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Színház született  
a Vigadóban
Színház, csupa nagybetűvel. Nem csupán  
a pó di umból színházivá varázsolt színpad, a 
tökéletes díszletek, jelmezek, kellékek, fény- és 
hangtechnika miatt. Sokkal inkább azért, mert 
 – ebben a térben így először – a hiva tásos színé-
szek amatőrökre jellemző szív vel, a műkedvelők 
pedig profikat meg közelítő színvonalon 
tudták magukkal ragadni a közönséget.

A forraltboros-fesztivált ugyan még jégvirág nélkül rendezték, január utolsó napjaira 
azonban beköszöntött a tél, s a hótakaró alatt nyugovóra tért a Strázsahegy 

 11. old.



Akciós árak február 10-től 22-ig.

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

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

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Hurka

Ft/kg

599,-Pangasius 
(hal)   

1 kg  gyf.
Ft/kg

799,-

Hasa-  
és toka-
szalona

Ft/kg

550,-

Hajdúsági 
kolbász

Ft/kg

990,-

Csont nélküli 
első csülök

Ft/kg

899,- Kolbászhús

Ft/kg

Marha-
lapocka

Ft/kg

1790,-Csirke 
alsócomb

Ft/kg

599,-

Tyúk, 
kakas

Ft/kg

699,-

Füstölt 
csülök

Ft/kg

950,- Kacsacomb

Ft/kg

1599,-

Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

1150,-Sertés- 
oldalas

Ft/kg

999,-Csirke-
mellfilé

Ft/kg

1150,-

Egész 
bőrös comb

csülökkel
Ft/kg

899,-Egész 
bőrös 

lapocka 
csülökkel Ft/kg

799,-

885,-
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Túl van a költségvetés tárgyalásának első fordu-
lóján a képviselő-testület. 
 Az önkormányzatok sosem voltak könnyű 
helyzetben a büdzsé megalkotásakor, hiszen a 
legtöbb esetben nehéz előteremteni az ellátan-
dó feladatok finanszírozását biztosító forrásokat. 
 Monoron kis helyi adóbevétel párosul a meg-
lehetősen sok feladathoz, így többször előfor-
dult, hogy költségvetési hiánnyal bajlódott a te-
lepülés. A költségvetés készítésének pedig az a 
legfontosabb szempontja, hogy a bevételek és 
a kiadások egyensúlyba kerüljenek. Épp ezért az 
önkormányzati költségvetés alakításához és ah-
hoz, hogy az önkormányzatok hiány nélküli költ-
ségvetést tervezzenek és terjesszenek elő, az 
elmúlt időszakban nagyon sok jogszabály és tör-
vény változott, vagy alakult át. 
 Nem könnyíti a tervezést, hogy Monoron több 
olyan feladat is van, amelyek bevételei nem fede-
zik az ellátáshoz szükséges kiadásokat. Ebben az 
esetben pedig a bevételi oldalról hiányzó pénz-
összeget az önkormányzatnak kell biztosítani.  
A 2014-es költségvetés egyik sarokpontja a közét-
keztetés, amely költségei rendkívül magas arány-

Körvonalazódik a város költségvetése

Monortól is átveszi az állam az adósságot

Folyik a közszolgál-
tatások átalakításá-
nak tervezése. A hulla-
dékszállítás volt az első, 
amely jelentős változá-
sokon ment keresztül. 
A szemétszállítás te-
rületén idén már csak 
olyan cég működhet, 
amely legalább 51 szá-
zalékban önkormány-
zati tulajdonban van és 
nonprofit, azaz nem nyereségközpontú. E feltéte-
leknek Monor saját tulajdonú cége, a KÖVÁL Non-
profit Zrt. megfelel, hiszen ahogy a neve is mu-
tatja a tavalyi év folyamán nonprofittá vált, és 100 
százalékban a monori önkormányzat tulajdona. 
 A KÖVÁL a hulladékszállítás elvégzéséhez az 
összes szükséges engedéllyel, illetve minősítés-
sel rendelkezik, így elviekben semmilyen aka-
dályba nem ütközik, hogy ellássa a város hulla-
dékszállítását. 

A KÖVÁL szállíthatja a szemetet

Egyes utak állami 
kézbe kerülhetnek

ban jelennek meg a büdzsében: a főösszeg kö-
zel 10 százalékát teszik ki ezek a kiadások. Így 
egyáltalán nem mindegy, hogy az állam milyen 
mértékeben járul hozzá e feladat ellátásához. Feb-
ruár elején várható az a végleges döntés, amely 
a közétkeztetéssel, diák- és gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatos állami támogatás mértékét megszab-
ja. A költségvetés első előterjesztése így csak a fő 
számokat és irányokat mutatja egyelőre, a részle-
tes költségvetés csak a közétkeztetés mutatószá-
mainak meghatározását követően áll össze. 
 A költségvetésben egyelőre 400 millió forint 
szerepel a céltartalékban, melyből körülbelül 40 
millió forintot a városüzemeltetési feladatok el-
látására, szintén 40 millió forintot a működé-
si hiány finanszírozására, 80 millió forintot az ön-
kormányzati intézmények törvényes működési 
feltételeinek biztosítására, 120 millió forintot a 
közterületek, közparkok, játszóterek karbantar-
tására-felújítására, további 120 millió forintot pe-
dig az utak, járdák karbantartására fordíthat a vá-
rosvezetés. A felhasználás pontos részleteiről – a 
végleges költségvetéssel együtt – februárban 
születik döntés.  nfo

önkormányzat

A képviselő-testület idén a következő időpon-
tokban tart igazgatási szünetet a polgármeste-
ri hivatalban: július 21. napjától július 25. napjá-
ig, illetve augusztus 18. napjától augusztus 22. 
napjáig, továbbá december 29. napjától de-
cember 31. napjáig. nfo

Igazgatási szünet a hivatalban

Az önkormányzatok költségvetési stabilitá-
sa a kormányzat számára is fontos, ezért megtette 
a szükséges lépéseket, melynek egyik eleme volt, 
hogy az önkormányzatok adósságát átvállalta az 
állam – mondta Pogácsás Tibor polgármester a ja-
nuári testületi ülésen, Monor második adósság-
konszolidációjával kapcsolatos előterjesztés tár-
gyalásakor. 
 Mint ismert, az 5000 fő felett települések adós-
ságának 40-70 százalékát vállalta át az állam, Mo-

Jegyzői hatáskörbe 
került az eljárás

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásról akkor beszélünk, ha egy természe-
tes személy, jogi személy vagy jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezet olyan tevékeny-
séget végez – vagy mulasztást vét –, amely a 
társadalomra ugyan nem veszélyes, így szabály-
sértésnek, vagy bűncselekménynek sem minősít-
hető, de a közösségi együttélés alapvető szabálya-
ival mégis ellentétes, továbbá a képviselő-testület 
rendeletében a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartásnak minősít.     
 Az együttélést sértő magatartás elkövető-
jével szemben közigazgatási bírság szabható 
ki, melynek legalacsonyabb összege ötezer fo-
rint, legmagasabb összege természetes szemé-
lyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
esetén kétmillió forint lehet. 
 A szabályozás alapvető célja, hogy az állam-
polgárok nyugalma, a közterületek rendje és ren-
deltetésszerű használata biztosítottá váljon. 
Ha a hatóság az együttélés szabályai sértő esetet 
észlel, a vétkes ellen eljárást indít, amely lefolyta-
tását a jövőben a jegyző végzi. N.

A képviselő-testület kezdeményezi a Ceglédi 
út, továbbá a Monort és Monorierdőt összekötő 
út országos közúttá nyilvánítását és állami tulaj-
donba adását – derült ki a januári testületi ülésen. 
A téma persze nem új keletű, az elmúlt években 
már több alkalommal is igyekezett elérni az ön-
kormányzat, hogy a közútkezelő által kezelt utak 
állami tulajdonba kerüljenek. A hatályban lévő 
törvények értelmében ugyanis a településeket 
összekötő, illetve a településeket átszelő országos 
főutak az állam tulajdonát képezik. 
 Az említett útszakaszok mellett azokat az uta-
kat is állami tulajdonba kívánja adni az önkor-
mányzat, amelyeket még 1990-ben tévesen je-
gyeztek be az önkormányzat nevére. Az utak 
átadására az elmúlt 24 év alatt több sikertelen 
próbálkozás történt. Talán ez most változik és át-
kerül a jogos tulajdonos kezelésébe, tehát az ál-
lamhoz a Péteri bekötőút, a Móricz Zsigmond 
utca, a Kistói utca, az Ady Endre utca, a Péteri út, 
a József Attila utca és a Kossuth Lajos utca orszá-
gos közutak területe. nfo

       Mivel a cég árbe-
vételének több mint 
80 százaléka önkor-
mányzati feladatellá-
táshoz kapcsolódik, 
ezért arra is lehetőség 
van, hogy az önkor-
mányzat közbeszerzé-
si eljárás kiírása nélkül 
szerződjön saját cégé-
vel, a KÖVÁL Nonpro-
fit Zrt.-vel.

 A témához kapcsolódó hír, hogy tavasz-
ra megszűnhet a zsákos zöldhulladék el-
szállítása, amely a továbbiakban a szelektív 
hulladékszálítással együtt lesz megoldva.  
 A januári testületi ülésen arról is döntöttek a 
képviselők, hogy indul a város a Vidékfejlesztési 
Minisztérium által meghirdetett, a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pá-
lyázaton, amely segítségével lehetőség nyílik a 
közszolgáltatási díj kompenzációjára. nfo

nor esetében mindjárt 70 százalékot, amely a 
tavalyi évben még nem mutatkozott a város költ-
ségvetésében, mivel az átvállalás időpontja a hi-
teltörlesztéseket követő időszakra esett. 
 Az önkormányzatok fennmaradó adósságának 
átvállalásáról ezután döntött a kormány, így Mo-
nor esetében a fennmaradó 30 százalék teher is 
lekerül az önkormányzat válláról. 
 A felszabaduló összeg az adósságok törleszté-
se helyett így fejlesztésekre is fordítható.   nfo
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önkormányzat

Megszűnik a közalapítvány

Kihirdetett rendeletek
Január 17-én megalakult a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara alapszabályában foglaltak-
nak megfelelően a Monor Települési Agrár-
bizottság. 
 A bizottság azért jött létre, hogy a telepü-
lés gazdálkodói számára megfelelő fórumot 
biztosítson minden olyan szakmai kérdés 
megvitatására, amely elsősorban a helyi érde-
kek megtárgyalását és szükség szerinti képvi-
seletét helyezi előtérbe. 
 A megalakult bizottság elnöke Lukácsy 
György, tagjai: Aranyi Sándor, Bokros Károly, Fi
gur Gábor, Tóth István, Rábai Gábor, Vitális István. 
 A témához kapcsolódóan további felvilá-
gosítást ad Lukácsy György a 06-30/210-9844 
telefonszámon.  nfo

Hirdetés

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
Monor Városi Önkormányzat – a társalapító ja-
vaslatával egyezően – a 429/2003. (XI. 14.) szá-
mú testületi határozatával döntött a Monor Vá-
rosi Önkormányzat és a Budapest 
Bank Nyrt. monori fiókja által ala-
pított Monor és Környéke Közbiz-
tonságáért Közalapítvány (megyei 
nyilvántartási szám: 555 / 2008., 
országos nyilvántartásbeli azo-
nosító: 62101 / 1992., eljáró bíró-
ság neve: Budapest Környéki Tör-
vényszék, határozat száma: 62212 / 1992. 10/I.) 
megszüntetéséről, mivel a közfeladat ellátásá-
nak biztosítása más módon, más szervezeti ke-
retben, nevezetesen a Monorvidéki Közbizton-
sági Alapítvány (megyei nyilvántartási szám: 

3228 / 2012., országos nyilvántartásbeli azo-
nosító:, 3473 / 2009. határozat száma: 60208 / 
2009. 4/II., eljáró bíróság neve: Budapest Kör-
nyéki Törvényszék) útján hatékonyabban való-

sítható meg.
      Alapítók e célból kezdeményez-
ték a Budapest Környéki Törvény-
széknél a törlési eljárás lefolytatá-
sát. Ezzel egyidejűleg a megszűnés 
után fennmaradó közalapítványi 
vagyonról – a tartozások kiegyen-
lítése után – akként rendelkeztek, 

hogy az a Monorvidéki Közbiztonsági Alapít-
vány (mint a megszűnő közalapítvány céljaival 
azonos célú társadalmi szervezet) tulajdonába 
kerüljön, melyet a Monori Rendőrőrs fejleszté-
sére kell fordítani. Monor Város Önkormányzata

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

TAVASZI BRINGAVÁSÁR!
10-15-20% kedvezmények  

a készleten lévő kerékpárokra!

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

Akciós: 2014. 
febr. 10-től 

28-ig.

 

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

február 10-én és 19-én 18 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

Monor, 
Kiss Ernő u. 3.
Tel.: 06-29/417-427

Szép-kártya , Erzsébet-utalvány, bankkártya elfogadóhely 

A hét minden napján  
11–22 óráig várja vendégeit

Ebédbefizetés 
(két fogás) 
699 Ft

Sport
vEndéglő

Lendvay Endre önkormányzati képviselő és dr. 
Keresztúri Imre országgyűlési képviselőjelölt 
minden csütörtökön 17.30 és 19 óra között 
fogadja a tisztelt választópolgárokat a Monor, 
Petőfi u. 30. szám alatti Jobbik irodában.  

Képviselői fogadóóra

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testü-
lete 2013. decemberi ülésén megalkotta és ki-
hirdeti következő rendeleteit: 
 34/2013. (XII.20) számú rendelet a Monor Vá-
rosi Önkormányzat Szervezeti- és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2003 (II. 28.) önkormány-
zati rendelet módosításáról. 
 35/2013. (XII. 20.) számú rendelet  A köztiszta-
ságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatások-
ról szóló 4/1996. (I. 18.) sz. rendelet módosításáról.
 36/2013. (XII. 20.) számú rendelet A helyi 
adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
 37/2013.(XII. 20.) számú rendelet A szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természet-
beli ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
 38/2013. (XII. 20.) számú rendelet A teme-
tőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.
 Az új év első testületi ülésén, januárban az 
alábbi rendeleteket alkotta és hirdeti ki Monor 
Városi Önkormányzat képviselő-testülete:
 1/2014. (I. 21.) számú rendelet a Monor Városi 
Önkormányzat Szervezeti- és Működési Sza-

bályzatáról szóló 4/2003. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 2/2014. (I. 21.) számú rendelet A közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
megszegésének jogkövetkezményeiről.
 3/2014. (I. 21.) számú rendelet A temetők-
ről és a temetkezési tevékenységről szóló 
25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.
 4/2014. (I. 21.) számú rendelet Monor Városi 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
10/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet 5. szá-
mú módosításáról. 
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekinthe-
tő. A rendeletek egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb fontos 
felhívásról, tájékoztatásról is értesülhet a vá-
ros lakossága. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMINI TV minden esetben felvé-
telt készít, amelyet az ülést követő második 
szombaton a Williams TV csatornáján figye-
lemmel kísérhetnek. 

„…Monori 
Rendőrőrs  
fejlesztésére 
kell fordítani.”

Hirdetés

Mezőgazdasági 
termelők 
figyelmébe
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Tájékoztató 
a 2014. április 6. napjára kitűzött 

országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásáról

A Monori Helyi Választási Iroda a 18/2013.(VII.31.) határozatával Monor településen az országgyűlési képviselők 
2014. évi általános választására a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint határozta meg:

A korábbi szabályozáshoz képest változás, hogy a 11. és 12. szavazókörök szavazóhelyiségei a korábbi Monor, Petőfi u. 34. szám (a volt 
Kisegítő Iskola épülete) helyett a Monor, Kossuth Lajos utca 88. (Könyvtár) alá kerülnek.

Az egyes szavazókörök teljes területe (szavazókörökhöz tartozó utcák és azok házszámai felsorolása) elérhető a http://www.monor.hu/
doc/1055-2.pdf  oldalon.

Monor városában az átjelentkezők és a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok az erre kijelölt 12. szavazókörben Monor, 
Kossuth Lajos utca 88. szám alatt (Könyvtár) szavazhatnak.

Monor városában a kijelölt akadálymentes szavazókörök szintén a Monor, Kossuth Lajos utca 88. szám alatt (Könyvtár) – a 11. szavazókörben 
és a 12. szavazókörben találhatók.

Az a választópolgár, aki legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon kéri, hogy az országgyűlési választásokon nemzetiségi választópolgárként 
vehessen részt, a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). Ha a 
nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak. 

Ha a választópolgár a szavazás napján a lakcíme szerinti szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén tartózkodik, 
átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő a helyi választási irodánál. Az átjelentkezéssel a választópolgár a kérelemében megadott 
magyarországi településen szavazhat, de változatlanul a lakcíme szerinti jelöltekre a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek 
legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha a választópolgár szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. 
A külképviseleti névjegyzékbe vétellel a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat, 
a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik nap 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási 
irodába. 

Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna 
iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb a szavazást megelőző 
második napon 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát. 

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen 
érthető tájékoztatót kapjon, ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg, a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos 
sablont kapjon, vagy akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson. 

A jelölő szervezetek és a független jelöltek kérhetik, hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda 
adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai átadásra kerüljenek, az adatkiadást megtilthatja. 

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is 
eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben 
szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le nyomtatványt. A lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi 
választási irodában természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással 
rendelkező megbízott útján is benyújtható.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a polgármesteri hivatalban működő 
választási irodától kérhet részletes tájékoztatást. 

 Helyi Választási Iroda

1. szavazókör Monor, Bajcsy Zs. u. 11. (Napközi otthon)
2. szavazókör Monor, Bajcsy Zs. u. 11. (Napközi otthon)
3. szavazókör Monor, Kossuth L. u. 98. (Kossuth L. Ált. Isk.)
4. szavazókör Monor, Kossuth L. u. 98. (Kossuth L. Ált. Isk.)
5. szavazókör Monor, Katona J. u. 26. (Óvoda)
6. szavazókör Monor, Katona J. u. 26. (Óvoda)
7. szavazókör Monor, Jászai M. tér 1. (Jászai Mari Ált. Iskola)
8. szavazókör Monor, Jászai M. tér 1. (Jászai Mari Ált. Iskola)

  9. szavazókör Monor,Táncsics M. u. 23. (Iskola)
10. szavazókör Monor,Táncsics M. u. 23. (Iskola)
11. szavazókör Monor, Kossuth Lajos utca 88 (Dr. Borzsák István Városi Könyvtár)
12. szavazókör Monor, Kossuth Lajos utca 88 (Dr. Borzsák István Városi Könyvtár)
13. szavazókör Monor, Kossuth L. u. 37. (Óvoda)
14. szavazókör Monor, Kossuth L. u. 37. (Óvoda)
15. szavazókör Monor, Nemzetőr u. 22–26. (Általános Iskola)
16. szavazókör Monor, Nemzetőr u. 22–26. (Általános Iskola)

választás
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körkérdés

Melyik a város 
LEgSzEBB épüLETE?
Ha építészt kérdeztünk volna arról, hogy melyiket 
tartja a város legszebb épületének, talán egészen 
mást válaszolt volna, mint azok a járókelők, akiket 
a hóesésben megszólítottunk a kérdésünkkel. És 
egészen biztosan másképpen hangzott volna az 
indoklása is: szakmai alapossággal, megtámogatva 
művészi, építészeti, használhatósági érvekkel. 

Hirdetés

Fekete Alexandra

Feketéné Garai Zsuzsanna

Csontos Katalin

Katona Gábor

Kecskés Kálmán Lovas Tiborné

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

te
lei

Újévi
REDŐNY- 

akció!

Heliostop Árnyékoló 
berendezés Gyártó  
és Forgalmazó Kft.

1162 Budapest, Cékla u. 24.
Tel.: 06-20/935-4558

06-20/364-5446
email: 

heliostop@heliostop.hu

STOP

HELIO

Kft.

REDŐNYÖK: 6  000 Ft-tól

szúNYogháló: 4  400 Ft-tól

REluxa: 3  000 Ft-tól

szalagfüggÖNY: 3  000 Ft-tól

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lap-

kiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • 

Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. 

• Régió Lapkiadó Kft. • Régió Lapki-

adó Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Ré-

gió Lapkiadó Kft. • Régió Lapkiadó 

Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Régió 

Lapkia

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

M i azonban inkább arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy a fo-
lyamatos változásban, 

amelynek során épületek tűnnek el 
örökre, s emelkednek a helyükön 
újak, amikor a felújítás egészen át-
alakít egy-egy megszokott látványt, 
mi az a részlet, ami mindezekből 
megragadja az itt élőket. Legyen az 
bárhol, pincesoron, városközpont-
ban, valamelyik utcában, a múltban 
vagy a jelenben: melyik épületet 
tartják a legszebbnek?
 Fekete Alexandra úgy vélte, 
a felújítás és átalakítás után olyan 
szép lett a városközpont, hogy igaz-
ságtalan lenne egyetlen épületet ki-
emelni a többi közül. De ha mégis, 
akkor számára a könyvtár új hom-
lokzata a leglátványosabb eleme a 
változásnak. Nagyon tetszik neki az 
üvegfelületek és a fém összhatása, 
jó ránézni az épületre – mondta. És 
amiatt választja éppen a városköz-
pontot – adta tudtunkra –, mert ők 

a város szélén laknak, ahol nehéz 
lenne különleges építészeti értékre 
bukkanni.
 Feketéné Garai Zsuzsanna a ka-
tolikus templom melletti térre sza-
vazott. Épületet nem választ – adta 
tudtunkra –, inkább ezt a szép teret 
dicsérné, neki ugyanis valahogy ez 
került a legközelebb a szívéhez. Kü-
lönösen a karácsonyi ünnepek kö-
rüli időszakban volt nagyon jó érzés 
itt megfordulni. Az ünnepi fények-
kel, a betlehemmel olyan meghitt 
hangulatot árasztott a tér, amilyet 
nagyon szívesen tapasztalna a vá-
ros más részein is. Vannak Monoron 
más kedves helyek is – olvasónk ide 
sorolta a Kistót és közvetlen környé-
két is –, csak éppen jobb szívvel kel-
lene feléjük fordulni, hogy azok is 
kedvünkre legyenek – halhattuk Fe-
keténétől.
 Csontos Katalin szinte gondol-
kodás nélkül az új rendelőintézet 
épületére adta a voksát. Az ugyan 
kevésbé örömteli, hogy a betegsé-
ge miatt gyakran megfordul ott 
– mondta –, de legalább a szép 
épület látványa, és a benti kénye-
lem segít abban, hogy jobb legyen 
a kedve, amíg a vizsgálatokra vár.
 Katona Gábor nem középüle-
tet, hanem egy családi lakóházat 
választott. A Stromfeld Aurél utcá-
ban van az a ház, amelynek a lát-
ványa őt mindig elgyönyörködte-

ti – tudtuk meg tőle. Olykor arrafelé 
veszi az útját akkor is, ha nincs dol-
ga a közelben, csak azért, hogy lás-
sa. Sőt, az ismerőseit is el szokta vin-
ni, hadd lássák azok is az épületet, 
amelynek látványa szerinte egy mé-
zeskalácsházéval ér fel. Amit pe-
dig különösen szeret benne, az a fa-
anyagok különleges felhasználása 
– tette hozzá. Ezt ő asztalosként ki-
váltképp nagyra értékeli.
 Kecskés Kálmán személyében 
olyan jó kedélyű idős úrral volt sze-
rencsénk beszélgetni, hogy egé-
szen felvidultunk tőle. (Egyetlen 
ilyen találkozás hosszú időre képes 
feledtetni velünk a változatlanul ri-
degen távolságtartó fiatal nők „nem 
érek rá” és „kösz, de sietek!” válaszait, 
ezt utólag is szívből köszönjük Kecs-
kés Kálmánnak.) Pedig, amint tudo-
másunkra hozta, nincs túl sok oka a 
vidámságra. Hat éve egy agyi infark-
tus következtében úgy megromlott 
a látása, hogy szinte semmit nem 
tud szemügyre venni maga körül. 
Nem látja az épületeket sem, s hiá-
ba tudja, hogy megújult a városköz-
pont, abból ő alig lát valamit. Emlé-
keiből tudna csak előhozni kedves 
épületeket – mondta –, de legin-
kább a Gera-kertet említené, mint 
ifjúságának azt a helyszínét, ami a 
szépsége miatt is megmaradt ben-
ne. Akkoriban ugyanis, ha hisszük, 
ha nem, a vasútállomásnál lévő liget 
gyönyörű színfoltja volt Monornak 
– jegyezte meg, hozzátéve, hogy a 
lányok bizonyára most sem kevésbé 
szépek, s milyen szomorú – mond-
ta, de ellenpontozásul elmosolyo-
dott –, hogy már őket sem látja...
 Lovas Tiborné sem tudott vá-
lasztani. Azt mondta, neki a meg-
újult városközpont annyira tetszik, 
hogy kellemesebb időben többször 
is elüldögélt hol az egyik, hol a má-
sik padon és nem csinált mást, csak 
nézelődött, gyönyörködött. Szerinte 
úgy szép az egész, ahogy van. A Vi-
gadó, a bíróság, a városháza, s mind 
a többi – nem lehet közöttük vá-
lasztani. Koblencz Zsuzsa
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A szokatlanul enyhe januá-
ri hétvégén ha jégvirág nem is, 
de annál többféle, különleges íze-
sítésű forralt bor fogadta a láto-
gatókat Monoron, a negyedik 
alkalommal megrendezett Kalan-
dozások jégvirágtól borvirágig 
rendezvényen. 
 Akadt bőven harapnivaló is, a 
borosgazdák mellé ugyanis több 
vendéglátóegység is csatlako-
zott. A hagyományos ízvilágú éte-
lek mellett kóstolhattunk egé-
szen különleges fogásokat is, 
disznótorostól kezdve a kapros 
vadmalacragun át egészen a ka-
darkás kacsarizottóig. Desszertek-
ben sem volt hiány, megízlelhet-
tük milyen az aszalt gyümölcsös 
pálinkás kenyér, a csokis-pálinkás 
sütemény, de az is talált kedvére 
valót, aki alkohol nélküli édesség-
re vágyott, nekik biosütiket és há-
jas süteményeket kínáltak a ven-
déglátók. 
 Öröm látni, hogy a pincefalu-
ban szinte minden korosztály kép-
viselteti magát, valamint egyre 
több, nem helyi lakost lehet felfe-
dezni egy-egy fesztivál alkalmával. 
Ez is bizonyítja, hogy a Monori Pin-
cefalu nem csak a helyiek, hanem 
a környékbeliek, sőt a fővárosiak 
közkedvelt „kirándulóhelyévé” is 
vált.  Lotti 

Hirdetés
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Egész évben várja kedves vásárlóit, 
vendégeit, ügyfeleit a monori

Belvárosi sétány
Szépítőműhely  
             és szolárium

Amennyiben szívesen 
csatlakozna üzleteink sorához 

kiadó helyiségek 
(irodák, üzletek) után  

a 06-29/572-782-es 
számon 

érdeklődhet.

fesztivál

Borvirágból bőven 
jutott a vendégeknek
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közösség

Bódi és Fia Hentesüzlet Monor
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 55.  •  Nyitva: K–P: 6-17, Szo: 6–12, V, H: zárva

Tel./fax: 06-29/413-667, Mobil: 06-30/940-3041, 06-30/434-9846

Erzsébet-utalvány és SZÉP-kártya 
elfogadóhely, valamint bankkártyás 
fizetési lehetőség.

Háztáji csirke, pulyka, kacsa, liba és saját gyártású füstölt húsok akciósan 
állandóan  kaphatók. • 30 kg vásárlás felett ingyen kiszállítjuk az árut.

Az árak a készlet erejéig érvényesek.
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Ft/kg1089
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1089
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1399
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959
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1089
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1199
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1089
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559
Ft/kg

1089
Ft/kg

579
Ft/kg

Sertés-
húsokSertés-
húsok

Füstölt-
áruk

Sütőkolbász

Sertés
rövidkaraj

Sertéscomb

Sertéslapocka

Lecsókolbász

Sertés-
oldalas

Sertés-
dagadó

Sertéstarja

Parasztkolbász

Erdélyi szalonna

Magyarosan  
fűszerezett 
darált hús

Bőr nélküli 
kockázott

zsírszalonna

Zacskós 
zsír

Bőrös császár

Házi  
paprikás 
szalámi

             

          

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

TAVASZI NYELVI 
FÉLÉV INDUL:
Minden 60 órás 
nyelvtanfolyam mellé
a NYELVKÖNYV AJÁNDÉK! 

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

Parole
 NYELVISKOLA

® Az akció a tandíj egy 
összegű befizetése esetén 

vehető igénybe.

Borversenyt rendez helyi és  
környékbeli lakosok számára a 
Monori Gazdakör. 
    Az április 8-án, szombaton a 
szervezet székházában megren-
dezésre kerülő eseményen vö-
rösbor, fehérbor és rozé kategó-
riákban nevezhetnek, akik úgy 
vélik, hogy értenek a borkészí-
tés rejtelmeihez és nem félnek 
a kritikától.
 A versenyre előfeltétel nél-
kül bárki nevezhet 1500 fo-
rint nevezési díj ellenében. 
Mindössze annyit kell tenni-
ük a borosgazdáknak, hogy a 
megmérettetésre szánt nedű-
ket kategóriánként 4 darab 7 

deciliteres üvegben leadják a 
szervezőknek február 7-én 16 és 
18 óra között. 
 A borokat szakmai és társa-
dalmi (azaz a közönség) zsűri bí-
rálja el.
 Egy héttel később, február 
15-én ugyanitt rendezik meg a 
pálinkaversenyt, melyre szintén 
a helyi és környékbeli, pálinkafő-
zéshez értők italait várják. A pá-
linkák leadási határideje: február 
14. 16 és 18 óra között. 
     További felvilágosítást ad 
Kosztánné Rózsi a 06-30/538-
8259 telefonszámon.  varga

Borok és pálinkák versenye
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Háborús Hősők

Monoron is 
az emlékezés 
éve lesz 2014
A főtérnek új arculatot adó nagy 
rekonstrukció után az I. világhá-
borús emlékmű is újjászületett. 

A z eredeti 1923-ban, a nagy világégés befe-
jeződésének ötödik évfordulójára, Molnár 
János református lelkész kezdeményezé-

sére, lakossági gyűjtésből készült el a reformá-
tus nagytemplom és a Kossuth iskola közötti té-
ren. A márványtáblákra akkormég csak az addig 
hivatalosan ismert 139 elvesztett hősünk neve 
került fel.
 A háború kitörésének 80. évfordulójára 
(1994), Németh László kitartó munkával és pre-
cizitással összegyűjtötte a még fellelhető mo-
nori hősi halottak nevét. Községi és egyházi 
halotti anyakönyvek, hírlapi tudósítások alap-
ján – a táblán megmaradtakkal együtt – így 
összesen 252 nevet sikerült kiderítenie. Ezek 
közül 31 csak a református egyház által gyűj-
tött visszaemlékezéseken alapul.
 A háború befejezésének 80. évfordulóján, 
1998-ban városunk önkormányzata 347 ezer 
forintot fordított a Kálvin téri emlékmű tisztes-
séges rendbetételére. A szobor talapzatának 
négy oldalára – a meghajlott és megrepe-
dezett, erodált betűjű régi carrarai márvány-
táblák helyére – felkerültek a flexibilisebben 
illesztett újak. Ezek – 2760 bevésett betűvel – 
Kampfl János igényes munkáját dicsérik. Ezen 
azért olvasható csak 236 név, mert 16 azonos 
volt, amit zavaró lett volna duplán feltüntetni. 
 A szobor környékének rendezése, parkosítá-
sa Németh László javaslatára indult meg. Évtize-
dekig méltatlan volt ugyanis az az állapot, hogy a 
gyerekek focipályának használták ezt a területet, 
naponta rongálva a talapzatot. Állítólag a szobor 
kezében lévő kőpuska is emiatt tört le, amit máig 
sem sikerült pótolni. 
 Közben újabb három személy, Dodog István, 
Csiszár József és Bezák Pál, nevének jogos oda-

tartozása is igazolódott, amit új kiegészítő táb-
lácskával sikerült megörökíteni.
 Az emlékmű és környezetének legutolsó és 
legteljesebb megújhodása (a Közép-magyar-
országi Operatív Program keretében, az Euró-
pai Unió támogatásával, a magyar állam finan-
szírozása mellett) 2012 végére készült el, ami 
a Monor integrált városközpont-fejlesztő pro-
jekt I. ütemében 1 millió 950 ezer forintból va-
lósult meg. 
     A homokkőből készült szobor mechanikus 
és vegyszeres tisztítása, jelentősen lekopott és 
megrongálódott, erodálódott részeinek hiány-
pótlása, kőfelületének megerősítése és patiná-
zása speciális szaktudást igényelt. Ezt az a Ká-
ván alkotó Oláh Szilveszter (Pátzay Pál kétszeres 
Kossuth-díjas szobrászművész tanítványa) vé-
gezte el, aki éppen most januárban kapta meg 

a Magyar Kultúra Lovagja kitün-
tetést.
     Hogy az elődeink áldozata-
it megőrző történelmi emlékezet-
nek még lehetnek további erköl-
csi kötelezettségei is, azt Dömötör 
József úr kutatásai is bizonyíthatják. 
A penci Cserháttáj Múzeumból 
(2002 nyarán) a monori gimnázi-
umba küldött levél mellékelt fény-
másolatán egy „Tábori postai leve-
lezőlap” látható, amit 1915. július 
3-án pecsételtek le, Monoron. Ezt 
özvegy Stark Mártonné írta fiának 
Elek Endrének, amelyben tudatta, 
hogy testvére – Géza – (utóbb 
igazolódott, hogy a galíciai Kalni-
kovnál) elesett. A levelet egy szi-
bériai hadifogságból hazakerült 
penci túlélő hozta magával. Bebi-
zonyosodott, hogy a monori Ka-
zinczy utcában élő Stark család 
két fia az első világháborúban halt 
meg. Jogos lenne, hogy nevük az 
emlékműre kerüljön. Városi hely-
történeti kiállításunkon az említett 
másolat megtekinthető. A cen-
tenáriumi évfordulóra berende-
zett vitrinben egyébként látható 
az emlékmű névsorában szereplő 
Tönköl Miklósnak (a Nemzetőr utca 
8-ba címzett) két eredeti tábori le-
velezőlapja is.
     Kocsis Mihály írásában (Monor 
község története, 1928) azt olvas-

hatjuk: „szeptember közepén jön az első hír, 
hogy Sabácnál a 32. gyalogezred egyik monori 
illetőségű katonája elesett. Ki hitte volna akkor, 
hogy ez a szám közel 200-ra emelkedik”. 

 Ma már tudjuk, hogy még többre, és talán 
egyszer valamennyiük sorsa kiderülhet.
 Csak az hal meg igazán, akit nem őriz meg 
az emlékezet. A halottak napján, és még janu-
árban is, mécsesek voltak emlékművünk talap-
zatának peremén.    

Bolcsó Gusztáv      
Hirdetés

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre

Az akció 2014. február 28-ig vagy a készlet 
erejéig tart. Az akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál. A kép csak illusztráció.  
Az ajándék készpénzre nem váltható.

A kockázatokról olvassa el a 
használati útmutatót, vagy 

kérdezze meg kezelőorvosát.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

www.victofon.hu

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

Hozza be hirdetésünket   
az azonnali ajándékért!

 Szinte láthatatlan
 Kényelmes viselet
 Természetes hangzás

 Modern technológia
 Könnyű kezelhetőség
 Részletfizetési lehetőség

A világ egyik legkisebb hallókészüléke

Rajki László, a Monori Városfejlesztő Kft. 
ügyvezetője és Oláh Szilveszter szobrászművész

„Csak az hal meg igazán, akit nem őriz 
meg az emlékezet. A halottak napján, 
és még januárban is, mécsesek voltak 
emlékművünk talapzatának peremén.”
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A monoriak viselt dolgai LX.
poLgÁrI ISKoLA 5.

Helytörténet

Monoron a polgári iskola meg születése, mint korábban emlí te ttük, áttörte 
a közgondol ko dás falát. Az „Ami polgári, az nem magyar, ami modern, az 
nemzetidegen” elve a korábbi évszázadok ural kodó eszméje volt. A monoriak 
szerencséjére 1903-ban itt ez kevésbé érvé nyesült. Az ötezer fölötti lélek számú 
községek többségében meg jelentek a polgári iskolák – iga zolva, hogy „a 
Monarchia a pol gárosodás, a civilizatorikus megújulás korszaka volt”.

Dr. Simon Gyula nyugalmazott gimnázium-
igazgatóval, műfordítóval beszélgettünk 
kedvenc könyvéről.

És nem csak beszélgettünk, hanem rögtön-
zött irodalom- és történelemórával is meg-
ajándékozott bennünket a tanár úr. Miközben 
azt kívántuk, e kiváltságosak bár csak ne mi 
ketten, hanem körülöttünk legalább egy osz-
tálynyi hallgatóság lenne. 
 Amikor rátértünk jövetelünk céljára, kide-
rült, hogy dr. Simon Gyula kedvenc olvasmá-
nyai a történelmi regények. Ezek közül néhá-
nyat olyannyira megkedvelt, hogy újra olvasta 
őket – tudtuk meg –, mint például Karczag 
György regénytrilógiáját.
 A Harmadik a trónon, az Idegen páncélban 
és a Zúgó nyilak című kötetek kiválóan meg-
írt, olvasmányos, s egészen kivételes történel-
mi hűséggel megjelenített történetek – derült 
ki a tanár úrral folytatott beszélgetésünkből.
 Az első kötet főalakja Aba Sámuel, aki nádor-
ként szolgálta István királyt, de nem minden-
ben értett egyet vele. A pogányok kivégzésé-
ben különösen nem. Míg Istvánról sokat, addig 
Aba Sámuelről nem tudunk szinte semmit, en-
nek fényében különösen elismerésre méltó, 
milyen sok ismeretet volt képes fellelni róla, s 
az olvasónak mindezeket átadni a regény írója.
 A második kötet központjában egy meg-
hökkentő történelmi fikció áll, ami nem bizo-
nyítható és nem is cáfolható. Karczag György 
azonban úgy tárja elénk, hogy elhisszük a ha-
lászfiú történetét, aki magára veszi a hozzá 
hasonló fizikumú halott páncélját, magára ölt-
ve egyúttal az életét is, s egy főúri sarj álcájá-
ban éli végig az I. Endre és I. Béla közti éveket.
 Umbert Eco hasonló történelmi fikció-
ra épült regénye, A rózsa neve milliós pél-
dányszámban eladott bestseller lett –, pedig 
Karczag György könyve évekkel korábban je-
lent meg – hallhattuk dr. Simon Gyulától.
 Mindkét kötet megtalálható és kikölcsönöz-
hető a monori könyvtárból, hamarosan a már 
megrendelt harmadik kötet is megérkezik.
 Krimiszerűen izgalmas, újszerű és meg-
győző kép a francia forradalom első évtizedé-
ről Michel De Grece A Regens gyémánt elrab-
lása – amelynek középpontjában ugyancsak 
történelmi fikció áll. Ezt, s vele együtt Má
rai két történelmi regényét, az Erősítőt, vala-
mint a Rómában történt valami című komikus 
történelmi regény elolvasását is ajánlja ta-
nár úr mindazoknak, akik szeretnek úgy olvas-
ni, hogy miközben szórakoznak, a világról is 
megtudhatnak valamit. Koblencz Zsuzsa

M a megilletődve és tisztelettel lapozunk 
bele a Polyák Mária tanárnő által féltve 
megőrzött értesítőkbe, amelyekből sa-

játos, archaikus képet kapunk az 1900-as évek 
megújult iskolakultúrájáról. Hála Oláh Dezsőnek, 
aki 1903-tól 1916-ig vezette a fiú- és leányisko-
la tantestületét, tanulóközösségét. Az általa tan-
évenként megszerkesztett könyvecskék hű ké-
pet adnak az intézmény életéről. 
 Az új épületben az 1908–1909-es tanévvel kez-
dődött a teljes értékű oktató-nevelő munka. Ek-
kor 220 tanulója volt a fiú- és leányiskolának. Míg 
a helybeli gyerekek 
száma 152, a többiek a 
megyéből és más me-
gyékből nyertek felvé-
telt. Valamennyien be-
töltötték életük 9. évét 
és elvégezték az ele-
mi iskola negyedik osz-
tályát. A tanári kar ok-
leveles polgári iskolai 
tanári képesítéssel ren-
delkezett. Oláh De-
zső igazgató nyelv- és 
történettudományi; 
dr. Balassáné Bér Jo
lán hasonló képesítésű; 
Jakubovich Alide kézi-
munka tanítónő; Kellner 
Jenő okl. kereskedelmi 
iskolai tanár; Kocsis Mi
hály nyelv- és történet-
tudományi szakcso-
portra képesített, de 
német és francia nyel-
vet is oktatott; Mócsy 
Jolán hasonló képesí-
tésű, aki német nyelvet 
is tanított; Polyák Dezső 
nyelv- és történettudományi szakcsoportra sza-
kosodott, de tanított német nyelvet és természet-
rajzot; Szakács Teréz mennyiség- és természettu-
dományi; Szemerey Ferenc, Szemereyné Fényhalmi 
Katalin hasonló szakcsoportú tanárok; Tarr Rezső 
okl. rajztanár, a tanári könyvtár, segélykönyvtár és 
rajzszertár őre. Hitoktatók: Deák Imre ref. segédlel-
kész, Kohn Mihály izr. kerületi főrabbi, dr. Sandula 
Imre róm. kath. plébános, szentszéki ülnök. Az in-
tézményt felügyelő gondnokság 25 tagú, elnöke 
Fromm Antal takarékpénztári igazgató.
 A tanári könyvtárban 18 mű található 27 kö-
tetben. Az önképzőköri ifjúsági könyvtárak-
ban, a fiúiskolában a teljes állomány 316 kötet, 
míg a leányiskolában 240 kötet állt az olvasók 
rendelkezésére. A szegény sorsú tanulók a se-

gélykönyvtárból használhattak 389 tankönyvet. 
Segélykönyvben részesült a tanulók 40 százalé-
ka. A könyveket a „Segítő egyesület” vásárolta, 
melynek tagsági díját (évente 2 koronát) például 
1910-ben 65 monori személyiség fizette be.
 Az intézet az évi értékelésekben „átlagos, kö-
zepes mértéket megütő készültséget és di-
cséretes magaviseletet” ismer el a tanítványok 
eredményeiben. Oláh Dezső igazgató havon-
ta egyszer minden kollégájánál meghallgatott 
egy-egy tanítási órát. „Igyekeztünk növendéke-
ink lelkét a szép és nemes dolgok iránt fogékony-

nyá tenni. Szem előtt 
tartottuk, hogy növen-
dékeinkben a vallást 
és embertársaik iránti 
tiszteletet és szeretetet 
fejlesszük, megerősít-
sük, …a vallásos ér-
zést, leánynövendéke-
inknél a női erényt és 
hazaszeretetet ápoljuk 
és fejlesszük… Minden 
vasárnap és ünnepna-
pon minden növendék 
a saját vallásfelekeze-
te szerinti templom-
ban köteles volt meg-
jelenni” – olvasható 
például az 1910. évben 
megjelent értesítőben. 
1907-ben megkezdték 
a testnevelési órákon a 
„katonás nevelést” Kell-
ner Jenő tanár tartalé-
kos honvédzászlós ve-
zetésével. Polyák Dezső 
éleslövészetet gyako-
rolt a tanulókkal Buda-
pesten.

 A bejáró növendékek részére a vonatok in-
dulásáig napközi otthont szerveztek. Szerették 
volna az internátust a Pfeffer-féle házban felál-
lítani, de a tulajdonos azt eladta, így a napkö-
zi otthon a tantermekben valósult meg, 1910-
ben 67 növendékkel. 20 növendék ebédet is 
kapott Sztankovicsné kifőzdéjéből 40 fillérért. 
Kaldenekker Feri bácsi még ma is szeretettel em-
lékezik a polgári iskolai éveire és még mindig 
nem bánta meg, hogy moziba menni csak taná-
ri engedéllyel lehetett.
 Forrás: Gerő András – Dualizmusok, A Monar
chia Magyarországa, Budapest, 2010; A Mono
ri Magyar Királyi Állami Polgári Fiu és Leányiskola 
értesítői, 1908–1916.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

olvasó, könyvvel 

Simon Gyula tanár úr 
rögtönzött irodalomórát tartott
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Színház 
született  

a VIgAdóBAN

monori színHáz

Színház, csupa nagybetűvel. Nem csupán a pó di-
umból színházivá varázsolt színpad, a tökéletes 
díszletek, jelmezek, kellékek, fény- és hangtechnika 
miatt. Sokkal inkább azért, mert – ebben a térben így 
először – a hivatásos színészek amatőrökre jellemző 
szívvel, a műkedvelők pedig profikat megközelítő 
színvonalon tudták magukkal ragadni a közönséget.

Hanzelik Andrea – a Vigadó 
ügyvezető igazgatója – be-
vezetőjében csodának ne-

vezte ezt az eseményt, amire hat 
éve vártak. A Monori Színház tava-
lyi nagy sikersorozata után ajánlot-
ták fel, hogy a Jászai iskolából te-
gyék át előadásaikat a színjátszók 
a Vigadóba. Patkós József igazga-
tó-rendező 12 nagyobb rendezé-
se és több mint 100 előadása, to-
vábbá iskoláin kívül németországi, 
partiumi és a Művészetek Palotájá-
ban való emlékezetes bemutatko-
zásai után ide is elhozta pedagó-
gusaiból, gyömrői színjátszókból és 
hivatásos színművé-
szekből, valamint ze-
nészekből kialakított 
társulatát.
 Illyés Gyula tava-
lyi vásári komédiájá-
nak minden várakozást 
felülmúló fogadtatásától ösztönöz-
ve most Hans Sachs (1494-1576) far-
sangi komédiáiból összeállított pro-
dukciójukat mutatták be, január 
25-én. Izgalommal várták, hogy el 
tudják-e majd juttatni a bajor szer-
ző 450 évvel ezelőtti üzenetét úgy, 
hogy az két és fél órán át lekösse a 
közönségét. Akik ott voltak a pre-
mieren, azok vastapsukkal igazolták 
(és a nézőknek kiosztott tesztlapok 
is ezt tanúsították), hogy egyértel-
műen igen. A lapzártáig megtartott 
újabb előadás után már állíthatjuk, 
hogy ez majd májusban, Győmrőn 
is így lehet.
 Hogy mi lehet ennek a sikernek 
a titka? Már az is, hogy a nürnbergi 
mesterdalnokként ismert  szerző 60 
év alatt írt 6000(!) művéből jól vá-
lasztotta ki a szerkesztő-rendező a 
bemutatott 6 minidarabot.

 Amikor a színpadon az irritáló fu-
karság, a bosszantó lustaság, a fur-
fangos csalfaság, az álszent pletykál-
kodás, az ostoba hiszékenység és a 
kisebbségi-szomszéd viszály görbe 
tükrét láttuk, el is feledhettük a szü-
letési időpontot. E cikk írója hallotta, 
amint szomszédja oda is súgta part-
nerének: „450 év alatt semmit sem 
változtak az emberek”. A darab ren-
dezője ezt úgy fejezte ki még tömö-
rebben, hogy „az emberi hülyeség 
mindig aktuális”.  
 Persze e remek jellemfigurák élet-
re keltéséhez – a szereplők jó kivá-
lasztásán túl – a színészmesterség 

minden elemének kitartó gyakor-
lására volt szükség, több mint ne-
gyedéven keresztül. Jó volt látni, 
hogy a tavalyi siker részesein kívül – 
a 19 színpadi szereplőből, mind 
a monori pedagógusok, mind a 
gyömrői színjátszók között – új te-
hetségeket, új képességeket is felfe-
dezhettünk. Jó volt tapasztalni, hogy 
e társaság kisugárzása és vonzása to-
vább erősödött.
 Egyébként hitvallásuk mindenben 
az igényesség. A rendkívül erede-
ti, forgatható díszletelemek megter-
vezésében például sikerült meg-
nyerniük a képzőművészeti egyetem 
látványtervező professzorainak szak-
tanácsadását, a kivitelezésben pe-
dig az Expert-Tóth Kft. vezetőjének 
kiváló alkotó munkáját. A hangulat-
teremtésben és hangeffektusokban 
pedig a bevált Kalapos Folk Band je-

leskedett. A prózainál nehezebb 
verses szövegeket a játszók a lehető 
legtermészetesebb könnyedséggel 
tudták közvetíteni.
 Sachs a reformációs küzdelmek 
konfliktusain felülemelkedő naiv re-
alizmusával, friss közvetlenségével 
és természetes népi humorával úgy 
tudott mulattatni, hogy nevetve 
tudtunk tanulni önirónikus életböl-
csességéből. Boccaccióhoz hasonló-
an nem tartotta szentségtörésnek 
az egyházi visszásságok ábrázolását 
sem, és elnéző, békességre felszó-
lító, megbocsátó mosollyal kezeli a 
leleplezett bűnöst vagy a női prakti-
kákat is.
 Hogy miért vállaltak hivatásos 
pesti művészek közös szereplést vi-
déki amatőreinkkel?
 Galkó Balázs – a Magyar Köztár-
sasági Érdemérem tiszti keresztjé-
nek kitüntetettje – azt válaszolta: 
„Ezer évvel ezelőtt én alapítottam 
az ország első tanyaszínházát. Na-
gyon szeretem a vásári komédiá-
kat. A társak kiválóak voltak. Nagyon 
jól éreztem magam”. (A további elő-
adásokon őt Pelsőczy László, a Nem-
zeti Kamaraszínház örökös tagja 
váltja majd.)
 Molnár Zsuzsa, a József Attila 
Színház Jászai Mari-díjas művésze, 
aki tavaly is óriási sikerrel szerepelt 
itt: „Olyan, mintha most váltam vol-
na el a többiektől. Nagyon szeretek 
ide járni, mert itt egy olyan közös-
ség van, ahol összetartás, hangulat, 
jó szándék együtthatása működik, 
ami professzionális színházakban 
már nem lelhető fel. Ez nekem min-
dig öröm. Itt nem pénzért, örömből 
játszanak. Nagyon köszönöm, hogy 

itt lehettem”. 
      Tölgyes Tamás 
gyöm rői színjátszó-
rendező, akit régi jó is-
merősként üdvözöl-
hettünk Monoron: „Én 
azokat a bemutatkozá-

sokat mindig szeretem, ahol Patkós 
Józsi a vezetőrendező. Emberileg 
és rendezőileg is úgy tud alkotni, 
amit az ember csak örömmel tud 
elfogadni. Kutya nehéz néha amit 
csinál, de megvan az eredménye, 
amint látható”.
     A Strázsa pincéihez szokott mo-
nori nézőknek az is tetszhetett, 
hogy majd minden jelenet úgy 
végződött, hogy pl.: „Civakodásnál 
jobb a snapsz! – Kíván jó éjszakát 
Hans Sachs.” Vagy: „Hadd szürcsöl-
jék csak ők a cselt, igyunk mi bort 
egy jó meszelyt!”
     Az Aranyi, Bodor, Csuzi, Hanzelik, 
Kiss, Kugel, Lukácsy és Tóth pincé-
szet premier utánra felajánlott bor-
kóstolója – stílszerűen, a farsangi 
jókedvet növelően – egy koccintás-
hoz hozzá is segítette a jelenlévőket.
 Bolcsó Gusztáv      

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Cím: Monor, 
Kistói út 120.

Telefon: 
06-29/415-176  

nyitva: 
H–P: 8–17 
Szo: 8–12

ÉPüleT-
gÉPÉSzeTi 

szerelvények 
boltja
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„Nagyon szeretek ide járni, mert itt egy olyan 
közösség van, ahol összetartás, hangulat, jó 
szándék együtthatása működik, ami profesz-
szionális színházakban már nem lelhető fel.”
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programok

A korábbi nagy sikerek miatt idén sem ma-
rad el a Jászai iskola beöltözős farsangi 
partija, melyre szeretettel, remek zenével, 
tombolával, welcome drink-kel és büfével 
vár minden kedves vendéget az iskola szü-
lői közössége. Beöltözni most sem kötele-
ző, de érdemes.
 A tombolán ezúttal is értékes nyeremé-
nyeket vihetnek haza. Az első díj egy 2 főre 
szóló hajdúszoboszlói wellness-hétvége, 
második díj vacsora 2 fő részére, a harma-
dik díj pedig értékes tárgynyeremény!
 A zenét a Happy Five zenekar szolgáltatja! 
 Időpont: február 8. 20 óra. Helyszín: Jászai 
Mari Általános Iskola, Monor, Jászai Mari tér 1.
 Jegyek elővételben 1300 forintért, a 
helyszínen – ha még lesz – 1500 forintért 
válthatók. Pártolójegyet 500 forintért vásá-
rolhatnak, amely belépésre nem jogosít!
 Jegyek kaphatók Moni Juliannánál (tel.: 
06-20/378-9400), Kuszenda Beánál (tel.: 06-
70/289-0246), az Erika Hajműhelyben (Mo-
nor, Ady u. 126., tel.: 06-20/941-6005), Öcsi 
zöldségüzletében az állomásnál, a Lángos 
sütőnél a Kistói úti körforgalomnál, valamint 
az iskola titkárságán (tel.: 06-29/611-580).
 A bevételből az iskola diákjait támogatja 
az iskola Szülői Közössége. nfo  

Februári programok 
a könyvtárban

Szeretettel hívunk és várunk minden ked-
ves érdeklődőt, gyermeket és felnőttet egyaránt 
egy testet-lelket melengető közös táncra zsíros 
kenyérrel, teával, borral!
 A február 14-én, pénteken megrendezésre 
kerülő eseményen 18 órától gyermektáncház, 
19 óra 30-tól pedig felnőtttáncház éjfélig.
 Az esemény a Jászai Mari Általános Iskolában 
lesz (Monor, Jászai Mari tér 1.), muzsikál Szalonna 
és bandája – akiket a „Fölszállott a páva” című 
műsorból ismerhetnek. Táncot tanít Onodi Atti
la és Onodiné Csécsi Katalin, a Népművészet Ifjú 
Mestere-cím birtokosai.
 Belépő a helyszínen felnőtteknek 1000 forint, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 700 forint, gyer-
mekeknek pedig 500 forint. Az elővételben vá-
sárolt jegyekhez 100 forint kedvezménnyel jut-
hatnak hozzá. Pártolójegyet – amely a belépésre 
nem jogosít – 500 forintért vásárolhatnak.
 A jegyek kaphatók a Jászai iskola titkárságán 
(tel.: 06-29/611-580), Bukai Tiborné Ildikónál, illetve 
Pásztor Zsoltnál (tel.: 06-30/930-5533).
 A bevételből az iskolai néptánccsoportot tá-
mogatja az iskola szülői közössége.  

nfo 

Február 8-án, szombaton 10 órától szak-
kör keretében sajátíthatják el az érdeklődők a 
horgolás fortélyait a Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtárban.
 A gyermekek is kipróbálhatják a jóga testre 
és lélekre gyakorolt pozitív hatását a könyvtár 
gyermekjóga testedzésén. A program játékos 
formában javítja a testtartást, segíti a gyerekek 
immunrendszerének erősödését, fejleszti a fi-
gyelmet, koncentrálóképességet és az érzelmi 
intelligenciát. Mindezt Február 11-én 15 órától 
személyesen is megtapasztalhatják. 
 Kiss Adél festőművész első önálló katalógu-
sának bemutatójára február 13-án, 16 órai kez-
dettel kerül sor a könyvtár falai közt. A bemu-
tatón személyesen találkozhatnak és kötetlenül 
elbeszélgethetnek a művésszel. Az eseményen 
közreműködik Hajdú Zoltánné.
 Rejtévnyfejtő klub gyermekeknek két alka-
lommal is lesz februárban. Az első alkalom feb-
ruár 14-én, 15 órakor a második foglalkozás feb-
ruár 28-án 15 órakor kezdődik. 
 Kiváló készségfejlesztő programok, melyek 
segítségével játékosan fejlődik a gyermek. 
 Február 19-én 10-órától a legkisebbeknek 
szól a Hintóka-ringóka foglalkozás.  
 Minden érdeklődőt szeretettel vár a könyv-
tár vezetése. 

N.
Hirdetés

Farsangi parti 
a Jászaiban

Bálint-napi 
táncház

Fo
tó

: k
ap

20
11

.eu

Farsang 2014.
                                   január 6.–március 5.

Sál
Charles Vögele

Táska
Charles Vögele

Cipő
CCC

Kalap
H&M

Ékszerek
C&A

Álarc
H&M

Cipő
Deichmann

FARSANG 2014.                január 6.–március 5.

Ékszerek
C&A

Nyitva: H–Sz: 10.00–20.00, V: 10.00–18.00. Az egyes üzletek nyitva tartása eltérő lehet. Részletek: www.marketcentral.hu
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Február 2. 19 óra Vigadó Díszterem
A Monori Színház bemutatja: Hans Sachs 
Komédiák című művét két részben.

Február 3. 17 óra, Vigadó emeleti galéria
Közös nevező kiállítássorozat, Srankóné 
Kacsó R. festőművész 
kiállításának megnyitója.

Február 5. Vigadó Díszterem
Pest megyei ifjúsági hangversenybérlet 
második előadás: Top 10 kamaraművek.

Február 7. 16 óra Művelődési Ház
Szivárvány Óvoda farsang.

Február 8. 14 óra Vigadó Díszterem
Házasság világnapja a Nagycsaládosok 
Monori Egyesülete szervezésében.

Február 8. Művelődési Ház
Egyházi farsang.

Február 14–16. Művelődési Ház
országos galambkiállítás.

Február 22–23. Művelődési Ház
A Szterényi József szakközépiskola szín-
játszó köre bemutatja a Család  
ellen nincs orvosság című darabot.

Február 25. 15 óra Petőfi utcai emléktábla
Megemlékezés a Kommunista Diktatúra 
Áldozatainak Emléknapja alkalmából.

Március 1. 14 óra Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek Egyesületének 
összejövetele.

2014. március 3. 17 óra Vigadó emeleti galéria
Közös nevező kiállítássorozat 
Jancsovicsné Bakosi Mária festőművész 
kiállításának megnyitója.

Március 8. 17 óra Vigadó Díszterem
„Jaj Cica…!” nőnapi operettgála.

A Vigadó programjai

ajánló

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

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

Szőlő újratelepítési jog kvóta 
az egész országban érvényes 6000 m2 

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

érvényesen 180  000 Ft-ért eladó
Tel.: 06-30/467-7216

Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65–67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

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

www.monorivigado.hu

Valentin - 
       nap
Zenés hangulatos  

vacsorával, 

üdvözlő itallal  

várjuk a kedves  

vendégeket.   

Zenél a desszert duó  

Kovács Attila szakszafon  

és Palotai István szintetizátor 

14-én 
és 15-én

 Nemzeti dohánybolt 
mellett 40 m2-es üzlet helyiség 

kiadó!

 Érd.: 06-20/824-8823

 Monoron

MONOR

KISS OPTIKA

Monor, Városi piac 14.    Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

Készüljön  
a jó időre! 

Szemüveg-
készítés és -javítás.

Computeres 
szemvizsgálat, 
kontaktlencse  

illesztése  
és rendelése.

Nálunk a 
fényresötétedő 

lencsék már 
februárban

akciósan 
kaphatók!

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Hirdetés

Utánfutó 
eladó 

Típus: Lady 6

Önsúly: 120 kg

Összsúly: 600 kg

Gyártási idő: 2000.

Méret: 2x1 méter

Irányár: 80 ezer Ft

Állapot: teljesen  

felújított
06-1/280-3754
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Százhalombattán a Kiss László Sportuszo-
dában rendezték meg a Pest megyében ta-
nuló diákok úszóversenyét, melyen a ver-
senyúszók is rajthoz állhattak az iskolájuk 
képviseletében.
 Lányoknál az I. korcsoportban 50 méteres 
hátúszásban Vargha Virág, a Monori SE úszó-
ja, a Nemzetőr iskola tanulója ezüstérmet 
szerzett.
 Fiúknál a III. korcsoportban 100 méteres 
mellúszásban Ponyi Patrik, a Monori SE úszó-
ja, az Ady iskola tanulója aranyérmes lett, a 
100 méteres pillangóúszásban pedig ezüst-
érmet szerzett. Ezzel megszerezte a Megye 
Bajnoka címet és kvalifikálta magát az orszá-
gos diákolimpia döntőjébe.
 A monori JAG tanulója, Sutus Réka 100 mé-
teres gyorsúszásban 2. helyen végzett. nfo

Úszósikerek a diákolimpiánTélen sem pihennek sportolóink

Birkózóink folytatták év végi sikersorozatukat. 
Január 14-én 14 fővel vettek részt az Érd Kupa 
nemzetközi versenyen. A háromszáz meghívott 
birkózó közül az MSE indulói 6 éremmel térhet-
tek haza. Első helyezést ért el: Bajkai Ábel (serdü-
lő) és Kellner Dániel (diák II.). Második lett: Fekete 
Sándor (diák II.) és Nagy Máté (gyermek II.). Har-
madik helyen pedig Bódi Attila (gyermek I.) és 
Skultéti Zalán (gyermek II.) végzett.
 Fiataljaink, utánpótlás labdarúgóink is több 
korosztályban jeleskedtek a különböző terem-
tornákon.
 U7-eseink a 10 csapatos Dunakanyar Kupán 
első helyezést értek el. Az U9-es korosztályos 
csapat pedig január 19-én a nagykátai 6 csa-
patos tornán lett második, úgy, hogy Tóth Ber
told kapta a mérkőzéssorozat legjobb kapusa 
címet.

 Az MSE NBII-es férfi futsalcsapata is folytatta 
bajnoki mérkőzéseit .
 Női NBII-es futballistáink pedig január 5-én, 
a hagyományos százhalombattai Újévi-kupa 
győztesei lettek, mind az öt mérkőzésüket meg-
nyerve és gólt sem kapva (12-0-ás gólaránnyal)!
 Valamennyi csapat edzőjének csak gratulál-
hatunk ezekhez az eredményekhez.
 Az MSE NBIII-as felnőtt férficsapata is elkezd-
te tervszerű felkészülését a március 1-jén indu-
ló tavaszi fordulóra. Január 22-től február 22-ig 
10 edzőmérkőzés szerepel a programjukban (a 
Honvéd U18-as és U21-esei, a REAC, az Érd, a Di-
ósd, az Újbuda, a Tököl, a BKV, a Biatorbágy és az 
Üllő csapatai ellen, monori pályagondok miatt 
valamennyi idegenben. 
 Első mérkőzésük Gyulán lesz, március 8-án 
pedig már Monoron várják szurkolóikat. B.G. 

Tarolt a Monori alközpont a szakmai napon

Rekordszámú, több mint száz érdeklő-
dő futballedző előtt tartotta meg élvezetes és 
színvonalas előadását Szalai László a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Edzőképző Központjá-
nak képzési igazgatója. 
 A 8. Pest megyei Szakmai Napon a szakmai 
előadást megelőzően a gyakorlatban bizonyít-
hatták rátermettségüket a vendégek a részükre 
rendezett kispályás labadrúgótornákon. Az ese-
ményt Szlahó Csaba, az MLSZ Pest megyei tár-
sadalmi elnöke, Vecsés polgármestere köszön-

tő beszéde nyitotta meg, ezután következett a 
2. Évnyitó Focitorna és a 8. Edzők Kispályás Tor-
nája, ahol közel 160 játékos rúgta a labdát. Az 
edzők tornáján igen erős mezőny jött össze, a 
döntőt a Monori alközpont vívta meg sikerrel a 
Szigetszentmiklósi alközpont csapata ellen.
 Különdíjakat is kiosztottak a 8. Edzők Kis-
pályás Tornáján, gólkirályi címet például hár-
man nyertek: Csőke István (Monori alközpont), 
Dizmatsek Emil (Dunakeszi alközpont), Somogyi 
Tibor (Budakeszi alközpont) 5-5 góllal. 
 Legjobb kapusnak Vezér Ádámot (Monori al-
központ), legjobb mezőnyjátékosnak pedig 
Kerepeszki Zoltánt (Monori alközpont) válasz-
tották. Nfo

Hirdetés

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

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

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. 

Zuglóban az 
Erzsébet királyné 

útján a Nagy Lajos 
király útjától egy 
sarokra 32 m2-es, 

újonnan épült udvari félszuterén 
lakás minimális rezsivel, 

saját mérőórákkal kiadó a 
tulajdonostól 55 ezer Ft + rezsiért 

folyamatosan, 
hosszú távra.06-30/467-7216

Bérbe adó 
lakás

Budapesten! SZÁLLÁS: PANZIÓ
ELLÁTÁS: REGGELI
RÉSZVÉTELI DÍJ: 39  999 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2014. március 14.!
További buszos útjaink: Rijekai karnevál, 
Burgenland varázsa, Plitvicei-tavak...

Caterina Travel
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 81. 
www.caterina.hu
Tel.: 06-20/936-0502

MONORI INDULÁS!
ERDÉLY PÜNKÖSDKOR

2014. JÚNIUS 5-9.

BUSSZAL

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

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

IDE MINDIG  
ÉRDEMES BETÉRNI!
Akciós termékeink:

Turbó Dog 10 kg-os kutyatáp: 1 590 Ft
1 kg-os kutya szalámi: 199 Ft
Téli madáreleség: 299 Ft/kg

Akció: 2014.  
febr. 10-től 22-ig
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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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Nemzetközi fodrász végzettséggel, 
Hajas László mesterfodrásznál töl-
tött szakmai gyakorlati múlttal vá-
rom kedves vendégeimet Monoron, 
a Kaktusz Szalonban (Ady E. u. 33.). 
Tel.: 06-70/297-3221 Kiss Renáta 

Gépkocsijába a benzin árát nem 
áll módunkban csökkenteni, de a 
mennyiségét igen. Üzemanyag-fo-
gyasztást csökkentő adalék a NASA 
által fejlesztve! Tankolásonként  
10-25% fogyasztáscsökkenés  
érhető el. Tel.: 06-20/321-6840

Akciós, kalodás nyár tűzifa eladó! 1 
kaloda 1,5 köbméter = 7 mázsa. Ára 
szállítással 10000 Ft. Kiszállítás 2 ka-
lodától. Tel.: 06-70/418-4036

Tűzifa eladó! Akácfa össze-
fűrészelve házhoz szállítva. 
2600 Ft/q. Tel.: 06-20/981-7879 
 

Tüzifa eladó! Akác guriga 2700 Ft/q, 
tölgy-bükk guriga 2400 Ft/q, méte-
res rönk 2300 Ft/q, hasítás 200 Ft/q, 
20 q-tól a  kiszállítás ingyenes. 
Tel.: 06-20/343-1067 

Redőny, faredőny, mobil-fix szú-
nyogháló stb. szerelése, javítása ol-
csón, gyorsan, megbízhatóan, ga-
ranciával. Kotyinszki Tibor.
Tel.: 06-30/850-2161 

Puha tüzifa eladó! Nyár és fenyő 
kuglizva 1600 Ft/q. 20 q-tól a kiszállí-
tás ingyenes. Tel.: 06-20/343-1067

Vágni való postagalambok eladók. 
Kajli István 2200 Monor, 
Széchenyi u. 16. Tel.: 29/410-316

Étkezési friss fürjtojás, en ge-
déllyel rendelkező ősterme -
lőtől Monoron kapható, akár 
kiszállítással is. 25 Ft/db. 
Tel.: 06-20/225-9180

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak , akik szeretett 

édesanyánk 
Veres Lászlóné sz. Ivitz Ida 

temetésén részt vettek, jelenlé-
tükkel kifejezték tiszteletüket irán-
ta, osztoztak gyászunkban, utolsó 

útjára őt elkísérték.
Veres Család

Apróhirdetés

gyász

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

Monor, Mátyás király és 
Móricz Zsigmond utca sarok

Valentin-napi 
meglepetés és 

farsangi mulatság 
pár száz forintból? 
Igen, nálunk ez is 

lehetséges!

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

A Goods Market  
az ötletes jelmezek 

és ajándékok  
legfőbb támogatója. 
Nézzen be hozzánk!
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Telefon: 06-70/317-5633 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00    szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont
AK

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

Riesenbrau 0,5 l dob. # . . . . . . . . 119 Ft
Dreher  0,5 l dob.  db. . . . . . . . . . .189 Ft
Steffl 0,5 l dob.  db. . . . . . . . . . . . .169 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Soproni 0,5 l dob. db/#  . . . . . . . .179 Ft
Dreher  0,5 l dob.  db. . . . . . . . . . .179 Ft
Kozel 0,5 l dob.  #  . . . . . . . . . . . . .159 Ft
Adambrau 0,5 l dob.  . . . . . . . . . .139 Ft
Arany Ászok 0,5 l dob. db./# 169 Ft/159 Ft
Bomba 0,25 l dob. db/# . . 119 Ft/115 Ft
Red bull 0,25 l dob.  # . . . . . . . . . .279 Ft
Adrenalin XXL dob.  

db/1#/5# . . . . . . . .149 Ft/139 Ft/129 Ft
Jägermaister 1 l  . . . . . . . . . . .4190 Ft
Martini Bianco 0,75 l . . . . . . . .1390 Ft
Visegrádi víz 1,5 l  . . . . . . . . . . . . 59 Ft
Theodora víz 1,5 l  . . . . . . . . . . . . 79 Ft
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Ft
Coca-cola  0,33 l    # . . . . . . . . . . . . 99 Ft
Coca-cola  2,5 l  db. . . . . . . . . . . .349 Ft
Piroska szörp 0,7 l . . . . . . . . . . .399 Ft
Félédes fehér 2 l  db./# . 439 Ft/419 Ft

Arany 
fácán db/#
139/129 Ft

Löwen-
brau  

# 159 Ft

Rocky-
sör  0,5 l 
109 Ft

Hell 
0,25  l db/1#/5#

139/119/110
Ft

Umba
energiaital 

0,25  l 
79 Ft

Milka 
100 g

169 Ft-tól

Paloma 900 g  . . . . . . . . . . . . . 1290 Ft
Karaván 1 kg . . . . . . . . . . . . . . 1490 Ft 
Nutella  880 g . . . . . . . . . . . . . .1390 Ft
„B” rizs 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Ft
Azúr liszt 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ft
Kunsági liszt 1 kg  . . . . . . . . . . . . 96 Ft
Ecet 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Ariel  4,475 l folyékony osztrák . . . 2790 Ft
Silan 1 l öblítő  db./# . . . . 399 Ft/379 Ft
Coccolino 1 l  db./#  . . . . 449 Ft/419 Ft
Coccolino 2 l . . . . . . . . . . . . . . . .599 Ft
Tomi Kristály 1,46 l . . . . . . . . . .799 Ft
Tomi  4,38 l . . . . . . . . . . . . . . . . 1990 Ft
Tomi mosópor  4 kg  . . . . . . . 1490 Ft
Pur mosogató  900 ml . . . . . . . .299 Ft
Jar mosogató  0,5 l  . . . . . . . . . .249 Ft
Persil duo kapszula 15 db . . .1190 Ft
Domestos 750 ml  db./#  . 339 Ft/319 Ft
Trend 2 tek. kéztörlő . . . . . . . . . . . 119 Ft
Trend 24 tek. WC-papír  . . . . . . . . .699 Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Silan  2l 
699 Ft

Étolaj 
279 Ft

Tchibo 
family 250 g  

db/1#/3#
339/329/319

Ft

# jel = karton, rekesz



OP-ART
ÉTTEREM és PANZIÓ

A Csányi pincészetet képviselő sommelier  Szakál Zoltán.

Monor, Ady E. 87–89. • 06-30/713-0733 
info@opartmonor.com  • www.opartmonor.com

Ára: 4900 Ft/fő Előzetes asztalfoglalás szükséges!

Bor: Teleki Villányi Rosé 2013

Bor: Teleki Villányi Olaszrizling 2013

Bor: Chateau Teleki Alex Cuvée 2011

Bor: Kővilla Válogatás Cabernet Franc 2009

+ meglepetés bor: Borklub Bora 2009  

Csányi pincészet

előadásában/köz-

reműködésével.

2013. 02. 14. 18.30-tól

Valentin-napi 

    Teleki 
borvacsora

Hideg előétel: 
Baklavar (paradicsommal és juhtúróval töltött 
padlizsánrolád, enyhén fokhagymás) 
Leves: 
Alföldi harcsaleves  (könnyed, zöldségdús, 
tejszínes-citromos halleves)
Főétel: 
Aszalt szilvával töltött, baconbe csavart 
csirkemell, mazsolás rizzsel
Desszert: 
Valentin-napi brownie narancsos salsával.


