
az 1848-49-es forradalom  
és szabadságharc eseményeiről történő 
megemlékezésre és az azt követő koszorúzásra.

Tisztelettel meghívjuk Monor város lakosságát  
a 2015. március 15-én 11 órakor  
a Kossuth-szobornál megrendezésre kerülő, 

Ünnepi beszédet mond  
dr. Zsombok László Monor város polgármestere

Ünnepi műsort adnak az Ady Úti Általános Iskola diákjai

Várjuk önöket szeretettel: Monor Város Önkormányzat

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXIV. évfolyam 3. szám • 2015. március 3. 

Pályázatok útján 
fejlődik a város 3.  old.

Nem emelkednek 
a bérleti díjak 3.  old.

A szelektív  
hulladék- 
gyűjtésről 5.  old.

Megkezdődik 
az ivóvízhálózat 
tisztítása 6.  old.

Ahol önmagukra 
találtak 10.  old.

Új arcok az 
MSE keretében 14.  old.

Jön a tavasz 7.  old.

Simon M. Veronika  
és a „múzsák  
testvérisége” 12.  old.

Óvodai beiratkozás 
ÁPRILISBAN
Tavaly 600 férőhelynél is több várta a monori gyer
mekeket a helyi óvodákban. Az óvodába beiratkozó 
gyermekek száma feltételezhetően idén sem csökken.  
A következő nevelési évre három időpontban írathatják 
be azokat a gyermekeket, akik 2015. augusztus 31. 
napjáig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal 
még nem rendelkeznek. Az óvodai beiratkozáshoz 
kapcsolódó további fontos információkat olvashatnak 
a Tudnivalók az óvodai beiratkozásról című cikkben.  4. old.



Akciós árak  március 16-tól 28-ig.

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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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

Sertés-
oldalas

Ft/kg

990,-Libatepertő
250 g

Ft/db

990,-

Bőrös császár

Ft/kg

890,-

Egész  
csirke

Ft/kg

599,-

Kacsa  
bőrös háj

gyf.
Ft/kg

Kacsafarhát
gyf.

Ft/kg

150,-Csikeszárny
gyf.

Ft/kg

450,-

Füstölt
csülök

Ft/kg

990,-

Tyúk, kakas

Ft/kg

690,-

Ft/kg

1150,- Hevesi  
csípős, 

csemege  
füstölt 

kolbász

Ft/kg

1190,-

Ft/kg

2200,-Szív-
sonkaParaszt  

lapocka

Ft/cs.

1490,-Hízott  
kacsamáj

gyf.
Ft/kg

3490,-

Csirkemell
csontos

Ft/kg

890,-Sertés 
hosszú

karaj
Ft/kg

1090,-

490,-Pacal
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Új tagokat választott a képviselő-testület a 
Monori Városfejlesztő Kft. felügyelőbizottsá gá ba. 
A korábbi tagok (Dessewffy Andor elnök, Varga 
Jenő és Zátrok Károly) mandátuma 2014. végén 
lejárt. A kft. alapító okirata szerint a felügyelő-
bizottság elnökét és tagjait a képviselő-testület 
tagjai közül jelölik ki legfeljebb három évre. 
 A képviselő-testület 2018. február 12-ig terjedő 
időtartamra Dessewffy Andort, Csúzi Szabolcsot 
és Lendvay Endrét választotta a felügyelőbizott-
ság tagjainak.
 A tagok feladata többek között a társaság ügy-
vezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai tá-
mogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme.  N.

Új tagok felügyelik 
a városi társaságot

Pályázatok útján fejlődik a város

Befizetett adója 1%-ával, továbbá eseti tá-
mogatással ön is sokat segíthet a Monori Böl-
csőde gyermekeinek, hogy mindennapjaikat 
vidáman tölthessék intézményünkben.
 Alapítványunk neve: Monori Bömbölde Ti-
pegők Alapítvány.
 Adószámunk: 18689527-1-13
 Számlaszámunk: 10103843-44123800-
00000008
 Köszönjük felajánlásukat, segítségüket! nfo

Ön is segíthet 
a bölcsődének!

ÖNKORMÁNYZAT

Magyarország köztársasági elnöke az Orszá-
gos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésé-
re az ez évi ülnökválasztást március 7. és április 
30. közé eső időtartamra tűzte ki. A bíróságok 
számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptör-
vényben rögzített társasbíráskodás elvének 
megfelelően – az ítélkezés menetében meg-
felelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni. 
 A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye 
szerint illetékes helyi, illetve települési nem-
zetiségi önkormányzat testülete választja. 
 Az ülnökválasztásról bővebb információt a 
www.monor.hu weboldalon olvashatnak.  nfo

Bírósági ülnökök jelölése

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
2014-ben is több pályázaton indult Monor önkor-
mányzata. Az elmúlt évek legjelentősebb beru-
házásai közé tartozik a városközpont rehabilitáci-
ója, a Kistó és környezetének megújítása, illetve a 
jelenleg is folyamatban levő ivóvízminőség-javí-
tó program. 
 Az Európai Uniós támogatások költségvetési 
ciklusonként, hét évente változnak. Az új költség-
vetési ciklus 2014-től 2020-ig tart. Az új időszak pá-
lyáztatási rendszere jelentősen megváltozik, a Kö-
zép-magyarországi Régió számára, Budapest és 
Pest megye fejlettségi szintjéből adódóan, keve-
sebb forrás jut. 
 A Pest megyei fejlesztéseket a megye terü-
letfejlesztési koncepciója és programja alapozza 
meg. A Pest Megyei Területfejlesztési Programban 
megfogalmazott célkitűzésekre építve úgyneve-
zett integrált területi programokat állítanak ösz-
sze. Monor képviselő-testülete több fejlesztési 

Új háziorvos 
az 1. körzetben

Nem emelkednek 
a bérleti díjak

Egészségügyi okok miatt átadta háziorvosi pra-
xisát dr. Kiss Tibor. A monori 1. számú háziorvosi 
körzet doktora 2009. óta látta el praxisbeli felada-
tait, melyeket dr. Szeri Irén vesz át. A praxis átadá-
sát előzetes egyeztetés előzte meg, a megállapo-
dást követően Kiss Tibor tájékoztatta döntéséről a 
város vezetését. 
 Szeri Irén főorvos, tüdőgyógyász, klinikai immu-
nológia és allergológia szakorvosi végzettséggel 
rendelkezik. Legutóbb Pécsen szakorvosként dol-
gozott, korábban háziorvosként és helyettes házi-
orvosként is praktizált. 
 A képviselő-testület határozatlan idejű szerző-
dést köt Szeri Irén cégével, a Dyszimed Kft.-vel. A 
doktornő március 1-jétől felel az 1. számú felnőtt 
háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásáért.   V.

Patkányirtás

A Kövál Nonprofit Zrt. felhívja a tisztelt lakosság 
figyelmét, hogy a 2015. évi városi patkányirtás ta-
vaszi fenntartási munkálatainak időpontjai a követ-
kezők: április 04–05., április 11–12., április 18–19. és 
április 25–26. Esetleges új igény bejelentését már-
cius 27-ig várjuk a 29/611-301/213 mellékű telefon-
számon. Gorka József, városüzemeltetési ágazatvezető

Újabb fejlesztések a Strázsahegyen

Az elmúlt években a Monori Pincefalu látvá-
nyos fejlődésnek indult, egyre több pince újul 
meg és ma már egy-egy rendezvényre akár több 
ezer vendég is érkezik. 
 A Monori Borút Egyesület, a Magyarországi Pin-
cefalvak Vidékfejlesztési Szövetsége konzorciumi 
partnereként támogatást nyert az Orbán tér meg-
újításának első ütemére, a kilátó és az Orbán tér 
közötti útszakasz felújítására, valamint a kilátó terü-
letének környezetrendezésére, szabadtéri színpad 
felállítására. A LEADER Térségek Közötti Együtt-
működési programra benyújtott sikeres pályázat 
eredményeként a kilátó területe a jövőben való-
di közösségi hellyé válhat, egyúttal megvalósítási 
helyszínként szolgálhat a kisebb-nagyobb rendez-
vények számára is. A beruházások mellett kiemelt 
szerepet kapott a projektben a hazai pincefalvak, a 
szőlő- és borkultúra népszerűsítése is. A „Kalando-
zások a magyar pincefalvakban”-programelemnek 
köszönhetően várhatóan mind több „kalandor” ér-

kezhet a monori vendégváró pincészetekbe, vala-
mint az itt tartott eseményekre, fesztiválokra is. 
 A projekt zárásaként, egyúttal a kilátó területén 
kialakított „Pincefalvak Főtere” ünnepélyes átadásá-
ra március 14-én 11 órakor kerül sor. Ezt követően a 
Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövet-
sége tagjai és meghívott vendégei, valamint a he-
lyi érdeklődők részvételével egész napos rendez-
vényre kerül sor az Orbán téren és a Kult Pincében. 
Az eseményre várhatóan 10 pincefaluból érkeznek 
vendégelőadók, a rendezvény szervezője a Monori 
Borút Egyesület és a Vigadó Nonprofit Kft. nfo

Az önkormányzat tulajdonában több olyan in-
gatlan is található, melyet évről évre bérlet és ha-
szonbérlet útján hasznosít. A képviselő-testület 
februári ülésén tárgyalta az ingatlanok idei évre vo-
natkozó bérleti díját. A tárgyalást követően a képvi-
selők úgy döntöttek, hogy idén nem módosítják az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyi-
ségek bérletére, cseréjére, valamint elidegenítésére 
vonatkozó önkormányzati rendeletet, így a lakóin-
gatlanok és a haszonbérleti formában hasznosított 
ingatlanok bérleti díja sem emelkedik idén. 
 A döntésről az érintett bérlőket a Műszaki, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda 
(MÜVÁK) értesíti.  N.

tervet is továbbított a Pest Megyei Önkormányzat-
hoz. A tervek a város fejlődése szempontjából je-
lentős elképzeléseket tartalmaznak: óvoda létesíté-
se a Bajcsy-Zsilinszky utca. 11. szám alatt, a Monori 
Tesz-Vesz Óvoda fejlesztése (a Katona J. u. 26. szám 
alatti 1028 m2 alapterületű Tesz-Vesz Óvoda és az 
óvodák ellátását szolgáló konyha elbontása és új 
épület építése.), a városi uszoda energiahatékony-
ságának növelése, a Kossuth Lajos Általános Isko-
la energetikai korszerűsítése és felújítása, kerék-
párút építése Monor területén (Kossuth Lajos utca, 
József Attila utca), a Szterényi József Szakközépis-
kola és Szakiskola energetikai felújítása (4250 m2 
hasznos alapterület), és a József Attila Gimnázium 
és Szakközépiskola energetikai felújítása (5220 m2 
hasznos alapterület). 
 A beruházásokkal kapcsolatos döntés még 
nem született meg, a képviselő-testület célja, 
hogy a lehető legtöbb elképzelés megvalósuljon 
a tervezetből. BRT
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NEVELÉS

Tudnivalók az ÓVODAI  
BEIRATKOZÁSRÓL
Értesítjük a tisztelt szülőket, 
hogy a 2015/2016os nevelési 
évre az óvodáskorú gyermekek 
jelentkezése a következő 
időpontokban történik: április 20. 8 
órától 18 óráig, április 21. 8 órától 
16 óráig, április 22. 8 órától 16 óráig.

Sajátos nevelési igényű gyermekeket az 
alapító okiratuk szerint a következő óvo-
dák nevelhetnek:
 Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 
Monor, Kossuth L. u. 37., tel.: 06-29/410-
739) – szakértői és rehabilitációs bizott-
ság szakvéleménye alapján enyhe fok-
ban mozgássérültek.
 Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Mo-
nor, Katona J. u. 26., tel.: 06-29/413-414) 

– szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján enyhe értelmi fo-
gyatékosak vagy enyhe mentális retar-
dációban szenvednek, vagy beszédfo-
gyatékosak vagy elektív mutizmusban 
szenvednek.
 Monori Napsugár Óvoda (2200 Mo-
nor, Jászai Mari tér 1., tel.: 06-29/413-228) 

– szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján enyhe értelmi fo-
gyatékosak vagy beszédfogyatékosak.
 Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, Pe-
tőfi S. u. 29., tel.: 06-29/411-244) – szak-
értői és rehabilitációs bizottság szakvé-
leménye alapján beszédfogyatékosak, 
vagy tanulásban akadályozottak.
 Monori Szivárvány Óvoda (2200  
Monor, Toldi u. 5., tel.: 06-29/410-885) 

– szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján enyhe értelmi 
fogyatékosak, vagy a tanulásban akadá-
lyozottak.

Sajátos nevelési igény

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

KeréKpár center
Minőségi  

kerékpárok

NE UTAZZ, VÁSÁROLJ HELYBEN!

Nézz szét nálunk az otthonodból: 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

JOBBAN JÁRSZ, HA HELYBEN VÁSÁROLSZ  
ÉS A MEGTAKARÍTOTT ÍDŐT BRINGÁZÁSSAL TÖLTÖD!

             

          

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
Hirdetés

E zeken a napokon kell beíratni azokat a gyer-
mekeket, akik 2015. augusztus 31. napjáig 
betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszony-

nyal még nem rendelkeznek.
 A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jo-
gos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév be-
töltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai ne-
velésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sa-
játos helyzete indokolja.
 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai neve-
lésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő 
időben az óvodába nem íratja be, a szabálysérté-
sekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
 Az óvodai nevelésben való részvételre kötele-
zett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját kö-
vető tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyzőt.
 Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni fel-
vételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, 
akik 2015. augusztus 31-e után töltik be a 3. élet-
évüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti 
időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
 A nevelési év első napja 2015. szeptember 1., 
utolsó napja 2016. augusztus 31.
 Monor Városi Önkormányzat alapító okira-
ta szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája 
nincs a településnek.

 Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozza magával a 
www.monor.hu oldalról letölthető, vagy az óvo-
dában beszerezhető, kitöltött jelentkezési lapot.

Beiratkozáshoz 
szükséges dokumentumok

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót és lak-
címet igazoló hatósági igazolványt (lakcím-
kártya), a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya), 
a gyermek TAJ-kártyáját, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, a gyermek kötelező védő-
oltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az ol-
tási könyvét, a gyermek esetleges betegségeit 
igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésé-
vel kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, 
szakértői véleményeket, az étkezési térítési díj 
csökkentésére jogosító körülményeket igazoló 
dokumentumokat, amennyiben a gyermeke hal-
mozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni 
ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló doku-
mentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági 
határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), va-
lamint amennyiben a szülő(k) munkahelye a kör-
zetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzet-
be tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) 
munkavégzés helyére vonatkozó munkálta-
tói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő 
a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igény-
be fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, 
GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig. Nem 
magyar állampolgárságú gyermek esetében a 
szülő Magyarország területén tartózkodásra jo-
gosító engedélyének másolatát.
  

 Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozás-
ra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik 
munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és dön-
téséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartal-
mazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és 
határidejét is.
 Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szü-
lői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől szá-
mított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbe-
zési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az 
óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másod-
fokú döntést.
 Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban 
elhelyezett hirdetményben, valamint Monor város 
honlapján, a www.monor.hu oldalon tájékoztatá-
sul közöljük. Monor Városi Önkormányzat



A monori hulladéklerakó ud-
varban térítésmentesen ad-
ható le a háztartási veszé-
lyes hulladék: sütőolajok, 
zsírok, olajos, vegyszeres 
göngyöleg, gyógyszerma-
radvány, akkumulátorok, ele-
mek, elektronikai hulladékok, 
lom hulladékok, egy garni-
túra személygépkocsi gumi-
abroncs. 

Adja le ön is!
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Nyitva:

 H-P: 8-18, 

Szo: 8-13
szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

2015. ÁPRILIS 1. 
NYUSZI-VONAT  

MONORON
Délután 13 órától menjetek 

a Sparhoz, váltsatok jegyet a 
nyuszi-vonatra, szálljatok le 
a Goods Marketnél. Megéri! 

Nyuszianyó  
ajándékot oszt!

Részletek:
A/4-es lapra 
rajzolj egy húsvéti tojást, színezd, fesd, 
díszítsd kedved szerint!
2015. 03. 30-ig postázd el címünkre, 
vagy add le üzletünkbe.
Ne felejtsd el ráírni a borítékra  
a nevedet és címedet!

5000 Ft 50
0

0
 F

t

azaz ötezer forint

5000 Ft 50
0

0
 F

t

azaz ötezer forint

5000 Ft

50
0

0
 F

t

azaz ötezer forint

Te rajzold le  

a legszebb  

húsvéti tojást!

Most nyerhetsz 

vele!

2015. április 1-jén,  

15 órakor Nyuszianyó a  

három legszebbet kiválaszt-

ja és 5000 Ft értékű Goods 

Market ajándékutalvánnyal 

ajándékozza meg alkotóját!

A szilárd kommunális hulladékgazdálko
dás szabályozásában január 1jén egy új 
kormány rendelet hozott változást. A rendelet 
pontosította és konkretizálta a lakossági szilárd 
kommunális hulladék gyűjtésének részleteit. 

A 
rendelet hatályba lépésé-
vel kötelezte a közszolgálta-
tót a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtés megszervezésé-
re, legalább a papír, a műanyag és 
a fém szelektíven gyűjtött hulladé-
kok esetében. 
 A begyűjtött hulladékot elő-
kezelés keretében különválogat-
ják, majd értékesítik. A szelektíven 
gyűjtött üveghulladék gyűjtését 
a gyűjtőszigeteken, illetve a hulla-
dékudvarban kell megoldani. 
 A monori önkormányzat része a 
Duna-Tisza-Közi Nagytérségi Regi-
onális Szilárd Hulladékgazdálkodási 
Rendszer végzi, amelyet koncesszi-
ós formában a Hírös Hulladékgaz-
dálkodási Kft. üzemel-
tet. A Kövál Nonprofit 
Zrt. a maradék hulla-
dék ártalmatlanítását, a 
zöldhulladék részbeni 
hasznosítását és a ve-
gyes csomagolási hul-
ladék előkezelését e 
rendszeren keresztül 
oldja meg. A hasznosít-
ható csomagolási hul-
ladék értékesítését erre 
engedéllyel rendelkező 
szakcégeken keresztül végzi.
 A rendelet szintén kötelező-
en előírja a hulladékudvar működ-

tetését. Részvénytársaságunk a 
Bajcsy-Zsillinszky út végén találha-
tó hulladékudvart 2014. július 1. óta 
üzemelteti.
 A biológiailag lebomló hulladék 
házhoz menő gyűjtését 2015-ben 
még kötelezően nem írta elő a ren-
delet, azonban 2016-től már ez is 
kötelező lesz. A szabályozás meg-
engedi a házi és a közösségi kom-
posztálást is a telepi komposztálás 
mellett. 

Sokan tartoznak
Részvénytársaságunk a szelektív 
hulladékgyűjtést, a gyűjtőszigetek 
és a hulladékudvar üzemeltetését a 
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.-től 

vette át 2014. febru-
ár 1-jén. A Hírös Kft. a 
hulladékgazdálkodás-
nak ezen részeit fel-
mondta, így az önkor-
mányzatok igényeinek 
megfelelően a Kövál 
Nonprofit Zrt. megol-
dotta ezeket a felada-
tokat. Ezekre a tevé-
kenységekre a fedezet 
már a 2014. évben 
sem állt rendelkezé-

sünkre. Míg a vegyes csomagolá-
si hulladék gyűjtése, előkezelése és 
értékesítése az Országos Hulladék 
Ügynökségen keresztül elérhető ál-
lami támogatással közel rentábi-
lis, a biológiailag lebomló hulladék 
gyűjtése és ártalmatlanítása, vala-
mint a hulladékudvar üzemeltetése 
semmilyen bevétellel nem rendel-
kezik, illetve rendelkezne, ha ennek 
igénybevétele térítéses formában 
működne. A biológiailag lebom-
ló hulladék házhoz menő gyűjté-
sének térítési díja fedezné a szál-
lítás, gyűjtés és az ártalmatlanítás 
költségeit. 
 Sajnos a hulladékgazdálkodás 
bevételei terén a lakossági kintlé-
vőség nagyon magas, mert a fize-

tési morál, valamint a nem fizetés 
szankcionálása nem elégséges.
 A Kövál Nonprofit Zrt.-nek to-
vábbra is eltökélt szándéka a hulla-
dékgazdálkodás komplex megszer-
vezése és fenntartása. 
 Nagyon fontos a lakosság pozitív 
hozzáállása a szelektív gyűjtéshez, 
amely jelenleg még nem mond-
ható kielégítőnek. A vegyes cso-
magolási hulladék szelektív gyűj-
tését a lakosságnak 50 százaléka 
veszi komolyan. Sajnos azonban az 
így kitett zsákok tartalmának több 
mint 20 százaléka nem hasznosít-
ható. Az új kormányrendelet meg-
tiltja a szelektíven gyűjthető hul-
ladékok elhelyezését a maradék 
hulladékgyűjtő edénybe (kukába), 
ennek a tiltásnak érvényt szerezni 
azonban a helyi önkormányzatok-
nak kell, rendeletalkotással. 

Fontos a komposztálás
A tévedések elkerülése végett ez-
úton is hangsúlyozzuk, hogy a sze-
lektíven gyűjtött vegyes csomagolá-
si hulladékot előkezelés és válogatás 
után hasznosítják. Ugyanez törté-
nik az üveghulladékkal is, amely a 
gyűjtőszigeteken kerül begyűjtésre 
és válogatás után szakcég szállítja el 
hasznosításra. A biológiailag lebom-
ló hulladék elhelyezése esetünkben 
kétféleképpen történhet: elszállítjuk 
a Duna-Tisza-Közi Nagytérségi Regi-
onális Szilárd Hulladékgazdálkodá-
si Rendszer részeként Nagykőrösön 
működő központi komposztálóba, 
illetve a helyi szennyvíztisztító tele-
pen képződő szennyvíziszappal ke-
verve mezőgazdasági hasznosításra 
kerül. Az időjárástól függően a bi-
ológiailag lebomló hulladék meny-
nyisége kezelhetetlen mértéket is 
elérhet, ezért ösztönözni kell a la-
kosságot a házi komposztálás mi-
nél szélesebb alkalmazására. Tár-
gyalásokat folytatunk komposztáló 
edény forgalmazásával foglalkozó 
kereskedésekkel, szeretnénk bizo-
mányosi értékesítés formájában se-
gíteni a lakosságnak a komposztáló 
edényzet beszerzését. 
 A szelektíven gyűjtött, illetve 
gyűjtendő hulladék szállítási idő-
pontját a honlapunkon (www.
kovalzrt.hu)  negyedévenként 
megjelentetjük. A házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtését április hó-
napban kezdjük. 
 Ezúton ismételten kérjük Monor 
tisztelt lakosságát, hogy a szelek-
tív hulladékgyűjtés lehetőségét mi-
nél nagyobb arányban és minél fe-
gyelmezettebben vegye igénybe. 
Ezzel párhuzamosan csökkenthetik 
a maradék hulladékgyűjtésére szol-
gáló kukaedény méretét és a köz-
szolgáltatás díját. 

Takács Endre, elnök-igazgató, 
KÖVÁL Nonprofit Zrt.

„Az új kormány-
rendelet megtilt-
ja a szelektíven 
gyűjthető hulla-
dékok elhelye-
zését a maradék 
hulladékgyűjtő 
edénybe”

A SZELEKTÍV  
hulladékgyűjtésről
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COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT,
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS, 
-RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011
Női, férfi-, gyermek- és sportszemüveg-
keretek széles választékban kaphatók.

Speciális szemüveglencsék, 
napszemüvegek, nagyítók,  ápolószerek, 

tokok, kiegészítők forgalmazása.
ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 
FIZETÉSI LEHETŐSÉG

VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Februártól új helyen!
SZEM ÍRISZ OPTIKA
ADY 24  ÜZLETHÁZ

Monor, Ady Endre út 24.

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

Nyitva: keddtől péntekig: 9:00–17:00-ig
szombaton: 9:00–12:00-ig

Hirdetés

Csinos Károly egyéni vállalkozó: 
Tel.: 06-70/384-6746

Kovács István: 06-70/355-5118
E-mail : csinosk@freemail.hu

Minden, ami 
kémény!

•   Vállaljuk kémények 
bélelését, szerelt 
kémények 
kivitelezését, 
kályhákhoz, 
kandallókhoz alu 
és rozsdamentes 
kivitelben.

•   Turbós gázkazánok 
kéményeinek 
kivitelezését, teljes 
körű ügyintézését!

•   Vállalunk  minden 
nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkákat!

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

Kiadó  
Monor központjában 20 m2-es 

felújított helyiség  
üzletnek, irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni napközben  
a 06-30/472-5616  

telefonszámon lehet!

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM Nicolette
             étterem – panzió

Monor, Ady Endre u. 38. 

 ÉTEL-HÁZHOZSZÁLLÍTÁS A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Fizesse be nálunk gyermeke menzáját  
vagy idős szülei ebédjét! 

Esküvők és  rendezvények lebonyolítását vállaljuk.
Erzsébet- és meleg étkezési utalványt elfogadunk.

Tel.: 06-29/414-524
Nyitva: H–Cs, V: 7–22, P, Szo: 7–23

Kísérje 
figyelemmel 
étlapunkat 
a facebook- 
oldalunkon.

KÖZÖSSÉG

MEGKEZDŐDIK 
az ivóvízhálózat tisztítása
Március 9től augusztus végéig tart  
a monori ivóvízhálózat tisztítása.  
A munkálatokra azért van szükség, 
mert a vezetékekben sok helyen 
keletkezett lerakódás a víz magas 
oldott ásványianyagtartalma miatt. 

A 
keletkezett lerakódásokat érdemes eltá-
volítani, hiszen már épül az új víztisztító-
mű, amely kiszűri a vízben jelenleg  

megtalálható vasat, mangánt és ammóniát.  
A csőhálózat karbantartása nélkül pedig már a 
megtisztított víz ismét ásványi anyagokkal és 
egyéb szennyeződésekkel telítődne. 
 A kivitelező vállalkozás a munkálatokat a 
Daköv Kft. Monori Üzemigazgatóságának szak-
mai felügyelete mellett végzi. Márciusban a 
következő utcákban végezik a tisztításokat: a 
Kistói utca 4-es számú főút és Kossuth Lajos 
utca közötti szakaszon, az Ady Endre utca 4-es 
számú főút és a Balassi Bálint utca között, to-
vábbá a Kossuth Lajos és a Székely Bertalan ut-
cában. (Az áprilisban érintett közterületekről 
újságunk következő számában jelenik meg tá-
jékoztató.)
 A tisztítási munkák reggel 7 és délután 18 óra 
között zajlanak, ekkor átmeneti nyomáscsökke-
nésre és vízhiányra lehet számítani. Az érintett 
lakosokat a vízhiányt megelőzően 72 órával kü-
lön értesítik, illetve pontos tájékoztatást kapnak 
a vízminőség esetleges változásáról.
 A tisztítás következtében egy rövid időre a víz 
zavarossá válhat, azonban a víz ülepítés után fo-

gyasztásra alkalmassá válik. Ugyanakkor javasol-
juk, hogy az érintett időszakban, a munkálatok 
megkezdése előtt (7 óráig) vételezzenek szük-
ségleteiknek megfelelően ivóvizet. A vezetékhá-
lózat ellenőrzésének befejezését követően rövid 
időn belül visszaáll a korábbiakban megszokott, 
kiegyensúlyozott vízellátás és vízminőség.
 Kérjük a lakosságot, valamint az érintett te-
rületek intézményi és ipari fogyasztóit, hogy a 
jelzett időszakban vízfelhasználással üzemelő 
háztartási gépeik, műszaki eszközeik üzemelte-
tésére fokozottan figyeljenek!
 A vízvezeték-hálózat tisztításához munka-
gödröket kell kialakítani, így az érintett közterü-
leteken útszűkületekre is számítani lehet. 
 Kérjük a fogyasztókat, hogy a munkálatok so-
rán legyenek türelemmel, hiszen mindannyiunk 
érdeke, hogy augusztustól tiszta, jó minőségű 
víz folyhasson valamennyi monori csapból. 

Monori Városfejlesztő Kft.
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Bár az enyhe tél után az időjárás még megtréfálhat 
bennünket, de a márciusáprilismájus időszaka 
mindenképpen e vonzó – már mindannyiunk által 
áhított – évszak ígéretével kecsegtet. A naptár 
szerint a meteorológiai tavasz kezdete: március 1.; 
a csillagászatié pedig a tavaszi napéjegyenlőség, 
idén március 20. Megkérdeztünk néhány ille
tékest, városunk hogyan készül a tavaszra? 
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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

ÉPüleT-
gÉPÉSzeTi 

szerelvények 
boltja

A 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. és az 
Uszoda Nonprofit Kft. fúzi-
óját követően nálunk kon-

centrálódik a városüzemeltetés 
– mondta Takács Endre, a Kövál 
Nonprofit Zrt. igazgatója. – A is-
kolai konyhák és tálalókonyhák 
működtetése mellett mi üzemel-
tetjük a belső és külső piacot, va-
lamint a temetőket tartjuk rend-
ben. Cégünk komplex módon 
látja el a kommunális szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos közszolgálta-
tást is. A feltett kérdés szempont-
jából a legfontosabb feladatunk 
a közterület-fenntartás és ápo-
lás. Fel kell számolnunk a tél kára-
it, például az útfelfagyásokat, javí-
tani kell az útszéleket. A kátyúzást 

végző céget hagyományosan pá-
lyázati úton választjuk ki. Az utak 
rendbetételére 6,9 millió forint a 
városi keret. Ennek maradékából 
végezhetünk útstabilizálást, mint 
tavaly a Hegyessy-tanyán vagy a 
mendei úton a pincék felé, mely-
hez felhasználható az általunk be-
gyűjtött és daráltatott inert hul-
ladék. 
 Feladatunk a városi parkok, ját-
szóterek nagy karbantartása, vi-
rágosítása, a fák tavaszi metszé-
se, márciustól a fűnyírás. Az ónos 
jégkár további helyreállítása is hát-
ravan, mind az útszéli és utcai fák 
esetében, mind a Tavas parkban, 
aminek takarítására is most kerül-
het sor, mert eddig a talajra nem 

lehetett rámenni. Fokozott figyel-
met fordítunk a belváros ápolásá-
ra. Ezt a városüzemeltető ágazat 
gépesítésével, a napi takarítást pe-
dig közmunkásokkal végezzük. Je-
lentősen nőtt annak a területnek a 
nagysága, amire figyelnünk kell. Az 
OTP előtti szökőkút takarásának és 
az angyalos szökőkút becsomago-
lásának eltávolítása is már a tava-
szodás biztos jele lesz.
 Kerepeszki Ildikótól, a Műszaki, 
Városgazdálkodási és Környezetvé-
delmi Iroda vezetőjétől megtud-
hattuk, hogy a főtéri mesterséges 
patak, a körforgalmi, OTP előtti és a 
kistói szökőkút újraindítása az idő-
járástól függően 2013-tól az üze-
meltetési-karbantartási szerződés 
alapján az építő Ganz Hidro Kft. ha-
tásköre.
 Vadas Ferencnét (a KÖVÁL ága-
zatvezetőjét) a parkosítás tapaszta-
latairól kérdeztük.
 – A fák rügyfakadás előtti met-
szése folyamatos. A fűátfésülés és 
takarítás is hozzátartozik feladata-
inkhoz. Három hozzáértő kertész 
irányításával a munka fizikai részét 
közmunkások végzik. Már tavaly 
októbertől kezdődtek a virágosítás 
előzményei, akkor ültettük el a ta-
vaszi virágokat. A vasúti körágyás-
ban elhelyezett apró virágú árvács-
ka téli alvása után gyönyörűen fog 
ragyogni. Ott öntözőrendszer is ki-
épült. Ezzel kapcsolatban egy ne-
gatív jelenséget is feltétlenül meg 
kell említenem, ami megnehezíti 
munkánkat. Lopkodják az öntöző-
rendszer szerkezeti elemeit, ame-
lyek nagyon drágák.
 Jó lenne, ha közös értékeinkhez 
hozzátenni és abból nem elvenni 
igyekeznénk  valamennyien, hiszen 
környezetünk szépülése mindany-
nyiunk örömét szolgálja.  B.G.

JÖN A TAVASZ

Hirdetés

QUADSPRINT
2015. március 15.

Monori Motokrosszpályán 
amatőr és profi kategóriában.

Junior, Lady, 400 ccm, 4 x 4, Crossquad, 
Shorttrack, UTV.

Reggeltől estig folyamatos futamok  
két pályán egyszerre.

További információért keresse  
a Facebook Quadsprint oldalát.
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Tart A TAVASZI VIZEKTŐL?
Bár a tavasz megérkezését nemigen lehet már a 
naptárhoz kötni – újabban minden évszak akkor 
érkezik meg és akkor távozik, amikor akar – arra 
azért még mindig elég nagy bizonyossággal 
lehet számítani, hogy „tavaszi szél vizet áraszt”. 

Vermeki Lászlóné

Németh Henriett

Zákó Ferenc

Sipos Istvánné Magócsi Lajos Váczi Zsuzsanna

Va
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KÖRKÉRDÉS

• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet
• Természetes hangzás

• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség
• Részletfizetési lehetőség

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

AJÁNDÉK 

GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

* Az akció ideje alatt egy személy max. 
12 db elemet vásárolhat akciós áron. 
Az akció 2015. április 30-ig vagy a 
készlet erejéig tart.

Hallókészülék 
elem

Kérjük hozza magával hallókészülékének  
kiskönyvét és ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!

49 
Ft/db*

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre
Az akció 2015. április 30-ig 
vagy a készlet erejéig tart. Az 
akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

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

M ivel Monor teknőben fek-
szik, joggal lehet tartani at-
tól, hogy itt a kikelet nem 

csak barkát és hóvirágot fakaszt, 
hanem vizet a pincékben és a víz-
aknákban is, egyes részeken pedig 
menetrendszerűen elő kell ven-
ni a gumicsizmát. Így hát ezúttal 
azt kérdeztük az utcán megállított 
helybeliektől: tartanak-e a tavaszi 
esőzésektől, féltik-e kertjeiket, há-
zaikat a belvíztől?
 Vermeki Lászlóné azt felelte: ő 
személy szerint nem fél, ugyanis 
dombon lakik, ahová a mégoly ko-
moly belvíz sem ér fel.
 Németh Henriett válasza is ha-
sonló volt. Mint kiderült, ők a Lili-
om utcában laknak, de a ház má-
sodik szintjén, úgyhogy nincs oka 
aggódni. Nincs gumicsizmája sem, 
mert azokat a tócsákat, amik nagy 
esőzésekkor esetleg az útjában 
lennének, ki tudja kerülni.
 Fehér Józsefné a saját helyzete 
miatt ugyancsak nem kényszerül 
aggodalomra – tudtuk meg –, az 
ismerősei miatt azonban igen. 

 A Bajcsy Zsilinszki utcában, ahol 
lakik, nemigen fordul elő belvíz – 
mesélte – de a vasút túloldalán 
élőket már mostanában is hallotta 
panaszkodni. Az ottaniaknak már 
most fönt van a talajvíz a vízóraak-
nában. Ha a tavasz nagy esőzések-
kel jönne, a telepiek megint bajban 
lesznek – vélekedett.
 Zákó Ferenc szerint az Atti-
la utcába, ahol lakik, remélhető-
leg nem lesznek bajok, pedig az 
a rész igencsak belvizes. Hogy a 
pincében feljön a víz, mint most 
is, azt szinte már 
megszokták – mond-
ta. Ő maga ugyan 
rendben tartja a por-
tája előtti árkot, de az 
is legfeljebb csak ide-
ig-óráig lenne képes 
tárolni a nagy vizeket 
– tudtuk meg –, hi-
szen egyik szomszéd-
ja előtt sincs kiásva az árok. Igaz, 
talán hiába is lenne, ugyanis az ut-
cai vízelvezetőknek nincs lefolyása 
az Ady Endre utcai belvízelvezető 

csatornába. Legalábbis ő úgy tud-
ja – tette hozzá.
 Sipos Istvánnénak a Kiss Ernő 
utcában nincs miért aggódnia 
– derült ki – azon a környéken 
még nem volt példa rá, hogy gu-
micsizmát kelljen húzni a belvizek 
miatt. A tócsákat pedig ki lehet 
kerülni – mondta.
 Magócsi Lajos a Kenderesalja 
szélén lakik – tudtuk meg – ahol 
esőzésekkor a falak alján mindenütt 
meglátszik a víz és az öregebb há-
zak sarka is megsüllyedt már. Igaz, 
nem kell térdig járni a sárban, hi-
szen aszfaltozottak a környék útjai, 
de a nád azért háborítatlanul jön 
felfelé, lassan már az ő kertjében is 
bent lesz – mesélte.
 Kupecz Tivadarné arról be-
szélt, hogy 1973-ban költöztek be a 
Gera kert mögötti házba, és akkori-

ban, de még utána is 
vagy húsz évig, eszük-
be sem jutott a talajvíz, 
az ugyanis sehol nem 
mutatkozott. Az utób-
bi években azonban a 
garázsban is tocsog a 
víz, sokszor a biciklijé-
ért sem tud bemenni. 
A ligetben is kis tavak-

ként szokott állni a víz a nagy esők 
idején – tette hozzá, és mi kényte-
lenek voltunk bólogatni, hiszen mi 
magunk is nemegyszer láttuk már.
 Váczi Zsuzsanna a város egyik 
legvizesebb utcájában él, a Kistó 
mellett. Ennek tudatában gondos-
kodnak is mindig arról hogy a por-
ta előtti árok rendben legyen. Sőt, 
a férje szokta kitisztítani azt az ár-
kot is – mesélte –, ami erről a terü-
letről a Kistóba vezeti a vizet, bár 
ez aligha az ő dolga lenne. Remé-
li, nem lesz oka félni a tavaszi bel-
víz miatt, bár aggodalom azért van 
benne, ha erre gondol – osztotta 
meg velünk. Molnár Anna

Hirdetés

„A kikelet nem 
csak barkát és 
hóvirágot fakaszt, 
hanem vizet a 
pincékben és a 
vízaknákban is”
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További részletek honlapunkon a  
www.faysuli-gomba.hu és a 06-29/433-554 

telefonszámon.

A Fáy András Református Általános Iskola és AMI 

RENDSZERGZDÁT keres.

További részletek a  
www.faysuli-gomba.hu honlapon!

A gombai Fáy András Református Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskolában  

2015. március 17–19-én  
NYÍLT NAPOT tartunk,  

melyre minden kedves érdeklődőt  
szeretettel várunk!

Monoron is megalakult a Férfiak 
Klubja, amely az eredeti férfias 
értékek visszaállítását, megőrzését és 
örökítését, a férfiak önbecsülésének 
talpra állítását, a teremtő erő 
felébresztését és megsokszorozását, 
a férfi és nő kapcsolatának har
monizálását tűzte ki célul. 

Feltámasztják  
A FÉRFIAS  
ÉRTÉKEKET

Hirdetés

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595

Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2800 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2600 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4000 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2200 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, takarmányokceglédi  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

T öbb gyermekes édesapák hozták létre az 
Ady iskola támogatásával az első apa-fiú 
kört Monoron. Céljuk, hogy havonta egy 

szombat délelőtt apák, nagyapák és fiaik részvé-
telével férfitársaságokat hozzanak létre, és leg-
alább havonta egyszer összegyűljenek, hogy a 
fiataloknak átadják a család és a közösség javát 
szolgáló gyakorlati ismereteiket. 
 – Együtt bütykölhetünk gyermekeinkkel, 
hogy felnőttként konyítsanak majd a villanysze-
reléshez, a csöpögő csapbetét megbütykölé-
séhez, a biciklijavításhoz, a tűzrakáshoz, érezzék 
meg a fémforgácsolás, a famegmunkálás illa-
tát és tudjanak majd különbséget tenni a széna 
meg a szalma között. Közben fiaink jelenlétében 
férfidolgainkról beszélgethetünk!
 Január végén első programként tiszteletün-
ket tettük a monori hivatásos tűzoltóknál, akik 
megmutatták a laktanyát, az autókat, a felsze-
relést, és beszélgettünk a bátorságról, az áldo-
zathozatalról. A következő hónapokban majd is-
merkedünk a mikroszkóppal, biciklit szerelünk, 
esztergálunk, kirándulunk, íjászkodunk, fát ül-
tetünk és beszélgetünk az életünkről, a gond-

jainkról és megoldásokról is. Közben minden 
hónapban teremtünk egy anya-lánya délelőt-
töt otthon, vagy pár nyugalmas órát a lányok-
nak. Évente egyszer megvendégeljük a hölgye-
ket, lányokat, anyukákat egy vidám piknik vagy 
bográcsolás alkalmával.
 Mindenkit szívesen látunk köreinkben, akik tá-
mogatni, segíteni szeretnék a férfias értékek talpra 
állítását, akik egyetértenek céljainkkal, hiszen na-
gyon sokan vágynak rá, hogy valódi tudást szerez-
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KÖZÖSSÉG

zenek, vagy átadják az egy élet során megszerzett 
tapasztalataikat. Monoron a Férfiak Klubja égisze 
alatt több apa-fia kör is alakulhat, így várjuk azok 
jelentkezését is, aki szívesen alakítana, szervezne 
új apa-fiú kört. És várjuk a hölgyek támogatását is.
 A Férfiak Klubja országos szervezete, esz-
meisége és részletek az interneten a www.
ferfiakklubja.hu oldalon és a facebookon, Mono-
ron pedig Benedek János FK nagykövet intézi a 
Férfiak Klubja dolgait (06-70/556-4214).  nfo
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Farkas Sándor: színész. Sáska Zoltán: informatikus. 
Két fiatalember, két szakma, két különböző 
életút. Egy dolog mégis összeköti őket. 

Ahol ÖNMAGUKRA találtak

M indketten a Szterényiben 
végezték első szárnypró-
bálgatásaikat. Olyan impul-

zusokat kaptak itt, melyek azóta is 
meghatározzák szakmájukat, sikere-
iket, életüket. Pedig az, hogy az álta-
lános után a Szterényi József Szakkö-
zépiskola és Szakiskolában kötöttek 
ki, egyikük részéről sem volt teljesen 
tudatos döntés. 
 Farkas Sándornak nem volt sok 
választási lehetősége, hiszen ször-
nyű bizonyítvánnyal végezte a 
nyolcadikat. Édesapjával sokat ta-
nakodtak akkoriban, hogy ilyen 
eredményekkel merre menjen to-
vább. Vagyis inkább az édesapja ta-
nakodott, neki tulajdonképpen min-
den mindegy volt. Egyáltalán nem 
volt jövőkép előtte. 
 Végül a villanyszerelésre esett a 
választás, mert abban lehet jövő – 
gondolták. Sanyinak fogalma sem 
volt, hogy ezt eszik-e vagy isszák, hi-
szen tizennégy éves koráig áramuk 
sem volt tanyájukon. De hát legyen. 
Végigböngészték a felvételi tájékoz-
tatót és látták, hogy a Szterényiben 
van ilyen szak. Egyikük sem gon-
dolta még akkor, hogy olyan ugró-
deszka lesz ez a fiú életében, mely 
száznyolcvan fokos fordulatot ad 
életének.
 Sáska Zoltánt is kicsit a sors terel-
te a Szte ré nyibe. Bár ő tudta, hogy 
informatikával szeretne foglalkoz-
ni, az első helyen megjelölt iskolá-

ba nem nyert felvételt, így maradt 
a Szterényi. – Utólag tudom, hogy 
az én döntésem és a sors döntése is 
helyes volt – vallja. 
 Nem csoda, hisz Monoron olyan 
tanáregyéniségek szárnyai alá ke-
rült, akik a szakmai alapokon túl mást 
is adtak a kamasz fiú számára. – Ju-
hász Lajos és Hus Péter tanár urak ka-
raktere még mindig meghatározó él-
mény számomra – emlékezik vissza a 
ma már húszas évei derekán járó csa-
ládapa. – Sápi Viktóriától kaptam az 
első programozási alapokat, melyek 
kezdetben nem okozták számom-
ra a legőszintébb örömet, de később 
megszerettem, és a mai napig ezen 
a szakmai területen tevékenykedem. 
Szuda Ibolyától kiváló matekoktatást 
kaptam, öröm volt az egyik legne-
hezebb tantárgyat tanulni. Vereczkei 
Gabriella óriási szerepet vállalt abban, 
hogy sikeresen tudjunk kiigazodni a 
felsőoktatási rendszer labirintusában.
 Farkas Sándor nagyszerű példá-
ja annak, hogy a tehetség akkor is 
felszínre bukkanhat, ha gazdája tel-
jesen más környezetben van. Ő 
ugyanis becsülettel végezte villany-
szerelői tanulmányait, amikor már 
végzősként elhatározta, hogy meg-
nézi magának az iskola színjátszó 
csoportját. Kapott is egy pici szere-
pet a már próbák alatt lévő aktuá-
lis darabban. A következő színda-
rabban már főszerepet osztottak rá, 
aztán amikor kijárta a Szterényit, is-

mét visszahívták egy főszerepre.  
A színjátszó kör vezetője meglá-
tott benne valamit, ő pedig meg-
kedvelte a színpad világát. Olyannyi-
ra, hogy érettségi után felvételizett 
a Kaposvári Egyetemre, melynek je-
lenleg negyedéves színészhallga-
tója. Tehetségében a nagyérdemű 
már számtalanszor gyönyörködhe-
tett, hiszen jelenleg a Nemzeti Szín-
házban játszik egy gyerekdarabban, 
de látható a Pécsi Nemzeti Színház, 
valamint a K2 nevű alternatív társulat 
produkcióiban is. 
 – Egyszer az egyik Mágnás Miska 
előadásunkon a monori művelődé-
si házban két felvonás között a szü-
netben kimentem a büfébe, hogy 
megnézzem, eljöttek-e a rokona-
im vagy ismerőseim. A nézők között 
keresgéltem, amikor egy harminc-
negyven év körüli idegen férfi oda-
lépett hozzám, és megfogta a vál-
lam. – Te, hogy csinálod azt, hogy 
„vasmegyei gyerek vagyok én?” – 
tette fel nekem a kérdést. Erre én 
megmarkoltam két kézzel a nadrág-
szíjam, felrántottam vele magam 
valami görnyedt pózba és hango-
san, jó parasztos tájszólással elismé-
teltem, hogy „vásmegyeji gyerök 
vágyok éjn”. Szakadtak a nevetéstől, 
én meg, mint egy idióta, rángattam 
a gatyám és produkáltam magam 
– emlékezik vissza a színésznöven-
dék első spontán közönségsikeré-
re. Ki tudja, lehet hogy épp ez az él-
mény vezetett ahhoz, mely fordított 
Sanyi sorsán mikor Monor mellet-
ti tanyáról indulva a Szterényin ke-
resztül már az ország 
legnevesebb színháza-
iban léphet színpadra. 
 Nem kevesebb si-
kerrel büszkélkedhet 
saját szakterületén a 
volt iskolatársa, Sáska 
Zoltán is, aki a monori 
évek után a Gábor Dé-
nes Főiskolán folytatta 
tanulmányait és szer-
zett mérnök informati-
kus – szoftverfejlesztő 
diplomát. Jelenleg má-
sodik szoftverfejlesztői 
munkahelyén dolgo-
zik, munkáját, szaktudását elismerik, 
most éppen német projektekben 
vesz részt. Hobbijában is legalább 
ennyire sikeres. Mindemellett az 
Albertirsai SE kerékpárszakosztály 
tagjaként országúti kerékpározás-
ban ér el nagyszerű eredményeket. 
Tavaly és tavalyelőtt az Amatőr Ku-
pasorozat összetett 4. helyezését si-
került kiérdemelnie. Sáska Zoltán 
tényleg boldog embernek mond-
hatja magát, mert mindezek mellett 

Farkas Sándor

Sáska Zoltán

A Szterényi József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola ön-
állóságának 25. évfordulója 
alkalmából jubileumi gálana-
pot hirdet A múlt jövőt épít 
címmel. 
 A gálanapon a vendégek 
tanár-diák találkozón idéz-
hetik fel a múltat, lehetőség 
lesz osztálytalálkozók szerve-
zésére és osztályképek készí-
tésére is profi fotóssal. Részt 
vehetnek a Szterényi-na pok 
emlékére szervezett nosz-
talgia főzőcskén megtekint-
hetik a jubileumi kiállítást, a 
Szterényi-túra keretében újra 
felfedezhetik az iskola épü-
leteit, termeit. Lesz zene és 
tánc is az elmúlt 25 év sláge-
reivel, valamint emléktárgya-

kat vásárolhatnak a Szterényi 
shopban.
 A főzés és az osztálytalál-
kozók szervezése regiszt-
rációhoz kötött, igényüket 
legkésőbb március 31-ig je-
lezzék. Részletek a www.
szterenyi.hu honlapon, to-
vábbá a szterenyi1990@gmail.
com e-mail címen, az isko-
la Facebook-ol da lán és a 06-
30/376-2934 telefonszámon. 
 Részvételi díj elővételben 
300 forint (március 31-ig), a 
helyszínen 500 forint. A befi-
zetett összeggel az iskola ala-
pítványát támogatják.      
 Az eseményre szeretettel 
várnak mindenkit, akinek az 
elmúlt 25 évben kapcsolata 
volt az iskolával. 

Jubileumi gálanap

KÖZÖSSÉG

családfőként feleségével együtt ne-
velgetik a – saját bevallása szerint – 
náluk mindig kicsit több energiával 
rendelkező gyönyörű kislányukat.
 Az iskola megannyi talentumáról 
részletesen a Szterényi születésna-
pi gálaműsorán fognak megemlé-
kezni. Egy biztos. A Szterényi József 

középiskola rendkívül 
büszke minden jelenle-
gi és volt diákjára, akik 
szorgalmukkal, szakmai 
hivatástudatukkal ké-
pesek voltak rátalálni 
saját útjukra. Akik a pe-
dagógusok, mentorok 
tanácsait és segítségét 
elfogadva bíztak az is-
kolában. 
 Ezeknek a fiatal-
embereknek a sikeré-
hez kellettek azonban 
azok a kiváló tanárok 
is, akik felismerték a te-

hetséget, vagy felkaroltak egy-egy 
sokszor reménytelennek tűnő ese-
tet. Ahogy Sáska Zoltán fogalmaz: 
– A Szterényi jó választás azoknak, 
akik már tizennégy évesen elhatá-
rozták, hogy milyen szakmai terü-
leten szeretnének későbbiekben 
érvényesülni. Ebben az iskolában 
erős alapokat és komoly gyakorla-
ti tudást lehet szerezni, amely a ké-
sőbbiekben meg könnyíti az élet-
ben való boldogulást. Nagy Renáta

„Ebben az is-
kolában erős 
alapokat és 
ko moly gyakor-
lati tudást lehet 
szerezni, amely 
a későbbiekben 
megkönnyíti 
az életben való 
boldogulást.”
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HELYTÖRTÉNET

Hirdetés

A közelmúltban a könyvtárban 
bemutatott orvostörténeti 
kiállításon is szereplő Pápai Páriz 
Ferenc (1649–1716) Apafi Mihály 
fejedelem háziorvosa volt.

A monoriak viselt dolgai LXXI. 
NÉPI GYÓGYÁSZAT, NÉPI ORVOSOK

N egyven évig a Nagyenyedi Kollégium ta-
náraként bölcseletet és természettudo-
mányi ismereteket tanított. Irodalmi mun-

kássága a Pax-sorozatban teljesedett ki, a mű 
„70 fejezetében mintegy 100-féle kórral foglal-
kozott. Leírja az elváltozás különbségeit, fészkeit, 
okait, jeleit, jelentéseit és orvosságait. Bizonyos 
betegségekben a megelőzésre, táplálkozás-
ra, tisztaságra, egészséges életvitelre, mértékle-
tességre int, és elítéli, ha a beteg csak az Istenre 
bízza a gyógyulást”.
 Nem véletlen, hogy már a XVII. században, a 
közfelfogással szemben, felvette a harcot Pápai 
Páriz Ferenc a vallási hi-
edelmekben gyökere-
ző gyógyítási módok 
ellen. A természetfö-
löttiekre vonatkozó hi-
edelmek ugyanis év-
századokon keresztül 
makacsul fennmarad-
tak „a változó korok val-
lásainak köntösében”. 
 Ezen hiedelmek tar-
talmában és gyakor-
latában megkövese-
dett formái a monori 
egyházi életben sem 
változtak a XVII–XVIII. 
században. A vallá-
si hiedelmek szerint a 
gyógyulni vágyó be-
teg ember – a beteg-
ségből való felépülés 
reményében – az is-
tenség oltárán felaján-
lási figurát (votívet) 
helyezett el. Ezeket a 

figurákat a búcsúban vásárolták meg a hívők. Vi-
aszból készült fogsor, szem, kéz, és gyermekfor-
mák voltak. De az is előfordult, például állatvé-
szek idején, hogy sertést ábrázoló figura került 
az oltár közelébe. A fogadalmi tárgyakat, melyek 
neve később „offer”-re változott, a gazdag hívők 
nemesfémből, illetve márványból készíttették. 
 A pestis ellen védő kettős keresztek, vala-
mint érmék és „bokályok” (egyfülű karcsú má-
zas agyagkancsók) is megjelentek a gyógyu-
lást kérő fogadalmi tárgyak sorában. Ezeken a 
betegség ellen védelmet nyújtó szent képmá-
sa (Szent Rókus, Szent Borbála stb.) volt látha-
tó. A XVIII. század első harmadában a kényszer 
is szülte a gyógyulással összefüggő vallási hie-
delmek továbbélését. Akadt olyan vármegye 
Magyarországon, amelynek területén egyet-
len orvos sem működött. A Helytartótanács 
csak 1752-ben rendelte el, hogy „minden vár-
megye köteles diplomás orvost – akkori nevén 
physikust – tartani”.

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!

10 kg-os száraz kutyaeledel:   .  .  .  .  .  .  . 1 490 Ft-tól
1240 gr-os konzerv kutyáknak:   .  .  .  .  .  . 229 Ft-tól
1 kg-os szalámi kutyáknak:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190 Ft-tól
1 kg-os száraz macskaeledel:   .  .  .  .  .  .  .  . 320 Ft-tól
400 gr-os konzerv macskáknak:   .  .  .  .  . 105 Ft-tól

Akciós időszak: 2015 . március 9-től március 21-ig

TAvAszI ár AkcIó!

 A XIX. századból közismertek a népi orvoslás 
eszközei. Például a paraszt foghúzó, hályogope-
ráló kés, betegetető csésze, egy asszonyt de-
rékig ábrázoló faragott gyertyatartó, melyben 
a vajúdó asszony mellett égették a gyertyát a 
gyermek születéséig.
 A monori népi orvosokról a Monori króniká-
ban emlékezik meg Vitálisné dr. Zilahy Lídia geo-
lógus. Sebészről (chiurgusról) a század elejéről, 
a helytörténeti kutató nem talált forrást, viszont 
Máté Bertalan muzeológus újságcikket írt orvos 
Burján Jánosról (Monor 1764–Monor 1812), „aki-
nek halála után orvos Burján Mihály tevékenyke-
dett, s egyben a halottkémi vizsgálatot is ő vé-
gezte. Orvos Burján Péter (1753–1827) és Burján 
Pál (1790–1840) a Monoron állomásozó katonák 
és lovak orvoslását végezte. Halottkém még  
Horváth Mihály az 1834–1846 közötti években”.  
A krónika cikkírója chiurgusokkal az 1826-ban 
keltezett beírással találkozott a halotti anya-
könyvben Pallosi József és Packa Jakab nevével, 

akik később „az 1848/49-es szabad-
ságharc sebesültjeit ápolták a mo-
nori iskolában”. Az első diplomás 
monori orvos is említésre kerül e 
cikkben dr. Kirchknopf Károly (Pest, 
1814–Monor, 1890) személyében 
mint koleraorvos, továbbá meg-
említi dr. Garami Dávid, valamint dr. 
Fuchs Jenő (Gyömrő, 1851–Monor, 
1941) doktorokat.
 A diplomázott orvosokat a hely-
történeti kiállításon bemutattuk: dr. 
Kichknopf Károly megyei tiszti fő-
orvossá emelkedett, dr. Garami Dá-
vid járási orvosként tevékenykedett, 
méltó utódává 1896-tól dr. Daba-
si Ödön vált, 1873-tól pedig Fuchs 
Jenő volt a községi orvos, egészen 
haláláig.
 Forrás: Híres magyar orvosok. Ga-
lenus kiadó, Bp. 2000; Képek a gyógyí-
tás múltjából. Bp. 1984; Monori króni-
ka. Helytörténeti Kör, Monor, l998.

 Dr. Dobos György,  
a helytörténeti kör elnökeFelajánlási figurák. Semmelweis Múzeum, Bp.
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www.softwood.hu   +36-30/-9000-525

Minőségi fa nyílászárók közvetlen a gyártótól

ingyenes helyszíni felmérés

ablakok igény 
szerint 3 rétegű 

üvegezéssel! felületkezelés igény szerint.
régi tokba építés bontás nélkül!

Bontás, beépítés

gyártás 
egyedi 

méretben is!
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KULTÚRA

 Találd meg a hibát!

Mert csak akkor javíthatod ki…
Mi lenne, ha a test bioenergiáját vizsgálva ke-
resnénk meg az egészségügyi problémáink 
forrását? Megtalálnánk a megoldást is!
 Használhatunk persze nyugodtan kijelentő 
módot, hiszen erre több eljárás létezik már  
a természetgyógyászatban. Az energetikai ál-
lapotfelmérés során például a rendszer kb.  
150 paramétert vizsgál egy rövid scanneléssel.  
A vizsgálat a kapott értékeket azonnal az op-
timális szinthez hasonlítva mutatja ki, hol van-
nak elváltozások a páciens energetikai- és in-
formációs rendszerében, erőterében. Ebben az 
erőtérben találhatók meg gondolataink, érzé-
seink is, melyek befolyása alatt működik a tes-
tünk. A betegségek kulcsát találhatjuk meg 
ily módon, az eltérések kijavítása pedig gyó-
gyuláshoz vezet.
 A mérés során rálátást kapunk a Földhöz 
való viszonyulásunkra, az energetikailag hiá-
nyos funkcióinkra, az információáramlás blokk-
jaira, az anyagcsere-folyamatokra, a különbö-
ző érzékenységekre (anyagok és érzelmek), a 
gondolati blokkokra.
 A felmérést érdemes életvezetési tanács-
adással kiegészíteni, ahol a páciens segítő 
együttműködésével hozzáértő szakemberek 
fogalmazzák meg a szükséges változásokat, 
segítenek elsajátítani a saját erőtér tudatos 
tisztításának technikáit, majd egészséges mű-
ködtetésének módját. Fontos tudni, hogy ez a 
folyamat bármely probléma esetén alkalmaz-
ható, de legnagyobb szerepe mégis a preven-
cióban van. Akut esetekben mindig szükséges 
orvosi szakvéleményt is kérni, hiszen az ener-
getikai felmérés orvosi értelemben vett diag-
nózis felállítására nem alkalmas.

Somodi Katalin&Wittinger Gábor,
természetgyógyász 

Természetgyógyász-rendelő

MONOR,  
Árpád utca 28.

Tel.: 06-30/718-2838 • www.sombor.hu
 www.facebook.com/somborstudio

Keress fel minket, ha egészséged 
számodra fontos!

•  Alternatív mozgás- és 
masszázsterápiák 

• Terápiás jóga 
•  Életmód-tanácsadás 
•  Információs terápiák 
•  Egészségfejlesztés

Ők voltak a Vigadó vendégei 
február 2án. „Egy mindért, 
mind egyért” a mottója annak 
a kis művészcsoportnak, amely 
számos hazai és jeles külföldi 
helyszínre együtt viszi el az 
érdeklődhöz a kortárs művészetet. 
És büszkék arra, hogy ingyen.

SIMON M. VERONIKA  
és a „múzsák testvérisége”

A 
majd három és fél évtizede alakult óbudai 
Krúdy Kör irodalmi társulásához pártoló 
tagként csatlakoztak különböző művésze-

ti ágak képviselői, akik azóta is gazdagabbá te-
szik egymás rendezvényeinek színvonalát.
 A csoport egyik vezető összetartó egyénisé-
ge, a Monoron kiállító Simon M. Ve-
ronika, Cserhát-Munkácsy- és Holló 
László-díjas kunstmeister festőmű-
vész. Itt volt vele a megnyitón fér-
je, Enyedi Béla daltulajdonos, aki 
több mint száz költő versét zené-
sítette meg. Gitáros-énekes közre-
működése bensőséges hangulatot 
teremtett. De Szántai Sándor szép-
író a Magyar Kultúra Lovagja és há-
zastársa, a Táncsics-rokon Stancsics Erzsébet Krú-
dy-díjas költő szereplése is emlékezetessé tette 
a rendezvényt.
 E társaság képviselői először Ölvedi Krisztina 
egykori Művész Kávéház-beli meghívására ér-
keztek Monorra, amit most is megköszöntek. 

Egy éve a kör tagja, a most is megjelent Srankó 
Kacsó Róza volt a Vigadó kiállítója, Simon M. Ve-
ronika tanítványa. Most pedig a mesteré lett a 
főszerep. Tőle van is mit tanulni, hiszen – ahogy 
Hanzelik Andrea mondta bevezetőjében – ma-
gyar rekordernek számít. Több mint 600 egyéni 
kiállítása volt.
 550 festményét helyezték el 18 ország kö-
zel 230 intézményében. Köztük van például a 
Parlament, a Nemzeti Galéria és a Kormányzói 
Hivatal New Yorkban. Sok kép most kijevi tár-
latának anyagából került ide. Szenteket, oltárké-
peket, sorozatokat is festett. 160 kötetet illuszt-
rált, 40 alkotótábort vezetett. Több művészkör 
tagja illetve vezetője, lovagrendek és borren-
dek tisztségviselője és tiszteletbeli tagja. Talál-
kozott már a Strázsa Borrenddel is. Több mint 
egy évtizede vezeti a székesfehérvári SMV 2000 

festőtanoda kurzusait. Festőmű-
vész társainak hat galériában szer-
vezi tárlatait.
 Simon M. Veronikát megkérdez-
tük, hogy mit tart leglényegesebb 
törekvésének jelenleg?
 – Most az új arcomat a taní-
tásban találtam meg – válaszol-
ta. – Ennyi festészet után nagyon 
sok tapasztalatom van. Állandó-

an képezem magam, a mai napig is. Az idén is 
háromszor megyek külföldre, különböző aka-
démiákon tanulom mindig a legújabb techni-
kákat. Ezeket hazahozom és itthon megosz-
tom a tanítványaimmal. Nekem az elmúlt tíz év 
erről szól, hogy az addig összegyűjtött tapasz-

talatokat átadjam. Gyakorlatilag a 
kiállításokon és a kurzusokon kí-
vül nem is foglalkozom mással. El-
értem az életem egy olyan szaka-
szába, hogy úgy munkálkodhatok 
(a lovagrendekben, a tanításban, a 
festészetben), hogy már nem kell, 
hogy a díjak szerzése hajtson, mert 
amit lehetett, már megkaptam. 
Nem gondolhatja senki, hogy elvá-
rásnak teszek eleget. Ez egy olyan 
felszabadultságot ad nekem, hogy 
tényleg szívből alkothatok.  B.G.

„Ez egy olyan 
felszabadult-
ságot ad ne-
kem, hogy 
tényleg szív-
ből alkot hatok.”

xxx
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Örökifjú zenéink
Március 7. 17 óra 
Operett a Görbetükör Színház művészeivel.
Vigadó, díszterem

Monori Polgárőr Egyesület közgyűlése
Március 8. 10 óra
Művelődési ház

Bogyó és Babóca 3.
Március 8. 16 óra 
Filmvetítés kicsiknek és nagyoknak.
Vigadó, díszterem

Közös nevező kiállítás-sorozat
Március 9. 17 óra 
Zöldi  Valéria festőművész, valamint Czinke  
Mária amatőr festőművész közös kiállítása.
Vigadó, emeleti galéria

„Pincefalvak Főtere”
Március 14. 11 óra
Strázsahegyi kilátó

Cukorbetegek Klubja
Március 14. 
Művelődési ház

Ünnepi megemlékezés
Március 15. 11 óra 
Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról.
Városközpont, Kossuth-szobor

Kezdő társastánctanfolyam
Március 16. 18 óra
Vigadó, emeleti oktatóterem

Hangverseny
Március 18. 10 óra és 12 óra 
Pest megyei Ifjúsági  
Hangversenybérlet előadása.
Vigadó, díszterem

Véradás
Március 18. 
Művelődési ház

Suli Sakk Kupa
Március 27. 14 óra 
A város általános iskolái részére.
Vigadó, díszterem

A telhetetlen nyúl
Március 31. és április 1. 
A Budai Bábszínház élő-bábos, zenés meseda-
rab-előadása óvodásoknak és kisiskolásoknak. 
Várjuk óvodás és iskolás csoportok jelentkezé-
sét! Csoportos kedvezmény! 
Művelődési ház

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

Hirdetés

Könyvtár programjai

Horgoló szakkör
Március 7. 10 óra

„Hintóka – ringóka” foglalkozás
Március 11. 10 óra

Patchwork szakkör
Március 11. 16 óra

Helyismereti vetélkedő
Március 18. 14 óra
Találkozzunk a Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtárban – játékos helyismereti vetélkedő 
általános iskolások részére

„Hintóka – ringóka” foglalkozás
Március 25. 10 óra

Patchwork szakkör
Március 25. 16 óra
.
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár
Tel.: 29/412-246, www.monor-konyvtar.hu 
monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu 

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.

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

Parole
 NYELVISKOLA

®

ANGOL ÉS NÉMET NYELVTANFOLYAMOK,
délután, este és hétvégén.
TAVASZI NYELVI FÉLÉV:
FEBRUÁR 16–JÚNIUS 30-IG.
-INGYENES KÉPZÉSI TANÁCSADÁS
-INGYENES SZINTFELMÉRÉS
-INGYENES PRÓBAÓRA

Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

Torkos hétvége
a monori Vigadó Étteremben

Monor, Kossuth L. u. 65-67. • Tel.: 06-30/395-4834, 06-20/824-8823

www.monorivigado.hu

Jöjjön el családjával, barátaival és fogyasszanak  
éttermünk választékából!

A kedvezmény a levesekre, 
köretekre, desszertekre, 
savanyúságokra és az italokra 
NEM vonatkozik!

50% 
kedvezmény

03. 14.
szombat

10–20 óra

03. 15.
vasárnap
10–16 óraFrissensültekre, 

készételekre és  
az ajánlatunkra

Április 1-jén újra Monoron a kisvonat! 14 órá-
tól a Spar parkolójából indul, és oda érkezik 
vissza. A vonatozás mellett húsvét alkalmá-
ból a Spar Áruháznál és a Good’s Market-nél 
is ajándék várja az utazó gyerekeket. nfo  

Meglepetés gyerekeknek 

Strázsahegyi Tekerő

Városi farsang 

Segítsen az óvodának

A monori Vigadó Kulturális Civil Központ febru-
ár 7-én farsangi tinidiszkóval örvendeztette meg 
a gyerekeket. A mulatság előtt a Buborék együt-
tes vidám műsorát nézhettük meg. 
 A móka, játék, kacagás mellett a szervezők 
beltéri hóesést varázsoltak a helyszínre. A műsor 
után  Kispál Gabi „húzta” a talpalá valót, zenei kí-
vánságok tették érdekessé az estét. Köszönjük Vi-
gadósok, jó buli volt. Máskor is megyünk!
 Nemzetőr Általános Iskola farsangolói

A Napsugár óvoda szülői szervezete március 
7-én zenés jótékonysági rendezvényt szervez. Az 
esemény bevételéből az intézmény megújult tor-
naszobáját rendezik be. Jegyek elővételben 1300 
forintért, a helyszínen 1500 forintért válthatók. Tá-
mogatójegy: 500 forint. A szervezők örömmel fo-
gadják a tombolafelajánlásokat is. További informá-
ció: 06-29/413-228, napsugarszmk@gmail.com. nfo

A Nemzetőr Általános Iskola szervezésében 
május 30-án kerül sor a Tekerő kerékpáros ver-
seny lebonyolítására. 
 Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. A 
részletekről az iskola honlapján olvashatnak. nfo. 
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SPORT

Nem mindennapi sikert ért el február 21-22-
én a százhalombattai Szalai János rövidpá-
lyás nemzetközi úszóversenyen Vargha Virág. 
A korosztályos kiírási szabályok miatt egye-
dül képviselhette a Monori SE-t és 5 egyéni 
csúcsot úszva egyedül 7 érmet szerzett.
 Az 1 arany, 2 ezüst és 4 bronzérem mel-
lé még megérdemelt különdíjakat is átve-
hetett.
 Szintén 21-én Kecskeméten, a nagyme-
dencés Aranyhomok Kupa nemzetközi ver-
senyen a serdülő Kovács Patrik 100 méteres 
gyorsúszásban egyéni csúccsal szerzett pon-
tot, a gyermek kategóriában pedig Ponyi Pat-
rik 200 mellen ezüstérmes lett. G.

Csúcsteljesítmény úszásban

Új arcok az MSE keretében

Továbbra is 
hozzák az érmeket

Jól teljesítenek kosarasaink

Az átigazolási időszak mindig sok izgalom-
mal, változással járhat a labdarúgócsapatokban. 
Így volt ez most az MSE NBIII-as együttesében is. 
Természetesen foglalkoztatja a szurkolókat, hogy 
ki hagyja abba, ki próbál máshol szerencsét, kik 
lesznek az új játékosok.
 Két fő kérdés várt feltétlenül megoldásra. El-
távozó kapusunk, Járvás Levente helyére min-
denképpen kellett egy megfelelő 
képességű hálóőrt szerződtetni, a 
máshová pályázó fiatalokat pedig – 
mivel két utánpótlás korúnak kell a 
mérkőzésen pályára lépni, kettőnek 
pedig a kispadon is kell ülnie – szin-
tén kötelező volt pótolni. Mivel ennyi főre saját 
utánpótlásunkból tartósan még nem számítha-
tunk a felnőtt csapatban, őket is csak más egye-
sületekből hozhattuk ide.
 Járvás Levente mellett elhagyta az MSE-t Sin-
kó Balázs, a fiatalok közül pedig Gólya Martin, Ma-
gyar Gergő, Barcsai Richárd és Szabó Tamás dön-
tött úgy, hogy elmegy.
 Kapusként a 28 éves rutinos Kozma Tamást si-
került szerződtetni az NBIII-as Salgótarjánból. Ko-

Jó érzés, hogy már szinte megszokottá vált, az 
MSE birkózói egy versenyükről sem térnek haza 
érem, érmek nélkül. Ez a sikersorozat folytató-
dott február 15-én is, Dunaújvárosban, a Terüle-
ti Kötöttfogású Bajnokságon.
 Pénzes Péter arany; Fodor Martin és Kell-
ner Dániel ezüst;  Fekete Sándor, Haász Patrik és 
Ottrokocsi Attila pedig bronzéremmel gazdagí-
totta a maga és egyesülete éremgyűjteményét.
 A nyertesek csoportképén bal szélen a ver-
seny titkáraként részt vevő Balatoni Mátyás (szak-
osztályvezető) áll, a jobb szélen pedig a most bí-
róként tevékenykedő – de versenyzőnkként is 
sok sikert elérő – fia, ifj. Balatoni Mátyás.  B.G. 

rábban játszott az NBI-es Sopronban, de volt 
Budaörsön, Felcsúton – ahol Villányi Gergő – és 
Szigethalmon is – ahol Csepregi Richárd játékos-
társa volt. Mészáros Attilával pedig együtt nevel-
kedett a Honvédban. 
 A 21 éves Wágner Richárd az RKSK-ból került 
ide. A BKV-ban, az FTC-ben és a Honvédban volt 
U13-tól U19-ig. Jobb és baloldali középpályás-

ként játszott eddig. A 
20 éves Szabó Martin 
Ceglédről jött, belső 
védő posztra igazolták. 
Abonyban kezdett, de 
volt az MTK Akadémi-

áján is. A CVSE-ben az NBII-es felnőtt csapatban 
edzett, de az U21-ben többet játszott. Cegléden 
csapattársa volt a 19 éves Viniczai Viktor, aki az 
U21 mellett szintén pályára lépett kupa- és baj-
noki meccsen is. Támadó középpályás.
 Megmaradt az ősszel sikeresen szereplő NBIII-
as csapatunk magja, jó hír, hogy hosszú sérülése 
után visszatért együttesünkhöz Fazekas Richárd, 
Csepregi Richárd, és újra edzésben van mandu-
laműtéte után Selei András is. B.G.

A kosárlabda szezon félidejében érdeklőd-
tünk a Monoron régóta népszerű sportág jelen-
legi helyzetéről, eredményeiről. Kérdéseinkre 
készségesen válaszolt a tanári- és kosáredzői dip-
lomával rendelkező Csuba Attila. Kilencéves kora 
óta kosarazik és egy évtizede edzője Monoron a 
szakágnak. Jelenleg öt csapatot irányít, köztük az 
MSE NBII-es együttesét, amelynek játékosa is.
 Megtudhattuk tőle, hogy az U10 korosztály há-
rom csapatából kettő a legjobb hat között van a 
15 csapatos bajnokságban. U12-es vegyes csapa-
tunk utolsó négy mérkőzéséből hármat megnyert. 
Az U14-es két csapatból az egyik az „A” csoport-
ban a legjobb négy között van, a több mint 30 
együttes közül, pedig a színtiszta fiú csapatokkal 
szemben az övékét félig lányok alkotják. Az U16-
os lányok tavaly bajnokok voltak, és a mostani fél-
időben is veretlenül állnak az első helyen. Az U16-
os fiúk – információkérésünk idején – harmadikok 
csoportjukban. Az U18-as lányok korosztályos baj-
nokságuk híján helytállnak a felnőttek között is.
 A legbüszkébbek arra lehetünk, hogy több 
mint tíz éve nem állt ilyen jól a Monori SE NBII-es 

csapata: 11 győzelemmel és 4 vereséggel a sze-
zon felénél a 4. helyen álltak a 16 csapatos baj-
nokságban. B.G.

Csuba Attila

Vargha Virág

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk! Érdeklődni: 06-30/302-1487  

 (nyilv. szám: 
00777-2012)

MASSZŐRKÉPZÉSEK!
Frissítő testmasszázs-  

és talpreflexológia- 
tanfolyam indul  

Monoron 2015. március 5-től, 
Budapesten 2015. március 7-től.

MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS  
itthon és az uniós országokban is. 

Az oklevél több nyelvű. StúdiumÁra: Frissítő svéd masszázs: 39  000 Ft
 Talpreflexológia: 42  000 Ft 

Mindkettő részletfizetéssel.

„Megmaradt az ősszel si-
keresen szereplő NBIII-as 
csapatunk magja”

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
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AJÁNLÓ

Kiskertszántást, talajmarást, fűnyí-
rást vállalok, több éves tapasztalattal. 
Tel.: 06-20/525-2933 

VASADON a Petőfi utcában 42 m2-
es, 1,5 szobás, közművesített csalá-
di ház eladó, 2122 m2-es telekkel. Ár: 
6 300 000 Ft. Tel.: 06-70/282-9431 

Tűzifa eladó! Akác guriga 2800 Ft/q, 
tölgy-bükk guriga 2400 Ft/q, méte-
res rönk 2300 Ft/q, hasítás 200 Ft/q, 
20 q-tól a kiszállítás ingyenes. Mono-
ron, hitelesített hídmérlegen ellen-
őrizheti a megvásárolt tűzifa töme-
gét. Tel.: 06-20/343-1067

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

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

ELADÓ Monor kp.-ban 64 m2-es fel-
újított klímás 2. em.i, kis rezsis lakás. 
Irányár: 11,4 M Ft. Érd.: 06-20/446-6197

Apróhirdetés

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! 

Vigadó étterem
Étterem • kultúra • szórakozás

kezdés: 19 óra • Belépő az étteremben kapható: 2900 Ft, ami tartalmazza a vacsora árát is

Monor, Kossuth L. u. 65-67. • Tel.: 06-30/395-4834, 06-20/824-8823

www.monorivigado.hu

03. 21.
zene • tánc • mulatás 24h-ig

Kadlott Karcsi  
és Banderasz  
közös estje

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.

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.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy veszettség ellen csak chippel megjelölt 
állatok olthatók. A chipberakás az eb tartózkodási helyén, védőoltással 
együtt is kérhető. 

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

Értesítjük a lakosságot, hogy 
Monoron a 2015. évi ebek kötelező 
veszettség elleni, összevezetéses 
védőoltását az alábbi időpontokban 
és helyeken végezzük:

EBOLTÁS2015.

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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
intenzív kresz-tanfolyam indul
március 24-én és 31-én 17 Órakor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

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

Szentkirályi 
ásványvíz bubis

1,5 l db/# 
95/89 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

Fincsi  
kutyakonzerv 

1240 g   db/#  
239/219 Ft

Sludi  
kutyaszalámi 

800 g
149Ft

Milka
 100 g db/20 db

219/199 
Ft-tól

Tassi  
B rizs   db/1#
199/189 Ft

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/#
399/369 Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#
399/389

Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Riesen-
brau 0,5 l db/#

129/119 Ft

Pince- 
mester 

2 l fehérbor db/# 
459/429 Ft

Adambrau
0,5 l   

139 Ft

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 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.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Ft
Red bull 0,25 l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Unicum 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4990 Ft
Balaton Boglári fehér, vörös   0,75 l  . . . .399 Ft
Coca Cola 2 l   #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft 
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 319/309 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Ft
Glória étolaj db/# . . . . . . . . . . . . . . . 299/289 Ft 
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . 599/549/499 Ft

UHT tej  1,5 l    db/# . . . . . . . 159/149 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
Jázmin 2 tekercses kéztörlő . . . . . . . . . .139 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . . 1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapír extra  . . . . . . .149 Ft # jel = karton, rekesz

Martini  
Bianco 0,75 l 

1390 Ft

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

 Takarék Gazda Hitel – Gazda Kártya

 Takarék Gazda Hitel – Gazda Kártya Plusz

 Takarék Hitel Plusz

  Területalapú támogatás előfinanszírozása

A Takarék Gazda Kártyán a hitelkereten felül elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap és a Garanciaközösség 
által védett. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak. Részletes információért 
forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz, illetve azokat megtalálja a díjtételek, a kamatok mértéke mellett az igénylés 
helyén a szórólapban feltüntetett termékekre vonatkozó Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletsza-
bályzatban. Kérjük, hogy a hitel igénylése és a hitelfelvétel során kellő körültekintéssel járjon el, és mérlegelje a törlesztőrészletek 
esetleges jövőbeni növekedésének lehetőségét is!

2015. február 1.

ORSZÁGOSAN 1000 ATM ÉS 1500 FIÓK

FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK
AGRÁRVÁLLALKOZÁSOKNAK
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forduljon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz, illetve azokat megtalálja a díjtételek, a kamatok mértéke mellett az igénylés 
helyén a szórólapban feltüntetett termékekre vonatkozó Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletsza-
bályzatban. Kérjük, hogy a hitel igénylése és a hitelfelvétel során kellő körültekintéssel járjon el, és mérlegelje a törlesztőrészletek 
esetleges jövőbeni növekedésének lehetőségét is!
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FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK
AGRÁRVÁLLALKOZÁSOKNAK

A Takarék Gazda Kártyán a hitelkereten felül elérhető pénzösszeg az Országos Betétbiztosítási Alap és a Garancia
közösség által védett.
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy hivatalos tájékoztatónak. Rész
letes információért forduljon a Pátria Takarék munkatársaihoz, illetve azokat megtalálja a díjtételek, a kamatok 
mértéke mellett az igénylés helyén a szórólapban feltüntetett termékekre vonatkozó Hirdetményben, az Általános 
Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban, valamint a Pátria Takarék honlapján (www.patria takarek.hu). 
Kérjük, hogy a hitel igénylése és a hitelfelvétel során kellő körültekintéssel járjon el, és mérlegelje a törlesztőrészle
tek esetleges jövőbeni növekedésének lehetőségét is! Az
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