
Az államalapítás 
   ünnepe

Tervezett program:

Remek eredményeket elérő, helyi borokat és kézműves finomságokat 
kóstolhatnak Monoron, az ezer pince városában! 

Monor,  
Szent István tér

 9:30 Új kenyér megáldása és ökumenikus megemlékezés a város főterén
   Köszöntőt mond Zsombok László,  

Monor város polgármestere, majd ezt követően
   ünnepi szentmise és istentisztelet  

a keresztény egyházak templomaiban
 17:00 Hét tenger Urai címmel interaktív gyerekműsor
 18:00  Fresco Bello zászlóforgatók  

reneszánsz bemutatója 
 19:15 Deák Bill Blues Band 
 21:00 Tűzijáték 
 21:15 Anna and the Barbies 

www.vigadokft.hu  •  www.monor.hu
monorvaros #monor #welovemonor #monorikozosseg  #ezerpince 
#ezerpincevarosa#1000pince #annaandthebarbies #deakbillgyula 
#deakbillbluesband @pasztorannaenekes @billkapitany  #aatb

A város főterén 

folytatódik a 

FröccsSzombat! 

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXVI. évfolyam 8. szám • 2017. augusztus 2. 

Megújul  
a Kistó vize 

Ingyenes lett  
a közmű- 
csatlakozás 

Sikeres  
monoriak

A szemét az 
utcán hever

Idősek  
világnapja

Erősít az MSE

Monor város hivatalos 
Facebook oldala 
közvetlenül elérhető, 
ha a QR-kódot 
mobiltelefonjával 
leolvassa.

Fröccs- 
Szombat

Tiszta udvar,  
rendes ház

Közösségi 
tereink

3. oldal

4. oldal

5. oldal

6. oldal

17. oldal

19. oldal 11 129
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MONOR
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Kossuth 
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Hasznos telefonszámok� mentők:�104���•���rendőrség:�107���•��tűzoltóság:�105���•��segélyhívó:�112

 Városüzemeltetés
 
KÖVÁL�Nonprofit�Zrt.�
29/411-309

 közösségi intézmények

Vigadó�Kulturális�és�Civil�Központ
Tel.: 29/413-212, 29/410-109

Dr.�Borzsák�István�Városi�Könyvtár
és�Helytörténeti�Gyűjtemény
Tel.: 29/412-246

Monor�Városi�Uszoda
29/614-500

 ÓVodák

Kossuth�óvoda�29/410-739

Napsugár�óvoda�29/413-228

Szivárvány�óvoda�29/410-885

Petőfi�óvoda�29/411-244

Tesz-Vesz�óvoda�29/413-414

 általános iskolák

Jászai�Mari�Általános�Iskola 
29/611-580

Kossuth�Lajos�Általános�Iskola 
29/410-862

Nemzetőr�Általános�Iskola 
29/610-370, -371, -372

Ady�Úti�Általános�Iskola 
29/412-406

  középiskolák

József�Attila�Gimnázium 
és�Közgazdasági� 
Szakközépiskola
29/412-230, 29/412-428

CSZC�Szterényi�József� 
Szakgimnáziuma� 
és�Szakközépiskolája�
29/413-822, 29/412-756

 HiVatalok

Polgármesteri�hivatal�
29/612-300
E-mail: titkarsag@monor.hu

Monori�Járási�Hivatal
29/612-360
E-mail: monor.jarasi.hivatal@pest.gov.hu

Kormányablak�és�Okmányiroda�Osztály
29/612-360, 70/489-9461
E-mail: monori.okmanyiroda@pest.gov.hu

� BIZTONSÁG

Monori Rendőrkapitányság
29/410-367

Monori�Polgárőr�Közhasznú�Egyesület
70/459-7073

Monori�Katasztrófavédelmi�Kiren-
deltség�és�Monori�Hivatásos�Tűzoltó�
Parancsnokság
29/610-010

  A köznevelés és közoktatás átszervezése 
nyomán a monori iskolák fenntartója is több-
ször változott, ezzel együtt a monori önkor-
mányzat sajátjának érzi az intézményeket és 
kollégaként tekint az ott dolgozókra – hall-
hattuk több fórumon is Zsombok László pol-
gármestertől ezeket a gondolatokat az utóbbi 
időszakban. A szavak pedig tettek formájá-
ban is megnyilvánulnak, hiszen idén is jelen-
tős összeget áldoz a város a saját költségve-
téséből az intézmények felújítására.
 Akárcsak tavaly, idén is három általános 
iskola szerepel a programban. Az Ady úti, a 
Nemzetőr és a Kossuth Lajos iskolák emeleti 
vizesblokkjai újulnak meg egy évvel a föld-
szinti részlegek felújítása után. A Jászai Mari 

  Az elmúlt időszakban több lakossági beje-
lentés is érkezett az önkormányzathoz, mely-
ben a Tavasparkban található Kistó környé-
kén érzékelhető bűzre hívták fel a figyelmet. 
A büdös szagot elsősorban az esti és a hajna-
li órákban, illetve eső után érezték a lakók 
– tudtuk meg. 

Megújulnak az általános 
iskolák a nyári szünetben

Kistó vízminőségének  
javítására kért ajánlatot  
az önkormányzat

Általános Iskola pedig csak azért nem szere-
pel a felsorolásban, mert ott tavaly nyáron az 
egész épületre kiterjedő felújítást végeztek.
 Az iskolai tanítási időszak végén megkez-
dődött munkálatok során teljesen újjáépítik a 
vizesblokkokat. A szaniterek és a burkolatok 
cseréje mellett a teljes csővezeték-hálózatot 
kicserélik,  a gazdaságos üzemeltetés érde-
kében pedig automata öblítésű piszoárokat 
szerelnek fel a mellékhelyiségekben.
 A bruttó 19 millió forint értékű munkákat 
idén is monori kivitelezőre bízták. A képvise-
lő-testület rendszeresen arra törekszik, hogy 
olyan értékhatárt állapítsanak meg, mely le-
hetővé teszi, hogy helyi vállalkozót bízhas-
sanak meg a kivitelezéssel.

 A felújítás szeptember elejére készülhet 
el, az önkormányzat jelentős ráfordításának 
eredményeként úgy indulhat a következő 
tanév, hogy összes monori általános iskolá-
ban megújultak a vizesblokkok

Az Ady Úti Általános Iskola földszinti vizesblokk-
ja a tavalyi felújítás után. Idén is hasonló mi-
nőségben újulnak meg a mellékhelyiségek  

 A Kistó szomszédságában található a Dabas 
és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV) szenny-
vízvákuum gépháza, ezért először az merült 
fel, hogy a kellemetlen szagok onnan ered-
hetnek. Az önkormányzat kérésére a DAKÖV 
vizsgálatot indított, mely során kiderült, hogy 
a gépházban nem található olyan probléma, 
amely a bűz előidézését okozná. 
 A vizsgálat során felkértek egy külső vál-
lalkozót is a Kistó vízminőségének ellen-
őrzésére. A megbízott Malatech Water Kft. 
már elvégezte a tó vízmintájának elemzését, 
amely során az derült ki, hogy a tó vizében 
túl nagy mennyiségben van jelen a foszfor 
és a nitrogén, ami a víz elalgásodásához 
vezet. Így a tó vizének oxigénellátottsága 
jelentősen romlott az utóbbi időben. Meg-
állapították, hogy a felmerülő problémák 
összessége lehet a felelős a környéken ter-
jengő rossz szagok miatt. 
 – A Kistó vizének megújításakor fontos 
szempont, hogy olyan megoldást találjunk, 
amely megteremti és hosszú távon fenntart-
ja a tó ökológiai egyensúlyát. A júliusi kép-
viselő-testületi ülésen döntés született egy 
átfogó szakértői munka elvégzésére vonat-
kozóan, erre kérünk most ajánlatokat kül-
ső cégektől – mondta Zsombok László polgár-
mester.
 A Kistó vízminőségének javulásához olyan 
beavatkozásokra lesz szükség, amely által a 
tó visszanyeri öntisztuló kapacitását – ter-
mészetesen ezt vegyszermentes kezelések-
kel kívánja elérni az önkormányzat.  V. 

Monor Város Önkormányzata pályázat útján érté-
kesíti a tulajdonát képező Csévi úti 7526 helyrajzi 
szám alatti építési terület megnevezésű ingatla-
nát. Az ingatlan területe 43,9 hektár (439 181 m2), 
ára 1 milliárd 317 millió 543 ezer forint (az igényelt 
legalacsonyabb vételár 3000 Ft/m²).   
 Az ingatlanon nincsenek kiépített közműcsat-
lakozások, jelenlegi övezeti besorolása Lke-4. A fo-
lyamatban lévő szabályozási tervmódosítást köve-
tően Gksz 2 lesz. 
 A pályázati ajánlatokat zárt borítékban folya-
matosan lehet leadni a polgármesteri hivatal köz-
ponti iktatójában. 
 A pályázati ajánlatnak minimálisan tartalmaz-
nia kell a pályázó adatait, elérhetőségét, milyen 
célra kívánja megvásárolni az ingatlant, a terve-
zett beruházást mikorra kívánja megvalósítani, az 
általa ajánlott vételár összegét, stb. 
 A pályázatokat a polgármesteri hivatal értékeli, 
véleményezi, és az illetékes bizottságok előminő-
sítését követően a képviselő-testület dönt a soron 
következő testületi ülésen a benyújtott pályázatok 
elfogadásáról vagy elutasításáról. Kettő vagy több 
elfogadott pályázat esetén árverést kell tartani. 
 A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágo-
sítás kérhető Monor Város Polgármesteri Hivatal 
(Kossuth Lajos utca 78–80.) 120-as számú műsza-
ki irodában Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfél-
fogadási időben személyesen, vagy munkaidőben 
a 06-29/612-314 telefonszámon. nfo

Építési területet 
értékesít az 
önkormányzat
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B artal Tamás, a Miniszterelnökség he-
lyettes államtitkára sajtótájékoztatón 
jelentette be a családok otthonterem-

tését, illetve a kkv-k versenyképességét segí-
tő kormánydöntést: július 1-jétől ingyenessé 
váltak a közműcsatlakozások, továbbá a kap-
csolódó eljárási díjak is mérséklődnek, ese-
tenként díjmentessé válnak, ezzel együtt az 
ügyintézési határidők is csökkennek. 
 A díjmentesség három szektorra vonatko-
zik, meghatározott fogyasztási mértékig. A 
gáz, a villany, valamint az ivóvíz- és szenny-

SIKERES MONORIAK

H étköznapi ember számára már 
ez a mondat is olyan távoli, el-
vont világot sejtet, ahová neki 

semmilyen bejárása nincs, ennélfogva 
nem is igen érdeklődik iránta. Pedig, ha 
kíváncsi lenne, az interneten Topál József 
nevére rákeresve nem csak az életmű-
vével kapcsolatos gazdag anyagra buk-
kanna, hanem az őt bemutató, külön-
böző portálokon megjelent portrékra 
is, amelyek közül az Innotékában 2013 
decemberében megjelent írás különösen 
jól sikerült. Megismerhetjük belőle nem 
csak a Topál vezetéknév eredetét, de azt 
is, miképpen lett a monori József Atti-
la Gimnázium diákjából biológus, vagy 
azt, hogyan irányította a véletlen, a sze-
rencse, netán maga a sors Csányi Vilmos 
professzor közvetlen munkatársai közé, 
és még sok egyebet, melyek összegzése-
kor szinte régi ismerősünknek érezzük 
rokonszenves, tudós földinket.
 Keretes írásunkban ennek a portré-
nak a segítségével próbáljuk Topál Jó-
zsef szakmai munkáját közelebb vinni 
a kedves olvasóhoz. Az általunk közölt, 
ismert és neves monoriakról szóló so-
rozat azonban leginkább azt sze-
retné bemutatni, miért marad-
nak hűségesek a városhoz ők 
is, akiknek módjukban állna 
kényelmesebb, netán diva-
tosabb lakóhelyet választa-
ni. Miért éppen Monor? – tet-
tük fel a kérdést ezúttal Topál 
Józsefnek is.
 – Tősgyökeres monori va-
gyok. Nem csak, hogy in-
nen indulok munkába és 
ide érkezem, de öt-
ven-egynéhány 
é v e  é l e k 
ugyanott, 
ug yan-
abban a 

házban – feleli, és tudományos ala-
possággal, részletesen elmondja azt 
is, miért van ez így.
 Vonattal jár, és bár az ingázásról ke-
veseknek jutna eszébe akár a legcseké-
lyebb pozitívum is, Topál József a ke-
vesek közé tartozik. Szerinte ugyanis 
a tömegközlekedés kifejezetten kedvez 
azoknak, akiknek egyébként kevés ide-
jük akad az olvasásra. Ő maga is szinte 
csak a vonaton tud szépirodalmat a ke-
zébe venni, de ha úgy adódik, útközben 
még dolgozni is lehetséges. Ennél fogva 
egyáltalán nem bánja, hogy ingázással 
már annyi időt töltött, mintha többször 
körbeutazta volna a Földet. Igaz – teszi 
hozzá – a kutatómunka nem jár kötött 
munkaidővel, gondolkozni, összegez-
ni, ötleteket lejegyezni otthon is lehet, 
a kutatás nem légkondis irodához kö-
tött munka. Monor pedig ebben is kife-
jezetten előnyös tulajdonságokkal bír: 
csendes, nyugodt, természetközeli. Az 
a családi házas környék, ahol Topál Jó-
zsef lakik, mindenképpen ilyen, lakó-
ja pedig – miképpen megfogalmazza – 

annyira vidéki ember, hogy a kertje 
nélkül elképzelhetetlennek érzi 

a mindennapjait. Soha eszé-
be sem jutott elmenni innen.
 A kérdésre, hogy ebben 
a hűségben benne foglal-
tatik-e az is, hogy ismeri a 
szeretett várost, és figyelem-
mel kíséri az életét, mosoly-

gós lesz a hangja, miközben 
válaszol: hát, az utcanevekkel 
nagy bajban lenne. Sokat vál-

tozott Monor az elmúlt 
években, gyakran 

elcsodálkozik, 
mennyi minden 
van már, ami ko-
rábban nem léte-
zett. Leginkább 

A Monoron élő, magát tősgyökeres monorinak valló 
Topál József tudományos tanácsadó – aki az MTA dok
tora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont 
Kog nitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének 
munkatársa – és az általa vezetett csoport a kutyák és 
gyerekek társas kognitív képességei témakörben kutat. 

A kormány újabb lépésének 
köszönhetően jelentős 
összeget takaríthatnak 
meg a családok, valamint a 
kis és középvállalkozások. 

TUDÓS EMBERNEK 
nem kell légkondis iroda, 
elég egy üde kert is

INGYENES LETT  
a közműcsatlakozás

„Biológus vagyok. A kognitív etológiához értek, 
de az elmeműködéssel foglalkozó viselkedés-
tudományok roppant sokrétűek. (...) Sorsom 
különös fordulata volt, amikor 2007-ben meg-
szűnt az az akadémiai kutatócsoport, amely-
nek én is tagja voltam. Egész pályám során 
az egyetemen dolgoztam, de talán másfél évig 
voltam egyetemi alkalmazott, egyébként min-
dig akadémiai státuszban voltam. 2007-ben te-
hát munkahelyet kellett keresnem. Ekkor ke-
rültem etológusként az MTA Pszichológiai 
Kutatóintézetbe.” 
 „A tudományban semmit sem adnak in-
gyen. De alapvető, hogy az embert érdekelje 
az adott probléma. Ha érdekli, és nem ragad 
le a felszínen, a dolgok mélyére szeretne látni, 
akkor esélyt ad magának a szerencsére. Én 
azért akartam kutató lenni, mert olyan dol-
gokat ismerhetek meg, amilyenek abban az 
összefüggésben senki másnak a fejében nem 
álltak össze. Legalábbis ezzel hitegetem ma-
gam.”
 „A fejlődéspszichológiai osztály vezetője-
ként a csecsemővizsgálatokban veszek részt. 
Kollégáim alapvetően eltérő modellekkel dol-
goztak, más nézőpontból látták a jelenségeket, 
mint én. És mégis olyan sikeresen kapcsolód-
tam – éppen az eltérő szemléletmód miatt – a 
gyermek-fejlődéspszichológia néhány problé-
májának vizsgálatához, hogy közösen alap-
vetően újat tudtunk mondani. Olyannyi-
ra, hogy rövid időn belül Science-cikk jelent 
meg arról, hogy a 9–12 hónapos csecsemők 
miért keresnek egy játéktárgyat negyedszer 
is ugyanott, ahova előzőleg háromszor elrej-
tettem, de negyedik alkalommal láthatóan 
más helyre tettem.”

A tudományban sem-
mit sem adnak ingyen

vízbekötéseknél a kedvezmény nem csak az 
új építésű ingatlanokra érvényesíthető, ha-
nem a lakóingatlan vagy az üzlethelyiség 
átalakításakor is igénybe vehető – hangsú-
lyozta a helyettes államtitkár.
 Egy átlagos méretű családi háznál vagy 
üzlethelyiségnél mindhárom közműcsatla-
kozás kialakítása esetén a családok 450 ezer 
és 1,9 millió forint közötti összeget takarít-
hatnak meg, a kkv-k pedig akár 2,8 millió fo-
rintot is megspórolhatnak a kormány dönté-
se miatt. 
 Az MTI közlése szerint az Országgyűlés 
által elfogadott törvény és a végrehajtását 
szolgáló kormányrendelet értelmében díj-
mentessé válik a legfeljebb óránként 4 köb-
méter és a legfeljebb 32 amper névleges tel-
jesítményű fogyasztásmérők beszerelése, 
valamint a 32 milliméter átmérőjű ivóvízve-
zeték és a 160 milliméter átmérőjű szenny-

vízvezeték bekötése. Ezek egy nagyobb lakás 
vagy egy átlagos méretű családi ház, illet-
ve egy átlagos méretű üzlethelyiség ellátá-
sához elegendőek.
 Teljesen új szabály, hogy a gázbekötések-
nél az elosztó 250 méterig a közcélú vezeté-
ket is ellenérték nélkül építi ki. 
 A villanyszektorban az eddigi kétszeresére 
emelkedik az az elosztói vezetékhossz, amit 
az elosztótársaság ingyenesen biztosít. A ví-
zi közmű-szektorban a közműfejlesztési hoz-
zájárulást a lakossági fogyasztóknak már ed-
dig sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 
1-jétől a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed. 
A helyettes államtitkár kiemelte azt is, hogy 
csökkennek a gázszektorban a különdíjas 
szolgáltatások költségei.
 Július 1-jétől a fogyasztók jogorvoslatért for-
dulhatnak a műszaki-biztonsági hatósághoz, 
ha az elosztótársaság elutasítja közműkivi-
teli tervüket. Jogorvoslattal lehet élni akkor 
is, ha az elosztó elutasítja a terv szerint kivi-
telezett közmű átvételét. Ezek a jogorvoslati 
eljárások díjmentessé válnak.
 Jelentősen csökkennek a közmű-csatla-
kozásokkal kapcsolatos ügyintézési határ-
idők, valamint a korábbi határozatlan idő-
vel szemben meghatározott időhöz lesznek 
kötve a közművek szolgáltatásai. nfo

ÖNKORMÁNYZAT

a gyerekei révén szerez tudomást az 
újdonságokról, a város életében, prog-
ramjain részt venni nincs ideje. De a régi 
barátokkal, iskolatársakkal a heti foci-
meccseket csak nagyon komoly indok-
kal hagyja ki, mert azok alapértékek közt 
szerepelnek a fontossági sorrendben. A 
Strázsa újságnak pedig minden friss szá-
mát alaposan átolvassa. Molnár Anna

  A nyári időszakban megkezdődnek a sza-
badságolások, így a család el tud menni nya-
ralni. Sok esetben az úticél belföld, de elő-
fordul, hogy külföldön sikerül a családnak 
pihennie. A drága repülőút helyett gyakran 
esik a választás az olcsóbb megoldásra, ami a 
gépkocsival való közlekedést jelenti. Ezekben 
az esetekben azonban saját magunknak kell 
gondoskodnunk arról, hogy az úticélt bizton-

ságban és a lehető legkomfortosabb körülmé-
nyek között érjük el. Ehhez azonban fel kell 
készülnünk a hosszabb utakra, melyhez most 
pár hasznos információt biztosítunk.
 Az utazás előtt ellenőrizzük a gumiabron-
csok minőségét, a kormányberendezést, a fé-
keket, illetve a világító- és fényjelző berende-
zéseket. Praktikus, ha tartunk magunknál az 
autó csomagtartójában pótalkatrészeket.

Nyári közlekedés  A csomagokat, bőröndöket is a csomagtar-
tóban helyezzük el oly módon, hogy azok ka-
nyarodásnál és hirtelen irányváltoztatásnál 
ne mozduljanak el. Ha a gépkocsi hátsó cso-
magtartójában nem fér el az összes útitáska, 
használjunk tetőcsomagtartót ahelyett, hogy 
az utastérbe pakolnánk. 
 Tervezzük meg az utunkat GPS vagy in-
ternet segítségével figyelembe véve a fize-
tős útszakaszokat. A térkép manapság el-
avultnak tűnhet, de egy friss nyomtatvány 
GPS-jel hiányakor megoldhatja a problé-
mánkat.
 Legyenek nálunk a gépjármű iratai (forgal-
mi engedély, kötelező biztosítási szerződés) és 
a személyes iratok is (személyigazolvány, ve-
zetői engedély).
 Legyünk tisztában az útvonalon található 
pihenőhelyekkel, mivel szükség lesz egy hosz-
szú út során a pihenőkre. Ha a gépjármű uta-
sai között rendelkezik még valaki érvényes ve-
zetői engedéllyel, akkor felváltva vezessenek, 
mert balesetveszélyes és súlyos felelőtlenség, 
ha egy személy fáradtan vezet. Balesetveszé-
lyes helyzetbe sodorhatja utasait, ha fennáll 
az elalvás lehetősége.
 Gyereket szállítva gondoskodjunk arról, 
hogy bármikor tudjunk nekik inni- és enni-
valót adni, szánjunk pihenőidőt arra, hogy 
kinyújtóztathassák elgémberedett végtagja-
ikat velünk együtt. Legyen náluk játék vagy 
egyéb olyan dolog, ami leköti a figyelmüket 
(DVD-lejátszó), ne unatkozzanak. A gyere-
kek is mindig legyenek biztonsági övvel be-
kötve.
 Ha betartjuk ezeket a tanácsokat, kényelmes 
utat szervezhetünk családunknak, és mérge-
lődés, feszültség, veszekedés nélkül képesek 
leszünk egy hosszú utat biztonságban és nyu-
galomban eltölteni. Monori Rendőrkapitányság
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T ömegnyi ember járja az utcákat ilyenkor 
mindenfelé, többnyire még az éjszakai órák-
ban is. Hogy előre tervezetten indulnak-e, 

meghatározott programok felé, vagy csak hagyják 
magukat sodródni a többiekkel, hátha szerencsé-
jük lesz emlékezetes események közelébe kerülni, 
erre a kérdésre bizonyára ilyen választ is kapnánk, 
meg olyat is. Mi azért mégis megérdeklődtük, ki, 
hogyan, hol tölti majd, és egyáltalán, számon tart-
ja-e ezt az ünnepnapot?
 Déri Ágnest állítottuk meg először, akit a kérdés 
nem ért váratlanul, ugyanis – mint kiderült – min-
den évben pontos elképzelései vannak arról, mit 
fog csinálni ezen a napon. Hűséges látogatója a vá-
ros ünnepi programjainak, tudtuk meg, mégpedig 
azért, mert ezek a rendezvények egyre színvona-
lasabbak, és minden korosztály megtalálja közöt-
tük, amit érdemesnek tart meghallgatni, megnéz-
ni. Ilyenkor olyan együttesek is meghívást kapnak a 
városba, akiknek a koncertjeire máskor utazni kéne, 
nem kevés belépődíjért jegyet szerezni. Déri Ágnes, 
amint elmesélte, számos zenei élményhez jutott már 
az augusztus 20-i városi koncertek révén, így aztán 
mindig figyelemmel kíséri az ünnepi programkí-
nálatot.
 Muharos Józsefnét egy rövid ideig azért nem 
mertük kérdezősködéssel zavarni, mert Kornél, az 
unokája éppen a postaépület ereszcsatornájának le-
felé futó ágára ragasztott hirdetést olvasta fel igen 
nagy beleéléssel. Később kiderült, hogy Kornél az 
első általánost befejezve most megy majd második 

osztályba, és mint hallhattuk, szépen megtanult ol-
vasni. Nagymamájától pedig azt hallhattuk, hogy 
gyakran kilátogatnak az ünnepi rendezvények-
re, ha az előzetes programajánlóban olyat kí-
nálnak, ami a család apraját-nagyját érdekli 

– és általában van ilyen. Legtöbbször azért a 
budapesti tűzijáték is belefér még a nap prog-
ramjai közé – derült ki.
 Szomorú beszélgetés következett ezután Far-
kas Károlynéval, aki elmondta, hogy tanyán él, 
ahonnan nem könnyű kimozdulni, így azután ő 
nem is nagyon tartja számon sem a közösségi ösz-
szejöveteleket, sem az ünnepi programokat. A Strá-
zsa újságot a tanyára is kiviszi a postás, abból tájéko-
zódik a helyi eseményekről, de nem kívánkozik 
egyikre sem, különösen, amióta a férje is meg-
halt. Régen, amikor a gyerekek kicsik voltak, 
a tűzijátékot sokszor megnézték, az ő ked-
vükért egy-egy rendezvényre is ellátogattak, 
de számára azok a szebb napok véget értek 
– mondta Farkasné, akinek az örömet mos-
tanában már olyasmi jelenti, hogy az elektro-
mos rokkantkocsival a bevásárolt élelmiszere-
ket is könnyebben tudja a városból hazaszállítani.
 A Csoltkó Andrással való társalgás aztán kissé 
megvigasztalt bennünket. A fiatal egyetemista vá-
laszából ugyanis az derült ki, hogy számára augusz-
tus 20-a a születésnapja másnapját is jelenti. 19-én 
is ünnepel, aztán 20-án is. Bár utóbbit az előző 
miatt már kissé visszafogottabban, de a tűzijá-
tékban azért, ha teheti, elgyönyörködik. Már, 
ha úgy adódik, hogy éppen Pesten jár. Ugyan-
is általában úton van a barátnője gyulai lakó-
helye, a debreceni egyetem és Monor között. 
Most is a véletlennek köszönhető, hogy itthon 
van és összefuthattunk vele a főtéren – derült 
ki és már sietett is tovább a barátja társaságában. 
 Felderülve néztünk utánuk: a mikrovilágot is 
jobb mozgásban látni, mint bezárulva. Molnár Anna
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Az államalapítás és államalapító Szent 
István emlékére rendezett augusztus 
20i ünnepségek, kimondatlanul 
bár, de a nyarat is búcsúztatják. 

Monor – a város vezetésnek köszönhetően – egy dinamikusan  
fejlődő település. Darázsi Kálmán alpolgármester úrral történt 
beszélgetés után nyitott szemmel végigsétáltam Monoron, ér int 
ve a megmaradt szelektív hulladékgyűjtőszigeteket, majd fel
kerestem Takács Endre urat a KÖVÁL Zrt. vezérigazgatóját és 
feltettem neki néhány kérdést. Igazgató úr elmondta, hogy kér
déseim, jelzésem sajnos nem egyedi. Komoly problémákat okoz
nak Monor városának a megmaradt hulladékgyűjtőszigetek.

Csoltkó 
András

Déri  
Ágnes

Muha- 
ros Józsefné

Farkas  
Károlyné

KÖZÖSSÉG KÖRKÉRDÉS

MIT CSINÁL 
augusztus 
huszadikán?

A téma – a szemét – 
AZ UTCÁN HEVER

Az önkormányzat felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy a üveghulladék-gyűjtő konténerek 
környezetében térfigyelő kamerák működnek. 
Illegális szemétlerakás esetén a kamerák fel-
vételei visszanézhetők, a felvételek alapján a 
szemetelők beazonosíthatók, ami alapján el-
járás kezdeményezhető ellenük. 
 Szabálysértést követ el, aki közterületen 
vagy nem az arra kijelölt helyen engedély nél-
kül szilárd vagy folyékony hulladékot helyez 
el. Az elkövetők pénzbírsággal sújthatók.  V. 

Az ország számos területén erdőket, mező-
ket, kül- és belterületeket, utcákat, parkokat 
borít be a szemét. Néhány civil, aki nem bír-
ta tovább, hogy tétlenül nézze a környezet-
szennyezést, létrehozta a Hulladékvadászok 
internetes portált. A www.hulladekvadaszok.
hu oldalon többek között lehetőség van az il-
legális hulladéklerakatok bejelentésére – a 
jelentés egyszerű, egy adatlap kitöltésével 
megoldható – továbbá a témához kapcsolódó 
számos érdekes cikket, felhívást, folyamatban 
lévő hulladékvadászatot is közölnek az oldal 
szerkesztői. A weboldal kiegészítéseként egy 
mobiltelefonos alkalmazást is fejlesztettek, 
amely segítségével a felhasználók könnyen 
és gyorsan tehetnek bejelentést a felfedezett 
illegális szemétlerakatokról. Az alkalmazás 
egyelőre csak Android rendszert futtató ké-
szülékekre tölthető le a Google alkalmazás-
boltjából.  VN

Megütheti a bokáját, 
aki szemetel!

Hulladékvadászok

V alamikor a monoriak nagy me-
gelégedésére sze lek tív hul la dékgyűjtő-
szigeteket alakítottak ki. Nézzük most 

együtt, hogy ezeknek mi lett volna a szerepe? 
Mint tudjuk rengeteg hulladékot termelünk, 
aminek nagy része újrahasznosítható lenne, 
ha jogkövető magatartással az emberek való-
ban azt tennének a gyűjtőkonténerekbe, ami 
oda való. A feliratokon kívül a színek is segí-
tenek abban, hogy melyik konténerbe mi he-
lyezhető el. Sajnálatos tény, hogy egyre több 
probléma merült fel ezekkel a „lerakókkal”, 
hiszen voltak, akik valóban szemétlerakó-
ként kezdték el kezelni ezeket a gyűjtőszige-
teket. Általában frekventált – központi – he-
lyen voltak a tároló edények, és igen negatív 
volt a látvány egy-egy ilyen helytelen lakos-
sági „akció” után.
 Végül másfajta megoldás született: a ház-
hoz menő szelektív gyűjtéssel megoldott lett 
a műanyag, a komposztálható zöldhulladék, 
a papír és a fémdobozok elvitele. Gondolhat-
nánk, hogy ezzel minden rendben lett. Nem 
így történt. A hulladékszigeteket a szinte folya-
matos szemét lerakása, a helytelen használat 
miatt több helyen megszüntették. A hulladék-
gyűjtő-szigetek meghagyása komoly egészség-
ügyi vonzattal járhatott volna. Felteszem hát 
kérdésként, hogy azok akik mondjuk elhul-
lott állati tetemet helyeztek el egy-egy ilyen 
szigetnél, azok az emberek biztos, hogy eb-
ben a városban élnek? Nem érdekünk, hogy 
kulturáltan éljünk, szép, tiszta, rendezett kör-
nyezetben?
 A gondolatot folytatva – 4 hulladékgyűjtő- 
sziget megmaradt, mert törvényileg meg kel-
lett maradnia, mert Monoron az üveghulla dék 
elszállítása az ingatlanok elöl még nem meg-
oldott.
 Mivel is találkoztam utam során, amely-
nek hatására e cikk íródott? Az üveggyűjtő-
konténerek (4 helyen 2-2 darab) mellett, előtt, 
mögött szeméthalom.
 Hogyan is történhetett meg ez? Egy kelle-
mes nyári este, valahol, valamelyik monori 
utcában, egy családi házban összeszedték az 
éppen aktuális kidobni való szemetet. Kocsi-
ba rakták, elmentek a üveghulladék-gyűjtő-

szigethez és határozott, laza kézmozdulattal 
kidobták a szemeteszsákot. Arra sétált egy 
másik – valószínű, hogy ő is monori lakos 
– honfitársunk, és azt gondolta magában, ha 
ő lerakhatta, én is lerakom a szemetemet. Eb-
ből aztán egy kisebb domb keletkezett. „Egy 
bolond százat csinál” –  hol van itt a környe-
zettudatos életmód? Ne azokat az embereket 
tekintsük követendő példának, akiket nem 
érdekelnek a szabályok! 
 Fegyelmezett magatartással kell környe-
zetünket tisztán tartanunk. Ehhez Monoron 
még az is biztosítva van, hogy a hulladéklera-
kó udvarba szinte mindennemű hulladék sze-
lektíven elhelyezhető. 
 A KÖVÁL Zrt. mint közterület-fenntartó 
hiába próbálja a megmaradt üveggyűjtő-hul-
ladékszigeteket rendben tartani, lakossági se-
gítség is kell, hogy az üveghulladék a tároló-
edényekbe kerüljön, melléjük pedig semmi!
 Takács Endre vezérigazgató úrhoz kérdés-
ként intéztem, hogy mi lehetne a megoldás, 
hogyan tűnhetnének el Monorról a hulladék-
gyűjtő-szigetek? Hogyan tűnhetne el a sze-
mét? Szankcionáló, vagy ösztönző rendszer 
hozná-e a várt eredményt? 
 Büntetés – talán segítene. Az emberek oda-
figyelése – hatással lehetne. Ösztönzés, fejlesz-
tés, tudatosság – ezek a kulcsszavak.

 Majd ha megoldódik az üveghulladék in-
gatlanok elöl való elszállítása, majd ha min-
den ingatlantulajdonos 3 szelektívgyűjtő-
edénnyel (sárga, zöld, hagyományos) oldhatja 
meg a háztartási hulladék szétválogatását, ami 
tisztább, szagmentesebb összegyűjtést tesz le-
hetővé, majd ha az emberek tudatában, fejé-
ben lesz akkora rend, hogy megértsék lassan 
elborít minket a szemét és csak mi tehetünk 
ellene, talán akkor eltűnhet az utcákról min-
dennemű hulladék!

Szentirmai Máté Gábor 
– Környezetgazdálkodási Agrármérnök 
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A városfejlesztési tervekben 
– az utóbbi jó néhány évben – 
hangsúlyosan szerepel minél 
több közösségi tér kialakítása; 
tudatosan törekedve arra, hogy 
egyre otthonosabban érezhes
sük magunkat településünkön. 

Közösségi TEREINK

É letvitelünk, közérzetünk, társas kap-
csolataink alakulása – ma már ezt Mo-
noron is mindenki érezheti – szorosan 

összefügg azzal, hogy milyen környezetben 
élünk.
 Például a közelmúltban felújított Orbán- és 
Bacchus tér, a gyógynövénypark, a KRESZ-
játszótér vagy a Kistó környékének rendbe-
tétele igazolhatja ezt. A sétálóutca és a vá-
rosközpont rehabilitációja pedig különösen.  
Decemberben lesz immár fél évtizede, hogy 

„karácsonyi ajándékként” átadták megújult 
centrumunk köztéri első ütemét; szalagátvá-
gással, ünnepi díszkivilágítással, alkalmi mé-
zeskaláccsal, bejglivel, forralt borral és teával. 
A célszerűbb közlekedési megoldások, a cso-
bogó szökőkutak, a pihenőhelyek és a parko-

sítás mellett ma már 
egyértelművé vált, 
hogy a közösségte-
remtés egy új lehető-
ségét is jól elősegítette 
főterünk átrendezése. 
Egyházaink, intézmé-
nyeink, civil szerve-
zeteink jól élnek is az-
zal, hogy nyitottabbá 
váljanak, e kínálko-
zó terület adottsága-
it felhasználva jobban 
megismertessék tevé-
kenységüket város-
unk érdeklődő polgá-
raival, illetve itt hívják 
fel figyelmüket aktu-
ális programjaikra.
 A hagyományossá vált adventi és augusz-
tus 20-i rendezvények mellett láthattunk itt 

sikeres passiójátékot, a zeneiskola évfordu-
lós programsorozata keretében énekkari és 
a tanszakok szabadtéri bemutatkozását, bor-
rendi rendezvényeket (Borvidékek Hétvégé-
je reklámot és megnyitót, Ivó-napi koccintót), 
de például a fogathajtóversenyre való figye-
lemfelhívást is. 
 Közösségi tereink így nem csupán csak épí-
tészeti szempontból gazdagíthattak minket.
 B.G.

Megújulnak a leg- 
hosszabb gyalogutak

  A képviselő-testület az elmúlt években ki-
emelten kezelte a városi gyalogosjárdák kor-
szerűsítését, új gyalogutak építését. Évről évre 
több mint 20 millió forint állt rendelkezésre a 
költségvetésben a monori járdák megújításá-

ra, így a 2017-es költségvetés megalkotásakor 
is tudni lehetett, hogy idén is jelentős összeget 
áldoz a városvezetés járdaépítésre, komforto-
sabbá téve ezzel a gyalogosok közlekedését.
 Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meg-
haladta a 20 millió forintot a járdaprogramra 
elkülönített összeg – a felhasználási elv azon-
ban változott. Az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján idén nem kisebb szakaszokat építenek 
városszerte, hanem a leghosszabb gyalogutak 
rendbetételére összpontosít az önkormányzat. 
Ennek az elképzelésnek megfelelően az Ady 
Endre utca vasúton túli szakaszán és a Kistói 
úti járdáknál kezdte meg a munkát a kivite-
lezést elnyerő vállalkozó. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is fontos szempont volt, hogy 
a munkálatok elvégzésével helyi vállalkozót 
bízzon meg az önkormányzat, így az említett 
szakaszok építését ismét monori cég végzi.
 A munkálatok június második felében kez-
dődtek, a kivitelező monolitbeton burkolatú 
gyalogutakat épít az elbontott, rossz minősé-
gű járdák helyén. Az új szakaszokra a szerző-
dés értelmében három év garanciát vállaltak.
 Szeptember végéig várhatóan kétezer-száz 
méter hosszan, több mint háromezer négyzet-
méter új járda készül el.

ÖNKÉNTESSÉG

M it érdemes tudnia a Lions Clubokról 
annak, aki most találkozik először ez-
zel a névvel?

 – A nemzetközi klubhálózatot Amerikában 
alapította Melvin Jones, pontosan száz évvel ez-
előtt, ezért világszerte idén ünnepeljük az ala-
pítás centenáriumi évét. A Lions Club azóta a 
világ egyik legnagyobb jószolgálati szerveze-
tévé nőtte ki magát, közel másfél millió tagja 
van, a taglétszám pedig folyamatosan növek-
szik. A klubok legfontosabb feladata a szolgá-
lat, ezt tükrözi a jelszavunk is: we serve, azaz 
szolgálunk. A klubok elsődleges célja a látássé-
rültek támogatása volt, de napjainkban továb-
bi fontos célok is napirenden vannak, az idén, 
a centenáriumi év kapcsán például az ifjúság 
támogatása, az éhínség elleni küzdelem és a 
környezetvédelem is nagy hangsúlyt kap.

– Hogyan és mikor alakult a monori klub? 
 – Magyarországon közvetlenül a rendszer-
váltás után alakult meg a Lions-mozgalom. A 
Monor Hegyessy Lions Club a kecskeméti szer-
veződésről vált le, 1993-ban. Az alapítók célja 
az volt, hogy a közvetlen környezetükben vé-
gezhessék a jószolgálati tevékenységüket.

– A klubok válogatott tagokból állnak, nem is lehet 
egykönnyen bekerülni. Miért van ez így?
 – A mozgalom egyik szabálya, hogy olyan 
emberek alkossák a klubokat, akik példát tud-
nak mutatni a helyi közösségen belül. Ezt a 
szempontot a mai napig érvényesítjük az új ta-
gok kiválasztásánál. Ez nem azt jelenti, hogy 
elitista szemléletű közösség a miénk, teljesen 
vegyes a tagságunk, vállalkozók, orvosok, ta-
nárok egyaránt vannak közöttünk. Taggá válni 
csak két tagtársunk ajánlásával lehet. A javas-
lat után jön egy féléves periódus, amikor a je-

lölt részt vehet az üléseinken, de nem 
szavazhat. Fél év elteltével titkos szava-
záson dönt a felvételről a tagság, de csak az a 
jelölt csatlakozhat, akit egyhangú döntéssel vá-
lasztunk meg. Ezáltal csak olyan emberek lép-
hetnek be közénk, akik mindenkinek elnyer-
ték a szimpátiáját. A létszámunk stabil, mindig 
húsz fő körüli a tagság. Jelenleg hárman vár-
ják a felvételüket, így ősszel tovább bővülhet a 
taglétszám. Fontos megjegyezni, hogy a klubo-
kon belül igazi barátságok szövődnek, nagyon 
jó és összetartó közösséget alkotunk. Minden-
ben számíthatunk egymásra, és ez világvi-
szonylatban is érvényes. Biztos vagyok benne, 
hogy a világ bármely pontjáról érkezne segít-
ség a klubtagoktól, ha az élet úgy kívánná. 

– Ön miért csatlakozott a monori klubhoz?
 – Szerettem volna az életem egy részét jó-
tékonyságra fordítani. Azzal tisztában voltam, 
hogy a világot nem tudom megváltani, és azt 
is tudtam, hogy mindenkinek nem lehet segí-
teni, mégis tenni akartam valamit azért, hogy 
egy picit jobb hely legyen a világ. Ez sarkallt 
a belépésre, mert ezeknek az elképzeléseknek 
ad egy keretet a Lions Club tevékenysége. Tíz 
éve lettem tag, azóta pedig nagyon sok hasz-
nos programnak lehettem a részese. 

– Említene párat?
 – Ilyen volt a Zongorát a városnak elnevezésű 
kezdeményezésünk, aminek az eredményeként 
2013-ban egy Steinway-zongorával ajándékoz-
hattuk meg a várost. Ezzel hozzá tudtunk járul-
ni Monor kulturális életének felpezsdítéséhez, a 

város pedig mintegy ellentételezésként évi két 
alkalommal biztosítja számunkra az ingyenes 
terembérletet újabb jótékonysági rendezvények 
megvalósítására. Minden évben ösztöndíjjal tá-

mogatunk két hátrányos helyzetű gimnazis-
tát, karácsonykor hátrányos helyzetű általá-

nos iskolásoknak juttatunk el karácsonyi 
csomagot, továbbá évről évre megren-
dezzük a Falánk Fánkfalók Találkozó-

ját, amely tavaly az év Lions-eseménye 
volt. Idén is sikeres volt a rendezvény, a be-

folyt összegből rendszerint a hátrányos helyzetű 
gyerekek nyári táboroztatását támogatjuk. Idén 
Kincsesláda néven egy új programot is útjára in-
dítottunk. A kezdeményezéssel a Tabán Tano-
da diákjait szeretnénk motiválni, a legjobb ered-
ményt elérő tanulók a klubunk támogatásával 
megtölthetik a saját „kincsesládájukat” az álta-
luk leginkább vágyott dolgokkal. Emellett fon-
tosnak tartjuk a Tabánban folyó roma zenei te-
hetséggondozás támogatását is.

– A beszélgetés elején említette, hogy világszerte idén 
ünneplik a Lions Club századik évfordulóját. Mono-
ron mivel készülnek a centenáriumra?
 – Amint említettem, idén nagy hangsúlyt 
kap az ifjúság támogatása, ide kapcsolódik az 
idén elindított Kincsesláda-programunk. Szeret-
nénk szemszűrést szervezni a hátrányos helyze-
tű lakosok számára, ebben segítségünkre lesz 
az országos klub szűrőbusza. A gimnázium-
mal együttműködve indítunk a végzősök szá-
mára egy mentorprogramot, amellyel a diákok 
pályaválasztását szeretnénk segíteni. Tervben 
van egy jótékonysági borárveréssel összekötött 
vacsora szervezése is, ezt várhatóan külföldi 
klubokkal együttműködve valósítanánk meg. 
Ezeken túl pedig van egy úgynevezett örök-
ség programunk is, ami a helyi közösségnek 
szól. Egy nagyszabású városképi projekttel kí-
vánunk Monor számára szolgálatot teljesíteni 
és valami maradandót alkotni. A belváros köz-
pontjában, a Kossuth utca 88. szám alatt talál-
ható társasház eddig kimaradt a fejlesztésekből, 
a jelenlegi formájában pedig rontja a városköz-
pont összképét. Az épület különleges adottsá-
ga a központ felé néző, összefüggő homlokzat, 
amely adja magát, hogy egy megújult képi vi-
lággal hozzájáruljon a belváros minőségi össz-
képéhez. Az elmúlt években egyre elterjedtebb 
lett a világon, hogy a városképet rontó tűzfalakat, 
összefüggő falfelületeket egyedi falfestésekkel, 
installációkkal, térplasztikákkal teszik „élővé”. 
Ennek a megvalósítására egy pályázatot írunk 
ki, melyre alkotók jelentkezését várjuk. A leg-
jobb pályaművet 300 ezer forinttal jutalmazzuk. 
Fontos, hogy a műalkotás a Lions Club nézetei-
vel azonos üzenetet is hordozzon, mint például 
a társadalmi béke, a szolidaritás vagy a közössé-
gi együvé tartozás fontossága. Reményeink sze-
rint ezáltal még szebb lehet Monor belvárosa. 

AZÉRT DOLGOZNAK, 
hogy jobb hely legyen a világ

A Monor Hegyessy Lions Club idén elnyerte 
a régió legjobb klubjának járó elismerést. Nem 
ez az első díj, amelyet a monoriak aktív tevé-
kenységük miatt érdemeltek ki, korábban a Fa-
lánk Fánkfalók Találkozóját az év legjobb Lions 
eseményévé választották. Emellett pedig fontos 
megemlíteni, hogy a monori klub alapító elnö-
ke Kafka István közel 30 éve végzett kiemelke-
dő munkájáért az országban először vehette át 
a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége ál-
tal idén elsőként adományozott életműdíjat. 

A régió legjobb klubja

A Monor Hegyessy Lions Club neve bizonyára sokaknak ismerősen 
cseng, hiszen a klub alapon működő szervezet a város idősebb 
civil csoportosulásai közé tartozik: jövőre lesz 25 éve annak, 
hogy a Hegyessy tanyán megtartották a jószolgálati szervezet 
alakuló ülését. A szervezet soros elnökével, Hégely Péterrel 
beszélgettünk a monori „oroszlánok” tevékenységéről. 

Az államalapítás ünnepén 
szervezett városi ren-
dezvény miatt le-
zárásra kerül a 
Kossuth Lajos 
utca a Viga-
dó és a katoli-
kus templom 
(Ady Endre ut-
ca-Mátyás király 
utca) közötti sza-
kasza.
 Az érintett útszakaszt 
20-án reggel hat órától, 21-én 
reggel hat óráig tartják lezárva a szervezők. Ugyan-
ebben az időszakban a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 
is lezárásra kerül a Forrás köz vonalában. Az érin-
tett szakaszon a Volánbusz járatai kerülőúton köz-
lekednek.
 A Kossuth Lajos utca egy része a gyalogos for-
galom elől is el lesz zárva az esti koncert alatt. 20 
órától a Deák Ferenc utca–Bajcsy Zsilinszky utca 
között csak a polgármesteri hivatal oldalán levő 
járdát használhatják az érdeklődők.
 A szervezők előre is köszönik a lakosság türel-
mét és együttműködését! nfo

Forgalomkorlátozás 
augusztus 20-án  
a városközpontban

xxx
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Az anyatejes világnap alkalmából idén is babafo-
tó-pályázatot hirdetnek a monori védőnők. A pá-
lyázatra gyermekenként egy darab tízszer tizenöt 
centiméter méretű fotót adhatnak le a jelentke-
zők, az ettől nagyobb méretű képeket automati-
kusan kizárják a versenyből.
 A fényképeket augusztus 20-ig adhatják le vé-
dőnőjüknél, szavazni a szeptember 9-én megren-
dezésre kerülő anyatejes világnapi rendezvényen 
lehet, melyet a Monori Művelődési Házban tarta-
nak 9 órától 12 óráig. Szavazatot adhatnak le a ren-
dezvény regisztrált vendégei, az eseményen kiosz-
tott hivatalos szavazólapon. A pályázat nyertese, 
valamint a második és a harmadik helyezett díja-
zásban részesül. V.

Babafotó-  
pályázat

A „porta szépségversenyre” május végé-
ig több kategóriában is nevezhettek az 
ingatlantulajdonosok és használók. A 

beérkezett pályázati anyagok alapján végül a 
júliusi képviselő-testületi ülésen családi ház és 
társas ház kategóriában hirdettek „nyertest”.
 Családi ház kategóriában hatan jelentkez-
tek, a társasházi közösségek közül pedig két 

nevezés érkezett – tudtuk meg Zsombok László 
polgármestertől. A jelentkezők portáit egy bi-
zottság személyesen is meglátogatta, a szemre-
vételezést követően pedig úgy döntöttek, hogy 
a látottak alapján minden jelentkező megér-
demli a Tiszta udvar, rendes ház elismerést 
– mondta Zsombok László.
 Családi ház kategóriában Tiszta udvar, ren-
des ház elismerésben részesült: Árki Istvánné, 
B. Szél István, Belcsik Józsefné, Horváth Marga-
réta, Kiss Zsolt, Vladár Zoltán.
 Társasház kategóriában a Kossuth Lajos 
utca 107. és a Mátyás Király utca 47. alatt ta-
lálható épületek lakóközössége érdemelte ki 
a Tiszta udvar, rendes ház elismerést.

Monor önkormányzata a tavalyi 
sikeres városi kezdeményezés 
után idén is meghirdette a Tiszta 
udvar, rendes ház pályázatot. 

Átadták a Tiszta 
udvar, rendes ház 

elismeréseket

A rendezett porták tulajdonosai
Zsombok László polgármester
adta át az elismeréseket

Rendezett társasházi porta

1997ben emléktábla örökítette meg a monori vasútállomáson a Magyar 
 Középponti Vasúttársaság által épített PestSzolnok gőzüzemű pálya
vonal 1847. szeptember 1jei ünnepélyes megnyitá sát. Ezen a 150. év
fordulón itt is fel lehetett szállni a sokak által nagy érdeklődéssel és 
szívélyességgel várt – Szolnokig és vissza közlekedő – nosztalgiavonat
ra, az egész napos ünnepségsorozat résztvevőjeként. Az idei, 170. évfor
dulón szintén indul majd egy hasonlóan gőzmozdonnyal vontatott em
lékszerelvény, ami két és fél órás út után csak Szolnokon áll majd meg.

A z 1847-es vonat, 16 kocsijá-
val és hétszáz utasával, 3 
óra 15 perc alatt tette meg a 

99 kilométert, az István nevű moz-
dony vontatásával. Előtte a Haza 
lokomotív biztosította az utat. A 
szolnoki ünnepi beszédet Kossuth 
Lajos mondta, de jelen volt Széche-
nyi István is. Petőfi szintén e vonal 
végigutazása után írta az új tech-
nikai vívmányt lelkesen üdvözlő 
Vasúton című versét.
 Monor fejlődésére is nagy hatás-
sal volt, hogy az 1846-ban átadott 
Pest–Vác szakasz után második-
ként településünket is bekapcsolta 
országunk gazdasági vérkeringé-
sébe ez az újabb forgalmas vasút-
vonal. A jó szállítási lehetőségeket 
kihasználva gazdasági vállalkozá-
sok települtek közelébe. Amikor 
pont 110 éve olcsó házhelyeknek 
parcellázták fel a síneken túli még 
nagy, lakatlan területeket, sok vas-
utas család építette meg itt ottho-
nát, fokozatosan kialakítva az Újte-
lepnek elnevezett városrészünket. 
Vasúton azóta is tömegek járnak 
be naponta dolgozni munkahe-
lyükre, illetve sokan, innen vagy 
ide, tanulni iskolájukba. A mono-
ri állomáson áthaladó napi átlag 
vonatszám ma már 220.
 Ha ez a vasút beszélni tudna! 
Nem csupán a szokványos itteni 
érkezésekről és indulásokról, ha-

nem sok minden másról is me-
sélhetne.  Például számos fontos 

– helytörténetünkben feljegyzett –, 
többször tragikus politikai ese-
ményhez is köze volt vasútállo-
másunk helyszínének.
 Ferenc József osztrák császár és 
magyar király 1889. szeptember 
23-án, a környékbeli hadgyakorlat 

megtekintésére, Gö-
döllőről különvonat-
tal érkezett Monorra. 
A Horn-féle gőzma-
lom (a mai sorom-
pó) melletti fogadá-
sán viszont a fából 

ácsolt lelátó összedőlt, az uralko-
dó merénylettől tartva kíséretével 
elvágtatott. Ennek súlyos politi-
kai következményei lettek Mo-
nor későbbi megítélésében. 1919. 
augusztus 2-án pedig a Tanács-
köztársaság átrobogó páncélvo-
nata lövéseket adott le az említett 
sorompónál felsorakozott, békés 
átvonulást ígérő román katonák-
ra. Véres megtorlás, számos ártat-
lan túsz kivégzése lett erre a vála-
szuk. 1944. július 7-én pedig innen 
indult el – a környékünkről össze-
gyűjtött 3549 zsidó emberrel – az 
első halálvonat. 2004-ben, a ho-

lokauszt 60. évfordulóján e már-
tírok emlékére került emléktábla 
a vasútállomás falára.
 De nosztalgikusabb, művészi 
hangulatokra is adott ihletet ez a 
pályaudvar. Például az 1915-ben 
itt élő költő, Falu Tamás számára. 
Vonatok című versében így en-
gedi szabadjára elvágyódó fantá-
ziáját: „Kimegyek sokszor az ál-
lomásra,/Jönnek lihegve fáradt 
vonatok./Lelkem mozdonyát elé-
bük fogom,/S ha elindulnak, ve-
lük robogok”.
 Arra viszont akkor még ő sem 
gondolhatott, hogy ma már kor-
szerűsített vasútállomásunkról 
az újjáépített vágányokon 19 perc 
alatt be lehet érni Monorról Kőbá-
nya-Kispestre, a fővárosból pe-
dig 1 óra 22 perc alatt Szolnokra 
is. Azt pedig a jelenlegi nemze-
dék sem nagyon remélhette, hogy 
a mostani – modern, villamosí-
tott, hangtalanul suhanó, wi-fit, 
digitális utastájékoztatást bizto-
sító, légkondicionált – helyi sze-
relvények után hamarosan eme-
letes kocsikban közlekedhetünk 
majd a fővárosba. A svájci Stad-
ler Bussnang AG és a MÁV-Start 
ZRT között ugyanis megszületett 
a megállapodás, hogy a Budapest–
Monor–Cegléd–Szolnok vonalon 
– az ingázók kiszolgálására – elő-
ször jelennek meg ezek az új eme-
letes, 600 ülőhelyes elegáns villa-
mos motorvonatok. Falu Tamás 
költői kívánsága – melyet az Állo-
máson című versben fogalmazott 
meg – azonban most is, és min-
denkor aktuális maradhat: „Sze-
rencsés utat, kerekek,/Szerencsés 
utat, ablakok,/Szerencsés utat, üt-
közők,/Ütközetlen utazzatok”.    B.G.

Egykor ilyen volt a vasútállomás épülete

Gőzmozdony katonákkal a monori vasútállomáson

Napjainkban ez a látvány fogadja
Monoron a vonattal közlekedőket
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A jövő szerelvényei az emeletes Stadler KISS vonatok

a vasúti közlekedés
170ÉVE 

indult nálunk

KÖZÖSSÉG

  A város képviselő-testülete 1 millió forintot 
szavazott meg közterületi faültetésre a követ-
kező egy évre. Egyúttal megbízta a város Klí-
mavédelmi Munkacsoportját, tegyen javasla-
tot arra, hogy a rendelkezésre álló összegből 
miképpen ültethető ki a legtöbb, a város adott-
ságaihoz illeszkedő fa- és cserjefaj. A rendel-
kezésre álló fakataszterek és saját összeírásai 
alapján a munkacsoport őszig értékeli a lehe-
tőségeket. Leé Richárd, a munkacsoport veze-
tője elmondta: a programot mindenképpen a 
lakosság bevonásával szeretnék elindítani, ez-
zel is arra ösztönözve a városban élőket, hogy 
tegyenek környezetükért és sajátjuknak érez-
zék a város zöldterületeit. PJ

Fásítási program 
indul a városban
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kulturált alkoholfogyasztás klasz-
szikus italát, a fröccsöt. 
 A bor és a szóda elegye ha-
zánkban ismét nagy népszerű-
ségnek örvend, fiatalok és idősek 
egyaránt szívesen fogyasztják. 
Sokak számára a fröccs a belépő 
a szőlőből készült alkoholos ita-
lok világába, ezáltal a borok nép-
szerűsítésében is jelentős a sze-
repe. Monoron is hasonló okból 
fogant meg egy új rendezvény, 
a FröccsSzombat ötlete: a Szent 
István téren augusztus 19-én bemutat-
kozó új program célja az egyre szebb 
eredményeket elérő monori borok nép-
szerűsítése. 

KÖZÖSSÉG

A VIGADÓBAN 
A nyár közepe látszólag csendesebb időszak a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ életében. A közösségi 
programokkal sűrűn gazdagított május és június után 
ezekben a hónapokban az ifjú párok legszebb napjának 
lebonyolítása a fő feladata a kulturális szakembereknek.

Egy napig újra a boré a 
főszerep a Szent István téren. 

M int ismert, a régi házasság-
kötő terem megszűnése óta 
a város legnagyobb terme, a 

Vigadó ízlésesen felújított díszterme és 
kisebb termei adnak helyet a polgári es-
küvői szertartásoknak. A házasságköté-
sek terén a nyári hónapok számítanak 
az év legsűrűbb időszakának. Június 
végéig több mint harminc szertartást 
rendeztek ebben az évben, ehhez ké-
pest augusztus végéig ugyanennyi es-
küvőt tartanak a polgármesteri hivatal 
által kijelölt beltéri helyszínen.
 Természetesen a programok előké-
szítése is folyamatosan napirenden van 
ebben az időszakban is: tovább folyta-
tódik az új és megújuló rendezvények 
sora. Az augusztus 20-i államalapítás 
ünnepe előtti napon mutatkozik be Mo-
noron a FröccsSzombat, mely célja az 
egyre szebb eredményeket elérő mo-
nori borok népszerűsítése. 
 Emellett az őszi hónapok tervei is 
körvonalazódnak. Szeptember elejétől 
ismét minden hétvégén ingyenes csalá-
di programok várják majd az érdeklődő-

ket. Idén is ekkor mutatkoznak majd be 
az egyenruhások a Kék lámpás napon; 
a művelődési házban lesz az anyatej vi-
lágnapja alkalmából szervezett rendez-
vény; a nemzetközi autómentes nap az 
uszoda parkolójában és persze a népze-
nei és néptánctalálkozó is.

 A tizedik, jubileumi évadát megkez-
dő Vigadó Kulturális és Civil Központ 
az ezt követő hónapokban is változatos 
programokat kínál majd. Pleszkán Fri-
gyes lánya, Écska és a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt jazz-virtuóz egykori ba-
rátai adnak közös koncertet októberben, 
több komolyzenei koncert mellett. Ismét 
vendégük lesz a József Attila-díjas Mül-
ler Péter és természetesen az október ele-
ji idősek világnapja sem maradhat el. 
 Reméljük, hogy a következő fél év-
ben is legalább olyan sokan látogatják 
majd a monori programokat, mint tet-
ték azt az év első felében!  M.V.

Pleszkán Frigyes lánya, Écska és a jazz-
virtuóz egykori barátai októberben ad-
nak közös koncertet Monoron

Müller Péter idén újra a Vigadó vendége lesz  

KULTÚRA

Esküvői 
szezon  

A fröccsé  
a főszerep

KULTÚRA

N yáresti baráti beszélgetések hű-
séges társa, a magyarosan fűsze-
rezett ételek jó barátja. Kániku-

lában kellemes 
frissítő, az el-
készítése pedig 
az egyik legegy-
szerűbb dolog a 
világon. Mind-
össze két ösz-
szetevőre van 
szükség és már-
is élvezhetjük a 

Helyszín: Szent István tér
Dátum: augusztus 19.
15:45  Az első három pontosan érkező láto-

gató vendégünk egy kisfröccsre!
16:00  Nyílt Nemzetközi Snóbliverseny a Mo-

nori Borút Egyesület szervezésében. A 
helyezettek serleg- és oklevéldíjazásban 
részesülnek, a győztes a FröccsSzombat 
2017. évi Snóbli Bajnoka kitüntető cí-
met érdemli ki! Részletek és szabályok 
a www.monoriborut.hu oldalon.

16:15   Csernik Szende székely népmeséi és 
játékai kicsiknek és nagyoknak.

17:15  Népi hangszerek bemutatója és hang-
szersimogató gyerekeknek (koboz, teke-
rőlant, ütőgardony, moldvai dob, do-
romb, magyar duda).

18:00  Hagyományőrző Kelevézek előadása.
20:00  Budapest Ragtime Band koncertje.

A FröccsSzombat augusztus 20-án is folyta-
tódik a város főterén!
 A programok ingyenesen látogathatók!
 További információ: www.vigadokft.hu

Tévedés, hogy kevésbé jó – írhatnánk 
rosszat is – borból is készülhet jó fröccs. 
Ugyanis a szénsav felerősíti a bor hibáit, 
ezért ha jó fröccsöt szeretnénk inni, jó 
bort kell hozzá választanunk. Jellem-
zően fehér- és rozéborból készülnek a 
fröccsök, alapanyagul friss, élénk savú 
bort válasszunk, kerüljük a hordóban 
érlelt fajtákat. Lehetőleg igazi szódavíz-
zel igyuk, azzal lesz a legjobb.
 A fröccs a benne található víz miatt 
kompenzálja az alkohol vízelvonó ha-
tását, ezért nyári melegben is bátrab-
ban ihatjuk. 

Programok

Jó borból  
készül a jó fröccs

 A FröccsSzombatot a Vigadó Kulturá-
lis és Civil Központ szervezi, de az ötlet-
gazda a Monori Borút Egyesület volt. A 
programok 15 óra 45-kor kezdődnek és 

egészen estig tartanak. Lesz nem-
zetközi snóbliverseny, népmesék 
és népi játékok, hagyományőrző 
programok és hangszerbemutató. 
Az eseményt a Budapest Ragtime 
Band koncertje zárja, ami már 
önmagában kuriózumnak szá-
mít. Ehhez társulnak még a jó-
fajta monori borok, amelyek vél-
hetően igazi élménnyé teszik az 
első monori FröccsSzombatot. 

Eladó Monor bElvárosában, 
forgalmas, jól megközelíthető helyen, bejáratott,  

4 éve sikeresen működő 
babadiszkont-vállalkozás, 

az üzlethez kapcsolódó  
webáruházzal együtt.

További részletekért hívja 

a 06-30/318-6073 telefonszámot!

Hirdetés
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KULTÚRA

A Pest Megyei Levéltárban megőrzött jegyzőkönyvek, levelezések 
(1921–1926) hűen tükrözik az ipartestület történéseit.

Hirdetés

A Rög, az Eszme és a Híd
A Római Katolikus Nagytemplom Plébániáján július másodikán a 
Mo noron élő Jezsó Ákos mutatta be legújabb, Megyek túlra (Magyar 
Napló, Budapest, 2017) című könyvét. A kötetet a Magyar Időkben a 
mi nap megjelent recenzió „megrázó, szép és nehéz” könyvnek nevezte.

565 Ft 
helyet t

Nyitva:  

H-P: 8-18, 

Szo: 8-13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

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

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Az akció 
2017. 08. 01–31.,  

vagy a készlet  
erejéig tart.

Tipp:

Nyeles 
súroló 
titán 
nyéllel

A tisztasághoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!

350  Ft

az újság 

fel mu ta tó-

já nak!

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

             

          

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

T öbbkötetes, jeles kortárs író-
ként él városunkban. Kér-
dezhetjük eddigi irodal-

mi munkásságáról?  
 – Két és fél évtizeden ke-
resztül aktív napilapos újság-
író voltam, többek között az 
Új-Magyarországnál, majd a 
Napi Magyarországnál, a Ma-
gyar Nemzetnél és a Reformnál 
is dolgoztam. Aztán másra vágy-
va kezdtem könyveket írni. Mostani 
könyvem már a tizenkettedik. Ez egy törté-
nelmi családregény. A történelem mindig a 
szerelmem volt. Ezen a területen haladok to-
vább. Előzőleg történelmi kalandregények 
mellett írtam szociológiai és politológiai mű-
veket, de interjúköteteket is Erdő Péter bíbo-
rossal, Tempfli József nagyváradi püspökkel. 
Két fantasy stílusú, és két mesekönyvem is 
megjelent. 

– A pozitív újat keresés mellett közös nevezőt is érez-
hetünk mindebben. Új könyvében is dominálnak a 
klasszikus keresztény konzervatív értékek, a hagyo-
mányok tisztelete, a hazaszeretet és a nemzettudat.
 – A Megyek túlra történelmi családregény, 
amely azt a generációt igyekszik bemutatni, 
amelyet Trianon idegenbe szakított, majd 1938-
ban az első bécsi döntésnek köszönhetően a 
Felvidék déli részével együtt hazatért, aztán 
pedig a világháború után újra elszakadt Ma-
gyarországtól. Könyvemben egy csallóközi 
családon keresztül maga a történelem tárul 
fel. Az 1938 és 1949 közötti világ. 

– A férfi főhős fogalmazza meg a horgony vagy vi-
torla, maradni vagy menni dilemmát:  „Én itt élek, 
de oda tartozom. Híd vagyok a két világ között.” 

Miért választotta most ezt a témát? Mit jelent a 
címben is megfogalmazott túlra kifejezés?
 – Nagyapám Érsekújváron, nagyanyám Po-
zsonyban született magyar állampolgárként, 
még Trianon előtt. Édesapám meg a Csalló-
közben látta meg a napvilágot, miután 1938-
ban hazánkhoz visszakerült az a terület. De 
azután a határ újra változott. Én már Buda-
pesten jöttem a világra. Könyvem apropóját 
az évforduló adta, hiszen hetven évvel ezelőtt 
kezdte meg a csehszlovák kormány a szlová-
kosítást nem vállaló magyar nemzetiségűek 
kitelepítését Magyarországra. Nagyszüleim-
nek is ez lett a sorsuk. Győr mellett teleped-

tek le. A kitelepítést azonban lélekben soha-
sem tudták feldolgozni, csak belenyugodni a 
megváltoztathatatlan ténybe. Halálukig nem 
tudták kiejteni azt a szót, hogy Csehszlovákia. 
Elveszített szülőföldjüket egymás között csak 
úgy említették: Túl. Vagyis az a föld, amely a 
Duna túloldalán van. Erre utal a cím. Az el-
veszített szülőföld utáni vágyakozásra. 

– Legtöbb ismert írása, az árokparti kismanó me-
séitől kezdve A világ koronájáig a remény, a hit 
és a szeretet érzésének fontosságát hangsúlyozza. 
Meghatározóknak tartja mostani regényében is?
 – Az ember számára a legfontosabb erény 
a hit, a remény és a szeretet. Csakhogy ezek 
az erények nem adják könnyen magukat. Ezek 
emberformáló erények. Könyvemben köz-
ponti szerepük van. Az első bécsi döntés va-
lósággá tette a felvidéki magyarságnak az 
anyaországhoz való visszatérés reményét. A 
Benes-dekrétummal viszont elveszett ez a re-
mény. A kitelepítés időszaka pedig maga a re-
ménytelenség. De minden alkalommal feláll-
nak a hőseim, és ezt nem lehet megtenni az 
egymás iránt érzett szeretet és a hit nélkül. 
Tartozni akartak valahova, magyarnak akar-
ták vallani magukat, ha hazájukat és házukat 
elvették, akkor is. Tanulságos ez, hiszen most 
sokan hagyják el országunkat, a jobblét utáni 
vágy miatt.

– Más mának szóló tartalmat is felvet regényében?
 – Egyoldalú lettem volna, ha a cseh és szlo-
vák álláspontot nem mutattam volna be, még-
pedig dokumentált hitelességgel. Mert ők sem 
voltak gonosz emberek. A korszak volt em-
bertelen. Könyvem borítóján egy híd látható, 
amely összeköti a Duna két partját. Ez egy 
jelkép. Fontos, hogy a népek egymásra talál-
janak. De ahhoz, hogy békésen együtt tudja-
nak élni, ki kell beszélnünk a fájó pontjain-
kat. Azt a hidat mindkét partról építeni kell. 
A Kárpát-medencében oly mértékben össze-
keveredtek a népek, hogy akik a kizárólagos-
ságot hirdetik, tévúton járnak. Csakis együtt 
tudunk boldogulni. B.G.

Jezsó Ákos Megyek túlra című regénye a magyar  
földtől elszakított generációt igyekszik bemutatni

xxx

P éldául a kovács 
iparosok szén-
ellátási gondjait 

csak a testületi választ-
mány szervezésében 
tudták enyhíteni. Az 
esz tergomszászvá-
ri kőszénbánya kéri a 
testület elnökét, hogy 
segítse elő a kovács-
szenet jegyzett mes-
terektől a 18 000 koro-
na összeszedését a 150 
mázsa szénért. Kovács 
iparosok voltak ekkor: 
Funovits József, Kovács Gábor, Kajli Imre, Lukács Miklós, 
Petrovics Károly, Rendek Sándor, Rendek Imre, Kiss Já-
nos, Bartos Márton, Hári József, Fényes István, Nagy Já-
nos, Nagy Imréné, Kobor István. Évenként váltották az 
elnöki tisztséget. Bekker Elek elnök segítette a szén-
beszerzést.
 Gyakran előfordult, hogy az országos szervektől 
átirat érkezett az ipartestülethez. Így például 1922-
ben a magyar sütők országos szövetségétől, melyet 
a sütőiparosok kollektívájával kellett megismer-
tetni. Borbély Kálmán, Balog Ede, Beningni Zsigmond, 
Brabander Gyula és Sámuel, Kovács György, Marek cég, 
Somogyi Pál, Szegő Géza, Szitár Mihály sütőiparosok 
vettek részt az ismertetésen. 
 Ebben az évben tanonckiállítást is szerveztek. Az 
elöljáróság, Rendek Sándor (1922. évi ipartestületi 
elnök és községi képviselő) indítványára, gondos-
kodott arról, hogy a tanoncok pénzbeli támogatást 
– összesen 1000 koronát – és egyénenként mint ki-
állítók, díszoklevelet kapjanak a közreműködésért. 
 1922 végén a Monori Általános Ipartestület taglét-
száma 278 fő, a tanonclétszám 154 fő, segéd 33 fő. Az 
évet záró elnöki jelentés szomorúan állapítja meg: „A 
mindenféle adóktól terhelt iparos társaink a munka 
hiány és a pénzbőség apadása folytán el voltak ke-
seredve, és sokan az évi tagdíjakat nem fizették be”.
 Figyelemre méltó, hogy 1923-ban az ipartestüle-
tek országos szövetsége a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszterhez emlékirattal fordult, és ebben azt kérte, 
hogy szülessen a fővárosban országos kézműves ka-
mara a kézművesiparos-társadalom egységes közpon-
ti vezetése érdekében. Többek között megállapítja az 

emlékirat, hogy: „Az 
1884: XVII. t.c. alkotta 
ipartestületek az ipa-
rosok erkölcsi és anya-
gi érdekeinek megvé-
désére, a mindennapi 
élet előkészítésére és 
felfegyverzésére nem 
alkalmasak. Olyan sze-
repet kellene betölte-
nie az ipartestületek-
nek, amely elsősorban 
gazdasági vonatkozá-
sokban támogatja, irá-
nyítja, megerősíti az 

iparost”. Az emlékiratot tíz országos érdekvédelmi 
intézményvezető, többek között Pálfy Dániel elnök és 
dr. Dobsa László IPOSZ-igazgató is aláírta.
 A Csornai és Járási Ipartestület (1923. január 10-
én) körlevelet küldött a monoriaknak, melyben kér-
ték: „Szólítsák fel a saját nemzetgyűlési képviselőjü-
ket, hogy aláírásával adjon biztosítékot arra, hogy a 
nemzetgyűlésen (az akkori parlamentben) tiltakozó 
szavát fel fogja emelni a kézműiparosság mellett”.
 Az 1923. november 1-jén életbe lépő új ipartörvény 
végrehajtása „igen komoly munkákat ró az ipartes-
tületekre”. Megvalósítása érdekében „ipartestületi 
tisztviselői” tanfolyamokat is rendeztek. A monori 
járási főszolgabíró, Madarász Elemér (Földváry Berta-
lan volt az elődje) többek között azt kérte az ipartes-
tülettől, hogy tanoncvizsgáló bizottságokat állítson 
fel –elnök és két tag összetételben. A községi kép-
viselő-testület pedig meghatározta a tanonciskola 
jövedelmét, melyet a „minden tanonc által befize-
tendő 20 kg tisztabúza átlag ára képezze (megálla-
pítva, hogy ez a költségvetés szerint az iskola ösz-
szes kiadásait fedezi)”.
 1923 decemberében a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara levélben kérte az ipartestületek elöljáró-
ságait, hogy az 1924/25-ik tanévben tartandó „ipari 
továbbképző tanfolyamokra” küldendő iparosok he-
lyi költségvetését készítse el. A következő években 
a Magyar Kir. Iparoktatási Főigazgatóság szervezte 
meg a fővárosi és vidéki továbbképző tanfolyamokat.
 Forrás: Bp. Pestmegyei Levéltár Monori Általános 
Ipartestület jegyzőkönyvei, 1921–1927.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai  
LXXXVIII.

Az ipartestület 
életéből

Fényes István kovácsmester (jobbról balra  
az ötödik) és a patkoltató kuncsaftok Fé
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Hirdetés

Hirdetés

Hölgyek 
      szigete

Monor, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

Nyitvatartás:
keddtől péntekig 9–17,
szombaton: 8–12

  Olasz tervezésű design táskák
  Stílusos ékszerek/gyűrűk 
nyakláncok, karkötők

  Impozáns fehérneműk
  És további káprázatos 
kiegészítőket találsz üzletünkben

PROGRAMOK

   Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az 
idősek világnapját, azóta minden év október 
1-jén megemlékezünk a Földön élő mintegy 
hatszázmillió 60. életévét betöltött emberről.
 Városunk idén is megemlékezik október 
1-jén a monori szépkorúakról. A Vigadó Non-
profit Kft. ezúton hívja meg önöket Monor Vá-
ros Önkormányzata által az idősek világnap-
ja alkalmából szervezett ünnepségére, melyet 
október 1-jén 15 órakor rendezünk a Monori 
Művelődési Házban (Bocskai utca 1.).
 Köszöntőt mond dr. Zsombok László, Monor 
polgármestere.

Idősek világnapja 
Monoron is

   A Vigadó Kulturális és Civil Központ idén 
ősszel is kezdő számítógépes tanfolyamot indít a 
tanulni vágyó szépkorú monori lakosok részére.
 Önnel is előfordult már, hogy valamit meg 
szeretett volna keresni az interneten, de nem 
találta? Próbálta felvenni a kapcsolatot a rég 
nem látott ismerősökkel, barátokkal, esetleg 
külföldön élő rokonokkal? Szeretne önállóan 
vásárolni a számtalan webshop egyikében? 
Megnézni a menetrendet, vagy az orvos ren-
delési idejét? A hivatalos ügyek intézésében 
is nagy segítség lehet az internet magabiztos 
használata.
 Ha önre igazak az iménti állítások, keressen 
minket a következő elérhetőségek valamelyikén: 
tel.: 06-29/413-212, e-mail: vigado@vigadokft.hu.
 Kezdő tanfolyam: ötször 2 óra. A tanfolyam 
díja: 5000 Ft/fő, melyet a jelentkezéskor kell be-
fizetni.
 Helyszín: Vigadó, új számítógépekkel felsze-
relt I. emeleti számítógépes oktatóterme (Mo-
nor, Kossuth Lajos utca 65-67.).
Jelentkezni a helyszínen, vagy a 06-29/413-212 
telefonszámon lehet.

Vigadó Kulturális és Civil Központ

Számítógépes 
tanfolyam 
nagyiknak

 A rendezvényen műsort ad az Alma Latina 
együttes, Magyar Csaba közreműködésével. Az 
Alma Latina együttes Máté Péter legszebb da-
laiból állította össze a néhai zenész tisztele-
tére az emlékműsort, melynek Máté Péter él! 
címet adták. A bővített felállásban a legen-
dás Express együttes alapító tagja, billentyű-
se, Magyar Csaba is közreműködik. Ő sokat 
turnézott Máté Péterrel még a 70-es években.
 Az ünnepségen való részvétel előzetes re-
gisztrációhoz kötött, amelyet a Vigadó portá-
ján személyesen, vagy telefonon a 06-29/413-
212-es telefonszámon tudnak megtenni. nfoA mikor bemegyünk egy üzletbe és le-

veszünk egy terméket a polcról, rit-
kán gondolunk bele, hogy azt hol, ho-

gyan, milyen körülmények között állították 
elő, kinek a munkája van annak elkészítése, 
termesztése mögött.

 Korábban ez kevésbé fordult elő, egyrészt 
sok szempontból önellátó volt a társadalom, 
ha mégsem, piacon, közvetlenül a termelőtől, 
termékelőállítótól vásároltunk. Ezzel szem-
ben ma globalizált világban élünk, magunk 
is meglepődnénk azon, ha egy-egy bevásárlá-
sunk után ki kellene számolnunk, hogy „hány 
kilométert eszünk?”, azaz mennyit utaztak a 
megvett termékek, míg elértek a bolt polcaira. 
 Az áruk, termékek utaztatása a szállítás-
ból eredő környezetszennyezés mellett még 
egy komoly veszélyt rejt magában: nem tud-
juk, hogy azt ki, hol állította elő. Használtak-e 
például, valamilyen növényvédőszert, tartó-
sítószert az előállítás során, és ha igen, mifé-
lét? (Az EU területén jellemzően egységes az 
ezzel kapcsolatos szabályozás, de ha az unión 
kívülről érkezik, ott már vannak jócskán elté-
rések.) Az, aki termelte, előállította, vajon ka-
pott-e méltó fizetést érte, nem kapcsolódik-e 
kizsákmányoló gyermekmunka a termékhez?
 

Termelőtől gyerme-
keink tányérjára
Ha a vásárlás mellett döntünk, keressük a he-
lyi termékeket, hazai árucikkeket, valamint a 
környezetkímélő gazdálkodásból, illetve mél-
tányos kereskedelemből származó bio- és fair 
trade termékeket, amelyek előállítása során 
óvják a környezetet és a termelők megélhe-
tését is biztosítják. Mindig olvassuk el a cím-
kéket, hogy tudjuk miből és hol készült, amit 
megveszünk.
 A vásárlás során nagyon fontos, hogy idény-
gyümölcsöt és -zöldséget válasszunk. Bizo-
nyára mindannyian kóstoltunk már paradi-
csomot és földiepret decemberben, ám azok 
zamata, vitamintartalma meg sem közelíti a 

nyáron termettekét, arról nem is beszélve, hogy 
igen gyakran a külföldről származó gyümöl-
csökön, zöldségeken növényvédőszer-ma-
radványok, felületkezelő anyagok (ami meg-
akadályozza, hogy a hosszú szállítás során 
megromoljanak) mutathatók ki.

Bevásárlás  
és hulladékcsökkentés
Vásárlás közben keressük az újrahasznosítha-
tó, természetes anyagból készült, javítható dol-
gokat. Figyeljük a csomagolást, törekedjünk 
rá, hogy ne vagy minél kevésbé legyen be-
csomagolva az adott termék. Mindenképpen 
legyen nálunk vászonszatyor, hogy ne kell-
jen minden alkalommal felesleges műanyag- 
vagy papírtáskát vásárolnunk.
 Lehet, hogy nem tudunk egyik napról a 
másikra tudatos fogyasztóvá válni, aprán-
ként is megváltoztathatjuk szokásainkat, ki-
mehetünk a helyi piacra, utána járhatunk mi-
lyen lehetőségek vannak a közelünkben. Ha 
igyekszünk odafigyelni vásárlásunkra, már 
jó úton járunk. Magyar Természetvédők Szövetsége

ZÖLDTIPPEK  
a vásárláshoz

Mindannyian fogyasztók va
gyunk, nap mint nap vásáro
lunk. Egyáltalán nem mindegy, 
hogy ezt hogyan tesszük. 

A monori piacot nem csak a helyiek szeretik 
és látogatják szívesen, a környékbeli telepü-
lések lakói is előszeretettel keresik fel vásár-
lásaik alkalmával. Zöldségek és gyümölcsök, 
hús- és hentesáruk, savanyúság, pékáru, ker-
tészeti termékek, falatozó, lángossütő és még 
sorolhatnánk, hogy mi minden lelhető fel a 
buszpályaudvar szomszédságában található 
piaccsarnokban. 
 A piacon kapható zöldségek és gyümölcsök 
vásárlásával segíthetünk a Föld terhelésének 
csökkentésében, mert a termékek kevesebbet 
utaznak, termelésük kisebb mértékben szeny-
nyezi a környezetet. 
 A helyi termelőktől az évszakoknak meg-
felelő zöldségeket és gyümölcsöket vásárolha-
tunk, ezáltal pedig a természettel is nagyobb 
harmóniába kerülünk. 

A környezetvédelem fontosságá-
ról, a fenntartható életmódról és 
a tudatos fogyasztásról további 
információt talál a Magyar Ter-
mészetvédők Szövetsége honlap-
ján: www.mtvsz.hu

Vásároljunk  
a helyi piacon! 

Természetvédők  
szövetsége

ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!

    Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől! Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra 

2017. szeptember 15-ig. 
Most ajándék mini
ventilátorral* várjuk.

* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton 
   résztvevők részesülnek a készlet erejéig, 
   a hirdetés felmutatásával, maximum 2017. szeptember 15-ig.

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

A fájdalommentes hallásvizsgálat után 2 hétig
ingyen hordtam a szinte láthatatlan hallókészüléket.

És a tévézés is újra közös, másokat nem zavaró
élmény, mert a hangok tisztán, a fülemben szólnak.

Azóta a zajos utcán is jól hallom, 
ahogy az unokám az óvodáról mesél.

www.victofon.hu

XXX
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Az NBIII Keleti csoportban a következő csapa-
tok ellen lép majd pályára a Monor SE: Balas-
sagyarmat, Cigánd, DEAC, Diósgyőri VTK 
II., ESMTK, Füzesgyarmat, Gyöngyös, Jász-
berény, MTK Budapest II., Nyírbátor, Putnok, 
Salgótarján, Tállya, Tiszafüred, Tiszaújváros. 

Ellenfelek

Hirdetés

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyamok indulnak

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

SPORTPROGRAMOK

Hirdetés

FRÖCCSSZOMBAT
Augusztus 19.
Új rendezvényre várjuk az érdeklődőket Monoron, 
melynek célja az egyre szebb eredményeket elérő mo-
nori borok népszerűsítése. Az esti hangulatról a Buda-
pest Ragtime Band ingyenes koncertje gondoskodik!
Monor, városközpont

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
2017. augusztus 20.
Monor, városközpont

MOCSÁRI KÁROLY KONCERTJE
Szeptember 15.
Vigadó, díszterem

AUTÓMENTES NAP
Szeptember 22.
Balassi utcai játszótér és uszoda parkolója

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ
Szeptember 23.
Piac- és fesztiválcsarnok

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Október 1.
Monori nyugdíjas kedves vendégeink számára a belé-
pés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kér-
jük, jelentkezzen a 06-29/413-212 telefonszámon, vagy 
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen!
Monori Művelődési Ház

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.

ANYATEJES VILÁGNAP
Szeptember 9. 
A Monori Védőnői Szolgálat idén is várja az érdeklődőket az 
anyatejes világnap alkalmából szervezett programjukra a 
művelődési házba szeptember 9-én. Fotópályázatra képei-
ket augusztus 20-ig adhatják le! További információ kérhe-
tő a vedono.monor@monornet.hu e-mail címen.
Művelődési ház

KÉKLÁMPÁS NAP
Szeptember 9.
Idén is megrendezésre kerül az egyenruhások közös csa-
ládi napja, a Kéklámpás nap. Ismerjék meg közelebbről a 
mentősök, rendőrök, tűzoltók és katasztrófavédők min-
dennapjait!
Balassi utcai sporttelep

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK  
EGYESÜLETÉNEK TALÁLKOZÓJA
Szeptember 9.
Művelődési ház

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

VENDÉGVÁRÓ REFORMÁTUS NYÍLT NAP
Szeptember 9.
A Monor-Nagytemplomi Református Gyülekezet nyílt csalá-
di napján megismerkedhetnek a keresztyén értékekkel, va-
lamint a gyülekezet aktív hétköznapjaival is. 
Kálvin tér

VÉRADÁS
Szeptember 13. 9 óra 30
Művelődési ház

BRIDGE-VERSENY A MONORI  
BRIDGE- KLUB SZERVEZÉSÉBEN
Szeptember 17.
További információ: 06-30/940-2360. 
Vigadó, díszterem 

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
Október 6.
Ökumenikus megemlékezés az Ady Úti Általános Iskolában.

A programok részleteiért keressék a megadott  
elérhetőségeket vagy az egyesületek, klubok vezetőit! 

SzigetSzentmiklóSi partnercégünk 
Számára kereSünk

www.prohuman.hu

összeszerelő operátor Munkatársakat 
2 műszakos munkarendbe. 

amit kínálunk: Fix alapbér + műszakpótlék  
+ jelenléti bónusz + cafeteria már az első hónaptól. 
a munkába járást több településről ingyenes céges 
buszjárattal biztosítjuk.  

Jelentkezés: job40@prohumanallas.hu 
vagy +36 30 525 4922 telefonszámon.

VÁLTOZÁSOK az MSE  
NBIII-as csapatának keretében
Egy bajnoki idény lezárulása után általában minden együt
t esnél előtér be kerülnek az átigazolási kérdések. Vannak, 
akik távozni szeretnének és vannak, akiket csapaterősítő 
szándékkal szeretnének megszerezni. A Monori SE háza 
táján mindkét tendencia erőteljesen érvényesült.

C sőke István ünnepélyes elbúcsúz-
tatása után hárman (Illés Bence, 
Miholics Milán és Sárközi Szabolcs) 

úgy döntöttek, hogy a versenysport he-
lyett inkább valamilyen polgári foglal-
kozást választanak. Balogh Péter, Bogá-
ti Péter és Schmidt Zsolt más csapatnál 
próbál szerencsét.
 Az előző szezonban kiemelkedően 
játszó Balanescu Dániellel – keretszalag 
szakadása miatt – olyan szerződést kö-
töttek, hogy tavasztól feltétlenül számí-
tanának rá.
 A távozók száma és az erősítés szán-
déka, valamint a feljutás lehetősége – 
az elért második helyezés ellenére is – 
szükségessé tette további jó játékosok 
beépítését csapatunkba. Ez ügyben is-

mét sikeres, nagy munkát végzett Baj-
ári Tamás szakosztályvezető és dr. Selei 
András sportigazgató, a BSS 2000 Kft. tu-
lajdonosa, Selei Ernő főszponzori támo-
gatásával. Még nem zárult le az átigazo-
lási időszak, amikor már hírt adhatunk 
az ide szerződők listájáról.
 Paulovicz Dániel: tehetséges fiatal kapus 
Pilisről, egyéves felnőttcsapatos múlttal. 
Barthel Gábor: 22 éves védő, Hatvanból. 
Tóth Ádám Sándor: 19 éves, gólerős csa-
tár, a Fővárosi Vízművektől (BLSZ I.o.). 
Mundi Zoltán: 23 éves kreatív középpá-
lyás játékmester, Hatvanból. Balogh Milán: 
23 éves gyors támadó, a Gyulától. Pintér 
Dominik: 23 éves baloldali szélső, illetve 
hátvéd, Szigetszentmiklósról. Csicsek Le-
vente: sokszoros utánpótlás-válogatott, 21 

éves, magas középcsatár, az MTK II. házi 
gólkirálya (kölcsönben).
 Ők valamennyien fejlődőképes, re-
ményt keltő fiatal labdarúgók. De az 
MSE keretének tagja lett  a bronzérmes 
U19-es csapat két saját nevelésű játéko-
sa: Fábián Dániel és Király Dávid is.
                                                                                                                                                      

Csoportbeosztás  
és sorsolás
Ebben a szezonban a 18 csapatos cso-
portok helyett 16 gárdával rajtol el az 
idény a Keleti, a Középső és a Nyugati 
csoportban egyaránt. 
 A 2017–2018-as bajnokság augusztus 
12-től június 3-ig tart. A 3 csoportelső jut 
majd fel az NBII-be, ahonnan a 18-20. he-
lyezett kiesik. Az NBIII-ból a 14-16. helye-
zett, valamint a legrosszabb 13. helyezett 
– összesen 10 csapat – fog kiesni, a me-
gyei, illetve a budapesti első osztályba.
 A Keleti csoport sorsolása alapján a 
Monor SE augusztus 12-én Salgótarján-
ban kezdi meg az idei őszi szezont. Első 
hazai mérkőzése 19-én (szombaton) lesz, 
a Balassagyarmati VSE ellen. 26-án pe-
dig Tiszaújvárosban lépünk pályára. A 
hónap minden mérkőzése 17 óra 30-kor 
kezdődik. B.G.                                                                                                                                            

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!

           Bocskai öltönyök is Nyitvatartás
H–P: 9–17, Szo: 8–12

KosztümöK és 
öltönyöK házaMonor, Kossuth Lajos u. 95.

06-30/468-7826
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SPORT

Hirdetés

Egy országos bajnokság döntőjébe való bekerülés 
maga is nagy dicsőség. Ha ott még egyéni csúcsja-
vításokkal is tud valaki szerepelni, az meg különö-
sen az. Ez történt a 2007-es születésű, a Monor SE 
színeit képviselő Bock Lucával, aki a II. Cápa Orszá-
gos Bajnokság 100 és 200 méteres mellúszásban 
is teljesítette az odajutáshoz szükséges szintidőt. 
Július 12. és 15. között Bock Luca Miskolcon, a Ke-
mény Dénes Sportuszodában a 10-11 évesek számára 
kiírt Magyar Bajnokságon vett részt. Legjobb egyé-
ni eredményeivel 100 méteren a középmezőnyben, 
200 méteren pedig még előbb tudott végezni. 
 B.G.

Cápa Országos 
Bajnokság

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198

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

V: zárva 

Akció: 
2017. augusztus 2–31.

illetve a készletünk 
erejéig.

Jégkrém 

kapható!

1 db  

AJÁNDÉK!

Nem csak kereskedők 

részére!

Részletek
az üzletben.

8 db bármely 0,5 l-es ARANY ÁSZOK-  
termék egyidejű vásárlása 
esetén

Arany 
Ászok sör
dobozos
0,5 liter

Soproni  
sör 
doboz
0,5 liter

Suzy  
üdítőital 
1 liter

Márka tea
1,5 liter

CBA kutyaszalámi
1 kg

Pincemester 
fehér, félédes bor
2 liter

My Chef  
UHT tej
1,5%, 1 liter

Silan öblítő
1 liter

Riesenbrau 
sör
palack, 
0,5 liter

Adrenalin 
energiaital 
0,25 liter

Soproni ízesített 
sör 
0,5 liter

Royal Vodka 
0,2 liter

Theodora  
ásványvíz 
1,5 liter

Löwenbrau 
sör 
doboz, 
0,5 liter

189 Ft  
helyett

185 Ft

179 Ft 
helyett

169 Ft

169 Ft 
helyett

149 Ft

199 Ft 
helyett

159 Ft

199 Ft 
helyett

169 Ft

499 Ft 
helyett

409 Ft

189 Ft 
helyett

169 Ft

499 Ft 
helyett

429 Ft

119 Ft 
helyett

99 Ft

109 Ft 
helyett

99 Ft

199 Ft 
helyett

179 Ft

999 Ft 
helyett

885 Ft

85 Ft 
helyett

69 Ft

179 Ft 
helyett

165 Ft

  Ezen a nyáron Monoron másodszor volt 
ilyen foglalkozás, amelyen négy napon át, 
két edzéssel, 17 kapuspalánta vett részt lel-
kesen. Szakértő vezetéssel gyakorolhatták a 
labdafogást, helyezkedést, szögzárást, vető-
dést, lábjátékot, stb. Volt kitől tanulniuk. A 
Monor SE felnőttcsapatának közkedvelt első 
számú kapusától, Bozsó Antaltól (aki komoly 
NBII-es múlttal is rendelkezik), illetve An-
gyal Tamás kapusedzőtől. De nagyon örül-
tek a gyerekek annak a megtiszteltetésnek 
is, hogy két napon gazdagította őket tapasz-
talataival Pálinkás András (az Újpest volt ka-
pusedzője) és Kurucz Péter  (aki a West Ham 
Unitednél is védett). B.G.

Kapustábor

A jövő kapusgenerációja

Hirdetés

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 

En
g.

sz
ám

: K
E/

ST
/8

2/
A/

19
49

/2
/2

01
5.

Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti 
címen kedden és csütörtökön 16-tól 20-ig.

Autósiskola
www.korrektjogsi.hu

2017. augusztus 17-én  
és szeptember 14-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!

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!

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

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

A rendkívüli érdeklődés el-
lenére az autó- és motor-
sportok iránt fogékonyak-

nak eddig nem volt egyesületük, 
nem csak Monoron, de a környé-
ken sem. A helyzet tehát alaposan 
megérett a változtatásra.
 Az új egyesülethez már a meg-
alakulásakor ötvenen csatlakoztak, 
ez idő szerint ennyi tagot szám-
lál. De szívesen várnak soraikba 
mindenkit, aki úgy érzi, érdeklő-

désénél fogva szívesen csatlakoz-
na az alapítókhoz.
 Negyedi Ferenctől megtudtuk 
azt is, hogy a közönség számára 
nagyszabású eseményt terveznek 
bemutatkozásul. A monori piac-
csarnokban – ami rendezvények 
alkalmával köztudomásúlag fesz-
tiválcsarnokká lép elő – augusztus 
19-én és 20-án, szombaton délután 
három órától vasárnap este tíz óráig 
kiállítás és fesztivál vendégei lehet-

nek az erre járó, vagy 
kifejezetten ide igyekvő 
helyiek és környékbeliek. A csar-
nokban és a parkolóban felvonul-
tatják az autók és motorok színe-ja-
vát, olyan széles palettán, hogy az 
szinte a világba való kitekintéssel 
is jellemezhető lesz.
 A megnyitó után, szombat dél-
után színes motoros felvonulás-
sal örvendeztetik meg a  Főtér kö-
zönségét. A motorok egyébként 

is nagy hangsúlyt kapnak 
majd: a kiállításon a te-

rep-, a salak, a triál- és 
a gyorsasági motorok 
is jelen lesznek.
 Rajtuk kívül 
aztán még a mini-, a 
veterán, az old timer- 

és a teherautók, quad-
ok sokaságát lehet majd 

körbejárni és megcsodálni. 
 A rendezvény sikerében lá-

tatlanul sem érdemes kételkedni. 
Negyedi Ferenc szavait minden bi-
zonnyal igazolja majd az érdeklő-
dők sokasága: hagyományt szeret-
nének teremteni, s ezentúl minden 
évben megrendezni ezt a látvá-
nyos, gazdag fesztivált és kiállítást.
 A rendezvénnyel kapcsolatban 
további információt kérhetnek a 
mamqsrt@gmail.com e-mail cí-
men.  (x)

Fesztivál és kiállítás  
az autó- és motorsport 
SZERELMESEINEK
Negyedi Ferenc, a frissen ala
kult Monori Autó Mo tor Quad 
Egyesület elnö ke tájékoztatott ben
nünket egy rendkívül látványo s

nak ígérkező augusztusi ese ményről. Már hét évvel ezelőtt 
is szervezett verseny eket az autó és motorsport szerelmesei 
számára, látva, hogy erre milyen nagy igény mutatkozik. 

Szerelvény – Sarok
Kazánok, cirkók, 

radiátorok, 
acél-, műanyag- 

és rézcsövek. 
Minden ami a víz-, 

gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Telefon: 06-29/996-659
Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/A

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
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•   Eladó ingatlant keresek 
Budapesten, és Pest megyében. 
Érd.:+36-20/288-4831 

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: tölgy-
bükk 25-33 cm 18000 Ft/m³. Mérősza-
laggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

•   Monoron eladó-kiadó családi házat, 
lakást, telket keresek. Hívását előre is 
köszönöm. Tel.:06-20/397-4055

•   Termelői mézek 990 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5 000 Ft felet-
ti vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

•   ELADÓ! 25 literes szőlőprés szőlődará-
lóval együtt. Irányár 15 000 Ft. 
Érd.: 06-30/576-8253

•   CSERKESZŐLŐN gyógyfürdőhöz kö-
zeli csendes utcában masszív, 2 szintes 
(70 m2) téglaépítésű nyaraló eladó.  
Tel.: 06-29/320-572

Apróhirdetés
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AJÁNLÓ

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 300   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  
hölgymunkaerőt keresünk  
három műszakos munkarendbe:  
• alkatrészek összeszerelése 
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

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.

Parole
 NYELVISKOLA

Csoportok indítása: 09. 18-tól
beiratkozás: 09. 13-ig    

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

VÉGE A NYÁRI LUSTÁLKODÁSNAK!

A mézeket minden esetben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület  
mézes üvegeibe csomagoljuk!

a méhek és  
gyógynövények erejével

5000 Ft feletti rendelésnél  ingyenes házhoz szállítás 
Monor 30 km-es körzetében! • telefonos rendelés: 06-70/607-4444

Az APIFITO termelői mézek és  mézkülönlegességek 
megvásárolhatók a Régió Lapkiadó Kft. 

szerkesztőségében: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 71/A.

Üde lehelet
Mentás méz

Jó étvágyat!
Rozmaringos méz

Lazulj el!
Levendulás méz

Torokőr
Kak ukkfüves méz

Jó éjszakát!
Citromfüves méz

Virágméz
500 g: 1090 Ft 

1000 g: 1790 Ft

Akácméz
500 g: 1390 Ft 

1000 g: 2490 Ft

500 g:  
1500 Ft
helyett:

990 Ftnatura 2000 
területen termelt!

Akció! Akció!

Mézrendelés már az interneten is: www.apifito.hu

Nem kapott
Strázsát?

Kérjük jelezze 
ha nem kapott 

Monori Strázsa újságot, 
vagy egyéb problémát 

tapasztal a terjesztéssel! 
E-mail: terjesztes@

regiolapok.hu 

Tel.: 06-70/674-4485 
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Akciós árak augusztus 7-től 19-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Erzsébet-
utalványt is  
elfogadunk

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

MINTABOLT

ATLAsz

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

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

Keresse
 webshopunkat 

a neten!
www.husifutar.hu

999  Ft/db

950  Ft/kg

1599 Ft/kg

599  Ft/kg

799  Ft/kg

1490  Ft/kg

1100  Ft/kg

2200 Ft/kg

399 Ft/kg

1490  Ft/kg

699 Ft/kg

4990 Ft/kg

1190  Ft/kg
99  Ft/kg

999  Ft/kg

950  Ft/kg

Kacsa
egész

Bacon
0,5 kg

Birka
eleje

Zsírszalonna

Sertés darált hús

Főtt császár szalonna

Marha leveshús

Vaddisznó, őz, szarvas
apróhús     gyorsfagyasztott

Sertés első csülök

Monori kolbász

Kakas 
egész

Sertéslapocka

Füstölt hátsó csülök

Csontos csirkemell

Pick téliszalámi

Sertésbelsőség
vegyes, lép, vese



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)


