
Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! Színes, 
minden korosztálynak szóló rendezvénysorozattal 
várjuk a karácsonyt. Legyen részese Ön is! 

Bővebb információ: 06-29/413-212,  
vigado@vigadokft.hu, www.vigadokft.hu

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról  
a monori egyházak gondoskodnak.

2015. november 20. 19:00, Vigadó
Angyali üdvözlet – adventi kiállítás Kruchió László munkáiból. 
A megnyitón közreműködik Petrás Mária Prima Primissima-díjas népdalénekes, 
keramikus. 
Társrendezvény Petrás Mária kerámiaműveinek kiállítása. 

205. november 21. Művelődési Ház   Táncház
2015. november 29.  16:00, Szent István tér
Első adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a református, a katolikus, az evangélikus és a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Paszternák Tamás plébániai kormányzó 
Gyertyát meggyújtja: Dr. Zsombok László polgármester
2015. december 3. Művelődési Ház
Kolompos együttes ünnepváró gyerekkoncertje 
„Kiskarácsony, nagykarácsony” címmel
2015. december 4–6. 
Monori Mikulás érkezése a városba és az otthonokba
2015. december 5.  Monor-UPC jégpálya-megnyitó  
a monori sporttelepen 
2015. december 6. 16:00, Szent István tér
Második adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a református Deo Volente kórus
Köszöntőt mondanak: Schaller Tamás és Vladár István lelkipásztorok
2015. december 11. 18:00, Vigadó Díszterem
Szvorák Katalin és Kudlik Júlia közös estje  
„Szeretettel – dalok és gondolatok” címmel 

2015. december 12. Vigadó Díszterem
Hagyományos karácsonyi hangverseny
A Forrás kórus karácsonyi műsora
2015. december 13. 16:00, Szent István tér
Harmadik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Seres Győző lelkipásztor 
2015. december  17. 17:00, Vigadó Díszterem
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Monori Tagintézménye 
tanulóinak évzáró koncertje 
2015. december 19.  16:00, Szent István tér
Városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház egyházközössége élő 
betlehemmel, forralt borral, teával és zsíros kenyérrel gondoskodik. 
Közreműködik a Monori Strázsák Néptáncegyüttes
2015. december 20. 16:00, Szent István tér 
Negyedik adventi gyertya meggyújtása
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
Köszöntőt mond: Selmeczi Lajos lelkész
2015. december 20. 17:00, Református Nagytemplom
Jótékonysági karácsonyi hangverseny
2015. december 24. 16:00
Pásztorjáték a római katolikus templomban
Karácsonyi istentisztelet az evangélikus templomban
Karácsonyi istentisztelet a református nagytemplomban
Gyermekkarácsony a református kistemplomban
2015. december 24. 24:00
Éjféli szentmise a római katolikus templomban

ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT Monoron
„Ünnepi fényben” 

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXIV. évfolyam 10. szám • 2015. november 3. 

Hulladékszállítás 3.    old.

Újjáéled a régi 
hagyomány 4.  old.

Újranyit 
a UPC jégpálya 5.  old.

Mit választana 
értékeink közé? 6.  old.

Húsz éves 
a Strázsák 
néptáncegyüttes 11.  old.

Melyik a  
legsportosabb 
iskola? 14.  old.

Mihály napi  
vásár és vigasság 7.  old.

Várjuk együtt a Monori 
Mikulás érkezését! 12.  old.

xxx
x. oldal

Könyvtárba mentem, 
gyere utánam!
A Dr. Borzsák István városi könyvtárban tíz  
éve rendezik meg a könyvtári napokat. Idén is 
változatos programokon vehettek részt, akik 
ellátogattak a foglalkozásokra és előadásokra. 
A programsorozat keretében átadták a 
könyvtár új részlegét, így tovább színesedett 
a szolgáltatások kínálata.  Az őszi könyvtári 
napokat idén is a Nemzeti Kulturális Alap és az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatta.  12. old.



Akciós árak november 9-től 21-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

Sertészsírszalonna Bőrös császár

Sütőkolbász

Bőrös lapocka csülökkel

Csirkemellfilé

Juhász virsli

Hízott kacsamáj gyf.

Csirkezúza gyf.

Májas és véres hurka

Sertésapróhús

darálva: 799 Ft/kg

Csirkefarhát

Pulykaapróhús

Hasa- és tokaszalonna

Füstölt csülök

Csirkecomb

499 Ft/kg
990 Ft/kg

990 Ft/kg

750 Ft/kg

1250 Ft/kg

4990 Ft/kg

599 Ft/kg

990 Ft/kg
699 Ft/kg

750 Ft/kg

799 Ft/kg

99 Ft/kg

890 Ft/kg

550 Ft/kg

990 Ft/kg

650 Ft/kg

Tarja csonttal
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HÍREK

Elkészült a szén-
monoxid-mérõk  
pozitív listája

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NFH) 
együttműködve elvégezte a szén-monoxid-
mérők országos ellenőrzését. A vizsgálat le-

fedte a kereskedelmi forgalomban lévő és 
mintavételezésre alkalmas készülékek körét, a 
termékek csaknem harmada biztonságos.
 A rendkívüli ellenőrzést Seszták Miklós nem-
zeti fejlesztési miniszter 2015 januárjában ren-
delte el, miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság által 2014 végén végzett vizsgálat sze-
rint 20 készülékből 19 nem felelt meg az előírá-
soknak. A minisztérium akkor jelezte: a magyar 
családok biztonsága érdekében a fogyasztóvé-
delem idén is különös figyelmet fordít a szén-
monoxid-mérők ellenőrzésére.

 A fejlesztési tárca felhívására a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság munkatársai idén további 22, 
a kereskedelmi forgalomban fel-
lelhető mérőtípust vizsgáltak meg, 
amelyeknek fele biztonságosnak 
bizonyult. A tavaly és idén ellen-
őrzött, összesen 42 különböző tí-
pusú készülék közül 12 felelt meg 
az előírásoknak, tehát biztonság-
gal használható.
 A szén-monoxid-érzékelők po-
zitív és negatív listája megtekint-
hető a www.kormany.hu kor-
mányzati portálon és a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság hon-
lapján (www.nfh.hu). A vásárlás 
előtt érdemes itt tájékozódni a 
megfelelő és biztonsággal hasz-
nálható készülékekről. nfo

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testü-
lete 2015. október 22-én megtartott rendes 
testületi ülésén megalkotta és kihirdeti kö-
vetkező rendeletét:
 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgá-
latáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Dr. Borzsák István Városi Könyv-
tárban megtekinthető. A rendeletek egy-
séges szerkezetbe foglalt szövege, a testü-
leti és bizottsági ülések jegyzőkönyvei már 
olvashatók és letölthetők a www.monor.
hu honlapról. Itt egyéb fontos felhívások-
ról, tájékoztatásokról is értesülhetnek olvasó-
ink. A képviselő-testület nyilvános üléséről a 
GEMINI TV minden esetben felvételt készít, 
amelyet az ülést követő második szombaton 
a Williams TV csatornáján figyelemmel kísér-
hetnek. 

Körzetek
Sárga zsákos Zöld zsákos

november december november december

Monor 1. körzet 19. csütörtök 17. csütörtök 12., 26. csütörtök nincs szállítás

Monor 2. körzet 20. péntek 18. péntek 13., 27. péntek nincs szállítás

Monor 3. körzet 20. péntek 18. péntek 13., 27. péntek nincs szállítás

Monor 4. körzet 19. csütörtök 17. csütörtök 12., 26. csütörtök nincs szállítás

Monor 5. körzet 20. péntek 24. csütörtök 13., 27. péntek nincs szállítás

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
A vegyes csomagolási hulladék 
(sárga zsákos), valamint a 
biológiailag lebomló hulladék 
(zöld zsákos) novemberi és 
decemberi szállítási időpontjait 
a táblázatban olvashatják. 

T ájékozatjuk továbbá Monor város tisztelt la-
kosságát, hogy  2015. június 1-jétől a  ház-
hoz menő zöld zsákos hulladékgyűjtésre 

szolgáló zsák árát a korábbi önköltségi áron szá-
molt bruttó 300 forint helyett  bruttó 150 forintért 
vásárolhatják meg, köszönhetően a beígért álla-
mi támogatásnak. Ezzel párhuzamosan megszer-
veztük és a honlapunkon elérhetővé tettük a kü-
lönböző kategóriájú házi komposztáló edények 
KÖVÁL Nonprofit Zrt.-n keresztüli beszerzési lehe-
tőségét is.
 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a házhoz 
menő sárga zsákos hulladékgyűjtést minél na-
gyobb mértékben vegyék igénybe, mert ezzel  
csökken a maradék hulladék mennyisége és le-

hetőség nyílik kisebb kukára cserélni a gyűjtő-
edényüket. A vonatkozó jogszabály szerint 2015. 
január 1-jétől tilos a kommunális hulladék közé (a 
kukába) csomagolási hulladékot, (műanyag, pa-
pír, fém, üveg), illetve zöldhulladékot tenni. A cso-
magolási hulladékokat az – üveg  kivételével – 
a sárga zsákba, a zöldhulladékot a zöld zsákba 
(vagy saját komposztálóba) az üveghulladékot 
pedig a gyűjtőszigetek és a hulladékudvar gyűj-
tőkonténerében lehet jogszerűen elhelyezni. 
 Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a 
Monor Városi Önkormányzat rendelete értel-
mében a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket 
2015. november 1-jén megszüntettük, mindösz-
sze 4 helyen marad 2-2 konténer. (Mátyás király 
út eleje, Katona úti óvoda előtt, Balassy B. lakó-
telep, Jászai úti iskola előtt ). A konténerekbe ki-
zárólag üveghulladék helyezhető el. A vegyes 
csomagolási hulladékot (üveg kivételével) to-
vábbra is  sárga zsákokban lehet az ingatlanok 
elé kitenni, illetve a Monor, Bajcsy-Zs. út végén 
található Hulladékudvarba lehet kivinni, ahol a 
kezelőszemélyzet térítésmentesen átveszi azt.
 KÖVÁL Nonprofit Zrt

Helyi buszjárat 

A Monori Strázsában már többször írtunk a 
helyi tömegközlekedés beindításának tervé-
ről. A képviselő-testület a lakossági igényeket 
szem előtt tartva még januárban döntött a he-
lyi személyszállítási szolgáltatás beindításáról. 
 A kivitelezést megelőzően több felmerü-
lő kérdésre kell megoldást találnia a városve-
zetésnek: meg kell határozni a járatútvonalat 
és a menetrendet, illetve meg kell találni a leg-
ideálisabb működtetőt. Ezért az önkormány-
zat közbeszerzési eljárás keretében pályáza-
tot ír ki, a közbeszerzés lebonyolításával a K&Z 
Horizontál Kft.-t bízta meg. 
 A képviselő-testület döntése szerint a szol-
gáltatást Monor belterületén kell ellátni oly 
módon, hogy a Főszög, temetők, Paplapos, 
Békás, Rekvényi telep és Újtelep városrészekről 
kell a városközpontba, a rendelőkhöz és a vas-
úthoz történő utazást biztosítani. 
 A képviselő-testület előnyben részesíti azo-
kat a pályázókat, akik a mozgásukban korláto-
zott személyek utazási feltételeit is biztosítani 
tudják, illetve akik helyi buszvezetőket alkal-
maznak.  N.

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot 
hirdet 1 fő főkönyvi könyvelői munkakör be-
töltésére. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. november 20. Bővebb tájékozta-
tás a www.monor.hu oldalon érhető el, vagy 
Forgách Tamás (irodavezetőtől) kérhető a 
06-29/612-339-es telefonszámon.

Álláslehetőség

Kihirdetett 
rendeletek
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Monoron állateledel-gyártó üzem  
teljes munkaidőben, határozatlan munkaidőre 

felvételt hirdet betanított operátor munkakörbe

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzot fizetési igény feltüntetésével az alábbi e-mail címre 
kérjük elküldeni: E-mail: bekker@monornet.hu Kérjük, a tárgyban tüntesse fel: 
„Betanított operátor Monor”

Elvárások:
•  Minimum alapfokú végzettség
•  Monotonitás tűrés
•  Jó fizikum
•  Pontos, precíz munkavégzés
Feladatok:
•  Gépek, berendezések üzemeltetése
•  Szalag szerű munkavégzés
•  Csomagolóanyagok kezelése

Amit kínálunk:
•  Versenyképes fizetés
•  Cafetériajuttatás 
•  Bónuszrendszer
•  Tiszta, igényes munkakörnyezet
Állás, munka területe(i):
•  Fizikai, Segéd, Betanított munka
•  Betanított munka
•  Gépkezelő
•  Gyártás, Termelés
Munkaidő: 12 óra

Papp József rendőr főtörzsőrmester körzeti 
megbízott vehette át október 15-én a Monor 
Város Közbiztonságáért-díjat. 
 Az önkormányzat által alapított díjat min-
den évben olyan személy vagy szervezet kapja, 
aki  szolgálati tevékenységét kiemelkedő szin-
ten és példás helytállással végzi. 
 Idén Papp József r. főtörzsőrmester érde-
melte ki az elismerést a monori Strázsa hegyi 
pincék közbiztonsági helyzetének javítása ér-
dekében tett munkájával. nfo

Sokat tett a közbiztonságért

Hirdetés

Újjáéled a régi 
hagyomány

A szakorvosi rendelőintézetet sok beteg il-
leti kritikával a hosszas várakozási idő és az el-
látás színvonala miatt. A betegek visszajelzé-
se szerint a személyi és a tárgyi feltételek sem 
felelnek meg az elvárásoknak. Legutóbb egy 
monori lakos írásban küldte el panaszát a pol-
gármesteri hivatalba. A levélben hosszasan ki-

fejti a bonyodalmakat, melyeket egy egyszerű-
nek tűnő eset miatt kellett átélnie. 
 A legnagyobb problémát a radiológus szak-
orvos hiánya okozza az ellátásban. Csernus Zol-
tán, a szakrendelő főigazgatója azon dolgozik, 
hogy megteremtse az új szakorvos alkalmazá-
sához szükséges feltételeket. 
 Mint megtudtuk a neurológia, ortopédia-trau-
matológia, pszichiátria és a tüdőgyógyászat orvo-
si szakágak terén is ellátási zavarokkal küzd a ren-
delőintézet. Ez nem csak helyben okoz gondot, 
országos problémáról van szó. A felmerült hely-
zet megoldására az intézet vezetése több lépést 
is tett a közelmúltban: új pszichiáter állt a rende-
lőintézet alkalmazásába, szerződést kötöttek egy 
traumatológus-kézsebész szakorvossal, így ok-
tóber 13-tól minden 4. péntek kivételével ismét 
minden nap lesz sebészeti ellátás Monoron. Az 
ultrahangdiagnosztika is bővül egy szerda dél-
előtti rendeléssel, így rövidülhet a várakozási idő. 
 A rendelőintézetet érintő problémákkal kap-
csolatban Zsombok László polgármester el-

mondta, az önkormányzat tájékoztatást kért a 
rendelőintézet humánerőforrás-kapacitás hely-
zetéről. 
 – Az önkormányzat tud a felmerült problé-
mákról, a lehetőségekhez mérten mindenben 
próbálunk segíteni, amiben tudunk. Ugyan-
akkor azt is meg kell jegyezni, hogy az önkor-
mányzat feladata az orvosi alapellátás, azaz a 
háziorvosok, gyerekorvosok, fogorvosok, isko-
laorvos és a védőnői szolgálat. A szakrendelő 
működtetése állami feladat. A napokban a ren-
delőintézet épületének részleges energetikai 
korszerűsítését végzi az önkormányzat, most 
pedig a radiológus orvos pótlásában próbá-
lunk segíteni az intézménynek. Az állásra je-
lentkező orvos számára bérlakást kell biztosí-
tani, hogy vállalni tudja a munkát – mondta a 
polgármester.
 A radiológus szakorvos foglalkoztatásá-
val a korábbiakhoz hasonlóan biztosított len-
ne a mindennapos röntgen- és ultrahang-
diagnosztikai ellátás.    V.

Orvoshiánnyal 
küzd a rendelő-
intézet

Monor, Petőfi Sándor u. 6.
Nyitva: H–P: 08–18, Szo: 08–13

: Levendula Rétesház

Házias sütemények, meleg rétesek,  
házi gyógynövényszörpök,  
forró kávékülönlegességek

Helyben nyújtott és sütött tésztából készült 
házi rétesek 210 Ft-ért 

14 féle ízben  

Rendelés munkaidőben:  
Akár egy óra alatt frissen sütjük. 

Tel.: 06-70/661-3439
Esküvőre, családi, baráti összejövetelekre,  

vállalati rendezvényekre.
Mi megsütjük Önnek!

KUPON AKCIÓ: Vágja ki, mutassa fel 
10% kedvezményt adunk!

Érvényes: 2015. november. 30-ig.

Tiszta udvar, rendes ház – talán még a fiatalab-
bak emlékeznek azokra a táblákra – ha máshon-
nan nem a szülők vagy a nagyszülők elbeszélé-
seiből biztosan –, melyek a gondosan, rendben 
tartott családi házak falán függtek. 
 Kitüntetésnek érezte, akit megtiszteltek vele, s 
olyan komolyan vették a címet, hogy méltatlanság 
esetén el is vették azt az ingatlantulajdonostól. Sőt, 
némely ház falán még ma is látható a tábla Mono-
ron. A rendezett környezetnek nem csak szépsége 
adja értékét. Jót tesz az egészségnek, hiszen a sze-
métben sok rossz megterem. Ami a legfontosabb, 
visszahat a gazdájára, mert aki rendet tart maga 
körül, annak általában rend van a fejében is. 
 Ezt a szép és hasznos hagyományt szeret-
né most – megújított formában – újjáéleszteni a 
monori városvezetés is – derült ki az októberi tes-
tületi ülésen. Az előterjesztésben Zsombok Lász-
ló polgármester hangsúlyozta, hogy a kitüntetés 
célja a környezet érdekében vállalt egyéni felelős-
ség erősítése és a közösségformálás.
 A tapasztalatok szerint a rendezett porták lát-
ványa olyannyira jó hatással van az emberekre, 

hogy egyre többen ragadnak kerti szerszámot, 
hiszen, még ha nem is vallják be, titkon minden 
gondos kerttulajdonos azt reméli, hogy a követ-
kező zsűrizés alkalmával talán már nem a szom-
széd fűje lesz a zöldebb, hanem az ő kertjét 
választják a legtisztábbnak, legszebbnek, legren-
desebbnek. 
 A polgármester javaslatára a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy önálló díjjal ismeri el a helyi 
környezet szépítése érdekében tett lakossági erő-
feszítéseket. A Tiszta udvar, rendes ház-elismerést 
a tervek szerint évente egy alkalommal, négy ka-
tegóriában adományozza a városvezetés. 
 Családi ház, társasház, utcatömb, útszakasz, il-
letve székhely kategóriákban olyan magánsze-
mélynek, lakóközösségnek és gazdasági társaság-
nak adományozható az elismerés, amely a terület 
rendben tartásával, felvirágoztatásával, példa ér-
tékű fenntartásával hozzájárult Monor városszé-
pítéséhez, a kulturált állapotú lakóövezeti kör-
nyezet fejlesztéséhez és környezetvédelméhez 
– tudtuk meg Zsombok László polgármestertől. 
Az elismerést minden évben ajánlás vagy pályá-
zat útján ítélik oda a dolgos kerttulajdonosoknak. 
 A városvezetés reményei szerint Monoron is 
sokan csatlakoznak majd a kezdeményezéshez, 
amelynek köszönhetően még több rendezett 
porta jelzi majd, hogy a monoriak törődnek a kör-
nyezetükkel.  V.
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Hirdetés

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

11. 7.
szombat

10–20 óra

11. 8.
vasárnap
10–16 óraFrissensültekre, 

készételekre és  
az ajánlatunkra

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

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
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. www.korrektjogsi.hu

2015. november 10-én  
és november 16-án 
17 órakorMonor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

Újranyit a UPC jégpálya

Megőrzik a helyi értékeket 

Örömmel tájékoztatom a tisztelt szülőket, 
hogy 2015. december 5-től – a téli szünet ki-
vételével, amikor egyénileg lesz látogatható – 
2016. január 31-ig az óvodai nevelés és az isko-
lai oktatás keretén belül is ismét lehetőség lesz 
gyermekeik számára szervezett módon, oktató-
val a monori „UPC jégpálya” használatára a Mo-
nori SE sporttelepén (Balassi u. 36.).
 Az önkormányzat vállalja valamennyi gyer-
mek korcsolyaoktatásának, illetve az óvodások-
nak az intézményekből busszal a jégpályára tör-
ténő szállításának költségét.
 A busszal történő utazás ideje alatt a Monor 
Városi Önkormányzat gondoskodik az óvodák és 

iskolák pedagógusainak, dajkáinak segítségével 
a gyermekek felügyeletéről. Az oktatás idején a 
korcsolyaoktató felügyeli a gyermekeket és felel 
a gyermekek testi épségéért, biztonságáért. Vál-
lalja az oktatásra hozott, az oktatás idejére rájuk 
bízott gyermekek fokozott felügyeletét, bizton-
ságos korcsolyaoktatásuk feltételeinek megte-
remtését, a balesetek megelőzését.
 Az oktatásokra jelentkezni az iskolában az 
osztályfőnököknél, testnevelő tanároknál, az 
óvodákban az óvónőknél lehet. Mindenkit arra 
bíztatunk, hogy éljen a lehetőséggel és jelent-
kezzen gyermekével!

Tisztelettel, dr. Zsombok László polgármester

HÍREK

Egy magasabb jogszabály értelmében mó-
dosította a képviselő-testület a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás szabályáról 
szóló 22/2014. (IX. 29.) önkormányzati rende-
letét. Ennek megfelelően minden közterüle-
tet el kell nevezni, illetve minden épületnek 
házszámot kell adni. Az előírásoknak megfe-
lelően a polgármesteri hivatal illetékes osztá-
lya végzi az ezzel kapcsolatos munkálatokat. 
 Lakossági bejelentések alapján a polgár-
mesteri hivatal műszaki irodája felmérést ké-
szített, melyből kiderült, hogy egyes ut-
cákban hiányoznak az utcanévtáblák. Ezek 
pótlása nagyon fontos, többek között a men-
tők, a tűzoltók és a rendőrség sürgős kivonu-
lása esetén a gyors tájékozódás érdekében. A 
felmérés során 200 hely beazonosítása tör-
tént meg. Az új táblák kihelyezése folyamat-
ban van.
 Kérik a lakosságot, ha további hiányt ész-
lelnek jelezzék a polgármesteri hivatal mű-
szaki, városgazdálkodási és környezetvédel-
mi irodájának. Telefonszám: 612-300, e-mail: 
muszak@monor.hu. nfo

Módosult a közterü-
letek elnevezéséről 
szóló rendelet

A magyar nemzeti értékekről és hungari ku-
mokról szóló 2012. évi XXX. sz. törvény alapján 
tervezi a képviselő-testület a helyi tepülési érték-
tár létrehozását.
 A vonatkozó kormányrendelet szerint az ér-
téktárba sorolható szakterületek kategóriái igen 
széles skálán mozognak: agrár- és élelmiszergaz-
daság, egészség és életmód, épített környezet, 
ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, 
sport, természeti környezet turizmus és vendég-
látás. Az értéktár létrehozását követően meg kell 

alakítani a Települési Értéktár Bizottságot, amely 
feladata a települési értékek azonosítása, a he-
lyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, 
gondozása, a megyei értéktárral történő kapcso-
lattartás.
 Az értéktárbizottság feltérképezi és az érték-
tárba sorolja a helyi különlegességeket. 
 A értéktárbizottság létrehozása után a helyi 
lakosság is javaslatot tehet, hogy mely helyi ér-
tékek, nevezetességek kerüljenek megőrzésre a 
monori értéktárban.  nfo

Újdonság a 
városi uszodában

Novembertől újabb lehetőséget kíván biz-
tosítani a kikapcsolódásra az úszás és a szau-
názás szerelmeseinek a városi uszoda. Ettől a 
hónaptól kezdve minden pénteken és szom-
baton (elsőször november 6-án és 7-én) éjsza-
kai úszási lehetőségre lesz mód 21 órától 24 
óráig. 
 Reméljük ezzel a kibővült szolgáltatással 
még több érdeklődő számára lesz vonzóbb és 
elérhetőbb intézményünk. Ebben az időszak-
ban karszalagos beléptetéssel lehet majd az 
uszodában tartózkodni. 
 A belépő ára ezekre az időszakokra alkal-
manként egységesen 800 forint lesz.  
 Sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

Kövál Nonprofit Zrt.
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KÖRKÉRDÉS

Mit választana 
ÉRTÉKEINK KÖZÉ?

Számon tartják 
értékeiket a monoriak?

A zt hihetnénk, hogy a mono-
riak – közülük is főleg a tős-
gyökeresek – mind dédel-

getnek a szívük mélyén a városból 
egy olyan darabkát, amit szeretné-
nek halhatatlannak tudni. Amit sze-
rintük semmiképp nem szabadna 
veszni hagyni, mert vagy érzelmi, 
vagy történelmi, netán ipartörténe-
ti értéke van. Közös kulturális örök-
ségünkben keletkezne hatalmas hi-
ány, ha nem vigyáznánk rá eléggé. 
De vajon valóban számon tartják-e 
értékeiket a monoriak? 
 Sok minden eltűnt már a város-
ból, ami csak az idősek emlékeze-
tében él, a maggyár épületeitől 
kezdve a hajdani strandig, a temp-
lomhoz ragasztott kis órásbolttól a 
kenyérgyárig. Az ezeknél is régebbi 
nyomokat már csak a helytörténe-
ti gyűjteményben vagy a helytörté-
nészek által őrzött dokumentumok 
közt lehet fellelni. Van, amiért nem 
kár, van, amiért nagyon is.
 A rövidesen életre hívandó helyi 
értéktárak arra lesznek hivatottak, 
hogy ami különösen fontos, érté-
kes, szeretett része a települések-
nek, azokra különös figyelem fordí-
tódjon.

 Az utcákat járva ezúttal azt kér-
deztük a járókelőktől: ha javaslatot 
tehetne, mit jelölne, aminek feltét-
lenül helyet szeretne ebben az ér-
téktárban?
 Metzger Irént nagyon meg-
leptük a kérdéssel, mert amint el-
mondta, ezen ő még sosem gon-
dolkodott. Igaz, még csak tizenöt 
éve él a városban – tette hozzá, 
aztán mindjárt a szívéhez is ka-
pott: te jó ég, ennyire rohan az 
idő?! Kis gondolkodás után min-
denesetre a sétálóutcára esett a 
választása. Szerinte az olyan szép-
re sikerült, hogy meg kellene őriz-
ni ilyennek. Különösen karácsony 
környékén van rendkívüli hangu-
lata a feldíszített kivilágított Pe-
tőfi utca egy részének – mondta 
– alig várja, hogy az idén is része 
legyen ebben a karácsonyi han-
gulatban.
 Badacsonyi Bélát alighanem 
élete egyik rossz időszakában kér-
deztük – van az úgy, amikor az em-
ber körül úgy összegyűlnek a ba-
jok, hogy semmiben nem képes 
meglátni a szépet – mert azt felel-
te: régen szerette Monort, de egy 
ideje már nem. Szerinte ami itt ér-
tékes volt, az már mind eltűnt, nem 
lehet visszahozni. Hiába próbáltuk 
felhívni a figyelmét szűkebb lakó-
helye, a telep megőrzésre érdemes 
értékeire – a még álló, legöregebb 
telepi lakóházra, a kistemplomok 
hangulatára, a maggyárkertre – Ba-
dacsonyi Béla csak a fejét rázta, 
mondván: ezek már mind nem ér-
nek semmit.
 Aztán úgy jártunk, hogy kö-
vetkező megszólítottunk, Kovács 
Mártonné is mindjárt azzal kezd-
te: az ember hamarabb észreveszi 
a rosszat, mint a jót, ezért neki hir-
telen nem is jut eszébe semmi ér-
tékes. Mert igaz ugyan hogy a sé-
tálóutca nagyon szép, de jobban 
tetszene, ha a Virág utcáig kiépít-
tették volna. A főtéri templomok-
ra ráférne egy tatarozás, a szökő-
kutas, csobogós park hangulatát 

pedig teljesen tönkreteszi annak 
az épületnek a csúfsága, aminek a 
földszintjén a gyógyszertár kapott 
helyet – mondta Badacsonyiné és 
mentegtőzve széttárta a karját: mit 
tegyen, ha kérdésünkre ez jutott 
eszébe?
 Egyetlen olyan megszólítottunk 
sem akadt, aki szerelmes rajongás-
sal vagy szemérmes dicsekvéssel 
kezdte volna sorolni szeretett lakó-
helye legszebb részeit – pedig bi-
zonyára sokan szeretik Monort. 
Csak éppen valóban könnyű feldi-
csérni azt, amit a hiánya tud igazán 
felértékelni. Ami van az magától ér-
tetődően van.
 Gondolatban már épp maga-
mat vizsgáztattam, mit mondanék, 
ha én lennék az, akinek nekiszege-
zik ezt a kérdést, amikor felbukkant 
egy csapat jókedvű diák.
 Utólag is bocsánatot kérek Bíró 
Ibolyától, aki talán inkább Zsófia 
– de olyan izgatott lettem a ránk 
zúduló válaszaiktól, hogy olvasha-
tatlanul írtam le a noteszembe a 
nevét. Horváth Márton és Kurgyis 
Bálint  – akik ugyan nem monori-
ak, Üllőről és Gombáról járnak a vá-
ros gimnáziumába, úgyhogy a fél 
életüket végül is itt töltik – még 
körükbe kurjantották az épp arra 
haladó Gyuricskó Ádámot is, és 
négyen egymás szavába vágva so-
rolták: a gimnázium C épületét, 
mindenképpen meg kellene őriz-
ni, mert olyan ódon, hogy annak 
már a hangulata is rendkívüli. Azt 
is tudták, hogy ez az épület volt a 
város szülőotthona annak idején. 
Szerintük a Kistó és környéke is iga-
zi értéke a városnak. Egyikük köz-
bekiáltotta, hogy a játszóteret ki 
ne hagyjuk, mert az a maga nemé-
ben igenis megőrzendő, másikuk 
az uszodát dicsérte nagyon. Meg is 
kérdeztem végül, provokációkép-
pen: szeretik ezt a várost? Hogyne 
szeretnék – felelték –, hiszen még 
Pestnél is sokkal jobb hely.
 Erre már nem tudtunk mit mon-
dani.  Kertész Zsuzsa

Hirdetés

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

+36-30/870-8456

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

4-es főút 
körforgalomnál

HIVATALOS      MÁRKAKÉPVISELET  www.barkacscity.hu
Az akció 2015. 12. 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
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AKcIóS

TERMÉKEK!

AKcIóS
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AKcIóS

TERMÉKEK!

EasyCut 42 
Sövénynyírók
Elektromos: 20 690 Ft
Akkumulátoros: 29 900 Ft

Hólapátok
40 cm széles: 4 990 Ft
50 cm széles: 5 990 Ft
40 cm széles  
alumínium éllel:  
5 100 Ft

Kézi kiszóró
Homok, só, tápok  
és zúzalék kijut-
tatására alkalmas 
kisebb felületeken: 
3 100 Ft

Hótoló 
70cm-es  
munkaszéles-
séggel,  
3 fokozatú  
teleszkópos 
nyéllel. 

22 900 Ft

Accujet 18Li  
akkumulátoros  
lombfújó: 28 990 Ft
Egojet 3000 Elektromos 
lombszívó/fújó: 33 290 Ft

Metzger Irén

Badacsonyi Béla

Kovács Mártonné
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A gimnazisták bátrabban eljátszottak a gondolattal, mint az idősebb korosztály
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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

Várjuk 

üzletünkben!

250 Ft/db

690 Ft/db

390 Ft/db

990 Ft/db

120 Ft/cs

Kata 
tészta
8 tojásos
200 g
sodort csiga, 
csiga
MVM: 5 db
1250 Ft/kg

vaniSH
oxi action 
folteltávo-
lító
1 l
pink, crystal 
white
MVM: 5 db

Pur
power
mosogató
flakonos
900 ml
több illatban
MVM: 5 db
433,3 Ft/l

ultra Szavó
penészeltávolító
szórófejes
500 ml
MVM: 5 db
1980 Ft/l

coala 
kéztörlő
2 rtg, 45 lap
2 tek./cs
MVM: 5 cs
60 Ft/tek
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NEVELÉS

A Monori Tesz-Vesz Óvodában immár hagyományosan 
minden évben Mihály-naphoz kapcsolódóan vásárt 
rendezünk a gyermekekkel és a szülőkkel közösen.

MIHÁLY NAPI  
vásár és vigasság 

Ó vodánk ilyenkor a régi időket 
idéző hangulattal telik meg. 
Mihály-nap egy régi nép-

szokást elevenít meg. Szeptem-
ber egyik legkiemelkedőbb napja 
volt a Mihály-nap. A természetben 
ilyenkor változás áll be. Az idő hide-
gebb lesz. A néphit szerint „ilyen-
kor szakad meg a fűgyökér, a halak 
a vízfenékre húzódnak” megkez-
dődik az őszi vetés. E napot a gaz-
dasági év fordulójaként tartották 
számon. Európa szerte ismert pász-
torünnep. A pásztorok elszámolta-

tásának, elszegődésének időpont-
ja volt. E nappal megkezdődött a 
kisfarsang ideje. Sok helyen tartot-
tak vásárt, emlékezetesek voltak a 
Szent Mihály napi vásárok. Ezzel a 
programunkkal, mely óvodásaink 
körében minden évben igen nép-
szerű, ezt a régi népszokást eleve-
nítjük meg. 
 Fontosnak tartjuk, hogy a népha-
gyományaink értékeinek megisme-
rése természetes módon épüljön 
be a gyerekek mindennapi életébe, 
számukra egyszerű, közérthető, él-

A Monori Tesz-Vesz Óvoda pá-
lyázatot  hirdet óvodapeda-
gógus munkakör betöltésére. 
Szükséges iskolai végzettség: 
óvodapedagógusi főiskola. El-
várt kompetenciák: magas 
szintű óvodapedagógusi kom-
petenciák.
 Szükséges dokumentumok: 
szakmai önéletrajz, végzett-
séget igazoló dokumentumok, 
alkalmazás esetén 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány.
 Pályázat benyújtásának ha-
tárideje: november 16. 

 
 
 

Benyújtás módja: e-mailen: 
teszveszovi@freemail.hu vagy 
személyesen: Seres Istvánné 
óvodavezetőnél (tel.:06-29/413-
414, cím: Monor, Katona J. u. 26.)
 Foglalkoztatás jellege: ha-
tározatlan idejű, teljes munka-
idős. 
 Illetmény és juttatások: a 
KJT 1992.évi XXXIII. tv. rendel-
kezései szerint.
 A munkakör betölthető a 
pályázatok elbírálását követő-
en azonnal.
 A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: november 20. 

Óvodapedagógust keresnek

ményekben gazdag legyen. A hite-
les hagyományápolás otthonukhoz, 
szülőföldjükhöz köti őket. A szülőföld 
múltjának, jelenének közös játékos 
megélése életre szóló mintát, útrava-
lót ad. Az ünnephez kapcsolódó él-
mények által közel kerül a népi kultú-
rához. 
 A vásár programját a hagyo-
mányokhoz kapcsolódóan óvo-
dásaink állatbehajtós népi játéka 
nyitotta meg. Molnár Aranka óvo-
dapedagógus néphagyomány-
őrző munkaközösség-vezető irá-
nyításával adtak elő a gyerekek, 
melyben az óvoda apraja-nagyja 
részt vett.  
 A vásárba csalogató táncok, hí-
vogató mondókák, népdalok a szí-
nes vásári forgatag hangulatát 
idézték fel. Ezt a vidámságot to-
vább fokozta vendégfellépőink 
műsora. A Művelődési Ház nép-
tánccsoportjának „aprói” Takács Ka-
talin vezetésével „somogyi ugrós-
táncot” adtak elő, melynek szintén 
nagy sikere volt. A műsort közös 
táncházzal zártuk, melyben min-
denki nagy örömmel vett részt. Ez-
után kezdődött az igazi vásározás. 
 A gyermekek és a szülők által ké-
szített vásárfiát petákért is lehetett 
vásárolni. Volt tükrös szív, sósperec, 
mézeskalács, sok finomság. Min-
den gyermek kosarába került vá-
sárfia. 
 A résztvevők maradandó él-
ménnyel gazdagodtak. Népi dal-
lamokkal, portékákkal, finom 
csemegékkel idén ősszel is jó han-
gulatban ünnepeltük óvodásaink-
kal a Mihály-naphoz kötődő népha-
gyományt.
 Köszönjük vendégfellépőink 
színvonalas műsorát és a szülői kö-
zösség tagjainak aktív részvételét 
és segítségét! 

Seres Istvánné, óvodavezető
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Jól sikerült a szüreti menetelőhöz kapcsolódó, október 
3-i jótékonysági főzés, amelyet a Monori Lokálpatrióta 
Egylet immár hatodik alkalommal szervezett meg. 

LOKÁLPATRIÓTÁINK 
sikeréről és terveiről

A z ízletes ételek jó hangula-
tú elkészítése és elfogyasz-
tása mellett az a jó érzé-

se is lehetett a közreműködőknek, 
résztvevőknek és támogatóknak, 

hogy ezúttal is meg tudták való-
sítani nemes céljukat, és a költsé-
gek levonása után 310 ezer forin-
tot tudtak átadni annak a monori 
családnak a megsegítésére, ahol az 

Balogh József és családja, Fe-
kete család, Rizmayer József 
és Szuchy Lóránt családjai, Ko-
vács László, Róth Artúr, B&K 
Kft., Balogh és Fiai Kft., Memo 
Food Kft., TO+ÚR Kft., Apró-
farm Vecsés, Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, Genezáret 
Gyülekezet, Jobbik Magyar-
országért Mozgalom Mono-
ri Alapszervezete, FIDESZ mo-
nori csoportja, Pedagógusok 
Szakszervezetének Monori Já-
rási Szervezete, Dunaharaszti 
Polgárőr Egyesüet, K&H Bank 
Monori Fiókja.  

Főzőcsapatokegyik gyerek leukémiás, a másik pe-
dig szívbeteg. Köszönet illeti önzet-
len vállalkozásáért a 17 főzőcsapat 
humanitárius aktivitását. Sokat je-
lentett a támogató szervezetek és 
egyének sokfajta segítsége is. Mo-
nor város önkormányzata, a Monori 
Polgárőr Egyesület, a Monori Lions 
Klub, a KÖVÁL Zrt., a Somodi szik-
víz, a Ker-Bor Kft. és a Lukácsy Pin-
cészet, Galambos Zoltán és családja, 
valamint a Gemini Televízió és a Ré-
gió Lapkiadó tevőlegesen is közre-
működött a kitűzött cél érdekében.
 A jótékonysági főzés folytatásá-
nak is tekinthető, hogy december 
19-én, 16 órakor a városi karácsony 
keretében Balogh József és családja 
100-150 adag bográcsgulyás szét-
osztását tervezi a rászorultaknak. 
Egyúttal a Monori Gondozási Köz-
pontnak 15, a monori állami gon-
dozott gyerekeknek 10, a reformá-
tus egyháznak pedig 20 adag ételt 
ajánlanak fel. Ugyanakkor Róth Ar-
túr 100 darab óriás palacsintát ké-
szít, de osztanak még forralt bort, 
teát és pogácsát is.
 A Lokálpatrióta Egylet szebbítő-
jobbító szándékát és hagyomány-
tiszteletét további terveik is mu-
tatják. A Bacchus téren – aminek 
a felújítását és ápolását is kezde-
ményezték – kőasztal állítását ter-
vezik, nyolc székkel (a K&H Bank 

Monori Fiókjának támogatásával, 
Kiss Péter kivitelezésében) még az 
idén. Ott szeretnének emléket ál-
lítani a találmányairól híres nótaíró 
Magócsi Lajosnak egy Kampfl János 
által készített „nótafával” és legen-
dás kútja egy példányának felújí-
tásával. A Bacchus illetve az Orbán 
térre kívánják méltó formában ki-
helyezni a szorgalmazásukra júni-
usban elkészült – a strázsahegyi 
pincesor megóvására ösztönző – 
Erkölcsi (Etikai) Kódex egy-egy pél-
dányát is. B.G.

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

Parole
 NYELVISKOLA

Minőségi nyelvoktatás  
és állaMilag elisMert  
nyelvvizsga Monor  
szívében.

KÖZÖSSÉG

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

*Az akciós kamat kizárólag az új forrásokra érvényes. Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti és értékpapír számlájának 
(ide értve az ügyfélszámlát is) 2015. augusztus 31-i egyenlegéhez képesti növekményt az akciós számlalekötés napjához viszo-
nyítva. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fizetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. A betét lejáratát 
követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fizetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell adni. 
Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás esetén a kamat 0,00%. 
Kamatadó-fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%, az egészségügyi hozzájárulás 
(EHO) mértéke 6%. Az adót és az EHO-t a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére.

 Gomba: (+36) 70 452 7973    Nyáregyháza: (+36) 70 370 7935        Úri: (+36) 70 370 7939
 Monor: (+36) 70 370 7946 Pilis: (+36) 70 370 7956 Vasad: (+36) 70 370 7929 

Ütős ajánlat!

AKCIÓS FORINT BETÉT
4 HÓNAPRA*

*Az akciós kamat kizárólag az új forrásokra érvényes. Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti és értékpapír szám-
lájának (ide értve az ügyfélszámlát is) 2015. augusztus 31-i egyenlegéhez képesti növekményt az akciós számlalekötés 
napjához viszonyítva. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fi zetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. 
A betét lejáratát követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fi zetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési 
megbízást kell adni. Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás 
esetén a kamat 0,00%. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%, az 
egészségügyi hozzájárulás (EHO) mértéke 6%. Az adót és az EHO-t a takarékszövetkezet vonja le és fi zeti be a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal részére.
Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható. Az ajánlat 2015. szeptember 21-től vissza-
vonásig él. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fi ókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok 
kizárólag tájékoztató jellegűek.

WWW.PATRIATAKAREK.HU FACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

ÜTŐS AJÁNLAT!

akciós forint betét
4 hónapra*

Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókhálózatában, papír alapon adha-
tó. Az ajánlat 2015. szeptember 21-től visszavonásig él. Jelen tájékoztatás nem teljes 
körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem mi-
nősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962
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AJÁNLÓ

*Az akcióban részt vevő OTP számlacsomagok (Jump, Net, Tempó, Prémium  
Plusz) esetében az első évben díjmentes szolgáltatások: számlavezetési díj, 
kártyakibocsátási díj, éves kártyadíj, havi 100.000 Ft-ig az elektronikus csatornákon 
indított utalások díjai. A kedvezmények biztosítása jövedelem feltételhez kötött.  

Az akció időtartama: 2015. október 5. – november 27.

A tájékoztatás nem teljes körű.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez, vagy foglaljon időpontot a 06 1 3-666-388-as  
számon. A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó 
üzletszabályzatok, azok mellékletei, és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.

Részletek és feltételek: www.otpbank.hu

Nem vagyunk 
egyformák,  
a számlánk 
miért  
lenne az?

Válasszon most  
a 0 Ft-os OTP 
számla- 
csomagok 
közül!*

Várjuk Önöket a monori OTP fiókban, a  Kossuth Lajos utca 88/b. szám alatt!
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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 Minden, ami 
kémény!

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

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

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu

KÖZÖSSÉG

V anek, azaz Újvári József tősgyökeres mo-
nori. A szívén viseli a város sorsát. "Itt va-
gyok otthon, bármerre is visz az élet" 

– énekli a 2200 (ejtsd: huszonkettő nulla nul-
la, Monor irányítószámára utal) című dalában. 
Szoros emlékek fűzik a város minden szeg-
letéhez, itt vannak a barátok, a család, rövi-
den minden, ami számít. Elsősorban ezek 
az érzések köszönnek vissza a városról szó-
ló dalaiban. A dalok hallgatóit is meg-
érinthették ezek az érzések, hiszen 
egyesek a Mosolyországot egye-
nesen Monor himnuszának tart-
ják. A legismertebb interne-
tes videómegosztó oldalon a 
2200 című számot eddig több 
mint kétezer-kétszázan látták, a 
Mosolyországra ennél is többen, 
csaknem háromezer-háromszá-
zan kattintottak, mióta felkerült a 
világhálóra. 
 Újvári József nevéhez nem csak 
ez a két dal fűződik. Idén tíz éve 
annak, hogy a zenéléssel, 
azon belül is a rappel 
foglalkozik. Négy 
lemezt is ké-
szített, me-
lyek nem 
kerültek 
keres-
kedel-

2200, Mosolyország – két 
dal, melyek talán már nem 
ismeretlenek a monoriak 
számára. Könnyed, fülbemászó 
dallamok, pattogós, frappáns 
verzék jellemzik mindkét 
alkotást, melyeket egy fi atal 
monori srácnak, Vaneknek 
köszönhetnek a hallgatók. 

„ITT VAGYOK OTTHON,  
bármerre is visz az élet”

mi forgalomba – nem is ez volt a cél –, inkább 
csak lenyomatai egy zenei fejlődésnek. 
 József Subb Bass Monsternek, azaz Máté Sza-
bolcsnak köszönheti, hogy élete jelentős részét 
a zenélés és szövegírás tölti ki. Egyszer régen, 
amikor a zenéket még magnókazettán hallgat-
ták az emberek, a TNT együttes kazettáját kap-
ta karácsonyra, amit aztán az unokatestvérével 
elcserélt az ismert gyulafirátóti rapper egyik al-
bumára. Mikor meghallgatta a szalagot annyira 
tetszettek a ritmusos dalok és a rímes szövegek, 
hogy eldöntötte: ilyen zenéket szeretne írni. 
 Röviddel az élmény után egy gyerekkori ba-
rátjával, Kántor Attilával kezdtek közös zenélés-
be. Attila a zenei alapokat és kezdetben a szöve-
geket is írta, később az utóbbi feladat Józsefre 
hárult, aki azóta is szívesen ír dalszövegeket. A 
sajátjait például mindig ő írta. Érzésekről, az em-
beri lét nagy kérdéseiről, olykor társadalomkriti-
kával fűszerezve, a trágárkodás mellőzésével. Jó-
zsef ugyanis azt vallja, a rapszövegekben nincs 
helye az öncélú káromkodásnak. Sokan emiatt 

bélyegzik meg a műfajt. Az olykor jogos 
kritikáért sokat tettek a hip-hop egyes 

hazai képviselői, József azonban elő-
remutatóbbnak tartja, ha a trágár-

ság helyett választékos szókincs-
csel fejezi ki a mondandóját. 
 A fiatal rapper életében 

egyelőre még csak hobbi a zené-
lés, és mint mondja, ez jó eséllyel így 

is marad. A zenei karrier – mint oly 
sok minden az életben – leginkább a 

pénztől és a kapcsolatoktól függ, ezek-
ből pedig nem áll a rendelkezésére ki-

meríthetetlen forrás.
Az önmenedzselés ne-

hezen megy, mert 
mint mondta, 

nem az a nyo-
mulós fajta, 

akit ha a ki-
adó kidob 
az ajtaján, 
akkor visz-

szamászik az ablakon. A jó utat tör magának – vall-
ja – azaz ha mások szerint is jó amit csinál, előbb-
utóbb talán felfigyelnek rá. De a világ akkor sem 
dől össze, ha végül mégsem így lesz. Újvári József 
csak teszi amit a szíve diktál, és már akkor is meg-
érte, ha ezzel másoknak is szerez néhány kellemes 
percet az életben.     Varga Norbert

A Mosolyország című dal Balku Laura 
közreműködésével készült. Laura álta-
lános iskolás kora óta énekel, az ökume-
nikus iskola Forrás kórusában ismer-
kedett meg a közös zenélés örömeivel. 
Később komoly- és könnyűzenei szó-
lóhangképzést tanult. Az éneklés mel-
lett zongorázik és gitározni tanul. Legin-
kább a könnyűzenét, azon belül is a pop, 
a jazz és a rockzenét kedveli leginkább.  
A Mosolyország dal azért is különleges 
számára, mert a rap műfajában is kipró-
bálhatta magát. A klip készítése alatt 
meg is kedvelte ezt a műfajt.
 Laura eleinte ragaszkodott az éneke-
si karrierhez, ezért részt vett különféle 
tévés tehetségkutatók meghallgatásain, 
amelyeken ugyan elég jól szerepelt, de a 
tévés adásokig nem jutott el. 
  – Sajnos manapság több kell egy szép 
hangnál, hogy valaki ismert legyen, kell 
a sztori, ami megfogja az embereket és 
a bulvárlapokat is. Nekem ilyen sztorim 
sajnos nem volt, átlagos életet élek, amit 
semmiért nem cserélnék el – mesélte. 
 Jelenleg az ELTE harmadéves anglisz-
tika szakos hallgatója, tolmácsként, ta-
nárként vagy idegenvezetőként képzeli 
el a jövőjét.

Megkedveltem a műfajt
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Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Monor,  
 Kistói út 120.

telefon: 
06-29/415-176  

nyitva: 
H–P: 8–17 
szo: 8–12

ÉPület-
gÉPÉszeti 

szerelvények 
boltja

Hamarosan 

új helyre 

költözünk.

Hi
rd

et
és

A 
jelen kor felnőtt lakossága 
szinte minden szempontból 
„öregebb”, mint nagyszüle-

ink voltak ugyanabban az életkor-
ban. Az elmúlt 100 évben, a „korral 
járó”, nem fertőzéses – degeneratív 
– betegségek (szívinfarktus, stroke, 
Altzheimer-kór, rák stb.) száma mi-
nimum 10-szeresére emelkedett. 
 Mi az életkilátása gyermekeinknek 
és unokáinknak? 2050-re – óvatos 
becsléssel – a cukorbetegek száma 
megduplázódik, az Altzheimer-
kórban és a rákban szenvedőké pe-
dig megháromszorozódik.   
 Észrevette már, hogy fogynak 
a környezetéből a 90 éves embe-
rek? És valahogy nincs „utánpótlás”. 
Ön elég erőt és lendületet érez ma-
gában ebben a pillanatban, hogy 
meg fogja érni ezt a kort szenve-
dés, elbutulás nélkül, jó életminő-
ségben?

 A rossz egészség- és életkilá-
tások nem szükségszerűek, nem 
sorsszerűek, és nem kell elfogad-
nia őket, mint „korral járó”, elkerül-
hetetlent.
 Nem kell várnia semmire és sen-
kire ahhoz, hogy jelen életkilátásain 
javítani tudjon, akár azonnal.
 Annak ellenére, hogy a tudo-
mányos értekezések is „civilizáci-
ós illetve életmódbetegségeknek” 
nevezi az egyre nagyobb töme-
geket és egyre fiatalabb korosztá-
lyokat érintő degeneratív betegsé-
geket, illetve, hogy hetente cikkek 
százai jelennek meg a táplálkozás 
és az életmód szerepéről ezen be-
tegségek kialakulásában, a hiva-
talos egészségügy rendelőiben 
egyelőre a táplálkozási és életmód-
tanács adásra sosem marad idő, 
mert „gyógyszert kell írni” és végül 
„ki- vagy le kell vágni”. Meg hát, ez 
úgyis mellékes, hiszen senki nem 
gondolhatja komolyan, hogy éte-
lektől meg lehet gyógyulni.
 Hogy valamennyi krónikus, de-
generatív betegségünk kialaku-
lásáért főleg a táplálékunk és az 

TUDATOSAN egészségünk 
megőrzése érdekében

HÚSZ ÉVES a Strázsák

Harmadik, egyben utolsó 
állomásához érkezett 
az egészségmegőrzésre 
buzdító előadás-sorozat. 

Nemigen akad Monoron ember, aki – ha talán nem is a kedvenc műfaja a népzene 
és a néptánc – ne hallott volna a Monori Strázsák Néptáncegyüttesről. A csoport 
ünnepi műsorral és táncházzal idén októberben ünnepelte fennállásának 
huszadik évfordulóját, most pedig négynapos erdélyi vendégszereplésre készül.

KÖZÖSSÉG

Dr. Guba Ágnes háziorvos 
előadása
 November 12. 18 óra
 Monori Vigadó

Szemléletváltás 
a gyógyításban

életmódunk felelős, és ezek meg-
változtatásával az egészségünk is 
drámaian képes javulni, az olyan 
adat, amit látszólag mindenki tud, 
mégis alig alkalmaz valaki helyesen 
és elég következetesen. És ennek 
több oka van.
 Tudjon meg erről többet és 
használja is a megszerzett tudást! 
Olvassa el Dr. Paul Clayton oxfor-
di kutató Ne gyulladj be! című 
könyvét, amely magában jó indu-
lás, egy egészségesebb élet felé. 
Hogy megértse és hogy el mer-
je hinni mindezt, segítek a monori 
Vigadó Kulturális és Civil Központ-
ban tartandó előadásomon. 

Dr. Guba Ágnes

A z együttes vezetőjével, And-
rási Zsolttal próbáltuk rö-
viden összefoglalni az 

eseményekben, fellépésekben, si-
kerekben, jókedvben és izgalmak-
ban bővelkedő húsz évet – ami 
persze lehetetlenség. Ez idő alatt 
ugyanis legalább százötvenen 
megfordultak körükben hosszabb-
rövidebb ideig, akik ugyan nem 
mind maradtak velük, de a Strázsák 
hangulata, fellépései az ő életük-
nek is részei lettek.
 Hosszú évekig Roik Róbert volt 
az együttes vezetője, akit azonban 
a munkája más megyébe szólított, 
három évvel ezelőtt átadta a ve-
zetői teendőket Andrási Zsoltnak. 
Hiányzik, persze de a csoportban 
úgyszólván önjáró módon kineve-
lődnek már a táncosok és a vezetés-
re, szervezésre alkalmas utódok is. 
Törés nélkül vészelték át a váltást.

 A nemzetközi meghívásokban 
sem szűkölködő Strázsák a helyi 
és a környékbeli rendezvényekről 
sem hiányozhatnak – így megte-
remtődött az a törzsközönségük is, 
amelynek érdeklődésére, szerete-
tére mindig számíthatnak. Amint 
Andrási Zsolttól megtudtuk, jóleső 
érzéssel tapasztalják, hogy a he-
lyiek kíváncsiak rájuk. Hogy a he-
lyi értékek között tartják-e számon 
a létezésüket, azt legfeljebb sejtik 
– egyebek közt abból, hogy eddigi 

tevékenységükért megkapták már 
a Monorért emlékplakett kitünte-
tést – de nagyon örülnének, ha va-
lóban így lenne. Művészeti vezető-
jük, Onodi Attila a Népművészet Ifjú 
Mestere több évtizedes szakmai 
munkája elismeréséül idén a Ma-
gyar Bronz Érdemkereszt állami ki-
tüntetés birtokosa lett.
 A felnőtt együttes utánpótlását 
óvodás és két iskolás csoport is se-
gíti. A monori művelődés ház pén-
tekenként hangos a jókedvű pró-
báiktól, ahová változatlanul sok 
fiatal érdeklődőt vonz a Strázsák jó 
híre, a muzsika, a tánc.
 Sokat köszönhetnek a város ön-
kormányzatának és a Vigadónak 
– tudtuk meg az együttes veze-
tőjétől –, de egy állandó külső tá-
mogató, egy nagylelkű szponzor 
megjelenése sokat jelentene a biz-
tonságérzetüknek.  Molnár Anna
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Jótékonysági bált hirdet a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola. A bál bevételéből az iskola 
hangtechnikáját korszerűsítik. 
 Az esemény november 21-én 20 órakor kez-
dődik és hajnali 3 óráig tart. A helyszínen büfé 
és tombola várja a vendégeket. A tombola fő-
nyereménye egy két fő részére szóló két éjsza-
kás utazás. A zenéért felel Kispál Gábor. 
 A bálra kizárólag elővételben válthatók je-
gyek az iskola titkárságán, illetve Takács Ka-
talinnál (Olivér játékbolt, Kossuth L. u. 95.) és 
Sinkovicz Henriettánál (Boni virágbolt, Dózsa 
Gy. u. 44.). A jegy ára – 3000 forint – tartal-
mazza a vacsora árát is. Támogató jegyeket 
500 forintért vásárolhatnak, ha szeretnék se-
gíteni az intézményt.   nfo.  

Képes beszámoló könyvtárunk 
közelmúltjából.

„Könyvtárba mentem,  
GYERE UTÁNAM!”

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 
Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkő eltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Idén 
decem-
berben 
először lá-
togat város-
unkba Monori 
Mikulás! De-
cember 5-én 
és 6-án sok 
helyen talál-
kozhatnak majd 
vele, városunk központjában is. Monori Mikulás 
szombaton és vasárnap a gyerekek otthonaiba 
is ellátogat majd, kinek-kinek érdemei szerint 
virgácsot és ajándékot hozva. Krampuszai a Vi-
gadó elérhetőségein már várják a szülők meg-
keresését, hogy kihez látogasson el. Részletek 
és a rendelhető szolgáltatásról további infor-
máció kérhető a www.vigadokft.hu honlapon, 
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen valamint 
a 06-29/413-212-es telefonszámon.  nfo

Első alkalommal látogat Monorra Nógrádi György 
közgazdász, a budapesti Corvinus Egyetem Ve-
zetéstudományi Intézetének professzora, a had-
tudományok doktora. Hallgassa meg az ország 
legismertebb biztonságpolitikai szakértőjének 
véleményét a világban zajló változásokról! Kérdé-
sek és válaszok korunk feszítő társadalmi problé-
máiról, modern kori népvándorlásról és a mene-
kült helyzetre adott reakciókról.
 Jegyrendelés, információ a www.vigadokft.
hu honlapon, a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen. nfo

Várjuk együtt a Monori 
Mikulás érkezését!

Bevándorlás  
– a Nyugat alkonya?

Jótékonysági bál 
az iskolában

T íz éve tartunk a könyvtárakban ősszel 
könyvtári napokat a Nemzeti Kulturális 
Alap és az Informatikai és Könyvtári Szö-

vetség támogatásával. A címben olvashatjuk az 
idei év szlogenjét, amit Monoron reméljük az ol-
vasók szó szerint vesznek és sokszor ellátogat-
nak hozzánk.
 Október második hetében volt zenés Ringa-
tó foglalkozás Czapári Zsuzsa vezetésével a ki-
csiknek és szüleiknek, valamint több előadás. 
Így hallhattuk Benkics József hittanár „A teremtés 
könyve a teológia és a természettudomány tük-
rében” címmel, és Pál Feri atya legutóbbi nagy-
sikerű könyvének esszenciáját „A magánytól az 
összetartozásig”. Köszönjük Vásárhelyi Géza és az 

Ady Úti Iskola együttműködő szervezését, a Vi-
gadó és munkatársai segítségét a rendezvény 
lebonyolításában. 
 Október 8-án több hónapig tartó rendezés 
és felújítás után átadhattuk „retrokönyvtár” rész-
legünket. Köszönjük az itt dolgozó diákok és 
mesterek munkáját. Külön öröm, hogy két olva-
sónk (Bán Ida és Véger János) is énekelt abban az 
énekkarban, amely az ünnepi hangulatot meg-
teremtette aulánkban. A vecsési Balla Péter Nép-
dalkörnek és a karvezetőjüknek, Szeghalmi Ág-
nesnek köszönjük a szépen szóló dalcsokrokat. 
 Találkozhattunk a helyi polgárőrség ifjúsági 
tagozatával, a korszerű szolgálati autójukkal és 
Oberst Maiettával, aki bemutatta munkájukat. 
Ezenkívül volt még origamifoglalkozás és sok-
sok könyvkölcsönzés a monori Dr. Borzsák Ist-
ván Városi Könyvtárban.
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Hirdetés

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

Ha magára vagy  
szeretteire ismer,  
látogasson el hallásvizsgálónkba!  

AJÁNDÉKOZZA A HALLÁS ÉLMÉNYÉT!

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

AZ ÉN TÖRTÉNETEM… TALÁN AZ ÖNÉ IS?
„ A férjemmel és az unokákkal  
gyakran jártunk sétálni. Idővel egyre nehezebben 
értettem meg őket a zajos utcán, és sokszor a fejükhöz 
is vágtam, hogy motyognak. Eltávolodtunk egymástól, 
mert már nem tudtam részt venni a beszélgetésekben. 
Örülök, hogy ez mára megváltozott.”

V. Marika, 67 éves

AJÁNDÉK BÖGRE a téli estékre*

* Az akció a készlet erejéig, maximum december 11-ig tart.  
Az ajándék feltétele a díjmentes hallásszűrésen való részvétel és a hirdetés felmutatása. 

Horgoló szakkör
November 7. 10 óra

Ringató foglalkozás
November 11. 9 óra 30
Vezeti: Czapári Zsuzsanna

Patchwork szakkör
November 11. 16 óra

Ringató foglalkozás
November 18. 9 óra 30
Vezeti: Czapári Zsuzsanna

Ringató foglalkozás
November 25. 9 óra 30
Vezeti: Czapári Zsuzsanna

Könyvbemutató
November 26. 16 óra
Teller Ágnes: Julcsi és a színek sárkányai c. könyv-
bemutatója. A szerzővel beszélget Fedor Ica. 

Patchwork szakkör
November 25. 16 óra

Ringató foglalkozás
December 2. 9 óra 30
Vezeti: Czapári Zsuzsanna

Horgoló szakkör
December 5. 10 óra

Kézműves foglalkozás
December 5. 10 óra
Képeslapkészítés. 

Patchwork szakkör
December 9. 16 óra

Kézműves foglalkozás
December 12. 10 óra
Mézeskalács készítés

Könyvtár programjai

Közös nevező kiállítás-sorozat 
November 2. 
Boros Odette kézműves ékszerkiállítás.
Vigadó, emeleti galéria

Helyi termékek éve
November 3. 17 óra 
Vállalkozói fórum.
Vigadó, díszterem

Taggyűlés 
November 7. 
Nagycsaládosok Monori  
Egyesületének éves taggyűlése.
Művelődési Ház

Taggyűlés
November 7. 
Közös Út Cukorbetegek Egyesületének 
éves taggyűlése. 
Vigadó, díszterem

Taggyűlés
November 11. 14 óra
A Vasutas Nyugdíjas Klub 
éves taggyűlése.
Művelődési Ház  

Tudatosan, egészségünk  
megőrzése érdekében
November 12. 18 óra 
Dr. Guba Ágnes háziorvos Szemléletváltás 
a gyógyításban című előadása 
zárja a sorozatot.
Vigadó

Bevándorlás – a Nyugat alkonya?
November 13. 18 óra
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 
előadása. Kérdések és válaszok korunk feszí-
tő társadalmi problémáiról.
Vigadó Díszterem

Márton Napi Újbor Ünnep
November 14. 
Az eseményt szervezi a Monor Környéki 
Strázsa Borrend.
Művelődési Ház

Angyali üdvözlet
November 20. 19 óra
Adventi kiállítás Kruchió László munkáiból. A 
megnyitón közreműködik Petrás Mária Prima 
Primissima-díjas népdalénekes, keramikus. 
Társrendezvény Petrás Mária kerámiaművei  nek 
kiállítása. 
Vigadó díszterem 

Táncház
November 21. 
Művelődési Ház

Esküvő-kiállítás
November 22. 
Művelődési Ház

Véradó ünnepség
November 27. 
Művelődési Ház

Jótékonysági előadás
2015. november 28. 15 óra,
A Máltai Szeretetszolgálat szervezésében.
Művelődési Ház

Első adventi gyertyagyújtás
November 29. 16 óra 
Szent István tér

Várjuk együtt Monori Mikulás érkezését!
2015. december 5-6.
Idén decemberben először látogat városunk-
ba Monori Mikulás! Sok helyen találkozhat-
nak majd vele Monor város központjában. 
Szombaton és vasárnap a gyerekek ottho-
naiba is ellátogat majd, kinek-kinek érdemei 
szerint virgácsot és ajándékot hozva. Kram-
puszai a Vigadó elérhetőségein már várják 
a szülők megkeresését, hogy kihez látogas-
son el!

A Vigadó programjai

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

Melyik a  
legsportosabb iskola?

A Monor Városi Uszoda október 3-án a közel 
200 indulót felsorakoztató  Pest Megyei Csapat-
bajnokság III. fordulójának adott helyet, amelyet 
a Monori Sportegyesület (MSE) úszószakosztá-
lya rendezett. 
 Dr. Zsombók László polgármester nagyszá-
mú érdeklődő jelenlétében nyitotta meg a ren-
dezvényt. Többek között beszélt a sport fontos-
ságáról, illetve a mindenkori városvezetés és a 
sportegyesület közötti nagy múltra visszatekintő 
szoros együttműködésről.
 Az MSE úszói – nagy büszkeségünkre – 16 
indulóval vettek részt ezen a rangos verse-

nyen, és összesen 7 alkalommal állhattak a do-
bogóra.
 Külön öröm számunkra, hogy hosszú idő után, 
több számban is tudott újra váltót állítani az MSE 

úszószakosztálya, ame-
lyeken szépen helyt áll-
tak versenyzőink.
 Nagy András, Bartáné 
Tóth Bea és Csernák Ma-
riann edzőtrió vezette 
úszócsapatunknak nem 
jut sok idő a pihenésre, 
hiszen a heti ötször két-
órás edzéseken közel 
4 kilométereket úszva 
készülnek a következő 
megmérettetésre. Szur-
kolunk nekik! Hajrá Mo-
nor!  Zátrok Tamás 

Hirdetés

Monor, Klapka u. (Sportpálya mögött)
Tel.: 30/438-3164

Nyitva tartás: H–Szo: 600–1900

Üllő, Kossuth u. 58. 
(Állomás sarok)

Tel.: 30/827-3030
Nyitva tartás:
H–Szo: 600–1900

 Bock Kamilla (szül.: 2008.) 2. hely 100 
m mellúszás, 1. hely 100 m gyorsúszás. 
 Szabó Dóra (szül.: 2008.) 3. hely 100 m 
mellúszás, 3. hely 100 m gyorsúszás.
 Bock Luca (szül.: 2007.) 1. hely 100 m 
mellúszás.
 Sánta Vivien (szül.: 2007.) 1. hely 100 m 
gyorsúszás.
 Rudolf Bence (szül.: 2006.) 3. hely 100 
m gyorsúszás. 

Érmesek

A képviselő-testület oktatással és sporttal 
foglalkozó bizottsága az idei tanévben is meg-
hirdette az immár hagyományos versengést az 
általános iskolák között, mely a „Monor Város 
Legsportosabb Iskolája” címért folyik.
  A vetélkedősorozat első rendezvényét, az ál-
talános iskolák közötti városi streetballversenyt 
szeptember 29-én a Kossuth Lajos Általános Is-
kola bonyolította le.
 Az iskolák közötti streetballversenyen a négy 
általános iskolából 212 tanuló 54 csapatban 
mérte össze játéktudását. A hosszúra nyúlt dél-
utánon három korcsoportban összesen 114 
mérkőzésen dőlt el, hogy kik a legügyesebb ko-
sárlabdások a város iskoláiban.
 Marunák Ferenc

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

november 24-én 17 Órakor

30 éve Monoron
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

 1. hely: Kossuth Lajos Általános Iskola 
(85 pont)
 2. hely: Nemzetőr Általános Iskola (25 
pont)
 3. hely: Jászai Mari Általános Iskola (10 
pont)
 4. hely: Ady Úti Általános Iskola (8 pont)

A verseny állása

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
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Hűtőgépjavítás, klímaszerelés! 
06-20/348-6218

Tűzifa eladó! Akác guriga 2900 
Ft/q, tölgy-bükk guriga 2500 Ft/q, 
méteres rönk 2300 Ft/q, hasítás 200 
Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás ingyenes. 
Monoron, hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt tűzifa 
tömegét. Tel.: 06-20/343-1067

Nyáregyházán Károlyi Mihály te-
lepen 500 négyszögöl belterületi 
zártkert eladó! Irányár: 980  000 Ft. 
Érdeklődni: 06-30/501-4607

Megbízható tanárnő albérletet 
keres. 06-20/622-6090

ELADÓ HANKOOK 70 %-os téli gu-
mik 175/70/13 méretben. 1000 Ft/db. 
Érd.: 06-30/553-6740

Monori hentesüzletbe hentest ke-
resünk. Tel.: 06-20/204-8448

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

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik Vadas Ferenc temetésén 
részt vettek, mély fájdalmunkban 
osztoztak és utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára elhelyezték az emléke-

zés virágait. 
Gyászoló család

Apróhirdetés Köszönetnyilnánítás
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CEGLÉDBUDAPEST 4
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á
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Ízelítő árainkból

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

Újdonság! Kiszerelések:  
1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kg

TáplerakaT
Megnyitottunk!

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

papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

1991 óta

gyári lerakaT

Tojótápok:  2 200 Ft/zsáktól

vegyes dara: 3 000 Ft/zsák

Sertéskoncentrátumok: 
akár 3 870 Ft/zsáktól

nyitva tartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

Szombaton: 

8–14

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

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem 
minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk 
nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsön-
szerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meg-
határozásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a 
feltételek változása eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.
 Gomba: (+36) 70 452 7973    Nyáregyháza: (+36) 70 370 7935        Úri: (+36) 70 370 7939
 Monor: (+36) 70 370 7946 Pilis: (+36) 70 370 7956 Vasad: (+36) 70 370 7929 

Válaszd ki melyiket szeretnéd!

Segítünk a vásárlásban.
Lássunk egy példát!
500.000,-Ft, 3 éves futamidőre 
mindössze havi 16.690,- Ft-tól.

fogyasztási kölcsön

THM:16,2%



Telefon: 06-70/368-4817 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00, szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

# jel = karton, rekesz

# jel = karton, rekesz

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.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Ft
Rákoczy 0,5 l dob.. db/# . . . . . . . . . . 129/125 Ft

Red bull 0,25 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 329/319 Ft 
Coca Cola 1,75 l   db/# . . . . . . . . . . . . 319/299 Ft 
Coca Cola 0,33 l dob. db/#  . . . . . . . . .129/119 Ft
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l db/# . . . . . . . . . . . . . . . . .  229/219 Ft
Nestea citrom, barack 1,5 l   db/#  . 279/269 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
Tomi mosópor 4,5 kg   db . . . . . . . . . . . 2299 Ft
Ariel mosópor 9,1 kg 140 mosás   db  . 6999 Ft
Jar mosogató 1 l   db . . . . . . . . . . . . . . . . .469 Ft
Jar mosogató  0,5 l   db . . . . . . . . . . . . . . .269 Ft
Domestos zöld 750 ml   db  . . . . . . . . . . . . 359 Ft
Domestos kék 750 ml   db . . . . . . . . . . . . . 359 Ft
Forest Ecoring 2 tekercses papírtörlő  . 129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . .1790 Ft
Perfex 4 tek. WC-papír  . . . . . . . . . . . . . . 149 Ft
Fincsi kutyakonzerv 1240 g   # . . . . . . . . 219 Ft
Fincsi cicakonzerv 415 g   db/# . . . . . .99/95 Ft
Fincsi kutyatáp 10 kg  db . . . . . . . . . . . .1590 Ft

Rose akció:  
Juhász rose  db 999 Ft
Teleki rose   db 999 Ft
Bock rose   db 1590 Ft

Staro-
pramen 

0,5 l  db 
199 Ft

Arany   
ászok 0,5 l    

db/#/10#
179/169/159

 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

Pepsi 
cola  

0,33 l  dob. 
99 FtHell 0,25   

l db/1#/5# 
139/129/119 

Ft

Adrenalin 
XXL db/# 

159/149 Ft

Coccolino 
1 l   db/# 

459/419 Ft

Milka
 100 g  db

219 Ft-tól

Silan   
2 l db/#   

749/699  
Ft

Silan  
1 l   db/#

449/419 
Ft

Nescafé  
3in1 10 db-os

db/#
399/369 Ft

Nutella  
800 g db/#
1499 Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#
399/389  

Ft

Riesen-
brau  

0,5 l db/# 
129/119 Ft

Traubi-
szóda 2 l db 

219 Ft

Kutya-
szalámi 
800g   db
149 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1759 FtTomi 

mosógél 
2,64 l db  
2199 Ft

Apenta
1,5 l db/# 

159/149 F

Szentkirályi 
ásványvíz 

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

Vénusz 
étolaj 1 l db  

439 Ft

Strongbow 
ciders  0,33 l db 

249 Ft

Mlieko 
UHT tej 

db/#
139/135 Ft

Löwenbrau  
0,5 l #  

159 Ft

Márka 
2 l  db

169 Ft

Cappy  
ice fruit

minden íz, 1,5 l  db/#
279/269 Ft

Cappy  
rostos

minden íz, 1 l  db/#
339/329 Ft


