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Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a Városi Gyereknapra  
mindenki hozzon magával egy buborékfújót,   
hogy minél többen fújhassák a buborékokat egész délután! 

További információ: www.vigadokft.hu honlapon, a 06-29/413-212-es telefonszámon. 

MONOR VÁROSI 

GYEREK-
NAP 
BUBORÉK-

BULI
Népi játékok
•  Buborékbuli egész délután
•  Egészségügyi szűrések
•  Mentős- és rendőrségi bemutatók
•  Ugrálóvár
•  Ügyességi játékok
•  Tesztek, játékok  

rendőrök segítségével
•  Pólófestés
•  Kirakodóvásár
•  Színpadi programok

Színpadi program
•  14.00 Helyi csoportok fellépései
•  15.30 Buborék Együttes koncertje
•  16.30 Zenés- táncos buborékbemutató

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXVI. évfolyam 5. szám • 2017. május 3. 
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Monor Városi Önkormányzat a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, 
valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) rendelete alapján 

„Tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésére pályázatot hirdet.

A címre pályázhat Monor közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, 
vagy használója. A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, 

illetve használónak: akinek ingatlana, és az azon található épület, kert, udvar 
megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe, és akinek 

az ingatlana előtti járda, árok, árokpart gyommentesen tisztántartott. 

Pályázati tudnivalók
Pályázni önkéntes alapon lehet a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve a 

honlapról (www.monor.hu) letölthető pályázati adatlap kitöltésével. 
Pályázat benyújtásának határideje és helye: postai úton: 2017. május 20-ig 

történő feladással a Monori Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 
78–80.  címre címezve. Személyesen: Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, 

Kossuth Lajos u. 78–80.) titkárságán 2017. május 22-én 12 óráig.
Benyújtandó dokumentumok: kitöltött, aláírt adatlap, fénykép(ek) digitális formában is.

Az elismerés adományozásáról a képviselő-testület dönt a június hónapban 
megtartásra kerülő soros ülésén. Az elismerés évente adományozható családi 
ház, társasház, telephely, valamint utca és utcaszakasz kategóriákban. Családi 

ház kategóriában 8, a további kategóriákban, kategóriánként 1 db elismeréssel. 
Az emléktábla egy elismert személynek, illetve lakóközösségnek egy alkalommal 

adományozható és az elismerés újbóli elnyerése esetén díszoklevéllel  
erősíthető meg. Az utcák, utcaszakaszok vándorkupát kapnak.

Az elismerés családi ház, illetve társasház kategóriában annak a természetes személynek 
vagy lakóközösségnek, székhelykategória vonatkozásában pedig annak a társaságnak 

adományozható, amely az adott év során a lakókörnyezete (kert, park, lakóépület 
körüli közterület stb.) saját költségén történő, gyommentesen, tisztán karbantartott 

ápolásával, felvirágosításával, magas színvonalú gondozásával és példaértékű 
fenntartásával hozzájárult Monor város-szépítéséhez, városképének javításához. 
Az elismerések a képviselő-testület által meghatározott városi rendezvényen 

kerülnek átadásra, és az elismerésben részesülők névsora megjelenik az 
önkormányzati újságban. 

A pályázat díjazása
A képviselő-testület a címet „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú 25 x 15 cm  

nagyságú, falra szerelhető emléktáblával és oklevéllel ismeri el. 

Egyéb tudnivalók 
A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata esetén az adományozott „Tiszta udvar, 

rendes ház” cím visszavonható,  amennyiben az ingatlan arra érdemtelenné válik, 
különösen ha rendezetlenné, elhanyagolttá vált, vagy parlagfűvel szennyezett. 

A cím visszavonásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy használója írásban értesítést kap. 
A cím visszavonása esetén az ingatlan tulajdonosának, vagy használójának az elismerő 

táblát az épület faláról el kell távolítani. 

Bővebb információ kérhető
A Polgármesteri Hivatal MŰVÁK Irodáján,  

vagy telefonon a 06-29-612-317-es számon.

Pályázati felhívás

Tiszta udvar, 

rendes ház!

Belépőjegyek kaphatóak a monori Vigadóban, 
a Ticketportal és a TIXA országos hálózatában!
Korai elővételes (100 db): 2.990.-
Elővételes (április 30.-ig): 3.900.-
Teljes áron: 4.900.-

WWW.VIGADOKFT.HU 
vigado@vigadokft.hu
06-29/413-212

2017. május 12. 20:30

VENDÉG: dOLLY

MONOR Piac- és Fesztiválcsarnok  
(Bocskai u. 2.)

70. SZÜLETÉSNAPI KONCERT
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Monori tankerület fenntartásába 
kerültek az ISKOLÁK
Ünnepélyes keretek között írták alá március 28-án a 
Klebelsberg Központ Monori Tankerületi Központjához 
tartozó iskolák vagyonkezelői szerződését az érintett 
települések és a tankerület képviselői. Ezáltal 17 
település oktatási intézménye került hivatalosan 
az átalakult monori tankerület fenntartásába.

  Monoron alakítja ki európai központ-
ját az akkumulátoralkatrészeket gyár-
tó dél-koreai tulajdonú Shinheung Sec 
Részvénytársaság. A vállalat eddig Kí-
nában, Dél-Koreában és Malajziában lé-
tesített öt gyáregységet a monori üzem 
lehet a hatodik a sorban és az első Eu-
rópában. A gyár kialakítását és üzemel-
tetését az év elején erre a célra megala-
pított Shinheung Sec EU Kft. végzi. A 
beruházás 20 millió euróból valósul meg 
az Ipar utcában. A koreai beruházás je-

Európai gyárközpont 
létesül Monoron

H rutkáné Molnár Monika, a Mo-
nori Tankerületi Központ igaz-
gatója az eseményen elhang-

zott beszédében köszönetét fejezte ki a 
városvezetőknek, az intézményveze-
tőknek és a közreműködő kollégáknak, 
amiért a 36 intézmény, köztük általános 
iskolák, gimnáziumok és művészeti is-
kolák átvétele problémák nélkül, zök-
kenőmentesen zajlott.
 Solti Péter, a Klebelsberg Központ el-
nöke beszédében kiemelte, hogy mono-
ri tankerületben példaértékűen zajlott 
le az átadás-átvétel.
 Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, hogy az oktatás szerve-
zésétől függetlenül fontos, hogy a he-
lyi iskolákban, ahol az adott közösség 

gyermekei tanulnak, jó körülmények 
között folyjon az oktatás. A körülmé-
nyek megteremtése pedig a központi 
irányítás mellett a helyi önkormányza-
tok közreműködésének is köszönhető.
 Zsombok László beszédében hangsú-
lyozta, Monor közigazgatásban betöltött 
járásközponti szerepét is erősíti, hogy 
a városba költözött a tankerület.
 A polgármester az esemény végén be-
mutatta a monori tankerületnek helyet 
adó patinás épület felújításának terveit. 
Az egykor tehetős monori orvoscsalád 
otthonaként és rendelőjeként szolgáló 
épület valaha a város dísze volt. A fel-
újítás egyik célja, hogy a régi épület visz-
szanyerje szépségét és jellemző építésze-
ti jegyeit, ennek érdekében felkeresték 

a tervezés során az egykori tulajdono-
sok leszármazottait, akik emlékeikkel, 
régi dokumentumok közreadásával se-
gítették a munkát.
 Zsombok László elmondta, az épü-
lettel együtt annak környezete is meg-
újul: a tervek szerint egy forgalomcsil-
lapított, díszkővel és térburkolatokkal 
ellátott, parkosított utcaszakaszt alakí-
tanak ki.

Zsombok László aláírja a vagyonkezelői szerződést.  
Mellette Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke.

A Shinheung Sec delegációja a monori képviselőkkel

lentős mértékben hozzájárul Monor to-
vábbi gazdasági fejlődéséhez, a helyi 
adóbevételek növeléséhez és a foglal-
koztatottság javításához – jelentette ki 
Zsombok László polgármester.
 A monori székhelyen elektromos jár-
művek akkumulátor házait és az eh-
hez tartozó biztonsági záróegységeket 
gyártják majd. A próbagyártás a tervek 
szerint májusban kezdődhet 25-30 fő-
vel, a tényleges gyártás jövő tavasszal 
indulhat 180 alkalmazottal. V.

Az elmúlt években született döntéseknek 
megfelelően évről évre jelentős összeget ál-
doz a városvezetés a monori gyalogosjárda-
hálózat felújítására. Éventeévben 20 millió 
forintot költött erre a célra az önkormány-
zat, a felújításra szánt összegből több mint 
két kilométer hosszúságú járdaszakaszt tud-
tak elkészíteni a munkával megbízott mono-
ri kivitelezők. A felújításra tervezett összeg 
idén is nettó 15 millió forint, amelyet a kép-
viselő-testület beépített a város költségve-
tésébe, így a járdaprogram idén folytatódik. 
Az önkormányzat célja, hogy a kivitelezéssel 
idén is helyi vállalkozót bízzon meg, ebben 
segíti a meghatározott összeghatár, ugyan-
is 15 millió forintig van lehetőség arra, hogy 
az önkormányzat helyi vállalkozónak utal-
hassa ki a munkát.
 Az idén felújítandó járdaszakaszokról a má-
jusi képviselő-testületi ülésen születhet dön-
tés. A tervek szerint idén hosszabb összefüggő 
és forgalmasabb szakaszok felújítása várha-
tó: az Ady Endre utca vasúton túli szakasza a 
kerékpárút mellett, a Kistói úti járdák egy ré-
sze, valamint a Nemzetőr utca első szakasza.

Folytatódik a 
járdaprogram
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J ó eséllyel minden monori autós, bicik-
lis és gyalogos időzött már hosszasan 
az Ady úti vasúti átjárónál. A környék-

beli településekről érkezők is tudnának pél-
dákat mondani a sorompónál töltött hosz-
szas várakozásra. A forgalmas időszakokban 
sokszor hosszú időre megakad a forgalom 
az átkelőnél, bosszúságot okozva ezzel az 
arra közlekedőknek. Zsombok László polgár-

mester levélben kért tájékoztatást a MÁV il-
letékes igazgatóságától, valóban indokolt-e 
a gyakori hosszú ideig tartó várakozási idő? 
 A polgármesteri kérdésre küldött válasz-
ban a MÁV kiemelte: a Monort átszelő 100a 
számú vasúti pálya az ország egyik legforgal-
masabb szakasza a teher- és személyszállító 
szerelvények vonatkozásában egyaránt. Na-
ponta 230-260 vonat halad át a városon, a ki-

Bosszantó percek  
A SOROMPÓNÁL
Mindennapos látvány az Ady úti vasúti átkelőnél a hosszas várakozás 
miatt feltorlódott kocsisor. Polgármesteri kérdésre tájékoztatót küldött 
a MÁV, amelyből kiderül, miért kell annyi ideig várakozni a sorompónál?

emelt időszakokban, reggel 5 és 8 óra között, 
illetve délután 15 és 18 óra között óránként 
15-18 vonat közlekedik a városon keresztül-
vezető korszerű vasúti pályán, amely meg-
engedi a 120 km/órás sebességet is. 
 A közúti-vasúti átkelő leghatékonyabb 
működését elektronikus biztosítóberende-
zés szabályozza. Ekkora sebességnél azon-
ban olyan távol van az átkelőtől a sorompó 
lezárását szabályozó behatási pont, hogy sok 
esetben több szerelvény is egyszerre éri el, 
ilyenkor pedig hosszú ideig zárva marad a 
sorompó. Ilyen mértékű forgalomnál ezt az 
időt jelenleg nem lehet rövidíteni. A sorom-
pó soha nincs indokolatlanul zárva, a közle-
kedés biztonságát tekintve optimálisan mű-
ködik – derült ki a MÁV válaszleveléből. 
 A hírekből sokan értesülhettek a Stadler által 
gyártott emeletesvonatok forgalomba állításá-
ról. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 
korábbi információi szerint a Kiss-motorvona-
tok a monori vonalon jelenhetnek meg először, 
de ezt a MÁV jelenleg nem erősítette meg. 
 Zsombok László elmondta, az önkormány-
zat számára fontos, hogy a tömegközleke-
dést igénybe vevő monori lakosok számára 
a legjobb körülményeket biztosítsa, ezért az 
önkormányzat tárgyalást kezdeményezett a 
vasútállomás épületének üzemeltetéséről. Az 
egyeztetések tartanak, a fejleményekről egy 
későbbi lapszámban olvashatnak. 

Elkapott ritka pillanat: a sorompó áll, autó sehol, szabad az átjárás  

Zsombok László polgármester köszöntötte 
a szépkorúak fórumán megjelent vendégeket
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  Első alkalommal, de hagyományteremtő 
céllel hívta fórumra a város vezetése a helyi 
nyugdíjasklubokat és az időskorú érdeklő-
dőket. A zord időjárás ellenére szép szám-
mal vettek részt a fórumon, köszönhetően a 
korosztály érdeklődésére számot tartó napi-
rendi pontoknak. 
 Az eseményen Zsombok László polgármes-
ter köszöntötte a résztvevőket, majd a kezde-
ményezés hátteréről beszélt. 
 – Szeretnénk idősbarát önkormányzat len-
ni, ezért a jövőben meghatározott témák köré 
csoportosítva rendszeresen szervezünk majd 
hasonló előadásokat – mondta, majd bemu-
tatta a legfontosabb monori fejlesztéseket.
 A fórumon nagy hangsúlyt kapott az idő-
sek tájékoztatása a közrendet, a köz- és tűzbiz-

Szépkorúaknak szervezett 
fórumot az önkormányzat

tonságot érintő témákban. Jelen volt Zahorecz 
Sándor alezredes, a Monori Rendőrkapitány-
ság vezetője, aki beszámolt a rendőrség mun-
kájáról és a főbb bűncselekmények csökkenő 
számáról. 
 Az alezredes után a rendőrkapitányság két 
kolléganője a közlekedési balesetek megelő-
zéséről és a csalók tevékenységének bemu-
tatásáról tartott tájékoztatót.  
 A rendőrség munkatársainak előadása 
után a Monori Gondozási Központ vezetője, 
Iványi Margit ismertette a Monoron igénybe 
vehető időskori ellátási formákat és azok fi-
nanszírozási hátterét. 
 A tájékoztatót Tóth László előadása követ-
te. A tűzoltó alezredes videókkal és képek-
kel illusztrált bemutatója a veszélyhelyzeti 
magatartásról és a lakástüzek megelőzésé-
ről szóló hasznos információkkal látta el a 
fórum vendégeit. 
 A napot a felmerülő kérdések megválaszo-
lása zárta. Közlekedéssel, parkolással kap-
csolatos kérdések mellett szó volt a szabad-
téri tűzgyújtásról és a téli tüzelőhasználatról. 
Zsombok László több járdaépítéssel, útjaví-
tással vízelvezetéssel és gyalogátkelőhelyek-
kel kapcsolatos kérdésre is választ adott. 
 Az estébe nyúló közös beszélgetés végén 
bebizonyosodott, hogy a nyugdíjas korosz-
tály az egyik legaktívabb és leginkább érdek-
lődő rétege a város lakosságának.

Az önkormányzat felmérte, hogy hány darab utca-
névtábla hiányzik a városban. A tábláknak fontos 
szerepe van a tájékozódásban, nem csak lakossági 
igény, hogy hiánytalanul meglegyenek. 
 A tűzoltók, a mentők és a rendőrség sürgős ki-
vonulása esetén a gyors tájékozódás miatt is szük-
ségesek. Éppen ezért fontos, hogy jól látható és ol-
vasható módon, minden utca elején és végén fel 
legyen tüntetve a közterület neve.
 A képviselő-testület egy korábbi felmérést kö-
vetően az áprilisi testületi ülésen tárgyalt a hi-
ányzó utcanévtáblák pótlásáról. Az árajánlatok 
és a minták bekérését követően a legjobb ajánla-
tot benyújtó AFV Tábla Kft.-től rendeli meg az ön-
kormányzat az új táblák gyártását.
 Zsombok László polgármester elmondta, az új 
táblákon az utca neve, a házszámtartomány és 
Monor címere mellett a városrészek régi nevei is 
fel lesznek tüntetve. V.

Megújult
utcanév- 
táblák segítik  
a tájékozódást



52017. május | MONORI STRÁZSA 

HÍREK

  Évek, évtizedek óta kihasználatlanul áll 
a Növénytermesztési és Minősítő Intézet 
(NÖMI) egykori telephelye a Madách utca, 
Forgách utca és a vasúti sínek által határolt 
területen, melynek lehetséges hasznosítását 
vizsgálja az önkormányzat.
 Zsombok László, Monor polgármestere a 
képviselő-testület ülésén és a helyi Gemini 
televízió adásában számolt be a tervekről. 
A terület nem a város tulajdona, több álla-
mi szerv közös szándéka kell ahhoz, hogy 
az önkormányzat vagyonkezelésbe vehes-
se az ingatlant. Ezt a város tavaly kezdemé-
nyezte a kormányzatnál. A Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelő Zrt.-vel a vagyonkezelői jog 
átadásáról rendelkező szerződés egyezteté-

A szélsőséges időjárásnak is ellenáll  
a vasúti betontalpakból kialakított burkolat 

  A nagyobb esőzésekkel járó vízmosások rég-
óta nehezítik a strázsahegyi pincék közötti köz-
lekedést. Az  egyre növekvő burkolt felületek 
és a megnövekedett forgalom miatt tavaly nyá-
ron jelentős vízmosás alakult ki az Irsai Olivér 
sor Mendei út felőli végénél levő meredek feljá-

Útfelújítás a pincefaluban
rón. Ezt akkor magánszemélyek saját költségü-
kön ideiglenesen rendbe hozták, de az időtál-
ló megoldásra egészen mostanáig várni kellett. 
 A pincetulajdonosok gyűjtést kezdemé-
nyeztek, hogy a feljáró felülete vasúti beton-
talpakkal legyen kirakva. A kilátóhoz vezető 
út is hasonlóan lett felújítva, a vasúti beton-
talpakkal „kikövezett” útfelület azóta is jól 
járható, a legnagyobb esőzések sem tudtak 
benne kárt tenni.
 A felújítás költségei meghaladták az egy-
millió forintot, a pincetulajdonosoknak az 
összeg több mint felét sikerült összegyűjte-
ni. A hiányzó részt – közel 500 ezer forintot – 
az önkormányzat pótolta ki, ezáltal minden 
akadály elgördült a feljáró felújítása elől.
 A feljáró április közepére elkészült, így 
az Irsai Olivér sor végén is biztonságos lett 
a közlekedés.
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A helyi buszjárat 
elindítása óta fo-
lyamatosan figye-
lemmel kísérte a 
szolgáltatást az ön-
kormányzat. A ta-
pasztalatok alap-
ján indokolttá vált 
az útvonal és a me-

netrend felülvizsgálata, hogy a szolgáltatás mi-
nősége javuljon és jobban idomuljon a helyi jára-
tot használók igényeihez.
 Zsombok László polgármester tájékoztatott: a 
Volán Zrt. illetékeseivel lefolytatott tárgyalások 
eredményeként sikerült kidolgozni egy új menet-
rendet, amely biztosítja a vasúti átszállási lehető-
ségeket, illetve némileg módosították az útvona-
lat, amely az utasok igényei szerint változott.
 Az új menetrend szerint a járatok a vasútállo-
másról indulnak és a Budapest felől minden óra 
37 perckor érkező zónázó vonatokról biztosítanak 
átszállási lehetőséget, a helyközi járatokkal meg-
egyező, óra 45-ös indulásokkal. A járatok a jelen-
legi útvonalon haladnak, majd a Pilisi útról betér-
nek a vasútállomáshoz a Móricz Zsigmond úton. A 
betéréssel az óra 21-kor Budapest felé induló zó-
názó, továbbá az S50 jelzésű, Budapestről érke-
ző személyvonatokról nyílik átszállási lehetőség. 
Az autóbuszok ezután, a vasút és a 4-es út közötti 
szakaszt követően visszaérnek a vasútállomásra, 
ahol a reggeli két járat szintén a budapesti zóná-
zó vonatokra, a nap további szakaszában közleke-
dő járatok pedig a személyvonatokra biztosítják 
az átszállási lehetőséget.

Az utasok  
igényeihez  
igazítotják a  
helyi buszjáratot

  Alig több mint másfél hónapja teljesít Mo-
noron szolgálatot a település új mezőőre. Kaári 
András a felesége mellett ismerkedett meg a 
gazdasággal, mint meséli, korábban teljesen 
más pályán mozgott. Felesége családja foglal-
kozik gazdálkodással, tagjai a monori gazda-
körnek, a neje pedig sajtkészítéssel foglalko-
zik. Kaári András belecsöppent és megszerette 
a gazdálkodó életformát, rendszerető ember 
lévén, pedig úgy érezte, szeretne tenni vala-
mi hasznosat a tágabb környezetéért is, ezért 
vállalta el a mezőőri állást. 
 A mezőőrök feladata többek között az er-
dők, mezők, tanyák, mezőgazdasági terüle-
tek őrzése, de a termények és a mezőgazda-
sági gépek megvédése is fontos feladat, ha az 
élet úgy kívánja. A két monori mezőőr emel-
lett a strázsahegyi pincéket és szőlősorokat is 
felügyeli.

Erdők-mezők őrzője

Újabb elhanyagolt terület  
fejlesztését tervezi Monor vezetése

 Kaári András elmondta, számára kihívást 
jelent az új munkakör. Szeretne megfelelni az 
önkormányzatnak és a gazdáknak egyaránt, 
szeretné jól csinálni a rábízott feladatokat. A 
fegyvervizsgája most van folyamatban – tud-
tuk meg –, de puska nélkül sem ijed meg az 
árnyékától, a 90-es években ugyanis ifjúsági 
magyar bajnok birkózó volt. 
 – Sok gyakorlatom még nincsen, másfél hó-
napja töltöm be ezt a tisztséget. Szerencsére 
még nem találkoztam megoldhatatlan prob-
lémával, azt azonban már látom, hogy az il-
legális szemetelők kiszűrése az egyik legne-
hezebb feladat. 
 Az új mezőőr szolgálatkészen kijelentet-
te: bárki hívhatja, éjjel-nappal készséggel áll 
a rendelkezésre. Kaári Andrást a 06-30/232-
1534 telefonszámon érhetik el, ha bejelentést 
szeretnének tenni.  V. 

se zajlik. A jelenlegi vagyonkezelő Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
a napokban lemondott a terület hasznosítá-
sáról.
 Az 1,8 hektáros terület, a hozzá tartozó út 
és a NÖMI egykori labor- és irodaépülete a 
tervek szerint egy kisebb utánpótlás sport-
központnak – két villanyvilágításos füves 
nagypályának – adhat helyet.
 – Fontos hangsúlyozni, hogy tervekről 
van szó, jelenleg a vagyonkezelői szerződés 
egyeztetése zajlik – mondta Zsombok László. 
Az elmúlt években a Monori Sportegyesület 
kinőtte a Balassi utcai sporttelepet, ezért is 
merült fel a terület ilyen irányú hasznosítá-
sa. A Forgách és a Madách utca sarkán álló 

volt laborépület pedig – egy felújítást köve-
tően – alkalmas lehet a pályákat kiszolgáló 
öltözőknek, vizesblokkoknak és egyéb he-
lyiségeknek.   
 A terület használatbavételét követően meg 
kell terveztetni a létesítményt, majd folyama-
tosan keresni kell a pályázati lehetőségeket a 
beruházáshoz szükséges forrás előteremtésé-
re. Először társasági adós pályázaton kíván 
indulni az MSE a fejlesztés megvalósításá-
ra. Ezek önrészét hagyományosan az önkor-
mányzat biztosítja. Ha ez megvalósul, azzal 
egy újabb elhanyagolt, alulhasznosított tele-
pülésrész rendezése kezdődhetne meg a jö-
vőben, és a helyi sportélet is jól hasznosítha-
tó infrastruktúrával gazdagodhatna. 



 MONORI STRÁZSA | 2017. május6

Körzetek, települések
Házhoz menő szelektív (sárga zsákos) Biológiailag lebomló (zöld zsákos)

május június május június

Monor 1. körzet 8., 22. hétfő 12., 26. hétfő 2. kedd, 15. hétfő 6. kedd, 19. hétfő

Monor 2. körzet 9., 23. kedd 13., 27. kedd 3. szerda, 16. kedd 7. szerda, 20. kedd

Monor 3. körzet 10., 24. szerda 14., 28. szerda 4. csütörtök, 17. szerda 8. csütörtök, 21. szerda

Monor 4. körzet 11., 25. csütörtök 15., 29. csütörtök 5. péntek,18. csütörtök 9. péntek, 22. csütörtök

Monor 5. körzet 12., 26. péntek 16., 30. péntek 5., 19. péntek 9., 23. péntek

Péteri 8., 22. hétfő 12., 26. hétfő 9. kedd 13. kedd

Vasad 22. hétfő 26. hétfő 26. péntek 23. péntek

Monorierdő 30. kedd 27. kedd 19. péntek 16. péntek

A korábban meghirdetett körzetek határai az év végéig nem változnak.  
A szállítási időpontok az aktuális számlalevél második oldalán is megtalálhatók.

Házhoz menő szelektív (sárga zsákos) és biológiailag lebomló (zöld zsákos) hulladékok szállítási időpontjai       

KÖZÖSSÉG

Házhoz menő  
LOMTALANÍTÁS
A törvényi szabályozással, valamint a hulladékgaz-
dálkodási szolgáltatási rendszer egy magasabb szintre 
emelésével összhangban, a korábban meghirdetettel 
ellentétben a lomtalanítást évente ingatlanonként két 
alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük. 

A lomtalanítás e módon történő bizto-
sítása a lakosság számára is kényel-
mes, figyelembe véve, hogy nem kell 

egy meghatározott időponthoz igazodni. Be-
jelentést követően, az ügyfél igényeinek mesz-
szemenő figyelembe vételével, valamint a 
ka pacitáskihasználtság függvényében ke-
rül egyeztetésre az időpont.
 Az eddigi gyakorlattal ellentétben, az új rend-
szer több szempontból is kedvezőbb és maga-
sabb színvonalú szolgáltatást nyújt: az ügyfél 
maga választhatja meg a számára legmegfe-
lelőbb időpontot a lomtalanításra; a közszol-
gáltató ezáltal igyekszik az ügyfél igényeihez 
igazodni; ellenőrizhetőbb a kihelyezett hulla-
dék, mert a hulladéknak az átvétel időpontjá-
ig „van gazdája”, a közterület ezáltal tisztábban 
tartható; a korábbi gyakorlatnál a lomtalanítás 
alkalmával városképet romboló állapotok ural-
kodtak; elkerülhető a „lomozók” megjelenése.

Fontos tudnivalók
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban fe-
leslegessé vált használati tárgyakat, eszközö-
ket, bútorokat szállítjuk el.
 A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével 
a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb el-
szállítás és szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve 
kerülnek elszállításra.

 Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így 
nem kerülnek elszállításra: gally, salak, trá-
gya, szalma, egyéb növényi és állati hulla-
dék; építési hulladék, egyéb ipari hulladék; 
veszélyes elektromos és elektronikai készü-
lékek (pl. TV-készülék, hűtőgép, stb.); veszé-
lyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumu-
látor, festékes dobozok, kátrány származékok, 
stb.); heti hulladékszállítás körébe tartozó 
háztartási, valamint gazdálkodói tevékeny-
ségből származó hulladék.

Igénylés menete
 1. lépés: önnek csak annyit kell tennie, 
hogy felhívja társaságunk ügyfélszolgála-
tát a 06-53/500-152 telefonszámon.
 2. lépés: munkatársunk azonosítja önt, 
mint társaságunk szerződéssel rendelkező 
ügyfelét, majd közösen egyeztetik a lomta-
lanítás napját és részleteit (lakcím, elérhető-
ség, kihelyezhető mennyiség stb.).
 3. lépés: az egyeztetett napon reggel 7 órá-
ig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lomhul-
ladékot.
 4. lépés: társaságunk gépjárműve elszál-
lítja a kihelyezett lomhulladékot.
 A házhoz menő lomtalanítást kizárólag 
szerződéssel rendelkező lakossági ügyfele-
ink vehetik igénybe, amennyiben nincs díj-
hátralékuk! „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

  Április elején ismét önkéntes hulladék-
gyűjtési akciót hirdetett az önkormányzat. 
Idén 1413 fő húzott kesztyűt felhívásunk-
ra, és vett részt a tavaszi takarításban. Ösz-
szesen 3 konténer (14 köbméter) és 200 zsák 
szemetet gyűjtöttünk össze.
 Az akcióhoz minden óvoda csatlakozott, 
összesen 580 kis óvodás, és az őket kísérő 
óvó nénik, dadusok.
 Az általános iskolák közül a Nemzet-
őr Általános Iskola kivételével (itt verseny 
volt) minden iskola részt vett, összesen 755 
gyermek és a pedagógusok gyűjtötték a 
szemetet.
 A Szterényi József Szakközépiskola diák-
jai (12 fő tanári felügyelettel) az Ipar út és 
az Erzsébet királynő utca környékén taka-
rították a környezetet.
 A MÁV-nyugdíjasok (8 fő) a szokásos vas-
útállomás környéki területet tisztították meg. 
 Romák is rész vettek az akcióban, ők dél-
előtt a Cinka Panna utca környékét tisztí-
tották meg, ott 50 zsák szemét gyűlt össze, 
délután pedig rész vettek a Gép utcánál a 
szemétszedésben.
 Az önkormányzat épülete előtt több mint 
70 felnőtt gyűlt össze. A csapat egy része a 
Péteri illetve a Gombára vezető bekötő út 
mentén gyűjtötte össze a szemet. A többi-
ek a Bachus tér környékét tisztították meg, 
illetve a Gép utcában lévő illegális hulla-
déklerakót számolták fel, ahol 3 konténer 
(14 köbméter) szemetet szedtek össze. 
 A konténereket a Fü-Gi Trió Kft. tulaj-
donosa, Giricz Péter szállította a helyszínre, 
majd a  megtelt konténereket a hulladékle-
rakóba. 
 A szemétszedési akció jó hangulatban 
és balesetmentesen zajlott le. Bízunk ben-
ne, hogy akciónkhoz legközelebb is ilyen 
szép számmal csatlakoznak! 

Monor Város Önkormányzata

Együtt  
környezetünk 
tisztaságáért

A Gép utcánál a polgármester  
sem volt rest gyűjteni a szemetet
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A Paraszka János emlékversenyről – amely 
a Pannónia Kupa és Standard hullámos 
papagájok bébi, fiatal és öreg madarak baj
noksága alcímet viseli – további részleteket 
tudhatnak meg Tóth Zoltán szervező tele
fonszámán: 06-20/541-3294, vagy e-mail
ben: zoltan-tz1383@gmail.com.
 A kiállítás vasárnapjának reggelén hét
től nyolc óráig kell megérkezniük a mada
raknak a helyszínre. Az ausztriai Wilhelm 
Kohant bírálja el a kiállított papagájokat 
délelőtt 9 órától, eredményhirdetés 15 órá
tól várható.
 A bébi és a fiatal madaraknál tilos koz
metikázni, az öreg madarakat ellenben kö
telező. Csak zárt, a szövetség által elfogadott 
gyűrű használható. A nevezési díj kalitkán
ként 600 forint vagy 2 euró. Minden részt
vevő köteles egy katalógust megvásárolni, 
amelynek darabja 500 forint. A szervezők 
szeretettel várják a kiállítókat és az érdek
lődő közönséget az eseményre.

Emlékverseny

KÖZÖSSÉG

  Tavaly novemberben, 56 évesen hunyt 
el Paraszka János, a Monor Környéki Dísz-
madár Egyesület széles ismertségnek ör-
vendő, sokak által szeretett elnöke, aki 
madaraival világversenyekről is érté-
kes díjakkal tért haza a városba. Sike-
rei között a madarászok „Kossuth-dí-
ját”, a Siroki-díjat is magáénak tudhatta.
 Nem titkolta, hogy rákbeteg, küzdött 
a gyógyulásért, de betegsége utolsó sza-
kaszában már kezdte elajándékozni na-
gyobb testű madarait, s csak az úgyne-
vezett standard hullámos papagájokat 
tartotta meg, amelyeket a legjobban sze-
retett. Bízott benne, hogy el tudja még 
indítani őket az olaszországi versenyen, 
meg is rendelte Németországból a kö-
telező madárgyűrűket – feltenni azon-
ban már nem tudta őket a madaraira.
 A Monorierdőn élő Tóth Zoltánhoz ke-
rültek Paraszka János utolsó madarai, ő pe-
dig nem csak azt határozta el, hogy tovább-
tenyészti, és madarásztársa nevén el is indítja 
őket a 2018-as olasz versenyen, hanem má-

sik társával, Kovács Mihállyal, aki vele együtt 
a Pannónia Díszmadár Egyesület tagja, em-
lékversenyt is terveztek Paraszka János előtt 
tisztelegve.

Madárbajnokság 
Paraszka János emlékére

Országosan elismert  
borászok és zenekarok a 
Borvidékek Hétvégéjén

 Az elképzelés nem maradt pusztán ötlet, az 
eseményre május 14-én vasárnap kerül sor, a 
Monor és Környéke Ipartestület monori, Pe-
tőfi utcai székházában. MA

Sok szeretettel várnak minden kedves verseny-
zőt és érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt 
a szervezők a Strázsahegyi Tekerő amatőr terep-
kerékpár-versenyre. 
 Május 20-án szombaton 9 órától több korosz-
tályban indulnak a versenyek, Monoron a Strá-
zsahegyen a Bacchus tér környékén és a Téglagyá-
ri pincék között. 
 Korosztályonként az első három helyezett ér-
tékes ajándékkal térhet haza. 
 A tekerő ideje alatt vetélkedők, ugrálóvár és kéz - 
műves-foglalkozás várja a kicsiket és azokat, akik 
nem kívánnak részt venni a versenyen.
 További információ a www.vigadokft.hu honla-
pon, illetve a 06-29/413-212-es telefonszámon kér-
hető. 

Strázsahegyi  
Tekerő kerékpár- 
verseny

  Kérjük jelezze, ha nem kapott Monori Strá-
zsa újságot, vagy egyéb problémát tapasztal 
a terjesztéssel. E-mail: terjesztes@regiolapok.
hu, tel.: 06-70/674-4485.

  Június 10-én ismét Monor lesz a magyar-
országi borvidékek központja, hiszen ezen a 
napon szervezi a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ a Borvidékek Hétvégéjét. 
 Az elmúlt évek jó szervezésének és az or-
szágos ismertségnek köszönhetően, a legna-
gyobb hazai borászok is érdeklődnek a ren-
dezvény iránt. 

Nem kapott 
Strázsát? 

 Kóstolhatják majd többek között az egri 
Juhász testvérek, a villányi Bock Pince és a 
szekszárdi Bodri borait is. Természetesen 
több, évek óta visszajáró borászatot is talál-
hatnak majd a több mint 30 nyitott pince egyi-
kében. Az ideérkező vendégek a kóstolópohár 
megvásárlásával bortallérokat kapnak, me-
lyet bármelyik nyitott pincében lefogyaszt-
hatnak. Ezen felül a további fogyasztást min-
denki készpénzben tudja majd rendezni.
 A színvonalas programokra is gondoltak a 
szervezők. Az ingyen látogatható zenei prog-
ramok szinte minden stílusban hallhatóak 
majd. A helyi és környékbeli népzenekarok 
mellett az országosan ismert helyi kötődésű 
Kiss Kata zenekar is fellép. Először hallhatják 
élőben városunkban a magyar smooth jazz 
úttörőjét Zolbertet. A nagyszínpad program-
ját a monori taggal felálló Ladánybene 27 élő 
koncertje zárja, igazi reggae-ünnep van ki-
látásában a nap végére!
 A hat évvel ezelőtt indult jó kapcsolatok és 
a monoriak vendégszeretete teszi különleges-
sé a boros rendezvények között is a Borvidé-
kek Hétvégéjét. Szóljanak távoli ismerőseik-
nek is és jegyezzék meg a dátumot, amikor 
Monor lesz a magyar borok fővárosa: júni-
us 10.! nfo

Paraszka János
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SIKERES MONORIAK

T ősgyökeres monori?
 – Eredetileg gyömrői vagyok, de Mo-
noron végeztem a gimnáziumot. Az-

tán Pesten jött a főiskola, ahol megismertem az 
első feleségemet. A főiskola után Szekszárdra 
költöztünk, ott kaptunk munkát és lakást is. 
Tizenhét év után, 2011-ben jött egy budapesti 
munkalehetőség, Zugló rendőrkapitányi székét 
ajánlották fel. Akkor költöztem Monorra. Köz-
ben váltam és új feleségem lett, akit a monori 
gimnáziumból ismertem. Végül otthagytam a 
rendőrséget, négy és fél éve felszámolóbiztos 
vagyok egy cégnél.

– Mivel foglalkozott a rendőrségen mielőtt rendőr
kapitány lett?
 – Nyomozóként kezdtem, jó pár évig Tolná-
ban nyomoztam emberölések, emberrablások 
és fegyveres rablások után.

– Kemény, de izgalmas hivatás, nem átlagos mun
ka. Erre születni kell?
 – Ez nagyon sok munkára igaz ezért nem 
akarom magunkat sajnáltatni. Mindig azt 
mondtam, hogy a nyomozás egy nagyon jó 
szakmunka, amihez józan paraszti ész kell és 
a szabályok ismerete. A mai napig úgy gon-
dolom, hogy ez a világ egyik legjobb melója. 
Egy emberölés utáni nyomozásban tragédi-
ákkal találkozunk, amit fel kell dolgozni, de a 
munka eredményével látni lehet a hasznossá-
gát is, amikor sikerül megfogni és a közösség-
ből kivenni az elkövetőt. Természetesen ebben 
a szakmában is megvannak a bevett proto-
kollok, ha egy üggyel szembe kerül az ember 
és lefutja a kötelező köröket, akkor jó eséllyel 
eredményt tud elérni. Ha mégsem, akkor jön 
a kreativitás.

– Mikor fedezte fel az írói vénáját?
 – Azt a mai napig nem fedeztem fel, de 
harminc évesen kezdetem írni. Az volt a cé-
lom, hogy olyat írjak, amit én is szívesen ol-
vasok. Egy regényt összeállítani, hogy abban 
minden stimmeljen, komoly agymunka. Elő-
ször arra voltam kíváncsi, hogy ez le tud-e köt-
ni? Aztán az érdekelt, vajon van-e annyi tü-
relmem, hogy meg is írjam a regényt? Amikor 
már kettő is volt a fiókban, akkor jutott eszem-
be, hogy akár kiadót is kereshetnék hozzá. Ab-
szolút hobbiként indult az írás, és a mai napig 
meg is maradt annak.

– Hogyan születik meg egy regény?
 – Közhely, de tényleg az ut-
cán hever a téma. Egy vacsoránál 
mond a feleségem egy fél mondatot, amit 
lejegyzetelek, mert számomra lehet, hogy tel-
jesen más üzenete van, és megszületett a törté-
net kiinduló pontja. Minden egyes könyvnek – 
megkockáztatom, még a Háború és békének is 
– alapvetően egyetlen sorban leírható a sztorija. 
Először nekem is csak egy sorom van, abból 
aztán lesz öt, majd egy oldal, utána egy két-
oldalas szinopszis, abból pedig egy fejezetek-
re lebontott vázlat, amelyből kiderül, hogy ki 
hova megy és mit csinál a történetben. Ezután 
ki kell szűrni a hibákat. Például egy szereplő 
ne legyen ugyanabban az időben két helyen. 
Ha ez is rendben van, akkor nekiállok írni. Az 
már nem agymunka, hanem – ahogy mondani 
szoktam – az a jutalomjáték. Legutóbbi köny-
vem, a Falak mögött vázát tovább tartott ösz-
szerakni mint megírni. Igaz, ott a a határidő is 
sürgetett, hat hét alatt kellett elkészülni a jóval 
több mint ötszáz oldallal.

– Nehéz lehet határidőre dolgozni egy írónak.
 – Ez nekem is újdonság volt. Korábban min-
dig a könyv elkészülte után kerestünk egy ki-
adásra alkalmas időpontot. Ez jellemzően a 
könyvhét és a karácsonyi időszak. Most for-
dítva volt, tavaly májusban én vállaltam, hogy 
szeptember 30-ig leadom a kéziratot, hogy ka-
rácsonyra megjelenjen a könyv. Augusztus kö-
zepén azt vettem észre, hogy nyolcvan oldalam 
volt a tervezett négyszáz helyett. Onnantól más-
fél hónapon keresztül hajnali négytől hétig ír-
tam, utána elmentem dolgozni, munka után pe-
dig este tíztől éjfélig még két órát írtam, hogy 
elkészüljek a határidőre.

– Mit szólt hozzá a család?
 – Ez nem egy családellenes hobbi. Otthon 
vagyok, hozzám lehet szólni, nem zárkózóm 
el. Akkoriban ezt pont a nappaliban írtam, te-
hát még el sem vonultam egy kis félreeső zug-
ba. Nem estem ki a család életéből. Eleve olyan 
időszakot választok, amikor mindenki alszik, 
így senkinek sem hiányzom.

– Az említett kötet, a Falak mögött témája elég meg
osztó. Nem tartott a beskatulyázástól?
 – Sajnos a társadalomban mindenkit be-
sorolnak valahova. Ezzel együtt kell élni, 

mint az időjárással. Ha egy értelmes em-
ber elolvassa a könyvet, pontosan fogja ér-
teni, hogy nincs lándzsatörés egyik szereplő 
mellett sem. Aki ezt nem látja, annak hiába 
magyarázom, úgysem érti meg. Nem aka-
rok mindenkinek megfelelni.

– Arról híres, hogy még az apró részle
teknek is utánajár és azokat is pre

cízen kidolgozza a regényeiben. 
Több könyve megtörtént ese

ményeken alapul ezzel szem
ben a Falak mögött jelentős 
része fikció. Honnan vette 
a könyvben megjelenő jö
vőképet?

 – A migráció itt zaj-
lik körülöttünk. Nagyon 

furcsálltam és nem értet-
tem az okát, hogy erről a té-

máról miért nem írtak regényt. 
Amikor hozzáfogtam, elkezdtem 

összegyűjteni, milyen következményei 
lehetnek a jelenlegi helyzetnek? Így jutot-
tam el tizenöt év távlatába, ahol a regény is 
játszódik. Ha logikusan rakjuk egymás után 
a dominókat, nagyjából a leírtakhoz hason-
ló jövőkép várhat ránk. Nyilván ez egy fik-
ció, és nagyon remélem, hogy két évtized 
múlva, mikor visszanézünk, kiderül, mek-
korát tévedtem.

– Tizenegy könyv után nem vált még rutinszerű
vé az írás?
 – Nem akarom, hogy kialakult stílusom 
legyen, emiatt vannak is vitáim a kiadóval. A 
könyveim között van krimi, thriller, kalandre-
gény, van olyan regényem, amelyet egyesszám 
első személyben írtam. Mindig az a legfonto-
sabb, hogy pontos és hiteles legyen a sztori, 
ezért mindennek utánanézek. Ebből követke-
zik, hogy minden kötet más, ezért sem válik 
rutinszerűvé az írás.
 
– Szereti Monort? Jó itt élni?
 – Reggel elmegyek dolgozni és este érek 
haza. Ez a legtöbb monorira jellemző, ezért 
nevezhetjük alvó városnak is a települést. Ez 
megmagyarázza például, hogy miért nincs 
itt nagy éjszakai élet. Monor tökéletesen al-
kalmas a pihenésre, hiszen egy nyugodt 
hely. Ezen túl pedig Budapest közelségével 
is meg kell küzdeni. A fővárosban nagyon 
sok a program, nehéz vele versenyezni. En-
nek ellenére azt látom, hogy a helyi kultú-
raszervezők mindent megtesznek, hogy jó 
programokat adjanak a monori közösség-
nek. Örülök, hogy vannak már jó éttermek, 
amelyek komolyabb gasztronómiai értékeket 
képviselnek és nagy borkínálattal rendelkez-
nek. Szeretem a pincefalut és a Strázsahegyet, 
ahol egyre jobb programokat csinálnak. Ke-
vés hasonló hely van az országban. Azt is lá-
tom, hogy egyre több átadás van a városban, 
folyamatosan szépülnek a közterületek, az 
intézmények. Lett a városnak helyi buszjá-
rata, ami sokaknak megkönnyíti a közleke-
dést. Ez apróságnak tűnhet, de annál fonto-
sabb. Szerencsére sok ilyen fejlesztés történt 
az elmúlt években. Úgy gondolom, hogy 
irányba tart Monor.

Egy regényt felépíteni 
komoly AGYMUNKA
Rendőrtisztből lett sikeres krimi-, thriller- és kaland-
regényíró. Ti zen egy kötete jelent meg, az olvasók 
sze rint a műfaj hazai koro ná zat lan  királya. Könyvei a 
legapróbb részletekig kidolgozottak, a pontosság és 
a hitelesség számára a legfontosabb. Réti Lászlóval 
beszélgettünk munkáról, írásról, Monorról.
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szerettek volna közelebb kerülni, amikor vá-
rosunkat választották lakóhelyül. Ennélfog-
va azt nem tudták, hogy szokás-e errefelé kö-
zösségi rendezvényeket tartani gyereknapon? 
Azt viszont szívesen felelevenítették emlékeik-
ből, hogy annak idején, a tanácsi időkben még 
nagy, színes, fényes gyermeknapokat szerveztek 
minden településen, jó sok szórakozással.
 Az ő gyermekeik már nagyok, kicsik még nin-
csenek a családban, de a környezetükben ők is 
azt tapasztalják, hogy az óvodákban és az isko-
lákban is fontos ez a nap, készülnek rá. A gye-
rekek pedig mindenképpen megérdemlik a 
külön figyelmet, legalább egy rájuk szánt tel-
jes napot – vélekedett Péter Zoltán és Sallainé.
 Ilok-Székely Zsanett hátán alig vettük 
észre a csöpp kis lurkót, de amikor észrevet-
tük, kiderült, hogy bár ez a fiahordó „hátizsák” 
nagyon praktikus, annyira azért mégsem, hogy 
a kicsi észrevétlenül ne tudja elhagyni útközben a 
sapkáját. Mivel fújt a szél éppen, felsegítettük a kis 
kobakra a kapucnit, s csak ezt követően kérdeztük 
meg: mit jelent gyermekes családban gyerekna-
pot tartani?
 A kicsinek van otthon egy három és fél éves 
nővére is – hallhattuk Vele már tavaly is részt 
vettek a városi gyereknapon, és mivel élvez-
te, az idén is helyi rendezvényt választanak 
majd. Ilok-Székely Zsanett meggyőződése 
szerint ugyanis ennek a napnak nem a tárgyi 
ajándékokról kell szólnia, hanem az együttlét-
ről, a szülőkkel közös élményekről. Ezek tehet-
nék derűssé és emlékezetessé az éppen erre szánt, 
külön jelentőségű, jeles napokat. Molnár Anna

Májusban három jeles napot is számontart a naptár. Az első vasárnapon 
anyák napját ünnepeljük, majd 10-én a madarak és fák napja következik, 
a hónap utolsó vasárnapja pedig hagyományosan a gyermekeké.

Ilok- 
Székely Zsanett

Bokros  
Sándor

Péter  
Zoltán János

Sallai  
Józsefné

KÖRKÉRDÉS

FÉNYES-E  
a gyereknap?

M i ugyan erről az utolsóról, a gyermek-
napról szerettünk volna kérdezősködni, 
de a válaszolók mindhármat megjelöl-

ték, amiből arra következtettünk, hogy számukra 
mindháromnak jelentősége van. Lesz is szó lapunk-
ban mindegyikről, ebben a rovatban azonban szo-
rítkozzunk ez alkalommal a gyereknapra, amellyel 
kapcsolatban az iránt érdeklődtünk: ünnepnek ér-
zik-e? Készülnek-e rá, vannak-e róla emlékeik, ta-
pasztalataik? Milyennek látják a valóságban, és mi-
lyennek szeretnék látni?
 Bokros Sándor azt válaszolta, ha nem is éppen 
ünnep, de mindenképpen különböznie kellene a 
hétköznapoktól, amikor külön odafordul mindenki 
a gyerekekhez. Az is igaz – tette hozzá –, hogy en-
nek minden nap így kellene lennie. Mint ahogyan 
anyák napján is mindig elhangzik, hogy anyáink-
nak nem csak egy napnyi figyelem jár az eszten-
dőből. De ezek csak a külön számukra rendelt na-
pok arra mindenképpen jók, hogy rájuk irányuljon 
a hétköznapokban kényszerűen szerteszét szóró-
dó figyelem.
 Amint megtudtuk, Bokros Sándor közvetlen kör-
nyezetében épp nincsenek kisgyerekek, de a ro-
konságban igen, innen is tudja, hogy felnőttek és 
gyerekek egyaránt számon tartják, tervezik ezt a 
napot. És igen, ajándékok is szóba kerülnek ilyen-
kor, hiszen ez is alkalom a játékok gyarapítására. 
Meg persze az élményekére is, Bokros Sándor sze-
rint ilyenkor egy kirándulás, egy állatkerti séta is 
ajándéknak számít.
 Péter Zoltán János és társa, Sallai Józsefné Szol-
nokról költöztek Monorra – derült ki – nem is túl 
régen, még csak egy éve laknak itt. A gyerekeikhez 
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Monor és a környék legjobb 
borai VERSENYEZTEK

Korántsem csak az a nagy érdeklődés bizonyítja a 23. Monori Városi és Körzeti Borverseny 
sikerét, hogy 102 előzsűrizett bor várt hivatalos és közönségmegítélésre. Az igényes 
szakmai előkészítés, a hagyományőrzés és az újító szándék optimális megtalálása, 
illetve a rendező szervek összefogásával biztosított kulturált körülmények is.

Á prilis 8-án Kiss Attila igazga-
tóhelyettes köszöntőjéből jól 
érződött a most is házigazda 

József Attila Gimnázium szellemi lég-
köre, amikor például a Bibliától nap-
jainkig számos példát idézett arra, 
ahogyan a magyar irodalom is meg-
örökítette a hazai borkultúra értékeit. 

Ezt még színesítet-
te a diákok remek 
verses, dalos, zenés, 
táncos műsora. Az 
eseményen Zsombok 
László polgármester 
is részt vett. Beszédé-
ben kiemelte a gazdák, a 
civil szervezetek és a városi 
önkormányzat összefogásából szüle-
tett fejlesztéseket. 
 Érdekes, és a versenyhangulatot jól 
előkészítő új színfolt volt az egyik zsűri-
tag, Ercsey Dániel szakújságíró, a Borigó 
szerkesztője, nemzetközi borbíró-játé-
kos mesterkurzusa, amiből a közönség 
számára is kiderülhetett, nem is olyan 
könnyű a zsűrizés. Pedig a tíz zsűritag 
– a Kunsági és a Duna Borrégió titkára-
itól kezdve a Kertészeti Egyetem okta-
tóiig – mind magasan kvalifikált szak-
ember volt.
 Mind a szakzsűri, mind a közönség 
három kategóriában bírálhatta a boro-
kat – az egységesen megadott szempon-
tok szerint.
 Megnyugtató, hogy a zsűrinél több 
dobogós helyezést szerző Jermi Ferenc 
és Haris Miklós borai a közönségnél is 
ott voltak a legjobbnak ítéltek között. A 
fiatal Megyeri-Hanti pincészet pedig 
két első, egy második zsűri hely után 
egy harmadik helyet a közönségnél is 
szerzett. A mezőny legmagasabb pont-

FEHÉRBOROK 

Zsűri
 Megyeri-Hanti Chardonnay
 Megyeri-Hanti Cserszegi fűszeres
 Kerbor Kft. Olaszrizling

Közönség
 Lukács Pincészet Rajnai rizling 
 Szászik-Szabados Pince Zalagyöngye
 Kovács Róbert Olaszrizling, 
 Irsai Olivér, Zöld Vel.

ROZÉK
Zsűri
 Megyeri-Hanti Kékfrankos
 Jeremi Ferenc Kékfrankos
 Tóth István Cabernet Sauvignon

Közönség
 Megyeri József Kékfrankos
 Jeremi Ferenc Cabernet Sauvignon
 Megyeri-Hanti Kékfrankos

VÖRÖSBOROK
Zsűri
 Jeremi Ferenc Cabernet Franc 2015
 Haris Miklós Cuvée 2015
 Petz Családi Pincészet Cabernet Franc

Közönség
 Hanzelik Balázs Kékfrankos 2015
 Hanzelik Lajos Kékfr., Cab. Sav. Cuvée   
 Haris Miklós Cabernet Savignon 2015

Borverseny  
eredményei 

számát elérő Város Bo-
ra-címet is az ő Kék-
frankos Rozéjuk érte 
el. Az is jó érzés, hogy 
családon belül is van 

nemzedékváltás: példá-
ul Hanzelik Balázs közön-

ségnyertes vörösbora meg-
előzte az apjáét. 

 Megyeri István kez de ménye zésére – 
aki a fáradhatatlan Zátrok Károllyal kez-
dettől a rendezvény motorja – a zsú-
folásig megtelt nagyterem jelenlévői 
megemlékeztek az előző nagy borász-
nemzedék közelmúltban elhunyt tag-
jairól is.
 Jó volt tapasztalni, hogy a gazdakör, 
a borrend és a Monori Borút Egyesület 
össze tudott fogni a borverseny sikere 
érdekében. A hegyközséggel és a gim-
názium felnőtt és diák közreműködő-
ivel sokat dolgoztak a rendezvény si-
keréért. Segítséget jelentett a monori 
önkormányzat és a Paning Pékség tá-
mogatása is. 
 A gördülékeny szervezés, a jó han-
gulat és a finom vacsora mellett fontos, 
közvetett hozadék is volt. 
 Minden versenyben induló szép ok-
levelet kapott, amit azzal a jó érzéssel 
tehetnek ki a pincéjük falára, hogy ez 
a rendezvény is hozzájárulhatott Mo-
nor és környéke borminőségének to-
vábbi javulásához.   B.G.

A gazdakör, a bor-
rend és a Monori Borút 
Egyesület összefogotta 

borverseny sike-
re érdekében

KÖZÖSSÉG
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F él évszázad a történelemben sem-
miség, az emberi élet léptékében 
számolva sok. Akik jelen lehet-

tek az idén ötvenéves Kossuth óvoda 
működésének első szakaszában, a ju-
bileumra felkapják a fejüket:  „te jó ég, 
máris?” Pedig ez csak az 1967-ben fel-
épült új épület évfordulója. A régi, ami-
nek már hűlt helye, még az 1900-as évek 
elején kezdett működni, a mára meg-
szűnt Dózsa György úti óvodával egy-
szerre, mint a Főszög és az Alszög két 
gyermekintézménye, az akkori Mo-
noron. Mivel az emberéletben mind-
ez nagy idő, méltóképpen szeretnének 
róla megemlékezni.
 Brunszvik Teréz, a nevelés apostola, a 
nőnevelés úttörője, a reformkor nagy ha-
tású közéleti személyisége, nem melles-
leg az első hazai óvoda megteremtője, 
akitől a fenti idézet származik, amely-
nek tartalmát minden bizonnyal magu-

ÓVODAÜNNEP,  
mackókkal és székecskékkel
„A korai nevelés a leg fon-
tosabb. Amit az ember 
gyermekként lát, az segíti 
egész életében, hogy a 
jó felé orientálódjék."

kénak vallják a monori Kossuth Lajos 
utcai óvoda nevelői is. Az ő óvodájuk 
ugyan az idén „csak” ötvenéves, a jubi-
leumi programsorozatot azonban egy lá-
togatással kezdték a martonvásári óvo-
damúzeumban, hogy ott tiszteletüket 
tegyék Brunszvik Teréz emléke előtt.
 Bizonyos értelemben ez az ő benső 
ügyük – amit nevezhetnénk bensősé-
gesnek is –, a következő eseményeket 
viszont már a nagy nyilvánosságnak 
szánják. Monoron ugyanis talán csak a 
legutóbbi időkben beköltözöttek között 
akadhatnak olyanok, akik a Kossuth 
óvodáról még nem hallottak. A többség 
nemcsak hogy hallott róla, de köti is hoz-
zá valami személyes: a családból vagy a 
barátok közül valaki egészen biztosan 
volt már itt óvodás. Meglehet, hogy ta-
lán óvónéni, dadus, vagy szakács is.
 Az óvoda mostani vezetőjétől, Trin
csiné Márton Zsuzsannától tudjuk, hogy 
neki például az édesanyja még abban a 
régi, kétcsoportos óvodaépületben kez-
dett dolgozni, ami aztán annyi különös 
metamorfózison ment át, hogy azon ma 
már csak mosolyogni lehet. Amikor az 
új óvoda a község első korszerű óvodá-
jaként az udvar másik végében felépült, 
helyére, az öreg házba beköltözött a ze-
neiskola. Budai Imréné és tanártársainak 
tanítványai innen cipelték a zongorát ta-
licskán a Vigadóba, a vizsgaelőadások 
helyszínére. Amikor aztán költözhettek 
ők is, a régi pártház emeleti szárnyába, 
akkor a Nemzetőr iskola tartotta ben-
ne a politechnikaórákat. Mire az óvo-
da visszaigényelhette és vissza is kapta 
volna, már le kellett bontani – de addig-
ra lezajlott a gyermekintézményben egy 
újabb bővítés és korszerűsítés is.
 A negyvenedik jubileumot is megül-
ték, most elérkezett az ideje a kerek év-
fordulónak.

 Szépnek és emlékezetesnek szánják.
Május 10-én, a madarak és fák napján a 
gyerekekkel közösen elültetnek egy fa-
csemetét az udvaron. Vörös gesztenyét, 
mert az hosszú életű.
 Május 22-től kiállítás nyílik majd ná-
luk. Bírják dr. Dobos György, a Helytörté-
neti Kör Közművelődési Egyesület elnö-
kének ígéretét, hogy a monori óvodákról 
összegyűjtött, korábban már bemutatott 
kiállítási anyag rájuk vonatkozó részét 
kölcsönadja, amíg tart az ünnep.
 Az óvodának is vannak „aranytar-
talékai” e témában, méghozzá a padlá-
son. A korábbi vezető óvónők ugyanis, 
mind voltak olyan gondosak és előrelá-
tók, hogy a legjellemzőbb tárgyakat, já-
tékokat nem selejtezték le örökre, nem 
égették el, hanem felvitették a padlás-
ra. Így azután onnan csak le kell hozni 
a faetetőket, székecskéket, naplókat, mi-
egyebet – melyek ma már becses emlék-
tárgynak számítanak Molnár Anna

Trincsiné Márton Zsuzsanna a kiállítás sike
res megrendezésének érdekében a városlakók
hoz is kéréssel fordul. Örülnének, ha mindazok, 
akiknek van korabeli fényképük az óvoda életé
ről, ünnepeiről, hétköznapjairól, jelentkezné
nek náluk. A képeket szkennelés után rögtön 
vissza is adnák. Ugyanúgy nem kallódnának el 
náluk azok a korabeli, a hatvanas, vagy a még 
korábbi évekre jellemző játékok – babák, ágyak, 
étkészletek, mackók, guruló, berregő, kattogó 
masinák – amelyeket nem sajnálnának a tulaj
donosaik kölcsönadni, hogy a kiállítás hangu
lata általuk is bensőségesebb, derűsebb legyen.

Korabeli  
emlékeket keresnek

A Kossuth Lajos Óvoda épülete
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  Ön választ, mi segítünk – ezzel a 
címmel hirdette meg közösségeket tá-
mogató pályázatát a Tesco-Global Zrt. 
a Magyar Adományozói Fórum és az 
Ökotárs Alapítvány közreműködésével.
 A pályázati felhívás célja volt a Tes-
co áruházak vonzáskörzetében élő he-
lyi közösségek támogatása. Pályázni a 

Monori egyesület nyert 
az áruházlánc pályázatán

lakókörnyezet megszépítésére irányuló 
programmal, oktatás és készségfejlesz-
tő programokkal, valamint az egészsé-
ges életmódot támogató programmal 
lehetett.
 A pályázaton részt vett és 400 ezer 
forintot nyert a Nagycsaládosok Mo-
nori Egyesülete. A támogatásból az ön-

kormányzat által használatra átadott 
Táncsics úti volt iskolaépület bejárati 
előterét szeretnék felújítani, hogy kul-
turáltabb helyszínt biztosítsanak az 
épületbe belépő személyek részére. A 
felújítás során a padlót és az oldalfali 
lambériákat cserélik új burkolatra, ki-
javítják az omladozó falfelületeket és 
sor kerülhet a helyiség nyílászáróinak 
cseréjére is.
 Az egyesület célja, hogy az épület 
közösségi térként funkcionáljon, ahol 
az egészen kicsi gyerekek és az idősebb 
korosztály is részt vesz majd a nagycsa-
ládosok programjain. V.
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Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2017. május  
11-én  és 17-én 
17 órakor

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

Ajándékutalványok kaphatók 
5  000, 10  000, 20  000 Ft értékben.

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!

II. RÁKÓCZI FERENC:  
„a szeretet a nép szívében  
mindig élni fog irántam”
Monoron ez napjainkban is ér-
zékelhető, hiszen az 1703-ban, 
1705-ben és 1711-ben létrehozott 
köztéri emlékjelek és a közösségi 
megemlékezések bizonyították 
már jóval azelőtt, hogy 2015-ben 
a Magyar Országgyűlés a Rákóczi- 
em léknap létrehozásáról határozott.

O rszágszerte közterületek elnevezése, 
a Parlament előtt szobra, az ötszáz 
forintoson pedig festményarcképe 

idézi fel 18. századi jelentőségét. Viszont a 
Magyarország és Erdély fejedelmeként tör-
ténelmünk leghosszabb szabadságharcát ve-
zérlő és a Habsbug-ház itteni trónfosztását 
először kimondó II. Rákóczi Ferencnek soká-
ig nem volt hivatalos emléknapja.
 Azzá tett születésnapja alkalmából – az idén 
március 26-án – a Monori Római Katolikus Kis-
templomban istentisztelettel, majd koszorúzós-
gyertyagyújtós főhajtással emlékeztek rá a ha-
gyományt eddig is rendszeresen ápolók és az 
új érdeklődők.
 Az ökumenikus szertartás közös énekei és 
imádságai közben Paszternák Tamás, a Mono-
ri Katolikus Egyházközség plébánosa hirde-
tett igét. János evangéliumából és a fejedelem 
emlékirataiból idézett, Istenre találásának 
szemléltetésére, aktuálisnak érezve, hogy ő 
akkor mindent megtett az ország keresztény 
megújulásáért. 
 Magócsi László a „Balassady” Népfőisko-
la képviselőjeként II. Rákóczi Ferenc emlé-
kezetéről beszélt. Felejthetetlennek nevezte 

a Rákóczi-kereszt Vásárhelyi Géza tanár úr ál-
tal vezetett 2003. június 16-i felállítását. A fá-
radságosan egyezkedő és a pont 300 éve tö-
rökországi száműzetésébe vonuló, de hitét 
mindvégig megtartó fejedelem erejét emel-
te ki, figyelmeztetve, ne felejtsük: mi is Rá-
kóczi szabad népe vagyunk.
 Az utóbbi időben több monori történel-
mi emlékhely létrehozásáért talán a legtöb-
bet tévő Szőnyi Attila (szervező, református 
presbiter) az utolsó magyar fejedelem örök-
ségéről szólt.
 Feltette azt a jogos kérdést, hogy – bár 
egyik rendszer sem felejtette el tetteit – mi-
ért kellett 2015-ig várni a hivatalos emlék-
nap beiktatására? A fejedelem minden va-
gyonát odaadta a szabadságharc sikeréért. 
Jó lenne, ha ma is volna követője. Fiatalko-
ri – 8 éves, önzetlen – küzdelmét később 
sem bánta meg. Jó lenne, ha ma is lenné-
nek ilyen fiatalok. A családi példák bizto-
san ösztönözhették, de elsősorban biztosan 
az a jelmondata, hogy: „Istennel a Hazáért 
és a Szabadságért!” Az önrendelkezés teljes 
sikerét nem érhette el, de a szatmári béke 
mégis megakadályozta a török által legyen-
gített Magyar Királyság (vele Erdély és Par-
tium) teljes beolvasztását a Habsburg Bi-
rodalomba. Ahogy az ott idézett költő írta: 

„Rákóczi nincs leverve”, azóta is a nemzeti 
szabadság jelképe maradt.
 Az emléknapot indítványozó javaslat tisz-
telettel adózik a Rákóczi zászlaja alatt küzdők 
emléke előtt is. A monori emlékműegyüttes 
2005-ös darabjába 22, a 2011-esbe pedig plusz 
5 résztvevő monori kuruc katona nevét vés-
ték be. (Szőnyi Attila azt szeretné, ha a fő-
téri 1848-as emlékhelyen is olvasható lenne 

az akkor becsülendően harcoló sok monori 
névsora.)
 Vladár István református lelkipásztor áldá-
sában az ökumenikus szemlélet fontosságát 
hangsúlyozta. Azt, hogy nem jelentett sem-
milyen problémát, hogy a mélyen katolikus 
Rákóczi Ferenc kiáltványát a református Rá
day Pál segítette megfogalmazni. Példájukra 
nekünk is egy akarattal, egy szívvel kellene 
együttműködnünk – hangsúlyozta. 
 Hiszen együtt megfér a Telepen a reformá-
tus és a katolikus kistemplom, ahogy a főté-
ren a ’48-as és az ’56-os emlékmű is, illetve 
egymás közelében Bocskai és Rákóczi em-
lékhelye, ahol együtt ünnepelhetünk.  B.G.  

A monori Rákóczi-kereszt

KÖZÖSSÉG
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Nyári gyerektáborok Monoron
Sportválasztó tábor

A gyerekek minden nap két sporttal 
ismerkedhetnek meg. Olyan sportok 

kerülnek bemutatásra, amik Monoron 
(és környékén) elérhetőek gyerekek 

számára. Célom ezzel a táborral, hogy a 
gyerekek játékosan ismerkedhessenek 

meg a sportokkal és olyan aktív 
foglalkozást választhassanak, ami őket 

érdekli. 
Időpont: július 3–július 7.  

(8.00–16.30-ig, pénteken 13.00-ig)

Természettábor
Kockulnak a lurkók állandóan, ha kimen-
nek az udvarra akkor is csak saralnak és 

magasról tojnak arra, hogy velük szembe 
milyen szép a rózsabokor. Azért, hogy 

tényleg értelmes dolgokkal foglalkozzunk 
és a nálunk töltött időben játszva tanul-
janak a gyerekek hívtam egy cserkészt. 
Hátizsákot felkapva ismerjük majd meg 

együtt a környzetünket és a természetet.     
Időpontok: június 26 –június 30. 

és július  24–július 28.  
(8.00–16.30-ig, pénteken 13.00-ig)

Kézműves-menőtábor
Miért menő? Mert a menő szó, most menő 
a gyerekek körében és mert ez a tábor az 

lesz. A nem kézműveskedéssel töltött időt 
játékokkal fogjuk eltölteni, csapatverse-
nyekkel, bunkerépítéssel, stb. Gyerekek 
csapatnevet választanak, mindenkinek 

lesz valamilyen felelőssége, csapatoknak 
lesz saját bunkere, saját fejdísze, saját 

mondókája, stb. 
Időpont: július 10– július 14.  

(8.00–16.30-ig, pénteken 13.00-ig)

Mesetábor
Mindenki szereti a meséket, ugye? 

Gyerekek meg főleg, mert nekik  
nem való a Dr. Csont és társai, így 
nagyon más lehetőségük nincs is.  

A részt vevő gyerekek által  
javasolt meséket fogjuk majd 

meghallgatni, megnézni és 
azokkal kapcsolatos izgalmas 

feladatokkal  
és játékokkal fogunk foglalkozni.

Árak: 25 000 Ft/tábor tízóraival, ebéddel és uzsonnával.   
Több tábor/tesó részvétel esetén kedvezmény. 

Helyszín: Monor, Strázsahegy, Mézes sor, 100 forintos Szabó Pince  
(Kilátónál, az eljutásban tudunk segíteni)

Információ: 0670 601 4242   info@kertibuli.hu  Újvári Anett 
facebook.com/groups/nyarigyerektaborokmonoron

Időpont: július 17– július 21. 
(8.00–16.30-ig, pénteken 13.00-ig)

Hirdetés

  Minden évben több táborozási lehe-
tőséget kínálnak a monori egyházak, 
civil szervezetek. Az önkormányzat 

Nyári táborok Monoron
KÖZÖSSÉG

Tábor időpontja Tábor jellege Tábor helye Tábor felelős  
szervezője Elérhetőség Maximális  

gyermeklétszám
Közreműködők  

létszáma Tábor költsége/fő Étkezés jellege Ételkészítés helye

június 19–23.

Református egyházi  
(nyitott, óvodás-alsós)

Monor, Kálvin tér 1. Schaller Tamás 06-30/637-3197
100 fő

Katolikus napközis tábor 
(nyitott)

Vasad, Katolikus 
Egyház

Kéri Zsolt 06-20/541-1393 100 fő 15-20 fő 4 000 Ft napi 3-szor Vasadi Iskola

június 26–30.

Katolikus napközis tábor 
(nyitott)

Monor, Katolikus 
Egyház

Urbán Lászlóné 06-20/940-7272 190 fő 30 fő 4 000 Ft napi 3-szor Monor Kossuth Iskola

Nagycsaládos (nyitott) Monor, Táncsics u. Keresztes Hajnalka 06-70/360-3390 100 fő
Beiratkozás:  05. 15  

és 06. 12-én Táncsics u.

július 3–7.

Művészeti Napközis Tábor
Művelődési Ház,                    

Monor, Bocskai u 1.
Vigadó Nonprofit Kft.  

Gálné Mészáros Andea
06-29/413-212 30 fő 5

részvételi díja: 18 000 Ft, 
testvérnek 14 000 Ft

napi 3-szor Vigadó Étterem

Baptista Gyülekezet egyházi 
(nyitott, 1-8. osztályos)

Monor,  
Bajcsy-Zs. u. 12. 

Seres Győző 20/886-8221 40 fő

július 10–14. Nagycsaládos (nyitott) Monor, Táncsics u. Keresztes Hajnalka 70/360-3390 100 fő

július 24–28.
Református Kistemplom 

egyházi
Monor, Kistemplom Vladár István 06-29/414-525 150 fő

júl. 31–aug. 4.
Katolikus napközis tábor 

(nyitott)
Monorierdő,  

Katolikus Egyház
Sándor Otilia 06-20/256-8847 100 fő 20 fő 4 000 Ft napi 3-szor Monorierdő Óvoda

augusztus 
21–25.

Nagycsaládos (nyitott) Monor, Táncsics u. Keresztes Hajnalka 70/360-3390 100 fő

Nyári napközis táborok 2017.      

pályázati úton is támogatja ezeket a tá-
borokat, külön pályázati komponenst 
hozott létre évekkel ezelőtt erre a célra. 

Az önkormányzathoz eljuttatott adatok 
szerint tesszük közzé a már ismert tá-
borok időpontjait. 



 MONORI STRÁZSA | 2017. május14

Hirdetés

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

KULTÚRA

A FESTŐ, aki nem 
akar híres lenni

Azért az érdekes lehetett, amikor Kis Jánosné Tímár Iréntől 
igazolványt kértek az ellenőrök a metrón – vagy a moziban 
a pénztárnál, mert az is előfordult – és ő megkérdezte, hogy 
melyiket adja, a diákigazolványt, vagy a nyugdíjast. 

M ert hogy mindkettő 
ugyanolyan kedvez-
ményre jogosít, és neki 

volt ilyen is, meg olyan is. Nagyon 
élvezte az elképedt arcokat, ami-
ket ez a kérdés kiváltott, az pedig 
kifejezetten jól esett neki, amikor 
gratuláltak, amiért nyugdíjasan 
még beállt diáknak. OKJ-s tan-
folyamon festőnek tanult ugyan-
is, miután több mint negyven év 
után visszavonult a pedagógus-
pályáról. Két éve ennek. Azóta 
már kiállításokon is részt vett, ön-
álló bemutatkozását épp mosta-
nában tekinthetik meg a monori 
városi könyvtárban.
 De ugye tisztában vannak vele, hogy 
maguk ettől azért még nem művészek? 
– kérdezték a festőiskola bizonyítvány-
osztása után a tanárok a növendékek-
től, és Tímár Irén nagyon komolyan rá-
bólintott erre. Rengeteget tanultak a két 
év alatt, művészettörténettől a festés-
technikáig, de tisztában volt vele, hogy 
művésznek lenni, ahhoz ez édeskevés. 
Ahhoz a tökéletes technikán, az egyéni 
látásmódon túl is kell az a bizonyos szik-
ra, ami kigyújtja a fényt az elkészült mű-
vet szemlélő szemében is: „igen, ez az!”
 Tímár Irén nem tarja magát művész-
nek és eszében sincs híresnek lenni. De 

örömmel fest, annak is örül, ha a képe-
ivel másoknak örömet szerez, és azért 
szeretne mind több helyen megmutat-
kozni a festményeivel, mert ismertnek 
lenni, az más. Az jó, ha számon tart-
ják az embert, ráismernek a stílusára, 
a színeire, az ecsetvonásaira. Erre tö-
rekszik, noha, mint mondja, a techni-
kát és a mondanivalót illetően is a kí-
sérletezés fázisában tart.
 Azt már tudja, hogy temperával fest 
a legszívesebben és a ceruza is kedves 
eszköze. Az akrilt nem szereti, annak 
a színei neki túl harsányak, erőszako-
sak. Olajjal is szívesen dolgozik, ám mi-

közben épp a képei alatt sétálunk, és én 
megállok egy borospoharat és két tojást 
ábrázoló alkotásánál, kiderül, hogy az 
éppenséggel az ikonfestés technikájá-
val készült: tojássárgával, borral és por-
festékkel.
 Hogy tanító néninek milyen volt, 
arról a keze alól a monori, akkor még 
Munkásőr iskolából, a gombai általá-
nosból és a monori-erdei iskolából ki-
került nebulók tudnának mesélni. De 
tanítványnak sem lehetett éppen utol-
só a festőiskolában ötös érdemjegyek-
kel végzett Tímár Irén, akihez a mű-
vésztanára mindmáig ki-kijár, hogy 
együtt fessenek képet a farkasdi tó-
nál, Tetén, vagy épp Gomba valame-
lyik szép táján.
 A legnehezebbet választotta ugyan-
is: realista stílusban készíti tájképe-
it és portréit, ami népszerű ugyan, de 
kevéssé elismert. Ma, amikor már a 
hiperrealizmus is legfeljebb álmélko-
dást vált ki a szemlélőből, nehéz meg-
ragadni a nézőt a valóságábrázolással.
Tímár Irén azonban nem elégedetlen. 
A festés, amellett, hogy örömforrás, te-
rápiaként is kiváló, ha nehéz idők jár-
nak. Azokból pedig egyikünk életé-
ben sincs hiány.
 A lila orgonái láttán határozottan 
éreztem a virágillatot is. Másokban egy 
híd, egy patak, egy pipacsos mező, egy 
hóvirág, egy csokor színes falevél kelt 
olyan érzelmeket, hogy belefeledkezik 
a képbe. Talán a szeme is bepárásodik 
közben.
 Kis Jánosné Tímár Irén azt mondja, 
neki elismerésből ez éppen elég.

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

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

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 3900 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2200 Ft/20 kg

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők .
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók, 
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika . KERTÉPÍTÉS.

Tápok, takarmányok
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AJÁNLÓ

A nnak idején azért kezd-
tem foglalkozni a Toyo-
tával, mert jól javítható, 

megbízható márkának bizonyult. 
1992-ben egy három férőhelyes 
szalonnal és egy háromállásos 
műhellyel vágtunk bele a ha-
zai értékesítésbe és szervizelés-
be. Egyre több modell érkezett, 
stabillá vált hazánkban a márka, 
ezzel együtt cégünket folyamato-
san fejlesztettük, ahogy jöttek az 
ügyfelek. A magas kamatok mi-
att külső finanszírozás nélkül, sa-
ját erőből hajtottuk végre a beru-

házásainkat, erre külön büszke 
vagyok. Az első bővítésre 1995-
ben került sor, majd 1998-ban, a 
haszongépjárművek eladásának 
fellendülésekor. A forgalomnöve-
kedés miatt növelni kellet a dol-
gozói létszámot, amely 30 főre 
emelkedett. 2000-től kezdett szár-
nyalni az autósszakma, a kedve-
ző hitelek miatt mindenki autót 
vásárolt. Ennek a válság vetett 
véget, az egész szakma nehézsé-
gekkel küzdött 2008-tól. Büszke 
vagyok rá, hogy a nehéz évek el-
lenére nem kellett munkatársak-

tól megválni, akkoriban is tudtuk 
biztosítani a működéshez szük-
séges forgalmat – foglalta össze 
Kovács Péter az autóház indulá-
sától eltelt másfél évtizedet.
 Kovács Péter és csapata 2013-
ban Dél- Ma gyar ország autó piaca 
felé is nyitott: megvásárolták a 
szegedi márkakereskedést. A vál-
ság évei alatt tönkrement keres-
kedést újra fel kellett futtatni. A 
Toyota imázsát és a vásárlók bi-
zalmát nem volt könnyű vissza-
szerezni, de Kovács Péternek és 
csapatának ez is sikerült. Négy 

Kovács Péter, a monori Toyota Kovács Autóház 
tulajdonosa 1987-ben, a rends zerváltás előtt 
két kollégájával közösen vágott bele a gép ko-
csijavításba. A gazdasági munkaközösségben 
indított vál lal kozásból nőtte ki magát az 1992-
ben alapított Toyota Márka kereskedés. A céget az 
elmúlt 25 évben a folyamatos fejlődés jel lemezte, még 
azok ban az időkben is, amikor sokan lehúzták a rolót.

ÉVE a legjobbak 
között25 év leforgása alatt elérték, hogy a 

Toyota piacvezetővé váljon a dél-
magyarországi régióban.
 A Kovács Autóház a Toyota 
prémium márkájával, a Lexus-

szal is foglalkozni kezdett. 
Előbb a monori telephelynek 

lett joga a luxusautók szer-
vizelésére, Szegeden pe-
dig a márkakereskedési 
jogot is sikerült megsze-
rezni, az autók értéke-
sítése júliusban indul 

– tudtuk meg.
 A Toyota Kovács Autó-

ház dinamikus fejlődését 
a szakma is elismerte: 2013-

ban az Év vállalkozója díjat is 
elnyerte a cég vezetője. A siker 
titka a kitartó munkában és a jó 
csapatban rejlik – szögezi le Ko-
vács Péter. – Ezen a szinten már 
nincs pihenés, 24 órás készen-
létet kíván a két telephely, ahol 
hazai és európai versenyeket is 
megnyert technikus gárda dol-
gozik.
 A Toyota Kovács Autóház idén 
ünnepli fennállásának 25. év-
fordulóját. Kovács Péter elárul-
ta, ajándékokkal, programokkal, 
meglepetésekkel várják egész év-
ben az ügyfeleket, és mindenkit, 
aki szeretne csatlakozni a Toyo-
ta családhoz. (x)

Kovács 
Péter
tulajdonos
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A kik kedden délután, azon a tel-
jesen átlagosnak ígérkező hét-
köznap délutánon elmentek a 

zeneiskola Budai Imre termébe, hogy 
meghallgassák Dobosné Pecznyik Ibo
lya A mindenséggel mérd magad! cím-
mel meghirdetett előadóestjét, nagyjá-
ból tudták, mire számítsanak, hiszen a 
nyugalmazott tanárnőt többször is hall-
hatták már verseket mondani. De elég 
hamar kiderült, hogy nem egészen az 
történik, amit elképzeltek. Egy önálló 
est ugyanis nem kiállításmegnyitó vagy 
fellépés egy rendezvényen, mint amit 
Pecznyik Ibolyától már megszokhattak, 
egyszersmind meg is szerettek. Hanem 
egyszemélyes próbatétel a közönség fi-
gyelmének elnyeréséért és fogva tartá-
sáért. Mondhatni: monodráma, amely-
ben ugyan a költők lelke tárulkozik ki, 
csakhogy az előadó lelkén keresztül.
 Hogy Pecznyik Ibolya nagyon tud 
verset mondani, azt a versmondó ver-
senyekről hazahozott számos díja is iga-
zolja. De ez most más volt: itt egyenesen 
hozzánk akart szólni a nagy klasszi-
kusokkal és a válogatott kortársakkal, 
amelynek mindig komoly tétje az, hogy 
amikor az ember nagyon meg akarja 
mutatni – a családjának, a barátainak, 

a távoli városból ide-
utazott hajdani osztály-
társaknak, a gimnazis-
ták jelenlévő küldöttsége 
személyében a mindenkori 
legkritikusabb korosztálynak, 
a drukkereinek és az ellendrukkerei-
nek – abból általában süt a görcsös erő-
feszítés.
 Pecznyik Ibolya profizmusa ezt lát-
szólag könnyedén elsöpörte, mi pedig 
már az elején, a József Attila-ciklussal 
meg voltunk fogva.
 A profizmus egyébként több részlet-
ben is megmutatkozott. Ez az előadás 
például nem csak a legjobbkor jött lét-
re – közel a költészet napjához, József 
Attila születésnapjához, Arany János 
születésének kétszázadik évfordulója 
évében – de helyi jubileumhoz is köze 
volt: A Monori Helytörténeti Kör Köz-
művelődési Egyesület – amelynek Do
bos György az elnöke, felesége pedig az 
ebbe a munkába bele nem fáradó segít-
sége – elődszervezete 1987. április 16-
án alakult meg, s azóta is folyamato-
san dolgozik.
 Profizmusra vall, hogy a bevezető-
ben megkérték a közönséget: ne tap-
soljon minden vers után, majd csak a 

legvégén, ha úgy ala-
kul, hogy elismerését 
akarja kifejezni.
 Ez aztán végül nem 
csak egyszerűen úgy 

alakult, hanem a vas-
taps után valósággal 

áradt az előadóhoz a sze-
retet, a gratuláció, a virág.

 Abszolút megérdemelten. A kiválóan 
felépített műsor József Attila korai zsen-
géitől a nagy verseken át – amelyek to-
rokszorító aktualitása valósággal a szék-
hez szögezte a hallgatóság érzékenyebbjét 
– egyre feljebb emelkedett. Nagy László, 
Baranyi Ferenc, Csukás István, majd a válo-
gatott kortársak, Varró Dániel, Lackfi János, 
Szabó T. Anna versei szólaltak meg. Ora
vecz Imre és Tóth Krisztina – mint utóbb 
kiderült – a lámpaláz okozta „átlapozás” 
miatt maradtak ki, véletlenül.
 Arany János azonban megidéződött 
a Toldi második énekével – de hát még-
sem sorolhatjuk fel most a teljes reperto-
árt. Pecznyik Ibolya bírta erővel, kedv-
vel, képességgel.
 Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! című 
keserű sorai után, ráadásként Szabó Lő
rinc Nyitnikék-je fényesítette ki újra a 
kedvet, és egyúttal az a remény, hogy 
a vers, a versmondók és a verskedve-
lők minden ellenkező előjel ellenére 
sem fogynak el. Remélhetőleg soha.

VERSÉRT  
virág és tapsvihar

Aki képes rá, hogy egy teljes órán keresztül elmélyült, várakozó 
figyelmet teremtsen a pódiumról, miközben egyik verset mon- 
dja a másik után, kevés és rövid szünetet beiktat va, hogy az  
átlényegülésből a hallgatóság is vis sza találjon közben  
önmagához egy ki csit – az tényleg nagyon tud valamit.

Itt egyenesen  
hozzánk akart szól-
ni a nagy klassziku-
sokkal és a váloga-
tott kortársakkal
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   A Monori Gazdakör és a Monori Borút 
Egyesület főzőversenyt hirdet május 27-én 
a Legfinomabb Orbán napi étel címért. Ne-
vezési díj nincs, csak előzetesen jelezni kell 
a főzőcsapat nevét és a főzés helyét. Az éte-
leket neves szakácsokból álló zsűri a pincék-
nél helyben fogja kóstolni 15 és 16 óra között. 
Eredményhirdetés és díjkiosztás a pincéknél 
17 óra után lesz. Jelentkezni a Monori Gaz-
dakör tagjainál tudnak személyesen vagy 
a monoriborutegyesulet@gmail.com címen 
elektronikus levélben.

   Fennállásnak ötvenedik évfordulóját mél-
tó módon kívánja megünnepelni a monori 
zeneiskola. A Ceglédi Erkel Ferenc Alapfo-
kú Művészeti Iskola kötelékébe tartozó tag-
intézmény hagyományteremtő programok-
kal és nagykoncerttel az emlékévre. A május 
20-i koncerten a zeneiskola Gyöngyharmat 
kórusa, majd a Bekton Ifjúsági Fúvószene-
kar és Mazsorett Csoport előadását nézhetik 
és hallgathatják meg az érdeklődők a mono-
ri piac- és fesztiválcsarnokban. A balmazúj-

   Immár kilencedik alkalommal várunk té-
ged is Monoron, július 10. és 14. között a Vi-

Orbán-napi 
főzőverseny

A Nagyszabású  
koncerttel ünnepelnek

Művészeti napközis tábor

Hirdetés

A Monorért Baráti Kör kezdeményezésére a jelen-
leg is itt folyó – országos figyelmet kiváltó – ásatá-
sokról Szarmaták Monoron címmel ismeretterjesz-
tő előadást tart Jászberényi Mónika régész május 
19-én, 17 órától. 
 Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Viga-
dóba a rendezők. 

Szarmaták Monoron

gadó Nonprofit Kft. által szervezett művésze-
ti napközis táborba. Minden nap 8 órától 16 
óra 30-ig más és más programokkal várjuk a 
jelentkezőket. A résztvevők számára tízóra-
it és meleg ebédet biztosítunk. 
 Foglalkozások szakemberek vezetésével: 
néptánc, moderntánc, kézműves-foglalko-
zások, sportnap, autóbuszos kirándulás. 
 Jelentkezési korhatár: hét- és tizenhat éves 
kor között. A tábor részvételi díja: 18 000 fo-
rint (testvérnek 14 000 forint), amely magában 
foglalja naponta a kétszeri étkezést, uszoda-
belépőt, a kirándulást és a foglalkozások esz-
közeinek árát. 
 Jelentkezni a Vigadó Nonprofit Kft. irodá-
jában személyesen lehet, június 16-ig. nfo

városi zenekar vezetője, karmestere Bekker 
Gyula, Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitün-
tetett zenepedagógus – a monori zeneiskola 
növendéke volt.
 Az eseményre ingyenes a belépés azon ér-
deklődők számára, akik előzetesen regiszt-
rálnak, és karszalagot vesznek a zeneiskolá-
ban. A 16 órakor kezdődő koncert helyszínén 
500 forintos áron lehet belépőjegyet vásárol-
ni, mely összegből kottaállványokat vásárol 
az iskola. nfo



 MONORI STRÁZSA | 2017. május18

PROGRAMOK

Hirdetés

ADY ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA FORRÁS 
KÓRUS ÉVZÁRÓ HANGVERSENYE
Május 5.
Vigadó, díszterem

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA
Május 9. 17 óra 30
Beethoven: V., c-moll szimfónia.
Városi zeneiskola

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK TALÁLKOZÓJA
Május 13. 
Művelődési ház

ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG  
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT TELEPI 
SZERVEZETE SZERVEZÉSÉBEN
Május 14. 14 óra
Művelődési ház

RÉGÉSZETI ELŐADÁS 
Május 19. 17 óra
Szervező: Monorért Baráti Kör.
Vigadó, emeleti oktatóterem

50 ÉVES A ZENEISKOLA 
Május 20.
Közreműködnek a zeneiskola tanulói, tanárai, az iskola 
Gyöngyharmat kórusa, valamint a Balmazújvárosi Bekton  
Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett Együttes.
Piac- és fesztiválcsarnok

Monori intézmények, civil  
szervezetek, egyházak programajánlója

GANG KONCERT 
Május 26.
Közreműködnek a Városi Zeneiskola tanulói.
Petőfi utca, Belvárosi sétány

NEMZETŐR-GÁLA
Május 27.
Művelődési ház

ORBÁN-NAP
Május 27. 
Szent Orbán tér

HŐSÖK NAPJA 
Május 28. délelőtt
Szervező: Monor-Nagytemplomi Református Egyház  
és a Monori Római Katolikus Egyházközség. 
I. és II. világháborús emlékművek

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉVZÁRÓ
Május 31.
Művelődési ház

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI  
DÖNTÉS ÉVFORDULÓJÁN
Június 3.
Gera-kert  

A programok részleteiért keressék a megadott elér-
hetőségeket vagy az egyesületek, klubok vezetőit! 

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 11  000 Ft-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: www.mobilmernok.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G

Monor, Deák F. u. 2.
Ha prémiumkategóriás cognacot 

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

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

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

A veszettség 
elleni kötelező 

védőoltást egész 
évben folyamatosan 

végezzük!

Bővebb információ és jelentkezés: 
06-30/983-8561

Domján Lakberendezés Kft. bútorüzletébe 
jól szituált 

eladó hölgyet keres.
Versenyképes jövedelem! 

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET
keresünk 2 műszakos (12 órás)  munkarendbe 

a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐKET
ÉS TARGONCÁSOKAT

keresünk kereskedelmi raktárba, 
2 műszakos munkavégzésre Alsónémedibe.

 Pilis, Nyáregyháza, Monor irányából ingyenes céges 
busszal a bejárás megoldott. Felvételi interjú: 

2017. május 24. szerda, 13.00 óra, Monor, Bocskai u. 1.

Érdeklődni: 06 70 342 1653

Kiadó  
Monor központjában 20 m2-es 

felújított helyiség  
üzletnek, irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni napközben  
a 06-30/472-5616  

telefonszámon lehet!

MOZDULJ MONORON
Május 6. 15 óra 30
Aerobikedzés Katus Attilával és városi futóverseny.
Kistó és Tavaspark

KÖZÖS NEVEZŐ  
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Május 8. 17 óra
Várhalminé Czinke Mária  
és Nagy Pál László kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

MEDITÁCIÓS EST KÜLÖNLEGES  
KELETI HANGSZEREKKEL
Május 14. 19 óra
Vigadó, emeleti oktatóterem

IVÓ-NAPI VILLÁMCSŐDÜLET
Május 19. 18 óra
Várjuk az érdeklődőket szeretettel,  
hogy Bor Ivó barátunkat együtt köszöntsük  
neve napja alkalmából!
Városközpont

STRÁZSAHEGYI TEKERŐ 
Május 20.
Amatőr terepkerékpár-verseny. 
Bacchus tér és környéke

BUBORÉKBULI 
Május 28.
Városi gyereknap.
Balassi utcai játszótér és KRESZ-park

A Vigadó programjai

A programok részleteit 
megtalálja a www.
vigadokft.hu weboldalon.  
Információ, jegyrendelés: 06-29/413-212-es telefonszá-
mon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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dr bíró  Tisztelt ebtartók !
 Ezúton ajánlom figyelmükbe a veszettség elleni 

védekezés részletes szabályait taglaló rendeletet. 
 Részlet a  164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet ből 

 ( a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól).

4. § (1) Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és 
laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével– veszettség 

ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállat-
orvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,

ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző 
állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdonátruházás 
esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a 

közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást végző 
állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
(a továbbiakban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés g) pontjában leírtak szerint az oltás 

során közreműködni.
(7) Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb 

oltható.

 Rendelőnk a továbbiakban is egész évben végzi az ebek 
veszettség elleni immunizálását rendelési időben.  

(H–Cs: 9–12  és 15–18, P.: 9–12  ) 
 Kijáró állatorvosunk hívásra  házhoz is megy. 

 Elérhetőségünk: Tel.: 06-29/411-717 
 Bővebben a veszettségről: www. monoriallatorvos.hu

dr. Biró Péter Gábor állatorvos
Monor, Ady E. u. 27.

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

Parole
 NYELVISKOLA

Nyári  
intenzív nyelv-
tanfolyamok

július 3. és   
augusztus 19. között,

egyhetes turnusokban.  

Van 
egy heted?

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

KeréKpár SZAKÜZLeT
Minőségi  

kerékpárok

Nyitvatartás: H: 12–18, K–P: 9–18, Szo: 8–13, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memobike2011@gmail.com

A strázsahegyi tekerő hivatalos támogatója.

SPORT

   Speciális úszók versenyének adott ott-
hont a monori városi uszoda.
 Április 1-jén a monori városi uszodában 
mérkőztek meg a Magyar Speciális Olim-
pia úszószakágának versenyzői. 17 egye-
sület 106 nevezett versenyzője vett részt az 
idei év első regionális versenyén, melynek 
első alkalommal adott otthont a monori lé-
tesítmény.
 Wiesnerné Oravecz Éva, az úszószakág ve-
zetője elmondta, a speciális olimpia szak-
ágainak versenyzői tanulásban akadályozott 
vagy értelmileg sérült gyerekek és felnőt-
tek lehetnek. Az úszást általában nyolcéves 
kortól 30-35 éves korukig űzik a sportolók. 
Idősebb korukban a nagy fizikai megterhe-

   Április közepére véget ért a Pest megyei női 
kosárlabda-bajnokság alapszakasza. A bajno-
ki címvédő Monori SE felnőttegyüttese vég-
zett az élen, így megszerezte a jogot a döntő 
megrendezésére. A bajnoki kiírás szerint a he-
lyezésekről az első négy csapat részvételével 
szervezett négyes döntő dönt majd. Lapzár-
tánkig nem véglegesítették az időpontot, azt 
keressék majd a www.monor.hu weboldalon 
vagy a város hivatalos Facebook-oldalán. A já-
tékosok számítanak a szurkolók támogatására. 
 Akár monori házi döntő is lehet a nap vé-
gén: az utánpótláskorú játékosok fejlődése 
érdekében indított fiatalabb együttes szin-
tén résztvevője a döntőnek. Két, kosárlabdá-
ban hagyományosan erős város került még a 
legjobb négy közé: az OSE Oroszlányok és a 
nagykőrösi Pityke KSE.

Egy verseny, ahol  
mindenki győztes

lés miatt általában könnyebb sportágat vá-
lasztanak.
 A speciális olimpia mottója, hogy a ver-
senyeken mindenki győztes, ezért nem a ti-
zedmásodpercek lefaragása az elsődleges 
cél, hanem a sportolók értelmi, érzelmi és 
testi fejlődése, illetve a sport által nyújtott 
örömök élvezete. Természetesen az ered-
mények is számítanak, hiszen az olimpián 
a legjobbak versenyezhetnek, de az edzők 
nem rendelnek mindent alá az eredmények 
elérésének.
 A speciális úszók már a 2019-es Speciális 
Olimpia Nyári Világjátékokra készülnek, a 
monori verseny pedig a felkészülés egyik 
fontos állomása volt, ahol az edzők lemér-
ték, hol tartanak a sportolók a munkával.
 Speciális sportoló bárkiből lehet, aki sze-
retne sportolni és a fizikai terhelést is bírja. 
A jelentkezők általában a speciális olimpia 
szövetségéhez csatlakozott civil szervezetek 
és egyesületek segítségével jutnak el a szak-
ágakhoz.
 A monori helyszínnel és a szervezéssel 
az edzők és a sportolók egyaránt olyannyi-
ra elégedettek voltak, hogy az úszószakág 
következő versenyét is a monori uszodá-
ban rendezik meg, június 3-án. varga
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Monori alap- 
szakasz-győzelem 
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A Monori SE-ből induló, ma már az MTK színeiben ver-
senyző Bokros Blanka több számban is megméret-
tette magát a Debrecenben megrendezett fel nőtt- 
 ú szók országos bajnokságán, ahol csapatával két 
váltóban is dobogóra állhatott. Az ob zárónapján a 
négyszer százméteres vegyesváltóval ezüstérmet 
szereztek. Hatalmas csatában, kilenc századmá-
sodperccel sikerült megelőzniük a harmadik helye-
zett csapatot. Előtte a szintén négyszer százméteres 
gyorsúszás döntőjében volt érdekelt a kék-fehér egy-
let, a versenyszámban végül bronzérmet szereztek. 
 A még csak 17 éves Blanka egyéniben az összes 
pillangó számban rajthoz állt, 50, 100 és 200 mé-
teren is B -döntőt úszhatott. A verseny első napján 
a 200 méteres számban a 15. helyen végzett, más-
nap 50 méteren a 14. lett. Legjobb eredményét a 
100 méteres távon érte el, itt a 10. idővel ért célba. 
Nagy teljesítmény ez olyan számokban, ahol világ-
klasszis versenyzők sora méri össze erejét: többek 
között Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsa és Szilágyi Li-
liána voltak a monori lány ellenfelei.

Felnőttek  
között is megállja  
a helyét

Hirdetés

   Folytatódtak az országos diákolimpiai si-
kerek a II. korcsoportban. A karcagi verse-
nyen Nagy Máté az első, Békési Vencel pedig 
az ötödik helyen végzett.
 Április 8-án a serdülők kötöttfogású válo-
gató versenyén, Budapesten Pénzes Péter 85 
kg-ban az első helyen végzett. Ezzel az ered-
ményével kivívta a jogot, hogy május 18–21. 
között a Belgrádban serdülőknek rendezett 
Európa bajnokságon indulhasson.
 Április 23-án Mezőfalván a Serdülő Diák 
Kötöttfogású Területi Birkózó Bajnokságon 3 
arany, 3 ezüst és 5 bronzérmet szereztek  bir-
kózóink. 
 Aranyérmes: Pénzes Péter, Nagy Máté, Bé-
kési Vencel. Ezüstérmes: Fekete Sándor, Kellner 

   Április második hétvégéjén sikeresen sze-
repelt a Monori SE ritmikus gimnasztika 
szakosztálya a Vecsés Kupán, illetve a Ve-
csési Nemzetközi Kupán is.
 A Vecsés Kupán (a különböző kategóriák-
ban) első lett: Vitéz Tamara, Barta Bianka, Pál 
Zsófia, a Borzsák Zsófia-Kékes Virág duó és Eger
vári Virág.
 Második helyen végzett: Demkó Fanni, Má
nya Dorina, Balázs Barbara és Gubinyi Kiara. 
 Harmadik helyezést ért el: Varga Dóra. 
 A Vecsési Nemzetközi Kupán ezüstérmmel 
állhatott dobogóra: Antal Panni és Bátorfi Jú
lia is. B.G.

   Jól szerepelt a Monori SE karateszakosz-
tálya a Nyílt Shito Országos Bajnokságon. A 
36 résztvevő egyesület között a 16. helyet sze-
rezték meg az éremtáblázaton. Összese 16 ér-
met (4 arany, 3 ezüst és 9 bronz) nyert a 15 ver-
senyzőből álló monori csapat.
 Formagyakorlatban aranyérmet nyert Er
dei Emma (12-13 év; 10-7 kyu), Seres Zente (8 év, 
10-9 kyu), Szlovák  Zsombor (9 év; 10 kyu), Tóth 
Mátyás (10-11 év; 10 kyu). Ezüstérmet nyert: 
Erdei Péter (10-11 év, 9 kyu). Bronzéremmel tér-
hetett haza: Pinczés Máté (12-13 év, 10-7 kyu) 
Seres Ábel (10-11 év, 9 kyu) és Tóth Mercédesz 
(12-13 év, 10-7 kyu).                                       
 Küzdelemben ezüstérmet nyert: Bodrogkö
zi Huba (9 év, -27 kg) és Erdei Péter (10-11 év, 

Monori birkózósikerek

Szép volt 
RG-sek!

Karatéban is jók a monoriak

Dániel, Ottrokocsi Attila. Bronzérmet hozott 
haza: Halász Patrik, Bíró Attila, Kellner Szabolcs, 
Balázs Levente és Deme Zoltán.  

Serdülő bajnok – Pénzes Péter

Csoportkép

A Monori SE sportolói 16 érmet nyertek

Birkózó Diákolimpia, Nagy M.

-30 kg). Bronzérmet nyertek: Bajkai Máté (16-
17 év, -68 kg), Leichter Barnabás (12-13 év, +45 
kg), Molnár Barbara (12-13 év, +45 kg), Seres 
Ábel (10-11 év, -40 kg), Seres Zente (8 év, -30 
kg), Váradi Bálint (14-15 év, -63 kg). 

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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2017. május 9-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
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Hirdetés

Február 25–26-án a Hódmezővásárhelyen megren-
dezett kétnapos Tavaszváró Nyílt Nemzetközi Úszó-
versenyen szerepelt a Monor SE 12 versenyzője. A 
47 egyesületet felvonultató versenyen a monori 
úszók a csapatversenyben a 20. helyen végeztek. 
 A számos szép időeredmény mellett 11 érmet (6 
arany-, 2 ezüst-, 3 bronzérem) valamint 18 pontszer-
ző helyezést gyűjtöttek be a szakosztály tagjai. 
 Aranyérmes: Barta Bianka (2009) 100 méter pil-
langón, mellen és gyorson is, valamint 50 méter 
mellen, gyorson és pillangón is.
 Ezüstérmes Barta Bianka  100 méter háton és 
Szabó Dóra (2008) 50 méter gyorson. 
 Bronzérmes: Szabó Dóra 100 méter pillangón és 
háton, valamint 50 méter mellen is. B. G. 

Tavaszváró  
úszóverseny

Táp, Termény • állaTeledel • galambeledel 
papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

Nyitvatartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

szombaton: 

8–14

t
á
pmonor, 4-es főút, a kőlerakat 

és az atlasz Hentesbolt között
06-70/579-4241

TáplerakaT
A régió legnagyobb választékával

1991 ótaGyári lerakat
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normál, prémium galambkeverék  
étkezési kukoricával: 2900 Ft/zsák
intenzív broiler indító 20 kg: 2590 Ft/zsák
akciós broiler nevelő 20 kg: 1990 Ft
Óriási galambkeverék akCiÓ   
„monori-mix” 25 kg: 2000 Ft  5db zsáktól

400 m2-en

ÓRIÁSI 
EMÉSZTŐ 

AKCIÓ  
vödrös, zsákos

grittek

AKCIÓS 
SERTÉS-
TÁpoK  

akár
80 Ft/kg-tól

NAGYKER  
ÁRoN!
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   A tavaszi szezon kezdetének ingadozóbb 
teljesítménye után (amikor az első 6 mecs-
csünkbe 1 döntetlen és 3 vereség is – abból 
1 hazai – becsúszott) az utóbbi 4 mérkőzé-
sét sikerült a Monori SE-nek megnyernie 

– lapzártánkig, április 23-mal bezárólag.
 Mivel pedig a legyőzöttek közül kettő is 
(MTK II., DVSC II.) NBI-es együttes tartalék-
csapata volt, akik megtehették, és meg is tették, 
hogy NBI-es játékosokat is játszattak ellenünk, 
ez csak tovább növeli a monori labdarúgók 
győzelmeinek értékét. Jó érzés, hogy a sok sé-
rült ellenére is újra a tabella második helyére 
kerülhettünk, megelőzve a Jászberényt, csak 5 
ponttal lemaradva a vezető Kazincbarcikától.
 Dr. Selei András, sportigazgató szavai az 
utolsó mérkőzés után: – Gyerünk srácok, foly-
tassuk a sorozatot! Köszönjük az idegenbeli 

„hazai” pályát szurkolóinknak. Legyünk mi-
nél többen a hátralévő meccseken, és tegyünk 
közösen a sikerért!
 – Most fordulunk a bajnokság hajrájába, 
ezért úgy kell felfognunk, mintha 6 kupadön-
tőt játszanánk még! – mondta Horváth Dávid 
vezetőedző.
 Jászberénybe május 6-án ingyenes szurko-
lói buszt indít az egyesület. Jelentkezzenek és 

Lendületben  
a monori labdarúgók 

Monori gólöröm Hunya Krisztián gólja után

A Monori szurkolók is segítették a csapatot 

Startra várakozva

jöjjenek el minél többen szurkolni a csapat-
nak, mert megérdemlik! B.G.

Vigadó 

étterem
Monoron a  

városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

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

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket!

Napi menü: 
899 Ft/fő/3 fogás

2-féle levesből és  
5-féle második fogásból 
válogathat. 
Plusz egy napi 
desszerttel várjuk!

Minden nap 
Vigadó! www.monorivigado.hu
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Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonaink-
nak, barátainknak, ismerőseinknek és mind-
azoknak, akik elkísérték utolsó útjára Benyó 
Jánost, sírjára elhelyezték a kegyelet virága-
it, ezzel is osztozva mély gyászunkban.  

A gyászoló család 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
szeretett családtagunkat, Hevesi Andrást el-
kísérték utolsó útjára és sírjára elhelyezték a 
megemlékezés virágait.  A gyászoló család

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-bükk 
25-33 cm 17 000 Ft/m³, akác-tölgy-bükk  
vegyesen 17 000 Ft/m³, akác 17 000 Ft/m³.  
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget!  
Tel.: 06-20/343-1067

•   Monoron eladó-kiadó családi házat, la-
kást, telket keresek. Hívását előre is köszö-
nöm. Tel.: 06-20/397-4055

•   Eladó Monor, Vágóhíd dűlőn 25 m2-es 
présház pincével, jó állapotban. Irányár:  
2,3 millió Ft. Érdeklődni: 06-20/440-1415

•   Minőségi Staffordshire bullterrier 
kölykök kiállítás győztes, tenyészszemlés 
szülőktől hobbi és kiállítási célra is eladók. 
Telefon: 06-30/467-7216

Köszönet- 
nyilvánítás

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 220   000 – 260   000 forint
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria

Céges busz: Gomba, Pilis, Monor  
irányából

Könnyű fizikai munkára  
munkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

980 Ft/m2 -től, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

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

Nyitvatartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: memofoodmonor@gmail.com

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

Ingatlanába költöztek  
                        a méhek?

Telefon: 
06-30/467-7216, 06-70/607-4444

Ingyenes rajbefogást 
vállalok! 40 éves  
méhészeti  
tapasztalattal.



Akciós árak május 8-tól 20-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Erzsébet-
utalványt is  
elfogadunk

Konyhák, éttermek részére kiszállítást vállalunk: 06-29/412-046 • proatlasz@gmail.com

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú •  marha • sertés • mangalica • bárány   
vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák •  fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök  

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények  • füstöltek • vecsési savanyúságok

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

MINTABOLT

ATLAsz

Indul a grillszezon! Pácolt húsok (csirke, sertés) minden hét végén csütörtöktől.

Minden 15 ezer Ft felett vásárlónak ajándékot adunk!

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

799  Ft/kg

1999  Ft/kg

1399  Ft/kg

799  Ft/kg

1399  Ft/kg

399  Ft/kg

2200  Ft/kg

790 Ft/kg

799  Ft/kg

790  Ft/kg

850 Ft/csom.

199 Ft/db

2890  Ft/kg

1490  Ft/kg

499  Ft/kg

Adalékmentes kolbász
csípős, csemege

Csirkecombfilé
bőrös

Grill kolbász

Sertés hátsó csülök

Sertéstepertő

Házi zsír

Vaddisznó, szarvas, őz
apró hús 

gyf.

Pulyka apró hús

Csirkemell
csontos

Sertés apró hús

Grill mics
1/2 kg, gyf.

Friss báránylapocka

Friss pacal - csíkozott

Májas hurka

Sertésfej

Birka eleje/hátulja

1790  Ft/kg
1590  Ft/kg



2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: +36-20/389-8261

Nyitvatartás: 
 H–P: 8–18, 
Szo: 8–13, 

V: zárva 

Akció: 
2017. május 3–31.

illetve a készletünk 
erejéig.

Nem csak 

kereskedők 

részére!

Miller sör
palackos 
0,33 liter

Adrenalin  
energiaital 
0,25 liter

Canada Dry 
2,5 liter

Baba  
tusfürdő
400 ml

Soproni sör
palackos
0,5  liter

CBA sajtos 
kukorica-snack
50 g

Mlieko  
UHT tej
1 liter

Reno  
kutyaeledel
150 g

Riesenbrau  
sör
dobozos, 
0,5 liter

Queen  
Cola
pet, 2,5 liter

Mountain  
Dew
dobozos,  
0,33 liter

Jana  
babavíz 
1 liter

Jana ízesített  
ásványvíz 
1,5 liter

HB sör
dobozos, 
0,5 liter

249 Ft  
helyett

219 Ft

119 Ft 
helyett

99 Ft

349 Ft 
helyett

309 Ft

449 Ft 
helyett

399 Ft

179 Ft  
helyett

165 Ft

69 Ft 
helyett

55 Ft

189 Ft 
helyett

169 Ft

119 Ft 
helyett

99 Ft

149 Ft 
helyett

129 Ft

199 Ft 
helyett

179 Ft

135 Ft 
helyett

119 Ft

139 Ft 
helyett

115 Ft

219 Ft 
helyett

199 Ft

175 Ft 
helyett

159 Ft

Elpumps, LEO 
szivattyúk 

(felszíni, búvár, cső)  
és házi vízellátók  

nagy választékban

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

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

e-mail: szantho@monornet.hu

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

Nyitvatartás:  
H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.00, V: zárva

Ajánlatunk:

Zártszelvény, szögacél, laposacél

Hyundai elektromos barkácsgépek  

széles választékban

Szivattyúk, házi vízellátók  

kibővült választékkal  

(Elpumps, Pedrollo, DAB, Leo)


