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Zenei élmény
Mocsári Károly zongoraművész, Monor 
díszpolgára bejárta már a világot. Megfordult a 
legnevesebb koncerttermekben, játszott világhírű 
előadóművészekkel. Az ország határain kívül is 
jegyzett és elismert művész, mondhatni kedvtelésből 
a monori komolyzenei élet felpezsdítésén is 
munkálkodik. Többször adott nagy sikerű koncertet 
a városban, mindig képes valamivel elkápráztatni 
a közönséget. Leginkább hibátlan játékával, 
melyből legutóbb egy igazán különleges szabadtéri 
koncerten adott ízelítőt a monori publikumnak.    12. old.

Elvitték a jó hírünket 9.        old.
Hludek Dóra Kapaszkodás című fotója, mely a Borvidékek hétvégéje-fotópályázatra készült 



Akciós árak július 6-tól 18-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  

elfogadunk

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!

gyf. = gyorsfagyasztott

Csirkefarhát

Zsírszalonna

Sertésgrillkaraj

Pulyka apró hús

Sertészsír

Hevesi kolbász 

Egész csirke

Pulykamáj gyf.

Sertéslapocka

Sertéstepertő

Csirkemellfilé

Pulykaszárny

Hasa- és  
tokaszalonna

Szeletelt bacon 0,5 kg

Csirkeszárny

Pulykanyak

99 Ft/kg399 Ft/kg

399 Ft/kg

1350 Ft/kg

799 Ft/kg

1190 Ft/kg

599 Ft/kg

599 Ft/kg

990 Ft/kg

1390 Ft/kg

1190 Ft/kg

499 Ft/kg

499 Ft/kg

699 Ft/db.

550 Ft/kg

499 Ft/kg
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ÖNKORMÁNYZAT

M últ év októberében ünnepélyes keretek 
között adták át a Tavas parkot, amely 
azóta sok monori és környékbeli lakó 

kedvelt szabadidő helyszíne lett. A park vendé-
gei szívesen barangolnak a sétányokon, a fiata-
labb és idősebb korosztály egyaránt használja a 
szabadtéri kondiparkot, a kisgyermekek a jó idő 
beköszöntével megtöltik a játszóteret élettel, 
a kerékpárosok pedig az extrémparkot ugrató-
in élik ki magukat. A magas kihasználtság miatt 
az önkormányzat úgy döntött, további fejleszté-
seket hajt végre a Tavas parkban – tudtuk meg 
Rajki Lászlótól, a Monori Városfejlesztő Kft. ügy-
vezetőjétől. 
 – A vártnál jóval sikeresebb lett a lakosság kö-
rében a Kistó megújult környezete, időseknek, fi-
ataloknak, hobbisportolóknak és kisgyermekes 
szülőknek egyaránt vonzó a terület az eddigi ta-
pasztalataink alapján. Ezért úgy döntöttünk, új já-
tékokkal bővítjük a játszóteret és új kondigépe-
ket helyezünk el a kondiparkban – mesélte az 
ügyvezető.
 A játszótér egy többszemélyes mérleghintá-
val és egy piramis alakú, kötelekből épített má-
szókával bővül, a kondiparkba pedig új gépeket 
telepítenek, amelyeken saját testsúlyos gyakor-
latokkal edzhetnek a sportolni vágyók.
 Egy új sétányt is kialakítanak a Tavas parkban, 
a tó Páskom utcai részénél – tudtuk meg. Az új 
sétány megépítésére a gyalogosforgalom miatt 
van szükség. 

Tematikus játszótér
A Tavas park fejlesztésén túl további négy hely-
színen is zajlanak majd a munkálatok a nyár fo-
lyamán. A projekt keretében egy a közlekedés 
témáját felölelő tematikus játszóteret alakítanak 

ki az uszoda mellett. Új hintákkal és forgó játé-
kokkal bővül a játszótér, továbbá egy aszfaltos 
burkolatú KRESZ-pálya is épül a gyerekeknek. 
 Rajki László elmondta, a tanpályán már gyer-
mekkorban megismerkedhetnek a közleke-
dés szabályaival a gyermekek. A pálya lehetősé-
get biztosít, hogy a közlekedés során felmerülő 
szituációkkal játékos formában találkozzanak 
a kicsik. Rollerrel, kis biciklivel, lábbal hajtha-
tó kerékpárral egyaránt használható lesz majd 
a pálya, amely várhatóan még a nyári szünet 
vége előtt elkészül.

Közösségi találkozóhely
Átalakul a Szent Orbán tér és környéke. A terüle-
tet egy telek megvásárlásával tovább bővíti az 
önkormányzat, ezál-
tal új sétányokkal gya-
rapodik a tér. A régi 
elemek megtartásán 
túl új padokkal, növé-
nyekkel befuttatható 
pergolákkal, sütögető helyek kialakításával, in-
formációs táblák kihelyezésével teszik még han-
gulatosabbá a helyszínt. 
 – A megújuló Orbán térnek lesz egy olyan 
része, ahol rendezvényeket is lehet szervezni, 
de az átalakítással elsősorban az a célunk, hogy 
egy hangulatos közösségi pihenő és találkozó-

MEGÚJULNAK a közösségi terek 
A Kistó tavalyi átadása után 
idén öt helyszínen folytatódik 
az önkormányzat parkokat és 
játszótereket megújító programja. 

helyet hozzunk létre a Pincefalu 
kapujában – mondta Rajki László.

Grund épül a nagyobbaknak
A Petri út elején az autómosóval 
szemben lévő üres területet is hasz-
nosítja az önkormányzat, itt épül 
majd egy grundpálya a nagyob-
bak részére. Egy aszfaltburkolatú ti-
zenkétszer huszonnégy méteres 
pályát épít a kivitelező, amelyen ké-
zilabdázni, focizni és kosárlabdázni 
egyaránt lehet majd. A pályát a ka-

puk mögött négy méter magas, az oldalvonalak 
mentén három méter magas labdafogó kerítés 
veszi majd körbe, kialakítanak ivókutat is és pado-
kat is kihelyeznek a pálya mellé.

Gyógynövények a pihenőparkban
Megújul a szakorvosi rendelőintézet előtti pi-
henőpark is – mondta el Rajki László. A park 
egyidős az épülettel, a kisebb állagmegóvá-
si munkákon kívül eddig nem volt felújítás ezen 
a területen. A padok és járdák elhasználódtak az 
évek alatt, ezeket most rendbe teszi az önkor-
mányzat. A park funkciója nem változik, a jövő-
ben is pihenésre és várakozásra alkalmas színtere 
lesz a városnak. Felújítják a térburkolatokat, új pa-
dokat helyeznek el, virágágyásokat alakítanak ki, 

bokrokat cserjéket ültet-
nek a térre. A helyszínen 
a szakrendelőre utalva, az 
egészséghez, gyógyítás-
hoz kapcsolódva kialakí-
tanak egy speciális minta-

kertet, amelyben gyógynövények kapnak helyet. 
A növények gyógyhatásáról információs táblá-
kon olvashatnak a parkban megpihenők.
 A felsorolt fejlesztéseket egy projekt kereté-
ben hajtja végre az önkormányzat. A beruházá-
sok bruttó 122 millió forintból valósulnak meg, 
és várhatóan ősszel fejeződnek be.  varga

Nyílászárók cseréjére és homlokzati hőszi-
getelésre pályázik az önkormányzat. A KEOP-
5.7.0/15 számú, Középületek kiemelt jelen-
tőségű épületenergetikai fejlesztésére kiírt 
pályázat keretében bruttó 150 millió forint ösz-
szköltségű beruházást hajthat végre a város, ha 
nyer a száz százalékos támogatási intenzitású 
pályázaton – tudtuk meg Rajki Lászlótól. A Mo-
nori Városfejlesztő Kft. ügyvezetője elmondta, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ko-
rábban nyert hasonló pályázati forrást a Nem-
zetőr és a Jászai iskolák felújításra, amelyekből 
homlokzati hőszigetelési munkákat végeznek 
és nyílászárókat cserélnek. A Jászaiban az épü-
letek fűtésrend szerét, valamint a kazánokat újít-
ják fel éppen a napokban. A jelenlegi pályázat 
keretében a szakorvo si rendelőintézet, a József 
Attila Gimnázium és a Kossuth Lajos Általános 

Iskola részbeni energetikai kor szerűsítése való-
sulhatna meg. A szakrendelőben elsősorban a 
volt gyermekorvosi-védőnői épületszárny fel-
újítása történhetne meg, a Kossuth Iskolában és 
a József Attila Gimnáziumban a homlokzati nyí-
lászárók cseréjére pályázik a város. A pályázatot 
az előkészítést követően júliusban tervezi be-
nyújtani az önkormányzat.  Vén

150 millió korszerűsítésre Egészségügyi 
szolgáltatóváltozás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 
monori 1. számú felnőtt háziorvosi körzet terü-
leti alapellátását Monor Városi Önkormányzat jó-
váhagyásával július 1-jétől dr. Kiss Tibor házior-
vos helyett Hegedüsné dr. Kiss Gabriella háziorvos 
(dr. Kiss&Hegedüs Egészségügyi Szolgáltató Bt.) 
látja el, a két fél között létrejött praxis-adásvételi 
szerződés alapján.
 A körzet betegellátásának helye továbbra is a 
Monor, Balassa B. utca 23., I. emeleti 1. számú há-
ziorvosi rendelő, melynek telefonos elérhetősé-
ge: 06-30/457-2900.
 Rendelési idő: hétfő – 12 óra 30-tól 16 óráig, 
kedd – 8 órától 12 óráig, szerda – 12 óra 30-tól 
16 óráig, csütörtök – 8 órától 12 óráig, péntek –  
11 óra 30-tól 15 óra 30-ig.  nfo

A Kossuth Lajos Általános Iskola új nyílászárókat kap

A felújítást követően még hangulatosabb lesz a Szent Orbán tér

„A beruházások bruttó 122 millió 
forintból valósulnak meg, és vár-
hatóan ősszel fejeződnek be.”
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HÍREK

Monori online közösség HAJT-A Csapat Egyesület júniusi hírei

Járdafelújítások

Gyalogátkelőhelyek növelik a biztonságot

Hirdetés

A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet értelmében 
az egyes vidékfejlesztési támogatásokra irány-
adó 2015. május 31-i megvalósítási és utolsó 
kifizetési kérelem benyújtási határidők meg-
hosszabbodnak. Kérjük, hogy a módosításokat 
minden, pályázati megvalósításban jelenleg is 
érintett ügyfelünk tekintse át, mivel nem egy-
ségesen, hanem rendeletenként eltérően mó-
dosulnak a határidők. (Térségünk fejlesztéseit 
leginkább érintő határidő-módosításait a táb-
lázatban olvashatják.) A módosító rendelet el-
érhetősége: http://www.kozlonyok.hu/nkon-
line/MKPDF/hiteles/MK15079.pdf. 
 Várjuk projektötleteiket a 2014–2020-as eu-
rópai uniós időszak LEADER tervezéséhez, tér-
ségünk helyi fejlesztési tervének megalkotásá-
hoz. Kérjük akciócsoportunk önkormányzatait, 

egyházait, nonprofit szervezeteit, mikro-, kis- 
és középvállalkozásait, őstermelőit, természe-
tes személyeit, akik a HAJT-A Csapat Egyesület 
illetékességi területén kívánnak fejlesztéseket 
megvalósítani, hogy projektötleteiket juttassák 
el munkaszervezetünkhöz. Projektötleteik leírá-
sához a honlapunkon található projekt adatlap 
formanyomtatványt javasoljuk (http://hajtacsa-
pat.hu/hirek.html). Projektötleteiket leadhat-
ják személyesen munkaszervezeti irodánkban 
(Tápiószele, Bartók Béla út 20.), vagy beküldhe-
tik – a legkézenfekvőbb módon – elektroniku-
san (hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu), illet-
ve postai úton (HAJT-A Csapat Egyesület, 2766 
Tápiószele, Bartók Béla út 20.).

Faragó Júlia, HAJT-A Csapat Egyesület 
munkaszervezet-vezető

Érintett rendelet A megvalósítás határideje Az utolsó kifizetési kérelem  
benyújtásának határideje

35/2013. (V. 22.) VM rendelet (LEADER) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.
104/2013. (XI. 14.) VM rendelet (Turisztika) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

102/2012. (X. 1.) VM rendelet (Falumegújítás) 2015. június 30. 2015. június 30.

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet (Alapszolgáltatások fejlesztése) 2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.
11/2013. (III. 5.) VM rendelet (LEADER térségek közötti em.) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.
99/2012. (IX. 25.) VM rendelet (Nemzetközi együttműködés) 2015. július 31. 2015. augusztus 31.

További részletek a faysuli-gomba.hu oldalon.

A Fáy András Református Általános Iskola és AMI 
MATEMATIKA, ANGOL és FIZIKA 
szakos pedagógusokat keres.

Tájékoztatjuk a olvasóinkat, hogy létrehoz-
tuk Monor város hivatalos oldalát a Facebook 
közösségi oldalon. A város profilját állami szer-
vezetként regisztráltuk, a könnyebb beazono-
sítás végett a borítóképen az önkormányzat 
épülete látható. Az oldalon friss híreket, infor-
mációkat olvashatnak Monorról. 

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

július 14-én és 21-én 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

A monori járdák állapotát sokszor illette kritiká-
val a helyi lakosság. A városközpont fejlesztésével 
Monor szívében a gyalogutak problémája meg-
oldódott, a központtól a város pereme felé ha-
ladva azonban még vannak olyan járdaszakaszok, 
amelyek megérettek a felújításra. Az önkormány-
zat a lakossági bejelentéseket is figyelembe véve 
mérte fel a hibás vagy hiányzó járdaszakaszokat, 
amely alapján a döntés született azok egy részé-
nek felújításáról, megépítéséről. 
 A felújítási munkák július elején kezdődnek, az 
új járdaszakaszok időtálló betonburkolatot kap-
nak – tudtuk meg Rozsnyay Zoltántól, a Műsza-
ki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda 
(MŰVÁK) műszaki ügyintézőjétől. 
 – Tavaly a rosszabb állapotban levő önkor-
mányzati utak  közül újítottuk fel néhányat, idén 
a járdákra kerülhet sor. Július közepén a Liliom 
utca, a Nemzetőr utca, a Kossuth utca, a Balassi 
utca, a Deák Ferenc utca, a Széchenyi utca, a Mó-
ricz Zsigmond utca, a Bocskai utca, a Batthyány 
utca, az Ady Endre utca és a Puskin utca rossz ál-
lapotú szakaszai egy részének felújítására kerül 
sor, összesen mintegy kétezer méter hosszúság-
ban. A felújítást tapasztalt helyi vállalkozó végzi, 
az önkormányzat egyik fontos szempontja volt, 
hogy megbízható, helybeli vállalkozó nyerje el a 
munkát. A járdák felújítása november elején feje-
ződhet be – mesélte Rozsnyay Zoltán.
 A munkavégzés pontos helyéről és idejéről szó-
rólapokon értesítik az érintett lakókat. Kisebb fen-
nakadások előfordulhatnak, elképzelhető például, 
hogy a munkaterületeken található kapubeállók 
egy-két napig nem lesznek használhatók, de a ki-
vitelező igyekezni fog, hogy az építkezéssel járó 
kellemetlenségeket minimálisra csökkentse. V.

Monor öt forgalmas csomópontján épülhet új 
gyalogátkelőhely – tudtuk meg Zsombok Lász-
ló polgármestertől. A részletekről a Műszaki, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda 
munkatársa, Rozsnyai Zoltán tájékoztatott.
 A Kistói út és a Halas utca, a Kossuth Lajos 
utca és a Mátra utca, a Liliom utca és a Nem-
zetőr utca kereszteződéseinél, illetve a Móricz 
Zsigmond utca Gera kerti részénél alakítanak ki 
új gyalogátkelőhelyeket – derült ki. 
 Jelenleg az előzetes tervek készítése zajlik, 
ezt követi az engedélyeztetési eljárás, amely 
várhatóan hosszadalmas tárgyalásokkal járó fo-
lyamat lesz. A beruházás érinti a Magyar Közút 
útjait, a Volán autóbuszmegállóit, ezért mind-
két vállalattal egyeztetni kell az elképzeléseket, 

továbbá a rendőrséggel is együtt kell működ-
ni a tervezés során. Egyeztetni kell a közműszol-
gáltatókkal is, különös tekintettel a közvilágí-
tásra, mert a gyalogátkelőhelyeknél nagyobb 
fényerőre van szükség az esti órákban a jobb 
láthatóság miatt. A Gera kertnél az autóbusz-
megállót is át kell helyezni, emiatt bonyolul-
tabb lehet az átkelőhely kialakítása – mondta el 
Rozsnyai Zoltán. 
 Az új gyalogátkelőhelyeknek köszönhetően 
biztonságosabbá válik a Liliom utca–Nemzetőr 
utca, továbbá a József Attila utca–Batthyány 
utca kereszteződése. Előbbinél a Nemzetőr Ál-
talános Iskola, míg utóbbinál a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola közelsége miatt fontos az átkelő 
megépítése.  N.
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Hirdetés

Közvetlen vonattal Siófokra

Épül a műfüves pálya

HÍREK

Június 20. és augusztus 30. között közvetlen 
járatot indít a MÁV-Start Zrt. Szolnok és Siófok 
között. A gyorsvonat idén is megáll Monoron, 
így a helybeli és a környékbeli lakóknak nem kell 
a fővárosig utazniuk, ha a Balatonhoz szeretné-
nek eljutni. A vonat hétvégenként és ünnep-
napokon közlekedik, reggel indul Monorról és 
2 óra 19 perc alatt ér Siófokra, ahonnan az esti 
órákban indul vissza, lehetővé téve a teljes nap 
kihasználását a Balaton-parton. 

Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

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

www.monorivigado.hu

Minden nap 
Vigadó!

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket!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

A Monori Strázsa júniusi számában közölt 
Tájékoztató lakossági hulladék kezeléséről 
című cikkben megjelentekkel ellentétben 
a Kövál Zrt. és Monor Önkormányzata nem 
tervezte, és nem is tervezi megváltoztatni a 
60 literes kukák használatára vonatkozó ren-
delkezéseket. A kétszemélyes monori ház-
tartások továbbra is használhatják a 60 lite-
res hulladékgyűjtő edényeket. nfo

Megnövekedett 
forgalom

Jelentősen megnövekedett a Kistói út és 
a József Attila utca átmenő forgalma Gomba 
felé, egyre több olajszállító kamion halad át a 
Gomba közigazgatási határán belül található 
olajkutakhoz. A nagy terhelés rongálja a mo-
nori útburkolatot, a zaj, a kipufogógáz, a fel-
vert por pedig egyre inkább zavarja a lakókat. 
Monornak a gombai kitermelésből szinte sem-
milyen adóbevétele nem származik, annak 
csak a negatív hatásai érintik Monort. A kiala-
kult helyzetről Zsombok László polgármester 
levelet írt a MOL Zrt. illetékeseinek, hogy közö-
sen találjanak megoldást a problémára, illetve 
egyidejűleg tájékoztatta a képviselő-testületet. 

 A vonat csak Ferihegy, Kőbánya-Kispest, Fe-
rencváros, Kelenföld, Székesfehérvár, Balatonaliga, 
Balatonvilágos, Szabadisóstó, Sza ba difürdő állo-
máson áll meg. A vonat csak másodosztályú ko-
csikkal közlekedik, Budapest-bérlettel és csatlako-
zójeggyel is igénybe vehető.
 A vonat indulási ideje Monorról 7 óra 25. Ér-
kezés Siófokra: 9 óra 44. 
 Visszaindulás Siófokról: 19 óra 13. Érkezés Mo-
norra: 21 óra 31. N.

2200 Monor, 
Kistói út 81. 
+36-29/414-201

+36-30/870-8456

Nyitva tartás:
H-P: 8.00–17.00
Szo: 7.00–13.00

4-es főút 
körforgalomnál

HIVATALOS    MÁRKAKÉPVISELET  www.barkacscity.hu
Folyamatos akciókkal várunk minden kedves érdeklődőt!

GArDEnA  
Akkus fű/bokornyíró 
olló 
KLT

GArDEnA  
Turbinás süllyesztett 
esőztető  
T200 

GArDEnA  
Metszolló 

GArDEnA Classic 
négyszög esőztető  
Polo 220 termékek nagy 

választékban 
kaphatók21 900 Ft 2 390 Ft 2 990 Ft 5 490 Ft

Július elején elkezdődött a műfüves labdarúgó-
pálya építése a monori sporttelepen. Végh Gá-
bor, a kivitelező Pharos 95 Kft. ügyvezető igazgató-

ja elmondta, egy szabványméretű műfüves pályát 
építenek, amely a jelenlegi edzőpályát váltja ki, de 
természetesen tömegsportra is alkalmas lesz. A mo-
nori labdarúgócsapat edzései az új pályán lesznek, 
ezáltal a centerpálya terhelése csökken, így tovább 
megőrizhető és fenntartható annak minősége. 
 Az új pályát megfelelő vízelvezetéssel, fel-

újított világítással, új 
kispadokkal, labdafo-
góhálóval és kapukkal 
látják el. A játéktérre a 
legmodernebb műfü-
vet telepítik.
 A beruházás várha-
tóan 50 nap alatt, au-
gusztus második felé-
ben készül el. Költsége 
nettó 95 millió forint.  VN

Hasonló műfüves pálya épül Monoron is

Maradnak a 60 literes kukák
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Hirdetés

KÖRKÉRDÉS

Lenne mondanivalója a  
KÉPVISELŐJE SZÁMÁRA?
Mi lenne, ha egyik-másik 
monori összetalálkozna 
az utcán a képviselőjével?

Csillag Ibolya

Bartucz Lászlóné

Somodi Péter

Pocsai Dávidné

Vígh András Somodi-Lichner Zsófia

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

te
lei

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, takarmányok Minden, ami 
kémény
cserépkályha,  
kandalló!

Csinos Károly 
Tel.: 06-70/384-6746
KováCs isTván
Tel.: 06-70/355-5118

HerCzKu Gyula  
cserépkályhás mester
Tel.: 06-30/206-2473
http://vizeskalyha.hu

•   Kémények bélelése, szerelt kémények 
kivitelezése kályhákhoz, kandallókhoz 
alu és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós, és kondenzációs gázkazánok 
kéményeinek kivitelezése, teljes körű 
ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

•     Cserépkályhák , kandallók építése 
átrakása

A 
szomszéd településen, Gom-
bán, egy alkatilag is rendkívül 
energikus, mondhatni igazi kö-

zösségi ember – aki egyúttal önkor-
mányzati képviselő is – létrehozott 
egy közösségi információs weboldalt, 
amely rendkívüli sikerrel működik. A 
képviselő naprakészen informálja a 
település lakóit az őket érintő legki-
sebb változásokról is, és közzéteszi az 
örömteli eseményeket is. A falu lakói 
pedig lelkesen – vagy épp kritikusan 
– kommentálják mindezt.
 Hasznos, de szórakoztató olvas-
mány is ez a falusi közösségi fórum, 
amit a városiak – akiknek lakóhelyén 
az információk áradása és a kom-
mentek vélhetően igen nagy száma 
miatt jóval nehezebb lenne hasonló 
oldalt üzemeltetni, ha éppenséggel 
nem lehetetlen – kicsit irigyelhetnek. 
 Mi azonban eljátszottunk a gon-
dolattal: mi lenne, ha egyik-másik mo-
nori összetalálkozna az utcán a képvi-
selőjével, s mivel épp egyfelé vinne az 
útjuk, elmondhatná, ami már régóta 
bántja, vagy épp ellenkezőleg, amit 
már szeretett volna megdicsérni, csak 
épp nem volt rá alkalom. 

 Csillag Ibolya jóformán csak 
aludni jár haza. Varrónőként dolgo-
zik a fővárosban, gyakran még hét-
végeken is, így nem is érzékeli, mi 
történik körülötte. Nem tudja, ki a 
képviselő a lakókörzetében, de mint 
kiderült, azt már meg kellett tanul-
nia a saját kárán, hogy a vízművek-
hez a város egyik sarkából a másik-
ba kell elvándorolnia gyalogszerrel, 
ha ott elintéznivalója akad. Most épp 
a szabadnapjának jó részét áldozta 
arra, hogy több kilométert gyalogol-
jon oda-vissza, és tőlünk tudta meg, 
hogy talán nemsokára a helyi busz-
szal is lesz lehetősége elérni a cég 
vásártéri telephelyét. 
 Bartucz Lászlóné elmondta, a Li-
liom utcában – ahol ő lakik – és kör-
nyékén nincs különösebb gond, 
neki nem lenne oka panaszkodni 
sem a közvilágításra, sem a közbiz-
tonságra. Amikor azonban a kerék-
páros-közlekedés került szóba – ő 
is biciklivel jár mindenhová – azon-
nal eszébe ötlött, hogy a Liliom és a 
Kossuth Lajos utcát összekötő Bocs-
kai utcai útszakasz minősége kritikán 
aluli. De nem csak az úttest, a jár-
da sincs különb állapotban, ezt min-
denképpen szóba hozná a képvi-
selőnek, ha találkoznának.
 A sétálóutcában babakocsit ringa-
tó Somodi Péter azonnal rávágta: a 
járdákat említené elsőként. A város-
ban több utca is van, ahol a járdák ál-
lapota nem a legjobb, a gödrei nem 
csak a gyerekből rázzák ki a szuszt, 
hanem a nem éppen olcsó babako-
csiknak sem használnak. 
 Pocsai Dávidnénak – aki ugyan-
csak babakocsival állt meg, hogy vá-
laszoljon nekünk – ugyanez volt a 
véleménye: a járdák nagyon rosz-
szak, egyes utcákban pedig telje-

sen hiányoznak. Így aztán a gyalogos 
három lehetőség közül választhat: 
vagy az úttesten dudál rá az autó, 
hogy nem ott a helye, vagy a kerék-
páros csönget rá a bicikliúton, hogy 
ott sincs keresnivalója, vagy a járdák 
kátyúiban zötykölődik. 
 Vígh András, aki elmondása sze-
rint negyven éve él a Pozsonyi lakó-
telepen, elégedett embernek mond-
ta magát. A környéken szerinte nincs 
semmi olyan gond, ami megnehe-
zítené az ott lakók életét, vagy amit 
feltétlenül szóvá kellene tenniük.  
Most például észrevette – mutatott  
a rendőrség épületének tetejére –, 
hogy ott napelemek működnek. Hát 
nem nagyszerű? – kérdezte, mire mi 
megjegyeztük: ő olyan habitusú em-
ber lehet, aki hamarabb észreveszi a 
jót, mint a rosszat. A nevem is erről 
beszél – nevette el magát –, hiszen  
Vígh vagyok!
 Somodi-Lichner Zsófiával való 
beszélgetésünk is az elégedettség 
jegyében indult. A városközpont-
ban lakik – mesélte – olyan helyen, 
ahová a pozitív változásokból sok ju-
tott, s ahol kevés az ok a panaszra. 
Egyet azonban mindenképpen meg 
kell említenie – váltotta fel az arcán 
a mosolyt a ború. A hajléktalano-
kat, akik évek óta ott bolyonganak a 
templomkertben és környékén, mert 
talán ezen a helyen nagyobb bizton-
ságban érzik magukat, mint valahol 
a külterületen. Most éppen hárman 
vannak, s mivel a bokrok még kicsik, 
a kapualjakban alszanak. A lakók né-
melyike ugyan segít nekik, koldulnak 
is, de ez nem lehet megoldás a sor-
sukra – vélekedett, és ezt alkalomad-
tán mindenképpen a tudomására 
hozná a körzet képviselőjének.

Kertész Zsuzsa
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténer-
rendelés,

gépi 
földmunka,

alapásás, 
árokásás, 

tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Telefon: 

06-30/202-6736
Hi

rd
et

és

KÖZÖSSÉG

Évek óta hagyományosan május utolsó vasárnapján rendezik meg a 
monori gyermeknapot. Így volt ez idén is, a programok délelőtt 10 
órakor kezdődtek. Elsőként a Cigánykerék című televíziós sorozatból 
jól ismert Lala bohóc várta műsorával a kacagni vágyókat. 

Idén is sokan látogattak ki  
A VÁROSI GYERMEKNAPRA

A 
szervezők színes prog-
ramokkal és szórakozá-
si lehetőségekkel készül-

tek; a színpadi programok mellett 
kézműves foglalkozások, népi já-
tékok, futóbiciklis akadálypálya, 
egészségügyi szűrések, ugráló-
vár, pólófestés, kirakodóvásár vár-
ta az érdeklődőket a Piac- és Fesz-
tiválcsarnokban. Egész nap nagy 
volt a forgalom a rendőrség és a 
mentőszolgálat asztalánál, ahol va-
lódi rendőrségi fegyverek és újjá-
élesztési bemutatók voltak. Emel-
lett az ujjlenyomatvételt és akár 
a bilincset is kipróbálhatták a kí-
váncsi gyerekek. Délben kezdő-

dött a Zabszalma együttes kon-
certje, akik versikékkel és találós 
kérdésekkel terelgették a gyere-
kek fantáziáját dalról dalra, sokszor 
bevonva őket a játékba. A nemré-
giben az MLSZ Életműdíjával elis-
mert Sándor Pali bácsi ügyességi és 
sportjátékai is nagy sikert arattak. 
Délután a színpadon több táncs-
csoport is bemutatót tartott egész 
éves munkájából. A sort a Nem-
zetőr iskola diákjai kezdték, őket a 
monori Game Dance csoport kö-
vette. A tavalyi évhez hasonlóan a 
gyermeknapi programban mutat-
koztak be a nagyközönségnek az 
Acsai Kati vezette óvodás néptán-

cosok. Öröm volt látni, hogy a két 
évvel ezelőtt indított csoport tag-
jai milyen lelkesen készültek a szín-
padi bemutatkozásukra. Hason-
ló lelkesedés és izgalom látszott a 
fellépőkön a Máltai Szeretetszolgá-
lat által a Szimfónia Program kere-
tében zenét tanuló gyerekek rövid 
műsora közben is. A komolyzenét 
fiatalos ritmusok követték, a szín-
padi programokat egy zumba-
bemutató és a soroksári Starlight 
Dance Company látványos táncos 
összeállítása zárta.
 A gyermeknap lebonyolításában 
több civil szervezet és intézmény, 
köztük a Közös Út Cukorbetegek 
Egyesülete, a Kézműves Alkotók 
Klubja, a Nemzetőr Általános Isko-
la, a Védőnői Szolgálat, a Mono-
ri Sportegyesület, a Máltai Szeretet-
szolgálat, a Monori Mentőállomás, 
a Monori Rendőrkapitányság és a 
Tesz-Vesz Óvoda munkatársai se-
gítették a szervező Vigadó Kultu-
rális és Civil Központ munkáját. A 
sokszínű programok mellett, a be-
vezetett regisztrációs díjnak kö-
szönhetően minden gyereknap-
ra kilátogató kaphatott egy üdítőt, 
vagy fagylaltot. Nfo

Monori Pincefalu gyerekszemmel

Tavaly szeptemberben indítot-
ta el A Monori Pincefalu gyermek-
szemmel című programsoroza-
tot Szentirmay Cecília a Nemzetőr 
Általános Iskola pedagógusa. Az 
egy évet átölelő rajzpályázat célja 
az volt, hogy a gyerekek is megis-
merjék, megszeressék Monor fon-
tos helyszínét, a Strázsahegyet és 
a pincefalut. 
 A természetvédelemre és a kör-
nyezetvédelemre való nevelés mel-
lett a kerékpárostúrák és a gya-
logtúrák a mozgás örömét adták a 
fiatal korosztálynak. A hegy bejárá-
sa közben a környezetet is figyelni 
kellett, hiszen rajz- és fotópályáza-
tot hirdettünk, amire vártuk a pá-
lyaműveket. 
 Az őszi és a tavaszi pályázatra 
több száz mű érkezett. Az őszi kiál-
lítást a Művelődési Házban, a tava-

szi kiállítást pedig a Vigadóban te-
kinthették meg az érdeklődők. A 
megnyitók alkalmával a gyerekek 
elismerő okleveleket vehettek át az 
eredményes részvételért. 
 A Borvidékek Hétvégéje alkal-
mával megtartott ünnep lezárá-
saként a legeredményesebb pá-
lyaművek elkészítéséért kapták 

meg a pályázók díjaikat. A díjazot-
tak korosztály szerint két kategóriá-
ban a következők: óvodás kategó-
ria: Takács Eszter, iskolás kategória: 
Laborczi Lívia, Bérdi Márk, Cseszlai Vi-
vien, Hargas Helga, Matolcsi Domini-
ka, Ady Úti Általános Iskola 3.a osz-
tálya, Csillagfürt Tanoda, Bóbita 
Tanoda. nfo
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A békebeli BUBORÉKOS

Hirdetés

E z a kép még azokban az idők-
ben készült – talán a nyolcvanas 
évek elején kaphatta lencsevég-

re a sze replőket Sléder Istvánné fia az 
első fényképe zőgépével az akkoriba 
még Pattermann Dezső nevét vise-
lő Forrás utcai ház tetőtéri ablakából –, 
amikor egy üveg szóda kilencven fil-
lérbe került. Vagy nem sokkal többe. 
 A hetvenes években minden-
esetre még annyi volt az ára. Ezt ma-
gától Ajtai Györgytől tudom, aki Mo-
noron Szódás Gyuriként már rég 
bevonult a halhatatlanságba.

 A kilencven filléres szóda idején 
egy gombóc fagylalt ötven fillérbe 
került. Most meg száznyolcvan fo-
rint, alsó hangon. Akinek van kedve 
kiszámolhatja, vajon az Ajtaiék most 
literenként negyvenöt forintos szó-
dájának ára arányosan nőtt-e a fagyi-
gombóc árával?
 A szódáskocsi oldalára mindig ki 
volt írva, mennyibe kerül egy üveg 
szóda, és a szódáért rajongók talán fel 
is jegyezték amint az idők múlásával 
nő, növöget ez az összeg a kocsi ol-
dalán. De még így is megérte.
 Amikor Szódás Gyuri a lovas kocsi-
val az üllői ÁFÉSZ alkalmazottjaként 
1960-ban elkezdte járni az utcákat, 
rázva közben a nevezetes kolom-
pot – ami végül azt eredményezte, 
hogy idős korára nagyon megrom-
lott a hallása – a szóda nem pusztán 
szomjoltó ital volt. Hanem életérzés.
 Megírtam már másutt, de muszáj 
megint ideidéznem, amint tikkadt 
vasárnapokon, a húsleves, a rántott 
hús és a pörkölt feltálalása, valamint 
a Jó ebédhez szól a nóta című rá-
dióműsor kezdete előtt a Tompa Mi-

Május 30-án reggel 6 óra után né-
hány perccel dördült el a startpisz-
toly Monoron a városközpontban 
a Nemzeti Bor Maraton aktuális, 27. 
szakaszának rajtjánál. A Monor–Tá-
piószentmárton közötti 27 kilomé-
teres távot a monori József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskola két csapata és néhány 
lelkes monori és tápiószentmártoni 
amatőr sportoló futotta végig.
 A szervezők gondoltak a rövi-
debb távot kedvelőkre is. Egy közel 

Értesítjük városunk lakosságát, hogy 
életének 67. évében elhunyt Varga 
Jenő volt önkormányzati képviselő.
 Varga Jenő 1948. december 
5-én született Balatonmagyaródon. 
A Pécsi Tanárképző Főiskolán szer-
zett magyar-történelem szakos ta-
nár képesítést. Nős, két nagykorú le-
ánygyermek édesapja volt.
 Huszonnégy éven keresztül volt 
önkormányzati képviselő, öt ciklu-
son át az oktatással, közművelődés-
sel foglalkozó bizottságok elnöke.
 Több éven keresztül a Pest Me-
gyei Önkormányzat Közgyűlésének 

tagjaként tevé-
kenykedett.
 Felügyelő bi-
zottsági tag-
ja volt a Monor 
Vidéki Strá-

zsa Borrendnek, elnöke a mono-
ri rendelőintézet Gombos Matild, il-
letve a monori gimnázium Oláh 
István Alapítványa kuratóriumá-
nak. Hosszú tanári pályája és sokré-
tű közéleti tevékenysége kapcsán 
szinte minden monori ismerte. Em-
léke közvetlen, barátságos, tettre-, 
ugyanakkor megegyezésre is kész 
emberként él tovább az őt ismerők-
ben.   Monor Város Önkormányzata

Elhunyt Varga Jenő Monorról rajtolt el 
a Nemzeti Bor Maraton

hály utca ásott kútjainak vödreibe 
leengedett borosüvegek asztalra ke-
rültek, s mellettük ott álltak mindig, 
minden körülmények között a szó-
dásüvegek.
 Ez a kép is valami hasonlót idéz, 
ahol a Forrás, alias Pattermann 
Dezső utcai gyerekek meghatáro-
zó vasárnapi élménye ugyanez lehe-
tett. Sőt, ahol a felnőttek közt Szódás 
Gyuri akkora tekintélynek örvendett, 
hogy amikor a rendszerváltás után 
nem sokkal arrafelé kérdezősködtem, 
az utcabeliek kertelés nélkül közöl-
ték, hogy nem bíznak ők senkiben, 
ellenben ha Szódás Gyuri jelöltet-
né magát polgármesternek, azt egy 
emberként támogatnák.
 Szódás Gyuri akkor már nem a lo-
vas kocsira emelgette az egyenként 
harmincöt kilós ládákat – amikből 
harminc fért egy fuvarba, de napon-
ta legalább kétszer kellett fordulnia 

– hanem a traktor platójára pakolta 
az üvegeket, amik akkor még való-
ban üvegek voltak, nem műanyag-
palackok, mint mostanság.
 Szépek voltak azok a régi üve-

gek nagyon – a forgalomból kivon-
va több ezer pihen elraktározva –, de 
sokszor életveszélyesnek bizonyultak. 
Időnként felrobbantak. Ezért aztán hi-
ába ragaszkodna hozzájuk sok törzs-
vásárló ma is, Ajtaiék kénytelenek vol-
tak megválni inkább ezektől a régi 
vevőktől, de nem vállalják a rizikót.
 A vevők amúgy is egyre fogynak. A 
fiatal közönség megveszi a rózsaszín-
kupakos ásványvizet az áruházakban 

– a buborékosnál állítólag egészsége-
sebb –, bepakolja a csomagtartóba. 
Nem ér rá azt lesni, mikor jön a moz-
góárus, bár még manapság is két szó-
dáskocsi járja Péteri, Csévharaszt és 
Monor egyes utcáit. Inkább az idő-
sek ragaszkodnak még mindig a szó-
davízhez.
 S habár Szódás Gyuri az 1993-ban 
történt visszavonulásáig évente 365 
napot dolgozott – még az ünnep-
napokat sem hagyta ki, legfeljebb 
újévkor vagy húsvétkor később in-
dult, hadd tudja kialudni magát a 
közönség –, még ma is odaálmod-
ja magát a szódáskocsira, amivel lan-
kadatlanul hordta a buborékost a 
szomjazóknak. Akiknek időközben 
megöregedett maradéka e régi kép 
láttán olyasmit érez, amit rajta kívül 
már nem fog érezni soha senki. 

Molnár Anna

6 kilométeres szakaszon lehetett 
együtt futni a teljes távon indu-
lókkal. Erre a szakaszra, a korai idő-
pont ellenére több helyi futó – köz-
tük Zsombok László polgármester 
és Darázsi Kálmán alpolgármester 
– jelentkezett. Ők a városból a pin-
cefalun keresztül a városhatáron 
túlra, a Dr. Csanádi György utcáig fu-
tottak együtt. A tovább futókat itt 
egy frissítőpont várta, az itt célba 
érkezőknek emléklappal köszönték 
meg a részvételt. nfo

Iskolarendszeren  
kívüli képzés  

kedvező feltételekkel: 

 • Vállalkozási 
mérlegképes könyvelő

 • Adótanácsadó 
• Gép- és gyorsíró, 
szövegszerkesztő
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 

E-000995/2014

Mottó: „Tanulni egy életen át”

Második szakképzés is ingyenes!
Gyömrőn 2015. szeptember 1-jétől  

változatlanul indítjuk  
tandíjmentes  

esti tagozatos képzéseinket.
Bővebb információért keresse fel honlapunkat vagy hívja  

Szojár Gáborné munkatársunkat 06-70/605-2700 telefonszámon!
www.mdiskola.hu/gyomro

Folyamatos online beiratkozási lehetőség!
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KÖZÖSSÉG

Borrendünk célja – másfél 
évtizede – Pincefalunk 
népszerűsítése. A negyedik 
Borvidékek Hétvégéjén számos 
vendégünktől hallhattuk, 
hogy e téren jó úton járunk.

Elvitték a JÓ HÍRÜNKET

Hirdetés

M ár láthatjuk, hogy a hagyományőrzés és 
a megújulási képesség együttesében 
rejlik a siker titka, és hogy mindez csak a 

szervezeti, tárgyi, személyi, emberi feltételek biz-
tosításával és nagyon sok segítő összefogásával 
működhet jól. A városi támogatás, a borrend és 
a gazdakör mellett a Vigadó Kft., a Borút Egyesü-
let és a KultPince szervező munkája is szükséges 
volt ahhoz, hogy a szüreti felvonulás felújítása 
mellett például az Orbán- és Márton-nap, a Te-
kerő és Kavaró, a Jégvirágtól borvirágig, a Fánk-
faló és a Koccintás, a Nyitott Pincék- akció, va-
lamint a helyi és az országos borversenyek is a 
pincefalura irányítsák a figyelmet. Ha például Ku-
gel György és munkatársai nem tudnak program-
jaikkal idevonzani országosan ismert művész- 
és közéleti személyiségeket, akkor a tv2 Mokka 
című műsorában Koltai Róbert (színész-filmren-
dező, zsűrielnök) és Azurák Csaba (a tv2 ripor-
ter-műsorvezetője) nem hívták volna fel ilyen 
kedvcsinálóan a figyelmet idei rendezvényünk-
re és nem vállalták volna el most is a zsűrizést 
a Bortárs Filmfesztiválon. Örülhetünk annak is, 
hogy a filmprogramnak zsűritagságát és művé-
szeti vezetését is vállalta az a monori származá-
sú Péterffy András (filmrendező, operatőr, pro-
ducer, egyetemi tanár), akinek a Strázsáról szóló 
2014-es filmje azóta több nemzetközi díjat is 
nyert. Annak a filmnek az operatőre pedig most 
rendezőként visszatérve nyert fődíjat. Koczor Kál-
mán, a védnök-támogató Magyarországi Bor-
rendek Országos Szövetségének elnöke is kö-
szöntötte rendezvényünket.

Borok, filmek, fotók
A sokféle filmfesztivál közül olyan, amely fő té-
mája a bor, csak nálunk van. A tavalyi után most 
még több, 28 film érkezett hozzánk az ország 
legkülönbözőbb részeiről – mondta Zsombok 

László polgármester a Vigadóban, a díjátadón. A 
zsűri jelenlévő tagjai – Nyulasi Gábriel István (az 
Ihatóbb Magyarországért Egyesület elnöke) il-
letve Fábry Péter (operatőr, rendező, fotómű-
vész) – az első négy helyre sorolt alkotás és a 
facebook-szavazás alapján a szponzoroknak kö-
szönhető értékes díjakat osztott ki. 
 Jó hírvivőnek bizonyult a Bortárs Filmfesztivál 
társrendezvényeként idén először meghirdetett 
országos, a Monori Pincefaluban készült felvéte-
lekre kiírt fotópályázat. Az újítási szándék sikere-
ként és Bakos Boglárka áldozatos szervezőkészsé-
ge nyomán is, több mint 300 – még határainkon 
kívülről is érkező – képet kellett elbírálni az or-
szágos kategóriákban 3 fődíjjal Eifert János (zsű-
rielnök), Fábry Péter és Somogyi Márk fotómű-
vésznek. A Strázsáról készült fotók első három 
helyezettjét pedig Péterffy András, valamint Laczó 
Tamás (festőművész) és Tanja Migleci (fotós) vá-
lasztotta ki. Ezen kívül is több szép fotót kiállítot-

tak a Vigadó éttermében, illetve vetített formá-
ban láthatók voltak másnap a KultPincében is. 
 Június 6-án a Pomázi Tűzoltózenekar felveze-
tésével érkezett Monor főterére a helyi és a ven-
dég borrendek képviselőinek díszruhás mene-
te; a történelmi borvidékek küldötteitől kezdve 
a vadász- és rendőrborrendeken át, a nőiekig 
(köztük a monoriak pestszenterzsébeti tagoza-
táig). Polgármesterünk megnyitója, majd a most 
őt tiszteletbeli borrendi taggá avató hagyomá-
nyos szertartás után a Pincefalu Gyermekszem-
mel-pályázatot is értékelték.

Családias hangulat
A vendégborrendek érdeklődését is felkeltette a 
nap új programpontja, a pincefalu most elkészült 
erkölcsi (etikai) kódexének ismertetése és dísz-
példányának átadása. Létrehozói – a Lokálpatrió-
ta Egylet szorgalmazására igen sokan – úgy vél-
ték, érdemes megfogalmazni, hogy a hivatalos 
előírások, az örvendetes tárgyi fejlesztések (Kilátó, 
Orbán tér stb.) mellett döntőek lehetnek termé-
szeti kincsünk megőrzésében a hozzáállásunk-
tól függő, javítandó emberi tényezők. Több bor-
rend képviselőjétől lehetett hallani, hogy nagyon 
kedvesnek tapasztalták itt a fogadtatást. Bodor Já-
nos, borrendünk elnöke is azt a visszajelzést kap-
ta, hogy egyedülállóan családias volt a hangu-
lat. Hanzelik Andrea, a fő programszervező Vigadó 
Kft. ügyvezető igazgatója azt emelte ki értéke-
lésében, hogy a város legnagyobb rendezvé-
nyévé növő Borvidékek Hétvégéje olyan családi 
program lett, ahol mindenki jól érezhette magát. 
A gyerekjátékok mellett kiállítást látogatni, vagy 
akár bridzselni is lehetett. A 22 hazai borvidék bo-
rászai már önként jelentkeznek, hogy boraikkal 
jöhessenek, de a gasztronómia, a kirakodóvásá-
rok, a mesterségbemutatók, a színpadi és pincé-
ket járó néptáncosok, zenészek színes kavalkádja 
most is élményszerű volt. Zenekar még Moson-
magyaróvárról is érkezett. 
 A szervezők tudják, hogy jó lenne a színpad 
fölé a sátortető, mellé néhány pad, és hogy a 
reklámból soha nem elég. De ez pénzkérdés. 
Remélhetőleg jövőre is lesz annyi, hogy folytat-
hassák, fejleszthessék ezt a rendezvényt. A Viga-
dó eddigi jó együttműködése a borrenddel erre 
jó alapot biztosít. Most is járt az OTP-kisvonat a 
városból a Pincefaluba, nagy számban fogyott a 
fesztiválújság és a kóstolópohár. 
 A sok helyről összesereglett sok jókedvű ven-
dég sokfelé vihette el jó hírünket. B.G.

I. A váli erdőben (r.: Nagy Ernő)
II. Tompa doctor Somlón (r.: Hollai Iván)
III. Napfény íze (r.: Kőházy-Bognár Andrea)
IV. Kézműves bor (r.: Alkonyi Kristóf, Rip-
ka Gergely)
Közönségdíj: Négy évszak Somlón  
(r.: Szentes László)

Az országos pályázat eredményei:                                                                                
– Borvidékek – Csala László: Badacsony                        
– Borászok – Asszonyi Eszter: Értékmentés                  
– Bor lelke – Ruprecht Judit: Villánykövesd                                                                     
                                                                                             
II. Emberek a Strázsán – monori fotópá-
lyázat
1. Koczor Dániel: Békepresszó
2. Baán Tamás: 14 fok
3. Hludek Dóra: Kapaszkodás

Monori Bortárs 
Filmfesztivál

Fotópályázat

Bízza hallását 
szakemberre!
Hallása miatt úgy érzi, 
lemarad a fontos 
pillanatokról, mint
•  az unokák első 

szavai,
•  barátok és a család 

legjobb történetei,
• a közös programok?

Hallókészülék elem Ft/db**49 **  A kampány ideje alatt egy személy max. 12 db 
elemet vásárolhat akciós áron. A kedvezmény 
2015. augusztus 21-ig vagy a készlet erejéig tart.

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

*  Az akció a készlet erejéig tart. Az italhűtő 
1 db 0,5 l-es üveg hűtésére alkalmas. 
Az ajándékra a hallásvizsgálaton részt 
vevők jogosultak. A részvételhez hozza 
magával ezt a levelet.

Vegyen részt 
díjmentes 
hallás-
szűrésünkön, 
melyet ajándék 
italhűtővel 
jutalmazunk.*

WWW.VICTOFON.HU
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A monoriak viselt dolgai…
LXXV. – FÖLDÉHSÉG
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HELYTÖRTÉNET

„Fel kell ébreszteni a szunnyadó 
polgári erényeket, a kötelesség-
tudást, s a nép baját, búját tudással, 
jó tanáccsal kell eloszlatni.”

Aratás, Pesti Napló, 1932

A z 1900-as évek táján az a szóbeszéd jár-
ta a községünkbe beköltöző értelmes, a 
szót vivő, de elődeinket félreismerő em-

berek körében, hogy „a monori nép azért sze-
gény, azért érdektelen a közügyek iránt, mert 
korhely, dologtalan, neveletlen”. Ugyanakkor 
a helyi sajtó e véleménnyel szemben bátran 
hangoztatta: „Fel kell ébreszteni a szunnyadó 
polgári erényeket, a kötelességtudást, s a nép 
baját, búját tudással, jó tanáccsal kell eloszlat-
ni”. S ellenérvként bemutatta az 1894-ben tör-
ténteket. A jobbágyfelszabadítást követően, 
amikor a kegyuraság és a hűbéres monori nép 
közötti viszony megszűnt, az egykori jobbágy 
kisbirtokossá és haszonbérlőjévé vált a főkáp-
talan monori és zsigerpusztai birtokainak. De 
az ármánykodók, a nép háta mögött Egerben 
titkosan azt állították, hogy a monoriaknak már 
nem kell a földbérlet.
 Az egri főkáptalannak ez kapóra jött, mert 
egy tagban kívánta bérletbe adni a birtokokat, 
és nyomban szerződést kötött Kovács Gáspár 
kávai földbirtokossal, aki megzsarolva a mo-
nori bérlőtársaságot, hajlandó lett volna a bér-
lettől elállni bizonyos haszon fejében. Előde-
ink ezt elutasították. Ezt követően átjátszotta a 
bérleti szerződést a monori Glancz Sándor üz-

letembernek, aki 4000 forint hálapénzt fizetett 
ezért Kovács Gáspárnak. Az új bérlő a káptala-
ni földet szlovák és német cselédekkel művel-
tette. E csalárdság miatt a monori kisgazdák és 
a velük együtt dolgozó zsellérek – mint korábbi 
bérlők – föld és munka nélkül maradtak. A sze-
génység, éhség esztendői következtek. Például 
bírósági árverés 1894-ig Monoron évi átlagban 
hét esetben volt. Ezt követően az átlagos szám: 
78 árverési eset esztendőnként. Ha akkor van a 
községnek egy önzetlen, szószóló embere, ez 
nem történik meg.
 Molnár Sándor monori születésű kisbirto-
kos, nyomda- és laptulajdonos élére állt a föl-
det visszakövetelő mozgalomnak. Esküdtté és 
képviselővé választották. Számos községi kül-
döttség élén küzdött a minisztériumokban és 
Egerben a föld visszaszerzéséért. Bátran han-
goztatta: „elkárhozik népünk, mert elszegénye-
dik, koldussá lesz!”. S már volt példa Szadán és 

Püspökladányban, hogy királyi engedéllyel az 
egyház eladta a földet egykori jobbágyainak, 
földbérlőinek. A siker érdekében Molnár Sán-
dor népgyűlést szervezett 1902. február 16-ra. 
 A városháza udvarán ezerfős fekete ember-
tömeg várta a népgyűlés szónokait. „Majd kivált 
egy okos eszű, tapasztalt öregember, Beleki Gá-
bor kisgazda, községi képviselő. Ékes szóval, igen 
szép hasonlattal magyarázta a cél nagyságát, 
ami a monori népet összehozta. Igen-igen nagy 
fának tartja a kérdést, amelynek ledöntéséhez, 
bizony igen gyenge szerszámokkal vagyunk fel-
ruházva… de előbb-utóbb be kell következ-
ni, hogy Monor népe újra magáénak tudhassa 
azt a földet, amely a mi életünket eddig is biz-
tosította, és amely a mi vesztünket, pusztulá-
sunkat, elszéledésünket okozza ma. Majd mél-
tóságos csendességben hallgatta a monori nép 
azokat a szavakat, melyeket Molnár Sándor, mint 
törzsökös monori ember, hivatva van arra, hogy 
bírálatot mondjon Monor város közgazdasági 
állapotáról. A monori nép tönkre jutásának leg-
súlyosabbja a káptalani föld elvesztése, amely 
ténnyel a csak földművelőnek nevelt monori 
nép kezéből kivétetett a megélhetési mód.” Kö-
vetelte, hogy a földéhessé tett nép kapjon a hi-
telintézetektől tisztességes kamatú kölcsönt, és 
számít az egri főkáptalan nemes lelkűségére, va-
lamint az állam támogatására. S feltette a kér-
dést az egybegyűlteknek: óhajtják-e azt, hogy e 
cél felé törekedve, ennek érdekében mozgalmat 
indítson? Általánosan zúgott a helyeslés mora-
ja a feltett kérdésre. Aztán „elhatároztatott, hogy 
egy 50 tagú bizottság küldetik ki, s válassza meg 
az utat, amelyen a cél felé érni legbiztosabban 
remél, elnökévé dr. Sandula Imre plébánost vá-
lasztva meg, akit egy 6 tagú küldöttség kért fel 
ennek elfogadására”.
 Forrás: Monor község képviselő-testületi jegyző-
könyve 1897–1906; Monorkerületi Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes 
Gyógytornász, McKenzie  
és kineziotape terapeuta

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

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

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

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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



KÖSZÖNTÖTTÉK a monori 
óvónőket és tanárokat
A hivatalos pedagógusnap – június első vasárnapja – 
előtt két nappal várták a szervezők a helyi iskolai 
és óvodai dolgozókat a Vigadó dísztermébe. 

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

Most  még 

jobban 

megéri  

betérni hozzánk! 

 
2015. 07. 01-jétől 

keresse  Top 100

termékeinket,

melyeket

 tartósan 

alacsony áron  

tartunk!

Ízelítő
kínálatunkból:

Várjuk üzletünkben!

OKTATÁS
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A z ünnepi eseményen dr. 
Zsombok László polgármester 
köszöntötte a vendégeket. 

Röviden kitért a pedagóguspálya 
néhány aktuális érdekességére, pél-
dául arra hogy a kutatások szerint a 
tanárok is a legelismertebb foglako-
zások egyikét űzik. Az utóbbi évek-
ben egyre nő a továbbtanulni vá-
gyók között a pedagógusi pályára 
jelentkezők aránya, a mestersza-
kok jelentkezési toplistáját egyértel-
műen a tanári szak vezeti. Utalt rá, 
hogy egyre nagyobb elvárással kell 
szembesülnie annak, aki ezt a hiva-
tást választja. A mai korban a szü-
lők a megváltozott élettempó, a 
kétkeresős családmodell és a nők 
munkavállalása miatt kevésbé tud-
nak a gyereknevelésre koncentrál-
ni, ezért hárul több munka és fele-
lősség a tanárainkra. Éppen ezért a 
pedagógus személyiségének ere-
je a legdöntőbb a nevelés és okta-
tás hatékonysága szempontjából. 

Rövid számvetéssel folytatta: an-
nak ellenére, hogy az iskolákra gya-
korolható közvetlen önkormányzati 
befolyás megszűnt, Monor az el-
múlt egy évben több mint 140 mil-
lió forintot fordított az iskolákra és 
óvodákra. Több más fejlesztés mel-
lett ebben az időszakban adták át 
a Kossuth Lajos Általános Iskola új 
ebédlőépületét, energetikai kor-
szerűsítés folyik jelenleg is a Nem-
zetőr és a Jászai iskolában, két óvo-
da is kapott új tornaszobát. Ünnepi 
beszéde végén kétgyermekes apu-
kaként is megköszönte a pedagó-
gusok áldozatkész, állhatatos mun-
káját.
 Ezt követően adták át pedagó-
gusnap alkalmából a kitüntetése-
ket és elismeréseket. Az idei évben 
hárman vehették át a legrango-
sabb önkormányzati elismerést. 
A Monor Város Nevelési, Oktatá-
si és Közművelődési Díjával ismer-
ték el Polgár Zoltánné, a Monori 
Bölcsőde munkatársának, Trincsi-
né Márton Zsuzsanna, a Kossuth 
Lajos Óvoda vezetőjének és Tóth 
Károly, a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ dolgozójának munkáját. 
Ez alkalommal adta át Farkas Zol-
tán, a Klebersberg Intézményfenn-
tartó Központ Monori Tankerületi 
igazgatója a kitüntető okleveleket 
több helyi pedagógusnak. Utol-
sóként, de nem utolsósorban kö-
szöntötte városunk polgármestere 
Bernula Béláné nyugdíjas pedagó-
gust, akinek idén rubinoklevelet 
állított ki az ELTE Tanító- és Óvó-
képző kara 70 éve szerzett diplo-
mája alapján. 
 Szőnyiné Gábor Mária és Szu-
hányiné Szappanos Éva az embe-
ri erőforrások miniszterének pe-
dagógiai szolgálati emlékérmét 
vehették át munkájuk elismerése-
ként.  nfo.

Trincsiné Márton Zsuzsanna óvodavezető

Polgár Zoltánné, a bölcsőde munkatársa

Tóth Károlynak adja át a díjat Zsombok László polgármester

A Monori Strázsa oldalain nem 
szoktunk házaspárokat köszön-
teni, most egy esetben mégis ki-
vételt teszünk. A 86 éves Fejszés 
Károly és neje, a 76 éves Fejszés Ká-
rolyné (született Csősz Irma) 1955. 
május 28-án kötött házasságot a 
monori református templomban. 
Idén ünneplik 60. házassági év-
fordulójukat. Úgy gondoljuk, egy 
ilyen hosszú házasság érdemes le-

Boldog 60. évfordulót!

het arra, hogy nyilvánosságot kap-
jon, megmutatva ezzel a mai fi-
ataloknak, hogy le lehet élni egy 
egész életet is ugyanazzal az em-
berrel. 
 A Fejszés házaspár keresztlánya 
Erika, férje Pisti és lányuk Zsófi ezúton 
is sok boldogságot és jó egészsé-
get kíván és köszönetet mond a 
sok szeretetért, amit az idős házas-
pártól kapnak.  V.



12 MONORI STRÁZSA | 2015. július

Művészeti Napközis Tábor
Június 29.–július 3. 
Jelentkezni lehet a programajánló végén  
olvasható elérhetőségeinken.
Művelődési Ház

Nyáresti olasz táncdalest
Július 4. 19 óra 
Fellép a Maya Trió, az est sztárvendége  
Kovács Kati.
Piac- és Fesztiválcsarnok

Közös nevező kiállítás-sorozat
Július 7. 18 óra
Fűrész István „Kreartista”  
kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

Semmelweis-nap
Július 10. 14 óra 
Vigadó, Díszterem
Irie Maffia koncert

Augusztus 20. 20 óra 
Az együttes 10 éves jubileumi koncertje.
Városközpont

A Vigadó programjai

KULTÚRA

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

Csomagolókat, 
gépkezelőket keresünk

3 műszakos munkarendbe 
a Prologis ipari parkba.

Ingyenes céges busszal 
a bejárás Monorról, Üllőről megoldott.

Felvételi interjú 2015. július 7. kedd, 10.00 óra,
Monor, Művelődési Ház, Bocskai u. 1.

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653

A Jászai Téri Óvodás Gyermekekért Ala-
pítvány 2014. évi egyenlege összesen: 
729 000 Ft. Tárgyévben 41 000 Ft-ot költött 
az alapítvány eszközökre, a fennmaradó ösz-
szeget tartalékolja. Vállalkozási tevékenysé-
get nem végzett. 2014. évben a kapott SZJA 
1% összege 158 000 Ft. 

Az Alapítvány kuratóriuma

A monori József Attila Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola diáksága, dolgo-
zói és vezetősége ezúton köszöni meg azt a 
sokrétű segítséget és támogatást, amit a jú-
nius 5-én JAG-falva régi lakói számára első 
ízben megrendezett kerti mulatsághoz ka-
pott. 

Kiss Attila ig.h.

B ach zongoraversenyei a Liszt- és Junior 
Príma-díjas Balázs János, a Tiszadobi Fesz-
tivált létrehozó Hauser Adrienne, a Stutt-

gartból csak ezért a koncertért ideutazó Hernádi 
Ákos, Oravecz György és természetesen a mono-
ri Mocsári Károly zongoraművész szólójátékával 
kettő-, három-, majd négy zongorán Budapes-
ten kívül először Monoron hangzottak fel egy-
szerre.
 – Régóta tervezem, hogy a külön már előa-
dott valamennyi Bach-zongoraversenyt egy-
szerre eljátszhassam valahol. De 75 perc tiszta 
játékidőnél többet nem érdemes szünet nélkül 
előadni. Így a közönségből többen azt mond-
ták, fel sem tűnt nekik, hogy másfél órán át ott 
ültek. Bachot a végtelenségig lehet hallgatni, 
játszani viszont, mivel nem mindig zongorasze-
rűen írt, nehezebb Lisztnél. Már az csoda volt, 
hogy négy zongorát össze tudtunk szedni. Há-
lásan köszönjük Zsombok Erikának, a Zeneisko-
la igazgatójának, akitől ingyen megkaphattuk a 
hangszereket. Nagyon sokan voltak és nem csak 
Monorról. Talán ezerötszázan is elférhetnének 

ebben a kiváló akusztikájú csarnokban. Egyszer 
akár egy háromnapos komolyzenei, világzenei 
és dzsesszfesztivált is kipróbálhatnánk itt 
– mondta el Mocsári Károly.
 – Az öt zongorista a magánéletben is régi jó 
barát és a mi barátaink is. Külön szoktunk velük 
játszani, de így együtt most először léptünk fel. 
Mocsári Karcsival egy padban ültem már az ál-
talános iskolában is, Hauser Adrienne-nel pedig 
együtt kerültünk be a Zeneakadémiára nyol-
cévesen – mesélte Detvay Mária Marcella, a ka-
marazenekar vezetője.
 – Számunkra is unikum volt egy színpadon 
előadni a többzongorás műveket – folytatta tár-
sa egyetértésével Bangó Ferenc koncertmester. 
Négy zongorát már a színpadra cipelni és jól el-
helyezni sem könnyű. Boldogan hoztuk ide a 
klasszikus zenét. Örülünk, ha nem úgynevezett 
elit színpadon játszunk, mert sokkal jobb a kö-
zönség. Jó körülmények között játszhattunk, szí-
vesen jövünk máskor is. 
 Hanzelik Andrea, a szervező Vigadó Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta, a koncert teljes 
költségvetése – amely részletezése a www.mo-
nor.hu weboldalon olvasható) több mint egy-
millió forint volt. Ezt a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Vigadón keresztül a város, illetve a bevétel fe-
dezte. Kiemelte, egy olyan kiváló, egyedülál-
ló szabadtéri koncerten vehettek részt a vendé-
gek, amellyel felkelthettük a minőségi kultúra 
iránti érdeklődést, hiszen ez a dolgunk. Ezzel 
a koncerttel a fiatalok körében is sokat tettünk 
ezért a célért – zárta gondolatait a vezető. B.G.   

EGYEDÜLÁLLÓ zenei 
különlegességet kaptunk

Az év legnagyobb monori kon-
certjén, négy zongoránál öt kiváló 
zongorista játszott egyszerre 
a színpadon a Nemzeti Fil har-
monikus Zenekar művészeiből 
alakult Grazioso Kamarazenekar 
nívós közreműködésével. 

Köszönetnyilvánítás Köszönjük!
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KULTÚRA

Hirdetés

Hirdetés

Egy hónap, három könyv

Kiadó  
Monor központjában 20 m2-es 

felújított helyiség  
üzletnek, irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni napközben  
a 06-30/472-5616  

telefonszámon lehet!

Az ünnepi könyvhét 
és a Múzeumok Éjsza-
kája apropóján a Dr. 
Borzsák István Váro-
si Könyvtár és Helytör-
téneti Kiállítás is több 
eseménnyel készült a 
nyár első hónapjára. 
 A Monorierdőn élő 
írónő, Kamocsay Ildi-
kó fordításában jelent 
meg Robert Merle, Nekünk nem kel föl a Nap! 
című regénye. Az 1986-ban íródott regény be-
pillantást enged a haditengerészek külvilágtól 
elzárt mindennapjaiba. Amellett, hogy megis-
merkedhetünk a szigorú hierarchia és munka-
rend alapján szerveződő életük nehézségei-
vel, örömeivel, hiteles és pontos leírást kapunk 
a tengeralattjárók varázslatos világáról. Merle a 
Nekünk nem kel föl a Nap! című regényén ke-
resztül immár közel három évtizeddel ezelőtt 
felhívta az olvasó figyelmét a nukleáris energia 
veszélyire. Az idén megjelent magyar fordítást 
június 4-én, csütörtökön 16 órakor mutatták be 
a könyvtárban. 
 A monori Pillangó Kiadó gondozásában je-
lent meg Szabó József János Kárpáterődí-
tés című könyve. A Dabason élő nyugállomá-
nyú alezredes, egyetemi docens egyik kutatási 
területe a XX. század országerődítései. Most 
megjelent könyvének közvetlen előzménye 

a 2002-ben napvi-
lágot látott Az Ár-
pád-vonal, a magyar 
királyi honvédség vé-
delmi rendszere a Ke-
leti-Kárpátokban című 
könyve. A Kárpáterődí-
tés, amit az Árpád-vo-
nalról még tudni sze-
retne c. kötet kitér a 
Székelyföld körkörös 

erődítésére, vázlatai és térképmellékletei pedig 
pontosan mutatják be a völgyzárakat. Szovjet 
és román források feldolgozásával árnyaltabb és 
pontosabb lett a kép, amely apáink, nagyapáink 
Kárpátokban vívott honvédő harcait idézi meg. 
 Az igényes gyermekirodalom kedvelőit Varga 
Domokos György Tévé a tanyán című könyvének 
bemutatójával várta a könyvtár. Az újságíróként 
is közismert szerző újabban állatmeséivel, mese-
füzérével vagy ízig-vérig modern meseregényé-
vel varázsolja el a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A Tévé a tanyán című verses mesét nagysze-
rűen kiegészítik Lázár Zsuzsanna, a Káván élő 
grafikus illusztrációi. „Ez a szép könyv… meghó-
dítja a betűszerető, álmodni tudó, látni szerető 
gyerekek, szülők és nagyszülők eszét s szívét”  
– áll a borítón a kiadó méltatása. A könyvbemu-
tatón alkalom nyílt találkozni és beszélgetni Var-
ga Domokos Györggyel és Lázár Zsuzsannával.  
 Nagy Renáta

Könyvtár programjai

Hintóka-ringóka foglalkozás
Július 15. 10 óra

Patchwork szakkör  
Július 15. 16 óra

Hintóka-ringóka foglalkozás
Július 29. 10 óra

Patchwork szakkör 
Július 29. 16 óra

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

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

Parole
 NYELVISKOLA

®

VAN EGY HETED?
SZUPERINTENZÍV 
NYELVTANFOLYAMOK 
JÚLIUSTÓL!

Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!

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

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

TáplerakaT
Megnyitottunk!

Legfőbb érveink az áraink!
Táp, Termény • állaTeledel • galambeledel 

papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

Nyúltáp:
2500 Ft/20kg 3 zsák esetén 2200 Ft/20kg
10 kg száraz kutyatáp:
1700 Ft/10kg 3 zsák esetén 1300 Ft/10kg
Fekete napraforgó:            110 Ft/kg/zsák   
1 zsák brojler nevelő morzsa:          
2600 Ft/20kg 3 zsák esetén 2200 Ft/20kg

Ízelítő árainkból

Monor, 4-es főút, a kőlerakat  
és az Atlasz hentesbolt között
06-70/579-4241

Termékeink csak a legkisebb gyári kiszerelésben vásárolhatók!

nyitva tartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14

Hármas 

szabály:

Hármat vesz, 

jobban 
jár!
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SPORT

 

A Százhalombattán megrendezett Pest Me-
gyei Csapatbajnokságon június 6-án hét ér-
met szereztek a Monori SE úszói.
 Aranyérmet Vargha Virág (100 méter mel-
lúszás és 100 méter hátúszás), Ponyi Patrik 
(100 méter pillangó, 200 méter vegyes) és 
Szabó Dóri (100 méter hátúszás) nyert. 
 Ezüstérmet Mészáros Levente (100 mell) 
szerzett, bronzérmet pedig Ponyi Patrik, aki a 
felnőtt mezőny nyílt kategóriájában indult. 
 Oklevelet kapott: Szabó Dóri (50 méter 
mellúszás), Mészáros Levente (100 méter há-
túszás), Ocztos Eszter (100 méter mellúszás). 
 Az Országos Vidékbajnokságon Kecske-
méten Ponyi Patrik 200 méter mellen Ma-
gyarország Vidék Bajnoka címet szerzett. 100 
és 50 méteres mellúszásban egyaránt ezüs-
térmes lett, az 50 és 100 méteres pillangón 
pedig negyedik helyezést ért el. Kovács Patrik 
50 méter pillangón és 50 méter háton sze-
rezte meg a negyedik helyezést.
 Ladányi Fanni 200 méter háton az orszá-
gos gyermekbajnokságon kvalifikációs szint-
időt úszott. B.G.

Júniusi úszáseredmények

Örvendetes tény, hogy a 2014/2015-ös idény-
ben városunk négy kosárlabdacsapata lett bajnok 
Pest megyében. A sportág megyénkben kiemel-
kedő személyiségeiről elnevezett kategóriák sze-
rint: Férfi Felnőtt B – Mlatilik József:  Monori SE OLD, 
Fiú Serdülő Lasancz Ábel:  Monori SE Kosársuli, Fiú 
Gyermek B Domokos Irma:  Monori SE Kosársuli, 
Női Kadet Veres László:  Monori SE Kosársuli. B.G.

Megyei kosárlabda- 
bajnokcsapataink

Bravó lányok!

A 2015-ös Pest Megyei Kupanapot június 7-én 
az Üllői Városi Sporttelepen rendezték meg. A 
Monori Sportegyesület női labdarúgócsapata az 
ottani döntőben a Dabas-Gyón FC csapatának a 
legyőzésével megérdemelten, jobb egyéni telje-
sítményekkel lett kupagyőztes.
 Fehér Tamás edzői munkáját is dicséri, hogy az 
év elején reménytelen helyzetűnek látszó együt-
tesből kitartó, kemény felkészüléssel ilyen ered-
ményes gárdát formált. Hogy ezt a szakemberek 
is így látják, mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
a csapat hét játékosát (Gazda Mónikát, Kókai Krisz-

A Monori Sportegyesület (MSE) futballcsa-
pata az előző bajnoki idényben a kiesés ellen 
küzdött.
 A 16 csapatos mezőnyben akkor 29 ponttal 
a 13. helyen végzett, úgy hogy az ellenfelek-
nek is köszönhette a bennmaradást. Az edző-
váltást követően a 2014/2015-ös szezonban öt 
fordulón keresztül a 3. helyen állt a gárda, és 
végül a 30. forduló után 48 ponttal a 6. helyen 
zárta a bajnokságot. Amikor Tóth Mihály veze-
tőedző átvette a csapat irányítását, az volt a 

cél, hogy az első nyolc 
között végezzen az 
MSE. Most őt kérdez-
tük, hogyan értékeli 
együttese teljesítmé-
nyét?
 – Összességé-
ben jó szezont futott 
a csapat. Nagyon ki-
egyenlített volt a me-
zőny. Igazából két 
egyesület emelkedett 
ki, a Vác és a Kozármis-
leny. A 3. pozícióért 
6-8 csapat volt folya-
matosan versenyben. 
Van egy kis hiányérzet 
bennem. Az első há-
rom helyezettől na-
gyon kevés pontot 
szereztünk, ez dön-
tötte el végül helyezé-
sünket a szezonban.
 Ettől függetlenül 

büszke vagyok és gratulálok az egész csapat-
nak, mert 20 mérkőzés alatt nem tudtak ben-
nünket legyőzni. 14 győzelmet és 6 döntetlent 
értünk el és mindkét félszezonban 24 pontot 
szereztünk. Azt is reálisan kell látni, hogy a vé-
gére elfogyott a csapatom, és az utolsó pár 
mérkőzésre folyamatosan 4-5 hiányzóval kel-
lett számolnom. Úgy érzem, ezért sem tudtuk 
felvenni a versenyt a legjobbakkal. Azt gondo-
lom, van még fejlődési lehetőség a gárdában, 
de az is biztos, hogy a keret át fog alakulni. B.G.

tinát, Manev Fannit, Nagy Viktóriát, Pirót Terézi-
át, Pünkösd Katalint és Karanyicz Szandrát) hívták 
meg a Pest Megyei Női Ligaválogatottba. B.G.

Jó szereplés az NBIII-ban
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Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít
Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti címen
H–Sze–P–Szo: 08.00–10.00-ig; K: 18.00–20.00-ig

Monor új  
autósiskolája Autósiskola

2015. 
július  
14-én  
és 17-én  
17 órakor

Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. www.korrektjogsi.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
Hirdetés
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Buszos utazás a Délvidékre – 
Palics, Szabadka, Újvidék, Nán-
dorfehérvár – és további érdekes 
helyszínekre. Augusztus 3–8. 5 éj-
szaka, utazással, szállással, félpan-
zióval 54 000 Ft. Monori indulással 
és érkezéssel. +36-20/212-0611 
istvan.petrovits@yahoo.com 

Hűtőgépjavítás, klímaszerelés. 
Tel.: 06-20/348-6218

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

Angol, lengyel, cseh  import te-
nyészszemlés, kitűnő minőségű 
szülőktől, Staffordshire bull terri-
er kölykök kiállítási, illetve tenyész 
célra is alkalmasan eladók, te-
nyésztőtől. Tel.: 06-30/467-7216

Monori húsboltba hentest felve-
szünk. Tel.: 06-20/2048-448

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

Apróhirdetés

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

 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

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt sze-
replő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

•  Belföldi utazásra
•  Tengerparti 

üdülésre
•  Városlátogatásra, 

körutazásra
•  Búvárkodásra

•  Hegymászásra
•  Sportolásra
•  Hajós körútra
•  Üzleti útra
•  Sztornó (útlemondási) 

biztosítás

Somersby
4 féle ízben

0,33 l, üveges

Top Joy
9 féle ízben

0,25 l, üveges

Löwenbräu
0,5 l, dobozos

Arany Ászok
0,5 l, dobozos

330 Ft150 Ft

169 Ft180 Ft

Italdiszkont Monor
Monor, Kossuth L. u. 72.
Nyitva: hétfő-csütörtök: 06–20 h

péntek, szombat: 06–22 h
vasárnap: 07–20 h

Suha Épker Kft.
Építőipari generálkivitelezés

Suha János: 06-20/416-2050

•  Kőműves és tetőfedő 
munkák

•  Burkolás és 
gipszkartonozás

Ferihegy  
Market Central

2220 Vecsés,  
Fő út 246–248. 15/B 
üzlet (CCC mellett)

Nyitva tartás: H–Cs: 9.00–20.00, P–Szo: 9.00–21.00

2000 m2-es  
üzletünket  

cipők • papucsok • táskák   
háztartási cikkek  

férfi-, női és gyermekruházat
Olasz és török áruk

me
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yit
ot
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Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
NEM VEHETED EL

A MAGYAROK MUNKÁJÁT!
Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 

bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 
törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 

újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Csak a pünkösdi   
hétvégén több 

mint 1000 tiltott 
határátlépőt fogtak 

el a rendőrök.

Monori_strazsa_183x130mm.indd   1 6/8/15   12:05

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.

# jel = karton, rekesz

Staro-
pramen 

0,5 l  db 
199 Ft

Arany -
ászok 0,5 l    

db/#
179/169 Ft

Soproni 
0,5 l   db 
189 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 
cherry-alma 

0,5 l db  
99 Ft

Adrenalin 
XXL db/# 

159/149 Ft

Coccolino 
1 l   db/# 

459/419 Ft

Löwenbrau  
0,5 l #  

159 Ft

Suniol 
étolaj 
1 l   db/# 

299/289
Ft

Milka
 100 g  db

219 Ft-tólKinder 
tojás  db/#
139/129 Ft

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l db/#   

749/699  
Ft

Silan  
1 l   db/#

399/349 
Ft

Mleko 
UHT tej 

db/#
139/129 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

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Ft
Red bull 0,25 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Ft
Unicum 1 l db. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4990 Ft
Fütyülős pálinka 0,5 l  díszdobozban  . .2890 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 329/319 Ft 
Coca Cola 1,75 l   db/# . . . . . . . . . . . . 329/309 Ft 
Coca cola 0,33 l dob. db/#  . . . . . . . . .129/119 Ft
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 Ft
Nestea 1,5 l   # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299 Ft
Omnia 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 Ft
Wiener extra 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1590 Ft
Compex „B” rizs  1kg   db/# . . . . . . 229/209 Ft
Dosia 9 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . . 2990 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér db.  . . . . . . .3399 Ft
Ariel mosópor 9 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . 6999 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/#  . . . . . 359/319 Ft

Domestos kék 750 ml   db/# . . . . 339/299 Ft

Forest Ecoring 2 tekercses papírtörlő  . 129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . .1790 Ft
Perfex 4 tek. WC-papír  . . . . . . . . . . . . . . 149 Ft
Pet Daily Dog konzerv 1240 g db/#  . 239/219 Ft
Pet Daily cicakonzerv 415 g db/# . . . . 109/99 Ft

Traubi-
szóda 2 l db 

199 Ft

Márka 
2 l  db

169 Ft

Cora 
kutyaszalámi 

1 kg   db/#
169/159 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1590 Ft

Tomi 
mosógél 

2,64 l db  
1999 Ft

Apenta
1,5 l db  
169 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

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


