
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. 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 11. szám • 2015. december 1. 

Átadták a  
rendőrkapitány- 
ság épületét 3.    old.

Ne hagyják  
magukat 
becsapni! 3.  old.

2015  
a gyarapodás  
éve volt 4.  old.

Nóri pályadíja 10. old.

A hétköznapi  
anyagok
metamorfózisáról 14.  old.

Jó indulás,  
gyengébb zárás,  
új remények 18.  old.

Apáink, nagyapáink 
emlékére 8.  old.

Küldetés 16.   old.

ONLINE MONORI  
KÖZÖSSÉG
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy létrehoztuk 
Monor Város hivatalos oldalát a Facebook közösségi 
oldalon, melyet közvetlenül elérhetnek, ha a balra 
látható kép jobb felső sarkában elhelyezett QR-
kódot mobiltelefonjukkal leolvassák. Naprakész 
hírek, információk, rendezvényajánlók Monorról 
minden kedves érdeklődőnek. Csatlakozzanak 
városunkhoz a legnépszerűbb közösségi oldalon! 



Akciós árak december 7-től 19-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

Csontos csirkemell Sertés apró hús

Kolozsvári szalonna

Sertéslapocka

Bőrös comb

Bőrös  
félsertés

Csirkecomb

Mell nélküli tyúk

Pacal  előfőzött gyf.

Sertéstarja

darálva: 799 Ft/kg

Egész csirke

Pulyka apró hús

Tengeri halfilé

Pulykanyak

Erdélyi szalonna

899 Ft/kg
650 Ft/kg

1290 Ft/kg

990 Ft/kg

850 Ft/kg

650 Ft/kg

599 Ft/kg

4990 Ft/kg

1190 Ft/kg

990 Ft/kg

750 Ft/kg

599 Ft/kg

850 Ft/kg

990 Ft/kg

599 Ft/kg

1250 Ft/kg

Hízott kacsamáj gyf.
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A Monori Rendőrkapitányság szeretné fel-
hívni az önök figyelmét egy, az illetékességi 
területén az elmúlt időszakban megjelenő 
csalási módszerre.
 A csalást elkövető személy az időskorú 
sértettet telefonon felhívja és az unokájának 
kiadva magát balesetre vagy más szorult 
helyzetre hivatkozva pénzt kér tőle. A sér-
tett a készpénzt egy érte érkező ismeretlen 

„barátnak” átadja, aki távozik a helyszínről.
 Az ilyen esetekre jellemző, hogy az idős 
áldozat nem ellenőrizte vissza a telefoná-
ló állítását, nem érdeklődött a hivatkozott 
unokánál, rokonnál, hogy valóban bajban 

Ne hagyják magukat becsapni!

HÍREK

ÁTADTÁK a rendőr- 
kapitányság épületét
Befejeződött a Monori Rendőr-
kapitányság épületének ener-
getikai korszerűsítése. A megújult 
épületet ünnepélyes keretek 
között adták át november 17-én. 

A Monori Rendőrkapitányság felújítása 
a Környezet és Energia Operatív Prog-
ram (KEOP) keretében zajlott. Az épü-

letet 1882-ben építették, sokáig a Monor Ke-
rületi Takarékpénztár otthona volt. Az épület 
energetikai szempontból nem volt megfe-
lelő, a fenntartási költségei magasak voltak. 
A felújítás végeztével a mai kor elvárásainak 
megfelelő körülmények között végezhetik a 
munkát a kapitányság munkatársai. 
 Az átadóünnepségen Pogácsás Tibor, a 
belügyminisztérium önkormányzat államtit-
kára hangsúlyozta, a kormány és az önkor-
mányzatok sokat tesznek azért, hogy a köz-
biztonság a polgárok számára is érezhető 
legyen. Elmondta, hogy a rendőrségi élet-
pályamodell bevezetésével egy hosszú ide-
je tartó adósságot törlesztett az állam. Ki-
emelte a rendőrök példamutató helytállását 
a bevándorlás okozta nehéz helyzetben. 
 – Az elmúlt évek alatt elvégzett munká-
nak köszönhetően a rendőrség visszanyerte 
a megbecsülését – tette hozzá az államtitkár. 

 Dr. Zsombok László, Monor polgármes-
tere elmondta, a bűnügyi mutatók javulá-
sa mellett nőtt a lakosság szubjektív bizton-
ságérzete az elmúlt időszakban. Kiemelte, 
a Monori Rendőrkapitányság területén a 
rendőrség és az önkormányzatok egyaránt 
mindent megtesznek, hogy javuljon a tér-
ségben élők biztonságérzete. 
 A kapitányság épületének felújítása so-
rán kicserélték a kazánokat és több mint 150 
nyílászárót, korszerűsítették a fűtési rend-
szert, szigetelést kapott az épület, napkol-
lektorokat telepítettek és a fényforrásokat 
is korszerűsítették. A felújítás több mint 157 
millió forintból valósult meg.  V. N. 

KÖVÁL-hírek

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 
Monori Strázsa újság XXIV. évfolyam 10. szá-
mában tévesen jelentettük meg a város 4 
pontján megmaradt üveggyűjtő konténerek 
helyét, ezért elnézést kérünk.
 A 4 helyen megmaradt 2-2 konténer a kö-
vetkező helyeken található: Mátyás király út 
eleje, Katona úti óvoda előtt, Pozsonyi lakó-
telep, Jászai úti iskola előtt. A konténerek-
be kizárólag üveghulladék helyezhető el. A 
vegyes csomagolási hulladékot (üveg kivé-
telével) továbbra is sárga zsákokban lehet 
az ingatlanok elé kitenni, illetve a Monor, 
Bajcsy-Zs. út végén található Hulladékud-
varba lehet kivinni, ahol a kezelőszemélyzet 
térítésmentesen átveszi azt.
 Szíves megértésüket köszönjük.
 Ezúton tájékoztatjuk az olvasó-
kat a KÖVÁL Nonprofit Zrt. ünnepi 
nyitvatartásáról:
 December 12. szombat (átcsoportosított 
munkanap): nincs ügyfélfogadás. Decem-
ber 21. hétfő 7 órától 19 óráig. December 22. 
kedd: nincs ügyfélfogadás. December 23. 
szerda: 7 óra 30-tól 12 óráig. December 24-
től január 3-ig nincs ügyfélfogadás. Január 
4.: 7 órától 19 óráig.
 A hulladékudvar és a hulladékátvevő hely 
(Monor, Bajcsy-Zs. út vége) ünnepi nyitva-
tartási rendje: december 24-től december 
27-ig: zárva. December 31-én: 7 órától 12 
óráig. Január 1-jétől január 3-ig zárva. Janu-
ár 4.: 7 óra 30-tól 16 óráig.  KÖVÁL Nonprofit Zrt.

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 (először november 6-án és 7-én) éjsza-
kai úszási lehetőségre lesz mód 21 órától 24 
óráig. 
 Reméljük ezzel a kibővült szolgáltatás-
sal még több érdeklődő számára lesz von-
zóbb és elérhetőbb intézményünk. Ebben az 
időszakban 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. 

 A felújított épületet Kovács István országos 
rendőrfőkapitány-helyettes és Tarnai Richárd 
Pest megyei kormánymegbízott adta át

Újdonság  
a városi uszodában

van-e és csak néhány nap múlva szembesült 
vele, hogy csalás áldozatává vált.   
 A rendőrség kéri a lakosságot, hogy 
amennyiben hasonló jellegű telefonhívást 
kapnak, legyenek éberek és minden eset-
ben ellenőrizzék le a telefonhívás valódi-
ságát. Ha gyanús körülményt tapasztalnak 
vagy mégis bűncselekmény áldozatává vál-
tak, akkor azonnal értesítsék a rendőrséget 
az ingyenesen hívható 107 vagy 112 közpon-
ti segélyhívó telefonszámok valamelyikén!  
 Legyenek körültekintőek és ne hagyják 
magukat becsapni!  

nfo
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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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Budapest

Szélmalom u.

Monorierdő

4 Kesztyű  
kerti  
szerszámokhoz 
M-L-XL méretben   4 690 Ft 

Combisystem
Hólapátok
40 cm széles: 4 990 Ft
50 cm széles: 5 990 Ft

Nemesacél éllel
40 cm széles: 5 100 Ft
50 cm széles: 5 990 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

Combisystem
nyél 
130 cm
2 690 Ft  

Combisystem
Jégtörő 
15 cm
3 360 Ft  

AKcIóS

TERMÉK!

Gardena 
Hasító és univerzális 
fejszék 
900B   9 390 Ft  
1000A  11 890 Ft
2800S  16 990 Ft  

AKcIóS

TERMÉK!

AKcIóS

TERMÉK!

 Akció!

Hirdetés

Ez volt az első teljes éve az új képviselő-testületnek. A 2014 októberében 
lezajlott önkormányzati választás óta 14 hónap telt el, azóta számos 
változás ment végbe a városban, amelyek előjele szerencsére pozitív 
 – összegezhetjük Zsombok László polgármester éves beszámolónak is be-
illő tájékoztatását, amely az október 19-i közmeghallgatáson hangzott el.

2015 a gyarapodás éve volt

 Kicsiket és nagyokat egyaránt várja az új grundpálya

A város elmúlt éves gazdálkodásáról szó-
ló beszámolóból kiderült, Monor sze-
rencsés helyzetben van, mert a város hi-

telfelvétel nélkül gazdálkodott az elmúlt egy 
évben. A betervezett beruházási hitelkeretet, a 
folyószámla-hitelkeretet és a munkabér-hitel-
keretet sem kellett igénybe vennie a városve-
zetésnek – derült ki. 
 Az önkormányzat legjelentősebb bevételi 
forrása az úgynevezett közhatalmi bevételek-
ből származik – más szóval élve az adóbevé-
telekből, mint az építményadó, idegenforgal-
mi adó, helyi iparűzési adó, gépjárműadó vagy 
a talajterhelési díj. Ezen bevételek teljesülése 
az előirányzathoz képest jól alakul: az éves ter-
vezettől több mint 20 millió forinttal több folyt 
be a kasszába októberig, év végéig pedig to-
vábbi 30-35 millió forint befizetése várható. 
Számszerűsítve az idei évre tervezett 453 millió 
forint adóbevétel helyett 473 millió forint folyt 
be a költségvetésbe, az előrejelzések szerint a 
közhatalmi bevétel az év végére meghaladhat-
ja az 500 millió forintot. 
 Szeptember 1-jén az önkormányzat több in-
tézmény működtetését is átvette a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központtól (KLIK). 

Négy általános iskola, a József Attila Gimnázi-
um, a zeneiskola és a pedagógia szakszolgálat 
működtetését idéntől az önkormányzat végzi. 
Ezzel egyidőben, a feladatok ellátáshoz szük-
séges munkaérő is az önkormányzathoz került: 
41 közalkalmazott átvételéről gondoskodott a 
városvezetés. 
 Az intézményi étkeztetést az Uszoda Non-
profit Kft. jogutódjaként a Kövál Nonprofit Zrt. 
látja el, immár három saját konyha működésé-
vel. A kötelező intézményi étkeztetés feladat-
körén belül a Szterényi József Szakközépiskola 
és Szakiskola diákjainak étkeztetését is megol-
dotta az önkormányzat, ezáltal a közétkezte-
tést igénybe vevő diákok száma a tavalyi 1824 
főről 1917 főre emelkedett. 

Fejlesztések, beruházások
Idén állami támogatásból és európai uniós tá-
mogatások igénybevételével több száz millió 
forint értékben készültek beruházások a város-
ban. Utak, járdák, közterületek, közparkok, ját-
szóterek karbantartása és felújítása, épületek 
bővítése és felújítása, városüzemeltetési fela-
datok ellátása, uszodaüzemeltetési és közne-
velési feladatok működési költségeinek bizto-
sítása valósult meg a Belügyminisztérium (BM) 
által nyújtott 350 millió forintos támogatásból. 
Szintén BM-es pályázat eredményeként 13,1 
millió forintból öt további térfigyelő kamera 
telepítésére volt lehetőség. Így már 40 kame-
ra vigyázza a közrendet és a közbiztonságot a 
városunkban.  
 Az idei év egyik legjelentősebb fejlesztése a 
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 
keretében megvalósult ivóvízminőség-javí-
tó beruházás volt. A projekt keretében meg-
valósult fejlesztésnek köszönhetően egészsé-
gesebb ivóvíz jut el a monori otthonokba. A 
fejlesztés összértéke bő 900 millió forint. Meg-
határozó beruházás továbbá három önkor-

mányzati tulajdonú épület, a József Attila Gim-
názium, a Kossuth Lajos Általános Iskola és a 
szakorvosi rendelőintézet energetikai korsze-
rűsítése. A nyílászárócserék, hőszigetelések itt 
szintén a KEOP keretében valósulnak meg a 
napokban 150 millió forintból. Cél, hogy a ta-
nulók, dolgozók és a betegek számára is jobb 
körülményeket biztosítson a városvezetés. A 
szakrendelőben pedig a tüdőgondozó és a 
mentőszolgálat is elhelyezést kaphasson. A be-
ruházásnak köszönhetően csökkenhet a fű-
tésköltség is, így jelentősen gazdaságosabban 
üzemeltethetők az épületek.

Komfortosabb város
Több kisebb volumenű fejlesztést is lebonyo-
lítottak a városban, amelyek talán a lakosság 
komfortérzetére is  hatással lesznek.
 Továbbfejlesztette a Kistó környékét az ön-
kormányzat, 11 millió 937 ezer forintból egy új 
szakasszal bővült a sétány, bővítették a játszó-
teret és egy szabadsúlyos kondiparkot alakí-
tottak ki a játszótér mellett. 
 Az uszoda mellett található játszótér is meg-
újult. színvonalas KRESZ-parkot építettek ide, 
a témához illő játszóeszközökkel. A korszerű 
és időtálló köztéri játékok és bútorok drágák, a 
teljes park közel 45 millió forintba került.
 Megújult a szakorvosi rendelőintézet előtti 
köztéri park, új burkolatok, utcabútorok, növé-
nyek és egy – a szomszédos egészségügyi in-
tézményre utaló – gyógynövényes kert várja a 
megpihenni vágyókat. A beruházás értéke 27 
millió 387 ezer forint volt. 
 Grundpálya épült a Péteri út, Mátra utca, 
Kossuth Lajos út találkozásánál. A sportolási le-
hetőséget kínáló pályán többféle labdajáté-
kot játszhat bármely korosztály. A grundpályán 
időtálló és vandálbiztos kapuk és kosárlabda-
palánkok lettek elhelyezve padokkal, fákat ül-
tettek és egy ivókutat is kialakítottak. A beru-
házás 15 millió 423 ezer forintba került. 
 A sportolók örömére új futópálya épült a 
Monori Sportegyesület (MSE) telepén. A kor el-
várásainak megfelelő technológiával kialakí-
tott ovális, salakos pálya 10 millió 165 ezer fo-
rintba került és természetesen a lakosság is 
használhatja. 
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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
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. www.korrektjogsi.hu

Monor, Bajcsy-Zsilinszky  
E. u. 6. szám alatt

Személygépkocsi- 
vezető „B”  
tanfolyamok

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog 
új évet kívánok!

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

G

Épületek
energetikai  
tanúsítása

2015-ben – a ko-
rábbi évhez hason-
lóan – több látvá-
nyos nagyobb és 
sok fontos, kisebb 
fejlesztést tud-
tunk megvalósíta-
ni. Mindemellett 
városunk stabilan 
gazdálkodik, hitelt sem kellett felven-
nünk. A fejlesztések nagyrészt európai 
uniós és hazai támogatásokból valósul-
tak meg. A forrásszerzésben nagy sze-
repe volt országgyűlési képviselőnknek, 
Pogácsás Tibor államtitkár úrnak.
 Bízom benne, hogy 2016-ban is folytat-
ni tudjuk a fejlesztések sorát. 
 Nyárig szeretnénk beindítani a helyi 
buszközlekedést. A pályázat megjelent, 
várjuk az ajánlattévőket, a szükséges át-
futási idők miatt májustól tudunk számol-
ni a helyi járat újraindításával. 
 2016-ban fogunk hozzá a Katona úti 
TESZ-VESZ óvoda részleges felújításához, 
energetikai korszerűsítéséhez. Negyven- 
éves könnyűszerkezetes épületről van 
szó, ráfér a megújítás.
 Több gyalogátkelőhelyet is megter-
veztettünk a városban. Sok helyre kellene 
zebra, jövőre a legszükségesebb helyeken 
szeretnénk meg is valósítani néhányat.
 A helyi építési szabályzat és a szabá-
lyozási terv felülvizsgálatára is 2016-ban 
kerül sor. Ez a lakosságnak és a vállalko-
zásoknak is fontos lehet annyiban, hogy 
ezek a dokumentumok jelölik ki, hogy 
hová mit lehet építeni, milyen beépítési 
előírásokkal.
 Több fejlesztési elképzelés tervezése 
zajlik, melyek a rendelkezésre álló forrá-
sok, támogatások függvényében valósít-
hatók meg. 
 És jövőre is szeretnénk minél színvona-
lasabb, közösségépítő programokat szer-
vezni a monoriaknak.
 Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új 
Esztendőt Kívánok a Strázsa újság min-
den Kedves Olvasójának! Hajrá Monor!

Dr. Zsombok László, polgármester

Jövő évi tervek 

 Hangulatos közösségi színtérré
alakult a Szent Orbán tér

 Szintén az MSE sporttelepét gyarapítja a 
nyáron átadott műfüves labdarúgópálya. A 
százkilencszer ötvennyolc méter méretű új lé-
tesítmény az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umával kötött támogatási szerződés alapján 
120 millió forintból épült meg a régi edzőpá-
lya helyén.
 Megújult a Szent Orbán tér. Pergolákat ál-
lítottak fel az új sétányok mentén, a régi ut-
cabútorokat felújították és újak is helyet kap-
tak az átalakított téren, amely a felújításnak 
köszönhetően jó hangulatú közösségi hely-
színné válhat. A pergolákat szőlővel futtat-
ják be, a téren sütögetésre és bográcsozásra 
egyaránt alkalmas tűzrakó helyeket is kiala-
kítottak, így a rendezvények mellett baráti 
összejövetelek helyszíne is lehet a jövőben a 
Strázsahegy „kapujának” is nevezhető Szent 
Orbán tér. Az átalakítás 22 millió 575 ezer fo-
rintba került. 

Járdafelújítások
Közel 20 millió forintot költött a városveze-
tés járdaépítésre. A belterületi járdák minősé-
gét sok esetben illette – jogos – kritikával a la-

kosság. A képviselő-testület idén 
bő két kilométernyi járdát építte-
tett több, mint két négyzetkilo-
méternyi felületen. A Liliom utca, 
a Nemzetőr utca, a Kossuth Lajos 
utca, a Deák Ferenc utca, a Balassi 
utca, a Móricz Zsigmond utca, az 
Ady Endre utca, a Bocskai utca, a 
Széchenyi utca, a Puskin utca és a 
Batthyány utca legrosszabb álla-
potban lévő szakaszainak javítása 
történt meg. 

 Elkészült a Jókai utcai áteresz javítása is, a 
V-Road Arzenál Kft. összesen 824 ezer forintért 
végezte el a munkát. 

Intézmények korszerűsítése
Befejeződött a József Attila út 2. szám alatti is-
kolai ebédlő felújítása. Az önkormányzat a Kos-
suth Lajos Általános Iskola tanulói ebédelte-
tése érdekében döntött az épület átalakítása 
és bővítése mellett. A felújítás értéke nettó 41 
millió 885 ezer forintba került. 
 A Nemzetőr általános iskola régi épülete 
homlokzatának visszaállításáért  1 millió 534 
ezer forintot fizetett az önkormányzat. Az is-
kolához hasonlóan a helytörténeti kiállításnak 
otthont adó főtéri épület homlokzata is meg-
újult, a felújítási munka 1 millió 700 ezer fo-
rintba került.
 Két köznevelési intézmény sportpályájá-
ra is költött az önkormányzat idén: a Nem-
zetőr Általános Iskola és a Jásza Mari Álta-
lános Iskola aszfaltos pályájának felújítása 
összesen mintegy 4,9 millió forintból való-
sult meg. 
 A felsorolás közel sem teljes, igyekeztünk a 
nagyobb tételeket összegyűjteni, amelyeken 
túl természetesen számos kisebb-nagyobb be-
ruházás is történt a városban. A Vigadó épüle-
tére 2,6 millió forint értékben, a Jászai-konyha 
korszerűsítésére 700 ezer forintot, a Katolikus 
temető ravatalozójára 5,8 milliót, a Művelődési 
Ház parkettafelújítására 722 ezret költött 2015-
ben az önkormányzat.
 A városvezetés – ahol lehetett – minden-
hol igyekezett helyi vállalkozót megbízni a 
munkákkal.
 Talán nem túlzunk, ha azt állítjuk, az elmúlt 
évek egy legtermékenyebb időszaka volt a 
2015., hiszen igen sok fontos beruházást sike-
rült megvalósítania az önkormányzatnak.  nfo

 A szakorvosi rendelő előtti park 
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Örömmel tájékoztatom Önö-
ket, hogy 2015. december 5-től 
– a téli szünet kivételével, ami-
kor egyénileg lesz látogatható – 
2016. január 31-ig az óvodai ne-
velés és az iskolai oktatás keretén 
belül is ismét lehetőség lesz gyer-
mekeik számára szervezett mó-
don, oktatóval a monori "UPC-
jégpálya" használatára a Monor 
SE Sporttelepén (Balassi u. 36.).
 Az önkormányzat vállalja a 
gyermekek korcsolyaoktatásá-
nak, illetve a nevelési-oktatási 
intézményekből busszal a jégpá-
lyára történő szállításának költ-
ségét.
 A busszal történő utazás ideje 
alatt Monor Városi Önkormány-

zat gondoskodik az óvodák és is-
kolák pedagógusainak, dajkái-
nak segítségével a gyermekek 
felügyeletéről. Az oktatás ide-
jén a korcsolyaoktató felügyeli a 
gyermekeket és felel a gyerme-
kek testi épségéért, biztonságá-
ért. Vállalja az oktatásra hozott, 
az oktatás idejére rájuk bízott 
gyermekek fokozott felügyele-

Tisztelt Szülők!

Cseppnyi Önbizalom-program

Városi programterv 2016 

tét, biztonságos korcsolyaoktatá-
suk feltételeinek megteremtését, 
a balesetek megelőzését. Az ok-
tatásokra jelentkezni az iskolában 
az osztályfőnököknél, testnevelő-
tanároknál, az óvodákban az óvó-
nőknél lehet. Mindenkit arra bíz-
tatunk, hogy éljen a lehetőséggel 
és jelentkezzen gyermekével!
Tisztelettel, dr. Zsombok László polgármester

Idén 27 Pest megyei háziorvo-
si rendelőben – köztük Mono-
ron is – folytatódik a Cseppnyi 
Önbizalom Kontinencia Be teg-
edukációs Program. 
 Közel négy éve azzal a céllal 
indult a kezdeményezés, hogy a 
vizelettartási zavarban érintett 
betegeket ellássák a szükséges 
információkkal, illetve megfelelő 
kezelésben részesüljenek. Az el-
múlt időszakban közel 1100 házi-
orvosi praxis közreműködésével 
több mint 80 ezer érintett és ér-
deklődő vett részt kontinencia-
tanácsadáson. Ez kiemelkedő 
eredménynek számít, hiszen az 
ilyen intim témákban még azok 
is csak nehezen és hosszú idő 
után nyílnak meg, akiknek a min-
dennapjait jelentősen megnehe-
zítik a problémák. Az egy évvel 
ezelőtt felmért páciensek 42 szá-
zalékánál találtak olyan fokú vi-

zelettartási problémát, melyek 
alapján szakorvosokhoz irányí-
tották őket. 
 Idén országszerte 278 házi-
orvosi praxis várja az érintette-
ket, ebből 27 Pest megyében. 
Monoron dr. Keresztúri Imre vár-
ja a pácienseket a Balassa utcai 
rendelőben. A részt vevő praxi-
sok rendelési időben fogadják a 
körzethez tartozó betegeket. A 
problémával kapcsolatos tájé-
koztatást szakdolgozók mond-
ják el, szükség esetén személy-
re szabott tanácsokat adnak a 
probléma kezelésére. 
 A program szervezői minden-
kit arra bíztatnak, hogy tegyék 
félre a témával kapcsolatos gát-
lásaikat és merjenek segítséget 
kérni a szakemberektől. A prob-
léma ugyanis kezelhető, a kelle-
metlen tünetek pedig orvosol-
hatók. V.

Ünnepélyes megnyitó: dec-
ember 5. szombat, 15 óra 
30. Műsorvezető Dénes Ta-
más, a Sláger FM műsorve-
zetője.
 Programok: 15 óra 30: 
megérkezik a Mikulás. 16 
óra: megnyitó, 16 óra 15: 
jégtánc bemutató, 16 óra 
25: Kovácsovics Fruzsina El-
feledett mézescsók című 
műsora, 17 óra 30 Muri Enikő 
koncert, 18 óra 20: Vikidál 
Gyula koncert, 19 óra: jég-
táncbemutató, 19 óra 30: 
SuperStereo koncert, 20 óra 
30: jégdiszkó dj Kispál Gá-
borral. És még sok-sok meg-
lepetés!
  

Jégfesztivál-programok

A Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont Monor Városi Önkormány-
zat megbízásából 2016. évre 
is elkészítette a város követke-
ző éves programtervét, melyet 
a képviselőtestület is tárgyalt és 
elfogadott. 
 Városunk vezetése fontos-
nak tartja, hogy minél színe-
sebb, sokrétűbb programokra 
tudjuk invitálni az érdeklődőket, 
ezért köszönjük minden egyesü-
letnek, civil szervezetnek, hogy 
kezdeményezik rendezvények 

szervezését. Kérjük, hogy az idő-
pontok tervezésénél legyenek fi-
gyelemmel a már megadott dá-
tumokra, hogy a városon belüli 
események ne jelentsenek egy-
másnak konkurenciát!
 Amennyiben kérdése van, il-
letve egy adott dátumról szeret-
ne érdeklődni, hogy terveztek-e 
más szervezet részéről progra-
mot, keresse fel a Vigadó mun-
katársait!
 Várjuk Önöket a Monoron ter-
vezett eseményekre 2016-ban is!
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Mit szólna egy KARÁCSONYI  
FALUHOZ a városban? 
Örülne, ha lenne újra 
karácsonyi vásár?

Péter Józsefné

Varga Attila

Boskó Ferenc

Bereczki Gábor

Tóth Zoltánné

Guzsvány Károlyné
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K arácsonykor állítólag min-
dent el lehet adni. Nincs az az 
ócska bóvli, ami kellőképp ki-

adjusztálva és feldíszítve ne talál-
na gazdára – lehetett hallani még 
nemrégiben, kereskedőktől is. Az 
sem volt túlságosan régen, amikor 
ádvent idejére Monor centruma vá-
sártérré változott. Egymást érték a 
ponyva- és fóliasátrak, az alkalmi 
bódék, amelyekben olyan giccspa-
rádé vonult fel – köztük alighanem 
a veszélyes játékok és ugyancsak 
nem veszélytelen technikai eszkö-
zök, fényfüzérek és egyebek töm-
kelegével, hogy az felért egy kultu-
rális merénylettel.
 Mégis nagy üresség támadt a 
helyén, amikor megszüntették.  
A látvány, az ünnepre való készülő-
désnek ez a csillogó nyüzsgése va-
lahogy hiányzott. 
 Aztán elkövetkezett a fából ké-
szült pavilonok ideje, amik ugyan a 
kényesebb ízlésnek is megfelelnek, 
mégis, egyre többször hallani a kér-
dést: miért nincs Monor közepén 
egy karácsonyi falu, ami kedves, 
hangulatos  látvány, egyszersmind 
praktikus is, mert ott ízléses, ötletes 
ajándékok is beszerezhetők?
 A városközpontot járva mi is fel-
tettük a kérdést a járókelőknek: mit 
szólnának egy ilyen karácsonyi vá-
sárhoz? Feleslegesnek tartják, vagy 
örülnének neki? Eszükbe jutott már 
egyáltalán?
 Péter Józsefné ezen még nem 
gondolkodott – mondta –, de most, 
hogy mi felhoztuk, eszébe jutott a 
régi főtéri zsibvásár. Ami egyes ele-
meiben hasznos volt ugyan, de va-

lóban nem nézett ki jól. Ellenben, 
ha most lenne egy szép, modern 
karácsonyi falu a centrumban, oda 
bizony szívesen elsétálna. Nem-
igen költekezne, mert a kilencta-
gú családban a felnőttek már csak 
apró ajándékokkal kedveskednek 
egymásnak, és inkább a két unoka 
ajándékaira fordítanak nagyobb fi-
gyelmet, de úgy gondolja, az ün-
nepvárás hangulatán sokat emelne 
egy színes, ragyogó forgatag.
 Varga Attiláról kiderült, hogy 
személyében is érintett járókelőt si-
került megállítanunk, ugyanis fa-
műves a foglalkozása. A népi fafara-
gások kedvelőinek meglehetősen 
nagy a tábora mostanában – je-
gyezte meg. Azt mégsem merte 
megjósolni mekkora lenne a közön-
sége a karácsonyi vásárnak. Bizo-
nyára roppant hangulatos lenne, de 
kérdés, mekkora vásárlóerő rejtezik 
a helyiekben. Hiszen a kereskedők, 
az árusok nem csak mosolyogni és 
fagyoskodni szeretnének, ha már 
hetekig kint vannak a főtéren vagy 
környékén a portékáikkal – mondta.
 Boskó Ferencről viszont az de-
rült ki, hogy ő a Mikulás. Nem elő-
ször vállalkozik rá, hogy ajándéko-
kat vigyen a puttonyában azoknak 
a csemetéknek, akiknek a szülei azt 
a külön örömet is szeretnék meg-
szerezni, hogy a gyerek személye-
sen nyithasson ajtót a várva–várt 
Mikulás bácsinak. Az igénybevétel-
ről Boskó Ferenc nem nyilatkozott, 
mert az hol ilyen, hol olyan, nem le-
het előre kiszámítani. Ugyanígy vé-
lekedett a karácsonyi vásárról is: jó 
ötlet, bizonyára sokak tetszésével 
találkozna – vélekedett –, de ki tud-
ja, megérné-e a városnak és a ke-
reskedőknek? Ezt egy hozzáértő-

nek nagyon ki kellene számolnia és 
nagyon jól megszerveznie, hogy 
végül mindenki elégedett legyen 
– magyarázta.
 Bereczki Gábor örömmel üdvö-
zölne egy elevenebb ünnepi for-
gatagot a centrumban – közölte. 
Igaz, ő az ajándékozásnak nem szo-
kott nagy feneket keríteni – mesél-
te nevetve –, most is úgy szervezte, 
hogy kiutazik majd Németország-
ba a testvéréhez, akinek ott kint vá-
sárol egy láda sört, amivel garan-
táltan örömet szerez. Itthon pedig 
elsétál a barátnőjével abba az áru-
házba, ahová az szeretne, és kivá-
laszthatja a neki tetsző ajándékot. 
Ám, ha lenne egy karácsonyi falu 
Monoron, oda azért ugyancsak szí-
vesen kisétálnának – tudtuk meg –, 
ha másért nem, hát gyönyörködni.
 Tóth Zoltánné arról beszélt ne-
künk, hogy az ajándékokat vagy 
úgy szerzi be, hogy szanaszét 
mászkál utánuk – ami nehezére 
esik, hiszen díjbeszedőként gyalo-
gol éppen eleget –, vagy az interne-
ten válogat. Ez utóbbit viszont ami-
att nem szereti, mert jobban hisz a 
szemének: amit megvesz, azt előbb 
kézbe fogni és látni akarja. Éppen 
ezért örömmel látna egy színes vá-
sári forgatagot Monoron, ahol bő-
séges kínálatból lehetne válogatni.
 Guzsvány Károlyné nem ha-
bozott a válasszal: mindenképpen  
kellene ide egy karácsonyi vásár 
– mondta. Nem olyan zsibvásár jel-
legű, mint amilyen a régi volt, de 
annak egy modern, ízléses válto-
zata mindenki kedvére lenne. Már 
csak azért is mert egy kis mozgás, 
szín, nyüzsgés hasznára lenne az itt 
megforduló rengeteg ember ünne-
pi hangulatának. Kertész Zsuzsa

Péter János
 gyógymasszőr

Ajándékozza meg szeretteit masszázs- 
utalvánnyal, még az idei áron!

06 30/ 657-7349  
Móricz Zsigmond u. 18.  
Fodrászat Kozmetikában

2016. január 1-től érvényes 
masszázsárak:
20 perc: 1800 Ft
40 perc: 3000 Ft
60 perc: 4200 Ft
Menedzsermasszázs (időtartam 
nélkül): 20000 Ft
Akár házhoz is megyek.  
Kiszállási díj: + 2000 Ft.

•  Rendelésre is beszerzünk könyveket
•  Könyvkölcsönzés
•  Helyi és más borvidékek minőségi,  

palackozott borai
•  Helybéli termelők különleges élelmiszerei
•  Egyedi, kézműves termékek

KÖNYVESBOLT.
OR

KIADÓ

Nyitva: H: 12–18h, K, Sze, Cs, P: 9–18h, Szo: 8–12h

2200 Monor, Kossuth L. út 95.
www.pillangokiado.hu

Könyvet a fa alá!
Széles könyvválaszték  
kicsiknek és nagyoknak
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Apáink, nagyapáink 
EMLÉKÉRE

 A Monorért Baráti Kör (MBK) és a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ 
szervezésében októberben 
volt látható a II. világháború 
emlékeit bemutató kiállítás. 

Igényesen rendezett, gazdag tárgyi anya-
ga elsősorban Szikora Györgytől és bará-
taitól, korabeli levélgyűjteménye pedig 

főleg Soltész Pétertől, valamint Kiss Attilától 
származott. Családok és egyéni felajánlók is 
megtisztelték a kiállítást személyes relikviá-
ikkal. Kruchió László díszítése most is elegán-
san eredeti volt. 
 E rendezvény valamennyi közreműködő-
jének legfőbb érdeme az volt, hogy egy „kü-
lönleges időutazással” – ahogy megnyitó-
jában Ambrózi Pálné dr. kifejezte – közelebb 
tudta hozni hozzánk történelmünknek ezt 
az időszakát. Már a folyosón kiállított külön-
féle típusú tábori postai levelezőlapok – kü-
lönösen a frontról Monorra küldöttek és az 
arra válaszolók is – hatásuk alá keríthették 
a látogatókat. Az idősebb generációt csa-
ládtagjaik révén azonnal, személyesen is 
megérinthette; a több iskolából érkezett di-
ákcsoportok nagy- és dédszüleik konkrét, 
hitelesítő emlékeivel egészíthették ki tan-
könyvi ismereteiket. A terem szekrényei-
ben és vitrinjeiben látható magyar, német 
és szovjet katonaruhák, hadi felszerelések, 
fegyverek, kitüntetések, oklevelek, kölcsön-
zött kordokumentumok, fényképek precíz 
elrendezésükkel (az amatőr gyűjtők mellett 
dr. Tóth László szakértői munkájával) méltán 
vonzották minden korosztály érdeklődőit. A 
II. világháború bonyolult eseménytörténe-
téből Ambrózi Pálné frappáns módon, szak-
szerűen és közvetlen hangnemben emel-
te ki a legfontosabb egyetemes és magyar 
momentumokat. Felhívta a figyelmet a he-
lyi kuriózumokra (mint pl. az egykori monori 
úttörők és Malinovszkij marsall levélváltásá-
ra, Monor 1944. november 12-i „felszaba-
dulásáról”). Nagyon emberinek érezhettük 

ezután azt a monoriakhoz kapcsolódó do-
kumentumokból készített összeállítást, amit 
a Monorért Baráti Kör tagjai mutattak be. 
Kun Sándor korabeli levélrészleteket, Bernula 
B. Péter édesanyja által átélt élményeket, 
Bukai Tibor pedig katonadalokat mutatott 
be. Horváth Mária – az MBK titkára, a műsor 
szerkesztője és narrátora felidézte egy Mo-
noron áthaladó hadifogolyvonatból kido-
bott cetli történetét. Akkor éppen édesanyja 
vette azt fel a földről, és a név és cím alap-
ján továbbította is a „feladó” fogoly anyjá-
nak. Megrendítő volt az egykori köszönőle-
vél szövegét hallani.
 Kiss Attila, az MBK elnöke elmondta, a tava-
lyi I. világháborús kiállításuk sikere bátorítot-
ta fel őket, hogy ugyanazzal a felállással most 
ezt is megrendezzék, nagyobb volumennel, 
és hosszabb, egy hónapos nyitva tartással. A 
sok előkészítő munka után az utolsó pillanat-
ban majdnem mégis meghiúsult az egész, 
amikor három nappal a megnyitó előtt a tár-
lókra drágán vásárolt plexitáblák eldőltek és 
teljesen összetörtek. Fantasztikus dolog, hogy 
ebben a nagy bajban olyan gyors és önzetlen 
összefogás született, hogy a Monorért Bará-
ti Kör, a Vigadó Kft. és Lendvai Endre azonna-
li anyagi segítségével, valamint Bódi Attila és 
Megyeri Szabolcs szállítói felajánlásával más-
nap reggel az új táblákat meg tudták vásárol-
ni és a kiállítást időben össze tudták rakni.
 Ambrózi Pálné aktuálisnak érezte 
Arany János szavait: „A világot értekezlet 
igazgatja:/s az erősebb, ha mi csínyt tesz,/
összeül és – helybenhagyja”. Befejezésül Jó-
kait idézte: „A háború nem költészet többé, 
… aki jobb számító, és végtére aki tovább 
győzi pénzzel, az a győztes”. Csak remélhet-
jük, hogy „arasznyi létünk” többé ilyen ször-
nyűség nem fenyegeti.
 A kiállítás vendégkönyvének első beírása: 
„Köszönjük, hogy apáink, nagyapáink meg-
próbáltatásairól megemlékeztek, hogy van-
nak jó szándékú emberek, akik fáradságot 
nem kímélve összeállították ezt a hatalmas 
kiállítást.”   B.G.

Hirdetés

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT,
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS, 
-RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011

MEGÚJULTUNK!
SZEM ÍRISZ OPTIKA
ADY 24  ÜZLETHÁZ

Monor, Ady Endre út 24.

ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 

FIZETÉSI LEHETŐSÉG
VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

Multifokális lencsék 

25 és 30% 
kedvezménnyel 

január 31-ig.

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

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

Csinos Károly: 06-70/384-6746

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

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!
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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.
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KÖZÖSSÉG

Soltész Péter szerint szinte nincs 
is olyan kiállítás – bármilyen té-
máról is legyen szó –, aminek az 
anyagához ne tudna segítséget 
nyújtani. Lehet az jegyes tégla, 
pénzérme, fotó, újságcikk, képes-
lap – amiből a legutóbbi második 
világháborús kiállításon is sokat 
láthattunk –, vagy bármi más. Nála 

nagyobb és értékesebb helytör-
téneti gyűjteménnyel senki nem 
rendelkezik Monoron. Értékmen-
tő tevékenységéért 2000-ben Mo-
norért Emlékplakettel tüntette ki a 
képviselő-testület.
 – Festő a szakmám – kezd-
te válaszát, szenvedélye hátte-
rét kutató kérdésünkre. – Így Mo-
nor majdnem minden utcájában 
megfordultam, gyakran a padlás-
ra is feljutva, ahol a kidobásra ítélt 
kacatok között felfedezett érté-
keket szívesen nekem adták. Is-
merőseim a mai napig is megke-
resnek ilyen szempontból. Több 
mint 80 (Monorról 50) gyűjtemé-
nyem van, ami legutóbb Németh 
Lászlónak köszönhetően tűzoltó-
anyaggal szaporodott. Gyűjtöt-

Szenvedélyes gyűjtőink

Szenvedélyes gyűjtőink – Szikora György

tem sok mindent, ami még a szü-
letésem előtti időkből való. Most 
legújabb mániám a kőzet-kövület-
gyűjtés, amibe másik helyi muze-
ológusunk, Kovács Gyula és bará-
tai vittek bele. Nagyon szeretem 
a papírt (címkéket, képeslapokat, 
stb.), mert ez kis helyen is elfér, és 
a lakásunk már megtelt. Pont 50 
éven át, 2008-ig gyűjtöttem bé-
lyeget, aminek abbahagyását – 
sajnos – az anyagiak diktálták. Kár, 
hogy ezzel a Monori Bélyeggyűj-
tők Köre is feloszlott. A feleségem 
is megérti szenvedélyemet. Ezzel 
kapcsolatban a legcsúnyább mun-
kát, a falon lévő 100-150 cserép-
edény portalanítását is vállalja. A 
legutóbbi II. világháborús kiállítás 
szuper tárgyi anyagához gratulá-
lok Szikoráéknak. Csak egyetlen 
dolgot hiányoltam, az akkor na-
gyon népszerű fegyvert, egy dob-
táras PPS géppisztolyt. B.G.   

Nagy sikere volt tavaly az első, 
idén októberben pedig a máso-
dik világháború évfordulójára ren-
dezett kiállításnak, aminek be-
mutatott gazdag tárgyi emlékeit 
Szikora Györgynek és barátainak 
köszönhettük. Arról kérdeztük, 
miként vált lelkes gyűjtővé?
 – Egyszerű szobafestő-má-
zoló vagyok. Soltész Péter volt 
a festőmesterem-oktatóm a 
szakmunkásképzőben, akinek le-
velezőlapjai nagy értékei voltak 
kiállításunknak. A ’80-as évek ele-
jén kezdtem ezt a hobbit, mint 
amatőr történelem iránt érdek-
lődő, a nagyszüleim iránti tisz-
teletből. Amikor az ember a leg-
fogékonyabb, tízéves koromban 
láttam a nagyapám frontról ha-
zahozott kitüntetéseit, dokumen-
tumait, eszközeit. Elkezdtem ma-
kettezni, szakkönyveket olvasni. 
Találkoztam gyűjtőtársakkal, az 

ország minden részéből, havon-
ta, a Military Börzén, ahol cserél-
hettünk is katonai relikviákat. Tár-
saimmal már öt kiállításunk volt a 
fővárosban, egy saját is, ezek ösz-
tönöztek a monori bemutató-
ra. 2010-ben Bernula tanár úr ve-
tette fel a kiállítás ötletét, amire 
örömest rábólintottam. Sok be-
fektetett energia kellett ehhez a 
legutóbbihoz. Vitrineket készíttet-

tünk-készítettünk, komoly anya-
gi áldozatokkal, hogy megtisz-
teljük őseinket, és hogy például a 
diákok is jobban megismerhessék 
a megélt nehéz éveiket. Úgy ér-
zem, magas szakmai szinten sike-
rült kiállítanunk, kiváló szakembe-
rek önzetlen segítségével. Dr. Tóth 
László, a magyar királyi honvéd-
ségről írt korszakalkotó mű szer-
zője rendezte be a magyar vitrint. 
Az orosz anyagot dr. Békési Lász-
ló, a Sztálin háborúja könyv írója 
hozta össze. Én a német vitrint töl-
töttem meg az anyagommal. De 
családi relikviáim mellett ott vol-
tak a Szőnyi család emlékei, és a 
Monorért Baráti Kör gyűjtései is. 
Nagyszüleim megélt élményeinek 
hatása a hazaszeretet, a lokálpat-
riotizmus, a városhoz való ragasz-
kodás, az érte való tevés. Ez jó cél, 
aminek érdekében megpróbálom 
megtenni, ami tőlem telik. B.G.

Sok szép új pihenőpadnak örülhe-
tünk városszerte. Várakozhatunk 
rajtuk a buszra a Gera-kertben, 
és a sorra kerülésre a szakorvo-
si rendelőintézet gyógynövé-
nyes parkjában. Figyelhetjük ró-
luk gyermekeink önfeledt játékát 
a KRESZ-játszótéren. Ha a dr. Gom-
bos Matild Egészségházba menet 
elfáradunk, leülhetünk rájuk. És 
az Orbán téren is jó szolgálatot te-
hetnek a strázsahegyi programok 
idején. E kényelmünket szolgáló 
utcai bútorok nem olcsók, még-
is akadtak most is, akik nem kímél-
ték, például a Forrás közben… G.

MIÉRT?
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Hirdetés

Belvárosi 
Sétány

Szépítőműhely  
             és szolárium

VÁRJUK EGYÜTT  
a MIKULÁST

Monoron a belváros szívében!
Sok szeretettel várunk  
minden kisgyermeket,  

aki személyesen szeretne 
találkozni 

a Mikulással!
Rajzház, 

forralt bor, 
tea, 

vattacukor

Kedves  
gyerekek!

2015. 
december 

5-én 
szombaton 

9-13 óráig 

Már 6. 
alkalommal 

El tudnak képzelni egy rókát, amint éppen répát eszik 
barátja, a nyúl társaságában? A nyolcéves Sinka Nóri 
nem csak, hogy elképzelte ezt, de írt róla egy mesét 
is, amivel egy népszerű bohóc és meseszínház által 
kiírt pályázat harmadik díját sikerült megszereznie.

NÓRI pályadíja

N em szívesen mennénk el 
szó nélkül a barátság ere-
jéről már most sokat tudó 

kislány sikere mellett, ezért 
édesanyját, Sinkáné Udvarnoki 
Juditot kérdeztük: mi kell ahhoz, 
hogy ilyen szépen összejöjjenek 
a dolgok?
 A városi könyvtár igazgatójá-
nak, Hajdú Zoltánnénak Dóri jó 
ismerőse, a kislány ugyanis a ta-
valyi nyári olvasótábor résztve-

vője volt. Így aztán Hajdúné Ági 
külön örömmel osztotta meg 
az internetes közösségi olda-
lon a hírt, hogy Nóri esélyes a si-
kerre – majd azt is, hogy az ün-
nepélyes eredményhirdetésen, 
ahol a meseszínház színészei el 
is játszották a róka, a nyúl és a 
meglepi-répa dramatizált esetét, 
átvehette az Egyszeregy magyar 
mese címmel meghirdetett pá-
lyázat harmadik díját is.

 Nóri édesanyja, Sinkáné Ud-
varnoki Judit ugyancsak öröm-
mel elmesélte, hogy kisebbik 
lánya élénk képzelőerővel ren-
delkezik, nem esik nehezére, 
hogy történeteket találjon ki. Ez-
zel együtt azonban nagyon is re-
álisan látja a világot, képes kü-
lönbséget tenni a valóság és a 
fantáziavilág között. Éppen ezért, 
noha igen színesen adja elő a 
vele történteket, azért azt mindig 
biztosra lehet venni, hogy amit 
mond, az valóban úgy is van 
– Nóri ugyanis megbízható.
 Anyukájuk mesékkel és da-
locskákkal altatta újszülött lá-
nyait is – tudhattuk meg. A mese 
mindmáig nem megy ritkaság-
számba a családban. A gyerekek 
szívesen és sokat olvasnak, de az 
sincs ellenükre, ha a mama fej-
ből mondja az esti mesét. Igaz 
arra még nem volt példa, hogy 
Nóri maga szerette volna álom-
ba ringatni a családot valamelyik 
saját meséjével.
 Ez az első mese, ami már meg is 
őrződik – derült ki. És még azt sem 
lehet tudni, megmarad-e Nórinak 
ez az érdeklődése a meseírás iránt 
legalább hobbiként, netán kitelje-
sedik, és írói lét lesz belőle. Vagy 
épp ellenkezőleg – mivel a kislány 
a műszaki érdeklődésű édesap-

ja példája nyomán a műszaki világ 
ismeretei iránt sem közömbös.
 Bárhogyan alakuljon, alapnak 
már biztató, ahogyan Nóri vilá-
gában a rókának lesz egy répá-

ja, azt elviszi meglepetésképpen 
barátjának, a nyúlnak, aki nem 
talál otthon, így leteszi az aján-
dékot az ágya mellé. Hazatérve 
a nyúl azonnal rohan a répával a 
rókához, mert hogy fog az örül-
ni az ajándéknak! De a róka sincs 
otthon, tehát a nyúl is ott hagy-
ja neki a „meglepit”. Mehetne ez 
így csali meseként az idők vége-
zetéig, de ezúttal tisztázódik a 
félreértés, és a két jó barát végül 
együtt elropogtatja a répát.
 És boldogan élnek – amíg 
csak fel nem növünk, ahol már 
minden másképpen van.
 Erről jut eszünkbe, volt pálya-
díj is, (amit ugyan Nóri még nem 
kapott meg): játszóházi belépők, 
színházjegyek, mesekönyvek. K. Zs.

„Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen a me-
seszínház színészei el is 
játszották a róka, a nyúl 
és a meglepi-répa dra-
matizált esetét.”
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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

Meghitt, békés ünnepeket, 

örömteli új évet kívánunk!

 Jövőre is sok meglepetéssel, 

szeretettel visszavárjuk! 

Köszönjük, hogy 

idén is minket 

választottak, egész 

évben megtiszteltek 

bizalmukkal! 

Nyeremények:

1. 15 000 Ft-os ajándékutalvány

2. 10 000 Ft-os ajándékutalvány

3. 5 000 Ft-os ajándékutalvány

Sorsolás: 2015. 

 december 23-án,

 délben

 
Szeretnénk 

az ünnepek 

közeledtével mi is 

ajándékozni!

2015. december 1–22 között 

beváltott és a gyűjtődobozban 

elhelyezett pontgyűjtők 

sorsoláson vesznek részt!
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KATEDRA

Alkotásvágy, kreativitás, 
tenni akarás. Leegy sze-
rűsítve ugyan, de röviden 
ez jellemzi azokat a 
szülőket, akik úgy 
döntöttek, gyermekeik 
környezetének aktív 
alakítói lesznek nem 
csak otthon, hanem 
az iskolában is.

Szülői kezdeményezésre 
szépül az ADY ISKOLA

A z Ady Úti Általános Isko-
la szülőinek egy csoportja 
saját kezdeményezésű és 

kivitelezésű iskolaszépítésbe fo-
gott. Jó ötletek, másokkal való 
nyílt kommunikáció, szervező-
készség és minimális anyagi rá-
fordítás. Úgy tűnik, mindössze 
ennyi szükséges ahhoz, hogy 
pozitív irányba mozdítsuk kör-
nyezetünket, gyermekeinket, ez-
által önmagunkat. 
 Ami megvan: ötletek. Amit 
kialakítottak: egy jó közösség. 
Amit alkotnak: otthonos isko-
la. Amit megértettek: felesleges 
másra várni, helyette saját ma-
guknak kell kezdeményezővé, 
cselekvővé válni, hogy elindul-
hasson a változás. 
 Városunk legfiatalabb iskolája 
a település egyik legidősebb is-
kolaépületében működik. Nem 
csoda tehát, hogy az épületben, 
a berendezési tárgyakban és az 
udvaron is mindig van tenniva-
ló, pedig a ráfordítható anyagi 
keret igencsak szűkös. Az iskola 
vezetése ezért örömmel fogad-
ta kezdeményezésüket, és kö-

zösen döntöttek a teendőkről. 
Úgy határoztak, hogy a kis lépé-
sek elvét alkalmazzák, annál is 
inkább, mivel minden munkálat-
hoz a szülők maguk adták össze 
a szükséges anyagokat, szerszá-
mokat. 
 Elsőként az iskola udva-
rát szerették volna zöldebbé, 
természetközelibbé tenni, hi-
szen annak legnagyobb részét 
szürke beton borítja. Ezért a már 
régen kivágott nyárfák tuskóiba 
színes virágokat ültettek, a hát-
só kiskertet – a benne lévő szik-
lakerttel együtt – rendbehozták 
és konyhakerti növényekkel ül-
tették tele. Az udvari padokat, 
fajátékokat felújították és színes-
re festették. Belső munkálatokat 
is végeztek: folyosót festettek, 
új cipősszekrényt készítettek, a 
meglévőket pedig lefestették. 
Az iskolaudvar szürke betonke-
rítése is új színt kapott, olyat, 
melyet a közeljövőben a gyere-
kek segítségével tovább tudnak 
majd színesíteni. 
 – Fontosnak tartjuk azt, hogy 
minden munkát a gyerekekkel 
közösen végezzünk el. Így ők ma-
guk is megtapasztalják azt, hogy 
a környezetből nem csak elvenni 
lehet, hanem visszaadni is fontos. 
Odafigyelést, gondoskodást, a 
környezetünk szeretetét és tiszte-
letét tanulják meg a kétkezi mun-
ka elvégzése közben – mondta el 
kérdésünkre Seres László, az isko-
laszépítés egyik ötletgazdája. – 
Arról nem is beszélve, hogy büsz-
kék rá és sokkal jobban vigyáznak 
arra, amiért ők maguk is megdol-
goztak – tette hozzá. 

 Tóth Ágnes igazgató és a pe-
dagógusok is minden segítséget 
megadnak ahhoz, hogy a célok 
megvalósuljanak. – Nagy lendü-
letet adott a folytatáshoz az a jó-
tékonysági vásár, melyet a szülők 
rendeztek a gyerekek és a peda-
gógusok részvételével – meséli az 
igazgatónő. 
 A rendezvénynek nem várt si-
kere volt.  Az összegyűlt pénzből 
máris elültettek tíz facsemetét, 
mely azért is rendkívül hasznos, 
mert korábban nem volt semmi-
lyen árnyékolási lehetőség az in-
tézmény udvarán. Jelenleg ma-
dárodúkat és madáretetőket 
telepítenek a kertbe, következő 
lépésként pedig a kerítésre a ma-
gyar történelmi zászlókat fog-
ják festeni kronológiai sorrend-
ben. Így nem csak színesebb lesz 
a környezet, hanem a diákok ön-
kéntelenül is elsajátítják nemze-
tünk múltjának egy szeletét. 
 – Örülök annak, hogy a szü-
lők olyan célokat tűznek ki, me-
lyek a nevelő-oktató hatáson 
kívül illeszkednek az iskola szel-
lemiségéhez – fogalmazta meg 
Tóth Ágnes, az iskola igazgatója. 
 Reméljük, a pozitív példa raga-
dós, és egyre többen teszik meg 
azt a bizonyos első lépést, mely 
mindig a legnehezebb. Be kell lát-
nunk, környezetünk alakításának 
mi is tevékeny részesei vagyunk, 
éppen ezért minden egyes ember 
felelőssége, hogy hozzáteszi-e azt 
a keveset, ami tőle telik. Az iskola-
szépítő szülők mindenkit szívesen 
fogadnak, aki egy lendületes, te-
vékeny közösséghez szeretne tar-
tozni itt, Monoron.   Nagy Renáta

Pedagógusképzés Monoron

A pedagógusok gyermekeket 
érintő, bűnmegelőzési témájú 
előadásokat hallgathattak meg a 
szakemberektől. 
 A Monori Rendőrkapitányság 
2015. október 22-én az illetékessé-
gi területén lévő oktatási intézmé-
nyek pedagógusai részére bűn-
megelőzési képzést szervezett. 
 Az egésznapos program so-
rán a meghívottak előadást hall-
hattak dr. Ignéczi Hajnalka, klinikai 
és mentálhigiéniai igazságügyi 
pszichológus-szakértőtől a gyer-

mekbántalmazás témakörében, 
valamint dr. Ignáczné dr. Szőke Ber-
nadett, büntetőbírótól a fiatalko-
rúakkal kapcsolatos büntetőel-
járásokról. A program második 
felében a járási gyámhivatal osz-
tályvezetője és a Monori Rend-
őrkapitányság bűnmegelőzé-
si előadója tartott prezentációt a 
pedagógusok részére.
 A résztvevők nagy érdeklődés-
sel hallgatták az előadásokat és a 
program zárásaként tartott fóru-
mon igényként fogalmaztak meg 

egy, a későbbiek során szélesebb 
körben megismételt pedagógus-
képzést, valamint a rendőrség 
bűnmegelőzési programjainak 
minél több helyi oktatási intéz-
ménybe való eljuttatását.    
 Monori Rendőrkapitányság
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KÖZÖSSÉG

Hirdetés

Nyitva: H–P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  www.memobike.hu

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

KeréKpárcenter
Minden kedves  

vásárlónknak  

boldog karácsonyt  

és sikerekben  

gazdag új évet  

kívánunk!

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

Szépkorúak KÖSZÖNTÉSE
Idén is köszöntötte Monor 
szépkorú polgárait Zsombok 
László polgármester.

A város ezzel a kedves gesztussal rója le 
tiszteletét a 90., a 95. és a 100. évüket 
betöltött lakosok előtt. A hosszú élet 

munkája, eredményei tiszteletet és megbe-
csülést érdemelnek – ezt az elvet vallja a mo-
nori városvezetés, ezért köszönti a szépkorú 
lakosokat a polgármester, ha a családok, 
hozzátartozók élnek a kínálkozó lehetőség-
gel és kérik a személyes köszöntést. Zsombok 
László minden esetben személyesen kere-
si fel és adja át az ünnepelteknek a minisz-
terelnök aláírásával ellátott köszöntő okleve-
let, illetve egy csokor virágot és Monor város 
borát. 

Zsíros Teréziát (szül.: Monor, 1925. november 
13.) születésnapján köszöntötte az önkor-
mányzat nevében Zsombok László. 

Január 6-án köszöntötte a polgármester Pa-
taki Józsefnét (szül.: Lévai Eszter, Tiszasüly, 
1925. 01. 02) családja és dédunokája körében. 

Január 28-án Szolnoki Sándornét (szül.: Sima 
Terézia, Irsa, 1925. 01. 03.) családja körében 
köszöntötte Monor polgármestere. 

Cselényi Jánosnét (szül.: Darázsi Julianna, Mo-
nor, 1925. 04. 25.) április 28-án köszöntötte 
az önkormányzat nevében Zsombok Lász-
ló. Az ünnepi pillanatok részese volt menye, 
unokája és a monori idősek otthonának ve-
zetője is. 

Bujdós Ferencné (szül.: Lőrincz Eszter, Monor, 
1925. 05. 22.) 90. születésnapjára külföldön 
élő unokája is hazalátogatott, így mindkét 
unoka jelen lehetett a polgármesteri köszön-
tőnél. 

Farkas Bélánét (szül.: Buzás Mária, Vasad, 
1925. október 9.)  október 14-én köszöntötte 
otthonában a városvezető. 

Berki Mátyásné, Julika néni 1914. szeptember 
2-án született. Tavaly a 100. születésnapján 
köszöntötte Zsombok László polgármester. 
Julika néni azóta betöltötte 101. életévét.  

Urbán Sándor (szül.: 1925. 03. 01. Adács) a 
MÁV egykori vezérigazgató-helyettese már-
cius 10-én vehette át a köszöntő oklevelet 
és a város borát.
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HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai LXXVIII.
A POLGÁROSODÁS  
HAJNALÁN, 1867–1915 
A XIX. század második felében 
Monoron is bekövetkezik a 
község társadalmi módo-
sulása, s új tendenciaként 
jelentkezik a polgárosodás. 

E lődeink körében megindul a civilizáci-
ós átalakulás, a modernizáció, amely ha-
zánkra jellemzően szülőföldünkön is a 

szabadelvűség jegyében zajlott. Feltűnnek 
azok az emberek, akik az árutermelésre, ke-
reskedelemre, illetve a szabad értelmiségi pá-
lyákra szerveződnek rá, és fejlődésük, gya-
korlatuk során „független” egzisztenciával, 
szabad rendelkezésű tulajdonnal rendelkez-
tek. Egyre inkább előtérbe került az eltérő ér-
tékrend, az életstílus, a képzettség, a művelt-
ség különbsége, a tulajdon szabadsága, a 
teljesítmény értéke.
 Nevesítsük a polgárrá fejlődő személyisé-
geket! Az 1870-es években a mai Kistói-Dam-
janich utca sarkán lévő száraz malmot, majd 
a Bartók utca térségében, a „Páskumon” lévő 
szélmalmát működtette Ócsai Mihály, aki köz-
ségi képviselőséget is vállalt. Appelshoffer Fe-
renc és Horn Mór gőzmalmot üzemeltetett a 
település északi határában. Fia, Mátyás 1882-
ben a gőzmalom mellé téglagyárat létesített. 
Ebben az évben építtetik fel 100 lóerős nagy 
malmukat – a mai sorompó mellett – Huppert 
Bernát, Glancz Sándor és Tihanyi Jakab. 1893-
ban Vantulek Pál Bokros István apósa jó vol-
tából 8, később 40 lóerős gőzmalmot épít-
tet a község nyugati határában. Az 1872-ben 
megszületett Monor Kerületi Takarékpénz-
tárt több mint három évtizeden át Gera Jó-
zsef elnökigazgató vezette veje, dr. Borzsák 
Sándor ügyész segítségével. Lukácsovits Ala-
jos asztalos elnöki munkája gyümölcsözően 
érvényesült az 1882-ben létrejött Önsegély-

ző Hitelszövetkezetben. Ujváry János férfisza-
bómester állt az 1885-ben létrehozott Monor 
Környéki Ipartestület élére. A testület elődjé-
ben az 1873-ban megszervezett Monor Kerü-
leti Ipartársulat megalapításában Lukácsovits 
Alajos és Kakas Gáspár mézesbábos jelesked-
tek. A község gazdasági tevékenységében je-
lentős részt vállalt az 1892-ben megalakult 
Monor Kerületi Hitelbank, Huppert Gyula el-
nökigazgató vezetésével.
 A község közéletének kiemelkedő szemé-
lyiségei: Förster Aurél dr. róm. kath. kávai föld-
birtokos, 1910-től a 48-as párt orsz.gy.-i kép-
viselője; dr. Huppert Jakab ügyvéd; dr. Sandula 
Imre esperes, apátplébános; Németh Ágoston 
egykori bíró; dr. Kégl János takarékpénztári 
ügyész, majd Fromm Antal utódjaként elnök-
igazgató; dr. Rabár Endre orsz.gy.-i képviselő, 
a gazdakör egyik elnöke. Az említettek több 
alkalommal megyei tagságot és helyi képvi-
selői tisztséget is betöltöttek. Tisztelettel kell 
megemlítenünk a parasztpolgárként megvá-
lasztott bírókat – úgy is mint községi esküd-
teket, az elöljárósági ülések elnökeit: Kutsera 
János, Szél János, Rohr Károly, Juhász Mihály, 
Palcsik János, G. Bokros Sándor, Kajli József. A 
rendkívüli személyiségek sorában kell írnunk 

Molnár Sándor földbirtokosról, nyomdatulaj-
donosról, a helyi lap főszerkesztőjéről, aki 
– mint községi esküdt és képviselő – vízióival 
elősegítette Monor község polgárosodását. 
Megálmodta az óvodák, a bíróság, a polgá-
ri iskola, a menház és kórház, az újjáépített ál-
lami elemi iskola megszületését. Indítványa-
it a képviselő-testületek rendre elfogadták. 
Része volt abban, hogy a község a káptala-
ni fölből 3.500 hold megvásárlását kiharcol-
ja. Méltó társa volt e polgári reformok meg-
valósításában dr. Hirkó László kir. közjegyző, 
dr. Dabasi Ödön járási orvos, dr. Mikola Lász-
ló, az Úri Kaszinó sokadik elnöke, Hirkó Béla 
megyei árvaszéki ülnök, a Kossuth-párt he-
lyi szervezője, Burján Béla, a kereskedőegy-
let elnöke; a már előzőleg említett nagy sze-
mélyiségek, valamint az ipartestület egymást 
követően megválasztott elnökei: Lukácsovits 
Alajos, Kakas Gáspár, Szűcs Zsigmond, Pokorny 
Sándor, Sipos László, Csizmadia István. A keres-
kedő polgárok: Herodek István, Huppert Sán-
dor, Rosenberg Márton, Balla Jenő, Polacsek Ig-
nácz nagykereskedő, Balog Ede pék, továbbá 
Hajgató István, Schmitterer Károly mészárosok, 
és Fried Béla malomigazgató. Az iskolák igaz-
gatói: Bobory János, Oláh Dezső, Somogyi Lász-
ló, Nagy György, Kocsis Mihály, Borzsák Benő, 
Meskó István, Makay László.
 Az említett nagy elődök Monor község 
élen járó polgáraiként jelentős, történel-
mi szempontból maradandó részt vállaltak a 
modernitás századeleji eredményeinek meg-
születésében. Megérdemlik, hogy emlékez-
zünk rájuk.
 Forrás: Dr. Jekelfalussy József Magyarország 
Iparosainak és Kereskedőinek czím és lakjegy-
zéke. Pest, 1870; Monor és Vidéke 1882; Elöljáró-
sági és képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1896–
1915; Monorkerületi Lapok 1901–1914; Közérdek 
1914–15; Dr. Gerő András: Dualizmusok. Buda-
pest, 2010. Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

MEMO HOBBI ÁRUHÁZ
Téli nyitva tartás: H–P: 7.30–18, Szo: 7.30–13, V: zárva

Állateledel  
és felszerelés

szaküzlet
Monor,  
Ady Endre 
út 47–49.

  Minden naP  
MáS akció!

5-10-15%
kedvezmény!

Többször jön, többet spórol!

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk!

Karácsonyi 
akció!

December 
15–23-ig.

             

          

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
Már most gondoljon a karácsonyra!

Hirdetés

Dr. Kégl János takarékpénztári ügyész
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KULTÚRA

Boros Odette kézműves 
ékszer kiállításának 
megnyitóján – no vem-
ber 2-án, a Vigadó 
Galériában – nagyon 
sokan jelentek meg. 

A hétköznapi anyagok
METAMORFÓZISÁRÓL

Nem volt ez meglepő, mert 
mind iskolatitkárként, 
mind a Monori Kézműves 

Kör és a Kreatív Klub aktív tagja-
ként, de közösségi-karitatív te-
vékenységéért, sokoldalú kultu-
rális érdeklődéséért is számosan 
ismerik és kedvelik őt.
 „Én székely lányból lettem ma-
gyar asszony és húszadik száza-
di ember – vallja –, aki ebben a 
rohanó világban is szívesen nyúl 
vissza az otthon, nagymamától 
tanult varráshoz, horgoláshoz, 
kötéshez, szövéshez, hímzéshez, 
makraméhoz. Mindent, amit ta-
nultunk, ezeket a hétköznapi dol-
gokat, lehet alkotóan továbbfej-
leszteni. Kézműves körünk közös 
kiállításain Gombán, Csévharasz-
ton és a monori ipartestületben 
már bizonyíthattuk is.” 
 A megnyitón legfőbb támo-
gatója, férje, Zimbauer Frigyes 

Látássérült és vak  
gyerekeknek segítettek

A súlyosan látássérült és vak 
gyerekek támogatására létreho-
zott „Szól a szív…” alapítvány ja-
vára jótékonysági hangversenyt 
szervezett a Monori Hegyessy 
Lions Klub, Mocsári Károly zon-
goraművész és vendégei, az 
Attitude vonósnégyes közremű-
ködésével. 
 Az október 14-i hangverseny 
helyszíne a Vakok Általános Isko-
lájának Nádor terme volt, amely 
Budapest egyik legszebb archi-
tektúrájú belső tere. A párat-
lan akusztikájú teremben párat-
lan zenei élményben volt része a 
megjelent hallgatóságnak.
 A műsor első részében 
Goldmark Károly cisz-moll zon-
goraötösét adta elő az Attitude 
vonósnégyes és Mocsári Károly, 
aki a koncert második részében 
Chopin F-dúr balladáját játszot-

mutatta be – akinek egyébként 
verskötete is jelent már meg Mo-
noron. Örök nőként jellemezte 
feleségét, aki mindenből képes 
ékszert készíteni, saját és mások 
örömére, kedvtelésből. Nemes-
fémből és drágakőből ez köny-
nyű – mondják mindketten –, 
hiszen azoknak már maga az 
anyaga is ékszer. De fűből, fából, 
vadvirágból, fakéregből, ágak-
ból, kövekből, kagylókból, ko-
rallból, spárgából és gombokból 
kevesebben gondolnák megva-
lósíthatónak. Itt nem csak népi 
motívumos gyöngyfűzéseket 
láthattunk, hanem még – ki hit-
te volna – porrongyból, újság-
papírból, száraztésztából, mo-

sogatódörzsiből átlényegültet 
is. Ugyanakkor japán és cseh 
gyöngyből készült modern, pél-
dául ékszerdrótból horgolt geo-
metrikus formákat szintén. A 12 
hónap hangulatára 12 keretben 
egy-egy technika eredeti darab-
jait láthattuk. A kézművesnő két 
egyformát nem szeret készíte-
ni, mert azt unalmasnak tartaná. 
Fantázia-beindítónak is szánta 
ezt a kiállítást, mert ilyet más is 
tudhat készíteni, és mind egyé-
ni lehet. Hitvallása: „Nem tanul-
tam, de csinálom és élvezem. 
Nem vagyok művész, csak alko-
tó, és élvezem. Nem ítélkezem, 
csak véleményem van, és el-
mondom.”    B.G.

ta és Rahmanyinov műveiből is 
megszólaltatott egy válogatást. 
 A jórészt monori és Monor 
környéki vendégekből álló hall-
gatóság részére a zenei élmé-
nyen túl családias hangulatot 
teremtett a Szárazhegy biobor 
kínálatát bemutató Tóth László 
és családja.
 A hangverseny bevételét, a 
jegyárak és az átutalt adomá-
nyok összegét, mintegy 300 ezer 
forintot a napokban utalta át a 
Lions Klub az alapítvány részére.
 Köszönetünket fejezzük ki a 
művészeknek és minden közre-
működőnek, akik a rendezvény 
lebonyolításában, a jegy- és pla-
kátnyomtatásban, a közönség to-
borzásában, felajánlások biztosí-
tásával a munkánkat segítették.

Laza István klubelnök, dr. Rácz Gyuláné  
és Mihályi Sándor szervezők

Mint minden évben, idén is 
folytatja hagyományát a Job-
bik Magyarországért Mozga-
lom monori alapszervezete. A 
Petőfi Sándor utcában állítot-
ták fel adventi kettős kereszt-
jüket, melyre november 29-én 
került sor. A nemzeti párt – ha-
gyományteremtő céllal – 2006-
ban kezdte meg az adventi ke-
resztállítását országszerte. A 
Jobbik Monori Alapszervezet 
2008-ban csatlakozott a kezde-
ményezéshez – és azóta min-
den évben – Advent első vasár-
napjára el is készíttetik a fából 
készült kettős keresztet. 
 Idén is sokan tették tiszte-
letüket az eseményen, ahol 
Lendvay Endre, a szervezet 
elnöke és egyben a város 
jobbikos önkormányzati kép-
viselője mondott beszédet. A 
rendezvényre Vladár István, a 
monori kistemplom lelkipász-
tora kérte Isten áldását.
 Szeretettel hívunk és vá-
runk minden érdeklődőt a Ka-
rácsonyt megelőző várako-
zás minden vasárnapján közös 
gyertyagyújtásra 17 órakor. 
  Acsai Balázs

Gyertyagyúj-
tás a kettős 
keresztnél
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Kolompos koncert
December 3.
Értesítjük az érdeklődőket, hogy minden elő-
adás teltházas, így további nézőket nem tu-
dunk fogadni! 

UPC-MONOR Jégfesztivál
December 5. 
Fellépők: 16:25 Kovácsovics Fruzsina,  
17:30 Muri Enikő, 18:20 Vikidál Gyula,  
19:30 SuperStereo.
MSE Balassi utcai sporttelep

Várjuk együtt Monori Mikulás érkezését!
December 5-6.
Idén decemberben először látogat városunk-
ba Monori Mikulás! Sok helyen találkozhatnak 
majd vele a központban. 

Második adventi gyertya meggyújtása
December 6. 16 óra 
Közreműködik a református Deo Volente  
kórus, köszöntőt mond Schaller Tamás  
és Vladár István lelkipásztor.
Szent István tér

Ifjúsági hangverseny- 
bérlet első előadás
December 9. 10 óra és 12 óra
Vigadó, díszterem

Szvorák Katalin  
és Kudlik Júlia közös estje
December 11. 18 óra
Szeretettel – dalok és gondolatok
Vigadó, díszterem
 
Közös Út Cukorbetegek  
Egyesületének összejövetele
December 12. 
Művelődési ház

Forrás kórus karácsonyi műsora
December 12. 
Hagyományos karácsonyi hangverseny.
Vigadó, díszterem

Harmadik adventi gyertya meggyújtása
December 13. 16 óra
Közreműködik a baptista egyház kórusa,  
köszöntőt mond: Seres Győző lelkipásztor.
Szent István tér

Néptánc
December 13. 17 óra 
Ifjú Strázsák és Napraforgócska 
gyermeknéptánc-csoportok  
jótékonysági évzáró fellépése.
Művelődési ház

Véradás
December 16. 
Művelődési Ház

Évzáró koncert
December 17. 17 óra 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Mono-
ri Tagintézménye tanulóinak évzáró koncertje. 
Vigadó Díszterem

Városi karácsonyi ünnepség
December 19. 16 óra
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház egy-
házközössége élő betlehemmel, forralt borral, 
teával és zsíros kenyérrel gondoskodik. Közre-
működik a Monori Strázsák Néptáncegyüttes.
Szent István tér
 
Negyedik adventi gyertya meggyújtása
December 20. 16 óra 
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa, 
köszöntőt mond: Selmeczi Lajos lelkész.
Szent István tér

Rimóczi László és Hajnalka  
népviseletkészítők kiállítása
Január 8. 
Újévköszöntő népzenei koncert  
és népzenész-találkozó.
Vigadó

Értesítjük önöket, hogy a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ, az épületben működő ügyfél-
szolgálatok és irodák 2015. december 23. és 
2016. január 3. között zárva tartanak.
 Januári rendezvényeinkre lehetőségük van 
belépőjegyet váltani a Terike vegyesboltban 
(Monor, Ady E. u. 54.), az üzlet nyitvatartási ide-
jében, valamint a www.ticketportal.hu oldalon.   

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

Hirdetés

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.

Felkaros automata
vérnyomásmérő  
(dr.hu 202)
Érvényes: december 31-ig.

8000 
Ft-ért! 

Karácsonyi akció! 
A Bíróság melletti Monori Patikában! 

Tekintse meg további  
karácsonyi ajánlatunkat! 
Mindenkinek kellemes  
ünnepeket kívánunk!

8990 Ft  
helyett

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!

Lepje meg családját, barátait karácsonyra 
a Vigadó programjaira szóló belépőjeggyel 
vagy a Vigadóban kapható országos szín-
ház- vagy koncertjeggyel! 
 2016. január 8. 18 óra 30, Vigadó díszte-
rem: újévköszöntő népzenei koncert és nép-
zenész-találkozó.
 Közreműködnek: Kökényszem Citeraze-
nekar (Vasad), Erdély László és zenekara (Pi-
lis), Regösök Zenekar (Maglód), Hagyo-
mányőrző Citerazenekar (Vasad), BOR-óka 
Zenekar (Monor), Nyerítő Zenekar (Maglód). 
 2016. január (további információ hamaro-
san): Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából 
 Jókai Anna, a Nemzet Művésze címmel ki-
tüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és József 
Attila-díjas magyar író- és költőnő estje.

 2016. február 19. 17 óra, Vigadó díszte-
rem: Müller Péter József Attila-díjas író elő-
adása Az élet művészete címmel.
 További információ, jegyrendelés a 
06-29/413-212-es telefonszámon, vagy a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen.  
Honlap:  www.vigadokft.hu.

Ajándékozzon 
belépőjegyet 
szeretteinek!

2016. január 9-én tartjuk hagyományos 
újév köszöntő táncházunkat a TÉKA ze-
nekarral a Jászai Mari Általános Iskolában. 
Mindenkit szeretettel várunk!

Táncház
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SZÍNHÁZ

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

MONOR

KISS OPTIKA

Monor, Városi piac 14.           Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

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

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szép-kártya elfogadóhely.

 Lepje meg az ünnepekre 

szeretteit tetszőleges értékű 

            vásárlási utalvánnyal!

Küldetéstudatra vall, ha valaki 
színházat alapít, egymás után 
több iskolában, Kistarcsán és 
Vecsésen, majd Monoron is. Az 
is annak számít, ha tanulóit 
illetve tanárait is bevonva magas 
színvonalú színjátszást alakít 
ki ott. Az pedig különösen, ha 
határon túli területeinkre 

– Nagyvárad és Beregszász után 
legutóbb Kassára – is elviszi az 
itthon több település számos 
közönségrekordos előadásán 
nagy sikert arató produkcióit.

KÜLDETÉS

D r. Patkós József, a monori Jászai Isko-
la igazgatója valósította meg ezt a ren-
dezői álmát. Bevált elképzelésének 

bizonyult, hogy helyi színjátszói mellé ide-
vonzotta a Gyömrő Színház leggyakorlot-
tabb szereplőit, sőt néhány professzionális 
színművészt is. A műkedvelőket ösztönöz-
te a hivatásos színvonal, a vendégművésze-
ket pedig magával ragadta az amatőr lelke-
sedés. Az ezen az alapon létrejött közösségi 
szellem lett a máig tartó siker titka. Tolsztoj: 
Panov apójának mesefeldolgozása 2011 ka-

rácsonyán a Kossuth-díjas Pécsi Ildikó fősze-
replésével, Illyés Gyula: Tűvé-tevők című vá-
sári komédiája pedig 2012-ben a Jászai-díjas 
Molnár Zsuzsa és a Nemzeti Kamara Színház 
örökös tagjának, Pelsőczy Lászlónak a játéká-
val vált emlékezetessé. Ez a darab a Nagyvá-
radi Állami (Szigligeti) Színházban, két telt-
házas, felejthetetlen élményt is jelentett. 
2014 elején a Vigadóban bemutatott Hans 
Sachs-komédiák előadását a beregszászi Ily-
lyés Gyula Magyar Nemzeti Színház közön-
sége is hálás örömmel fogadta. A szereplést 
a beregszászi színészek viszonozták is 2015 

tavaszán, sikeres monori vendégjátékukkal, 
Lila ákácukkal.
 Ez a Sachs-összeállítás juthatott el most – 
az ezúttal is sziporkázó Pelsőczy László mel-
lett Besenyei Emma művésznővel – novem-
ber 20-án Kassára, ahol már 200 évvel ezelőtt 
magyar nyelvű színjátszás volt, ahol először 
mutatták be a Bánk bánt is. A 250 ezres vá-
rosban legutóbb csak 6382-en merték hiva-
talosan vállalni magyarságukat, 51 ezren ezt 
itt már hátrányosnak tarthatták. Ezért is érez-
te megtisztelőnek, és köszönte meg Patkós 
József, hogy a Thália Magyar Színház székso-

Kistarcsa, Monor, Vecsés, Nagyvárad és Beregszász után Kassán is sikert arattak a monori színjátszók
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PROGRAMOK

Hirdetés

Könyvtárprogramok

Horgolószakkör
December 5. 10 óra

Ringatófoglalkozás
December. 9 óra 30
Vezeti: Czapári Zsuzsanna

Patchworkszakkör
December 9. 16 óra

Kézműves-foglalkozás
December 12. 10 óra
Mézeskalács készítés Evarics Irmával.

Ringatófoglalkozás
December 16. 9 óra 30
Vezeti: Czapári Zsuzsanna

Karácsonyi varázs
December 16. 15 óra
Kiállítás megnyitó. 

Kézműves-foglalkozás
December 19. 10 óra
Szaloncukor készítés 

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

THM:15,71-16,13%

 Gombai fiók: (+36) 70 452 7973    Nyáregyházi fiók: (+36) 70 370 7935   Úri fiók: (+36) 70 370 7939 
  Monori fiók: (+36) 70 370 7946 Pilisi fiók: (+36) 70 370 7956 Vasadi fiók: (+36) 70 370 7929 

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

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem 
változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, azzal azonos mértékben 
módosulhat. Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 
000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jöve-
delem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. A nem akciós Személyi Kölcsön 
esetén a THM: 14,63 – 23,67 %.
A kamatok meghatározása 2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelembevételével, 
a THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós Kölcsön esetében 600 000 forint, 
míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg figyelembevételével történt. Jelen tá-
jékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.
hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. 
Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. 
A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, 
valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között 
hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul be-
adott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.

Mi segítünk a vásárlásban!
Személyi kölcsön, szabad 
felhasználásra, gyorsan, 
egyszerűen.

Akár 600.000 Ft,  
3 éves futamidőre  
mindössze  
havi 19.360 Ft-tól.*

WWW.PATRIATAKAREK.HU FACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK A
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Érdeklődjön  ókjainkban: Abony, Alber� rsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, Csömör, Ecser, Gomba, 
Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, 
Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából ere-
dően, azzal azonos mértékben módosulhat. Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 forint hitelösszeg feletti igénylések-
re érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 
14,63 – 23,67 %.
A kamatok meghatározása 2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték fi gyelembevételével, a THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós Köl-
csön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg fi gyelembevételével történt.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fi ókunkban 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 hitelígér-
vénynek, banki kötelezettség vállálasnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.

Személyi kölcsön, szabad felhasználásra, 
gyorsan, egyszerűen.
Akár 600.000 Ft, 3 éves futamidőre
mindössze havi 19.360 Ft-tól.*

Mi segítünk a vásárlásban!

válaszd ki melyiket szeretnéd!

SZEMÉLYI KÖLCSÖN

THM: 15,71 - 16,13%*
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Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, 
Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés

*A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából ere-
dően, azzal azonos mértékben módosulhat. Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2015. december 31-ig befogadott, 600 000 forint hitelösszeg feletti igénylések-
re érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő érkezése esetén. A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 
14,63 – 23,67 %.
A kamatok meghatározása 2015. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték fi gyelembevételével, a THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós Köl-
csön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg fi gyelembevételével történt.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fi ókunkban 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 hitelígér-
vénynek, banki kötelezettség vállálasnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.

Személyi kölcsön, szabad felhasználásra, 
gyorsan, egyszerűen.
Akár 600.000 Ft, 3 éves futamidőre
mindössze havi 19.360 Ft-tól.*

Mi segítünk a vásárlásban!

válaszd ki melyiket szeretnéd!

SZEMÉLYI KÖLCSÖN

THM: 15,71 - 16,13%*

rait megtöltötték a még Bodrogközből is ér-
kezők. A Monori Színház társulata nem csak 
annak örülhetett, hogy azért még vannak ott 
magyarok, hanem annak is, hogy a késő rene-
szánsz német tréfamester örök emberi gyar-
lóságokat ábrázoló jellemfiguráit úgy sikerült 
színpadra állítaniuk, hogy az egyértelműen 
vastapsos, nagy tetszést aratott. A honi kísé-
rők pedig – élén a küldöttségvezető Farkas 
Zoltán tankerületi igazgatóval – rácsodálkoz-
hattak, hogy a jó bemutató óta is eszközeiben 
mennyit fejlődött, gazdagodott az előadás-
mód. A 17 színpadi szereplő közül mindenki 
a maximumot nyújtotta, a szereplésen kívül a 
díszletállítás és a bontás kemény fizikai mun-
kájából is kivéve részét – a kellékeket évek óta 
szállító bényei sofőr és iskolai karbantartó tár-
sa nélkülözhetetlen segítségével.

 A színház nyugdíjas igazgatója, a kerüle-
ti Művelődési Szövetség elnökeként is üd-
vözölte delegációnkat, a művészeti titkárral 
együtt. Az előadás utáni fogadáson pe-
dig például helyi specialitásukkal, juhtúrós 
derejével is kedveskedtek nekünk. Gyönyö-
rű volt Kassa egykor főleg magyarok által 
épített patinás belvárosa, palotasora, pl. Rá-
kóczi, Kazinczy, Bocskai, Bethlen emlékhe-
lyeivel. Kár, hogy szülőhelyén ma már Má-
rai Sándorról sem említik meg hogy magyar, 
csak azt, hogy kassai (kosicei) és európai. A 
háromnapos turné végén a jó hangulatot a 
Kalapos Folk Band – a Monori Színház Zene-
kara – mellett elsősorban az jelentette, hogy 
teljesítettük küldetésünket. Hogy örömet 
tudtunk vinni a Felvidékre is, a hazai magyar 
szó segítségével. B.G.  

Fogadás az előadás után – a kassaiak vendégszeretetére nem lehet panasz
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Hirdetés

Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes gyógytornász, 
McKenzie és kineziotape terapeuta

www.monorigyogytornasz.hu

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

A rra kértük, hogy a személyi és tárgyi fel-
tételek tekintetében, illetve az előzetes 
várakozás és az elért eredmények szem-

pontjából összegezze tapasztalatait.
 – Eléggé vegyes érzelmekkel lehet a sze-
zonzárásról nyilatkozni. Nem titok, hét évig 

Jó indulás, gyengébb  
zárás, ÚJ REMÉNYEK
Véget ért az őszi labdarúgóidény. 
NBIII-as csapatunk szerepléséről 
kér deztük Gábor Attilát, a Mo no ri 
Sportegyesület elnö két, aki a lab-
darúgó-szak osztály vezetője is volt.

álltam a labdarúgó-szakosztály élén, ezért 
továbbra is nagyon aktívan figyelem az életü-
ket. Az MLSZ versenykiírásának megfelelően 
2015/2016-ban az NBIII első két helyezettje fel-
kerülhet az NBII-be. Ez óriási kihívás valameny-
nyi csapatnak. Köszönettel tartozunk a BSS 
2000 Kft.-nek és tulajdonosának, Selei Ernő-
nek, hogy ebben abszolút partner volt. Már in-
duláskor kérte, hogy próbáljunk olyan fiata-
lokat igazolni, akikkel az első vagy második 
helyre kerülés célját elérhetjük.  Nagyon szé-
pen, jól indult a szezon. Az új szakosztályveze-
téssel (elnök: Szabó László, vezető: Bajári Tamás, 
vezetőedző: Tóth Mihály) és a támogatóval na-

gyon agilisan, mondhatni parádésan kezdte az 
idényt a csapat, a terveknek megfelelően. Az 
első nyolc mérkőzésből hatot megnyertünk, vi-
szont az utóbbi nyolcból összesen csak egyet. 
Ez nagyon szomorú. Így távolodni látszanak a 
remények, de azért annyira nem kétségbeej-
tő a helyzet, mert 6-7 pontra vagyunk még így 
is a 3. helytől. Tárgyi feltételeink, az egyéb kö-
rülményekkel együtt, nagymértékben javultak, 
abszolút megfelelőek. A műfüves pálya meg-
valósulása óriási lökést és lehetőséget adott a 
szakosztály színvonalas munkavégzésére. Él-
tünk is vele. Edzés nem maradt el és a látoga-
tottsága is 100 százalékos mindenki részéről. 
Viszont valami miatt ennek az idénynek a lezá-
rása mégsem úgy sikerült, ahogy terveztük. 
 – Várhatóak ezek után a tavaszi idény előtt 
változások, esetleg személyi konzekvenciák is?
 – Mindenféleképpen. Hiszen a célkitűzés 
maradt ugyanaz, ami volt. Szeretnénk a közön-
séget jó, látványos játékkal és eredményekkel 
kiszolgálni. Nagyon bízunk abban, hogy ezt el 
is fogjuk érni a sportoló közösség és a közvéle-
mény örömére. Személy szerint engem is kel-
lemetlenül érintett ez a szereplés. Azt javaslom 
mindenkinek, aki ebben részt vett, gondolkoz-
zon el, hogy esetleg ő, saját maga miben hibáz-
hatott. A szakvezetéstől kezdve, az edzőn és a 
játékosokon át, mindenki, hogy miben nem tu-
dott eleget nyújtani ahhoz, hogy a célnak meg-
feleljen. Új reményekkel fogunk majd a tavaszi 
felkészüléshez. Az már biztos, hogy január 5-6. 
körül elkezdődnek az edzések. Az esetleges 
személyi változásokról, illetve játékosvándor-
lásról még korai lenne bármit mondani. B.G.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Minden kedves ügyfelünknek 

kelleMes ünnepeket kívánunk!
30 éve Monoron

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

Parole
 NYELVISKOLA

Minőségi nyelvoktatás  
és állaMilag elisMert  
nyelvvizsga Monor  
szívében.
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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

Nyitva tartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14

intenzív hízó sertés (40 kg):  
3600 Ft/zsáktól

Ki
stó

i ú
t

Yb
l M

ikl
ós

CeglédbUdapesT 4

Monoron a városközpontban (Kossuth L. u. 65-67.)
06-20/824-8823 • 06-30/395-4834

Szilveszteri mulatság 
19 órától virradatig!

2016.

Belépő 8  900 Ft/fő, amely 
korlátlan ételfogyasztást 
biztosít 8-féle ételből.
Vendégeinket 
Banderas 
élőzenéje szórakoztatja!

Vigadó étterem

Rántott hal
Kocsonya
Hidegtálak
Töltött káposzta
Sültes tálak
és az étlapunkon szereplő 
teljes kínálattal állunk kedves 
vendégeink rendelkezésére.

Karácsonyra 
ne süssön, ne főzzön, 
ne a konyhában töltse az idejét!

Halászlé elvitelre!
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Monori telephelyű műanyagipa-
ri cég, raktáros munkatársat keres! 
Feltételek: érvényes OKJ-s targon-
cavezető jogosítvány, "B" kategóriás 
jogosítvány. Jelentkezés munkaidő-
ben: Dillik László, 06-20/621-8545

Hűtőgépjavítás klímaszerelés 
06-20/348-6218

Eladó 1370 m2-es építési telek.
Társasház építésére alkalmas VT-7-
es övezetben 40  % beépíthető 15 
méteres épületmagassággal. Akár 
30 lakásos társasház építésére alkal-
mas!! Érd 06-30/548-9882

Diplomás jól kereső pár eltartási, 
életjáradéki szerződést kötne idős 
úrral, hölggyel NEM ott lakással de 
szükség szerint fizetett ápolóval. 
Érd: 06-30/506-4120

Burkolók, kivitelezők figyelem! El-
fekvő raktárkészletből 2 mm vas-
tag homogén PVC-padlók és linóle-
umok, svéd TARKETT és DLW német 
burkolatok gyári tekercsben a nagy-
kerár 50 %-ért eladók.Kb 1000 m2. 
Telefon: 06-30/467-7216 

Eladó a VII. kerületben a Madách 
színház közelében egy kis 
felújításra szoruló 30 m2-es 
komfortos lakás. I.ár: 12,5 M Ft. 
Érd.: 06-30/570-8772

Monoron friss kecsketej és sajt el-
adó a Kapisztrán János utcában. 
Tel.: 06-20/511-3834.

Tűzifa eladó! Akác guriga 
2900 Ft/q, tölgy-bükk guriga 2500 
Ft/q, méteres rönk 2300 Ft/q, ha-
sítás 200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállí-
tás ingyenes. Monoron, hitelesített 
hídmérlegen ellenőrizheti a meg-
vásárolt tűzifa tömegét. 
Tel.: 06-20/343-1067

Monoron a központjában a Dózsa 
Gy. u. 4 szám alatt, több mint 100 
m2-es alsó-felső szinttel rendelkező, 
megosztható épület kiadó irodá-
nak, üzletnek, lakásnak. Érd.: Monor, 
Petőfi S. u. 26. Villamossági üzlet; 
06-70/308-9350

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

Apróhirdetés



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

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/# . . . . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Arany Fácán 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . 149 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
Royal vodka 1 l    db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2999 Ft

Red bull 0,25 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . . . . 329/319 Ft 
Coca Cola 1,75 l   db  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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
Lenor 1425 ml    db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 Ft
Lenor 925 ml    db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 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/# 

499/459  
Ft

Milka
 100 g  db

219 Ft-tól

Silan  
1 l   db/#

449/419 
Ft

Szalon- 
cukor   

zselé, gumi  
vegyes  1 kg

699 Ft

Nescafé  
3in1 10 db-os

db/#
399/369 Ft

Nutella  
350 g db
755 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 FtSilan   

2 l db/#   
749/699  

Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

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

Vénusz 
étolaj 1 l db  

469 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

Törley 
pezsgő  
0,7 l  db 
859 Ft

BB 
pezsgő  
0,7 l  db 
779 Ft

Strongbow 
ciders  0,33 l db 

249 Ft

Apenta
1,5 l db/# 

159/149 Ft


