Elérhetősége: 2200 Monor, Kossuth L. u.  
78–80., Járási Hivatal. Telefon: 06-
30/658-6918, 06-29/612-361.

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti az aláb-
bi rendeleteit:
 12/2013. (IV. 24.) számú rendelet a vá-
sárokról és a piacokról szóló 28/2001. (XI. 
29.) számú rendelet módosításáról.
 13/2013. (IV. 24.) számú rendelet az 
egyes bizottságok keretéről és az alapítvá-
nyok pályázati támogatási rendjéről szóló 
2/2006. (I. 31.) számú rendelet módosítá-
sáról.
 14/2013. (IV. 24.) számú rendelet a talaj-
terhelési díjról szóló 26/2004. (X. 28.) szá-
mú rendelet módosításáról.
 15/2013. (IV. 24.) számú rendelet a helyi 
építészeti-műszaki tervtanács létrehozásá-
ról, működési feltételeiről és eljárási szabá-
lyairól.
 16/2013. (IV. 24.) számú rendelet a tele-
pülésképi véleményezési eljárásról.

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen a me-
zőőrök beszámoltak a tavalyi munkájukról. 
Csernus Krisztián és Veres András elmon-
dásából kiderült, hogy a falopások száma nem 
nőtt jelentősen a téli hónapokban. Ez a kiépí-
tett kamerarendszernek is köszönhető, mivel 
a fatolvajok ma már csak zárt autóban tudják 
a fát szállítani, a korábban kerékpárral, ké-
zikocsival fát lopni indulók már nem próbál-
koznak. Több esetben is sikerült tetten érni 
a fatolvajokat, akikkel szemben rendőrségi in-
tézkedésre is sor került.
 A kertészeti termékeket ritkán tulajdoní-
tottak el. Főképp a paradicsom, burgonya és 
szőlő volt kapós. Az elkövetők egy része kéz-

A külterületek őrzői

Kihirdetett rendeletek

re került, ellenük is indult rendőrségi eljárás. 
A gazdák szőlődrótlopást is jeleztek, ezért a 
mezőőrök intenzíven figyelték a területet. En-
nek köszönhetően tetten érték az elkövetőket 
és átadták őket a rendőröknek.
 Továbbra is szélmalomharcot vívnak az ille-
gális szemétlerakókkal. Ma már arra is ügyel-
nek az elkövetők, hogy ne hagyjanak olyan 
nyomot a szemétben, amely alapján felderít-
hető lenne kilétük. Szerencsére a városban 
többször is szerveznek szemétszedési akció-
kat, amely segít tisztán tartani a külterüle-
teket is.
 A mezőőrök jó kapcsolatokat ápolnak a gaz-
dálkodókkal. Sokukkal napi kapcsolatban van-
nak. Észrevételeik továbbra is segítik munká-
jukat. Köszönetüket fejezték ki Papp József 
strázsahegyi körzeti megbízottnak.

A beszámolóból kiderült, hogy a bűncse-
lekmények száma tavaly 2 százalékkal 
emelkedett a városban. Míg 2011-ben 

657 esetről szerzett tudomást a rendőrség, ad-
dig ez a szám 2012-ben 672 volt. Testi sértést 
23, rablást 3, lopást 257, betöréses lopást 72, 
gép kocsi lopást 7, gépkocsifeltörést 10 esetben 
jelentettek be a kapitányságon. A városban 
10 százalékkal nőtt a betöréses lopások szá-
ma, amely első sorban a külterületi részeken, 
valamint a Strázsahegyen történt pincefeltö-
rések emelkedéséből adódik. A kapitányság 
területén a nyomozás eredményességi muta-
tója 29 százalékos, ami a megyei átlagnál 3 
százalékkal jobb. Tavaly a közterületre ve-
zényelhető létszám és óraszám is csökkent, 
ami az egyes közrendvédelmi mutatókra is 
hatással volt.
 A közterületek rendjének fenntartásá-
ban hatékonyan segítette a rendőrség mun-

káját az önkormányzat által üzemeltetett 
térfigyelőkamera-rendszer. A közterületeken 
elkövetett bűncselekmények száma tavaly to-
vább csökkent, ráadásul a kamerák segítették 
az elkövetők elfogását is.
 A bűncselekmények hatékonyabb felderítése 
érdekében a kapitányságon ma már külön em-
ber foglalkozik az elkövetett bűncselekmények 
elemzésével, értékelésével, valamint a bűncse-
lekmények helyszíneit tartalmazó ponttérkép 
elkészítésével. Ennek kiértékelése alapján egy-
értelműen megállapítható, hogy főbb közleke-
dési útvonalak közelében követik el a lopások, 
betöréses lopások nagyobb részét. Az elköve-
tők az úthálózat adottságának kihasználásá-
val könnyen, feltűnés nélkül képesek távozni, 
mivel kisebb eséllyel keltenek gyanakvást a 
területen élő emberekben, mint az alsóbbren-
dű, rendszeresen csak az ott lakók által hasz-
nált utcákban.

 A beszámoló alapján a kapitányság reagáló-
képessége javult, a bejelentéstől számított 15-
30 percen belül minden bejelentés alapján a 
helyszínen tudtak intézkedni. 
 Tavaly 808 fő ellen szabtak ki helyszíni bír-
ságot, összesen közel 9 millió forint értékben. 
Közigazgatási bírságot 151 fővel szemben al-
kalmaztak, 2,6 millió forint értékben.
 A kapitányság 2013-ban a 4-es számú fő-
úton fokozott ellenőrzést kíván tartani, mi-
vel ott történik a legtöbb személyi sérüléssel 
járó baleset. Ezek között első helyen szerepel 
az elsőbbségi jog megsértése, amit a gyors-
hajtás és az ittas járművezetés követ. 2012-
ben egy halálos, 3 súlyos, 30 könnyű szemé-
lyi sérüléssel járó baleset történt a városban
 A Monori Rendőrkapitányság többek kö-
zött a következő célokat határozta meg: Az 
emberek szubjektív biztonságérzetének javí-
tása, bűncselekmények hatékony felderítésé-
vel; hatékony rendőri fellépés a bűncselekmé-
nyek elkövetőivel szemben; a tulajdon elleni 
szabálysértések ismeretlen elkövetőinek haté-
kony felderítése; a szabálysértési eljárások idő-
tartamának csökkentése; a közlekedés bizton-
ságának javítása; a település közbiztonságának 
fenntartása, javítása.

 17/2013. (IV. 24.) számú rendelet a tele-
pülésképi bejelentési eljárásról.
 18/2013. (IV. 24.) számú rendelet a helyi 
településrendezési előírások tartalmáról szó-
ló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kap-
csolatos szakmai konzultáció szabályairól.
 19/2013. (IV. 24.) számú rendelet a hely-
ben központosított közbeszerzésekről szóló 
24/2008. (XII. 31.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A rendeletek egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthe-
tők a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb 
fontos felhívásról, tájékoztatásról is értesül-
het a város lakossága. A képviselő-testület 
nyilvános üléséről a GEMINI TV minden 
esetben felvételt készít, amelyet az ülést 
követő második szombaton a Williams TV 
csatornáján figyelemmel kísérhetnek.

RENDFENNTARTÁS
Hatékonyabb felderítés
Szmodics Róbert rendőr alezredes, a Monori Rendőrkapitányság vezetője 
beszámolt a képviselő-testület előtt a kapitányság 2012-ben végzett munkájáról.

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók 
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

Hirdetés
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A Monori Pincefalu a maga közel 1000 
pincéjével nem csupán az itt élők kultu-
rális öröksége, hanem egész Magyaror-

szágé. Az viszont, hogy mi lesz a sorsa ennek 
az örökségnek, kizárólag a monoriak kezében 
van. A léc még mindig billeg. Még nem dőlt el, 
hogy a pincesorok megtartják-e eredeti funk-
ciójukat vagy szociálisan hátrányos helyzetű 
emberek lakhelyéül szolgálnak-e a jövőben? Ez 
utóbbiért nem kell sokat tenni, csupán any-
nyit, hogy magára hagyjuk a településrészt, 
minden problémájával és lehetőségével együtt.
 Azért viszont minden monorinak tennie 
kell, hogy a présházak és pincék továbbra is 
eredeti feladatukat lássák el. Aki megteheti, 
vásárolhat magának belőlük. A kínálat bő-
séges, a Monori Borút Egyesület által meg-
hirdetett Legyen Neked is pincéd!-program 
a borászathoz jottányit sem értő érdeklődő-
ket is segíti. A programról bővebb informá-
ció a legyennekedispinced.hu honlapon olvas-
ható, amelyen többek között megtalálható a 
minden pincét részletesen leíró Strázsahegyi 
pincekataszter is. Ebben akár az eladó pin-
cék között is keresgélhetünk. 
 Sokak azonban nem kedvelik a bort, nincs 
elég szabadidejük vagy anyagi lehetőségűk 
nem engedik meg, hogy saját pincéjük legyen 
a Strázsahegyen. Valószínűleg ők vannak töb-
ben a településen. Mindez ugyanakkor nem 
jelenti azt, hogy ne tehetnének valamit a pin-
cefaluért. Sőt! Mivel ők vannak többségben, 
ők tehetik a legtöbbet érte. Például azzal, 
hogy június 8–9-én ellátogatnak a Borvidé-
kek Hétvégéjére. S nem csak maguk jönnek, 
hanem elhívják rokonaikat, barátaikat, isme-
rőseiket is a rendezvényre. Miért fontos ez? 
Azért, hogy a monori Strázsahegy híre eljus-
son mindenkihez, aki egy kicsit is érdeklődik 
a borászat iránt. A városban ugyanis lassan 
eltűnik az a generáció, amely a saját pincé-
jében, saját magának készíti a bort. Ha pe-
dig nincs kereslet a présházak iránt, akkor 
az áruk is oly alacsonyra süllyed (süllyedt), 
hogy végül az erősen rászorultak lakhelyéül 

szolgál. Szükség van hát a présháztulajdono-
sok új generációjára, s ha nincsenek elegen a 
helyben élők közül, akkor az ország minden 
pontjáról. Monor csupán egy kőhajításnyira 
van Budapesttől, így aki ideális körülmények 
között szeretne borászattal, borral foglalkozni, 
jobb helyet nem is találhat erre. Főképp nem 
a jelenlegi strázsahegyi árakon. Minél több 
vendég érkezik, annál nagyobb valószínűség-
gel lesz olyan közöttük, aki így gondolkodik. 
Minél több vendég érkezik, annál inkább jó 
hírét viszi a rendezvénynek a közel 50 borász, 
aki június elején a városba látogat. Minél több 
vendég érkezik, annál inkább önfenntartó le-
het a Borvidékek Hétvégéje, annál kevesebb 
támogatásra szorul a jövőben. Mindez akár 
öngerjesztő folyamat is lehet, ha idén sikerül 
a tavalyi 6-8 ezer látogató legalább kétszere-
sét a városba csábítani.
 Természetesen a rendezők bőségesen meg-
hálálják, ha ön is gondol a Monori Pincefa-
lura és június 8–9-ére elhívja rokonait, ba-
rátait, ismerőseit. A programkínálat idén is 
rendkívül gazdag lesz, ráadásul most is va-
lamennyi látogatónak ingyenes.
 Június 8-án a borrendi felvonulás és a 
Családi Borok Versenyének eredményhirde-
tése után például a Kiss Kata Zenekar szó-
rakoztatja a vendégeket. Az együttes tavaly 

a közmédia közönségszavaza-
tai alapján a Legjobb családi 
koncert kitűntetést nyerte el. 
Szintén szombaton lép fel a 
Csillaghúr együttes, a Borra-
Való zenekar, a Kalapos Folk 
Band és a Kincses zenekar is. 
A gyerekek a koncertek kö-
zött kézműves-foglalkozáson 
és régi mesterségek bemuta-
tóján vehetnek részt.
 Június 9-én folytatódik 
programok sora. Koncerte-
zik többek között a Kolom-
pos együttes és a Borvirág 
Zenekar is. Hevesi Imre pe-

dig olyan gyerekkoncertet ad, amelyen a fel-
nőttek sem fognak unatkozni. A közel 1000 
présház között pedig a pincék és bor ihlette 
játékokon vehetnek részt kicsik és nagyok.
 A rendezvényhelyszínek között szomba-
ton és vasárnap is kisvonat szállítja majd a 
látogatókat. A túrázást kedvelők gyalog is 
nekivághatnak a száz hektáron elterülő, sok 
kisebb-nagyobb pincesort magában fogla-
ló Monori Pincefalu felfedezésének. A szer-
vezők mindezt ingyenes térképekkel is segí-
tik, amelyet a monori vasútállomás mellett 
és a pincefalu három pontján elhelyezett in-
formációs faházakban lehet átvenni. 
 A tervezett programokról részlete-
sen is olvashatnak a rendezvény (www.
borvidekekhetvegeje.hu) és a Vigadó (www.
vigadokft.hu) honlapján. 
 Már most írja be a naptárjába: június 
8–9., Borvidékek Hétvégéje. Az esemény 
hírét pedig ossza meg ismerőseivel, akár a 
Facebookon keresztül is (www.facebook.com/
borvidekekhetvegeje).

Papp János

BORÜNNEP
Jöjjön el és hozza magával családját, barátait is!
Június 8–9-én a Monor Környéki Strázsa Borrend ismét 
megrendezi a Borvidékek Hétvégéjét. Az egész ország úgy tudja, 
hogy a rendezvény a hazai borvidékekről, az ideérkező közel 
ötven borászról és a gazdag programkínálatról szól. Csak mi, 
monoriak tudjuk, hogy ennél sokkal több van a háttérben.

Útlezárás
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got és pincetulajdonosokat, hogy június 
8–9-én, a Borvidékek Hétvégéje rendez-
vény érdekében forgalomkorlátozás lesz a 
Strázsahegyre vezető utakon.
 A rendezvény kijelölt, ingyenes parko-
lói a következő helyeken lesznek: Bacchus 
tér (Bajcsy Zs. u. végén), a Locsodi utca 
mindkét oldala (megközelíthető a Péteri út 
– Bereki dűlő útvonalon a fenyves felől).
 A Csokonai utcától felvezető utakat, va-
lamint a Kármentős sortól a Bajcsy-Zsi-
linszky utcát a rendőrség a rendezvény 
mindkét napján lezárja, szombaton 9-től 
18 óráig, vasárnap 10-től 17 óráig. Ez idő 
alatt gépjárművekkel behajtás az ott la-
kók részére lakcímkártya bemutatásával 
lehetséges. Továbbá azok a gépjárművek 
hajthatnak be a megjelölt időszakban a 
Csokonai utcáról a Strázsahegy felé, akik 
a Vigadó Nonprofit Kft. által kibocsájtott 
behatási engedéllyel rendelkeznek. Enge-
délyek kérhetők név, cím, rendszám, in-
doklás megadásával a következő e-mail 
címen: vigado@vigadokft.hu.
 A rendezvényen közreműködőket, áruso-
kat, pincészeteket, éttermeket, egyéb szol-
gáltatókat kérjük, hogy a lezárás előtt és 
után szállítsák áruikat a területre!
Megértésüket előre is köszönjük!
Monor Környéki Strázsa Borrend,

Vigadó Nonprofit Kft.

 Finom borok és gazdag programkínálat várja Borvidékek Hétvégéje látogatóit

 Június 8–9-én az egész család  
jól érezheti magát a Monori Pincefaluban
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Körkérdés

KÖRKÉRDÉS

Ha az embert egy este felhívja a városközpont közelében lakó ismerőse 
csak azért, hogy lelkendezve elújságolja, miszerint beindították a főtéri 
szökőkutakat, csobogókat és hogy a patakban is csörgedezik már a víz, 
és ez milyen hangulatos – akkor a megújult, átalakult főtér „lakossági 
fogadtatásáról” túl sok negatívumot feltételezni nemigen lehet. 

Mit szól a megújult főtérhez?
 Fehér Károly  Nagy Károly  Nagy Roland  Izsáki Jánosné  Tönköl Róbertné  Bokros Tamás

borvacsora borkóstoló   lmvetítés  

családi programok           rendezvényhelyszín

Monori Pincefalu     (20) 570 0449

IDE MINDIG
ÉRDEMES BETÉRNI!

AKCIÓS TERMÉKEINK:

ÚJDONSÁG!
TÁPOK ÉS TAKARMÁNYOK MONORON!

Reno 1240 gr-os kutyakonzerv: 255 Ft
Turbó Dog 10 kg-os kutyaeledel: 1650 Ft

Dalmi 1 kg-os kutyaszalámi: 199 Ft
100 gr-os alutasakos cicakonzerv: 95 Ft
Akciós időszak: 2013. május 1-jétől május 31-ig.

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

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

Hirdetés

Mi azonban szándékosan a város má-
sik, vasúton túli részén – ott, ahol 
a központ látványos átalakulásá-

val legfeljebb alkalomszerűen szembesülők 
élnek, akik általában akkor mennek be a 
„városba”, ha ott van dolguk – kezdtük kér-
dezgetni: mit szólnak a megújult főtérhez? 
 A kispostánál nyomban kiderült, amit már 
máskor is tapasztaltunk, csak néha megfeled-
kezünk róla: ez a hely város legkülönbözőbb 
részein élők igen kedvelt nosztalgiázó és ügy-
intéző helye. Ide csak részben tört be a digitá-
lis világ, családiasan lehet csekket, levelet fel-
adni, s bár állítólag idejár a fél város, sorban 
állás valahogy mégsincs. Nem mindenki kör-
nyékbeli tehát, akit itt megszólítottunk, hatá-
rozott véleménye azonban mindenkinek volt.
 Fehér Károly – aki autóból szállt ki a 
kispostánál – azzal kezdte, hogy szerinte az 
autósok mindenképpen jól jártak a főtér át-
alakításával. Bár a piachoz közeli patika kör-
nyékén, ahol a buszok is kivájták a maguk 
kátyúit, éppenséggel még lehetne igazítani 
a helyzeten, az ottani útszakaszok ugyan-
is balesetveszélyesek. A Vigadónál pedig a 
körforgalomhoz kissé közel került a gyalog-
átkelő, sokszor nagyon hamar le kell fékez-
ni a kanyar után – vélekedett Fehér Károly, 
hozzátéve, hogy a látvánnyal viszont nagyon 

elégedett. És igaz ugyan, hogy a fájós lábai 
miatt már nehezen adja gyalogsétára a fe-
jét, de biztosan szerét ejti majd, hogy vala-
melyik nyári estén korzózzon egyet, csak a 
gyönyörködés kedvéért.
 Tetszik! – összegezte a véleményét Nagy 
Károly, s kérésünkre, hogy beszélne-e erről 
bővebben is, mi mást mondhatott volna, mint: 
Nagyon tetszik!
 Belenyugodtunk: nem születünk mindany-
nyian bőbeszédűnek.
 Nagy Roland kiegészítette az előtte el-
hangzott, szűkre szabott véleményt azzal, 
hogy szépnek tartja a városközpontot, han-
gulatos színfoltnak a szökőkutakat, de na-
gyon ritkán fordul meg a centrumban: csak 
ha dolga van ott. De talán szán rá majd egy-
egy estét, hogy megismerkedjen a kivilágított 
főtérrel és a csobogó vizek hangulatával.
 Izsáki Jánosné már végigsétált a főtéren 
és szépnek találta – osztotta meg velünk –, 
ám amikor a „városi vizeket” nézte, arra 
gondolt: jó lenne, ha most már a telepiek is 
eszébe jutnának az önkormányzatnak. Pél-
dául az a gyakori helyzet, amikor a Rákóczi 
és a Kazinczy utcai kertekben tocsog a bel-
víz. Izsákiné szerint a főtér a csobogók nél-
kül is szép lenne, ezeknél a telepi belvízelve-
zetés fontosabb.

 Megszólítottunk a kerékpártámasztók 
használhatóságát is kifogásolta, mondván: 
úgy alakították ki ezeket, hogy csak kín-
keservesen lehet a bicikliket a vashoz laka-
tolni. (Megjegyeznénk, hogy véleményével 
nincs egyedül. Többektől hallhattuk, hogy 
a város különböző helyein, beleértve egyes 
élelmiszer -áruházakat, olyan formatervezett 
kerékpártámasztók állnak, amiket csakis 
olyasvalaki tervezhetett, aki életében nem 
közlekedett még biciklin).
 Tönköl Róbertné azt válaszolta kérdé-
sünkre: nagyon szép, nagyon jó az új főtér, 
és ő megérti, hogy erre kapta a város az uni-
ós támogatást, de azért neki mégis eszébe 
jut, hogy a Rét utca telis-tele van mély ká-
tyúkkal. Azokkal vajon mi lesz? – tette fel 
a költői kérdést, aztán visszakanyarodtunk 
a városközponthoz mégis, mert – mint be-
szélgetőpartnerünk mondta – el kell ismerni, 
hogy valóban nagyon tetszetős lett. Csak az-
tán így is maradjon – tette hozzá –, vigyáz-
zanak rá az itteniek! A világító térköveket 
még nem is látta – derült ki –, estefelé a te-
lepről már nemigen járnak be az emberek a 
központba. Pedig most talán érdemes lenne 
– tűnődött –, ahogyan hallani, valóban lehet 
gyönyörködni… 
 Bokros Tamástól azt tudtuk meg, hogy 
legutóbb egy hete járt a „városban”. Tetszett 
neki, amit látott, annak pedig különösen örült, 
hogy biciklivel már biztonságosabban lehet 
közlekedni, mióta nem kell osztozkodni a jár-
dán a gyalogosokkal. A sétálóutcába eddig is 
bejárt a barátaival, fagylaltozni, beszélgetni. 
A főtérrel most jócskán bővült a korzózásra 
való hely – osztotta meg velünk – úgy gon-
dolja, hogy kellemes nyári délutánokat tudnak 
majd eltölteni a megszépült városközpontban.

Koblencz Zsuzsanna
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KÖZBIZTONSÁG
Pillanatkép a polgárőrök életéből
Kedd esténként a Deák Ferenc utcai polgárőrök részére fenntartott irodában mozgalmas az 
élet. Ilyenkor tartjuk szokásos heti gyűléseinket, amikor napirenden az elmúlt hét szolgálatai, 
új hírek, feladatok és a következő hét szolgálatainak beosztása van. Ilyenkor adódik alkalom 
arra, hogy mindenki hallja, mi minden történt társaikkal a különféle szolgálatokban.

Hirdetés

 Hamarosan  
több monori pol-
gárőr is leteszi 
a lovas vizsgát

Válassza 
sültes 
tálainkat 
ünnepi 
asztalára! 
 
Mi elkészítjük és 

elvisszük Önhöz.

 
 

Rendezvény 

lebonyolítását 

vállaljuk 
bármilyen 

helyszínen.

Ballagásra, 

bankettre, 

családi 
ünnepre 
hidegtál .

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834,

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

www.monorivigado.hu

Áron alul eladó 
Tabajdon a Váli-völgyben, festői környezetben, 

Budapesttől 35 km-re, kb. 20 nm-es 
sóskúti terméskőből épült présház, 

alatta terméskőből kirakott 10 nm-es borospincé-
vel, kb. 0,25 hektár termőfölddel 1,5 millió Ft-ért.

Tel.: 06-30/467-7216

Téma, mesélnivaló min-
dig akad, hiszen a reg-
geli jelzőőrködésnél, a 

rendezvények biztosításakor, 
a sportpálya szolgálatok ide-
je alatt, az éjszakai „járőrö-
zésekkor” is mindig történik 
valami. Ilyenkor társaink me-
sélnek, megosztják tapasz-
talataikat, esetleges sérel-
meiket. Ezekből a hírekből, 
beszélgetésekből szemezge-
tek ebben a hónapban.
 Iskolaidőben, mint azt már 
a lakosság tapasztalta, két 
általános iskolánál is jelen 
vagyunk reggelente, hogy a 
tanulók biztonságosan beér-
jenek az iskolába. Sajnos nem 
egyszer hallom, hogy regge-
lente az autósok nem akarják 
figyelembe venni jelzőőreink 
jelzéseit. Többször előfordult, 
hogy nem álltak meg, ezzel 
természetesen veszélyeztet-
ték mind a diákok mind a 

polgárőrök testi épségét is. 
Érthető, hogy reggel min-
denki nagyon siet, de a zeb-
ráknál, az iskolák közelében 
legyenek körültekintőbbek! A 
polgárőrök igen jól láthatók 
már messziről a láthatósági 
mellényükben, jelzőtárcsával 
a kezükben. Kérjük, figyeljék 
jelzéseiket! Az önök gyerme-
keiért is tesszük a dolgunkat!
 Idén is sikerrel zárult a 
vasgyűjtési akciónk! Köszön-
jük mindazoknak, akik fel-
ajánlották vashulladékukat 
az egyesület javára. A Fia-
tal Bűnmegelőzők Társasága 
(FBT) vas helyett kartonpa-
pírban „utazott”. Pólóra, eső-
köpenyre, egyéb felszerelésre 
gyűjtenek. A felajánlásokat 
folyamatosan várjuk mind 
vasból, mind kartonpapírból.
 Egyébként az FBT-ben 
megindult az oktatás. A 
közös szolgálatok mellett 

a gyerekek gyalogos-kerék-
páros tanfolyamon vesz-
nek részt, melyből vizsgát 
is tesznek. Felnőtt polgár-
őreink is képzik magukat. 
Endrődi Ákos, Iszáki Lin
da és Nagy Orsolya lovas 
polgárőr tanfolyamra járnak. 
Társaink mindent megtanul-
nak elméletben és természe-
tesen gyakorlatban is, amit a 
lótartásról, lovaglásról tud-
niuk kell, illetve megismer-
kednek a legújabb polgárőr-
séget érintő törvényekkel, így 
nyárra képzett lovas polgár-
őrök is lesznek a Monori Pol-
gárőr Egyesületben!
 Már lázasan készülünk 
újabb bálunkra is! Május 18-
án ismét jótékonysági bált 
rendezünk a Jászai Mari Ál-
talános Iskolában. Sztárfel-
lépőnk is lesz, jön az Irigy 
Hónaljmirigy zenekar. Je-
gyek csak elővételben kap-

hatók! Mindenkit szeretet-
tel várunk!
 Lakossági bejelentés, jelent-
kezés: monoripolgarorseg@
gmail.com. A szolgálat elér-
hetősége: 06-70/459-7073 
(csak szolgálatok alatt 
él). Megtalálnak minket a 
facebookon is! 

Oberst Marietta

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban
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OKTATÁS
Komplex tanulmányi verseny a Kossuthban
A Kossuth Lajos általános Iskola 
már hosszú évek óta ad otthont Pest 
megye legjobb negyedik osztályos 
tanulóinak, hogy összemérjék 
tudásukat a részükre szervezett 
komplex tanulmányi versenyen. 

TAVASZI HALLÁSHETEK INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS 
HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!

Hozza be hirdetésünket, és 
megajándékozzuk Önt egy 
nagyítóval és egy kocsiérmével!

Az akció a készlet erejéig tart. A részletekért érdeklődjön audiológusánál. A kép csak illusztráció.Az ajándék készpénzre nem váltható.

www.victofon.hu

a             -on is

2200 MONOR, BALASSA U. 1.

06-30/337-1294

Az oktatásügyben történt változások 
miatt az idei tanévben a Kossuth is-
kola nevelői nem csak a verseny dön-

tőjét rendezték meg, hanem felvállalták a ver-
seny teljes lebonyolítását, hogy ez a fontos 
Pest megyei hagyomány ne szakadjon meg.
 Április 19-én Pest megye 47 iskolájából 
95 tanuló érkezett Monorra, a megyei ver-
seny döntőjére. A megnyitó ünnepségen a 
versenyzőket Farkas Zoltán, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Monori Tan-
kerületének igazgatója köszöntötte, majd 
Szirtes Dávid tanuló mondta el Móra Fe
renc egyik verses meséjét és a Monori Strá-
zsák Néptáncegyüttes táncosai mutatták be 
táncukat.
 Ezután a résztvevők kétszer negyvenöt 
perc alatt oldották meg a verseny feladatlap-
jait, melyet az idei évben is hagyományosan 

Miskolczi Károlyné dr. pedagógiai szakértő 
állított össze. Az idei feladatsor Móra Ferenc 
Kincskereső Kisködmön c. regényéhez kap-
csolódott. A feladatok megoldásához sokrétű 
és alapos tudásra volt szüksége a gyerekek-
nek a magyar nyelvtan, a magyar irodalom, 
a matematika és a környezetismeret tantár-
gyak ismeretanyagára épülő kérdéseknél.
 A Kossuth Lajos általános Iskola, mint 
rendező igyekezett mind a tanulók, mind a 
zsűri munkáját zavartalanná tenni.

Óvodánk hiszi, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek isko-
lai sikerességének záloga a megfele-

lő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. 
Tudatos óvodai pedagógiai munkára van 
szükség ahhoz, hogy a hátrányokat a ne-
velés csökkenteni tudja. A hátrányos hely-
zetből származó lemaradások szakszerű, a 

 A vendégül látott tanulók és kísérőik az 
eredményhirdetésig rövid sétát tettek a vá-
rosközpontban, meglátogatták a városi hely-
történeti kiállítást, meghallgatták Pomázi 
Zoltánnak, a Bojtorján együttes vezetőjé-
nek koncertjét, majd kézműves-foglalkozá-
son vettek részt.
 A versenyen végül szoros eredmények szü-
lettek, így a zsűri összesen harminc tanulót 
jutalmazott oklevéllel és könyvjutalommal.

Marunák Ferenc, igazgató

gyermek társadalmi helyzetére érzékeny pe-
dagógiai szemlélettel és módszerekkel, a szü-
lőket partnerré téve, velük együttműködve 
sikeresen ellensúlyozhatók.
 Az együttműködési szándéknyilatkozat 
megerősíti, hogy az intézményeinkben neve-
lődő gyermekek érdekében támogatjuk egy-
más munkáját. 
 A Nyitnikék Gyerekház 2011 nyarán nyi-
tott. Célja 0-5 éves roma gyerekek fejlesztése, 
beilleszkedésük segítése és szüleik tudatos 
szülővé formálása. A gyerekházból kikerü-
lő gyerekek a mi ovisaink lesznek, s már ta-
pasztaljuk az első gyümölcsét annak, hogy a 
tudatos fejlesztés és a gyerekekre való oda-
figyelés mennyire fontos az óvodáskor előtt.
 Ezúton szeretnénk megköszönni a gyerek-
háztól kapott papír-írószer csomagot és já-
tékokat. Nagy segítség volt ez mind a hat 
csoportunk számára.

ÓVODA
Így is lehet…
A monori Tesz-Vesz Tagóvoda 
együttműködési szándéknyilatkozatot 
kötött a helyi Nyitnikék 
Gyerekházzal és a telepen most 
alakuló, kétéves működésre 
pályázatot nyert tanodával. 

 Megajándékozta óvodánkat a telepen mű-
ködő varroda is. 
 A Monori Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat, az Autonómiai alapítvány „Kis 
adományi” pályázatán egy közösségi varro-
da létrehozására nyert projektmegvalósítási 
lehetőséget. Az elkészített termékek eladá-
sából származó bevétel, a projektben dolgo-
zó asszonyok jussa, de esetünkben egyönte-
tűen lemondtak a munkadíjukról és ingyen 
felajánlották a termékeket óvodánk javára. 
Így kaptunk óvodai vállfákat, asztalterítő-
ket, naposkötényeket, gyerek ruhákat és egy 
gyönyörű új szőnyeget. 
 Hálásan köszönjük az adományokat, ame-
lyeket örömmel vettek birtokba roma és nem 
roma gyerekek egyaránt.   

Seres Istvánné, a Tesz-Vesz Tagóvoda vezetője
Faragó Marica, az integrációs  

munkaközösség vezetője   
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szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

Tel.: 06-20/33-55-192
Nyitva:

 H-P: 8-18, Szo: 8-13

Monor, Mátyás király és 
Móricz Zsigmond utca sarok

A Goods Market

gyermeknapi 
rajzpályázatot 

hirdet.
Beérkezési határidő: május 31. 

Eredményhirdetés június 1.  
de. 10-kor az üzlet előtti parkolóban. 

Az első 3 helyezett 
meglepetés ajándékot kap!

A rajzpályázat címe: 
Milyennek látod a Goods Marketet  

gyerekszemmel?
A rajzokat be lehet küldeni postán a bolt címére vagy 

leadhatod személyesen a boltban. 
Névvel, címmel, telefonszámmal ellátva. 

Várunk mindenkit szeretettel, 
sok lufival és meglepetésekkel!  

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • kerteszboltmonor.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3000 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2950 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2650 Ft/20 kg
Süldő, hízó koncentrátum: 4200 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2450 Ft/20 kg

Vegyesdarák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

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

Tápok, takarmányok

A cukorbetegek száma egyre nő, s mind-
inkább érinti a fiatalabb korosztályt 
is – mindezt ismerjük a hírekből. Aki 

veszi magának a fáradságot és utánanéz, a 
diabéteszről elképesztő mennyiségű infor-
mációhoz juthat, akár az internet segítsé-
gével is. Utóbbi amiatt különösen  izgalmas, 
mert a világhálón rövid idő alatt több ha-
lálos betegséget is diagnosztizálhat magán 
az egyébként csak náthás páciens. A mo-
nori Közös Út Cukorbetegek Egyesületének 
kétszázas létszámú tagsága azonban nem-
igen kér az ilyen izgalmakból. Ők marad-
nak a hagyományos, gyakorlati és tapasz-
talati megoldásoknál. Na és a „közös útnál”, 
amiről már tudják, hogy jó felé vezet. Már 
csak az útikalauz, Jámbor Miklósné szemé-
lye miatt is, aki tizenöt éve elnöke e civil 
szervezetnek. Ez idő alatt a monori egye-
sület országosan ismert lett, Jámborné pe-
dig a Monorért emlékplakettel szerzett el-
ismerést a városban.
 Pedig amint meséli, az elnöki tisztség úgy 
maradt rajta tizenöt évvel ezelőtt, mint sza-

DIABÉTESZ
Közös út – az egészségesebb élet felé
Egészségnapot tart a Közös Út Cukorbetegek Egyesülete május 11-
én 9 és 12 óra között a monori művelődési házban. A rendezvényt 
a védőnőkkel közösen szervezték, s annak is együtt örülnének, 
ha minél többen látogatnának a helyszínre, ahol szakorvosok 
végeznek szűréseket, és adnak tanácsokat az érdeklődőknek.

máron a fül. Az akkori, egyébként jó szán-
dékú és lelkes elnök dánszentmiklósi volt, s 
amikor valamit intézni kellett, vagy a haza-
felé tartó buszt nem késhette le, vagy nem 
ismerte az ügyintézőt. Ilyenkor Jámborné 
automatikusan előlépett: „hát akkor majd 
én”.
 Aztán azon kapta magát, hogy ő lett az 
egyesület vezetője. S miközben mentek az 
évek, a harmincfős tagság létszáma egyre 
csak nőtt, a tennivalók pedig szaporodtak, 
hiszen a tudomány a diabétesz kezelésében 
örvendetesen sok újdonsággal állt elő. Az 
injekciós tűk kifőzésétől és a lavórnyi mé-
retű cukormérőktől eljutottak a maroknyi 
mérőeszközökig és a „menedzserinzulinig”. 
 Mindeközben nagy létszáma ellenére is 
családias közösséggé lett a monori egyesü-
let. Rendszeresen találkoznak, előadásokat 
hallgatnak, hogy mind jobban megismer-
jék, mit tehetnek betegségük változásainak 
felismerése érdekében, lépést tarthassanak 
az újdonságokkal. Játékos vetélkedőket is 
tartanak ennek érdekében, és országjáró 

kirándulásokat, afféle csapatépítő tréning-
ként. Jelen vannak minden olyan rendezvé-
nyen, ahol népszerűsíthetik ismereteiket és 
szűrővizsgálatot tarthatnak. Nem egyszer 
előfordult, hogy az ő közreműködésük ré-
vén derült ki olyanok cukorbetegsége, akik-
nek erről fogalmuk sem volt. Ha száz közül 
egy ilyen akad, már megérte – vallják.
 Pezseg az élet a város legnépesebb civil 
szerveződésének háza táján, bár az összejö-
veteleikre korábban szívesen és nagy szám-
ban átjárogató környékbeliek – vasadiak, 
pilisiek, gombaiak, péteriek – újabban el-
maradtak. 
 Ennek oka Jámborné szerint az lehet, 
hogy az összetartók korosztálya lassan ki-
öregszik, s bizonyos kor után már nemigen 
mozdul ki otthonról. Ám hiába próbálnak 
ifjúsági tagozatot verbuválni a régi tagság 
mellé, az ifjak – noha sajnos szép számban 
vannak közöttük cukorbetegek – nem igény-
lik a betegségük köré szerveződő társasági 
életet. Úgy látszik, ahhoz talán el kell érni 
bizonyos életkort.
 Az egyesületen nem múlik semmi, tag-
jai nyitott, barátságos és segítőkész embe-
rek. Szívesen fogadják az érdeklődőket, se-
gítenek, amiben csak tudnak – mint most 
a legközelebbi egészségnapon is.

Koblencz Zsuzsanna

Kispesten 
bevezetett 
fodrászüzletben 
műkörmös 
álláshely  
bérbeadó 
20  000 Ft/hó-ért. 
Telefon: 
06-30/467-7216
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El tudjuk ma képzelni, hogy egy iskola létrehozása évtizedekig tartson? Ugye 
nem? Pedig ez is megtörtént Monoron. Figyelemre méltó történet! 

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai LII. 
Gazdasági és ismétlőiskola

A helyi sajtó 1882 nov-
emberében arról tu-
dósít, hogy megkez-

dődnek az ismétlőiskolák, s 
köteles járni minden fiú és le-
ány, aki életének 12–15. évé-
ben van, valláskülönbség nél-
kül. Az előadások szerdán 
8-tól 10 óráig a fiúknak, 14-
től 16.30-ig a leányoknak tar-
tatnak meg. Vasárnap dél-
előtt a fiúk az előadásról a 
hitfelekezeti templomaikba 
„bocsáttatnak”. A leányok e 
napokon a délutáni foglal-
kozást látogatják. Áprilistól 
júniusig csak vasárnap kell 
járniuk az iskolába. A fiú-
gyermekek tanítója Somo
gyi László református, a le-
ánygyermekeké Koma Antal 
római katolikus tanító. Jóval 
később, 1898-ban a községi 
elöljáróság miniszteri leira-
tot kapott arra vonatkozó-
lag, hogy állítsák fel a gaz-
dasági iskolát. Az elöljáróság 
a gazdasági iskola felállítását 
nyilatkozatában „igen hasz-
nosnak és üdvösnek találván, 
annak létesítését elő fogja se-
gíteni, és utasította Borzsák 
Béni, Bobory János és Nagy 
György tanító, egyszersmind 
képviselő tag urakat, hogy az 
iskola felállítására dolgozza-
nak ki egy tervezetet”. 
 Újabb híradást csak egy év 
múlva találunk arról, hogy 
Somogyi Lászó és Antal Lí
dia tanítók nem kapták meg 
a járandóságukat az ismétlő-

iskolai tanításért. Kérésüket 
meghallgatták, s az 1899–
1900 iskolai tanévre, a fenti-
ekkel együtt, Bobory János 
és Bejeri Mária tanítók 200-
200 korona munkabért kaptak. 
Egy év múlva a minisztéri-
um újból sürgette a gazda-
sági iskola felállítását. Erre 
ismét csupán egy nyilatko-
zat született a képviselő-tes-
tületben, miszerint az iskola 
céljára alkalmasnak tűnik a 
kistói csárda és a hozzá tar-
tozó 20 holdnyi föld. Emiatt 
fel kívánják venni a kapcso-
latot a tulajdonos telkes gaz-
dákkal, akiktől megkérdezik, 
vajon eladják-e ingatlanaikat?
 A helyi sajtó rendszeresen 
odafigyelt az elemibe járó is-
kolásokra, és 1904-ben kese-
rűen állapítja meg: „Itt Mo-
noron csak az a gyermek jön 
a gazdasági ismétlő iskolába, 

 A gazdasági 
iskola épülete ma

akinek már otthon semmi dol-
ga nincs. Eljön minden máso-
dik héten, …azután feléje sem 
néz az iskolának, …mert jól 
tudja, hogy azért meg nem 
bünteti senki”. Ebben az év-
ben nyilatkoznak a telkes gaz-
dák is: „Gyűlésre jönnek ösz-
sze, hogy a gazdasági iskola 
céljaira való ingatlan átenge-
dése ügyében határozzanak”. 
De arról, hogy mit határoz-
tak, a sajtó már nem tudósí-
tott. Azt viszont 1905. októ-
ber 1-jén hirdette: „Az ismétlő 
iskola október 15-én kezdő-
dik a rom. kath. iskolában, …
gyermekeiket pontosan küld-
jék az iskolába”. Így aztán ki-
derült, hogy voltaképpen hol 
is folyt az oktatás. 
 Molnár Sándor lapszer-
kesztő, hogy az önálló gazda-
sági iskola felállítása megszü-
lessen, 1912-ben megvételre 
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Új és használt mobil-
telefonok adás-vétele

Autós navigációk • Tablet Pc  
 Kiegészítők, tartozékok  
 GSM-, GPS-gyorsszerviz

06-29/411-443
monor@elektrotime.hu
2200 Monor, Petőfi S. u. 16.

Telenor: 1200 Ft- tól
T-Mobile: 1500 Ft-tól
Vodafone: 2000 Ft-tól
Tesco Mobile: 2000 Ft-tól

Online egyenlegfeltöltés 

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!

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

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

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

Minőségi 
kerékpárok

KeréKpárcenter

Hirdetés

felajánlott a vásártér közelé-
ben 80 hold földet, holdanként 
1000 korona áron. Az elöljá-
róságnak az ajánlat nem tet-
szett. Végül az 1914. március 
8-án tartott községi közgyűlés 
jegyzőkönyvbe foglalta, hogy 
a minisztérium Man dich Ma
rin gazdasági szaktanítót, a 
monori áll. önálló gazdasá-
gi iskola vezetőjét az iskola 
igazgatásával megbízta. Az 
ezt követő közgyűlés (márci-
us 13-án) az önálló gazdasági 
iskola tervét és költségvetését 
jóváhagyás céljából a megyei 
törvényhatósághoz felterjesz-
tette. Az építéshez a minisz-
térium 30    000 koronát enge-
délyezett, a maradék 20      000 
korona azonban fedezésre várt. 
 Májusban „a gazdasági is-
métlő iskola önálló jellegű is-
kolának szerveztetett át, ezen 
iskola tanítói fizetésüket az ál-
lamtól nyerik”. A júliusi köz-
gyűlés döntött arról, hogy a 
kenderes alján lévő 4 hold fa-
iskolai telket és a szomszéd-
ságában lévő káptalani föld-
ből vásárolt 11 hold földet a 
község fölajánlja iskolatelek-
nek és gyakorlókertnek. De 
az első világháború esemé-
nyei az építkezés ügyét elna-
polták. Végül az 1928. május 
20-án tartott közgyűlés dön-
tött a 80 ezer pengős beru-
házásról. Az építő vállalko-
zók köréből 13-an pályáztak. 
Ajánlatukat az év június 13-
án bontották fel. A július 1-jén 
tartott közgyűlés Kiss József 
monori építésvállalkozót bíz-
ta meg az iskola felépítésével. 
Az új iskolaépületet a tanulók 
az év őszén vették birtokba.
 Forrás: Elöljárósági jegy
zőkönyvek 1897–1921; Mo
nor kerületi Lapok 1901–
1914; Közérdek 1903–1932.

Dr. Dobos György,  
a helytörténeti kör elnöke 

„A helyi sajtó 
rendszeresen 
odafigyelt az 
elemibe járó 
iskolásokra”
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Megyeri Istvánt, a kezdetektől megfe-
lelő helyet biztosító intézmény tisz-
teletbeli borrendi tagját, gyakorlott 

borászt kértük meg: összegezze olvasóinknak 
a tapasztalatokat.

– Milyen jelentős változásokat lát e verseny 
eddigi történetére visszatekintve? 
 – Ezek a versenyek elősegítették a borászat 
fejlődését régiónkban. Először is a borok mi-
nősége sokat javult. A gazdák igényesebbek 
lettek. Most is hibátlan borok jelentek meg, 
míg a kezdetekben a versenyből való kizárá-
son is kellett gondolkodnunk. Tisztaságban, 
megjelenésben most minden bor rendben volt.

– Lépést tudtak tartani az újabb és korsze
rű módszerekkel?
 – A borverseny történetének elmúlt 18 évé-
ben a gazdák jórészt áttértek a reduktív bor-
készítésre. Körültekintőbben végzik a szüre-
telést és a szőlőfeldolgozást. 19 éve elvétve 
volt palackos bor, most egyre többen indul-
nak ilyen tételekkel, ami nagy minőségi ugrás. 
Mindehhez hozzáadódik a térség szervezetei-

PINCÉK

MARKET CENTRAL

Mi történt a Borversenyen?

Pokorny Lia zumbával indította a napot

Április 6-án került megrendezésre – immár 19. alkalommal – a Monori 
(városi és térségi) Meghívásos Borverseny. A Monori Gazdakör, a KER-
BOR Kft., a Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközség, a Monor Környéki 
Strázsa Borrend és a 18-adszor házigazda József Attila Gimnázium 
szervezésében. Monoron kívül: Cegléd, Ceglédbercel, Tápiószentmárton, 
Péteri, Monorierdő-Szárathegy és Bénye borai is megmérettettek. 

Bár a koreográfiát sem ismerte, mégis beállt a monori zumba 
tánccsoport színpadi bemutatkozására Pokorny Lia színésznő. Kiváló 
improvizációs készsége most sem hagyta cserben, a táncosokkal 
együtt már a reggeli órákban fergeteges hangulatot teremtett.

nek fejlődő marketingtevékenysége is. Példá-
ul amit a borrend, a borút egyesület, vagy a 
Kult Pince visz véghez, egyre bővülő, sokszí-
nű, borhoz kötődő rendezvénykínálatával.

– A versenyen indulók összetétele is válto
zott az elmúlt években? 
 – Sok a kitartó és hűséges törzstag, de sze-
rencsére jönnek fiatalok is. 

– Növekszik vagy csökken a nevezett bo
rok száma?
 – Volt már, hogy a zsűri 97-et bírált el, de 
60-70 körül van az átlag. Most például 74 volt.

– Mit tapasztalt általánosságban a zsűri a 
bírált boroknál?
 – Azt, hogy a tavalyi aszály nem tett jót a 
boroknak, hiányzott a sav belőlük, ami rontot-
ta az ízüket, bágyadtabbá tette őket. A savsze-
génység a fehér fajtákra volt jellemző, amelyek-
ben az alkoholtartalom elnyomta a harmóniát. 
A rozéban volt a legtöbb friss, üde, szép színű 
bor. A vörösek pedig átlagosak voltak. A Ceg-
léd és Vidéke Ungvári László Borrend, a Kun-

sági Borvidék Hegyközségi Tanácsa képvise-
lőiből, valamint a szakképzett kóstolóból álló 
zsűri munkáját köszönet illeti, a lebonyolítás-
ban részt vevő valamennyi segítővel együtt.

Bolcsó Gusztáv

Díjazott borok
Április 6-án 29 fehérbor várt megítélésre. 
Az első helyet a Kult Pince, Kugel György 
Rajnai Rizlingje, a másodikat szintén az ő 
Kunsági Karát bora vitte el. A harmadik 
helyet a Sajtos-Tarsoly Pince Irsai Olivér-
je szerezte meg. A közönségszavazatoknál 
Zátrok Károly és Lukácsy Géza Sauvignon 
Blanc, Hanzelik Balázs Rajnai Rizling, il-
letve Megyeri József Chardonnay fehérbo-
rai kaptak dobogós helyezést.
 Rozé kategóriában Lukácsy György 
Zweigeltje lett első, Kovács Róbert és Sárosi 
István  Kékfrankosa pedig a második és har-
madik helyre került. A közönség a sorrendet 
a következőképp állapította meg: Hanzelik 
Lajos Kékfrankosa, Kiss Péter Pinot Noire-
ja, Ellenpacher Lajos Kékfrankosa.
 A vörösborok közül a zsűri szerint Szek
szárdi Anett Kékfrankosa lett a nyertes, 
a Klément Csaláldi Borászat Cabernet 
Savignonja és a Megyeri-Hanti Pince ha-
sonló fajtájú bora előtt. Ez utóbbi bort a 
közönség a második helyre tette, Bodor 
János Cabernet Franc-át a harmadikra, 
elsőnek pedig Hanzelik Balázs Cabernet 
Sauvignonját érezték.

Közeledik az első sorsolás
Ugye Ön sem felejtette el május 15-ét?
 Április 4-én indult, „Gyűjtögessen szor-
galmasan” elnevezésű játékunk  nyere-
ménysorsolásának első idő-
pontja hamarosan 
elérkezik. 
 Ön már leadta 
gyűjtőfüzetét?
 Ha még hiányzik a 
gyűjtőfüzetéből matrica, 
vagy éppen nyerési esélyeit sze-
retné növelni azzal, hogy minél több be-
telt gyűjtőfüzetet ad le pavilonunknál, 
akkor itt az idő! Gyűjtögessen szorgal-
masan!
 Az első 3x100      000 Ft gazdára vár! A 
nyertes maga választhatja ki, hogy a 
Market Central Ferihegy melyik üzleté-
nek vagy üzleteinek a vásárlási utalvá-
nyát szeretné megkapni. Ugye milyen jó 
ajánlat?
 A gyűjtőfüzetet kivághatja a tavaszi 
Passzázs Magazin hátoldaláról, vagy kér-
het egyet a lángosos melletti pavilonban, 
illetve korlátozott számban az üzletek-
ben is.

Programokból nem volt hiány, a 
zumbások után a nap folyamán to-
vábbi három tánccsoport is bemu-

tatkozott. Előadást tartott két állatorvos 
és a Praktiker szakemberei is jó tanácsok-
kal látták el azokat, akik bizonytalanul in-
dultak neki a későn érkezett tavasz kínálta 
kertészeti teendőknek. A legnagyobb közön-
séget Habók János bűvész vonzotta. 
Míg Lia természetességével és bájos 
megjelenésével, addig a bűvész illú-
zióival kápráztatta el a közönséget. 
A nézők több esetben aktívan bekap-
csolódhattak a színpadi programokba, 

hiszen ha helyesen válaszoltak a Lia által 
feltett Market Centrallal kapcsolatos kérdé-
sekre, értékes ajándékot nyerhettek.
 A színpadtól távolabb is gazdag program-
kínálat várta a Családi napra érkezőket. A 
ételudvar melletti főtéren kézműves-foglal-
kozással, arcfestéssel várták a kisgyereke-
ket és szüleiket. A nagyobbak az éttermek-
nél tehették próbára logikai képességeiket 
ördöglakatok, logikai feladványok és ügyes-
ségi játékok megoldásával. (x)



12  |  Monori Strázsa 2013. 04. 30.  |  Május

Kultúra

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

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el Facebook-oldalunkra:  

www.monoriallatorvos.hu
www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben 

az ebek mikrochippel történő megje-
lölését és a veszettség elleni védőoltás 
beadását – akár egyidejűleg – egész 

évben folyamatosan végezzük. 

M
inden csak 

19
9

 Ft-ért! Nyitva tartás: 
H, K, Cs, P: 8–17.30, 
Sze: 7.30–17.30, Szo: 7.30–16

Monor, Ady E. út 33. 
szám alatti turkáló 
üzletünkben 

minőségi, márkás 
használt ruhák 
kaphatók.

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Hirdetés

FOTOGRÁFIA
Képek régi időkből
Három Évából állt a hölgykoszorú, és kis híján csatlakozott hozzájuk 
egy negyedik Éva is, de ő végül mégis meggondolta magát, és nem lett 
fényképész, inkább a közalkalmazotti pálya mellett döntött. A többiek 
azonban – Szabó Miklósné Éva, s a nála tanuló Posztobágyi Éva, aki 
később Bihari Károlyné lett, valamint Negyedi Elekné Éva – évtizedekig 
fényképezték a monori családok tagjait, generációról generációra. 

Az Évák közül most az 
utolsó is visszavonul-
ni készül. A Petőfi ut-

cai szolgáltatóház homlokza-
táról nemsokára eltűnik az 
„Éva fotó” tábla. Az emeleti 
műteremben senki nem hajol 
többé a kép fölé az ecsettel, 
hogy a vaku fényétől kiélese-
dett arcvonásokat kiretusál-
ja, miközben olyan különös 
hangulattal bíró kijelentést 
tesz, hogy hallgatója hátgerincén elindul föl-
felé egy ritkán tapasztalható, nem is kelle-
metlen borzongás: – A nyugtalanságot az 
arcon szépen kiegyengetem…
 Antal László fényképészmesterig még 
elér a közös emlékezet, Laci bácsi neve so-
kak előtt ismerős még, noha ő maga már 
évtizedek óta nincs az élők sorában. Hogy 
előtte volt-e fotográfusa, fényképírója a 
monoriaknak, azt helytörténészeknek kel-
lene kikutatniuk. Ha volt is, nem emlék-
szik már rá a hálátlan utókor. Antal László 
azonban olyan sokáig fényképezte  az első-
áldozókat, bérmálkozókat, mátkákat, ará-
kat, vőlegényeket, s oly sok portréképet ké-
szített, hogy azok a képek cipős dobozokat 
és albumokat töltenek meg a szekrények mé-
lyén mindmáig. 
 Előbb a főtéri, igencsak viharvert, rég nem 
létező pavilonsor egyik üzletében, később a 
Popper-féle házként emlegetett épület belső ud-

varából lépcsőkön át megközelíthető műterem-
ben dolgozott Antal László, akitől Negyediné 
Évi ipari tanulóként igyekezett elsajátítani a 
fényképész mesterséget. Arról azonban mit 
sem tudott – mert akkor már a pesti Ganz 
Kapcsolóba járt dolgozni, ahol jobb volt a fi-
zetés –, hogy mestere aktképeket készít sza-
bados gondolkodású helyi szépasszonyokról, 
s emiatt aztán egy időre le is ültetik. (Pedig 
mai szemmel nézve szinte nevetségesen ártat-
lanok voltak azok a fotók – meséli most egy 
helybeli férfiember, aki látott belőlük egy cso-
korra valót annakidején. De hát így van ez, 
ha valaki megelőzi a korát.)
 Mire Negyediné visszatalált eredeti szak-
májához, az Évák már a szolgáltató szö-
vetkezet fényképész részlegébe tömörülve 
dolgoztak, szívesen fogadták a visszatérő 
kollégát is.
 Nagyon jól megfértek egymással, sőt az 
időközben műtermet nyitott Mutnéalvy 

Adorjánnal, majd jóval később Varjú Zol
tán műhelyével is. Nem volt konkurencia-
harc, jutott munka mindenkinek – meséli 
Negyediné, aki szerint még öt évvel ezelőtt 
is jó volt Monoron fényképésznek lenni. Még 
azt is kibírták, hogy a pesti fotósok sorra 
elhappolták előlük az óvodai és iskolai ün-
nepségeket, s a babákról készítendő soro-
zatokra már akkor leszerződtek, amikor a 
gyerek még meg sem született.
 Hadd csinálják – legyintettek a monori 
fényképészek, akik nem akartak háborúz-
ni emiatt, hiszen hűséges törzskuncsaftjaik 
megmaradtak.
 Akad olyan család, ahol a nagymama es-
küvőjétől az unoka keresztelőjéig minden 
családi eseményt végigkísérhetett – meséli 
Negyediné, kissé meg is hatódva, hogy most 
hangosan is megfogalmazódik: fényképeik-
kel ők is részei lettek a város történelmének.
 Akkor kezdett rosszra fordulni a szakma 
helyzete, amikor az igazolványképek készíté-
se az okmányirodák feladata lett. Volt fény-
képész, aki váltott, áttért a digitális képek 
készítésére, és nem csak teljesítette a kun-
csaftok legextrémebb kívánságait, de ötle-
teivel úgyszólván elébük sietett, hogy tal-
pon maradhasson. Negyediné, a fényképész 
Évák közül az utolsó most 68 évesen azt 
mondta: nem. 
 Elismeri, hogy a digitális fotózás csodák-
ra képes, tudja, hogy számítógéppel karcsú-
ra és ránctalanra alakítható, aki amúgy kö-
vér és öreg. Tisztában van vele, hogy a vaku 
élesíti az arcvonásokat, túl eredeti lesz tőle 
a kép, még ha a hagyományos módszerrel, 
ecsettel, pengével ki is retusálja. Márpedig a 
kuncsaft a valóságot nemigen szereti. Inkább 
annak digitalizált, ellágyított égi mását.
 Így aztán az Éva fotó nemsokára bezár, 
s ugyanúgy emlék lesz, mint az évtizedek 
alatt a városlakókról ott készült fényképek 
ezrei.

Koblencz Zsuzsa

Fordítás

Telefon: +36-70/632-0718   
E-mail: zsofia.turoczi@yahoo.de

Német nyelvű általános  
és szakszövegek fordítása

A városi könyvtár 
programjai
Május 4-én 10 órától Me-
seszombat. Május 8-án 
10 órától Hintóka-
ringóka foglalkozás. 
Május 10-én 15 órától 
rejtvényfejtő klub gye-
rekeknek. Május 11-én 10 
órától Kézművesszombat (Készítsünk pa-
pírvirágot vagy horgoljunk együtt újra!). 
 Május 22-én 15 órától névadó ünnepség. 
Május 22-én 10 órától Hintóka-ringóka 
foglalkozás. Május 22-én 14 órától a vá-
rosi rajzverseny és helytörténeti vetélke-
dő eredményhirdetése. Május 24-én 15 
órától rejtvényfejtő klub gyerekeknek.
 A könyvtár munkatársai szeretet-
tel várnak minden érdeklődőt. További 
információ: 06-29/412-246 vagy www.
monorkonyvtar.hu.

2013 MÁJUS
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TÁRLAT
A pillanat megörökítője
Az értékteremtés és értékmegőrzés a feladatunk – fogalmazta meg 
Budapesten, a belvárosi Aranytíz Művelődési Központ igazgatónője, 
Kiss Júlia Balázs Béla-díjas fotográfusunk kiállításának megnyitóján. 

Jóleső érzés volt hallanunk, hogy monori 
származású (és gyakran itt is tartózko-
dó) fotóművészünket is e küldetéstudat 

egyik legjobbjaként köszöntötték. Ezt igazol-
ta az is, hogy A filmezés bűvöletében című 
mostani (április 5-i) bemutatkozásán e mű-
vészeti ág és a színházi élet legkiválóbb szak-
emberei és sztárfotóinak jeles alanyai jelen-
tek meg nagy számban (pl. Szinetár Miklós, 
Lukács Sándor és Makray Katalin, a kerü-
let díszpolgára). 
 Nem véletlenül ragaszkodtak hozzá világ-
hírű magyar és külföldi rendezők, operatőrök, 
hogy a filmjeleneteiket ismertté tevő állóképe-
ket ő készítse. Egy fényképész esetében nem 
a gép a fontos – emelte ki megnyitójában az 
V. kerület alpolgármestere –, hanem az ember. 
 – A pillanat varázsának 
rögzítésében benne van az 
örök igazság, a lényeg – fo-
galmazott az élményszerűen 
közreműködő Pitti Katalin 
(Liszt Ferenc-díjas és érde-
mes művész operaénekes). Ezt 
igazolták a látottak. Például 
a világhírű Richard Burton 
halála előtti utolsó filmezé-
sekor, vagy a Garas Dezső

ről készített művészportréja. Ők már – leg-
jellemzőbb belső tulajdonságaik, egyéniségük 
sikeres kiemelésével – így maradnak meg em-
lékezetünkben. Ezt úgy láttatni, mint Kiss 
Júlia, kevesen tudják. Mohai Gábor (a Rad-
nóti- és Kazinczy-díjas műsorvezető-előadó-
művész) megragadóan előadott Nagy László 
versével is ezt hangsúlyozta: „A belső tartást 
lemásolni nem lehet”.
 Az elegáns és sokoldalú kultúrcentrum leg-
patinásabb termében látható, szebbnél szebb 
képeket – akkor és azóta is – monoriak is meg-
tekintették, akiket Kiss Júlia, a nagy létszá-
mú érdeklődő mellett is szívélyesen üdvözölt 
és kalauzolt. A bútorfényező-mázoló édes-
apja által egykor biztosított kis monori fotó-
műhelyétől Oscar-díjas filmek standfotósáig 

ívelő pályájához csak továb-
bi sok sikert kívánhatunk.
 Emlékezhetünk még pél-
dául a Múzeumok éjszakáján, 
a strázsahegyi Kult Pincében, 
illetve utána, a városi Könyv-
tárban rendezett kiállítására. 
Érdeklődéssel várhatjuk a vele 
és alkotásaival januárra ter-
vezett Vigadóbeli találkozást.

Bolcsó  Gusztáv 

Klasszikus tájképek és csendéletek 

Ezek voltak láthatók a Vigadó által szer-
vezett, Közös nevező című kiállítás-sorozat 
legutóbbi vendégének köszönhetően Mono-
ron, április 8-tól május 6-ig. Aki idegenke-
dik a modern képzőművészeti irányzatok-
tól, egy festőművésztől a valósághű – az 
egyértelműen látható mesterségbeli tudás-
sal készült –, realista ábrázolást várja, az 
nem csalódhatott. A 45 éves kecskeméti 
Bimbó Tamás ezt az irányzatot képviseli. 
Részleteiben is igényesen kidolgozott, gon-
dosan kiválasztott, míves keretekben kiál-
lított képei a múlt század nagy mesterei-
nek hatását mutatták. Témaválasztásába 
(Alföld, Tisza-part, erdő) és színvilágába 
(naplemente) még a romantika is beleját-
szott. Ölvedi Krisztinának (művészetpár-
toló könyvtárosunknak) ezúttal is értékes, 
irodalmi ihletettségű kiállításmegnyitót kö-
szönhettünk. Ezt a tevékenységét is jutal-
mazta az az elismerő oklevél, amivel a Nők 
Világbéke Szövetsége nagykövetévé fogadta.

B.G.

Jógastúdió Monoron, 
a Petőfi utca 8. első emeletén, 

a szolgáltatóházban! 

           DharmaJógastúdió

Várlak kedden 18.15–20.00-ig,  
pénteken 16.30–18.15-ig!

Csak kismamákat pénteken 14.30–16.00 ig.
1 alkalom 1100 Ft. 

Azért, hogy teljes figyelemmel fordulhass a tested, 
lelked, elméd felé. A jóga tudománya segít, hogy tes-
tedet úgy tartsd fent, mint egy templomot, és olyan 

tisztává váljon, mint a lélek maga.

A jógapózok sokszínűsége kielégíti minden egyén 
sajátos alkatának és fizikai állapotának megfelelő 

igényeit.  A jóga nem elhasználja, hanem megnöveli 
az energiát, segítségével az ember elégedettebb és 

egészségesebb, rugalmasabb.

Nincsen szükség másra, 

csak kényelmes ruhára és az elhatározásra.

1 alkalom 
1100 Ft. 

Érdeklődhetsz: 
Bihari Andrea   06-30/396-8741

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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresz-tanfolyam indul

május 8-án és 13-án 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

Hirdetés



14  |  Monori Strázsa 2013. 04. 30.  |  Május

Programok

•		Földmérés  Telekhatár kitűzés, megosztás, 
épületfeltüntetés, szolgalmi jog alapítás, tervezési-
megvalósulási alaptérkép, kisajátítási tervek, ipari 
geodézia, földhivatali dokumentálás – szakmai 
képviselet

GEO-BEST Mérnöki Iroda szolgáltatásai:

Mobil: 06-20-95-59-349 • e-mail: info@geobest.hu

•	 	Értékbecslési	
szakvélemény		
(Pátria Takarékszövetkezet szerződött partnere) 

•	 	Talajvédelem  Talajvédelmi terv, rekultivációs 
terv készítése, hatásvizsgálatok, termőföld 
beruházási igénybe vétel engedélyeztetése.

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től ingyenes szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558

Nyitva tartás: H-P: 815 -17

www.iriszoptik.hu

Fényre 

sötétedő 

réteg 30% 

engedménnyel,

progresszív lencsék 

9800,- darab ártól 

kaphatók június 30-ig!

   Nézzen be, 

érdemes!

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft+áfa-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése 

már 80 Ft/m2+Áfa-tól!
Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20-317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

2012. 02. 01-jétől 
a talajterhelési díj tízszeresére 
emelkedett (1 200 Ft/m3).
Számoljon utána, néhány hóna-
pon belül megtérül a bekötés ára!
Házi szennyvízcsatorna szakszerű
kivitelezését kedvező áron vállaljuk
évtizedes tapasztalattal, garanciá-
val, kézi és gépi erővel egyaránt 
illetve cső és idomok árusítása 
nagyker áron!

Vladár Zoltán • 06-20/958-4148

Szennyvíz 
házi bekötés 
kivitelezése

Május 3. 17 óra, 
Művelődési Ház 
Nálatok laknak-e állatok?
Kaláka együttes koncertje

Május 4. 11 óra, Művelődési Ház
Anyák napi köszöntő
a Nagycsaládosok Mono-
ri Egyesülete szervezésében

Május 5. 9 óra, Vigadó
Díszmadár és kisállattenyész-
tők Klubja közgyűlése

Május 5. 14 óra, Művelődési Ház
Anyák napja
a Telepi Vöröske-
reszt szervezésében

Május 6., Vigadó, 
emeleti oktatóterem
Szülésre felkészítő tanfolyam
a Védőnői Szolgálat szervezésében

Május 6. 17 óra,  
Vigadó, emeleti folyosógaléria
Lázár Zsuzsa és Simorka Sán-
dor kiállításának megnyitója 
a Közös nevező kiállí-
tás-sorozat keretében

Május 11. 9-től 12 óráig, Művelődési Ház
Egészségnap – A Közös Út a Cu-
korbetegek Egyesülete és a Védő-
női Szolgálat szervezésében. Ingye-
nes szűrővizsgálatok: testzsír, hallás, 
hajdiagnosztika, koleszterin, csontsű-
rűség, látás. Az eredményeket kép-
zett szakorvosok és gyermekorvosok 
értékelik ki. A rendezvény alatt fo-
lyamatosan biztosított a szaktanács-
adás, bemutató, gyermekfelügyelet.  

Május 12. 15 óra, Művelődési Ház
Máltai Szeretetszolgálat jó-
tékonysági előadása

Május 13. 17 óra, Vigadó, díszterem
Sziklai magán-zeneisko-
la évzáró hangversenye

Május 17. 18 óra, Vigadó, díszterem
Forrás kórus évzáró hangverseny

Május 18. 14 óra, Művelődési Ház
A Nagycsaládosok Monori Egye-
sületének ünnepi taggyűlése  

Május 24. Piac- és Fesztiválcsarnok
MAGNA CUM LAUDE koncert

Május 25. 14 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek Egye-
sületének oktatói programja

Május 25. 16 óra, Művelődési Ház
Kézműves Alkotók Klub-
ja bemutatkozó kiállítás

Május 25. 
Strázsa-hegy, Orbán tér
Orbán-napi Sokadalom a Mo-
nori Gazdakör szervezésében

Május 26. Piac-és Fesztiválcsarnok
Városi Gyereknap

Május 31. Művelődési Ház
A Szterényi József Szakkö-
zépiskola színjátszó csoportjá-
nak KATYI című előadása

Május 31. Vigadó
Pedagógusnap

2013. június 1. Művelődési Ház
A Nemzetőr Általános Is-
kola évzáró gálája

2013. június 2. 
Piac-és Fesztiválcsarnok
Országos Monori Nyug-
díjas Tánctalálkozó 

További információ, jegyrendelés a 
0629/413212es telefonszámon, a 
vigado@vigadokft.hu email címen 
és a www.vigadokft.hu honlapon.

A Vigadó programjai
2013. MÁJUS

Hirdetés
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Ajánló

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Vigadó étterem
(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 

06-30/395-4834

etterem@monorivigado.hu

www.monorivigado.hu

Tartsa nálunk családi ünnepségeit, céges rendezvényeit!

Válasszon hideg és meleg sültes tálainkból!

Anyák napi 

meglepetés!

Május 4-én és 5-én szombaton és vasárnap  

az Édesanyák tiszteletére nyit ki a Vigadó Étterem

Hívd meg Édesanyádat  

egy ebédre vagy vacsorára! 

Az Édesanyák  

ételét mi fizetjük!

Lepd meg Anyut  

ezen a szép napon! 

Ne ő főzzön! Kényeztesd,  

óvd és vigyázz rá!

Kertrendezés, kertfenntartás, kertépítés. 
Tel.: 06-30/657-2038, 06-70/618-9286

Eszperantó nyelvvizsgára felkészítést 
vállalok. Tel.: 06-30/754-6114

Festés, mázolás, tapétázás, gipszstukkó 
gyártása-kivitelezése és épületek 
szigetelése, színezése. 
Tel.: 06-20/310-8890, 06-29/413-889

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyoghá-
ló stb. szerelése, javítása olcsón, gyorsan , 
megbizhatóan, garanciával. Kotyinszki Tibor 
Tel.: 06-30/850-2161

Duguláselhárítás bontás nélkül! 
Tel.: 06-70/502-5620

Telek eladó! Monoron, a Lőcsei utcában 821 
m2-es építési saroktelek eladó. A városrész 
legolcsóbb építési telke! Irányár: 4.8 millió fo-
rint. Érdeklődni: 06-70/94-34-773

Dohányzásleszoktatás biorezo nanciával 
Monoron a piactéren, a Na tu ra boltban. 
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

  Eladó Opel Astra (F) 2001-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Fehér színű, szervokor-
mány, légzsák, vonóhorog. Kitűnő állapot, ol-
csó fenntarthatóság, kedvező fogyasztás. 
Ára: 530 000 Ft. 
Tel.: 06-20/5-934-534

Budapesten a XVII. kerületben R.hegy és 
R.kert között, közel a lakott területhez, két 
útra nyíló 0,1 hektáros szántó eladó. Péteri-
ben lévő földterületre cserélhető egyeztetés-
sel. I.ár: 3,25 M. Ft. Érd.: 06-70/418-2558 

Tüzifa eladó! Akác guriga 2600 Ft/q, tölgy-
bükk guriga 2200 Ft/q, méteres rönk 2100 
Ft/q, hasítás 200 Ft/q, 20q-tól a kiszállítás in-
gyenes! Tel.: 06-20/343-1067

A monori Forrásoron lévő üzletemet eladás-
ra-bérbeadásra kínálom. 
Tel.: 06-20/410-8655 

Korának megfelelő állapotú – 1992-es – 
R19 Chamade 1.4 benzines személygépkocsi 
törzskönyvvel, lejárt műszakival 
135 ezer forintért eladó.  
Tel: 06-30/388-7073

Apróhirdetés

Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazok-
nak a rokonoknak, szomszédoknak 

és ismerősöknek, akik 
Bárány Lajosné 

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyez-
tek, mély gyászunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth Lajos u. 71/a, I. em 1.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel  
és a szerkesztőség  
elérhetőségei: 



Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

Májusi
akció!  
A készlet erejéig.

Minőségi 
borok, 

whiskyk, 
likőrök, 

pálinkák 
nagy 

választéka!

Telefon: 06-70/317-5633
Nyitva: Hétfőtől péntekig: 7.30–18.00
szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárvaAK

Aranyfácán  0,5 l dob. /# 139 Ft   /  129 Ft
Aranyászok ü. 0,5 l  #    159 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.  /# 169 Ft   /  159 Ft
Dreher  0,5 l üveges     189 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.   169 Ft
HB sör  0,5 l dob.   169 Ft
Frostenburg sör 0,5 l dob.   102 Ft
Prince sör dob. 0,5 l    119 Ft 
Pincemester fehérbor 2 l   499 Ft
Pincemester vörösbor 2 l    529 Ft
Rauch Ice tea 1,5 l   269 Ft
Nestea 1,5 l (őszi, citrom)   279 Ft
Piroska szörp 0,7 l   399 Ft-tól
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   89 Ft
Aquarius ásványvíz 1,5 l   42 Ft
Apenta málna 1,5 l    159 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l   319 Ft
Coca Cola 0,33 l dob. #   105 Ft
Redd bull 0,25 l dob. #   249 Ft
Bomba 0,25 l dob.   119 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.  /# 129 Ft   /  119 Ft
Up energiaital 0,25 l dob.   69 Ft
Adrenalin XXL dob. 0,5 l   /# 169 Ft   /  149 Ft
Julius konyak 0,7 l   1290 Ft
Jägermeister 1/1 l   3990 Ft
Olympos citromlé 1 l   199 Ft
Laura UHT tej 1,5%    149 Ft
Milka csoki 300 g   619 Ft
Milka csoki 100 g     20 db-tól   169 Ft-tól

Ariel 4,75 l     2390 Ft
Ariel 8 kg mosópor (osztrák)   4690 Ft
Ariel 10 kg mosópor   4990 Ft
Ariel kapszula 32 db   2490 Ft
Persil duo kapszula 15 db   1190 Ft
Quick Star mosópor 9 kg   999 Ft
Silan 1 l   399 Ft-tól
Lenor 5 l   2190 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft-tól
Coccolino 2 l   699 Ft
Pervoll 1 l   599 Ft
Karaván kávé 250 g   399 Ft
Paloma kávé 250 g   359 Ft
D. E. Omnia 250 g   599 Ft
Tchibo 250 g    1 db / 12 db-tól  379 Ft / 339 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db / 18 db-tól  389 Ft / 339 Ft
Nescafe Gran aroma 20x1,7 g    199 Ft
Amigos kávé 250 g   279 Ft
Kristálycukor 1 kg   259 Ft
Kunsági liszt 1 kg   139 Ft
Azur liszt 1 kg   119 Ft
Hellas étolaj 1 l   369 Ft
„B” rizs 1 kg   179 Ft
Simba macskakonzerv 400 g   99 Ft
Turbo Dog kutyatáp 10 kg       1590 Ft
Chappi kutyatáp 15 kg   4990 Ft
Fincsi kutyatáp 3 kg   529 Ft
Simba kutyakonzerv 1300 g#   229 Ft
Gazdi kutyaszalámi 1 kg/# 179 Ft / 169 Ft
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