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Alapkőletétel
December 11-én ünnepélyes alapkőletétellel vette 
kezdetét a monori ívóvíz minőségét javító beruházás. 
A fejlesztés kezdetét hosszas előkészítő szakasz 
előzte meg, egy 2011-ben benyújtott, sikeres pá lyá-
zat eredményeként indulhatott meg a kivitelezés.  
A beruházás a csévharaszti út mellett lévő víz-
műtelepen valósul meg, itt alakítja ki a kivitelező 
az új vízkezelőépületet és a hozzátartozó vasiszap-
ülepítő medencét. A projekt eredményeként 956 
millió forintból jelentősen javul majd Monor és 
Monorierdő vezetékes ivóvizének minősége.  4. old.
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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!

KIEMELT AJÁNLATUNK

Pecsenye kacsa
gyf.

Ft/kg

650,-Kacsazúza
gyf.

Ft/kg

790,-

Tintahal tuba
gyf.

Ft/kg

1690,-

Pacal
1 kg
gyf.

Ft/kg

1190,-

zsír- 
szalonna

Ft/kg

Lecsókolbász

Ft/kg

599,-Disznósajt

Ft/kg
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Zsír
1 kg

Ft/kg

550,-

Sertéscomb

Ft/kg

1090,-

Ft/kg

650,- Sertés 
apróhús

Ft/kg

890,-

Ft/kg

690,-Májas és  
véres hurkaHevesi 

füstölt  
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Ft/kg

1250,-Csirkecomb

Ft/kg

660,-

Sertéstarja

Ft/kg

1090,-Sertésláb

Ft/kg

290,-

490,-
Bőrös

fél sertés
(kizárólag
előző nap

leadott
rendelésre!)
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Sinkovicz László képviselő, az Emberi Erőfor-
rások Bizottságának elnöke a decemberi testü-
leti ülésen szóbeli interpellációt intézett a pol-
gármesterhez. Felmerült, hogy az egyik monori 
háziorvosi praxist a tulajdonosa értékesíteni kí-
vánja, ezért Sinkovicz kérte, hogy a közeljövőben 
történjen meg a felröppent hírek hivatalos ellen-
őrzése és tisztázása, hiszen a praxis esetleges ér-
tékesítése során számos nehézséggel is számol-
ni kell. Hangsúlyozta, hogy a háziorvosokra nem 
lehet egyik pillanatról a másikra átruházni egy 
teljes körzet terhét. 
 Az interpellációra Zsombok László polgármes-
ter reagált. Amint mondta, a város vezetésének 
hivatalosan nincs tudomása arról, hogy bárme-
lyik háziorvos meg kívánna válni praxisától, vagy 
értékesíteni kívánná azt. Ennek ellenére a hír in-

Egyelőre nem eladó a háziorvos praxisa

Változhat a helyi építési szabályzat

formálisan hozzá is eljutott, ezért felvette azzal a 
háziorvossal a kapcsolatot, aki jelenleg hosszan 
tartó betegsége miatt nem tudja ellátni feladata-
it. A háziorvos egyelőre nem kívánja értékesíteni 
praxisát – derült ki –, egyelőre a vele kötött szer-
ződésnek megfelelően gondoskodott a helyet-
tesítésről, így a praxis továbbra is működik. 
 Zsombok László hangsúlyozta, hogy az eset-
tel foglalkozni kell, ezért a szakmai feladatot ellá-
tó népegészségügyi szervvel kell egyeztetnie az 
önkormányzatnak. 
 Az önkormányzatnak nem célja egy alacsony 
létszámú, értékesíthetetlen praxis kialakulása. Sőt 
mindenképp szeretné megtartani a jelenlegi há-
ziorvosi körzeteket. Ennek érdekében kapcso-
latba lépnek a háziorvosokkal és egyeztetnek – 
mondta a polgármester.  Vén

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete 2014. december 11-én megtartott 
testületi ülésein megalkotta és kihirdeti kö-
vetkező rendeleteit:
 29/2014. (XII. 15.) számú rendelet a köz-
tisztaságról és a szervezett köztisztasági 
szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról. 
 30/2014. (XII. 15.) számú rendelet a helyi 
adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) számú ren-
delet módosításáról.
 31/2014. (XII. 15.)  számú rendelet az ál-
lamháztartáson kívüli források átvételéről 
és átadásáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A rendeletek egységes szerkezet-
be foglalt szövege, a testületi és bizottsá-
gi ülések jegyzőkönyvei már olvashatók 
és letölthetők a www.monor.hu honlapról. 
Itt egyéb fontos felhívásról, tájékoztatás-
ról is értesülhet a város lakossága. A képvi-
selő-testület nyilvános üléséről a GEMINI 
TV minden esetben felvételt készít, ame-
lyet az ülést követő második szombaton a 
Williams TV csatornáján figyelemmel kísér-
hetnek.  nfo

Kihirdetett rendeletek

Az önkormányzatot jogszabály kötelezi, 
hogy tíz év elmúltával vizsgálja felül a helyi épí-
tési szabályzatát és szabályozási tervét. Monoron 
2004-ben fogadták el a jelenleg érvényes sza-
bályozást, ezért a képviselő-testület indokoltnak 
látja, hogy részletesen megvizsgálja az érvény-
ben levő előírásokat. 
 Zsombok László a testületi ülésen kifejtet-
te: az elmúlt évek alatt kiderült problémák, az 
engedélyezési eljárások során feltárt hiányos-
ságok és ellentmondások is indokolják az ala-
pos felülvizsgálatot. Az építési hatóság is több 
esetben jelezte, hogy vannak a városban 
olyan övezetek, ahol a beépítési előírások be-
tartása problémákba ütközik, vagy azok több-
féleképpen is értelmezhetők. 
 Javasolt azoknak az övezeteknek a vizsgálata is, 
melyek a 2004-ben elfogadott eredeti tervekhez 
képest másképpen épültek be, mint azt a képvi-
selő-testület tervezte, vagy a tervezett hasznosí-
tás ott egyéb okokból nem következett be. 

Növekedtek az adóhátralékok

Jelentős adótartozást tart nyilván a polgár-
mesteri hivatal – derült ki a decemberi testü-
leti ülés egyik előterjesztéséből. A dokumen-
tum a szeptember 30-i állapotot tartalmazza, a 
tartozások mértéke minden adónemben igen 
magasnak mondható. A közel 200 millió forint 
hátralék magasabb a tavalyi év azonos idősza-
kában mért hiánynál. 
 Fontos hangsúlyozni, hogy a monori önkor-
mányzat nem tervezi új adónemek kivetését 
és a meglevő adónemek mértékét sem kíván-
ja emelni, viszont a megállapított adónemek 
beszedési hatékonyságát javítani kell – mond-
ta el Zsombok László. A tárgyaláson elhangzott, 
hogy magánszemélyek és cégek egyaránt je-
lentős adóhátralékot halmoztak fel, például az 
építményadó esetén, de jelentős az iparűzési 
adó meg nem fizetése miatti kintlévőség is.

 A polgármesteri hivatal munkatársainak a 
feladata lesz, hogy kidolgozzanak egy intézke-
dési tervet arra vonatkozóan, miként lehetne 
hatékonyan beszedni a hátralékot az adózóktól. 
 – Nem az a cél, hogy az önkormányzat 
azonnali végrehajtást indítson a hátralékos 
adózókkal szemben, hiszen adott esetben rész-
letfizetési kedvezményt is biztosíthat a hivatal 

– mondta a polgármester.
 Az önkormányzat elsődleges szempont-
ja, hogy minél több hátralékot rendezze-
nek az adózok, könnyítve ezzel a költség-
vetésre nehezedő hiányból eredő terhet. Új 
adóterhek helyett a már meglévő adók be-
fizetési hajlandóságát szeretné javítani a vá-
rosvezetés, hiszen minden adóbevételt a helyi 
közszolgátatásokra, fejlesztésekre és közös cé-
lokra fordít a város. Vén

 Vannak olyan területei a városnak, ahol lát-
ható, hogy a 2004-ben tervezett hasznosítás 
nem történik meg. Ezekben az övezetekben kü-
lönösen indokolt lehet megvizsgálni, hogy ér-
demes-e fenntartani a korábbi szabályozást 

– mondta a polgármester. 
 A beépítési mértékeket – amelyeket koráb-
ban megalapozott szakmai álláspontok alapján 
határozott meg az önkormányzat – is érdemes 
megvizsgálni. Sok út céljára lejegyzett területet 
tartalmaz a szabályzat, amelyek végül nem ke-
rültek kialakításra. Ezekkel valamit tenni kell  

– mondta Zsombok László. Nem célszerű olyan 
szabályozást fenntartani, amely megvalósulására 
reális esély nem látható – tette hozzá.
 Az önkormányzatnak egyre hangsúlyosabb 
szerepe lehet a befektetés ösztönzésében. Fon-
tos a gazdaságélénkítésben való közvetlen rész-
vétele a már itt működő cégeknél és a Monoron 
letelepedni szándékozók megsegítése – melyek-
ben a szabályozási terv is jelentős szerepet kap. V

Jégpálya várja 
a Monoriakat

Január 12–18.: Paracelsus gyógyszertár  
(Kossuth L. u. 88/A, tel.: 29/413-634).
 Január 19–25.: Margit gyógyszertár  
(Balassa B. u., tel.: 29/777-366).
 Január 26.–február 1.: Monori gyógyszertár 
 (Kossuth L. u., tel.: 29/410-562).
 Február 2–8.: Virág utcai gyógyszertár 
(Petőfi S. u., tel.: 29/413-881).  nfo

Patikák ügyeleti rendje

A máshol is nagy sikerű UPC Jégfesztivállal, 
neves hazai előadók koncertjével nyitotta meg 
kapuit január 10-én 16 órakor a monori korcso-
lyapálya. A rendezvény és a majdnem kéthóna-
pos korcsolyázási lehetőség a UPC szervezésé-
ben és a Monori Önkormányzat támogatásával 
valósul meg.
 A térség lakói január 10. és február 28 között él-
vezhetik a UPC-jégpálya nyújtotta szórakozási és 
sportolási lehetőségeket.
 Az önkormányzat a délelőtti időszakban a he-
lyi óvodások és iskolások részére biztosít ingye-
nes, de szervezett korcsolyázási lehetőséget.
 Délután belépőjegy ellenében, korcsolyabér-
lési lehetőséggel lehet a pályát egészen este 21 
óráig használni.
 Helyszín: MSE Sporttelep, Monor, Balassi Bá-
lint út.
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Idén február hónaptól további lehetőséget kí-
ván biztosítani a kikapcsolódásra az úszás és a 
szaunázás szerelmeseinek a városi uszoda. Feb-
ruár 7-től kezdve minden szombaton éjszakai 
úszási lehetőségre lesz mód 21 órától 24 órá-
ig. Reméljük ezzel a kibővült szolgáltatással még 
több érdeklődő számára válik elérhetővé intéz-
ményünk. Karszalagos beléptetéssel lehet majd 
az uszodában tartózkodni. A belépő ára erre az 
időszakra egységesen 800 forint/fő lesz alkal-
manként. 
 Sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

Kövál Nonprofit Zrt. 

A Monori Rendőrkapitányság nyílt napot szer-
vez pályaválasztás előtt álló diákok számára. A 
január 21-i eseményen betekintést nyerhetnek 
a fiatalok a rendőri hivatás rejtelmeibe és rész-
letes tájékoztatást kaphatnak a rendőrré válás 
feltételeiről.
 A nyílt napon a rendőrkapitányság épüle-
tében (Kossuth Lajos utca 86.) nyolc órától tíz 
óráig várják az érdeklődőket. nfo

Nyílt nap a rendőrkapitányságon

Hirdetés

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

Éjszakai 
fürdőzés a Monori 
Városi Uszodában

December 11-én az ünnepélyes 
alap kő le té tellel megkez dő dött 
a monori ivóvízminőség-javító 
projekt gya kor lati megvalósítása.

ELKEZDŐDÖTT a beruházás

Régóta várt pillanat volt ez – kezdte a meg-
hívottak előtti köszöntőjét Pogácsás Tibor 
önkormányzati államtitkár, aki polgármes-

terként maga is dolgozott azon a 2011-ben be-
nyújtott nyertes műszaki előkészítési pályázaton, 
aminek összegéből a szükséges sokoldalú do-
kumentáció megszülethetett. Az eredetileg köz-
kifolyókra tervezett ivóvízhálózatunk – mond-
ta – mindenhova bevezethető, 
egészségügyi határértéken belü-
li vizet biztosít, aminek a minősége 
csak az elavult vízhálózat szennyező 
hatása miatt kifogásolható. Ezt kell 
most kiküszöbölni. Jó kivitelezőt si-
került találni, és – az önrészen kívül 
– teljesen EU-s és állami beruházás-
nál csak a határidők pontos betartá-
sára kell ügyelni, nehogy anyagi ter-
hei a városra csússzanak át.
 Dr. Zsombok László polgármester 
a kivitelezéshez is nyert támogatás segítségé-
vel már a megvalósítás elindítását irányíthatta. 
Kifejtette, hogy a víz, mint őselem, az élővilág-
nak olyan szükséglete, aminek szennyezését 
már a római jog is büntette. Az ENSZ pedig em-
beri jogként deklarálta 2010-ben a tiszta vízhez 
jutást, ami európai uniós program is. Fontosnak 
tartja, hogy a társuláson belül a szolgáltató üze-
meltetésének költségei is biztosítva legyenek.
 Rajki László, a Monori Városfejlesztő Kft. 
ügyvezetője ismertette a beruházás legfon-
tosabb gyakorlati részleteit, amelynek végén 
ammónia-, vas- és mangánmentes víz foly-

hat a monori és monorierdői lakások csap-
jaiból. Közbeszerzési eljáráson a nyertes kivi-
telező a RÉV Kft. és a Duna Aszfalt Kft. közös 
konzorciuma lett. A vízműtelepen – a kivite-
li tervek elkészülése után – megkezdhetik egy 
180 négyzetméteres kezelőépület és egy 200 
köbméteres vasiszapülepítő építését. Ezután 
következik a több mint 125 kilométer vízveze-
ték-hálózat mechanikai tisztítása. Hat kútszi-
vattyú is cserére kerül, két kutat pedig felújí-
tanak. Mindez – a hálózatrekonstrukció miatt 
– munkagödrök nyitásával, csövek átvágásá-
val, egyes közterületeken forgalomkorlátozás-
sal, a víz színének és ízének megváltozásával 

is járhat majd Monoron és Mono-
rierdőn. A DAKÖV Kft. és a mono-
ri önkormányzat – az elkerülhetet-
len kellemetlenségekért a lakosság 
megértését kérve – (a Strázsa új-
ság segítségével is) értesíteni fogja 
az érintetteket.
 A 753,72 millió forint összköltsé-
gű projekt teljes kapacitással 2015 
második felében kezdheti meg 
működését. Az új vízműtelep tel-
jesítőképessége az irányítástechni-

kai rendszer felügyeletével – a jövőbeli igénye-
ket is kielégítve – napi 3300 köbméter lesz.
 Az alapkő kapszulájába belekerültek a meg-
valósítási pályázat támogatására, valamint a 
szükséges tervek elkészítésére és az építé-
si munkák elvégzésére kötött szerződések és 
engedélyek, valamint a Monori Strázsa újság 
2014. decemberi száma. Ott van egy felcímké-
zett palack is, ami a jelenlegi ivóvizet tartalmaz-
za. Minden reményünk meglehet arra, hogy ha 
az utókor embere ezt egyszer megtalálja, ak-
kor érezhetően jobb minőségű vízzel tudja már 
majd összehasonlítani. B. G.      

„Az új vízműte lep 
teljesítőképessé-
ge, irányítástech-
nikai rendszer 
felügyeletével, 
napi 3300 köb-
méter lesz.”

www.softwood.hu   +36-30/-9000-525

S O F T W O O D  K f t . 
Minőségi fa nyílászárók közvetlen a gyártótól

ablakok igény 
szerint 3 rétegű 

üvegezéssel!

gyártás 
egyedi 

méretben is!

ingyenes helyszíni felmérés.
felületkezelés igény szerint.

Bontás, beépítés.
régi tokba építés bontás nélkül!
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KÖRKÉRDÉS

Örül, hogy itthon 
KORCSOLYÁZHAT?
Január és február is 
kegyes lesz azokhoz, akik 
kedvelik a korcsolyázást.

Hirdetés

Keszeg Julianna

Balogh Laura

Szekeres Olga

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

Parole
 NYELVISKOLA

®

ANGOL ÉS NÉMET NYELVTANFOLYAMOK,
délután, este és hétvégén.
BECSATLAKOZÁSI  
LEHETŐSÉG JELENTŐS  
TANDÍJKEDVEZMÉNNYEL! 

Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

A lig fagyott be a Kistó, már el-
kezdték tesztelni a jeget a 
srácok – biciklikkel… Ami 

már önmagában is meglehetős ri-
adalmat keltett az arra járókban, 
az azonban már össznépi hara-
got váltott ki a környéken, amikor 
a gyerekek petárdákkal is elkezd-
ték bombázni a friss jeget. A ha-
ragvók közt a legerélyesebb férfi-
ember szerencsére véget vetett a 
veszélyes mulatságnak, azóta csak 
békésen bógnizó társaságokat lát-
ni a befagyott tavon. 
 Aki az itteni, téli társasági és 
sportéletet közelebbről szemügyre 
veszi az hamar rájön, hogy az épp 
olyan, mint az életünk általában. 
Vannak itt, akik kocsival hozzák a 
gyereket, aki a legjobb felszerelés-
ben kezdi róni a köröket, aztán van, 
aki a hidegben is biciklivel teker a 
város túlvégéből idáig hogy kipró-
bálhassa a karácsonyi ajándékba 
kért korcsolyát. Egyesek magányo-
san bukdácsolnak, mások csapat-
ban, nagyokat nevetve. A nagyszü-
lők pedig a parton tárgyalják meg, 
hogy is volt az, amikor a kurblis kor-
csolyát föltekerték a magas szárú 
cipőre, és söprűvel játszották a víz-
zel felöntött udvaron a jéghokit. 
 Mire lapunk megjelenik már 
egy másik korcsolyapálya is lesz a 
városban: a sportpályán megnyi-
tott jégterasz. Nemigen kell már 
Pestre, vagy a környékbeli városok-
ba utaznia annak, aki igazi pályán 
szeretne korcsolyázni. Így hát ezt 
választottuk mostani kérdezőskö-

désünk témájául is. Azt kérdeztük: 
örül, hogy itthon korcsolyázhat?
 Első megszólítottunk mind-
járt jót is nevetett ezen, mert mint 
mondta, sosem volt a lábán kor-
csolya. Már fiatalon sem volt elég 
jó az egyensúlyérzéke ahhoz, hogy 
megpróbálja – mesélte –, most 
meg már, hogy nyugdíjas, hogyan 
is merné elkezdeni.

 Másodjára Keszeg Juliannát ál-
lítottuk meg, akiről kiderült azon 
helybeliek közül való, akik mindent 
tudnak a városban történtekről, köz-
tük a korcsolyázási lehetőségekről is. 
Az újságból az internetről is tájéko-
zódnak – közölte Keszeg Julianna –, 
aki úgy gondolja, a családjából min-
den fiatal felkerekedik majd, hogy ki-
menjen a pályára. Még ő maga is, 
bár korcsolyázni még nem tud. Az 
viszont már kiderült, hogy meg tud 
állni a korcsolyával, és a fáma úgy 
tartja, aki erre képes az előbb-utóbb 
korcsolyázni is megtanul.
 Balogh Laurának ugyancsak 
felderült az arca, amikor a korcso-
lyázási lehetőség kerültek szóba. 
Eddig a barátaival Pestre jártak – 
tudtuk meg – és most nagyon örül-
nek, hogy már nem kell utazgatni-

uk. Ha rajtuk múlik, törzsvendégek 
lesznek a jégteraszon – mondta.
 Szekeres Olga úgy gondolta, ha 
ő maga nem is, de a fia biztosan ki-
megy majd korcsolyázni, ha már 
van egy ilyen nagyszerű lehetőség 
a városban. A kicsi unokája ugyan 
még csak kiscsoportos óvodás, ő 
az idén még nemigen mehet, de 
a jövőben bizonyára vele is sikerül 
megszerettetni ezt a téli sportot 
– vélekedett a nagymamája.
 Aranyosi Benjámin ugyancsak 
örült a hírnek, hogy ezután nem 
kell majd utazgatni, ha korcsolyáz-
ni szeretne – tudtuk meg. Amikor 
lesz ideje, majd szívesen kimegy a 
pályára – mondta.
 Vargáné dr. Pétervári Mónika 
ellenben tőlünk tudta meg, hogy a 
Kistó jegén kívül az idei télen már 
a jégteraszon is lehet korcsolyáz-
ni. Örül a lehetőségnek – derült ki – 
bár a pici lánya, akit a babakocsiban 
sétáltatott éppen, még nem mehet 
a pályára, viszont a 14 éves nagylá-
nya – aki eddig a vecsési bevásárló-
központ előtt létesített műjégre járt 
ki – annál inkább.
 Bán János ugyan nem enged-
te, hogy fénykép készüljön róla, de 
szívesen elmesélte, hogy a meny-
asszonyával az idén kezdtek kor-
csolyázni, ő is most tanulta meg a 
jégen való közlekedést. Tiszakécs-
kén volt erre alkalmuk eddig, és 
igen megörültek, amikor meghal-
lották, hogy Monoron is nyílik egy 
korcsolyázóhely, ahová majd tava-
szig kijárhatnak. Molnár Anna

„A nagyszülők pedig a 
parton tárgyalják meg, 
hogy is volt az, amikor 
a kurblis korcsolyát föl-
tekerték a magas szá-
rú cipőre, és söprűvel 
játszották a vízzel felön-
tött udvaron a jéghokit.”

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

2015-ben is 
minden nap Vigadó!

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket!
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KÖZÖSSÉG

Aki még nem fedezte fel magának 
a könyvtárat, mint kellemes 
helyet, s emiatt azt gondolja 
róla, hogy nem más, mint egy 
könyvkölcsönző, annak most már 
ideje belépni a főtéri épület szárnyas 
üvegajtaján. S megtudni végre, 
hogy az épület egy rendezvényház 
is, ahol mindig történik valami.

HÖLGYEK  
csipkével 
és foltokkal

Amikor én legutóbb ott jártam, épp Péteri-
ből érkezett óvodás csoportok sereglettek 
befelé a gyermekkönyvtári szárnyba nagy 

csiviteléssel, Hajdú Zoltánné könyvtárigazgató te-
relgette őket. A kölcsönzőszobában apuka pakol-
ta kosárba a kiválasztott köteteket, ugyancsak egy 
apró gyerek társaságában, az ügyeletes könyvtá-
ros pedig épp egy friss kötetről cserélt ismerete-
ket egy jókedvű hölggyel. Mindezeket pedig át-
lengte hangulatával a földszinten is jelen lévő, de 
a lépcsőforduló tárlóiban, bent a nagyteremben, 
és a lépcsőfeljáró feletti, kiállítóteremnek beren-

dezett kis térségben nagyobb bőségben látható 
csipkék és foltvarró technikával készült textilek fel-
vonultatása.
 Azért jó helybelinek lenni, ha itteni kiállításokat 
néz az ember, mert bennfentes, folyton ráismer 
valakire. Alig ült el az előző, a helytörténeti kör által 
rendezett orvostörténeti kiállítás és a Homoki Nagy 
István születésének 100. évfordulójára való emlé-
kezés keltette érzelemhullámok, máris itt a másik, 
a horgoló és a foltvarró körök bemutatkozása.
 Mert ha eddig hidegen is hagyták az olyan 
mondatok, miszerint „öt láncszemet gyűrűbe zá-
runk, és a gyűrűbe nyolc rövid pálcát horgolunk” 
–  az itt kiállított alkotások azért megakasztják ki-
csit a lélegzetét: micsoda munka van bennük! 
Hány órát hajolhatott Bernula Béláné tanárnő (aki-
ről neki mennyi szép személyes emléke is van a 
hajdani iskolából) a terítők fölé, amíg azok ilyen 
tökéletesek lettek! Vagy Darázsiné Erzsike, akivel 
néha a sarki ruhaüzlet előtt beszélgetnek, de ez 
például, hogy ilyen gyönyörű holmikat alkot, ez is 
csak most derült ki… Vajdáné Somodi Mária alko-
tásai külön tárlót kaptak, azok sem érdemtelenül. 
Az a csipkekesztyű például...
 Pásztor Piroska foltvarrásai közé belépni pedig 
olyasféle érzés, mint amikor az embernek tájképe-
ket ígérnek, ám a teremben csupa Gauguint talál. 
Pásztorné Piroska a foltvarrást olyan magasságok-
ba emelte, hogy faliképei, asztali futói, a táskák és 
mindenféle, hasznos és haszontalannak tetsző ap-
róságok közt ámuldozva a látogató fölteszi magá-
nak a kérdést: hogy a csudába nem tolonganak itt 
az emberek, hogy mindezt láthassák?
  A sokoldalú Evarics Györgyné ezúttal a mézes-
kalácsfiguráit hozta el. Az őt ismerők róla is tud-
ják: ugyancsak „örömzenésze” ennek a műfajnak.
 A Kövesdiné Tóth Katain vezette horgoló kör és 
a foltvarrók köre is a könyvtár „saját” kézművesei, 
akik hetente, kéthetente jönnek össze.
 Nem unatkozó úriasszonyok kedvtelése a 
semmiből, vagy épp alig valamiből szépet te-
remteni. A Petőfi utcai rövidáru-kereskedés el-
adója azt mondja, egyre többen nyitnak be 
hozzá olyanok, akik újra felfedezték, mennyivel 
szebb az, amit nem drága pénzért vesznek ké-
szen, hanem maguk csinálnak.
 Hát, ha még ezt a kiállítást is látták. Kertész Zsuzsa

Míg a híres Gyöngyvirágtól lombhullásig című 
természetfilmben a gemenci erdő mindennap-
jaiba nyerhettünk betekintést, addig a népszerű 
film címére hajazó Jégvirágtól borvirágig elneve-
zésű rendezvényen a monori pincefalu egyetlen 
ám annál tartalmasabb, élettel és gasztronómiai 
remekekkel teli napját élhetik át, akik január 17-én 
szombaton 11 és 18 óra között ellátogatnak a Mo-
nori Pincefalú szívében megrendezett eseményre.
 A rendezvényt a hazai vezető szakportálok is 
előkelő helyen jegyzik, ami többek között annak 
köszönhető, hogy a szervezők egy megalkuvás 
nélküli rendezvényt hoztak létre az egykor baráti 
összejövetelként megszületett eseményből.
 A fesztiválnak is beillő rendezvényen a belé-
pőjegyért cserébe 18 borospincében kóstolhat-
ják a vendégek a borosgazdák hagyományos és 
különleges ízesítésű forralt borait, továbbá a ven-
dégként megjelent éttermek, szakácsok és gazdák 
ételeit.
 Szabó Gyula, a rendezvény egyik szervezője kér-
désünkre elmondta, a rendezvény szervezése so-
rán arra törekedtek, hogy minden pincében olyan 
ételkülönlegességeket szolgáljanak fel a vendég-
váró szakácsok, amilyeneket otthon általában nem 
készítenek a háziak. A Két Szabó Fogadó például 
narancsos sütőtökkrémlevessel, kacsaszívvel, zöld-
fűszeres galuskával és sült cékla habbal csalogat-
ja az ínyenceket, de lesz olyan vendégváró pince, 
ahol padlizsános ürüraguval, almából készült kü-
lönlegességekkel vagy éppen szarvasraguval vár-
ják az ízlelőbimbóikat elkényeztető vendégeket.
 A rendezvényt célszerű gyalogosan vagy taxival 
megközelíteni. A helyi taxitársasággal kötött meg-
állapodás értelmében teli autók esetén személyen-
ként mindössze 200 forintba kerül egy fuvar.
 A részletes programot keressék a www.
monoriborut.hu weboldalon. varga

Jégvirágtól borvirágig

A Monor Hegyessy Lions 
Club immár negyedik al-
kalommal hívja vidám ta-
lálkozóra az érdeklődőket. 
 Február 14-én 14 órai kezdettel a strázsahe-
gyi KultPincében farsangi fánkot, forralt bort, 
meleg teát készítenek és kínálnak a Lions klub 
tagjai, valamint népzene, gyermekfoglalkozá-
sok és más szórakoztató programok színesítik 
az eseményt, amelyen ünnepélyes keretek kö-
zött kiosztják a Békeposzter rajzpályázat díjait is.
 A rendezvény jótékonysági célokat szol-
gál, a bevételből a szervezők monori gyerekek 
nyári táboroztatását támogatják.
 Legyünk minél többen a Fánkfalón, tölt-
sünk el egy-két kellemes órát a Strázsahe-
gyen és segítsük a jótékonysági célok meg-
valósítását!. L.I.

Strázsahegyi 
Fánkfaló
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Vidnyánszky Liliomfija Monoron!

Igazi kuriózumban, valódi színháztörténeti kü-
lönlegességben lehet része városunk színház-
látogatóinak az idei nőnapon március 8-án, va-
sárnap 16 órától, amikor a Jászai Mari Általános 
Iskola aulájában a Budapesti Nemzeti Színház 
főigazgatója, Vidnyánszky Attila egyik kiemelke-
dően sikeres rendezését, Szigligeti Ede Liliomfi 
című darabját tekinthetik meg a helybeli és kör-
nyékbeli nézők.
 Mint azt sokan tudják, a Panov apó című egy-
felvonásossal (Pécsi Ildikóval, monori gyermekek és 
pedagógusok sorával) a közönség előtt 2011-ben 
először megjelenő Monori Színház a 2012-es évhez 
kötődő Tűvé-tevők című vásári komédiájával nem 
csupán a helyi közönséget, de az igényes színhá-
zi produkciókon pallérozódott nagyváradi közön-
séget is elvarázsolta – ráadásul két alkalommal is!
 A Vigadóban a múlt év elején premierig jutó Hans 
Sachs-komédiák (Molnár Zsuzsával, Pelsőczy Lászlóval 

a színtársulatban) egy másik híres és meghatározó, 
határainkon túli műhely meghívásának is örülhetett: 
a monori színjátszók Vidnyánszky „ősműhelyében”, 
a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház-
ban tartottak feledhetetlen előadásokat.
 Mostanában gyakran használt kifejezéssel élve: 
innét a „kapcsolati tőke”, mely biztosan semmit 
sem érne, ha városunk – dr. Patkós József, a Jászai 
Mari Általános Iskola igazgatója által kezdetben 
kollégáinak és tanítványainak rendezett és a szü-
lőknek ajánlott – darabjai nem aratnak egyértel-
mű sikert a határainkon túl is.
 A rendezők igénylik és kérik a lakosság segítő 
felajánlásait annak érdekében, hogy az anyaor-
szághoz illő színvonalon legyünk képesek fogad-
ni az Ukrajnában élő és hozzánk ellátogató ma-
gyar művészeket!
 Szponzori felajánlás bejelentése és jegyrende-
lés: 29/611-580 nfo
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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
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KÖZÖSSÉG

Varga Viola gyógytornász, manuálterapeuta 
decemberi, a monori könyvtárban tartott 
könyvbemutatóján a laikus számára is kiderült, hogy 
hosszú, komoly munka eredményét tartja a kezében, 
aki a könyvtárban leemeli a polcról a szerző által 
ajándékképpen ott hagyott példányok valamelyikét.

Egy könyvbemutatótól 
A GYÓGYULÁSIG

„Jó adni, ha kérnek, de 
jobb kérés nélkül, megért-
ve adni.” Paulo Coelho idézete 
volt a mottója a december 20-i 
melegételosztásnak, melyet a szer-
vezők második alkalommal szer-

veztek karácsony táján a Szent Ist-
ván téren. Támogatókat kerestünk, 
és nagyon jó érzéssel tapasztal-
hattuk, hogy az emberekből még 
nem halt ki a jó érzés és a segítő-
készség – mesélte a Balogh József. 

Kérés nélkül adni

 Nagy örömünkre szolgált, hogy 
a babgulyás, friss kenyér és pogá-
csa mellé tudtunk még adni cso-
magokat is, amely gyümölcsöt, 
szaloncukrot és mogyorót tartal-
mazott. 100 embernek szereztünk 
egy kis örömöt. A többi adományt 
kitettük az asztalra és bárki vehe-
tett belőle – tudtuk meg a szerve-
zőtől. 
 Támogatók: Acsai Lajos, Bajári
né Kati, Bokros Sándor, Falajtár Tí
mea, Goods Market, Horváth Jó zsef, 
Já no so vits Miklós, Kalányos Csa
lád, Lovass Sándor, monori bölcső
de, Monori Lokál patrióta Egylet, Mo
nori Pál, Monori Polgárőr Egyesület, 
Öcsi Zöldség, Roik Istvánné, Róth Ar
túr, Sin ko vicz Heni, Szeremet család, 
Wen gart ner József.
 Balogh József és családja ez-
úton szeretné megköszönni a tá-
mogatók önzetlen segítségét. nfo

S zendrői Miklós professzor, 
egyetemi tanár, a Semmel-
weis Egyetem Ortopédiai Kli-

nikájának igazgatója lényeget ösz-
szefoglaló szavai A dinamikus 
ma nuálterápia című könyv hátsó 
borítóján kaptak helyet. Ezek segí-
tik eligazodni az érdeklődő olvasót, 
mire számítson, ha belelapoz a kö-
tetbe: „Az olvasó kezében tartott 
munka a manuálterápiakép zés nek 
igen jól sikerült tankönyve. Pon-
tos funkcionális anatómiai háttérre 
épülve, érthető módon, igen rész-
letesen magyarázza a myofascialis 
rendszer vizsgálatának módját és 
az alkalmazható kezelési módsze-

reket. A könyv felépítésének logi-
kája kiválónak mondható, lépésről 
lépésre az általános megfogalma-
zástól a részletes felé haladva fej-
ti ki mondanivalóját. /...../ Mindezt 
szép anatómiai ábrákkal, jól meg-
komponált, igen leíró képekkel és 
értékes irodalmi hivatkozások fel-
használásával teszi a szerző”– írja 
Szendrői professzor. 
 Hogy mégsem ez a könyv lesz 
az általános érdeklődésű olvasó-
közönség leggyakrabban kért ol-
vasmánya, ha mégannyira érdek-
li is, miképpen működnek az izmai, 
azt azóta gondoljuk, amióta el-
olvastunk egy ilyen bekezdést: 
„Rúgó- és lovassportoknál gyako-
ri az adduktorizmok húzódásos sé-
rülése, ilyenkor az izomtónus fo-
kozottá válik, ez a csípőizület és 
a symphysis mikrodiszpozícióját, 
blokkolódásárt okozhatja”. Ha a 
könyv végi szómagyarázatok se-
gítségével sem jutnánk előbbre a 
megértésben, megelégedhetünk 
azzal az érzéssel, hogy szerencsé-
re van, aki pontosan tudja, tanít-
ja és alkalmazza is a leírtakat. Mint 
Varga Viola. Aki a hangjában buj-

káló mosollyal meg is jegyzi: a 
könyvet olvasva valóban elsősor-
ban az orvosok, gyógytornászok 
manuálterapeuták vannak igazán 
képben, hiszen ők tudják értelmez-
ni, miről van szó.
 Kezdetben tanfolyami jegy-
zetnek készült a lágyrész manu-
álterápia-képzéséhez, amelyen 
Varga Viola maga is oktat – tud-
tuk meg. Kiderül az is, hogy ami-
kor – már végzett, gyakorló gyógy-
tornászként – Varga Viola maga is 
tanulni kezdte ezt a módszert, ab-
ban a szerencsében lehetett része, 
hogy modellje volt az oktatásnak: 
rajta mutatták be a Moszkvából ér-
kezett orosz tanárok a gyógyító fo-
gásokat. Viola azóta is meggyő-
ződéssel vallja, mennyire fontos a 
gyógyításban az „átérzés”, annak 
megtapasztalt tudása, mit érez a 
beteg, amikor hozzányúlnak.
 A dinamikus manuálterápia kö-
tetének művészi illusztrációit a 
szerző nővére, Varga Virág és Gye
nes Péter készítette. A fotókon sze-
replő képekhez bajnok sportolót si-
került megszerezni modellnek.
 Hogy a szerző szülei – a Mono-
ron jól ismert pedagógusok, Var-
gáné Pus Erzsébet és a péteri isko-
la nyugalmazott igazgatója, Varga 
Jenő, na meg a férj, Szentei Tamás 
– milyen érzésekkel ülték végig a 
jó hangulatú könyvbemutatót, azt 
nem kellett megkérdeznünk. Az ar-
cukra volt írva a meghatottság. Na 
és a büszkeség. M.A.

Varga Viola dedikál
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„Ha majd eltemetnek,/Tudom, elfelednek” – írta a 100 éve elhunyt Pósa 
Lajos, kora gyermekirodalmának legismertebb művelője. Majdnem így lett. 
Mert ahogy Praznovszky Mihály irodalomtörténész, az emlékév fővédnöke 
fogalmazta: „Tegnap kidobták őt minden antológiából, kézikönyvből, 
mint értéktelen kacatot”. Az utóbbi években kezdték újra felfedezni, 
annyira, hogy 2014. december 13-án már erkölcsi elégtétellel is felérő 
Magyar Örökség Díjjal is elismerték életművét. Halálának centenáriumi 
évében szülőföldjére, a Felvidékre és hazánkra kiterjedő nívós ren-
dezvénysorozattal emlékeztek rá. Itteni kötődései miatt Monoron is. 

A kisgyermekek nagy 
költőjére EMLÉKEZTÜNK

Hirdetés

H elységünkben (az Ady Endre út 58. alatti 
egykori házban) volt 1900. december 23-
án Pósa Lajosnak – az emléktábla szövege 

szerint: „A kiváló író és költőnek, a magyar gyer-
mekirodalom megalapítójának és legjelesebb 
művelőjének” lakodalma Andrássy Lídia írónővel. 
Ezen többek között itt volt a verseit megzenésítő 
Dankó Pista is. Helytörténetünk jeles pillanatként 
őrizte meg azt is, hogy Kossuth-szobrunk avatá-
sakor – 1901. június 9-én – saját, erre az alkalom-
ra írt versét szavalta itt, Kossuth fia jelenlétében. 
Most derült ki egyébként az is, hogy jelenleg is 
él távoli Pósa-rokon városunkban. Könyvtárunk 
2011 óta működő baba-mama foglalkozása a köl-
tő Hintóka-ringóka című versét választotta név-
adó mottóként. Ez azért is nevezhető találónak, 
mert Herczeg Ferenc is azt írta erről a versről hogy 
„ritmusában valami ősi és titokzatosan bájos mu-
zsika lüktet”. A nyári könyvtári olvasó- és kézmű-
ves tábort szintén róla nevezték el. 

KULTÚRA

 Mindezek alapján nem véletlen, hogy a mos-
tani centenáriumi Pósa Lajos Emlékbizottság 35 
helyszínének 70 rendezvénye sorában a mono-
ri városi könyvtár is jelentős szerepet vállalt Hajdú 
Zoltánné vezetésével. Az említett lakodalom de-
cemberi dátumára utalva itt volt az emlékév mél-
tó magyarországi záró rendezvénye. Az országos 
és helyi szervezőkön kívül a Felvidékről érkező, ri-
maszombati, nemesradnóti, gömöri vendégeket 
is üdvözölhettünk. De itt voltak a hazai kultuszt 
felújító szegediek és egriek képviselői is. 
 A Vigadóban Mocsári Károly zongoraművész 
adta meg az ünnepi alaphangulatot. Zsombok 
László polgármester úgy fogalmazott – saját 
gyermekeire is utalva –, hogy Pósa Lajos verse-
it kötelességünk a kicsiknek adni. Mert ahogy 
Pósa fogalmazott: „Az ébredező gyermeki szív 
csakúgy megkívánja a magáét, mint a test a 
tiszta levegőt”. Zsombok László kifejezte remé-
nyét, hogy e program is hozzájárul Pósa műve-
inek megismeréséhez, újranépszerűsítéséhez. 
 Kun Miklós Jenő budapesti Pósa-kutató az 
emlékbizottság nevében összegezte az em-
lékév tapasztalatait. A Magyar Örökség Díj át-
vétele kapcsán örömét fejezte ki, hogy Móra 
Ferenc, Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Mikszáth 
Kálmán, Hermann Ottó és Juhász Gyula után a 
jelen kor is végre a helyén értékeli Pósa Lajost. 
Azt a nemzetnevelői szolgálatát, amit az álta-
la alapított – Benedek Elekkel 125 éve indított – 
Az Én Ujságom című európai színvonalú gyer-
meklappal elért. Ezúttal kimondatott, hogy 
„hozzájárult a magyar kultúra szellemi felemel-
kedéséhez”. 
 A legnagyobbjaink mellett így végre a he-
lyükön láthatjuk a kisebbeket is – hangsúlyozta 
Kun Miklós Jenő. 

 A város büszkeségének tartott Forrás Kórus 
tiszta gyermekhangjai is jól illettek a rendez-
vény hangulatához, csakúgy, mint a rimaszom-
bati gimnazista, Czeglédy Botond ízes tájszólás-
ban előadott versmondása, vagy az Ady Iskola 
diákjainak szavalatai.
 A jelenlévő vendég és helyi szervezetek kép-
viselői – Bukai Tibor és Bürgés Sándor aktuális is-
mertetőjét illetve versmondását meghallgat-
va – koszorúztak a Kossuth-szobornál. Ezután 
megnyílt a városi könyvtárban a Pósa emlékki-
állítás, amely a Felvidéken már három helyen is 
járt. Itt prózában (Hajdú Zoltánné, Pecznyik Ibo
lya), versben (Szirtes Dávid) és a nemesradnóti 
Pákó Mária nagy sikerű megzenésítéseinek kö-
szönhetően dalban is jobban megismerhettük 
az ünnepeltet és műveit. 
 Pósa Judit – a nem közgyűjteményben őrzött 
Pósa-hagyaték gondozója – beszélt a „tulipános 
láda kinyitásáról”, a költő gazdag örökségéről. 
A könyvtári kiállítás vitrinjében látható volt Az 
Én Ujságom egy eredeti példánya is, Borzsák Ist
ván – az intézmény névadója – gyermekkori ha-
gyatékából. Az egész rendezvény közreműkö-
dőit a Siker Kiadó jutalmazta a centenáriumhoz 
kapcsolódó könyveivel.
 Végül is mindenki egyetértett abban, hogy az 
emlékév – ezen belül a monori megemlékezés is – 
elérte célját: a figyelemfelkeltést, az emlékezést és 
az összefogást méltóságteljesen, hitelesen és poli-
tikától mentesen. Igazat kell adnunk Mikszáth Kál-
mánnak, miszerint „ha őt műveiben megösmerik: 
ez a legnagyobb jutalma”. Az Én Ujságom 1911. ja-
nuár 1-jei számában írta Pósa Lajos: „Azt kívánom 
mindenkinek/Új esztendő hajnalán:/Az öröm-
nek gyöngymadara/Szálljon be az ablakán”.
 Bolcsó G.

Kiadó  
Monor központjában 20 m2-es 

felújított helyiség  
üzletnek, irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni napközben  
a 06-30/472-5616  

telefonszámon lehet!
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

Monor, Deák F. u. 2.
Cigaretta, dohányok • töltők, sodrók   

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!
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Van egy társulat Monoron, mely évről évre képes 
megújulni. Egy társulat, mely tizenöt éves fennállása 
alatt sok ezer embert ültetett be a nézőtérre. 

A kulturált szórakoztatás MESTEREI

A 
Szterényi József Szakközép-
iskola és Szakiskola színjátszó 
csoportja 2000-ben alakult. 

Repertoárjában elsősorban vígjáté-
kok, könnyed zenés darabok szere-
pelnek. Az előadásokon érezhető 
felszabadult vidámság tökéletesen 
illeszkedik vezetőjük, Vereczkei Gab
riella személyiségéhez, aki mutáló 
kamasz fiúkat és lázadó tinilányokat 
vesz rá a színpadi szereplésre. 
 A színjátszó kör megalakulá-
sa óta mintegy tizenhat egész es-
tés színdarabot mutatott be. Tet-
te ezt úgy, hogy a tagok egy része 
évente cserélődik, hiszen az elballa-
gó diákokat a gólyák váltják. Olyan 
darabokat vittek eddig színre, mint 
a Liliomfi, Charley nénje, Fösvény, 
Grease, Fekete Péter, Az ördög nem 
alszik, Bernát, Mágnás Miska, Oscar, 
Janika, Én és a kisöcsém, Nagyma-
ma, Kikapós patikárius, Katyi vagy 
a legutóbbi, Család ellen nincs or-
vosság című komédia. 
 Az előadásokat a monori mű-
velődési házban tartják, ám ez a 
több száz főt befoga-
dó terem is kicsinek 
bizonyul, hiszen az ér-
deklődés óriási. Oly-
annyira, hogy az ak-
tuális darabot több 
időpontban is műsor-
ra tűzik, hogy senki se 
maradjon le az előadásról. Több-
ször előfordult, hogy a csoportot 
más környékbeli településekre is 
meghívták vendégfellépésekre. Az 
elmúlt évek alatt az előadásoknak 
köszönhetően az iskola komoly jel-
mez- és kelléktárra tett szert. A 
csoport folyamatosan pályázik, az 
itt elnyert támogatásokból tud-

ja megvalósítani évről évre az elő-
adásokat.
 Az elmúlt tizenöt esztendőben 
több mint kétszázötven szakközép-
iskolai és szakiskolai diák vett részt 
e kis közösség munkájában. Leg-
többen azért jelentkeznek, hogy ki-
próbálják magukat, ám időnként 
komoly tehetségek is felbukkan-
nak. Például a Szterényi színjátszó 
köréből indult el pályáján Farkas 
Sándor is, aki eredetileg villanysze-
relőnek tanult, majd az érettsé-
gi után felvételt nyert a Kaposvári 
Egyetem színművész szakára. Je-
lenleg negyedéves hallgató. 
 – A diákok a színjátszásnak kö-
szönhetően nem csak új ismeretekre 
tesznek szert, hanem egy sor olyan 
képességben tudnak fejlődni, ami a 
mindennapjaikban és a jövőjükben 
hozzájárulhat a sikeresebb, maga-
biztosabb élethez – mondta el kér-
désünkre a rendező. Az egyik leg-
fontosabb a megfelelő munkamorál 
kifejlődése. De emellett kialakul még 
a felelősségvállalás, a csapatmunká-

ban való együttműködés képessége, 
a tolerancia, a megfelelő kommu-
nikációs stílus kialakítása, valamint a 
határozott fellépés is – sorolja a szín-
játszás előnyeit a kör vezetője.
 Vereczkei Gabriella tevékenysé-
gét nem csak az érdeklődő nézők 
és az iskola vezetősége ismeri el, hi-
szen 2013-ban az Emberi Erőfor-

rások Minisztériuma Kiváló Tehet-
séggondozó címet adományozott 
neki. Az ifjú színjátszók egyre szé-
lesedő híre az országos médiába is 
eljutott. Munkájukról tévéfelvétel 
is készült, mely 2014 márciusában 
volt látható az M1 műsorán. 
 Az eddigi sikerek folyamatosan 
új lendületet adnak a meg-megúju-
ló csoportnak. Jelenleg is készülnek 
a 2015-ös előadásra, melynek címe: 
Férjet keresek. A csapatot most rá-
adásul az is lelkesíti, hogy idén ad-
ják át az iskola vadonatúj színház-
termét. A munkálatokat a Szterényi 
szakiskolás tanulói végzik szakokta-
tóik irányításával. Így a színjátszó kör 
a jövőben saját otthonában, az isko-
la falain belül tarthatja előadásait. 
 Azonban nem csak a színjátszó-
sok tesznek hozzá az iskola kulturá-
lis életéhez. Az intézmény tanulói 
többször szerepeltek már a nem-
zeti ünnepeink városi szintű meg-
emlékezésein, és természetesen 
állandó szervezői saját iskolájuk év-
fordulóinak, ünnepi eseményeinek. 
 A városi szavalóversenyen Karsai 
András tanuló több évben is dobo-
gós helyezést ért el. Felkészítő ta-
nára Kalotainé Kuna Éva, aki 2014-
ben több kollégájával együtt városi 
kitüntetésben részesült kiemelkedő 
szakmai munkájáért.

KULTÚRA

 A Szterényi József Szakközépis-
kola és Szakiskola számára fontos 
a kultúra ápolása és átadása. Bizo-
nyítja ezt az a tény, hogy a humán 
munkaközösség tagjai – Kalotainé 
Kuna Éva, Mészáros Anikó, Vass Ani
kó, Juhász Lajos, dr. Szelepcsényi 
György – a magyar kultúra nap-
ját és a nemzeti megemlékezése-
ket évrőlévre egyre kreatívabb ötle-
tekkel ünneplik meg. De bizonyítja 
ezt az is, hogy a Szterényi középis-
kola egy olyan időtálló műhelyt tu-
dott teremteni és megtartani, mely 
az elmúlt másfél évtizedben a diá-
kok számára a kreativitás, a tehet-
séggondozás és az önkifejezés fó-
rumává vált. Nagy Renáta

Hirdetés

„Az elmúlt tizenöt esztendőben 
több mint kétszázötven szakkö-
zépiskolai és szakiskolai diák vett 
részt e kis közösség munkájában.”

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

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

KeréKpár center
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, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva

Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memo-bike@memo-food.hu
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A monoriak viselt dolgai  
LXIX. – EGYHÁZI ÉLET 5.
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HELYTÖRTÉNET

A Monori krónika 169. oldalán 
olvashatjuk – Ajtai György 
kutatása alapján, a Magyar Zsidó 
Lexikon anyagából –, hogy az 
első monori izraelita lakosok 
köréből Löwi Mórt és Feuermann 
Antalt kell megemlítenünk. 

Az egykori monori izraelita templom

Márton-napi mulatságot rendeztünk az óvo-
da dolgozóival és a szülői munkaközösség 
tagjaival 2014. november 15-én. A táncos 
mulatság jó hangulatban zajlott, nagy örö-
münkre rendezvényünket megtisztelte je-
lenlétével dr. Zsombok László polgármester, 
Darázsi Kálmán alpolgármester és Desseffy 
Andor képviselő. 
 Az est fénypontja az óvónőkből, dadus 
nénikből álló tánccsoport volt. Somogyi ug-
rós táncot adtak elő, melyet Laza István taní-
tott be. 
 Köszönjük a szülői munkaközösség tag-
jainak és elnökének a munkát, a tombola-
tárgyakat felajánló üzlettulajdonosoknak és 
vállalkozóknak, a Gombai Művelődési Ház 
ügyvezetőjének, Takács Brigittának, hogy a 
tánchoz a népviseleti ruhákat biztosította.  
A főzőkonyha szakácsának, Darázsi Kálmán
nénak és munkatársainak, hogy a Márton-na-
pi libasültet elkészítették. A libasülthöz a pá-
rolt káposztát a Nádas étterem, míg a hozzá 
illő bort a Lukácsy pincészet ajánlotta fel. 
 A táncos mulatság remek hangulatban 
zajlott. A bál biztonságát a polgárőrök, a jó 
hangulatú zenét Petrik Balázs szolgáltatta.
 Köszönjük mindenkinek, aki a bál meg-
szervezésében, lebonyolításában bármilyen 
módon segített, azoknak akik eljöttek, jól 
érezték magukat és támogatták óvodánkat!

Seres Istvánné, óvodavezető

Márton-napi vigasság 
a Tesz-Vesz óvodában

A 
hitközség 1862-ben alakult, Feuermann 
Antal elnökletével. Az immár 25 csa-
ládra bővült közösség egy év múlva 

építtette fel templomát, melyet 1899-ben, 
Huppert Jakab elnöksége idején nagyobbra 
bővítettek. A hitközség a péceli rabbisághoz 
tartozott. Izraelita elemi iskolát is létrehoztak. 
1882-ben az elemi iskolai év végi záróvizsgán 
dr. Gréner Dávid iskolaszéki elnök megdicsérte 
Lilienfeld Ignácz tanítót „kifejtett szorgalma és 
hazafias szellemben lelt vezetéséért”. Későbbi 
tanítótársa Stern Fe renc lett. A hitközség azon-
ban nem bírta az iskola anyagi terheit, s 1903-
ban megszűnt. Majd 
a Krausz Izrael alapí-
totta magániskolá-
ban folytatódott az 
oktatás. A hitközség 
1885-ben vált önálló 
anyakönyvi kerületté, 
amely magába fog-
lalta a monori járás és a később megszületett 
gyömrői járás községeit, valamint Kispestet 
és Pestszentlőrincet. Első rabbija Kohn Mihály. 
Az 1902-ben tartott hitközségi gyűlés Rosen
berg Mártont választotta elnöknek. Ebben az 
évben ünnepelte Kohn Mihály főrabbi az öt-
venéves jubileumát. Ez alkalommal írta dr. 
Wilheim Adolf fővárosi ügyvéd, hogy „a pap-
ban két ember küzdött: egyik az önérzetes, 
becsületére, igazságosságára féltékeny férfi, 
másik a türelmes, önmegadó, lelki nyugalmat, 
vigasztalást nyújtó lelkész”. Főrabbi tevékeny-

ségét 26 évig végezte. Az izraelita hitközsé-
get „az ország egyik legjelentősebb hitközsé-
gévé fejlesztette”. 1912-ben hunyt el. Kétéves 
interregnum után a hitközség Schlesinger Sá
muelt választotta főrabbijául, akinek nyolc-
éves működése mély nyomokat hagyott a 
hitközség életében. Talmud Tórát, ifjúsági 
egyesületet, könyvtárat alapított. 1922-ben 
Debrecenbe költözött.
 Fekete János ny. református lelkész a Mono-
ri fények és árnyak című helytörténeti könyv-
ben (2006. 61. oldal) írt az izraelita hitközségről. 
Tanulmányában bemutatja a hitközség tagja-
inak gazdasági tevékenységét. Az említett le-
xikonban is olvashatunk arról, hogy a 295 izra-
elita adófizető jelentősen hozzájárult a község 
gazdasági életéhez. Fried Béla malma és tégla-
gyára 80, Polacsek Ignác fatelepei 42, Huppert 
Gyula és Sándor áruforgalmi vállalata 48, Hup
pert Bernát vállalatai pedig 20 embert foglal-
koztattak. Az 1882-ben felépített malomban 
100-an, az 1908-ban létrehozott maggyárban 
90-en dolgoztak. Fekete János írja többek kö-

zött: „Gyarmathai Derera József he-
lyi főintézője volt a Magyar Magte-
nyésztő Vállalatnak. Fénykorában 
206 kat. h. birtokon gazdálko-
dott. A vállalat „Monori Mag”-ként 
híresült el nemzetközi márká-
vá”. Az ipartestület megszületésé-
nek 125. éves évfordulója alkalmá-

ból 2010-ben megrendezett emlékkiállításon 
a Helytörténeti kör – Közművelődési Egyesü-
let többek között bemutatta a maggyár éle-
tét reprezentáló fényképeket, az egykori dol-
gozók emléktárgyait, relikviáit. E rendezvényen 
beszéltünk arról, hogy Argentínában, az ott élő 
magyar leszármazottak még mindig emlegetik 
a monori maggyárat. 
 Forrás: Monori Krónika 1998; Monori fények és 
árnyak 2006; Monor és Vidéke 1882; Monorkerületi 
Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

„Argentínában, az ott 
élő magyar leszármazot-
tak még mindig emlege-
tik a monori maggyárat.”

Jótékonysági 
farsangi bál

Szeretettel várunk mindenkit február 7-én 
20-órakor kezdődő farsangi bálunkra. A jegyek 
árából a Jászai iskola játszóterének felújítását tá-
mogatja a szülői közösség. Lesz büfé, kaphatók 
koktélok, a tombola fődíja pedig egy kétszemé-
lyes wellness-hétvége! Zenél a Happy Five ze-
nekar.
 Támogatójegy elővételben 1300 forintért, a 
helyszínen 1 500 forintért vásárolható.
 Pártolójegy (amely belépésre nem jogosít) 
500, illetve 1 000 forintért kapható.
 A jegyek megvásárolhatók a Rebel grafikai 
stúdióban, Erika hajműhelyében (Monor Ady 
Endre út), Öcsi zöldséges üzletében (a vasútállo-
másnál), valamint a Jászai iskola titkárságán Moni 
Juditnál (06-70/673-9505) és Madácsiné Hortobá-
gyi Katalinnál (06-30/913-2052).
  nfo 
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MŰVÉSZET

A Magyar Festészet Napja tiszteletére október 19-én a közép-
generáció egyik kiemelkedő tagja, Balogh Gyula a közmédia 
ajándékát, egy portréfilm megvalósításának lehetőségét kapta. 
A filmet az MTVA munkatársai készítik el 2015. március 1-ig.

Amikor a televízióban e véletlenül meg-
hallott hírre felfigyeltünk, azonnal közhír-
ré szerettük volna tenni, hiszen 1950-ben 

született festőművészünk 20 éves koráig, majd 
1987-től napjainkig Monoron élt és jelenleg is 
itt alkot. Balogh Gyula viszont ezzel kapcsolatos 
tartózkodását egy Thomas Mann idézettel fe-
jezte ki, miszerint: „Mégis fölteszem magamban 
a kérdést, csendes elmaradottságomban, hogy 
vajon nem az ironikus szerénység-e mindig a 
művész valóban tisztességes viszonya – nem, 
nem a művészethez, hanem – a művészléthez”. 
Többször állított már ki helységünkben, de mi-
vel egyénileg már elég régen (1998-ban), sokan 
nem is ismerhetik igazán alkotótevékenységé-
nek értékeit; miközben ország- és Európa-szerte 
mind a művészet iránt érdeklődők, mind a szak-
ma illetékesei nagyra becsülik.
 Rangos díjakat hozott el – többek között idén 
is – a Hódmezővásárhelyi Őszi Tárlatról, a Hat-
vani Tájképfestészeti, illetve az Egri Akvarell Bi-
ennáléról, de Békéscsabáról és Csepelről is. A 
Nemzeti Galéria és a Műcsarnok mellett már er-
délyi, osztrák, német, francia, olasz, finn kiállító-
helyeken, de skandináv körúton is bemutathatta 
alkotásait; és több nagyváros közgyűjteménye is 
őrzi képeit. Alapító tagja és 2012-ig vezetője volt 
a Gyulai Művésztelep Egyesületnek, 1991 óta 
tagja a Magyar Vízfestők Társaságának, az Olaj-

ág Keresztény Művészeti Csoportnak, valamint 
a Szolnoki Képzőművészeti Társaságnak, a T-ART 
csoportnak. Részt vett a tiszakécskei, majd a 
nagykőrösi, keceli, makói és nagybányai mű-
vésztelep és a hódmezővásárhelyi szimpózium 
munkájában. Diplomája megszerzésétől tagja a 
Művészeti Alapnak. Festeni tanított is.
 Kifejező portréi alapján a németalföldi 
Vermeer monori utódának is nevezte a szaksajtó. 
Mindennapi környezetünket aprólékos, gondos, 
szeretetteljes valósághűséggel megörökítő ké-
pei miatt pedig (amelyeken számos monori épü-
letet és régi tárgyat is megőrzött az utókornak) 

a szociografikus realizmus képviselőjének. Ő er-
ről az utóbbiról azt vallja, hogy annak húsz évig 
volt valóságfeltáró újdonsága. Ma a média által 
már minden látható, de iránytű nélkül nem értel-
mezhető. Ezért a környezetleírás helyett jelenleg 
inkább a környezetben lévő hosszabb távú kap-
csolatot szeretné hangsúlyozni, a tárgyi asszoci-
ációkon keresztül. A mai napnak élés, az állandó 
anyagiasság ellentéte a szellem határtalansága 
és gyarapodása – fejtette ki. Ha több figyelmet 
szentelnének 18 éves korig a művészeti okta-
tásnak, a fiatalok nem csak az anyagiakban ke-
resnék a boldogulást. A reneszánszban a művé-
szet és az ember kapcsolatát helyezték előtérbe. 
Az embert, mint szellemet, nem mint fogyasz-
tót. Ezzel szeretne ő is egyre inkább foglalkozni. 
Fontosnak tartva hozzátette, hogy a személy eb-
ben a folyamatban csak közvetítő, akinek felada-
ta, küldetése van, amit teljesítenie kell. A média 
– folytatta – ezt is üzletesíti, mert a személyről 
beszélnek, nem arról, amit mondani akar. A mű a 
lényeges – emelte ki összegzően – nem a feldol-
gozás, nem a hozzátétel. 
 Ezért tartja fontosnak a művek bemutatá-
si körülményeit is, pl. egy jól körüljárható para-
vánt egy szűk folyosónál alkalmasabbnak látna 
egy értékes mű bemutatására a monori Vigadó-
ban  is. A készülő tv-felvételt is jobban szeretné, 
ha kedvelt közegében, a természetben készíte-
nék, szobája helyett. 
 Balogh Gyula képeit azért szeretik sokan, mert 
a térben maradandóan meg tudja fogni az idő 
múló pillanatát, személyessé téve a mindennapi 
tárgyakat, az emberrel való kapcsolatukat is.
 A gyakran változó stílusirányzatok közepette 
ő következetesen a – klasszikus mesterségbeli 
tudásra épülő – saját útját járja. És az idő őt iga-
zolja, mert: „A víz szalad, a kő marad…” 

Bolcsó Gusztáv         

 „A víz szalad, a kő marad…”

Balogh Gyula

Sortiment Vállalkozási Kft.
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 104. 

Belsőépítészeti cég 
felvételt hirdet

műszaki előkészítői 
feladatok  

ellátására.

Feltételek:
 műszaki irányú végzettség
 érettségi
 B kategóriás jogosítvány
 Excel, Word, AutoCad programok ismerete

Jelentkezés fényképes önéletrajz leadásával.

Hirdetés
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KULTÚRA

Mindig büszkeséggel tölthet el bennünket, ha városunk polgára 
országos jelentőségű és maradandó érték létrehozásában vesz részt. 
Két évvel ezelőtt Budapesten gróf Esterházy János felvidéki mártír 
politikus, tavaly pedig az egykori bíboros egyetemalapító, Pázmány 
Péter szobrát öntötte patinás bronzba a monori Troznai István. Utóbbi 
elkészítésének míves folyamatáról és avatásáról Ezen lesújtott haza 
jólétére címmel két hónapon belül filmet is láthatunk majd a Duna tv-n. 

Újévköszöntő 
táncház a Jászaiban

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves 
érdeklődőt egy testet-lelket melengető közös 
táncra zsíros kenyérrel, teával, borral!
 Időpont: január 24. szombat 18 órától gyerek 
táncház, 19 óra 30-tól felnőtt táncház éjfélig.
 Helyszín: Jászai Mari Általános Iskola (Jászai 
Mari tér 1.).
 Muzsikál a Népművészet Ifjú Mestere-díjas 
Téka Együttes. A táncot tanítja Szente János, a Bar-
tók Táncegyüttes oktatója és párja.
 Támogatójegyet vásárolhatnak a helyszínen: 
felnőttek 1000 forintért, diákok és nyugdíjasok 700 
forintért, gyermekek részére 500 forintért. Az elő-
vételes jegyek 100 forint kedvezménnyel kapha-
tók. Pártolójegyet 500 forintért vásárolhatnak (be-
lépésre nem jogosít). A jegyeket megvásárolhatják 
az iskola titkárságán (tel.: 29/611-580), Bukai Tiborné 
Ildikónál és Pásztor Zsoltnál (06-30/930-5533).
 A támogatójegyek árából az iskolai néptánc-
csoport működését segíti az iskola szülői közös-
sége. nfo 

E redetileg 2010-re, az egyetem alapításának 
375. évfordulójára tervezték Pázmány Péter 
szobrának felállítását, de csak a négy év-

vel későbbi Pázmány-napra sikerült megvalósí-
tani. Az alapító nevét (a nagyszombati előzmé-
nyek után) Budapesten 1921-1950-ig viselhette 
felsőoktatási intézmény. 1949-től fokozatosan 
eltüntették az épületből a rá emlékeztető szob-
rot, festményt és emléktáblát is. Pedig a bíbo-
ros legfőbb célja 1635-ben – saját kifejezésével 
– a tudományok gyökereztetése volt, „ezen le-
sújtott haza jólétére”. Amikor a rendszerváltozás 
után a katolikus egyetem visszakapta eredeti 
épületét, az ELTE nem feledkezett meg jogelőd-
jéről. Jogi karának épülete előtt – bár büszkén 
viselik Eötvös Loránd nevét – ezért állíttatták 
fel Pázmány Péter szobrát. Ahogy dr. Mezey Bar
na rektor fogalmazta: „Örüljünk annak együtt, 
hogy megtestesül a múlt.” Ebben volt nagy ér-
deme Buda István szobrászművésznek, valamint 
a végső formába öntő Troznai Istvánnak (és Csi
kós Károlynak).

 Az alkotók együttműködése az egyetem-
mel és egymással jó alapokra épült. Ők valósí-
tották meg 2008-ban, az Egyetem tér mellet-
ti Professzorok Háza udvarában a Vergilius és 
Dante című alkotást. Annak minősége miatt 
ragaszkodtak most is hozzájuk. Jövőbeli terve-
ikben – az árkádok pillérei közé megálmodott 
szobrokhoz – is számítanának rájuk, amikor 
megvalósításukhoz megteremtődnek a felté-
telek.
 A Pázmány-szobor elkészüléséről szóló fel-
vételen – melyet szűk körben már vetítettek – 
mindenki számára kiderülhetett, hogy a bronz-
öntés folyamata egy rendkívül kemény fizikai 
munka. Az olvasztótégelyek 1260-1300 fokon 
való kiemelése, az 1240 fokon való öntés, a 670 
fok fölött 50-60 óráig tartó szárítás erősen meg-
terheli a szervezetet. Izgalmas a figura sérülés-
mentességének biztosítása, az aprólékos tisztí-
tás és a míves cizellálás folyamata is.
 Troznai István az ipari előállítás helyett a mes-
terség manufakturális, kézműipari értékeit és 
hagyományait szeretné megőrizni, ami miatt 
őt is hívják sok helyre. Magángyűjteményekben 
és galériákban találhatók meg munkái, Tokiótól 
New Yorkon át Párizsig és Brüsszelig. Erdélyben 
köztéren is. Ez az igazi visszaigazolás. 
 – A szakma fortélyainak átadását fontosnak 
tartva tanítok szerszámtechnikát és formázást a 
pécsi egyetem szobrász karán – mondja.
 – Nevünket több száz évre adjuk egy alko-
táshoz, szeretnénk ha az utókor, szépunokáink is 
láthatnák és élvezhetnék. Büszke vagyok a mun-
káimra, és ezt örömmel magamban hordom, 
mint a hitemet.
 A szakmaiságnak három pillére van – fej-
tette ki. Az első az alázat. Tisztelni kell má-
sok gondolatát, alárendeltjei vagyunk a szob-
rászművésznek. De ha a végén egy szobrász 
a megszületés sikeréért való közös izgalom 
után mosolyog, az a győzelem, a legnagyobb 
dicséret. A második fontos dolog a kitartás. 
Sokszor is nekimenni, hogy megcsináljuk, 
nem hagyjuk abba. És végül, amiben a leg-
esendőbbek vagyunk, a becsületes hozzáállás 
mindenben.
 Ez vezérelte a monori országzászlós kezek el-
készítésénél, a Kossuth és József Attila mellszobor 
felújításánál, az ’56-os emlékmű, vagy az Ady úti 
Iskola megrendelései esetében is. És ezért kér-
ték fel – a szokásos érmék mellett – a marton-
vásári Beethoven és kedvese, a Fiumei úti teme-
tőbe Sárkányölő Szent György, Tatára pedig egy 
kálvária-szoborcsoport és Mátyás király lovas-
szobrának öntészeti munkáira. Ugyanakkor saj-
nálattal veszi tudomásul, hogy egyre kevesebb 
pénz jut restaurációra, amivel megelőzhetnénk 
a szobrok komolyabb állapotromlását. B.G. 

Alázat, kitartás, BECSÜLET

Troznai István

Köszönjük, Lions!

Decemberben a Monori Hegyessy Lions Club 
karácsonyi ajándékcsomagokat adományozott 
helybéli családoknak. A 40 ajándékot, amelyek 
együttes értéke 200 ezer forintot tett ki, a tele-
pülés általános iskoláinak javaslatai alapján in-
tézményenként 10-10 gyermek vehette át, illet-
ve vihette örömmel haza. 
 A Lions Club akciója által kedvezményezett 
növendékek, családjaik, valamint a városi iskolák 
pedagógusai és a magam nevében köszönete-
met fejezem ki az adományozóknak nemes lel-
kű kezdeményezésükért. Tevékenységükhöz to-
vábbi sok sikert kívánok!

Dr. Patkós József, a Monori Jászai Mari  
Általános Iskola igazgatója

A Kossuth Lajos Általános Iskolában farsangi 
bált szerveznek február 7-én 19 órától. Az est 
folyamán zenél az Ötösfogat Zenekar. A ven-
dégeket vacsora, tánc és tombola várja. A be-
lépőjegyeket megvásárolhatják az iskola titkár-
ságán, Takács Katalin játékboltjában (Kossuth 
L. u. 95.) és Sinkovicz Henrietta virágüzletében 
(Dózsa György u. 44), ára: 3 000 forint. Támo-
gatói jegyet 500 forintért vásárolhatnak.  nfo  

Farsang a Kossuth iskolában
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Cukorbetegek egyesületének összejövetele 
Január 10. 
Közös Út Cukorbetegek Egyesülete. 
Művelődési ház

Közös nevező kiállítás-sorozat
Január 12. 17 óra 
Burjánné P. Ildikó festőművész  
kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

Hagyományos újévi koncert 
Január 18. 16 óra 
„Chopintől Straussig” – válogatás a zeneirodalom 
legszebb keringőiből. Közreműködnek: Mocsári 
Károly (Monor város díszpolgára) és Balázs Já-
nos (Junior Príma-díjas) zongoraművészek. 
Vigadó, díszterem

Magyar Kultúra Napja
Január 24. 16 óra
Ünnepi műsor alkal-
mából
Szép Szerelmem Ma-
gyarország címmel 
Nemcsák Károly és 
Tolcsvay Béla estje.
Vigadó, díszterem

Egyházi farsang
Január 31.
Művelődési ház

Közös nevező kiállítás-sorozat
Február 2. 17 óra 
Simon M. Veronika festőművész  
kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

Értesítjük önöket, hogy a Közös Út  
Cukorbetegek Egyesületének február 7-i
összejövetele technikai okok miatt elmarad!  

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

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.

Hirdetés

Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár 
januári programjai

Horgoló szakkör 
Január 10. 10 óra

„Hintóka-ringóka” foglalkozás
Január 14. 10 óra

Patchwork szakkör
Január 14. 16 óra

Arany Város Vándorkiállítás-megnyitó
Január 23. 17 óra
A kiállítás megtekinthető február 28ig. 

„Hintóka-ringóka” foglalkozás
Január 28. 10 óra

Patchwork szakkör
Január 28. 16 óra.

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

calberson G.E.

A Geodis Calberson Hungaria Logisztikai 
Kft. a világ több mint 50 országában működő, 
30.000 főt foglalkoztató, dinamikusan fejlődő, 
francia tulajdonú logisztikai szolgáltató vállalat.

Üllői telephelyünkre  
az alábbi munkakörbe munkatársakat keresünk:
ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ

Geodis Calberson Hungaria Logisztikai Kft. • H-2225 Üllő, Zöldmező út 3–5. 
Érdeklődni: +36-29/888-637-os telefonszámon, Fax: +36-29/888-695
E-mail: ildiko.toth@geodiscalbersonge.com • www.geodis.com

Elvárások:
•  minimum 8 általános iskolai végzettség
•  jó állóképesség, terhelhetőség
•  megbízhatóság

Feladatok:
•  a megrendeléseknek megfelelően áruösszekészítés, kézi raklapemelő 

segítségével

Munkarend: többműszakos, keretmunkaidős

Amit kínálunk: 
•  hosszú távú munkalehetőség egy fejlődő vállalatnál
•  a próbaidő letelte után béren kívüli juttatás
•  munkába járás támogatása
•  Cegléd–Üllő között, valamint Dánszentmiklós–Nyáregyháza–Csévharaszt 

–Vasad–Péteri–Gyömrő–Üllő útvonalon a bejárás vállalati buszjáratokkal 
megoldott

Hölgyek jelentkezését is várjuk!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük önéletrajzát az alábbi 
elérhetőségeink valamelyikére eljuttatni:
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Női labdarúgó- 
sikerek

Év végén is jól szerepeltek a monori úszók

A december 6-án rendezett me-
gyei záró fordulóval (Pest megyei 
Úszó Csapatbajnokság IV. forduló 
Százhalombatta) kezdődött a Mo-
nori SE úszóinak év végi versenyso-
rozata. 10 versenyző, az őszi sikeres 
felkészülést igazolva, jelentősen ja-
vított az eddigi időeredményein. 
A versenyen összesen 9 db érmet 
szereztek a Monori SE versenyzői: 
Bock Luca 2 ezüst, Koblencz Kristóf 
1 ezüst, Vargha Virág 2 arany, Ponyi 
Patrik 2 bronz, Kovács Patrik 2 ezüst.
 A Monor SE úszói közül 3 fiú állt 
rajthoz a felnőtt mezőnyben ( in-
dulási jogot az előzetesen meg-
úszott szintidőkkel lehetett szerez-
ni) a hódmezővásárhelyi Országos 

Hirdetés

KMOP-3.3.3-13-2013-0104 azonosítású pályázati projekt ke-
retein belül, Monori Rendőrkapitányság épületének napele-
mes rendszerének telepítése megtörtént.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 12 484 100 Ft összegű beruhá-
zásához uniós támogatásban részesült, amelynek köszönhetően 12 
kWp teljesítményű napelemes rendszer kerül telepítésre a Monori 
Rendőrkapitányság épületének tetőszerkezetére. 
A 2013.07.10-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közép-Magyaror-
szági Operatív Program Irányító Hatósága által meghirdetett „Meg-
újuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázati kiírás-
ra beérkezett „Napelemes rendszer telepítése a Monori Rendőrkapi-
tányság épületén” című pályázat sikeresnek bizonyult; az intézmény 
48 db napelemhez jut, amely a beruházásnak köszönhetően jelentős 
mennyiségű energiát takarít meg.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 12 484 100 Ft összegű támoga-
tásra jogosult a pályázat értelmében. A támogatás intenzitása 100 %.
A projekt során közvetlen célunk a vételezett villamos energia nagy-
mértékű kiváltása a háztartási méretű kiserőmű által termelt villa-
mos energiával. A megújuló energiafelhasználás növelésének ered-
ménye az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.
A projekt a tervezettek szerint 2014. október 16-ig megvalósult, 
amelynek során a telepített napelemes rendszer évente megközelí-
tőleg 14 700 kWh villamosenergia-fogyasztást fedez, amely évi kö-
zel 613 594 Ft költségmegtakarítást jelent az intézmény számára.
A projekt elősegíti a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kiala-
kítását, és példamutató magatartást állít a község polgárai számára.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Cím: 1139 Budapest Teve utca 4-6
Telefon: 06-1- 443-5800
E-mail: pestmrfk@pest.police.hu
Honlap: http://www.police.hu/
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az MSE első helyen zárta a PMLSZ 
Női Bajnokság Kelet csoportjának 
őszi idényét és megnyerte az öt-
csapatos törökbálinti Mikulás-ku-
pát. Fölényes győzelmükre jellem-
ző volt, hogy a legtöbb gólt rúgták 
és a legkevesebbet kapták. A torna 
gólkirálynője, a monori Nagy Viktó
ria lett. B. G.

Vidék Bajnokságon december 11. 
és 13. között. A több napos verse-
nyen mindegyikük új egyéni csú-
csot úszva, néhol a dobogóról épp 
csak lemaradva, pontszerző helye-
ken ( 1-8 ) végezett. Indulók : Ponyi 
Péter, Kovács Patrik, Ponyi Patrik
 A négyfordulós Budapest Kupa 
díjátadó gálán Budapesten a ver-
senysorozat összesített korosztá-
lyos versenyében a 13 éves fiúknál 
a legeredményesebb versenyző 
díját és vele együtt az ajándékokat 
Ponyi Patrik a Monor SE úszója ve-
hette át december 17-én.
 Az uszoda avatóval egybekö-
tött I. Győri Nemzetközi Swim Cup 
úszógálán a monori úszókat, Var-

gha Virág és Ponyi 
Patrik képviselte de-
cember 19-én. Az elő-
futamos és döntős 
lebonyolítás azt ered-
ményezte, hogy ver-
senyzőink, szerencsé-
re a kiváló úszásuknak 
köszönhetően, még 
este 8 órakor is dön-
tőket úsztak. Két ver-
senyzőnk 4 éremmel 
térhetett haza a ma- A Monori SE úszói, Pest megyei csapatbajnokság 

gyar és nemzetközi kiválóságo-
kat is felsorakoztató rangos me-
zőnyből. Érmeseink: Vargha Virág 
1 arany, 1 ezüst és 1 bronzérem, 
Ponyi Patrik 1 ezüstérem.
 A győri versenyről épphogy csak 
hazaérkezve, már másnap hajnal-
ban indultak is a versenyzők a többi 
társaikkal együtt a kétnapos viadal-
ra Hódmezővásárhelyre. A Naturtex 
Kupa Nemzetközi Úszóversenyen 
a Monor SE csapata 10 versenyző-
vel indult. A kétnapos versenyso-
rozat alatt több mint 60-szor rajtolt 
monori úszó a medencében. A sike-
res szereplést mi sem bizonyítja job-
ban, hogy versenyzőink a két nap 
alatt összesen 16 érmet szereztek és 
az érem mellé értékes ajándékokat 
kaptak. A korosztályonkénti és ne-
menkénti összesítésben a 2005-ben 
született lányoknál Vargha Virág ve-
hette át a különdíjként felajánlott 
serleget. Sokan a legjobb eredmé-
nyükkel jelvényes szintidőket úsztak.
 Érmeseink: Vargha Virág 1 
arany-, 5 ezüst- és 1 bronzérem. 
Bock Luca 1 ezüstérem, Ponyi Pat-
rik 1 ezüst-, 2 bronzérem, Kovács 
Patrik 2 bronzérem, Ponyi Péter 2 
ezüst-, 1 bronzérem. nfo

Második alkalommal szervez-
te meg karácsonyi jótékonysági – 
használt gyermekjáték és sport-
felszerelés – gyűjtését az MSE női 
labdarúgócsapata. Több helyi után-
pótlás együttes, a csévharaszti bir-
kózók és a felhívásra jelentkezettek 
segítségével 23 rászoruló – hátrá-
nyos helyzetű családban élő – gyer-
meknek sikerült ajándékcsomaggal 
örömet szerezniük.  G.

Adni öröm

MEMO

Vásárlócentrikus nyitva tartás!  
Mindenre kiterjedő és áttekinthető választék! • Bankkártyás fizetési 

lehetőség!  • Tartós és kiszámítható árképzés! • Folyamatos akciók! 
Jó megközelíthetőség, ingyenes parkolással!

TÖBB MINT 1000 FÉLE 
TERMÉK A KÖRNYÉK 

LEGNAGYOBB
VÁLASZTÉKÁVAL

RENDELKEZŐ
SZAKÜZLETÉBEN!

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

             

          

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, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító
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Monoron Ady Endre út 24. alatt 
2 darab különálló üzlethelyiség 
(21m2-19m2) kiadó.
Érd.: 06-30/479-3628 

Zártkerti ingatlanon felújításra 
szoruló lakóház eladó. 
Érd.: 06-30/479-3628

Tűzifa eladó! Akác guriga 2800 
Ft/q, tölgy-bükk guriga 2400 Ft/q, 
méteres rönk 2300 Ft/q, hasítás 
200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás ingye-
nes. Monoron, hitelesített hídmér-
legen ellenőrizheti a megvásárolt 
tűzifa tömegét. Tel.: 06-20/343-1067

Szőlőkvóta újratelepítési jog 2015. 
dec. 31-ig érvényes, megegyezés 
szerinti áron eladó, vagy értelmes 
dologra cserélhető. 
Tel.: 06-30/467-7216

Angol-lengyel-cseh  import 
tenyészszemlés, kitűnő minőségű 
szülőktől, Staffordshire bull terrier 
kölykök kiállítási, illetve tenyész cél-
ra is alkalmasan eladók, tenyésztő-
től. Tel.: 06-30/467-7216

Hentest keresünk monori húsüz-
letbe. Tel.: 06-29/412-046, 
06-20/204-8448

Apróhirdetés

Üllői telephelyünkre  
az alábbi munkakörbe munkatársakat keresünk:
RAKTÁRI DOLGOZÓ

Geodis Calberson Hungaria Logisztikai Kft. • H-2225 Üllő, Zöldmező út 3–5. 
Érdeklődni: +36-29/888-637-os telefonszámon, Fax: +36-29/888-695
E-mail: ildiko.toth@geodiscalbersonge.com • www.geodis.com

calberson G.E.

A Geodis Calberson Hungaria Logisztikai 
Kft. a világ több mint 50 országában működő, 
30.000 főt foglalkoztató, dinamikusan fejlődő, 
francia tulajdonú logisztikai szolgáltató vállalat.

Elvárások:
•  könnyűgépkezelői jogosítvány
•  jó állóképesség, terhelhetőség
•  megbízhatóság

Feladatok:
•  magasemelős targoncával termékek ki- és betárolása, feltöltés
•  a megrendeléseknek megfelelően áruösszekészítés, elektromos szállító 

targonca segítségével
•  áruátvétel, árukiadás

Munkarend: többműszakos, keretmunkaidős

Amit kínálunk: 
•  hosszú távú munkalehetőség egy fejlődő vállalatnál
•  a próbaidő letelte után béren kívüli juttatás
•  munkába járás támogatása
•  Cegléd–Üllő között, valamint Dánszentmiklós–Nyáregyháza 

–Csévharaszt–Vasad–Péteri–Gyömrő–Üllő útvonalon a bejárás 
vállalati buszjáratokkal megoldott

Hölgyek jelentkezését is várjuk!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük önéletrajzát az alábbi 
elérhetőségeink valamelyikére eljuttatni:

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

Computeres szemvizsgálat, 
kontaktlencse illesztése és rendelése
Szemüveghez és kontaktlencséhez  
kapcsolódó tartozékok széles választékban,  
szemüvegkészítés, -javítás  
megvárható.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szép-kártya elfogadóhely.

Multifokális 

lencse-akció!Csak nálunk 

40 % 

kedvezmény-

nyel.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
intenzív kresz-tanfolyam indul
január 13-án és 20-án 17 Órakor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

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

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

További részletek honlapunkon a  
www.faysuli-gomba.hu és a 06-29/433-554 

telefonszámon.

A Fáy András Református Általános Iskola és AMI 
ANGOL és TANÍTÓ (rajz spec.koll., angol spec.koll.,  
angol nyelvismeret előny)  

szakos pedagógusokat keres.



Telefon: 06-70/368-4817 
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 0,5 l   

139 Ft

Arany - 
ászok 0,5 l   

db/#
179/169 Ft

Soproni 
0,5 l   db 
169 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz bubis

1,5 l db/# 
95/89 Ft

B rizs 
1 kg

179 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

Pepsi  
cola

0,33 l  dob.
99 Ft

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

139/129/119
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 Ft

Coccolino 
1 l db/#

459/419 Ft

Löwenbrau  
0,5 l # 

159 Ft

Suniol  
étolaj 

1 l db/15 db 
299/279

Ft Vénusz 
étolaj 1 l 

389 Ft

Kutya-
konzerv 

1250 g  12 db-tól 
219 Ft

Kutya-
szalámi 

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

Ft

Milka
 100 g db/20 db

219/199 
Ft-tól

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l db/#   

749/699 
Ft

Silan  
1 l db/#

449/399 
Ft

Mleko 
UHT tej 

1 l/#
159/149 Ft

Nescafe  
3in1 10 db-os

db/1#/3#
369/359/339 

Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#
389/399

Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Riesen-
brau 0,5 l db/#

129/119 Ft

Pince- 
mester 

2 l fehérbor db/# 
459/429 Ft

Martini  
Bianco 0,75 l 

1390 Ft

Adambrau
0,5 l   

129 Ft

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,5 l dob. #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Ft
Pepsi cola 2,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Ft
Red bull 0,25 l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Balaton Boglári fehér, vörös   0,75 l  . . . .399 Ft
Ballantines 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4490 Ft
Coca Cola 2 l   #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft 
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Ft
Nestea 1,5 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Omnia 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 Ft
Denis ecet 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . 599/549/499 Ft

Cillit Bang 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Ft
Dosia 9 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . . 2990 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér . . . . . . . . . . 2990 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/# . . . . . . 339/329 Ft
Persil duo tabs 15 db-os . . . . . . . . . . . . 1190 Ft
Tisza 2 tekercses kéztörlő . . . . . . . . . . . .129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . . 1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapír extra  . . . . . . .149 Ft

UHT tej  1,5 l    db/# . . . . . . . 159/149 Ft

# jel = karton, rekesz

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon 
bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarékszövetkezet 
Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények 
között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem 
alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása 
eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Akár 1.000.000,- Ft!

Fogyasztási kölcsön

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU.

Lássunk egy példát!
500.000,- Ft,
3 éves futamidőre
mindössze havi 16.846,- Ft-tól.

Gyors, egyszerű, akár
kezes és ingatlan
fedezet nélkül!
Ön dönt, mire költi el!

 Gombai fiók: 29/433-472 Nyáregyházi fiók: 29/490-022 Úri fiók: 29/656-250
 Monori fiók: 29/410-396 Pilisi fiók: 29/496-174 Vasadi fiók: 29/494-021

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

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

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk

minden, ami víz-, gáz- és  központifűtés-szereléssel 

kapcsolatos valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

– keritésfonat és kiegészítők széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  

és házi vízellátók 
nagy választékban


