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Intézmények 
fejlesztés előtt 3.    old.

Elkészült a 
költségvetés 3.  old.

Egy éves 
az FBT 5.  old.

A monoriak viselt 
dolgai LXI.
Olvasó elődeink 10.  old.

Kolbász-
fesztivál
negyedszer 13.  old.

Nőnap Mayával 
és örökzöld 
melódiákkal 9.  old.

Köszönjük 
Laci bácsi! 8.  old.

Téli MSE 
sportsikerek 14.  old.

Művészetek 
közös nevezőjén
Nem akármilyen kiállítás meg nyi tónak 
lehettek részesei azok, akik jelen voltak a 
Vigadóban február 3-án. A Srankó Kacsó Róza  
ART- és Cserhát-díjas festőművész kiállításán 
jelen levő sokoldalú közreműködők számos 
művészeti társaság tagjai voltak. A Közös 
nevező sorozat legutóbbi állomásán jártunk.  11. old.



Akciós árak március 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
Erzsébet-utalványt is  
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Pulyka-
mellfilé

Ft/kg

1450,-Sertészsír
1 kg

Ft/kg

599,-

Sütőkolbász

Ft/kg

899,-

Liba- 
farhát

Ft/kg

150,-

Hasáb-
burgonya
gyf. 2,5 kg

Ft/cs.

799,- Tenger  
gyümölcsei

1 kg
Ft/kg

Hevesi 
szalámi

csípős, 
csemege Ft/kg

1499,-Kakas
gyf. 3 kg

Ft/kg

499,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

550,-

Marhacomb

Ft/kg

1890,- Hosszú-
karaj

Ft/kg

1150,-

Bőrös  
császár

Ft/kg

850,-Csirkecomb

Ft/kg

649,- Juhász 
virsli

Ft/kg

990,-

Csirkeszárny

Ft/kg

559,-Sertéscomb

Ft/kg

1100,-

1499,-
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Intézmények fejlesztés előtt

Monor a víziközmű szolgáltatások üzemelteté-
sének törvényi változásakor csatlakozott a megye 
egyik legnagyobb önkormányzati társulásban 
létrehozott vállalkozásához, a Dabas és Környéke 
Vízügyi Kft.-hez (DAKÖV). A csatlakozást követő-
en a törvény még lehetővé tette, hogy év végéig  
alvállalkozóként tovább működjenek a régi szol-
gáltatók, de szigorították a működés feltételrend-
szerét. Így a víz- és csatornaüzemeltetés teljes 
egészében a DAKÖV Kft.-hez kerülhet az év első 
felében. Ebben az esetben a város a KÖVÁL Non-
profit Zrt.-ben lévő vagyonát a DAKÖV Kft.-hez 
viszi át, ahol tőkeemelés történik, Monor pedig a 
bevitt tőkének megfelelő mértékben közműszol-
gáltató tulajdonosává válik. A monori szolgálta-
tási terület üzemmérnökségként működhet to-
vább. Döntés márciusban várható. nfo

Vízügyi változások

önkormányzat

Monor Város Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2014. januári és februári ülésén meg-
alkotta és kihirdeti következő rendeleteit: 
 1/2014. (I. 21.)  számú rendelet a Monor 
Városi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 4/2003. (II. 28.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.  
 2/2014. (I. 21.)  számú rendelet a közössé-
gi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek megszegésének jogkövetkezményeiről.
 3/2014. (I. 21.) számú rendelet a teme-
tőkről és a temetkezési tevékenységről szó-
ló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 4/2014. (I. 21.)  számú rendelet a Monor 
Városi Önkormányzat 2013. évi költségveté-
séről szóló 10/2013. (III. 18.) önkormányzati 
rendelet 5. számú módosításáról. 
 5/2014. (II. 18.) számú rendelet a költség-
vetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, 
a mellékleteiről és a szöveges indoklásról 
szóló 1/2010. (II. 1.) rendelet módosításáról. 
 6/2014. (II. 19.) számú rendelet az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetéséről. 
 7/2014. (II. 18.) számú rendelet  a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
igénybevétele szabályairól, valamint a fize-
tendő térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII.24.) 
számú rendelet módosításáról.
 8/2014. (II. 18.)  számú rendelet az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és helyi-
ségek bérletére, cseréjére, valamint elide-
genítésére vonatkozó szabályokról szóló 
15/1996. (VII. 11.) rendelet módosításáról. 

Változik 
a kórházi ellátás

Kihirdetett rendeletek

A kórházi körzetek módosítása idején a se-
bészet, a szülészet-nőgyógyászat és a reuma-
tológia a Pest Megyei Flór Ferenc Kórháztól át-
került a Bajcsy-Zsilinszky Kórházhoz. Ennek 
ellenére a mai napig sok beteg választja  in-
kább a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházat, ezért 
az intézmény vezetése felhívta az önkormány-
zat figyelmét, hogy lehetőség nyílt a korábbi 
rend visszaállítására.
 A városvezetés ezért úgy határozott, hogy 
kérvényezi az illetékes intézménynél: Monor la-
kossága a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat 
és a reumatológia szakmához tartozó betegsé-
gekben ezentúl a Pest Megyei Flór Ferenc Kór-
házban kerüljön ellátásra.  nfo

A Tesz-Vesz Óvoda bővítését célzó pályáza-
tot nyújtott be a képviselő-testület. 
 A beruházásra – többek között – azért van 
szükség, mert az intézmény nem felel meg 
teljes egészében a jelenleg érvényben lévő 
rendeleteknek és előírásoknak, például nem 
rendelkezik tornaszobával. A város idei költség-
vetése alapján azonban az intézmények fejlesz-
tésére biztosított keretösszeg lehetőséget ad 
az óvoda bővítésére, a tornaszoba megvalósí-
tására. 
 Az előzetes felmérések alapján egy 60 négy-
zetméteres tornaszobával bővülhet az intéz-
mény, melyhez tartozhat majd egy 15 négy-
zetméteres sportszertár és egy közlekedő is, 
továbbá az egyik csoportszoba padlóburkola-
tát is lecserélhetik. 
 A pályázat összköltségvetése 27 millió forint, 
melyhez győztes elbírálás esetén közel 5,5 mil-
lió forint önrészt kell biztosítani a városnak. 
 A Monori Napsugár Óvodában is vannak hi-
ányosságok, amelyeket orvosolni próbál a kép-
viselő-testület az idei fejlesztésekkel, így ebben 
az óvodában is lehetőség nyílik egy tornaszo-
ba kialakítására, továbbá egy személyzeti öltö-

ző kialakítására. A fejlesztésre előirányzott ösz-
szeg 15 millió forint.
 A Kossuth Lajos Általános Iskolában – ponto-
sabban a József Attila u. 2. szám alatti ingatlan 
átépítésével – egy új étkezőt szeretne kialakí-
tani a képviselő-testület. A beruházás megva-
lósulásával – amely során 280 fő étkeztetésére 
alkalmas melegítőkonyha jönne létre – felsza-
badulna a Bajcsy Zsilinszky utcában lévő étke-
ző, amely helyére akár egy új óvoda is épülhet-
ne. Azzal pedig hosszabb távon megoldódna 
az óvodai férőhelyek problémája. 
 A Kossuth Lajos Óvoda problémáit is orvo-
solná a városvezetés. Pogácsás Tibor felsorol-
ta a felújítás lényegesebb elemeit, többek kö-
zött sor kerülhet a bejárati kapu áthelyezésére, 
hogy a gyerekek nagyobb biztonságban jus-
sanak be az intézménybe, új parkolóhelyek ki-
alakítása is terítéken van, a parkettaburkolat 
felújítására is sor kerülhet a földszinti csoport-
szobában és az emeleti tornateremben. A 
meglévő kerítés helyett pedig egy jó minősé-
gű, hosszú élettartamú, betonlábazatú acélhá-
lós kerítés építéséről is szó esett, emellett pe-
dig a nyílászárókat is korszerűsítenék.  NBT

Nagy felújítás előtt áll a Kistó és környezete.  
A képviselő-testület egy korábbi határozatában 
elfogadta, hogy a tavalyi év végén kapott rend-
kívüli támogatásból mintegy 120 millió forintot 
fordít az önkormányzat egy park kialakítására. 
 A lakosság komfortjának növelése mellett 
azért is szükséges a beruházás, mert a terület 
egyes részei balesetveszélyesek. Utoljára 1975-
ben telepítettek növényeket a Kistó környékén, 
azóta jelentős karbantartás nem volt a terüle-
ten, így mára több fa is balesetveszélyessé vált, 
s ezt a helyzetet meg kell szüntetni. 
 A tavat is kitisztítják, javítanák a játszótér ele-
meit is, sőt kibővítenék és egy több korosz-
tályt kiszolgáló teret alakítanának ki, melyben 
egy felnőtt edzőpark is helyet kapna. A szánkó-
domb részleges átalakításával pedig egy ext-
rém sportpályát hoznának létre. 
 A tervek szerint a tó végénél húzódó gyalog-
utat térkőburkolattal fednék be, és a park töb-
bi területén pedig stabilizált, mészkőmurvával 
szórt sétányt alakítanának ki. nfo

Megújulhat a Kistó

Megalkotta a város költségvetését Monor 
képviselő-testülete a februári 13-i rendes ülé-
sén. A költségvetés összeállítása évről évre az 
egyik legfajsúlyosabb feladata a várost vezető 
testületnek. A cél a bevételek és a kiadások köz-
ti egyensúly megteremtése, amely olykor csak 
egyeztetéseket követően, hosszas fejtörés árán 
oldható meg. 
 Monor 2014-es költségvetési mérlegének 
bevételi és kiadási serpenyőjében egyaránt 2 
milliárd 935 ezer forint található, tehát sikerült 
egyensúlyba hozni a város költségvetését, me-
lyet a könyvvizsgálói vélemény is megfelelőnek 
és teljesíthetőnek talált. 

Elkészült a költségvetés

 A saját bevételek terén a legjelentősebb for-
rások az építményadó (92 millió forint), a helyi 
iparűzési adó (300 millió forint) és a gépjármű-
adó (48 millió forint), amely összesen 440 millió 
forintot tesz ki Monor esetében. 
 A kiadások között a legnagyobb tétel az in-
tézményi beruházásokra szánt összeg, amely 
összesen 895 millió forint. 
 A költségvetéssel együttesen tárgyalta meg és 
fogadta el a testület a város hároméves fejlesztési 
tervét, melyben olyan beruházások szerepelnek, 
mint a Petőfi Óvoda bővítése, a Tesz-Vesz Óvoda 
átépítése, a csapadékcsatorna hálózat-, valamint 
az utak és kerékpárutak fejlesztése. V. T.
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önkormányzat

Készülődés a tavaszi 
nagytakarításra

Téli átmeneti közfoglalkoztatás

Óvodai és 
bölcsődei hírek

Hirdetés

A Monor Uszoda Nonprofit Kft. közterületeken 
végzett szemétgyűjtési és szemétszállítási munká-
ját minden évben szélmalomharc jellemzi. A város 
peremén lévő utak mentén az illegális szemétlera-
kók nap mint nap szaporodnak. Érthetetlen, kultú-
ránktól idegen jelenség ez, amit szemünk és jó ér-
zésünk elleni merényletként élünk meg.
 Tennünk kell hát ellene, nem engedhetjük, 
hogy természetessé váljon a szemetelés!
 Első ízben tavaly szerveztünk önkéntes sze-
métgyűjtési akciót Monor közigazgatási terüle-
tén. Ehhez nem csak szorgos kezekre volt szük-
ség, hanem teherszállító járművekre és anyagi 
támogatókra is. 

 A tavalyi akció sikere és eredménye alapján 
önkormányzatunk MŰVÁK Irodája a 2014. év-
ben is megszervezi – a tavalyihoz hasonlóan – 
a szemétgyűjtést. Szemétgyűjtési akciónk ta-
vaszi időpontja: április 12., szombat. Később, 
a vegetáció elburjánzása megnehezítené a 
munkát. A szemétgyűjtést anyagi támogatók 
segítségével, lakossági összefogással, civil szer-
vezetek, magánszemélyek, iskolák – így a fiata-
lok – bevonásával végeznénk. 
 Akciónk egyik fő célja, hogy a fiatalabb ge-
nerációknak is természetessé váljon a környe-
zet megóvása. Nem lenne jó, ha a felnövekvő 
gyermekeink számára megszokott és elfoga-
dott látvány lenne a mindent beborító szemét!
 Anyagi támogatók bevonására azért van szük-
ség, mert a KÖVÁL Nonprofit Zrt. nem tudja fi nan-
szírozni az akciónkat. Az összegyűjtött hulladékot 
a ceglédi hulladéklerakóba szállítja, ahol igen ma-
gas kilónkénti lerakóhelyi díjat kell fizetnie.
 Bízunk abban, hogy a 2014. évben is lel-
kes segítőkre és támogatókra találunk, akik-
kel szebbé tehetjük környezetünket. Bízunk ab-
ban is, hogy mindenki megérti: a szemetelésbe 
nem lehet beletörődni, a szemetelés nem le-
het kultúránk része, nem lehet hagyomány!

Monori önkormányzat, műszaki iroda 

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre

Az akció 2014. április 15-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  
a bevásárlótáskáért!

 Szinte láthatatlan
 Kényelmes viselet
 Természetes hangzás

 Modern technológia
 Könnyű kezelhetőség
 Részletfizetési lehetőség

A világ egyik legkisebb hallókészüléke

Évente visszatérő gondot jelent a csapadék-
víz-elvezető árkok tisztítása, karbantartása. A fel-
adat jelentős, de a kapacitás bizony korlátozott.
 Most a Monor Város és Uszoda Üzemelte-
tő Nonprofit Kft. koordinálásával a téli átmene-
ti közfoglalkoztatás keretében öt munkacsoport 
végezte ezt a feladatot. Segítségükkel sikerült 
településünkön a nagyobb csapadékvíz-elveze-
tő árkokat megtisztítani. Férfiak és nők, az árok 
alján lévő hordalékot, iszapot kemény fizikai 
munkával takarították ki.
 A Kistóból kivezető árok medertisztítása is 
megtörtént. Az árok a szemétlerakók kedvelt 
helye. „Jótét lelkek” rendszeresen telehordják 
mindenféle hulladékkal, autógumikkal, ágybe-
téttel, használt ruhával. Most ennek kitakarítását 
ismételten elvégezték. 
 A Drabander-árok gépi medertakarítása né-
hány évvel ezelőtt megtörtént. Azóta nem volt 
rá lehetőség és emberi erőforrás. De most, a téli 
közmunkaprogram keretében, kézi erővel itt is 
sikerült megtisztítani a területet. A Nyugati öv-

csatorna Csokonai út és Holdsugár út közötti 
szakasza is kitakarításra került. 
 Kitakarították továbbá az Ady Endre út 4. és 
a vasúti átjáró közötti szakasz mindkét oldalát, 
a Szélmalom úti árkot, a Dózsa György úti árkot, 
és az Ipar úti árkot is. A Liliom és a Balassa Bálint 
utcákban a szegély és az útpadka tisztítására is 
sor került. 
 Közterületeken (Gera-kert, Tavas park, Szo-
borpark, Vásártér, Főtér, uszoda és környéke) 
rengeteg lombot gyűjtöttek és szállítottak el.
 A település fő bekötő útjai mentén (Mono-
rierdőre vezető út, Csévi út, József Attila út) 
több köbméter szeméttől mentesítették a te-
rületet. 
 Nagyon sok tennivaló lenne még városunk 
tisztán tartása érdekében, de erre nem elég 
a szervezet kapacitása. Monor lakói együtt és 
egyenként is tehetnek érte. Egyszerűen azzal, 
hogy nem tekintik szemétlerakóhelynek ezeket 
a területeket.  

Monori önkormányzat, műszaki iroda

Drabander-árok tisztítás előtt Tisztítás után – mintha egy másik helyszínen járnánk

„Tennünk kell hát ellene, nem 
engedhetjük, hogy természe-
tessé váljon a szemetelés!”

Az önkormányzati fenntartású óvodák-
ban a következő időpontokban írathatják be 
gyermekeiket: április 23. 8 órától 18 óráig, áp-
rilis 24. 8 órától 18 óráig, április 25. 8 órától 12 
óráig. 
 A képviselő-testület meghatározta az óvo-
dák felvételi körzethatárait is, melyet megte-
kinthetnek a www.regiolapok.hu weboldalon. 

Óvodák és bölcsőde zárva tartása:

Az óvodák nyári zárva tartása a következő 
képpen alakul: Monori Szivárvány Óvoda júni-
us 30-tól július 25-ig, a Monori Petőfi Óvoda 
július 7-től augusztus 1-jéig lesz zárva. A Mo-
nori Napsugár Óvoda július 28-tól augusztus 
22-ig, a Monori Tesz-Vesz Óvoda szintén július 
28. és augusztus 22. között lesz zárva.  
 A Monori Bölcsőde nyári szünet alatt (június 
30. és július 13. között), téli szünet alatt (2014. 
december 22. és 2015. január 4. között), továb-
bá egy nevelés nélküli munkanapon (április 
22-én) tart szünetet  nfo
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Egy éves az FBT 
Tavaly februárban alakult meg a Monori Polgárőr 
Egyesület Fiatal Bűnmegelőző Tagozata (FBT). Az 
évforduló kapcsán beszélgettünk a tagozatvezető 
Endrődi Ákossal és feleségével, Molnár Krisztinával, 
aki koordinátorként nagy segítséget nyújt a fiatal 
polgárőrökkel való munkában. Tekintettel az is-
meretségre, az interjút tegező formában közöljük. 

H onnan jött az ötlet, hogy le-
gyen egy fiatalkorúakból álló 
polgárőr tagozat?

 – Az Ady Úti Általános Isko-
la Mancs csoportja adta az ötle-
tet. Egyik reggel kijöttek a zebrá hoz 
jelzőőrködni mellénk, akkor gon-
doltuk, hogy érdemes lenne a fia-
talokkal foglalkozni, hiszen érdek-
li őket a polgárőr munka. Illetve a 
helyi középiskolákban akadt pél-
da bűncselekmény elkövetésére, 
ez még inkább megerősítette ben-
nünk a gondolatot, hogy a fiatalok-
nak segítségre van szüksége.

– Igen sikeresnek bizonyult az FBT 
első éve. Bővült a taglétszámotok. Mi-
ben látjátok a siker okát? Mit tekinte-
tek a legjelentősebb lépésnek ebben 
az időszakban?
 – A siker abban rejlik, hogy 
olyan közösséget sikerült összehoz-
ni, ahol a fiatalok nem csak köteles-
ségből jönnek, hanem mert szeret-
nek FBT-sek lenni. Segítik egymást, 
odafigyelnek társaikra, barátaikra, 
olyan dolgokat vesznek észre, ami 
fölött eddig esetleg átsiklottak. Volt 
példa arra, hogy a nálunk tanulta-
kat alkalmazták az iskolai környe-
zetben, így segítettek társaiknak.  
A taglétszámunk változó. Vannak 
akik jönnek és mennek. Tudtuk, 
hogy lesznek akik lemorzsolódnak, 
mert nem kitartóak. De így is a fi-
atalok 90 százaléka a kezdetek óta 
velünk van. A tagozatunk sikeressé-
gét bizonyítja az a 950 óra önkén-
tes szolgálat, amit a 2013-as évben 
nyújtottak önként, szabadidejük-
ben. Ehhez nem számoltuk azokat 
az órákat, amiket az oktatásokon, 
előadásokon és szemétszedéseken 
töltöttek.

– Milyen gyakran van taggyűlésetek?
 – Iskola időben minden pá-
ros héten szerdán 18 órától 19 órá-
ig van taggyűlésünk a Deák Ferenc 
utca 12-ben. Nyári szünidőben he-
tente. Minden alkalommal elsőd-
leges téma, hogy ki hogyan áll az 
iskolában. A gyerekek őszintén el-
mondják a jó vagy rossz eredmé-
nyeket is. Nagyon fontosnak tartjuk 
a tanulást. Az FBT-s lét miatt nem 
szeretnénk, ha bárkinek is romla-

na a tanulmányi eredménye. Volt 
olyan, aki felfüggesztést kért tő-
lünk, mivel az iskolában rontott, de 
miután sikerült javítania visszatért 
közénk.

– Milyen faladatokat kapnak a gye-
rekek? Hogy tudjátok őket felkészíteni 
a felnőtt polgárőri feladatokra?
 – A felnőtt polgárőr feladatok-
ra különböző oktatásokkal, előadá-
sokkal próbáljuk felkészíteni őket. 
Volt már önvédelmi, gyalogos, bi-
ciklis, KRESZ és drogprevenciós elő-
adás nekik. Jelenleg az új polgárőr 
alapszabályt oktatjuk nekik kis lé-
pésekben haladva, hogy a fiatalok 
minél jobban megértsék és tud-
ják alkalmazni majd elméletben 
és gyakorlatban egyaránt. Ezeket 
az oktatásokat úgy kell elképzel-
ni, mint amikor egy baráti társaság 
összejön, jókedvűen, vidáman, mo-
solyogva tanulunk, beszélgetünk. 
Rendszeresen járunk szemétszedé-
sekre is, a környezeti nevelést igen 
fontosnak tartjuk.

– A szilveszteri polgárőrbál jótékony-
sági céllal rendeztétek, mire fordítjá-
tok majd a pénzt?
 – A bevételt a 2014-es évben 
további képzésekre, csapatépítő 
tréningekre és a fiatalok nyári tábo-
roztatására fogjuk használni, ami-
nek lesz egy szakmai része is.

– Melyek a legfontosabb jövőbe-
li terveitek?
 – Továbbra is fenntartani ezt a 
tagozatot,  a fiatalokat összefogni,  
a polgárőrség utánpótlását nevelni.

– Lehet még csatlakozni fiatal pol-
gárőrnek? Ha igen, milyen formában?
 – Folyamatosan lehet hozzánk 
csatlakozni.  Azokat a középiskoláso-
kat is várjuk, akiknek az érettségihez 
már 50 óra önkéntes munkát kell el-
végezniük. Jelenleg is vannak olyan 
tagjaink, akik iskolájával együttmű-
ködésünk van. Mi ezeket az órákat 
le tudjuk igazolni nekik. Jelentkez-
ni lehet a monoriifjusagert@gmail.
com e-mail címen, illetve minden 
páros hét szerdáján 18.00-tól 19.00-
ig a Deák Ferenc utca 12-ben. 

Oberst Marietta

MNB NÖVEKEDÉSI
HITELPROGRAM
VÁLLALKOZÁSOK  
SZÁMÁRA

2,5%-os
KAMAT*

WWW.PATRIATAKAREK.HU

MNB NÖVEKEDÉSI 

HITELPROGRAM

MÁSODIK SZAKASZ

• Beruházási kölcsön
•  Forgóeszköz-finanszírozási 

kölcsön
•  EU-s támogatás 

előfinanszírozására  
nyújtott kölcsön

IGÉNYELHETŐ 
HITELÖSSZEG:
minimum: 3 millió Ft, 
maximum: 200 millió Ft

*A tájékoztatás nem teljes körű, célja a figyelem felkeltése. A kamatokról és kondíciókról 
részletesen olvashat a PÁTRIA Takarékszövetkezet aktuális „MNB által refinanszírozott 
hitelek” hirdetményében, fiókjainkban illetve a www.patriatakarek.hu oldalon. 
A hitelnyújtás feltétele, teljes hitelkérelmi dokumentáció benyújtása és pozitív hiteldöntés.

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BudAPesT, VI., XVI., XVII., 
XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Csömör, dánszentmiklós, ecser, Gomba, 
Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende, 
Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapáti, sülysáp, Tápióbicske, 
Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés
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Talál SpOrTOLáSI 
LEhETőSégET a városban?
„Akik úgy vélik, hogy nincs 
idejük a testmozgásra, 
azok előbb-utóbb kény-
telenek lesznek időt 
ta lálni a betegségre.” 
(Edward Stanley)

Hirdetés

Nagy Irén

Skribek József

Kőhalmi Károly Koblencz Sándor

Királymezei Kristóf

Kollár Fruzsina

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

te
lei

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

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, Szo: 8.00–13.00, V: Zárva

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

Minden nap 
Vigadó!

Márciustól vasárnap is 

 várjuk Vendégeinket!

K örülöttünk már itt leselkedik 
a tavasz, többségünk azon-
ban még a téli kedvetlenség-

gel, fáradtsággal, mozgáshiány-
nyal küszködve fogadkozik, hogy 
most már aztán tényleg, talán már 
holnap, de legkésőbb jövő hé-
ten sportolni kezd. Kocog, túrázik, 
edzőterembe megy, szobabiciklire 
ül, vagy csak nagyokat sétál majd, 
de haladéktalanul. 
 Hogy valóban így van-e, arra ke-
restünk választ az utcán, ahol azt 
kérdezgettük a járókelőktől: spor-
tolnak-e, és ha igen, találnak-e eh-
hez kívánságuk szerint lehetőséget 
a városban?
 Kollár Fruzsina és a társaságá-
ban lévő Királymezei Kristóf ker-
telés nélkül beismerték, hogy mos-
tanában ugyan nem sportolnak, 
de mindketten készülnek rá, hogy 
hamarosan nekilátnak. Ugyanis 
mindkettőjüknek hiányzik a moz-
gás. Fruzsina arra vár, hogy meg-
nyíljon az az új konditerem, aminek 

a megnyitását már beharangoz-
ták, ő oda szeretne járni – mondta. 
Kristóf korábban úszott, kondizott, 
focizott is, aztán ezek valahogy ki-
maradtak a napjaiból, de már ő is 
érzi – tudtuk meg –, hogy szüksé-
ge lenne a rendszeres edzésre. Ő is 
konditerembe jár majd – közölte.
 Nagy Irén babakocsi tologatá-
sa közben állt meg a kérésünkre, 
s nem csak barátságos és közvet-
len beszélgetőpartnerre találtunk 
a személyében, hanem olyan nyílt, 
közlékeny emberre, aki minden ut-
cán kérdezősködő tollforgató álma. 
Megtudtuk tőle, hogy a babakocsi-
ban a pici fiú hathetes, s hogy raj-
ta kívül van még egy 19 éves fia is. 
Ekkora a korkülönbség a két gye-
rek közt – nevetett –, de számára 
ez amiatt nem rendkívüli, mert ki-
lencen vannak testvérek. A legki-
sebb húga tizenöt éves. Erdélyből 
költözött ide a család, s mind a ki-
lenc testvér Monoron talált otthon-
ra. Ő maga 17 éve lakik a városban, 
családjának többi tagja a múlt hó-
napban kapta meg a magyar ál-
lampolgárságot – osztotta meg ve-
lünk. Végül megtudtuk azt is, hogy 
két kedvenc sportja a lovaglás és 
az úszás, s mindkettő művelésére 
adódik lehetősége, hiszen Mono-
ron lovarda és uszoda is van. Igaz, 
a baba születése miatt mindket-
tőt szüneteltetnie kell, ám alig várja, 
hogy Misike hat hónapos legyen, 
máris mennek majd együtt úszni.
 Járóbottal sétáló idős urat állí-
tottunk meg ezután, akitől azt a 
választ reméltük, hogy uszodába 
vagy gyógyfürdőbe jár – hiszen ter-
málmedencét is találni már a város 
széli hotelben –, ám Skribek József 
azt felelte: nem tanult meg úszni. 

Az alföldi gyerekek közül kevesen 
tudnak a vízben közlekedni, s ő is 
közéjük tartozik. Fiatalon sem spor-
tolt, most pedig, 82 évesen, beteg-
ségekkel küzdve már késő lenne 
elkezdeni. Mindenesetre azt taná-
csolja a fiataloknak – mondta –, 
hogy mozogjanak, ne hanyagol-
ják el a testük karbantartását. Ké-
sőbb hálásak lesznek maguknak a 
jó döntésért.
 Kőhalmi Károly egy szép ifjú 
hölggyel sétált, ám partnere nem 
kívánta elárulni, mi a véleménye a 
sportokról. A fiatalemberről azon-
ban kiderült, hogy katona, a test-
edzés ennél fogva is kiemelt je-
lentőséggel bír az életében. 
Rendszeresen fut – tudtuk meg – 
és a szabad testsúlyú edzés, közis-
mertebb nevén a „fegyencedzés” 
híve és művelője. Egyik tevékeny-
ség sem kerül pénzbe – állapítot-
tuk meg –, nem kell anyagiakat 
áldoznia arra, hogy jó formában le-
gyen. A sportpályára azért szívesen 
kijár – mondta –, szeret ott futni.
 Koblencz Sándor fiatalon tájfu-
tó volt – osztotta meg velünk –, de 
szerette a labdajátékokat is. Min-
dig voltak olyan fiúcsapatok, akik 
szívesen sportoltak együtt – em-
lékezett a régi időkre. Úszni ugyan 
ő sem tanult meg, mint az alföldi 
gyerekek legtöbbje annakidején, 
de a mozgásra nem kellett ösztö-
kélni senkit. Most azonban, ha a 
környezetében élő fiatalabb kor-
osztályokra gondol, úgy látja, na-
gyon elkényelmesedtek – véleke-
dett. Ő maga pedig öregnek tartja 
már magát ahhoz, hogy sportoljon 
bármit. Főleg, hogy edzésnek ott 
van a strázsahegyi szőlőskertje.

Koblencz Zsuzsa
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A HÍRÖS Hulla dék  gazdálkodási Kft. a házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtést, a gyűjtőszige-
tek, valamint a hulladékudvar üzemeltetését 
2014. január 31-i határidővel felmondta.

hulladék híradÓ  

Hirdetés

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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Sütőkolbász

Sertés
rövidkaraj

Sertéscomb

Sertéslapocka

Lecsókolbász

Sertés-
oldalas

Sertés-
dagadó

Sertéstarja

Parasztkolbász

Füstölt házi disznósajt

Parasztmájas Bőr nélküli 
kockázott

zsírszalonna

Zacskós 
zsír

Sertésmáj

Kuláréba  
töltött házi 

 paprikás szalámi

a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató attól vezérelve, hogy a szol-
gáltatás színvonala és komplexitása ne csökkenjen, hanem inkább 
növekedjen, mindent megtett annak érdekében, hogy a szolgáltatást 

fenntartsa. Alvállalkozók bevonásával a meghirdetett napokon, az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően szállíttatja el a sárga zsákban kihelyezett vegyes 
csomagolású hulladékot. A zsákon továbbra is megtalálható azon hulladé-
kok listája, amelyeket azokban el lehet helyezni, de hangsúlyozzuk, hogy 
semmilyen mást – még üveghulladékot sem – abban kihelyezni nem lehet.
 A KÖVÁL működteti a továbbiakban a gyűjtőszigeteket is, ahol az egyes 
konténereken jól láthatóan fel van tüntetve az azokba tehető hulladék. A 
konténerekben helyezhetik el az üveghulladékot is!
 A hulladékudvar jelenleg nem működik, mert a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-
nek még nincs engedélye a működtetésre. Az engedélyeztetés folyamat-
ban van, de annak összetettsége miatt hónapokba is telhet a jogerős mű-
ködési engedély beszerzése. Engedélyek hiányában a háztartási veszélyes 
hulladék átvételére nincs lehetőség, azonban a hulladékudvar korábbi 
mennyiségi korlátai között átvesszük a nem veszélyes települési hulladé-
kokat, a hulladékudvar melletti átvevőhelyen. 
 Az alvállalkozóval történt megállapodás szerint Monoron március 24-
én és 25-én, illetve április 28-án és 29-én gyűjtik a sárga zsákos hulladékot. 
Az első napon végigjárt területre másnap már nem mennek vissza.  A ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelően cserezsákot ingatlanonként annyit kap-
nak, ahány darab teli sárga zsákot tettek ki. 
 2014 tavaszától a biológiailag lebomló hulladékok házhoz menő be-
gyűjtésének díjmentességét szeretnénk visszaállítani. Ezért a Kossuth La-

jos utca 147. szám alatti központi telephelyünk portáján ügyfélfogadá-
si  időben, március 1-jétől biztosítjuk az ingatlanonkénti két darab zöld 
zsák díjmentes átvételét. A további hónapokban elszállításkor cserezsákot 
biztosítunk. Emellett térítésmentesen elszállítjuk a 70 centiméternél nem 
hosszabbra vágott, kévébe kötött gallyhulladékot is. A zöldhulladék szál-
lításának időpontja: március 22., április 5., április 19. A házhoz menő zöld-
hulladék-szállítás ingyenes, a Bajcsy-Zsilinszky úti átvevőhelyen viszont 
csak térítés ellenében tudjuk a zöld- és gallyhulladékot átvenni.
 A sárga és a zöld zsákos házhoz menő hulladék elszállítását is azon ter-
mészetes személyek vehetik igénybe, akiknek a KÖVÁL Nonprofit Zrt.-vel 
érvényes közszolgáltatói szerződésük van és nincs a szolgáltatással kap-
csolatos díjhátralékuk. 
 A kukába kerülő hagyományos hulladék eseti többletmennyiségét a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően a KÖVÁL Nonprofit Zrt. feliratos (fe-
hér, illetve kék színű) zsákokban bruttó 428 forintért elszállítja a közszol-
gáltató, amely magában foglalja a szolgáltatás díját, a zsák árát és a ter-
mékdíjat is.
 Ezúton is kérjük Monor város minden ingatlantulajdonosát, hogy ve-
gyék igénybe a házhoz menő sárga zsákos és a gyűjtőszigetes szelektív 
hulladékgyűjtést, mert az újrahasznosítható anyagokért a közszolgáltató 
olyan dotációt kaphat, amely a maradék hulladék egyre növekvő lerakó-
helyi költségeit kompenzálni tudja. Az együttműködés hiánya a szolgálta-
tás költségeinek további növekedését eredményezheti.  
 A KÖVÁL Nonprofit Zrt. alvállalkozója az Agora Lőrinc Kft. a házhoz 
menve gyűjtött sárga zsákos  hulladék, illetve a gyűjtőszigetek vonatko-
zásában.
 Az Agora Lőrinc Kft. ügyfélszolgálati telefonszáma: 06-70/984-1241.
 A gyűjtési napokon és az azt követő csütörtök-pénteken állnak az ügy-
felek rendelkezésére.
 Az ugyfelszolgalat@agora-lorinc.hu e-mail címen szintén megtehetik 
észrevételeiket.
 Az íráshoz egy térképet is készített a KÖVÁL Zrt., amelyről leolvashatják, 
hogy mely napokon szállítják el a szelektíven gyűjtött hulladékot Monor 
városrészein. A térkép megtekinthető a www.regiolapok.hu weboldalon. 
 KÖVÁL Nonprofit Zrt.
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Monoron szinte mindenki ismeri, tiszteli és – embersége, er kölcsi 
következetessége miatt – példamutató te kin télynek tartja Gulyás 
László nyugalmazott református lelkipásztort, városunk díszpolgárát. 
A Mo norért Baráti Kör tagsága éppen ezért sajnálattal kényszerült 
tudomásul venni, hogy a nagytiszteletű úr – előrehaladott korára 
való tekintettel – február 11-én lemondott a kör elnöki tisztéről.

Köszönjük LacI bácSI!

 

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

március 14-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

Hirdetés

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

Szemüvegkészítés  
és -javítás.

Szemorvosi vizsgálat.
Computeres szemvizsgálat,  

kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Tavaszi
akció!

Dioptriázható 
napszemüveg- 

akció! 

a z egyesület vezetősége Balogh Gyula fes-
tőművészünk – nagy paplaposi fát ábrá-
zoló – képének átadásával próbálta jelké-

pesen köszönetét kifejezni Laci bácsi tizennégy 
éven át tartó sikeres vezetői munkájáért. A tiszte-
letére felolvasott vers is azt kísérelte meg hang-
súlyozni, hogy életbölcsességével, hitével „irány, 
jel és biztató” volt ő e hagyományőrző csoport 
számára, tagjai szerettek biztonságot és kiszá-
míthatóságot jelentő alakja köré gyűlni. Olyan 
gazdag korszaka zárult le ezzel a Monorért Bará-
ti Körnek, ami – például állandó és időszaki kiállí-
tások, helytörténeti kiadványok, naptárak, könyv 
és emléktáblák formájában – maradandó nyo-
mokat hagyott városunk életében.
 Senkinek nem lesz könnyű hasonló szinten 
folytatni az elnöki munkát. De – ha már szüksé-
gessé vált – a szavazók szerint is a legalkalma-
sabb utódot sikerült megválasztani. Azt a Kiss At-
tilát (a József Attila Gimnázium igazgatóhelyettes 
tanárát), aki nyolc éven át már volt titkára a kör-
nek, és a gyakorlati munkából is (például a Hely-

történeti Kiállítás és különböző kiadványok létre-
hozásában) nagy aktivitással vette ki a részét.
 A közgyűlés eredményesnek minősítette a 
2013-as esztendőben végzett tevékenységét. 
Városi információs táblák kerültek elhelyezés-
re, az idei monori naptár is elkészült. A városköz-
pont átadásakor felnagyított régi képeslapok 
kerültek kiállításra. Összeállt a tervezett Maggyár 
Emlékmű (Helytörténeti Körrel közösen gyűj-
tött) anyaga. A régészeti leletegyüttest hamaro-
san sikerül kiállítani. Folytatódott a honvédsírok 
hagyományos gondozása, helytörténeti vetél-
kedők szervezése, előadások (ünnepi beszédek) 
tartása, a megemlékezéseken való részvétel. Fo-
lyamatosan készülnek újszerű (névtörténetet is-
mertető) utcatáblák és a kör honlapja. Számos 
konkrét terv vár megvalósításra az idén is. Ha si-
kerül, az előzményekhez méltó lehet a folytatás. 
 Laci bácsi Isten áldását kérte a kör további 
munkájára és arra, hogy ez mindenki számára 
mindenkor a továbbiakban is eredményes és 
örömöt adó legyen. B.G. 

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

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

FIGYELEM!
NÉHÁNY TERMÉKNÉL ÚJ, DISZKONT ÁRAT VEZETTÜNK BE!
BODRI 10 kg-os kutyatáp 1 db 2 080 Ft.  . . . . . . 3 darabtól  . . .1950 Ft/db
TURBÓ DOG 10 kg-os kutyatáp 1 db 1 680 Ft.  . 3 darabtól  . . .1580 Ft/db
RENO 1240 g-os konzerv 1 db 269 Ft.  . . . . . . . 12 darabtól  . . . . 255 Ft/db
GAZDI 1 kg-os szalámi 1 db 210 Ft.  . . . . . . . . . . 9 darabtól  . . . . 195 Ft/db

2 db azonos fajtájú 15 kg-os Josera vagy  Dog Chow vásárlása 
esetén, a második zsák árából 5 % kedvezményt adunk!

Öveges professzor meg va lósult álmát ren-
dezik be a Monori Művelődési Házban már-
cius 10. és 14. között. Egy olyan „tudományos 
múzeumban” kalandozhatnak az érdeklődők, 
ami a természet törvényeit és jelenségeit mu-
tatja be szokatlan, látványos formában. 2005 a 
fizika éve volt, ennek apropójából készült e ki-
állítás, ahol a látogatók a kiállított eszközöket 
saját maguk működtethetik. 
 A kiállítás elsősorban a fiatalabb korosztály-
hoz szól, de a felnőttek is nagy örömmel feled-
keznek bele  a szokatlan eszközökkel való kísér-
letezésbe. Számos múzeum működtet hasonló 
játszóházat (San Francisco, Lon don, München, 
New York), Magyarországon például a Termé-
szettudományi Múzeum játszóházában talál-
kozhatunk hasonló érdekességekkel.
 A kiállítás különböző részekből áll össze: 
érdekes jelenségeket (gravitáció, fény, hang, 
elektromosság, mágnesesség) játékosan be-
mutató eszközök, ügyességet, gyorsaságot, 
koncentrációt próbára tevő játékok, illúziók, 
csalafinta képek galériája, ördöglakatok és lo-
gikai játékok, otthon saját kezűleg elkészíthe-
tő kísérletek bemutatója.
 A kiállítást „rendhagyó fizikaóra” keretében 
ajánljuk általános és középiskolás osztályoknak!
 Jegyrendelés, információ a www.
vigadokft.hu honlapon, a 06-29/413-212-es 
telefonszámon, vagy a vigado@vigadokft.
hu e-mail címen. nfo

Tudományos múzeum jön Monorra
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A Maya trió és a vele érkező négytagú tánckar lép 
színpadra május 8-án a monori Vigadóban, hogy 
a nőnap alkalmából rendezett ünnepi műsorral 
megörvendeztesse az operett világát kedvelő 
nézőközönséget. Mohácsi Attilával, a trió életre 
hívójával és vezetőjével, a Győri Nemzeti Színház 
művészével fellépésük előtt beszélgettünk.

Hi
rd

et
és

közösség

NőNap MayáVaL 
és örökzöld melódiákkal

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténer-
rendelés,

gépi 
földmunka,

alapásás, 
árokásás, 

tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Telefon: 

06-30/202-6736M iért éppen Maya? – kér-
deztük elsőre, bár sejtet-
tük, hogy Fényes Szabolcs 

és Harmath Imre operettjének cí-
mét alighanem amiatt választották, 
mert igen kellemes emlékeik fű-

ződhetnek egy Maya-előadáshoz. 
Majdnem eltaláltuk. Mohácsi Atti-
la a győri színházban táncos-komi-
kus volt a nagy sikerű előadásban, 
s noha a trióban fellépő kolléganői 
ebben a darabban nem játszottak, 
az élet elkezdett hasonlítani a szö-
vegkönyvre, amely a Maya eseté-
ben arról szól, hogy egy táncos-ko-
mikus, a primadonna és a szubrett 
elhatározzák, hogy meghódítják 
Párizst.
 Mohácsi Attila és kolléganői 
azonban az országot hódítgatják, s 
ezen a ponton meg kellett kérdez-
nünk, hogy melyik korosztályt. Két-
ségtelen, hogy az idősebb generá-
ció tölti meg fellépéseik helyszínén 
a termeket – kaptuk a választ –, de 
jó érzésekkel fedezik fel a fiatalab-
bakat, s azt is, hogy a nagymamák 
hozzák az unokákat. 
 Mert igaz ugyan, hogy a mai 
nagymamák már nem Daniló gró-
fért rajongtak, hanem John Lenno-
nért, viszont benne maradtak a fü-
lükben a Sybill, a Mosoly országa, a 
Csókos asszony számtalanszor hal-
lott dallamai, amiket a dédi ki nem 
hagyott volna, ha bekapcsolták a 
rádiót. Most meg az unokák ismer-
kednek a szerelmes dalokkal, a val-
lomásokkal, az operett humorával. 
És nem úgy tűnik, mintha unnák, 
vagy nem tetszene nekik.

 Így lesz az operett afféle gene-
rációkat összekötő műfaj, ami alig-
hanem örök – vélekedett Mohácsi 
Attila, akinek kedvenc operettje fe-
lől is érdeklődtünk, s akkor kide-
rült, hogy ő Zerkovitz Béla Csókos 
asszony darabját kedveli minde-
nek felett. Mégpedig azért, mert a 
valahol Külső-Józsefvárosban ját-
szódó történet egy bérházban és 
annak udvarán bonyolódik, ahol 
olyan közösség él, amilyet Mohácsi 
Attila mindig is álmodott maga 
köré. És amilyenre szerinte a ma 
emberének is igencsak nagy szük-
sége lenne. Még ha nem is hang-
zik fel benne a Mi muzsikus lelkek, 
mi bohém fiúk…
 Mohácsi Attilával szót váltot-
tunk arról is, milyen nagy gonddal 
készülnek az előadásokra. A mos-
tani, kétórás revüt is úgy építették 
fel, hogy az első résszel ráhangol-
ják a napi gondjaikkal érkező né-
zőket a színpadi világra, s aztán 
jöhetnek az igazán nagy operett-
slágerek. Amelyek hallatán a né-
zőnek eszébe sem jut, hogy aki 
azt neki éppen elénekli, rendsze-
res hangképzésen és táncedzése-
ken vesz részt, s szeretne minden 
tudása birtokában csak úgy fellib-
benni a színpadra. De előtte még 
– mert most ilyen időket élünk – 
neki kell menedzselnie, ajánlania 
önmagát a publikum szíves figyel-
mébe, s bizalmat kérni a produk-
ció és a társulat iránt.
 Ám amikor a végén meghajol-
nak, akkor Mohácsi Attila szerint 
már nincs baj. Akkor már minden 
visszajelzés arról szól, hogy szeretik 
őket, s hogy bárcsak kicsit még to-
vább tartana az előadás.

Molnár Anna

Március 8-án, 17 órától a mono-
ri Vigadó dísztermében 
 Operett- és táncdalslágerek 
a legnépszerűbb darabokból 
két felvonásban, kiváló előadó-
művészek tolmácsolásában! 
 Közreműködnek: Hor-
váth Melinda magánénekes, 
Kamenik Klaudia magánénekes, 
Mohácsi Attila színész, a Győri 
Nemzeti Színház tagja.
 A rendezvény után a néző-
közönséget vendégül látják egy 
borkóstolóra, amelyen a Csúzi 
családi pincészet legjobb bora-
it ízlelhetik meg. 
 Jegyrendelés, információ a 
www.vigadokft.hu honlapon, 
a 06-29/413-212-es telefonszá-
mon, vagy a vigado@vigadokft.
hu e-mail címen.

JaJ cIca...! nőnapi 
operettgála a Maya 
Trióval és tánckarával



10 MonorI StrázSA | 2014. március

Helytörténet

„Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv 
ma nem kell, /hogy a Könyvnél 
több az Élet és az Ember; /mert a 
Könyv is Élet, és él, mint az ember – 
/így él: emberben a könyv, s a 
Könyvben az Ember.” (Babits Mi-
hály: Ritmus a könyvről – részlet) 

a monoriak viselt dolgai LXI.
OLVaSÓ ELődEINK

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

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben az ebek mikrochippel 

történő megjelölését és a veszettség elleni védőoltás beadását  
– akár egyidejűleg – egész évben folyamatosan végezzük. 

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

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

Gyömrői indulás:
Burgerland (Parndorf, Fertő-tő Ruszt, Eisenstadt 

Eszterházy-i kastélylátogatással)  
2014. 04. 12.   Ár: 5  900 Ft/fő -től

Plitvicei tavak 2014. 05. 2-3. Ár: 11  999 Ft/fő-től
Monori indulás:

Szarvasi arborétum hajókirándulással   
2014. 05. 11.   5  500 Ft/fő-től

Pihenjen Cserkeszőlőn  2014. május 11. 3999 Ft/fő-től 
Erdély Pünkösdkor  2014. június 5-9. 39  999 Ft/fő 

(busz, panzió, reggeli)

a 
19. század fordulóján lassan ért meg a fel-
ismerés, hogy a könyv hozzásegíti az em-
bereket az önismerethez, az emberi lét tel-

jességéhez, s azokhoz a képességekhez, hogy 
dönthessenek sorsukról. Babits csak később fogal-
mazta meg ennek fontosságát. 
 Az 1899. májusi közgyűlésen, Monoron valami 
mégis történt. Kovács Gyula községi jegyző előter-
jeszti: „Kívánatos volna a községben, hogy ingye-
nes népkönyvtár létesíttetnék, amelyből a kisgaz-
dák és gazdasági munkások ingyen kaphatnának 
hasznos olvasmányokat.” Pénzük ugyan nem volt 
a honatyáknak, s ezért a „nagyméltóságú földmű-
velésügyi minisztertől” kértek segítséget. A ké-
rés megértésre talált. A minisztérium a községnek 
„155 kötetből álló csinos népkönyvtárat ajándé-
kozott, valamint ennek elhelyezésére szükséges 
szekrény beszerzésére 20 koronát utalványozott”. 
Bátor lépés, ekkortájt ugyanis Monoron a 8808 la-
kosból 5775 tudott csak írni, olvasni.
 De írjunk a művelődést elindító folyamatoknak 
más előzményeiről is! Az Úri Kaszinó 1854-ben 
Molnár Pál ref. lelkész kezdeményezésére olvasó-
kör címén alakult meg. „A 18 köri tag fiataljabbjai 
felolvasgattak az öregeknek.” A későbbi években, 
a kaszinóban Máthé Dénes és Jung Engelbert vol-
tak a könyvtárosok. A Monori Általános Ipartestü-
let 1885-ben történő megszületése lehetővé tet-
te az iparosok házi könyvtárának létrehozását is. 
Az 1899-től nyilvántartott könyvtárosok éven-
ként váltották egymást. Az első négy évben Bog-
nár László, Oláh Gyula, Szabó Lajos és Klein Márton 
kezelték a könyveket. A kulturális élet fő szervező-
je, az 1902-ben létrejött iparoskör saját könyvtárral 
rendelkezett. Két év múlva már műkedvelő társa-
sága is volt, majd dalárdát hoztak létre. A Monori 
Gazdakör 1891-ben alakult meg. Első elnöke Bec-
ker Sándor törvénybíró, könyvtárosa Fazekas Amb-
rus, aki saját italméréssel és könyvtárral rendelke-

zett. Bizonyára ismerte Diodórosz mondását: „A 
könyv a lélek orvossága.” Vagyis a testet gyógyító 
ital mellett a lélekre is gondolt. 
 A Monori Sport Clubban Oláh Dezső elnöksé-
ge alatt 1903-ban Istrate József az önképzőkör ve-
zetője és Polacsek János a könyvtáros. A Polgári 
Kör 1905-ben tartotta alakuló közgyűlését. Első el-
nöke, Molnár Sándor lapszerkesztő, könyvtárosa 
Bekker Gyula, később Retter Lajos. Az egyesületet 
és annak könyvtári tevékenységét méltányolva, 
egy év múlva dr. Dabasi Ödön járási orvos „mint-
egy 70-80 kötetet kitevő kis könyvtárt ajándéko-
zott a körnek”. A tanítók is egyletbe tömörültek 
– „kárpótolva magukat az úri kaszinóban tapasz-
taltak miatt”. Felolvasó estélyeiket – mint „szabad 
lyceumi előadásokat” a polgári iskola nagytermé-
ben tartották.
 Programjaikat Bobory Mariska zongorajátéka, 
Fényhalmy Katalin szavalata és Istrate József dala 
színesítette. Ebben az időben az Oktatásügyi Mi-
nisztérium rendeletével megengedte, hogy Népis-
kolai Ifjúsági Könyvtárakat hozzanak létre a községi 
és hitfelekezeti elemi iskolák, a beíratási díj terhé-
re. Tehát megszülethettek az elemi iskolai könyvtá-
rak. A gazdakörökben csaknem 4000 könyvtár állt 
az országban a nép művelésére. Dr. Gulyás Pál or-
szágos felmérést készített, mi szerint 232 könyvtár 
„Jókait vallotta legkedveltebb írójának, utána Mik-
száth kapta a legtöbb szavazatot, 145-öt, a harma-
dik Benedek Elek volt, akire 134 szavazat esett. Köz-
tudott, hogy Benedek apó együttműködött Pósa 
Lajos (1850–1914) költővel. Mindketten – elsősor-
ban – a gyermekirodalom szerelmesei és meg-
teremtői. Közösen szerkesztették Az Én Újságom 
c. gyermeklapot. Pósa bácsi halálának 100. évfor-
dulójára országos rendezvénysorozatot hirde-
tett meg a Pósa Lajos Emlékbizottság, melynek 
együttműködő partnere többek között a Dr. Bor-
zsák István Városi Könyvtár Monorról. A Sikerx Ki-
adó (vezetője Csépka Rozália) szervezésében az 
emlékév megnyitó ünnepségére Budapesten, a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor 2014. január 
31-én, ahol megjelent városunkból Hajdú Zoltán-
né könyvtárigazgató is. A gazdag és színes műsor 
keretében Pósa-verseket mondott többek között 
Pecznyik Ibolya Kazinczy-díjas magyartanár.
 Forrás: Elöljárósági jegyzőkönyvek 1897–1906; 
Monorkerületi Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Marunák Ferencné, a Nemzetőr utcai általános 
iskola igazgatója, magyar-történelem szakos 
tanár. Korábban volt már alkalmam tapasztal-
ni, mennyire szívügye az olvasás megszeret-
tetése, a gyerekek érdeklődésnek felébreszté-
se a könyvek, az arra érdemes olvasmányok 
iránt. Most azonban arról beszélgettünk, ő 
maga mit olvas a legszívesebben, vannak-e 
kedvenc könyvei?
 Ez alkalommal is kiderült, milyen ne-
héz helyzetbe hozzuk mindazokat, akiktől 
a kedvenc olvasmányuk iránt érdeklődünk. 
Marunák Ferencné is gondolkodási időt kért, 
s mint utóbb elmondta, így is hűtlennek és 
hálátlannak érezte magát azokkal a könyve-
ivel szemben, amelyeket korábban a „legek” 
közé sorolt. Noha azt azért lelkifurdalás nélkül 
állíthatja – derült ki –, hogyha már nagyon 
szorongatott helyzetbe kerülve tényleg meg 
kellene neveznie a könyvek közt a non plus 
ultrát, hát akkor az A kis herceg lenne. 
Nincs még egy könyv, amelyből már annyi 
mindent idézett volna, mint ebből – árulta el – 
valahogy minden élethelyzetre találni benne 
éppen odaillő példázatot. 
 Kedves olvasmányai közé sorolja Müller 
Péter írásait, különösen a Szeretetkönyvet és 
az Örömkönyvet – tudtuk meg. Ezek ugyanis 
éppen az olyan folyton kételkedő és választ 
kereső lelkialkatú embereknek íródtak, mint 
amilyen ő maga is. 
 A közelmúlt olvasmányélményei közé 
sorolja Nyáry Krisztián sikerkönyvét, az Így 
szerettek ők című kötetet, amit ugyan 
fenntartásokkal fogott kézbe, amikor köl-
csönképpen hozzá került – meséli. Attól tar-
tott, magánéleti pletykákkal találja szemben 
magát, ám kiderült, hogy az író- művészet-
történész szinte példa nélküli jó ízléssel 
avatja be olvasóit az irodalom klasszikusai-
nak magánéletébe. Szendrey Júliáról például 
ilyen, mondhatni felmentő szeretettel írt so-
rokkal másutt még nem is találkozott – véle-
kedik Marunák Ferencné, ajánlva e könyvet 
mindenki figyelmébe.
 John Grogan Marley és Mi című könyvé-
re pedig azért szeretné felhívni a figyelmet, 
mert ebből a „kutyás könyvből” nem csak az 
derül ki, mennyire szeretnivaló és humoros 
lehet a házi kedvenc, hanem az is, hogy min-
den gyereknek szüksége lenne egy háziállat-
ra, akit szerethet, akiért felelősséget vállalhat, 
aki által ő maga is jobbá válik.

K. Zs. 
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Művészetek 
KözöS NEVEzőJéN

Hirdetés

Srankó Kacsó Róza fest mé nyeiből 
készült kiállítás a Közös nevező 
sorozat leg utóbbi állomásán. 

A  tavaszi szám hasznos divattippjei mellett foglalkozunk például az egészséges életmóddal, az anyaság témájával, a húsvétvárással, 
de sok ötletet találnak a kert és a sport szerelmesei is. A Passzázs magazint március 24-től keresse a postaládájában!

A tavaszi Passzázs magazin előkészületei már február elején elkezdődtek,  
így bátran kijelenthetjük, a tavasz hozzánk már megérkezett. Nem szo mor
kodtunk a sokszor szeles és esős téli idő miatt sem, hiszen az egész napos 
munka csodás pasztellszínű ruhák és gyönyörű sminkszerek között telt. 
Ter mészetesen a felhívásunkra jelentkező amatőr modelljeink is legalább 
annyira lelkesek voltak az előkészületek során mint mi, így a ruhapróbák és a 
fo tózások is különösen jó hangulatban teltek, ahogy az a képeken is látszik.

Mi így várjuk a tavaszt

N em akármilyen kiállítás meg nyi tónak le-
hettek részesei azok, akik jelen voltak a 
Vigadóban február 3-án. Egy szójáték-

kal élve: Közös nevező kiállítássorozatunk akkori 
rangos vendégszereplő gárdájának közös neve-
zője volt a művészet, a „múzsák testvérisége”.
 A sokoldalú közreműködők számos művé-
szeti társaság tagjai voltak. Szántai Sándor (a 
Magyar Kultúra Lovagja) és Stancsics Erzsébet 
(Táncsics Mihály leszármazottja, aki már a Tűz-
edzők körének a tagjaként is járt Monoron) 

Krúdy- és számos más díjjal kitüntetett, sok kö-
tetes író-költő házaspár. A megnyitó beszédet 
tartó Simon M. Veronika – többek között – Mun-
kácsy-, Cserhát- és Krúdy-díjas festőművész, a 
székesfehérvári „SMV 2000” Festőtanoda veze-
tője és annak az ugyancsak Krúdy-díjas Enyedi 
Bélának a felesége, aki „daltulajdonosként” tet-
te hangulatossá a rendezvényt. Ők valameny-
nyien gyakran járják együtt az országot, mint 
most is, Srankó Kacsó Róza festményeinek it-
teni bemutatóján. Ezúttal egy fiatal énekest, 
Rózsás Viktóriát is láthattuk-hallhattuk velük. 
Megtisztelőnek érezhettük, hogy valameny-
nyien eljöttek ide is (a Cserhát déli nyúlványai-
hoz), színvonalasan és szimpatikusan támogat-
ván a mester, Simon M. Veronika és a tanítvány, 

Srankó Kacsó Róza nemes vállalkozását, aki már 
maga is ART- és Cserhát-díjas.
 A Budakeszin született, 2008 óta festő alkotó 
2010-től végezte el a székesfehérvári tanoda kur-
zusát. Budakeszi, Zsámbék, Pesthidegkút, Puszta-
monostor, Székesfehérvár, Bajót és a főváros (pl. a 
Stefánia Palota) után itt is bemutathatta; hogy a 
portré, a tájkép és a csendéletfestésben továbbá 
a különböző témák különféle technikáiban egy-
aránt jártas. A hagyományosan  romantikus stí-
lusú, erősebb színekkel festett, konkrétabb ter-
mészeti képektől  a lebegőbb, impresszionistább 
finomságú, átvitt értelmű városképrészletekig, 
széles skáláját láthattuk nála az irányzatoknak. 
Azt kívánhatjuk, találja meg a számára legmegfe-
lelőbbet, legeredetibbet.   B.G.

kiállítás
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kultúra

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

Ezzel a címmel jelent meg Kiss 
Adél első önálló kétnyelvű ka ta-
lógusa, amelynek február 13-i 
sikeres (hangulatos, beszélgetős-
ké pes-verses) bemutatóját a Dr. 
Bor zsák István Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Kiállítás szervezte meg.

Hirdetés

Hirdetés

             

          

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

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

a 
tartalmi és formai szempontból egyaránt 
igényes kiadvány méltón reprezentálja a 
monori születésű és itt élő fiatal festőmű-

vészünk eddigi sokszínű alkotómunkáját.
 Főiskolai rajz, vizuális és kommunikációs ké-
pesítése után a Magyar Képzőművészeti Egye-
temen művészeti rajz, művészettörténet tanár 
és festőművész diplomát szerzett 2007-ben. 
Azóta minden évben számos helyszínen volt 
egy, vagy több önálló, 2002-től pedig 33 cso-
portos kiállítása. Láthatták alkotását Párizsban, 
Nürnbergben – a berlini Collegium Hungari-

cumban jelenleg is –, 
de angol magángyűj-
tő tulajdonában is van 
festménye. Szaporod-
nak díjai, elismerései, 
tagja a Magyar Alko-
tóművészek Országos 
Egyesületének.
      A katalóguskö-
tet bevezetőjét író Ré-
vész Emese művészet-
történész is kiemeli 
Kiss Adél eredetiségé-
nek legjellemzőbb je-
gyeit. Hogy sajátosan 
erős, pop artot idéző 
színtechnikájával meg 

tudta újítani a családi ősgaléria portréműfaját, 
az önvizsgálat és kitárulkozás eszközeként hasz-
nált önarcképet, a kint-bent és érkezés-távozás 
érzékeltetését. A tükör és üveg művészi lehető-
ségeit, a víz – mint ősanyag – megannyi meg-
jelenési formájának ábrázolását egyéni szimbó-
lumvilágával, tájképeiben pedig a látvány és az 
elvonatkoztatás újszerű egységét.
 Az érdeklődők már gimnazista korától fi-
gyelemmel kísérhették kibontakozó pályájá-
nak alakulását. Művészi tevékenysége közben 
– és mellett – tanított Gyömrőn, a monori gim-
náziumban, jelenleg pedig Gombán. De ta-
lálkozhattak vele városunk Zichy Mihály Rajz-
iskolájának vezetőjeként is. A Vigadó egykori 
Művész Kávéházában és mostani Közös Neve-
ző kiállítássorozatában ugyanúgy láthatók vol-
tak festményei, mint a MonaR Galériában, vagy 
a Strázsán a Múzeumok Éjszkáján. Reméljük, 
hogy – Angliából való visszatérése után – ha-
marosan legújabb alkotásait is megismerhetjük.
 B.G.

Léleklenyomat

Jótékonysági retró partit rendeznek a Mono-
ri Napsugár Óvoda javára március 8-án, 19 
órai kezdettel. 
 A vendégek szórakozva segíthetnek az 
óvodának: a szülői szervezet által rendezett 
eseményen befolyt összegből egy sószobát 
alakítanak ki az intézményben a gyermekek 
részére. 
 A fergeteges hangulatúnak ígérkező es-
tét a Rádió Dabas műsorvezetői teszik feled-
hetetlenné. Az est folyamán Discománia a 2 
Szurival, azaz Szuri Csabával és Szuri Lászlóval, 
akik a 70-es, 80-as és 90-es évek legjobb da-
lait pakolják majd a lemezjátszókra. 
 Természetesen lesz büfé, tánc és tombola is!
 Helyszín: a monori Jászai Mari Általános Is-
kola aulája. Jegyek elővételben 1300 forin-
tért, a helyszínen 1500 forintért kaphatók. A 
jegyek megvásárolhatók a Napsugár Óvodá-
ban, savanyúságos Katinál (06-30/317-9029 a 
monori piacon), Fetti Kft.-nél (Tesco üzletsor) 
illetve rendelhetők a 06-20/299-3542 és a 06-
20/981-2028 telefonszámokon.
 Rendezzük be együtt a sószobát az óvo-
dában! 

Nőnapi táncos mulatság lesz a Tesz-Vesz óvo-
dában. A szülői munkaközösség és a nevelők 
sok szeretettel meghívják önt és kedves csa-
ládját a március 8-án, 19 órai kezdettel tartan-
dó bálra. 
 A jó hangulatról Abonyi Attila gondosko-
dik. A belépő ára 1500 forint, amely üdvözlő 
italt, virslit és egy meglepetést tartalmazza. 
 A bál bevételét az óvodai udvari játékok 
bővítésére és kiegészítésére fordítják. Minden 
kedves érdeklődőt zenével, tombolával, büfé-
vel és jó hangulattal várnak a szervezők!
 Jegyek az óvónőknél kaphatók!

Jótékonysági nőnap

Jótékonysági 
parti

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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programok

Kolbászfesztivál
negyedszer

Születésnapi 
akció az uszodában

programok 
a könyvtárban

A Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban 
márciusban is színes programokkal várják az 
érdeklődőket. 
 Azokat a gyermekeket várják március 6-án 
15 órára a könyvtárba, akik többet szeretnének 
tudni kedvenc állataikról. Az állatszakkör követ-
kező foglalkozásának témája a lovak.
 Gyermekeknek szól a március 7-én 15 órakor 
kezdődő mesedélután is. 
 Egy nappal később, 8-án délelőtt 10 órai 
kezdettel horgoló szakkörön vehetnek részt, 
akik szeretnék megtanulni ezt tevékenységet. 
Egyesek szerint a horgolás az egyik legjobb re-
laxációs technika. Ki tudja, talán igaz lehet.
 Március 11-én 15 órától ismét gyerekjóga- 
foglalkozás lesz, amely keretében a kicsik edz-
hetik testüket fél órában. 
 Március 14-én 15 órától folytatódik a rejt-
vényfejtő klub gyermekeknek. Aki esetleg nem 
érne rá, vagy annyira jól érezte magát, hogy 
megismételné a programot, az február 28-án 
újrázhat. Ekkor rendezik ugyanis a következő 
rejtvényfejtő klubot, szintén 15 órai kezdette. 
 Március 19-én 60. alkalommal rendezik 
meg a hintóka-ringóka foglalkozást, mely a 
legisebbeknek szól. 
 Kezdés 10 órakor. 

Dr. Borzsák István
Városi Könyvtár, 
Tel.: 29/412-246 
www.monorkonyvtar.hu 
monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu 

Negyedik alkalommal rendezi meg április 12-
én a házilag készített füstölt kolbászok és szalá-
mik versenyét a Monori Lokálpatrióta Egylet. 
 Az első alkalommal 2011-ben megrendezett 
esemény eredetileg baráti összejövetelnek indult, 
de olyan jól sikerült a kolbászok és szalámik kós-
tolása, hogy felkarolta a lokálpatriótákat tömörítő 
egyesület. 
 A versenyre nevezhetnek magánszemélyek, 
civil szervezetek, kis- és mikorvállalkozások, akik-
nek a tevékenységi körébe a hús feldolgozasa is 
beletartozik. 
 Versenyzőként minimum 2 kilogramm kol-
bászt vagy szalámit kell bemutatni kategórián-
ként a szervezőknek, ami egyben a nevezési díjat 
is jelenti. 
 A zsűrizést Opóczky István Venesz Díjas Mes-
terszakács, az I. Fehérasztal Lovagrend tagja, va-
lamint Opóczky Sándor mesterszakács, Méhész Já-
nos, és Burján Tibor végzi.
 A rendezvényen az élelmiszer-biztonsági, élel-
miszer-higiéniai és közegészségügyi elvárásokat 
a versenyzőknek kell betartani!
 A rendezvény helye és ideje: Monor, Bocskai út 
1. (művelődési ház), április 12. (szombat). Kezdés 
ideje versenyzőknek 13 óra, vendégeknek 15 óra.
 További információ kérhető Balógh Péter-
től a 06-30/986-9317 telefonszámon, vagy a 
baloghp@inext.hu e-mail címen. V.

A Monor Városi Uszoda idén ünnepli megnyi-
tásának 10. évfordulóját. Az évforduló alkalmá-
ból március 15-én 50% kedvezményt nyújtunk 
a napi belépőjegyeink árából. 
 Büszkék vagyunk arra, hogy ez a sportléte-
sítmény immár 10 éve szolgálja városunk és a 
környék lakosságának egészségmegőrzését. 
 Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
 Címünk: 2200 Monor, Balassi B. u. 14. Tel.: 
+3629/614-500 Az uszoda vezetősége és dolgozói

Március 8. 17 óra Vigadó díszterem
„Jaj cica…!” Nőnapi operettgála 
a Maya Trióval és tánckarával.

Március 10–14. Művelődési ház 
Játékos tudomány – a fizika csodái. 
Interaktív kiállítás és játszóház.

Március 15. 10 óra 30 Kossuth-szobor
Ünnepi megemlékezés az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc esemé-
nyeiről.

Március 19. Művelődési ház
Véradás.

Március 22. Művelődési ház
Nagycsaládosok Monori
Egyesületének taggyűlése.

Március 26. Vigadó díszterem
pest megyei ifjúsági hangverseny- 
bérlet záró előadása: duna Szimfonikus  
zenekar.

Március 28. 14 óra Vigadó díszterem
Sakkverseny a városi általános 
iskolások részére.

Március 29. 14 óra Művelődési ház
Közös Út cukorbetegek 
Egyesületének összejövetele.

Március 31. 18 óra Vigadó díszterem
gallai attila szerzői estje a zeneiskola 
pedagógusainak közreműködésével

április 12. 17 óra Vigadó
Ünnepi műsor a Magyar Költészet 
Napja alkalmából: Koncz gábor 
Kossuth-díjas színművész estje. 

a Vigadó programjai

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.

A Vigadó Nonprofit Kft. tisztelettel kéri 
közönségét és ügyfeleit, hogy adójuk 1 
százalékával támogassák a helyi kultu-
rális tevékenységet!
 Az adóbevalláshoz tartózó nyomtat-
vány, 1%-ról rendelkező részében kér-
jük az alábbi megjelölést:
 Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft., adószám: 14007505-2-13
 Segítségüket előre is köszönik a Viga-
dó Nonprofit Kft. munkatársai. 

ajánlja adója 1 százalékát 
a monori Vigadónak

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 120 Ft/m2 ártól!

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

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

Épületek
energetikai
 tanúsítása

 (nyilv. szám: 
00777-2012)

MASSZŐRképZéS 
 (svéd masszázs)  indul • Monoron március 28-tól és  
• Budapesten márc. 29-től (a Bp. hétvégi tanfolyam) 

• Bp.-en nyirokmasszázs márc. 29-től.

45  000 Ft (részletfizetéssel)  Érd.: 06-30/302-1487   

MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon  
és az uniós országokban is (az oklevél több nyelvű).

Hirdetés
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sport

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:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2650 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4100 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2250 Ft/20 kg

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

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

Tápok, takarmányok

L abdarúgó utánpótláscsapataink igen jól 
szerepeltek. Február 2-án U9-eseink a har-
madik, U8-asaink pedig a második helyen 

végeztek a vecsési ötcsapatos tornán. Ugyan-
ott – január 26-án –, a Gergely Ferenc-kupán 
U15-ösenk bronzérmet szereztek, mindössze 

három kapott gól-
lal. Ez Dienes András-
nak is köszönhető, 
aki megkapta a tor-
na legjobb kapusa 
címet.
     Ugyanazon a hét-
végén Dabason, az 
OBO Arénában, a Föl-
desi Zoltán irányítá-
sával szereplő mind-
két csapatunk 2000 
és 2001-es szüle-
tésű játékosainkkal 
tornagyőztes lett. 
Szombaton Dabas, 

Lajosmizse, Hernád, Dunaharaszti és Nagyká-
ta volt az ellenfél, vasárnap pedig Dabas, Bugyi, 
Hernád, Ócsa és Tápiószentmárton. Mindkét 
nap 5 mérkőzésen 3 győzelmet és 2 döntet-
lent értek el vereség nélkül, naponta csupán 
1-1 gólt kapva. 

 NBII-es férfifutsal-csapatunk is győzelmeket 
szerzett a bajnokságában, csak a 2. helyen álló 
Méhkeréktől szenvedett vereséget.
 A 2. helyen álló női NBII-es labdarúgócsapa-
tunk felkészülési mérkőzésen győzött 8-2–re a 
Közterület SC ellen, a Jászberénynek  viszont si-
került ellenünk 5-3-ra győznie.

Úszás
Január 25-én Százhalombattán, a Megyei Diák-
olimpián Ponyi Patrik első helyezést szerzett a 
100 méteres mellúszásban, Vargha Virág pedig 
második lett 50 méter háton. Ponyi Patrik Me-
gye Bajnoka címet szerzett és kvalifikálta ma-
gát az Országos Diákolimpia döntőjébe. A 100 
m-es pillangóúszásban pedig övé lett az ezüst-
érem. Sutus Réka (a JAG képviseletében) 100 
m-es gyorsúszásban ugyancsak második lett.                                                           

birkózás 
Február 8-án Mezőfalván, a közép-magyarorszá-
gi diák II., diák I., és serdülő kötöttfogású terüle-
ti bajnokságon – a Komoróczi Emlékversenyen – 
kiválóan szerepeltek a monoriak.
 Diák II.: Halász Patrik (29 kg) első helyezést, Fe-
kete Sándor (38 kg) szintén harmadik helyezést 
ért el. Kellner Dániel (46kg) első helyezett, Rácz 
Zsombor (50 kg) második helyezett lett.
 Diák I.: Pénzes Péter (50 kg) harmadik helyezett-
ként állhatott a dobogóra. Ottrokocsi Attila (46 
kg) is a dobogó harmadik helyére állhatott.
 Serdülő: Fodor Martin (+100 kg) első, Bajkai 
Ábel (63 kg) szintén első helyezést ért el.
 A nyolc fővel induló monori birkózók mind-
egyike éremmel tért haza. B. G.  

A szabadtéri sportok kedvelői és szurkolói türelmetlenül várják 
a tavaszi idénykezdetet. Az MSE NBIII-as futballcsapatát – már-
cius 1-jei gyulai ven dégszereplése után – 8-án a Komló, 16-án 
pedig a Dabas ellen láthatják újra itthon a monori szur ko-
lók. A Monori Sportegyesület szakosztályai a zonban – zárt 
terekben – közben is biztatóan szép eredményeket értek el. 

Téli MSE SpOrTSIKErEK

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

    Szem Írisz 

   Optika üzletek
Teljes körű 

szemüvegkiszolgálás!

Szemüvegkészítés, javítás.

Széles lencse és keret válasz ték, tokok, 

tisztító és páramentesítő szerek, 

kendők, zsinórok, láncok.

Kontaktlencse ápoló szerek, 

napszemüvegek.

Egészségpénztári és bankkártyás fizetési 

lehetőség! Erzsébet-  

utalvány elfogadóhely!

   Nézzen be, 

érdemes! Fényre sötétedő rétegek len csék-

re most 33% kedvezménnyel!* 

*Részletek az üzletekben.

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011   Nyitva:  

H-Cs: 9-17, Sze: 9-18, P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558

Nyitva: H-P: 830 - 1230 , K: 830 -17

Megváltozott nyitva tartások

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.

Hirdetés

A nyolc érmes birkozó
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ajánló

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

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

Redőny, faredőny, mobil-fix 
szúnyogháló stb. szerelése, javí-
tása olcsón, gyorsan, megbízha-
tóan, garanciával. Kotyinszki 
Tibor Tel.: 06-30/850-2161

Három szoba összkomfortos 
lakást kétszobásra cserélnék. 
Cím: Monor, Völgy u. 22.

Vágni való postagalambok el-
adók. Kajli István, Monor, Szé- 
c henyi u. 16. Tel.: 06-29/410-316

Kiskertszántást, talajmarást 
vállalok. Tel.:06-20-525-2933

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

Köszönetet mondunk mindenki-
nek, akik szeretett férjem, édes-

apánk, nagypapánk, Jávorszki La-
jos temetésén részvétüket fejezték 
ki, osztoztak gyászunkban, utolsó 

útjára Őt elkísérték. 
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik Nagy István férjem, édes-

apánk, papánk temetésén részt 
vettek, sírjára virágot, koszorút he-
lyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

apróhirdetés gyász

A rendelet szerint valamennyi, három hónaposnál idősebb eb veszettség el-
leni védőoltása évenként kötelező! Az oltással egyidejűleg végre kell hajtani 
az ebek féreghajtó szerrel való kezelését is.

Az oltás és féregtelenítés költsége elővezetett ebenként
akciós áron 4000,- Ft.

Az összevezetéses oltáskor chipberakás tilos!
Ismét felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy veszettség ellen csak chippel 
megjelölt állatok olthatók. A chipberakás az eb tartózkodási helyén, 
védőoltással együtt is kérhető. 
Azon ebtulajdonosok, akik még nem rendelkeznek új eboltási könyvvel,  
az új könyv ára 500,- Ft.
A háznál oltott ebeknél az oltás díja a kiszállás költségével emelkedik.
Beteg vagy megfigyelés alatt álló állat nem oltható.

A chipberakás és a veszettség elleni oltás elmulasztását  
a törvény pénzbírsággal büntetheti!

Értesítjük a lakosságot, hogy 
Monoron a 2014. évi ebek kötelező 
veszettség elleni, összevezetéses 
védőoltását az alábbi időpontokban 
és helyeken végezzük:

EBOLTÁS2014.

Március 21.  péntek  9-11 óráig Monor, Vásártér
 14 -16 óráig Monor, Gazdakör
 dr. Varga János  Tel.: 06-20/957-7226
Április 12. szombat 9-13 óráig Monor, Attila u 3.
  dr. Dudás Jenő   Tel.: 06-29/412-724

Hagyományos 
ízek boltja
Monor, Petőfi Sándor u. 20.

Nagy választékbaN kíNáluNk 
hagyomáNyos, füstölt termékeket.

Kolbászok, szalámik, különleges felvágottak nagy választékban kaphatók.
Kibővített választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

(liszt, cukor, olaj, tészta, fűszerek, száraz bab, borsó)

ÉtkezÉsi utalványt elfogadunk! 
Üzletünkben tejtermék is kapható!

Nyitva: K–P: 08–17, Szo: 07–12   •   Ebéd idő: 12–13-ig

MERT NEM MINDEGY, HOGY MIT VESZÜNK ÉS MIT ESZÜNK!

Havi 
akció!

Sült 
sertészsír

590 
Ft/kg

Hurka
750 
Ft/kg

Házi 
disznósajt

1490 
Ft/kg
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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.

Arany 
Fácán 0,5l   

db/#
129/139 Ft

Soproni  
0,5l   db/#
179 Ft

Martini  
Bianco 0,75l 

1390 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

bubis, 1,5 l db/# 
95/89 Ft

Pince- 
mester 

2l fehérbor #/db 
429/459 Ft

Jäger-
maister 1l 

4190 Ft

B rizs 
1 kg

179 Ft

Nutella 
880g 

1390 Ft

Riesen-
brau 0,5l db/#
119/129 Ft Adambrau

0,5l   
139 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25l  db/# 
129/115 Ft

Kunsági 
liszt 1kg

109 Ft

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

115/119/139
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Umba
energiaital 

0,25  l 
79 Ft

Silan  2l 
699 Ft

Tomi 
4,38 l 

1999 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 Ft

Silan  
1l   db/#

399/379 
FtCoccolino 

1 l db/#
449/419 Ft

Tchibo  
family 250 g  

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

Ft

Löwen-
brau  0,5l
# 159 Ft

Milka
 100 g  20 db/db

169 Ft-tól Étolaj  
5l 

1390 Ft

Étolaj 1l 
db/6db/18db 

299/295/279
Ft

Rocky 0,5l dob.  db/# . . . . . . . . . . . . . . . 119/109 Ft
Aranyászok 0,5l dob. db/# . . . . . . . . . . 169/159 Ft
Dreher 0,5 l  dob. db/#  . . . . . . . . . . . . . 199/189 Ft
HB 0,5l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,5l dob. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Steffl  0,5l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Red bull 0,25l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Ft
Balaton boglári fehér, vörös   0,75 l. . . . . . 399 Ft
Ballantines 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4190 Ft
Jack daniels 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5990 Ft
Coca Cola 2,5l     1db/6db/18db . 379/369/359 Ft
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Ft -tól
Sió őszi 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Ft
Mleko UHT Tej  1 l/#  . . . . . . . . . . . . . . . 179/175 Ft
Azúr liszt 1kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Ft
Demis ecet 1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Ghána kakópor 100 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft
Paloma 900 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1290 Ft
Karaván 1kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490 Ft
Mokate XXL1 db/1 #/5 # . . . . . . . 599/549/499 Ft
Kinder tojás 20 g      db/72 db-tól . . . . 199/169 Ft
Chappi kutyaeledel 15 kg  . . . . . . . . . . . . 3990 Ft
Calgon 500 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Vanish Oxi 1l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Cillit Bang 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft
Pur mosogató 900 ml  . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ft
Bonux 10 kg color, fehér . . . . . . . . . . . . . . . 3299 Ft
Biopon takarékos  4,38l  . . . . . . . . . . . . . . . 1790 Ft
Persil duo tabs 15 db . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190 Ft
Tomi 1,46l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 Ft
Domestos 750ml db/# . . . . . . . . . . . . . 339/319 Ft
Trend 2 tekercses kéztörlő  . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Pampers pelenka Jumbo pack . . . . . . . . . 4790 Ft
Forest 48 tek. toalettpapir extra. . . . . . . 1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapir extra  . . . . . . . . 149 Ft

Kutya-
szalámi 

45db/30db/1db   
169/179/189

Ft

# jel = karton, rekesz


