
Ünnepi beszédet mond Pogácsás Tibor,  
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára
A városi kitüntetésben részesülteket köszönti  
Zsombok László polgármester

Ünnepi műsort ad  
Ruzicska László, a Madách Színház színművésze
Turpinszky Gippert Béla, a Magyar Állami Operaház magánénekese
Közreműködnek a Magyar Állami Operaház énekkari művészei  
és zongorista korrepetitora  Életre változik minden! címmel.

Várjuk önöket szeretettel:  
Monor Város Önkormányzata

Tisztelettel meghívjuk Monor város lakosságát  
a 2018. március 15-én 10:00 órakor 
a Kossuth szobornál megrendezésre kerülő, 

az 1848–'49-es forradalom  
és szabadságharc eseményeiről  
történő megemlékezésre  
és az azt követő koszorúzásra.
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Monor Város 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, s az azon található épület, kert, udvar megjelenésében har-
monikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe, és akinek az ingatlana 
előtti járda, árok, árokpart gyommentesen tisztántartott. 

Pályázati tudnivalók: 
Pályázni önkéntes alapon lehet, a polgármesteri hivatalban átve-
hető, illetve a honlapról (monor.hu) letölthető pályázati adatlap 
kitöltésével. 
Pályázatot postai úton 2018. május 19-ig történő feladással a Mo-
nori Polgármesteri Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. 
címre címezve, személyesen a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 
Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) titkárságán 2018. május 22. 12 
óráig nyújthatják be.
Pályázni kitöltött, aláírt adatlappal (letölthető a www.monor.hu 
oldalról) csatolt fényképekkel (digitális formában is) lehet. 
Az elismerésekről a képviselő-testület dönt júniusi ülésén.
Az elismerés évente adományozható családi ház, társasház, telep-
hely, valamint utca és utcaszakasz kategóriákban, a díjazottat az 
elismerés 5 évi időtartamra illeti meg. 

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. 

Bővebb információ kérhető: 
A Polgármesteri Hivatal MŰVÁK Irodáján, vagy telefonon  
a 06-29/612-317-es számon. 

Tiszta udvar  rendes ház 
pályázati felhívás
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  Monor Város Önkormányzata pályázat 
útján értékesíti a tulajdonát képező Monor, 
Csévi út 7526/1 (35 ha, 3774 m2, igényelt leg-
alacsonyabb vételár 2500 Ft/m2 ) és Monor 
Csévi út 7526/2 (8 ha, 5407 m2, igényelt leg-
alacsonyabb vételár 2500 Ft/m²) ingatlanokat.
 Az ingatlanokon a közműcsatlakozások 
nincsenek kiépítve. Övezeti besorolás: gksz 2. 
Az önkormányzat a két ingatlant kizárólag 
egyben értékesíti. Az ingatlanokat a hely-
színen bármikor megtekinthetik az érdek-
lődők. A vételár teljes összegét szerződés-
kötéskor kell kiegyenlíteni.
 A pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 
visszavonásig folyamatosan lehet leadni a 
polgármesteri hivatal központi iktatójában 
PÁLYÁZAT 7526/1, 7526/2 megjelöléssel. A 
pályázati ajánlatnak minimálisan tartal-
maznia kell a pályázó adatait, elérhetősé-
gét, hogy milyen célra kívánja megvásá-
rolni az ingatlant, a tervezett beruházást 
mikorra kívánja megvalósítani, az általa 
ajánlott vételár összegét, pályázati bizto-
síték1 befizetésének igazolását, a Nemzeti 
vagyonról szóló tv. 11. § (11) bekezdésében 
foglaltak teljesítésére vonatkozó nyilatko-
zatát.
 A pályázattal kapcsolatban további rész-
leteket olvashatnak a www.monor.hu olda-
lon, illetve bővebb felvilágosítást kérhetnek 
Monor Város Polgármesteri Hivatal (2200 
Monor, Kossuth L. u. 78–80.) műszaki iro-
dájának 108-as irodájában, Bokros Károly-
né ügyintézőnél ügyfélfogadási időben sze-
mélyesen, vagy munkaidőben telefonon 
06-29/612-314.

  A Monor Városi Sportcsarnok üzemeltetői 
ezúton is hívják az érdeklődőket és a sportol-
ni vágyókat az új létesítménybe! A cél, hogy a 
sportcsarnok szolgáltatásait minél szélesebb 
körben megismerje és igénybe vegye a lakosság.
 Az épület helyiségei bérelhetők, a sportpar-
ketta burkolattal ellátott küzdőtér alkalmas 
futsal-, kosárlabda-, kézilabda-, röplabdamérkő-
zések lebonyolítására. Az úgynevezett bemele-
gítő terem alkalmas lehet kis létszámú labdajá-
tékok, küzdősportok rendezésére, edzésre és 
fitneszórák megtartására egyaránt. A tükrös 
terem elsősorban tánc-, fitnesz, jógaórák, de 

Március 24–25. Magyar Ritmikus Gim-
nasztika Szövetség által szervezett verseny.
 Április 7. 17 óra: Muay-thai boxgála
 Április 13–15.: diákolimpia a Monori SE 
ritmikus gimnasztika-szakosztálya szerve-
zésében.
 Április 28.: Monor Kupa Karateverseny, 
szervezi a Monori SE karateszakosztálya.
 Május 12–13.: Magyar Ritmikus Gim-
nasztika Szövetség által szervezett verseny.
 Június 16–17.: Nemzetközi Szabadidő-
sport Fesztivál a Monori SE ritmikus gim-
nasztika-szakosztálya szervezésében.
 A sportcsarnok további programjairól tá-
jékozódhat a létesítmény Facebook-oldalán 
(www.faecebook.com/monorisportcsarnok).

Programok  
a sportcsarnokban

Sportolni 
szeretne? 

Ingatlanokat 
értékesít az 
önkormányzat

A monori önkormányzat az elmúlt évek alatt több 
tíz millió forintot költött gyalogosjárdák felújítá-
sára. 2015-ben és 2016-ban összesen nettó 30 mil-
lió forintot fordítottak a város egyes járdaszaka-
szainak megújítására, tavaly pedig közel 25 millió 
forintot különített el erre a célra a városvezetés.
 A városi járdaprogram idén is folytatódik – tud-
tuk meg Zsombok László polgármestertől – a kor-
szerűsítésre idén is 25 millió forint lett betervez-
ve. Az önkormányzat még nem határozta meg, 
hogy pontosan mely járdaszakaszokat újítják fel, 
az erre vonatkozó döntés a következő hónapok-
ban várható. V.

Folytatódik  
a városi járda-
program

akár baba-mama torna vagy nyugdíjastorna 
megtartására is kiváló helyszín lehet.
 A bérléssel kapcsolatos részletekről érdeklőd-
hetnek a 06-29/417-019 telefonszámon, illetve a 
monorisportcsarnok@gmail.com e-mail címen.

Uniós oltalmat  
kaptak a monori borok

  A monori borok egyre nagyobb sikereket 
értek el az elmúlt időszakban. Egyes borá-

  Tavaly nyáron alakult meg öt fővel a monori 
klímavédelmi munkacsoport, amely célja – töb-
bek között – a minél egészségesebb, rendezet-
tebb és szebb utcakép kialakítása a településen. 
Ehhez kapcsolódik a munkacsoport tavaly in-
dított kezdeményezése, amely során a város-
képbe illeszkedő fa- és cserjefajok telepítésén 
munkálkodnak.  A képviselő-testület 1 millió 
forinttal támogatta a kezdeményezést, ebből 
az összegből valósulhat meg a fásítás az idei 
esztendőben. A program a tervezési szakasz-
nál tart – tudtuk meg Leé Richárd önkormány-
zati képviselőtől, a munkacsoport vezetőjétől.
 – Jelenleg az Ady Endre utca fásítási le-
hetőségeit vizsgáljuk, felkértünk egy szak-

embert a tervek elkészítésére, a faültetések-
re várhatón ősszel kerül sor. Erre nagyjából 
600 ezer forint áll majd rendelkezésre. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a jövőben a lakosságot 
is bevonjuk a város fásítási programjába, a 
munkacsoport és az önkormányzat ezért 
vizsgálja, hogy milyen formában lehetne tá-
mogatni azokat a lakókat, akik az ingatlan-
juk előtt szeretnének ültetni facsemetéket 

– mondta Leé Richárd.
 Az önkormányzat és a munkacsoport szán-
déka, hogy a Tiszta udvar, rendes ház kezdemé-
nyezés mellett a fásítási programmal is ösztö-
nözze a monoriakat a lakókörnyezetük szebbé 
tételére.

Ősszel indul  
a fásítási program

szok az ország határain túl is bizonyítot-
ták, hogy értenek a szakmához, mások pe-
dig hazai berkekben szereztek maguknak 
– ezáltal a városnak is – elismerést. A mono-
ri borok további erősödését hozhatja magá-
val, hogy az Európai Bizottság oltalom alatt 
álló eredetmegjelölést (OEM) hagyott jóvá 
a monori régióban termelt borok számára. 
Monor vagy Monori név alatt termelt bo-
rokat ezentúl kizárólag a monori borrégió-
hoz tartozó területeken termelt szőlőből ál-
líthatnak elő. nfo
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IDÉN MEGKEZDŐDIK 
a szakorvosi rendelőintézet felújítása

A beruházás kiemelten 
fontos a térség egészség-
megőrzési programjában. 

A hogy arról korábbi lapszámunkban is 
beszámoltunk, végre az egészségügyi 
ágazatirányítás szintjén is döntés szü-

letett a Monori Szakorvosi Rendelőintézet fel-
újításáról, fejlesztéséről a térség lakosságának 
megfelelő egészségügyi ellátása érdekében. 
A korszerű és biztonságos ellátás megszer-
vezéséhez az építészeti felújítás, az amorti-
zálódott diagnosztikus és informatikai esz-
közök, mobíliák cseréje szükséges és tovább 
nem halasztható. A szakorvosi rendelőinté-
zet felújítása kiemelt fontosságú program a 

térség egészségmegőrzésében, a lako-
sok rehabilitációjában, a térség jelen-
legi hátrányos helyzetének enyhítésé-
ben és a gazdasági felzárkóztatásban.
 Az Egészséges Budapest Program 
(EBP) előkészítéséről szóló 1333/2016. 
(VII.4.) kormányhatározatban megfogal-
mazottak szerint a kormány, a fővárosi 
és Pest megyei egészségügyi szakellátá-
sok fejlesztése, az érintett intézmények 
infrastrukturális megújítása, a betegbiz-
tonság és betegelégedettség növelése, a 
lakosság ellátási színvonalának emelé-
se, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítése, valamint kiemelten a 
sürgősségi esetek hatékonyabb ellátá-
sa érdekében támogatta az Egészséges 

Budapest Program célkitűzéseit. A kormány 
a térség járóbeteg-szakellátásának fejleszté-
se céljából az EBP keretein belül elfogadta az 
1673/2017. kormányhatározatot, az ebben sze-
replő fejlesztési koncepció szerint zajlik a fő-
város és Pest megye járóbeteg-szakellátásá-
nak fejlesztése is. 
 A kormány a Monori Szakorvosi Rendelő-
intézet felújítása és korszerűsítése vonatkozá-
sában rendelkezett arról, hogy az épület gé-
pészeti korszerűsítésére, orvos technológiai 
és informatikai eszközparkjának cseréjére 
és fejlesztésére a Pest megyei Területfejlesz-
tési Program keretében 553 000 000 forintot, 
az EBP keretében 816 949 558 forintot, össze-
sen 1 369 949 558 forintot biztosít. A beruhá-
zás keretében tehát nem csak az épület, a be-

tegterek, várók, rendelők újulhatnak meg, de 
mód lesz az orvostechnikai eszközök cseréjé-
re, képalkotó-diagnosztikai korszerűsítésére, 
gasztroenterológiai, mozgásszervi diagnosz-
tikai és rehabilitációs ellátások fejlesztésére is. 
A város vezetői a tárgyalások során szeretnék 
elérni, hogy mindkét támogatás kedvezménye-
zettje Monor Város Önkormányzata legyen – 
így egy kézben lenne a két, egymásra épülő 
fejlesztés, azaz önkormányzatunk bonyolít-
hatná le a teljes beruházást és helyi ügyek-
ben helyi döntések születhetnének.
 Fontos, hogy a program során a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórháznak vállalnia kell, hogy a prog-
ram során felújított épületeket, beszerzett esz-
közöket a rendelőintézet alaptevékenységeként 
kifejtett egészségügyi feladatok megvalósítása 
során használja, illetve garantálnia kell, hogy a 
program keretében beszerzett, vagyonkezelésé-
be adott eszközök az üzemszerű működési ide-
jük alatt folyamatosan a rendelőintézetben kerül-
nek felhasználásra, azok állagának megőrzését, 
elhasználódás estén annak pótlását, karbantar-
tásának előírásszerű lebonyolítását vállalja.
 Monor vezetői folyamatosan egyeztetik a 
terveket és a felújítás ütemezését a kórház és 
a támogatást biztosító szervek – Egészséges 
Budapest Program és a Pest Megyei Terület-
fejlesztési Program – képviselőivel. 
 A várt egészségügyi fejlesztés hamarosan 
megkezdődik, annak részleteiről rendszere-
sen beszámolunk a Monori Strázsa hasábjain. 
A befejezésre minden bizonnyal a jövő évben 
kerülhet sor.

  Az elmúlt évben több ízben is siker-
rel pályázott az önkormányzat, az el-
nyert összegekből jelentős fejlesztések 
valósultak meg. Jelenleg is több benyúj-
tott pályázat vár döntésre, az elkövetke-
ző hetekben újabb források elnyerésé-
re van lehetőség. A felsorolt pályázati 
forrásokból megvalósult beruházáso-
kat a Monori Városfejlesztő Nonprofit 
Kft. koordinálta. 
 A Balassi utca felújítására 69 994 477 
forintot nyert az önkormányzat, melyet 
további 3 683 920 forinttal egészített ki 
a város. A kivitelezés összesen 73 678 
397 forintból valósult meg. 
 A települési önkormányzatok helyi közös-
ségi közlekedésének támogatására kiírt pá-
lyázaton 279 ezer forintot nyert a város. 
 A Kossuth óvoda fejlesztésére és felújításá-

ra 29 992 985 forint támogatást ítéltek meg a 
városnak, melyet az önkormányzat 1 578 577 
forinttal egészített ki. A beruházás megvaló-
sítása folyamatban van, a teljes költsége 31 571 
562 forint. 

Jelentős fejlesztések valósultak  
meg pályázati forrásból

 Az önkormányzati ASP alkalmazás 
rendszeréhez való csatlakozásra közel 
9 millió forintot nyert az önkormány-
zat. ASP korszerű informatikai megol-
dásokat ad az önkormányzatok kezé-
be, lehetővé téve, hogy a helyhatóságok 
e-közigazgatási szolgáltatásokat nyújt-
sanak a helyi lakosság és a vállalkozá-
sok számára.
 Elbírálás alatt áll egy a monori köz-
épületek energetikai korszerűsítésére 
benyújtott pályázat, melyen akár 249 
708 069 forintot nyerhet az önkormány-
zat a Jókai utca és környékének csapa-

dékvíz-elvezetésére további 120 millió fo-
rintra pályázott a város, míg a Bajcsy óvoda 
építésére 300 millió forintot is nyerhet Mo-
nor, amennyiben a pályázat pozitív elbírá-
lásban részesül. 

A Balassi utca felújítása több  
mint 73 millió forintból valósult meg
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Gálaesten adták át  
A SPORTCSARNOKOT
Sokáig emlékezetes, ünnepélyes megnyitóval avatták fel  
a Monor Városi Sportcsarnokot. A február 2-i gálaestre ér- 
kező vendégek több mint kétórás látványos eseménynek 
lehettek részesei. A műsor kezdetén Mocsári Károly, Monor 
díszpolgára kiváló zongorajátéka nyitotta a programok sorát.

Z sombok László, 
Monor polgár-
mestere ünnepi 

beszédében kiemelte: a 
sport egészségesebb élet-
re ad lehetőséget, az új köz-
épületre ezért is lehet büszke 
minden monori. Az ilyen és ehhez 
hasonló létesítmények adnak egyéni-
séget egy városnak és építik a helyi 
közösségeket. Az 1 milliárd 400 mil-
lió forint értékű beruházás a tervezett 
költségekből, időben elkészült, így jött 
létre egy újabb hely, ahol együtt lehe-
tünk – zárta beszédét a városvezető.
 A hivatalos ceremónia egy nagyszerű 
hazai előadó, Zsédenyi Adrienn „Zséda” 
műsorával folytatódott. A többszörös 
Fonogram- és Emerton-díjas énekesnő 
a magyar könnyűzenei élet egyik leg-
sikeresebb női szereplője; műsora jól il-
leszkedett az ünnepélyes alkalomhoz.
 Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára, Monor volt 

polgármestere emlékeztetett 
rá, hogy húsz évvel ezelőtt 
egy maroknyi csapat kezd-
te meg a munkát a városért. 
 – Felejthetetlen este a 
mai, hiszen hosszú út ve-
zetett idáig. Ahhoz, hogy 
ma ide eljuthassunk éve-
ken át utak, csatorna, alul-
járó, piac, uszoda, óvodák, 
játszóterek kellett, hogy 
épüljenek. Most pedig egy 

csodálatos új létesítményt 
adunk át, miközben a 

várost elkerüló autó-
pályát építik a közel-
ben – mondta Pogá-
csás Tibor. 
 Az est igazi gá-
laként folytatódott 
tovább, egymást 

váltották a színvo-
nalas és látványos 

előadások. Az új épület 
multifunkciós jellegét bemu-

tatva zenei és sportprogramok sorát 

HÍREK

vonultatta fel az ünnepélyes megnyi-
tót szervező Vigadó Kulturális és Civil 
Központ. Előbb a Talamba ütőegyüttes 
tapsoltatta meg a lelátókat teljesen meg-
töltő ezer fős közönséget, majd a Kiss 
Kata Zenekar műsora következett. Ha-
talmas sikert aratott a Magyar Légtor-
nász Egyesület tissue-showja, akárcsak 
a Face Team akrobatikus sportszínház 
szaltókkal és zsákolásokkal tarkított 
kosárlabda-bemutatója. Az estét az Irie 
Maffia zenekar koncertje zárta – ízelí-
tőt adva a másnapi, első nyilvános ren-
dezvényként látogatható koncertjükből.
 Remekül összeállított, sokáig emlé-
kezetes esttel nyitotta meg kapuit a vá-
rosi sportcsarnok!   

Mocsári Károly zongorajátéka nyitotta meg a programok sorát Megtöltötte a közönség a küzdőteret

Az Irie Maffia két  
koncertet is adott

Kiss Kata Zenekar 

Jó hangulatot teremtett a Talamba egyedi produkciója

Tissue-show a 
Magyar Légtor-
nász Egyesület 
előadásában

Zsédenyi 
Adrienn 
"Zséda"
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HÍREK

A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntést 
hozott a bölcsőde és az óvodák nyári zárva tartá-
sáról, amelyet az intézményvezetők véleményé-
nek figyelembe vételével idén is úgy alakítottak 
ki, hogy egész nyáron legyen ügyeletes óvoda. 
 A testület döntésének megfelelően a monori 
óvodák a következő időszakokban nem lesznek 
nyitva: 
Monori Petőfi Óvoda június 18.–július 13., Monori 
Kossuth Lajos Óvoda június 25.–július 20., Mono-
ri Szivárvány Óvoda június 25.–július 20., Monori 
Napsugár Óvoda július 23.–augusztus 18., Monori 
Tesz-vesz Óvoda július 23.–augusztus 18.
  A Monori Bölcsőde gondozás nélküli munkana-
pot tart a bölcsődék napján, április 23-án. A böl-
csőde július 16. és augusztus 5. között zárva lesz. 

Óvodák és a 
bölcsőde nyári 
zárvatartása

VÁLASZTÁSRA készülve

A köztársasági elnök 2018. 
április 8. napjára tűzte ki az 
országgyűlési képviselők 
általános választását.

A kitűzést követő naptól a választással 
kapcsolatos információk, tudnivalók 
folyamatosan frissülnek a http://www.

monor.hu/kategoria/parlamenti-valasztas-2018  
oldalon, illetve a www.valasztas.hu oldalon.  A 
Városházán működő választási iroda (OEVI) 
– elérhető a 06-29/612-310-es telefonszámon, il-
letve a titkarsag@monor.hu – a választások elő-
készítésével, szervezésével, lebonyolításával, 
a választópolgárok, a jelöltek és a jelölőszer-

vezetek tájékoztatásá-
val, választási adatke-
zeléssel és a technikai 
feltételek biztosításá-
val összefüggő felada-
tokat látja el, vezető-
je: dr. Urbán Hajnalka 
jegyző.
 A 2018. február 
15-i képviselő-testü-
leti ülésen megvá-
lasztásra kerültek az 
Országgyűlési Egyé-
ni Választókerületi 
Választási Bizottság 
(OEVB) tagjai. A bi-
zottság elnöke Kampfl 
János, elnökhelyettese 
Hanzelik Andrea, a bi-
zottság tagja Víg And-
rás, póttagja Kiss Attila 

és Tóth Mihály. Az OEVB feladata a választási 
eredmény megállapítása, a választások tisz-
taságának, törvényességének biztosítása, a 
pártatlanság érvényesítése és szükség esetén 
a választások törvényes rendjének a helyre-
állítása, valamint a választási eljárással ösz-
szefüggésben benyújtott kérelmeket bírálja el. 
 Monoron az országgyűlési képviselők vá-
lasztására a 16 szavazókörben lehet szavaza-
tot leadni. A szavazókörök leíró listája és a 
szavazóhelyiségek címe a városi honlap fent 
jelölt webhelyén szintén megtalálható. A ko-
rábbi évekhez képest annyiban történt válto-
zás, hogy az 1-es és 2-es szavazókörhöz tar-
tozó választópolgárok – az eddig megszokott 
Bajcsy utcai napközi helyszín helyett –,  a mű-
velődési házban voksolhatnak majd. 

 A választópolgárok a szavazóköri névjegy-
zékbe vételről szóló értesítést 2018. február 19-
ig megkapták. Az a választópolgár, aki nem 
kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a 
választási irodától új értesítőt igényelhet. A 
választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. áp-
rilis 6-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzék 
adatait – a törvényben meghatározott adatok 
kivételével – bárki megtekintheti a helyi vá-
lasztási irodában.
 Aki a szavazás napján Magyarországon, 
de nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősé-
ge van arra, hogy átjelentkezésre irányuló 
kérelmet terjesszen elő. Az átjelentkezésre 
irányuló kérelemnek a választás kitűzését 
követően, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 
óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti he-
lyi választási irodához. Átjelentkezésre te-
lepülésen belül is van lehetőség, azonban a 
választópolgár ebben az esetben kizárólag 
a kijelölt, 12-es számú szavazókörben – Mo-
nor, Petőfi S. u. 29., óvoda – adhatja le szava-
zatát, illetve ebből a szavazókörből igényel-
het mozgóurnát. (A kérelemnyomtatvány a 
városi honlap fent jelölt webhelyén szintén 
elérhető.)  
 Aki egészségi állapota vagy fogyatékossá-
ga, illetve fogvatartása miatt nem tud megje-
lenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti 
kérelmet nyújthat be. A kérelmet 2018. április 
6-án 16 óráig a választási irodához, a szava-
zás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizott-
sághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban 
kérhető a kérelmező adatainak pontos feltün-
tetésével és aláírásával ellátott bejelentésben! 
(A kérelemnyomtatvány a városi honlap fent 
jelölt webhelyén szintén elérhető.)  

 Helyi Választási Iroda

  Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja 
és tavaly egyéni vállalkozó sem volt, idén is 
kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az 
szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez 
nem kell mást tenni, mint adóazonosító jelét 
és a születési dátumát tartalmazó kérelmet 
eljuttatni a NAV-hoz március 19-éig.
 A NAV idén is automatikusan, külön ké-
rés nélkül elkészíti az szja-bevallási terveze-
tét azoknak, akikről munkáltatói, kifizetői 
adattal rendelkezik. Az adóbevallási tervezet 
postázása március 19-én éjfélig kérhető. Az 
elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen 
április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.
 A kérelmet benyújthatják SMS-ben a 06-
30/344-4304-es telefonszámra, a NAV honlap-
ján elérhető webűrlap (www.nav.gov.hu/eszja/
eszja) kitöltésével, telefonon a 1819-es infóvo-
nalon, a NAV előzetes regisztrációt és azono-

Még egy hónapig 
kérhető a postázás

sítást igénylő ügyfél-tájékoztató és ügyintéző-
rendszerén keresztül, az ingyenesen hívható 
06-80/20-21-22-es telefonszámon, postai úton 
kötetlen levél formájában, a NAV honlapjáról 
letölthető BEVTERVK-nyomtatványon, illet-
ve személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
 Annak sem kell aggódnia, aki esetleg lecsú-
szik a március 19-ei határidőről, május 22-ig 
személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is kér-
heti adóbevallási tervezetének kinyomtatását. 
Emellett az adózó bármikor nyithat ügyfélka-
put, mellyel adóbevallási tervezetét a www.
nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-
ról elérhető „eSZJA Portálon” azonnal meg-
tekintheti.
 Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a ko-
rábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elekt-
ronikusan és papíron is rendelkezni egészen 
május 22-ig. nfo
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tagom is egészségügyi problémákkal küszkö-
dik, számukra nem mindegy, hogy mennyi ide-
ig kell várni az orvosra.
 – Kérdésükre nehéz jó választ adni – kezdett bele 
mondandójába Selmeczi Lajos Péter –, hiszen min-
denki máshol látja a hiányosságokat és a szüksége-
ket. Aki közlekedik: az úthálózat, valamint a tö-
megközlekedés minőségében. Akinek gyermeke 
van: az oktatási/nevelési intézmények állapotá-
ban, az ott folyó szakmai munka színvonalá-
ban. A betegek: az egészségügyi ellátás intéz-
ményi és szakmai fejlesztésében. Az idősek: a 
szociális ellátás minőségében. Mindezek olyan 
igények, amelyek jogosak, ám minden együtt 
nem teljesíthető. Talán a legtöbbet akkor lehet-
ne tenni mindezek érdekében, ha több jól megfi-
zetett pedagógus, orvos, ápoló, gondozó végezné a 
munkáját körülöttünk megfelelő szakértelemmel és 
a megfelelő munkakörülmények között.
 Rédei László és felesége abban egyetértett, hogy 
a Strázsahegy felé rosszak az utak, azokra ráférne 
a javítás. Emellett a közbiztonságra áldoznának 
még többet, illetve a szabadtéri programokra, 
elsősorban a pincefaluban zajló eseményekre. 
Tapasztalataik szerint nagyon jó programo-
kat szerveznek, és jó, hogy a város egyre job-
ban kihasználja a Strázsahegy lehetőségeit, de 
több pénzből talán még ismertebbé lehetne ten-
ni a monori boros programokat. Amelyek így még 
messzebbre vihetnék a város jó hírét.

A képviselő-testület a napokban tárgyalja a város költségvetését. 
Ilyenkor dől el, hogy mire mennyi pénzt áldoz a városvezetés? 
Az elmúlt években számos program elindult, ilyen például az 
út- és gyalogosjárda-felújítások, a középületek energetikai 
korszerűsítése, amelyek várhatóan idén is folytatódnak. 

Rédei 
Lászlóné

Gombosné 
Hegedűs Magdolna

Selmeczi 
Lajos Péter

Rédei 
László

KÖRKÉRDÉS

MIRE KÖLTENÉ  
a város pénzét? 

Rácsodálkozhattunk  
arra, amire érdemes

  Február 5-én a természetvédelmet hangsú-
lyozó kiállításon vehettünk részt a Vigadóban. 
Két egymást szerencsésen kiegészítő és erő-
sítő bemutató segítette a közös, fő cél hang-
súlyozását – az Őrzők: Közösen a természet 
védelméért figyelemfelhívó tájékoztatóanyag, 
és az Élet a Bodrog mentén című természet-
fotós kiállítás. Pogácsás Tibor önkormányza-
ti államtitkár, bevezetőjében kiemelte, hogy 
ha a természetről és a környezetvédelemről 
beszélünk, előtte ismerjük meg, lássuk, mi 
az az érték, amit érdemes megvédeni. Élő-
vizeink biológiai csodáinak megtapasztalá-

sa, amikről nap mint nap nem is biztos hogy 
tudomást veszünk, segíthet ebben.
 Ladányi-Benedikt Ildikó – aki 2004 óta a Ma-
gyar Természetvédők Szövetségének kommu-
nikációs munkatársa, és szintén azóta él Mo-
noron  – lokálpatriótaként szívesen hozta ezt 
az országszerte megvalósított programot ide 
is. Egyébként mélyebb együttműködésük van 
az Ady úti általános iskolával: ültettek ott már 
fát, tartottak nyílt napot a gyerekekkel, és egy 
egész hetes hulladéktermék-kiállítást is rendez-
tek, hogy felhívják a figyelmet a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságára. De jártak a Kossuth 

óvodában is. Nem tudunk mindent megtenni  
– összegezte –, de a gyerekeken át sokszor a csa-
ládokat is elérjük. Ha a gyerek elmeséli a szüle-
inek, miről volt szó az óvodában, az iskolában, 
azt otthon is meg tudják valósítani. Büszkék va-
gyunk a gyerekekre, akik gyakorlatilag mun-
katársainkká válnak a környezet védelmében.
 Molnár Antal természetfotós türelmes el-
hivatottsággal készült nagyszerű felvételei 
valóban rácsodálkoztathattak bennünket a 
Bodrog mente vízi paradicsomának külön-
leges állat- és növényvilágára.
 – A természet sokszínűségének bemuta-
tása, megszerettetése a célunk. Drámai mér-
tékben fogy a biológiai sokszínűség. Fajok, 
élőhelyek tűnnek el. Szeretnénk, hogy a gene-
rációknak, amelyek most élnek, fontos legyen 
ez. Elanyagiasult világban élünk, és hajlamo-
sak vagyunk csak az egyéni, családi boldogu-
lásra figyelni, a természeti értékekre nem. B.G.          

A költségvetés megalkotása nem megy egyik 
napról a másikra, általában hosszas egyez-
tetések és viták útján jut el a végeredményig 

a képviselő-testület. Fontossági sorrendbe kell állí-
tani a különböző fejlesztéseket, beruházásokat, el 
kell dönteni, hogy mit tud önerőből megvalósítani 
a város, és mi az, amit csak pályázati forrás igény-
bevételével lehet vagy érdemes kivitelezni? Ezen 
kívül pedig még megannyi szempontot figyelem-
be kell venni a döntés meghozatala előtt, többek 
között – és mind közül ez a legfontosabb –, hogy 
mit kíván meg a város és a benne élők érdeke? Rö-
viden: nem könnyű feladat egy város költségveté-
sét összeállítani. 
 Ebben a hónapban azt kérdeztük a monori já-
rókelőktől, ha lehetőségük lenne belefolyni ebbe a 
munkába, mire áldoznák a város pénzét? Milyen 
fejlesztést, beruházást végeznének Monoron, ha a 
kezükbe nyomnának egy táskányi pénzt, azzal a 
felszólítással, hogy azt a városra költsék?
 Gombosné Hegedűs Magdolna elmondta, látja a 
város fejlődését, amely a legtöbb területen tapasz-
talható, és ennek nagyon örül. Egyetlen problémát 
emelt ki, amire többet kellene áldozni: az egészség-
ügy. 
 – Örülök neki, hogy felújítják a monori egész-
ségházat, azzal is tisztában vagyok, hogy az egész-
ségügy kérdése országos probléma, de fontos len-
ne, hogy a szakrendelésekre ne csak hetek vagy 
hónapok múlva kapjunk időpontot. Több család-
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KÖZÖSSÉG

„Benned a létra”
  A monori József Attila Gimnázium és Köz-

gazdasági Szakgimnázium szalagavató ün-
nepélyén még soha nem voltak ennyien egy-
szerre együtt, mint most, február 10-én. 
 Erre az új városi sportcsarnok befogadóké-
pessége biztosított ez alkalommal lehetőséget. 
A szép, új létesítménybe érkező 154 ünnepeltet 
Weöres Sándornak régóta örök igazságot meg-
fogalmazó idézete fogadta arról, hogy jutha-
tunk, juthatnak el a teljesség felé: „Alattad a 
föld, fölötted az ég, benned a létra.”
 Soha sehol nem lehetett volna ennél aktu-
álisabb ez a gondolat, mint egy ilyen benső-
séges, reményteljes iskolai ünnepen – ahogy 
beszédében Balatoniné Sárosi Márta igazga-
tónő mondta –, ezen az ifjúkorból a felnőtt-
kor felé fordulópontot jelentő ceremónián. 
A rendező 11. évfolyamosok is felidézték 
műsorukban végzős társaiknak – korosz-
tályuknak megfelelő stílussal és techniká-
val – hogy „Egy diák élete nagyon bonyo-
lult”. De megmutatták azt is, hogy ettől az 
iskolától nem is olyan könnyű búcsút ven-
ni, hiszen több jelenlegi tanár és azok gye-
reke is ide járt. 

  A Monori Kézműves Alkotók Klubja tag-
jai és a Dr. Borzsák Városi Könyvtár közö-
sen tojásfa állítását tervezi a könyvtár előt-
ti téren. Bárki elhozhatja a saját készítésű, 
időjárás viszontagságait jól tűrő húsvéti to-

  Vincze Anna még csak ötödik osztályos ta-
nuló a Monori Jászai Mari Általános Iskolában, 
de már konkrét tervei vannak a jövőjét illető-
en. Musicalszínész szeretne lenni, vagy énekes. 
Esetleg mindkettő, hiszen a két foglalkozás jól 
megfér egymás mellett. Anna nem csak álmo-
dozik a jövőjéről, gyerekként is sokat tesz érte. 
Nem kényszerből, nem erőltetve, hanem mert 
tényleg ezt szeretné. Úgy tűnik, a tehetsége is 
megvan hozzá, a szereplés soha nem jelentett 
számára gondot, a lámpalázat csak hírből is-
meri, emellett énekelni is tud, és a színpadon 
is otthonosan mozog. Szerepelt már a monori 
színjátszók között, ahol legutóbb egy főszerepet 
is ajánlottak neki, de nem tudta elfogadni. Ha 
elvállalja, nem maradt volna ideje a fellépések-
re a Budapesti Operettszínházban. Merthogy 
Annát beválogatták a Tolcsvay László, Müller Pé-
ter és Müller Péter Sziámi közös produkciójába, 
az Isten pénze című darabba.
 Anna úgy csinálta végig a sokszor ötórás-
ra nyúlt próbákat, hogy közben iskolába járt, 
házi feladatot írt, közben pedig az otthoni fel-
adatait is ellátta, azaz a színház nem ment a 
többi teendő rovására. Sokszor éjfél volt mire 
ágyba került, másnap pedig reggel hatkor kelt, 
hogy időben beérjen az iskolába. Mikor rákér-
dezek, a hajtásban nem érezte úgy, hogy el-
fáradt, magától értetődően mondja a választ: 
egy cseppet sem. Szerette a próbákat, élvezte 
a színház hangulatát, jól érezte magát a darab-
ban, így meg sem érezte, azt a rengeteg mun-
kát, amit beletett a felkészülés alatt. Az pedig 
csak hozzátett az élményhez, hogy ismert szí-
nészekkel találkozhatott, a darab kortárs sze-
replőivel pedig már-már barátok lettek.
 A színház mellett Anna hegedülni tanul a 
monori zeneiskolában, a tanára pedig, látva 
a kislány tehetségét, az erősebb „b” tagozatba 
tanácsolta. Emellett gitározik, a nagypapa har-
monikázni tanítja és még énekel is. Mindezek-
ről pedig olyan könnyedséggel beszél, hogy 
az embernek szemernyi kétsége nem marad: 
élvezi, amit csinál.
 Ha 10-15 év múlva már nem csak a helyi lap 
hasábjairól mosolyog az olvasóra, azt fogja je-
lenteni: megvalósította az álmát.  V.

 26 öt évfolyamos nyelvi-, 35 humán-, 33 reál- 
és 22 közgazdasági irányultságú osztályba járó 
tanuló mellett 38 hatosztályosra tűzték fel az 
érettségire készülés jelét. Az igazgatónő az 
életük jeles pillanatához érkezőknek tanme-
séjével azt vetette fel, hogy további életútju-
kon vajon a jólétet, a sikert vagy a szeretetet 
érdemes előnyben részesíteniük? Útravaló-
ként jelképesen és fogódzóként azt a szalagot 
tűzte a keblükre, amelyen az áll, hogy: „Ahol 
szeretet van, ott a jólét és a siker is ott van.” 
 Egy biztos, hogy az ünnepelt osztályok 
nagy szeretettel készült táncai nagy sikert 
arattak. Az elegáns nyitó- és zárókeringő kö-
zött láthattuk a mai divatos és modern tán-
cok színes – diákos ötletekkel dúsított – egy-
velegét, de egzotikus indiai és vérbő ritmusú 
orosz táncot is.
 A büszke szülők és hozzátartozók nem csu-
pán azt konstatálhatták, hogy valóban csinos 
nőkké és deli legényekké serdültek középis-
kolás koruk alatt gyermekeik, hanem e fel-
emelő esemény végén – az új, tágas térben, 
szorongás nélkül, felszabadultan – táncol-
hattak is velük. B.G.

jásait körülbelül 25-30 centiméteres akasz-
tóval. (A díszek készülhetnek: műanyagból, 
hungarocellből, textíliából, stb.) A fa díszí-
tése március 12-én 10 órától 14 óráig lesz. 
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TUDÓS MONORIAK

A város ismert, sikeres lakói mesélnek nekünk ebben a sorozatban arról, miért  
éppen Monoron élnek, mi köti őket ide, praktikus okok vagy érzelmek, netán mind-
kettő, elegyítve. Legutóbb Simon Gyula tanár úrral beszélgettünk mindezekről.

A TANÁR ÚR, 
a hűség, meg a város

S imon tanár urat a monoriaknak 
nem kell bemutatni. Generáció-
kat tanított a helyi gimnáziumban, 

egyikeként azoknak a tanáregyénisé-
geknek, akikről nem lehet megfeled-
kezni akkor sem, ha az a hajdani diák 
már nem csak hogy túl van a matúrán, 
de az unokája is rég kiröppent ugyan-
abból az alma materből. Ahol régebben 
egyáltalán nem ment ritkaságszámba, 
ha egy tanár itt kezdte a pályafutását, és 
értelemszerűen innen is ment nyugdíj-
ba, kiteljesítve ez alatt nem csak vállalt 
hivatását, de hozzáadva ahhoz az egyé-
niségéből eredő többletet is.
 Simon tanár úr esetében ez a többlet 
az olasz művészet, az olasz irodalom, 
azon belül is a költészet iránti szerelem 
volt. Műfordításai, könyvei ott vannak 
az Olasz Nemzeti Könyvtárban, a Va-
tikáni Könyvtárban is.
 A monori közönség legutóbb a vá-
rosi könyvtárban rendezett könyvbe-
mutatón találkozhatott vele, ahol Ba-
ranyi Ferenc költővel beszéltek közös 
munkájukról, Dante Purgatóriumának 
formahű fordításáról – ami csak azok 
számára látszódhat egy szűk szakmai 
kör érdeklődésére számot tartó ese-
ménynek, akik nem voltak ott. Akik 
igen, azok viszont lenyűgözve hallgat-
ták, amint két nagyszerű ember olyan 
szerény és magától értetődő egyszerű-
séggel mesél életről, szerelemről, sza-
vakról, nyelvről, versekről, ifjúságról, 
ahogyan csak a tudás beavatottjai ké-
pesek.
 Közismertnek mondható tény, hogy 
Dante teljes életművének fordítására 
– és mi mindenre még ezen kívül is! – 
vállalkozó, s azt sikerrel teljesítő, Simon 
Gyula megfogalmazásában „két mono-
ri ember, egy gyüttment meg egy tős-
gyökeres, mint Baranyi Feri barátom meg 
én” – feltették Monort az italianisztika 
nemzetközileg ismert térképére.
 Az is keveseknek lehetett újdonság, 
ami ez alkalommal ugyancsak elhang-
zott, miszerint ők ketten egyetemista ko-
ruk óta jó barátok, hogy éppen az Itá-
lia iránti érzelmek hozták közel őket, s 
már kezdetben elismerték a másik mű-

fordítói rátermettségét, sokat ta-
nultak is egymástól.
 Arról azonban valószínű-
leg nem sokan tudnak, hogy a 
vitnyédi születésű Simon Gyu-
lát Monorra is ez a barátság hoz-
ta. Amikor végzett az egyetemen, 
s választhatott, hová menjen taní-
tani, a monori gimnázium ajánla-
tát fogadta el.
 Baranyiéknál lakott eleinte, de 
nem bérlőként: családtagként, két 
évig, 1957–'59-ig. Aztán megnő-
sült, s a feleségével, az ugyan-
csak Vitnyédről származó Mari-
kával a Borsai-házba költöztek 
albérletbe. Jobb híján a 
mosókonyhába.
 Nem sokkal lett 
könnyebb, ami-
kor megkap -
ták a Mikszáth 
K á l m á n  ut -
cában frissen 
épült szolgála-
ti lakások egyi-
két. Hideg, rideg 
hely volt az is, ahol 
a nedvességtől feljött a 
parketta – de ki kellett bír-
ni három évig. Telket vettek közben a 
Liliom utcában, s amikor megkapták a 
140 ezerforintos pedagóguskölcsönt, el-
kezdtek építkezni.
 Megszületett közben a két gyerek, 
Bea és Gyuszi, majd később Zizi is, Ma-
rikát pedig felvették 1964 januárjában 
a könyvtárba, majd rögtön be is isko-
lázták, hogy öt év elteltével teljes ál-
lást kaphasson. Innen, az első és egy-
ben utolsó munkahelyéről ment aztán 
nyugdíjba hosszú évtizedek után ő is.
 Hogy miképpen volt képes Dante, Pet-
rarca, Ariosto és a többiek helyet és időt 
követelni és teremteni magának ezek-
ben a könnyűnek végképp nem mond-
ható időkben, az megint csak nem ma-
gyarázható mással, mint az olthatatlan 
szenvedéllyel, ami a tanár úrban nem 
halványult azóta sem.
 A monoriak szinte azonnal befogad-
ták őket – emlékeznek – barátokra, se-

gítőkre, jó emberekre talál-
tak közöttük. Munkahelyi 
közösségükkel is rendkí-
vül szerencsésnek bizo-
nyultak, nagyszerű kol-

légák vették őket körül.
 Éppen az ilyen emberek 

teszik a helyeket szerethetővé, 
teremtik meg a kötődést.

 Kutatásai miatt gyakran megfordult 
Olaszországban, ahol ugyancsak ked-
ves ismerősökre és jó barátokra tett szert. 
Sokukkal mindmáig tartja a kapcsola-
tot. Hajdani tanítványai is vissza-visz-
szatérő vendégek a Liliom utcai házban, 
amelynek falai közt Simon tanár úr al-
kotómunkája nem maradt abba, hiszen 
a Divina Commedia még mindig szol-
gál kihívásokkal. Csak az idő lesz egy-
re kevesebb.
 Az idő, ami a tanár urat – akinek 
édesapja a Don-kanyarban eltűnt, s ő 
testvér nélkül nőtt fel – olyannyira mo-
norivá tette, hogy az idős korára náluk 
otthonra talált édesanyja is monori te-
metőben nyugszik.
 Gyermekei, unokái is is körülötte, a 
közelében  maradtak. Most ugyan épp 
hó födi a kertet, ahol szívesen kertész-
kedik, s mély a csend benne, de ez is a 
kisváros egyik nagy adománya: hagy-
ja őt elmélyülni a munkájában. K.Zs.

Éppen az ilyen  
emberek teszik a  

helyeket szerethetővé, 
teremtik meg  
a kötődést.
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NEVELÉS

TUDNIVALÓK 
az óvodai beíratásról
Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2018/2019. nevelési évre az óvodáskorú gyermekek jelentkezése 
Monoron a következő időpontokban történik: április 23-án (hétfő) 8 órától 18 óráig, április 24-én (kedd) 13 
órától 18 óráig, április 25-én (szerda) 8 órától 12 óráig. Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, 
akik 2018. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A jegyző a szülő kérelmére és az 
óvodavezető, valamint a védő-
nő egyetértésével, a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, az ötö-
dik életév betöltéséig felmentést adhat 
a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, ha a gyermek családi körül-
ményei, képességeinek kibontakoztatá-
sa, sajátos helyzete indokolja.
 Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló óvodai nevelésben való részvé-
telre kötelezett gyermeket kellő időben 
az óvodába nem íratja be, a szabálysér-
tésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) 
pontja alapján szabálysértést követ el.
 Az óvodai nevelésben való részvétel-
re kötelezett gyermek szülője, ameny-
nyiben gyermeke az óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, köteles arról a 
beiratkozás idejének utolsó határnap-
ját követő tizenöt napon belül írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.
 Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az 
év közbeni felvételi igényeket (azokra 
a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. 
augusztus 31-e után töltik be a 3. élet-
évüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) 
is a fenti időpontban szíveskedjenek je-
lezni az óvodában.

 A nevelési év első napja 
2018. szeptember 1., utol-
só napja 2019. augusztus 31.
 Integráltan nevelhető sa-
játos nevelési igényű gyer-
mekeket az alapító okiratuk 
szerint a következő óvodák 
nevelhetnek: Monori Kos-
suth Lajos Óvoda (2200 Mo-
nor, Kossuth L. u. 39.; tel.: 
06-29-410-739) – szakértői 
és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján: eny-
he fokban mozgássérültek, 
vagy enyhe fokban értelmi 
fogyatékosak, vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozá-
si zavarral) küzdenek. Mono-

ri Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona 
J. u. 26.;  tel.: 06-29-413-414) – szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján enyhe fokban értelmi fogyaté-
kosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartássza-
bályozási zavarral) küzdenek. Monori 
Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai 
Mari tér 1.; tel.: 06-29-413-228) – szakér-
tői és rehabilitációs bizottság szakvéle-
ménye alapján enyhe fokban értelmi fo-
gyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy maga-
tartásszabályozási zavarral) küzdenek. 
Monori Petőfi Óvoda (2200 Monor, Petőfi 
S. u. 29.; tel.: 06-29-411-244) – szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján beszédfogyatékosak, vagy eny-
he fokban értelmi fogyatékosak, vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartássza-
bályozási zavarral) küzdenek. Monori 
Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 
5.; tel.: 06-29/410-885) – szakértői és reha-
bilitációs bizottság szakvéleménye alap-
ján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy maga-
tartásszabályozási zavarral) küzdenek. 
Monor Város Önkormányzatának ala-
pító okirat szerint nemzetiségi nevelést 
folytató óvodája nincs.

 Kérjük, hogy a beiratkozáskor hoz-
za magával a www.monor.hu oldalról 
letölthető vagy az óvodában beszerez-
hető kitöltött jelentkezési lapot.
 Az óvodai beiratkozáskor be kell mu-
tatni: a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt (lakcímkártya), a szülő 
személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát (lakcímkártya), a 
gyermek TAJ-kártyáját, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatát, a gyermek 
kötelező védőoltásokat tanúsító orvo-
si igazolását, vagy az oltási könyvét, a 
gyermek esetleges betegségeit igazoló 
dokumentumokat, a gyermek fejlődé-
sével kapcsolatban keletkezett doku-
mentumokat, szakértői véleményeket, 
amennyiben a gyermeke halmozottan 
hátrányos helyzetű, vagy napközbe-
ni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt 
igazoló dokumentumokat (jegyzői ha-
tározat, gyámhatósági határozat és a 
szülő vagy szülők nyilatkozata), vala-
mint amennyiben a szülők munkahelye 
a körzetben van, és ezért kéri az adott 
óvodai körzetbe tartozó óvodába a fel-
vételt, akkor a szülő(k) munkavégzés 
helyére vonatkozó munkáltatói igazo-
lását, mely tartalmazza, hogy a szülő a 
munkahelyén a nevelési évben vesz-e 
igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. 
tgyás, gyed, gyes stb.), ha igen akkor 
mettől meddig. Nem magyar állampol-
gárságú gyermek esetében a szülő Ma-
gyarország területén tartózkodásra jo-
gosító engedélyének másolatát.
 Az óvoda vezetője legkésőbb a beirat-
kozásra kiírt utolsó határnapot követő 
huszonegyedik munkanapig dönt a fel-
vételi kérelmekről és döntéséről írásban 
értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmaz-
za a jogorvoslat (fellebbezés) lehetősé-
gét és határidejét is.
 Az óvodavezető írásbeli döntése el-
len a szülői felügyeleti jogot gyakorló 
szülő a közléstől számított tizenöt na-
pon belül illetékmentes fellebbezési ké-
relmet nyújthat be a jegyzőhöz címez-
ve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el 
és hoz másodfokú döntést.
 Az óvodai körzethatárokról tájéko-
zódhatnak az óvodákban és a www.
monor.hu oldalon. 
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KÖZÖSSÉG

Némó kapitány 
CUKORRÓZSÁI
Ismerem-e a kakasnyalókát? – kérdezi rögtön az elején, én meg, 
hogy nincs olyan monori, aki a helyi mézeskalácsosok révén ne 
ismerné a kakasnyalókát. Na, azzal az alapanyaggal dolgozom 
én, amiből  az a nyalóka is készül – határozza meg a lényeget 
Németh László, alias Némó, akit a cukorstúdiója, a csodálatos 
cukorvirágai és figurái, ehető „üvegtárgyai” révén többen ismernek 
az országban, mint Monoron, ahol már húsz éve él és alkot.

N em tősgyökeres monori – derül ki – 
Dunakesziről nősült ide, de már húsz 
éve a város lakója, otthon érzi ma-

gát benne. 
 Cukrásznak tanult, s amikor végzett, so-
káig szállodáknak dolgozott, aztán 
kisebb nagyobb üzleteknek. Sze-
rette a hivatását, aztán egy-
szer csak látott egy videót az 
interneten, amire a „hűha!” 
felkiáltás volt az első re-
akciója. A karamell világa 
úgy megfogta, hogy nem is 
eresztette: egyre jobban be-
lemerült ennek a különleges 
technológiának az elsajátítá-
sába. Apránként tanulta meg a 
fortélyokat, sokat hibázott közben 
– meséli – de még most is adódnak pil-
lanatok, amikor hálás érte, hogy egy régebbi 
tévedésből megtanulhatta, mi az, amit nem 
tehet meg, meddig mehet el egy-egy munka-
fázis során.
 Egy fehér rózsa volt az első olyan alkotása, 
amire már ő is elégedetten nézett: igen, ez si-
került. Igaz, hogy huszonvalahányadik pró-
bálkozásra, de éppen olyan lett, aminek len-
nie kell. 
 Versenyeken is részt vett, s mivel az idő 
múlása a szakmai kiteljesedéssel is együtt járt, 
egyre szebb eredményeket ért el. Ma már ott 
tart, hogy rendszeresen hívják őt zsűrizni, de 
olykor versenyzőként is eleget tesz a kihívá-
soknak. Már csak azért is, hogy szinten tart-
sa a tudását, kiteljesítse a tapasztalatait.
 Cukor, glükóz, víz – magyarázza – ezt kell 
összefőzni, ebből lesz a cukorfigurák alap-
anyaga. Ne keverjem össze a grillázzsal, fi-
gyelmeztet, az más technika, annak az anya-
gában nincs víz. Amivel ő dolgozik, abba 
nyújtáskor levegő kerül, ettől lesz szép fé-
nyes, hasonló a szaténhoz.
 Szót ejtünk a technikákról, a húzott, fújt, 
öntött és szálazott módszerről, a szirom, a 
gömb és a szalagkészítés fortélyairól. Mi-
közben mindezekről beszél, érezni a hang-
ján, hogy nagy kedvvel igyekszik megismer-

tetni az alkotás folyamatát, hátha a másik is 
kedvet kap hozzá.
 Ilyenek pedig sokan akadnak: minden 
hónapban kétnapos tanfolyamot szervez 

cukorstúdiójában, ahová az ország kü-
lönböző tájairól érkeznek az ér-

deklődők. Csak épp valamiért 
a monoriakat nem érdekli ez 

különleges díszítési techni-
ka – jegyzi meg tanácsta-
lanul, mert tényleg nehe-
zen érthető az oka. Igaz, 
a szakma már nem olyan 
elutasító vele, mint az ele-

jén, amikor bekopogott egy 

cukrászműhelybe, ahonnan majdhogynem 
kutasították. Pedig csak szerette volna be-
mutatni, mit tud.
 A színházaknak, a filmforgatásoknak is 
gyakori „szereplői” a Németh László által ké-
szített, a valódihoz megszólalásig hasonlí-
tó, cukorból készült tárgyak. Mint például 
az üvegpoharak, amik nem csak úgy képe-
sek eltörni, hogy nem okoznak sérülést, de a 
szereplők – a nézők felhördülése közepette – 
meg is tudják enni őket. De készített már a 
filmesek kívánságára ehető csigaházakat is, 
úgy, hogy hozták a valódit, kiöntöttek egy 
zacskónyit az asztalra, majd közölték: épp 
ilyen kell, csak cukorból.
 Elkerülhetetlen, hogy megkérdezzem: a 
cukorról szól az élete nagy része, de vajon 
enni is szereti, vagy csak formázni? Hajjaj! 

– nevet fel – nagyon édesszájú. Amikor még 
szállodákban dolgozott, alig várta, hogy el-
készüljön a somlói, vagy a fagylalt, azonnal 
félrevonult egy-egy nagy adaggal. Ma már 
mértékkel fogyasztja, de szereti az édességet.
 Vállalkozását a karamellről nevezte el, őt 
magát azonban Némóként ismerik, aminek 
a cukorhoz nem sok köze van – jegyzem meg, 
de kész a magyarázattal: az édesapja rajon-
gott a Verne-hősökért, köztük is Némó kapi-
tány volt a kedvence, így aztán a Némó ne-
vet ragasztották rá. Amikor megszületett a 
fia, ő lett a kis Némó. Most, hogy az édesapa 
nincs már, a „kis”jelző elmaradt a neve mel-
lől. És bevallja: neki nem sikerült megszeret-
nie a kapitányt, nem érdeklik a kalandjai.

Molnár Anna

 Németh László (Némó)
Minden hónapban két-

napos tanfolyamot szer-
vez cukorstúdiójában, 
ahová az ország külön-
böző tájairól érkeznek 

az érdeklődők. 
 Ez lett 

cukorból, 
glükózból 

és vízből
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KÖZÖSSÉGKULTÚRA

Hirdetés

Felvételre keresünk
monori forgácsoló üzemünkbe
betanított munkásokat  
és CNC esztergagépekhez
gépkezelő munkatársakat!

Jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: 
J-Technik Kft.  •   06-29/410-270 vagy 06-20/365-2829 telefonszámon • e-mail: info@jtechnik.hu

M i mindig nagyon büszkék 
vagyunk, ha Monorról el-
származott ismerősünket or-

szágos szakmai tekintélyként láthat-
juk-hallhatjuk a televízióban vagy a 
rádióban, írásait olvashatjuk a sajtóban. 
Dudás Viktor pedig elmondta, hogy – vi-
lágjárása közben is – mindig jó érzéssel 
tér ide vissza, soha nem tagadva meg 
hazahúzó monori gyökereit. 
 Érdemes jobban megismernünk őt. 
Pont 30 éve érettségizett gimnáziu-
munkban, ahol már megmutatkozott 
sokoldalú érzéke, tehetsége több művé-
szeti ágban is. Remek mozgáskultúráját 
(hisz az Állami Balettintézetből került 
hozzánk), humorát, kommunikációs ké-
pességeit, zenei-dobolási tudását em-
lékezetesen hasznosította monori szín-
játszó társai között. De megnyerte az 
országos Áprily-szavalóversenyt is, jeles 
irodalmi társaságokba is bekerülve ez-
zel. Már itt szerkesztette a Te című sten-
cilezett diáklapot, amit utána – máig –  
20 éves újságírói pályája követett. Az 
olasz MAX magyar kiadásában korai 
filmrajongása gyorsan vitte előre az ot-
tani ranglétrán (Andy Vajna már ekkor 
felfigyelt rátermettségére), a VOX pe-
dig 8 éves főszerkesztősége alatt vált 
Magyarország piacvezető filmes ma-
gazinjává. Mivel jól beszélt angolul, 

könnyen tudott széleskörű kapcsola-
tokat teremteni, kommunikálni, ezt a 
magyar filmek vágyott nemzetközi is-
mertté tételében, majd értékesítésében 
is kreatívan tudta kamatoztatni, a Film-
alap Kft.-jén belül, majd állami szinten, 
az MTVA Archívum és tartalomkeres-
kedelmi igazgatóság főtanácsadójaként 
is, miközben részt vesz a nemzetközi 
filmforgalmazásban, két egyetemen 
is átadja  tapasztalatait filmes tanítvá-
nyainak. És saját alapítású zenekará-
ban ma is dobol.
 Miben látja mostani filmsikereink ösz-
szetevőit? – kérdeztük tőle, mivel erre 
közvetlen rálátása lehet.
 – A Magyar Filmalapban olyan pro-
fesszionális rendszert sikerült létre-
hoznia Vajnának és munkatársainak 
– mondta – ami ötvözi az amerikai és az 
európai filmgyártás alapjait. Másrészt 
nagyon komoly hangsúlyt fektetnek 
a forgatókönyv elkészítésére. Érezhe-
tő szakmai siker visszajelzésekor pe-
dig a végig jó menedzselésre töreksze-
nek. Inspirálóak a díjak, jók a magyar 
szakemberek és az itthoni forgatási kö-
rülmények, ezért jönnek ide szívesen a 
külföldiek is.
 – És mi a kuriózum a Testről és lé-
lekről című Oscarra jelölt mostani fil-
münkben?

Az a Dudás Viktor fogalmazta meg így – a rá jellemző 
sajátos stílusában – szakmai hitvallását, akit elismert 
filmszakértőként hívtak meg a Dr. Borzsák István Váro-
si Könyvtárba, a Testről és lélekről című film aktuális 
sikeréről, az Oscar-díjról, kulisszatitkokról, és egyéb 
témába tartozó érdekességekről való beszélgetésre. 

Az élet túl rövid ahhoz, hogy 
ROSSZ FILMET NÉZZÜNK

 – Új szimbolizmusa, érdekes, érzé-
keny formai megoldásai. A szerelmi 
téma szociológiai megközelítése. Ahogy 
a nem átlagos emberek alapérzéseit is 
meg tudja mutatni.
 Meggyőződhettünk Dudás Viktor 
kommunikációs képességeiről akkor 
is, amikor a résztvevők kérdéseire is 
nagyon közvetlenül, személyes szak-
mai élményeinek érzékletes előadásá-
val válaszolt.
 De ennek az estnek a hangulata nem 
elsősorban ettől lett családiasan kelle-
mes, hanem attól, hogy a mi fiunk me-
sélt nekünk olyasmikről, ami nekünk 
eddig eléggé elérhetetlen volt. És ha 
közösen szurkolunk vele majd a kép-
ernyők előtt az Oscar-díjak átadásakor, 
akkor már sok minden ismerősebbnek, 
érthetőbbnek tűnhet. Az élet túl rövid 
ahhoz, hogy rossz bort igyunk – utalt 
előadónk a Strázsán is ismert mondás-
ra –, de ahhoz is, hogy rossz filmet néz-
zünk.   B.G.     
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PROGRAMOK

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Március 5.
Füzesi Antal festőművész kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria 

JÁTÉKOS TUDOMÁNY – KIÁLLÍTÁS
2018. március 5-10.
Művelődési ház

PÁL FERI ATYA ELŐADÁSA
Március 19.
Jegyek még kaphatóak!
Városi sportcsarnok

SULI SAKK KUPA
Március 23.
Sakkverseny a város általános iskolái között.
Vigadó, díszterem

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK 
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Március 24.
Művelődési ház

ALMA ZENEKAR KONCERTJE 
Április 7. 
Jegyek már kaphatóak!
Vigadó, díszterem

KÖZÖS NEVEZŐ KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Április 9.
Koday László Csokonai-díjas festőművész kiállításának 
megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria 

DUMASZÍNHÁZ 
Április 14. 
Dombóvári István estje Kis ember nagy gonddal jár címmel
Vigadó, díszterem

BERECZ ANDRÁS ESTJE
Április 27.
Vigadó, díszterem 

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.

BEVEZETÉS 
A ZENE TITKAIBA
Március 5. 17 óra
Koncertsorozat a Monori Budai Imre 
Alapfokú Művészeti Iskolában

KISÁLLATBÖRZE
Március 11. 
www.mgksz.hu
Vásártér

VÉRADÁS
Március 14.
Művelődési ház

MONORI KUTYASULI 
NYÍLT NAP
2018. március 18.
www.monorikutyasuli.hu

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

2018 a családok  
éve – Monoron is!

CSALÁDI HANGVERSENY
Március 23. 17 óra
A zeneiskolában 17 órakor kezdődő eseményen a tanulók és 
szüleik együtt zenélnek majd, várják az érdeklődőket!

II. RÁKÓCZI FERENC EMLÉKNAPJA
Március 24. 16 óra
A Magyar Országgyűlés 2015-ben Nemzeti Emléknappá nyil-
vánította II. Rákóczi Ferenc születésnapját, ebből az alkalom-
ból Monoron is ökumenikus megemlékezést szerveznek. 
Római katolikus kistemplom

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA
Április 3. 17 óra
Koncertsorozat a Monori Budai Imre 
Alapfokú Művészeti Iskolában.

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

  Országos programsorozattal köszönti az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma a ma-
gyar családokat – 2018 a családok éve lesz. 
Az egész éven át tartó eseményekhez Monor 
két programmal is csatlakozik.
 Március 5. és 10. között látogatható a mű-
velődési házban a Játékos Tudomány-kiállítás, 
melynek során megismerkedhetnek a gyere-

kek a fizika csodáival. A félszáz mókás és ta-
nulságos eszközt és játékot tartalmazó kiállí-
tást jelképes 400 forintos belépődíj ellenében 
látogathatják hétfőtől szombatig, 8-17 óráig.
 Március 23-án, a Monori Budai Imre Alap-
fokú Művészeti Iskola szervezésében Családi 
hangversenyre kerül sor, mely szintén része 
a családok éve programjainak. A zeneisko-
lában 17 órakor kezdődő eseményen a tanu-
lók és szüleik együtt zenélnek majd, érdemes 
lesz erre a programra is ellátogatni. 
 Az esemény ingyenesen látogatható, to-
vábbi információt a zeneiskolában kérhet-
nek személyesen vagy a 06-29/412-671-es te-
lefonszámon.
 Találkozzunk városunkban a családok éve 
alkalmából szervezett programokon is!  nfo

   A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár 
márciusban is változatos programokkal vár-
ja vendégeit. 
 Horgolószakkör: március 3. 10 órától. 
 Ringató-foglalkozások Szántó Dóra veze-
tésével: március 5-én, 12-én, 19-én és 26-án 
11 órától. 
 Biblioterápiás beszélgetés kisgyermekes 
anyukáknak: március 8-án, 22-én és 29-én 
11 órától. 
 Patchwork, azaz foltvarrótanfolyamra hív-
ják a kézimunkázókat március 7-én, 14-én, 

Márciusi programok 
a városi könyvtárbanAdó 1 százaléka

21-én és 28-án 16 órától. A programot veze-
ti Pásztorné Borus Piroska.
 Közös tojásfadíszítés a könyvtár előtt már-
cius 12-én 10 órától 14 óráig. A program szer-
vezője a könyvtár és a Monori Kézműves Al-
kotók Klubja. 
 Március 13-án egy újabb érdekes előadás-
nak ad otthont a könyvtár: Monor és a repü-
lés címmel Zainkó Géza beszél az L2-Róma 
repülőgép rekordjairól. 
 Ezúton értesítjük a kedves olvasókat, hogy 
a könyvtár március 15-től 17-ig zárva lesz.   

  A Vigadó Kulturális és Civil Központ idén 
újra összegyűjti és aktualizálja azoknak a mo-
nori civilszervezeteknek, alapítványoknak a 
listáját, akik jogosultak a személyi jövedelem-
adó 1 százalékának az elfogadására. A kezde-
ményezés célja, hogy a monori adófizetők is 
tudjanak róla, milyen helyi célokat támogat-
hatnak a kötelezően fizetendő személyi jöve-
delemadójuk egy századával.  
 Kérjük a jogosult szervezetek képviselőit, 
tagjait, hogy küldjék el az egyesület, alapít-
vány alapító okiratban szereplő nevét és adó-
számát a vigado@vigadokft.hu e-mail címre.
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KÖNYVBEMUTATÓ

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

Tipp:

A tisztasághoz 

szükséges egyéb 

segédeszközöket is 

megtalálja nálunk!

Az akció 
2018. március 

1-től 28-ig, 
vagy a készlet  

erejéig tart.

Bankkártyás fizetési lehetőség

630 Ft 
helyet t

430  Ft

Kerek 

felmosó-
 vödör 
kosárral 
 + ajándék 

műanyag

felmosó nyéllel

Az akciós ár  

csak a hirdetés 

felmutatásával 

érvényes!

B aranyi Ferenc – a monori emlékeit 
mindig szívesen idéző Kossuth-
díjas költőnk –, és ifjúkora óta 

barátja, egyetemista és kollégista társa 
– a többek között Ariosto gigantikus 
lovageposzának teljes magyarításá-
ról nevezetes helyi tudós tanárunk – 
Simon Gyula találkoztak itt, igen sok 
érdeklődő örömére. Tanulmányaik so-
rán együtt szerelmesedtek bele az olasz 
nyelv szépségeibe, és értek el – több mint 
ötven év alatt! – kiemelkedő sikereket műfor-
dításaikkal. Mivel nem tudhatták, mennyi idő ada-
tik meg számukra, „a világ legnagyobb költeménye” 
– Dante: Isteni Színjátéka – lefordításába részenként 
fogtak bele. Baranyi Ferenc a Pokollal 2012-re, Si-
mon Gyula pedig a Paradicsommal 2014-re készült 
el.  Ezután megegyeztek abban, hogy a hiányzó kö-
zépső – a Purgatóriumban játszódó legsokszínűbb, 
legemberibb – canticát felesben, „négykezesként” 
ültetik át magyar nyelvre. Ez a példa nélkül álló 
megoldás csak egymás-, valamint az italianisztika 
(az olasz nyelv- és irodalomkutatás) tudományá-
nak alapos ismerete; és mindkettejük költői vénájá-
nak köszönhetően lehetett sikeres. Baranyi 1-16. és 
Simon 17-33. éneke ezért érezhető egységes egész-
nek. Munkájuk legfőbb jelentősége pedig az, hogy a 
2000 óta jelentkező, csak a tartalmat fontosnak tar-
tó, modern fordítói kísérletek után – a ma embere 
számára jól érthető nyelven, de az eredeti dantei 
verselést és a klasszikus, babitsi műfordítói hagyo-
mányt folytató – teljesen formahű alkotást hoztak 

Monorról induló páratlan 

„NÉGYKEZES”
létre. Ezt Madarász Imre professzor, az olasz iroda-
lom egyik legelismertebb szakértője – aki két mű-
fordítónkkal is negyed százada működik együtt, 
és mostani kötetük bevezetőjét is írta – szintén ki-
emeli. „Egy költői fordítás esetében a forma nem 

járulékos eleme a műnek, hanem lényegéhez tar-
tozik, egyenértékű és egylényegű a tartal-

mával. Nem egy ruha, amit föl lehet venni, 
az olyan, mint a húson a bőr.” Ő egyéb-
ként megtiszteltetésnek érezte, hogy 
először járva Monoron épp a rangos 
professzorról elnevezett könyvtár-
ban vehetett részt Purgatórium-kö-
tet itteni bemutatóján. Egy olyan vá-

rosban amely – hála a két nagyszerű 
műfordítónak! – jó pár éve, és most im-

már végérvényesen és  igen nagy betűk-
kel feliratkozott a magyar italianisztika tér-

képére – mondta. 
 Jámbor Sándor – a kötetet méltó, igényes illusztrá-
ciókkal megjelentető Kossuth Kiadó kereskedelmi 
igazgatója (egykori monori lakos) – örömmel szá-
molt be arról, hogy ma is van olvasói igény a tar-
talmas, komoly művekre. Ezért úgy tervezik, hogy 
2021-re, Dante halálának 700. évfordulójára, egy kö-
tetben jelentetik meg műfordítóink nagy munkájá-
nak mindhárom részét. 
 Jó volt látni és hallani, hogy két tudós alkotónk, 
túl nyolcvanadik életévén is, milyen imponáló élet-
bölcsességgel és szenvedéllyel beszélt közös mun-
kájuk részleteiről, Danténak a szabadság és az er-
kölcsi nagyság iránti vágyáról. Hasonlóképpen jó 
érzés volt olvasni Madarász Imre elismerő szavait, a 
kötet bevezetőjében: – Dante szerette a „boldog Ma-
gyarországot”, a „beata Ungheria”-t. Ez a kötet hoz-
zájárul ahhoz, hogy mi, magyarok egyre értőbben 
és egyre nagyobb átérzéssel szeressük a „költők leg-
magasabbját”. B.G.

Irodalomtörténeti jelentőségű, 
emlékezetes rendezvény színhelye 
volt a városi könyvtár január 30-án.

Örömmel számolt  
be arról, hogy ma is 

van olvasói igény  
a tartalmas,  
komoly mű- 

vekre.
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Hirdetés

Időszerű gondolatok cím-
mel írta meg vízióját Süve-
ges József  lapszerkesztő a 
Közérdek című lapjában. 

A monoriak viselt    
dolgai  XCIV.
Községfejlődésünk 
történetéből

HELYTÖRTÉNET

S zerinte „Monor fejlődésének legnagyobb 
problémája (1927. május hó), hogy emel-
kedjen ki a falusiasan szétszórt állapo-

tából”. A községfejlesztés gócpontját a piac-
térnél képzeli el. A tér mostani terjedelmében 
– a kerti vetemények, a gyümölcstermesztés 

és az aprójószág piac-
ra kerülésekor – szűk-
nek bizonyul. Ezen kí-
vül elzárt helyen van 
(Kossuth L. utcán a 
Pesti – ma Ady – és a 
Mátyás k. utca közöt-
ti szakaszon). A meg-
közelíthető utcák szű-
kek… „Piacterünket 
meg kell nyitni, meg 
kell nagyobbítani, és 
pedig a Kaszinónak és 
a bazár épületének (ma 
a könyvtár-zeneiskola 
épülete áll a helyén) 
máshová helyezésé-
vel. Hadd legyen a két 
templom előtt egy im-
pozáns nagy terünk.”
 A fejlődés szemlé-

letének formálását gazdasági szakelőadások 
is segítették. A Gazdakörben például (1927 
februárjában) dr. Dabasi Ödön járási orvos is-
mertette a talajművelő gépek használatának 
előnyeit, beszerzési módját, majd pedig a ló-
tenyésztés fontos tennivalóit. „Ez az előadás 
nemcsak az előadó értékes személye, de e té-
ren ismert nemzetgazdasági szaktudása foly-
tán is értékes” – véleményezi a helyi újság. 
 A zeneművészet terén Mózsa Ödön zene-
szerző – okleveles zenetanár, budapesti, ál-
lamilag engedélyezett zeneiskolai igazgató – 

kezdeményezi a monori gyermekek és felnőt-
tek zenetanulását. Nyári tanfolyamot szer-
vez községünkben havi 8 pengő tandíjjal; a 
szegény sorsú, zeneileg tehetséges növendé-
keknek teljesen díjtalanul. Nyilvános vizsga 
hangversenyt ígér a Zeneakadémián zongora, 
hegedű, cselló, bőgő, cimbalom hangszerekkel.
  Épül az alsótanyai állami elemi iskola (Mo-
norierdőn) a vasúti átjáróból és a vasúti sínektől 
határolt csücsökben. A tanyai „kultúrépület” 
a nyár derekán elkészül. 
 Jelentős iparosesemény, hogy befejeződött a 
végzős tanoncok vizsgája. A legszebb vizsga-
eredményt elért fiatalok: (Ringeisz József  hen-
tes mester tanulója) Kovács Károly jó eredmény, 
(özv. Prunner Józsefné hentes m.) Prunner Ká-
roly jó e., (Ragula Nándor géplakatos m.) Ragula 
Győző jó e., (Vig András csizmadia m.) Galam-
bos András kitűnő e., (Vladár Lajos csizmadia 
m.) Gál János jó e.,(Hoffman Miklós szitakötő m.) 
Hoffman Miklós kitűnő e., (Kele János csizma-
dia m.) Kovács Sándor jó e., (Kele István csiz-
madia m.) Kotkai Ferenc jó e., (Magócsi Sámu-
el hentes m.) Magócsi Károly jó e., (Kaldenekker 
István hentes m.) Burján János jó e., (Solti Ferenc 
hentes m.) Bán József jó e., (Vig András csizma-
dia m.) Burján Lajos jó eredmény. 
 Monoron 1927-ben 400 óvodaköteles gyer-
mek volt. A főszögi és az alszögi óvodák túl-
zsúfoltak. Meglepő áldozat: Lévay Ignácné ma-
gánóvodát nyitott a Petőfi utcai lakásán.
 A Kath. Legényegylet 1927 márciusában új 
tisztikart választott. Egyházi elnökök lettek: dr. 
Sandula Imre apátplébános és dr. Thököli István 
hitoktató. Világi elnök Csiti Mihály, alelnök Si-
pos István, fődékán Csinos István, dékán Küll 
Károly, jegyző Fekete Károly, pénztárnok Kácser 
Pál, gazda Srankó Lajos és Zöldi József, könyv-
tárnok Thámm László, ellenőrök Nagyszegi Jó-
zsef és Szaszkó Antal.
 A római katolikus templomban műdal hang-
zott el 1927 március havában. „Kántor Bözsike 
úrleány szárnyat adott a templomban imájába 
elmerült hívek lelkének. Az ifjú művésznő a 
10 órai misén Max Reger „Mária bölcsődalá”-t 
énekelte. Hangjának minden egyes árnyala-
tán a nagy énekművésznő rutinja csillant fel. 
Az éneket Kinczel Győző r. k. kántor nagysze-
rű orgonajátéka kísérte. 
 Forrás: Közérdek 1912–1932; Pest Megyei Le-
véltár – Tanonciskolai Napló, 1929 

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke

Meskó Lenke tanítónő és az alsótanyai elemisek, 1929 
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www.victofon.hu* Az akció 2018. április 6-ig tart, a hirdetés felmutatásával érvényes.

A HALLÁSROMLÁS SÚLYOS
KÖVETKEZMÉNYEKKEL

JÁR
NE KOCKÁZTASSON!
KERÜLJE EL A SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKET!
Vegyen részt ingyenes hallásvizsgálaton
2018. április 6-ig*

Magány

Bizony-talanság

Vész-
helyzet

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



2018. március | MONORI STRÁZSA 17

KULTÚRA

M árcius 19-én Pál Feri atya elő-
adását ezúttal a városi sport-
csarnokban hallgathatják az 

érdeklődők. A mentálhigiénés szakem-
ber papi pályafutásának kezdetétől tart 
előadásokat pszichológia, teológia és 
mentálhigiéné témakörben. Az utób-
bi években közönsége rendszeresen 
megtöltötte a Vigadó Díszter-
mét, a nagyobb befogadóké-
pességű, új helyszínre is 
gyorsan fogynak a belé-
pőjegyek. Ugyanezen 
a héten, pénteken ke-
rül sor a Suli Sakk Ku-
pára, a helyi általános 
iskolák sakkversenyé-
re. A verseny többéves 
múltra tekint vissza, vár-
hatóan idén is jó hangulatú 
és szellemiségű délutánt tölthet-
nek el az iskolák csapatai.
 Áprilisban a gyerekek és családok 
nagy kedvence, az Alma együttes lá-
togat Monorra. Ezúttal a Vigadó dísz-
termét töltik meg zenével és kacagással, 
érdemes minél előbb gondoskodni a be-
lépőjegyekről az érdeklődőknek! Ápri-
lis derekán folytatódik a Dumaszínház, 

Dombóvári István estjén az alacsony em-
berek dilemmáit elemzik majd sok hu-
morral az előadók. Szintén a humor lesz 
a főszereplője Berecz András újabb monori 
fellépésének. A Kossuth-díjas előadómű-
vész ezúttal a Barkács Lajcsi üdvözülése 
című önálló estjével érkezik hozzánk.
 A május beköszöntével megkezdőd-
nek az ingyenes szabadtéri programok 
Monoron. A második hétvégén, 12-én 
kerül sor a Strázsahegyi Tekerő amatőr 
terepkerékpár-versenyre, mely mindig 
nagy népszerűségnek örvend a helyi is-
kolások körében. 
 Május 18-án érkezik városunkba Bor 
Ivó és párja Bor Virág. Nekik kiemelt 
szerep jut az idei boros programokon, 
egyjeles családi eseményre készül az 
ifjú pár. Május utolsó vasárnapján – a 
tavaly jól bevált uszoda melletti hely-
színen – lesz a gyereknap, ahol ezúttal 
egy kalózpartira várják a gyerekeket. 
 Június 9-én lesz a város legismertebb 
eseménye, a Borvidékek Hétvégéje. A 
megújuló arculattal jelentkező progra-
mon a vendégek idén is kóstolhatják a 
22 hazai borvidék kínálatát, a szerve-
zők több kisebb pinceszínpaddal és vál-
tozatos zenei kínálattal készülnek. Bor 

Ivó legénybúcsúja alkalmából 
a remek borokat több mint 

30 pincében kínálják majd, 
az esti programot a Bi-
kini együttes koncert-
je zárja. 
 A tavaly életre hí-
vott FröccsSzombatra 
idén háromszor is kilá-

Tavasszal is minden korosztályt
VÁR A VIGADÓ

Berecz András a Barkács Lajcsi üdvözlése
című önálló estjét hozza el a városba

togathatnak az érdeklődők. Első alka-
lommal június 23-án, Szent Iván éjje-

lén várják a vendégeket. A Szent 
Orbán téren a szervezők tervei 
szerint népi játékok, helyi zene-
karok, tűzugrás és pincetúra is 
szerepel majd a programok kö-
zött. A folytatás július 14-én Bor 
Ivóék lakodalma alkalmából lesz, 
amely részleteiről hamarosan be-
számolunk.
 Sok humorral és színes prog-
ramokkal teli hónapok várnak 
ránk idén tavasszal és nyáron is!

A tavaly életre 
hívott FröccsSzombat-
ra idén háromszor is 

kilátogathatnak 
az érdeklődők. 

Idén a Bikini koncertje zárja a Borvidékek Hétvégéjét

Dombóvári István 
önálló estjén a humor 

lesz a főszereplő, no 
meg az alacsony emberek

Idén is a város főterén köszönthetjük Bor Ivót

Pál Feri atya a sportcsarnokban
tart lélekemelő előadást
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A közeledő tavasz egyben a hamarosan induló szabadtéri 
programszezont is jelenti Monoron, addig azonban 
változatos programkínálatra lelhetnek az érdeklődők a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ kínálatában. Az előttünk 
álló hetekben újra olyan előadók érkeznek a városba, 
akiket korábban is örömmel fogadott a monori közönség.
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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 hőhatásokkal való gyó-
gyítás nem új keletű dolog. 
Gondoljunk csak a szau-

nára, amely egykor ugyan csak a 
fürdést volt hivatott helyettesíte-
ni, egy ideje azonban már tudjuk 

– és elsősorban emiatt használjuk –, 
hogy számos pozitív hatása van 
az egészségre. Fogalmazhatnánk 
úgy is, hogy a krioterápia egyfaj-

ta negatív szauna, hiszen a terá-
pia helyszínéül szolgáló kabinban 
pont az ellenkezője történik, mint 
a szaunában: a belső tér hevítése 
helyett mínusz 120-170 fokra hűtik 
a levegőt. Az egész testre irányu-
ló hidegterápiás kezelés egy olyan 
gyógymód, amelynek az extrém 
hideg hőmérséklet az alapja. Fé-
lelemre ugyanakkor semmi ok, 
attól nem kell tartani, hogy meg-
fagy a testünk, a fülkében ural-
kodó rendkívül száraz levegő ezt 
nem engedi.
 A hidegben való tartózkodás be-
folyásolja a sejtszintű anyagcserét 
és beindítja a szervezet öngyógyí-
tó folyamatait. Eközben gyógyha-
tású hormonok, enzimek – köztük 
endorfin – szabadulnak fel. A hi-
deg a szervezet védekezőképessé-
gét is stimulálja, ezáltal erősödik 
az immunrendszer és csökken a 

stressz-szint. Ezt a módszert – igaz, 
csak kezdetleges formában, példá-
ul jégbe merülve – már több száz 
éve használják fájdalomcsillapí-
tásra, izomgörcsök oldására vagy 
migrén ellen, azaz egészségi álla-
potunk javítására. Modern meg-
felelőjét – mikor géppel hűtik le a 
testet – 30 évvel ezelőtt alkalmaz-
ták először gyógyításra Japánban, 
Európában pedig 10 éve terjedt el. 
Tavaly november óta már a Mono-
ri Városi Uszodában is elérhető. 

AJÁNLÓ

HIDEGTERÁPIA 
a monori uszodában
Számos egészségügyi problémára jelent ha-
tékony megoldást az extrém hidegben eltöl-
tött néhány perc. Nem csak gyógyulhatunk, 
fogyhatunk is a krioterápia segítségével. 

 A monori Cryo Cabin elsősor-
ban ízületi gyulladás, gerinc- és 
izomproblémák, reuma, immun-
rendszer rendhagyó működése, 
különféle bőrbetegségek (példá-
ul ekcéma) esetén ajánlott. Emel-
lett számos további egészségügyi 
problémára is kifejti jótékony ha-
tását, alkalmazzák például cukor-
betegség esetén, bőrgyógyászati, 
kardiológiai és traumatológiai ke-
zelések kiegészítéseként, továbbá 
sportolók rehabilitációjában. Test-
karcsúsítás és cellulitisz csökken-
tésére is ajánlott módszer, egy ke-
zelés alatt a szervezet 500-1500 
kalóriát éget el, egy komplett kúra 
alatt akár 5-7 kiló testsúlycsökke-
nés is tapasztalható. 
 A Cryo Cabint azoknak is érde-
mes kipróbálni, akik alvászavarral 
vagy állandósult stresszel küzde-
nek, és azoknak is, akiknek csak 
úgy általában fontos az egészsé-
gük megőrzése.  (x)

             

          

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,

1080 Ft/m2 -től, szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1080 Ft/m2 -től háztól házig szállítással.

    Magócsi Ruhatisztító

A cikk felmutatójának 
500 Ft kedvezmény!

2018. március 31.-ig.

Monor, Balassi Bálint u. 14. 
Monor Városi Uszoda

Nyitvatartás: H–P: 14–18. Szo: 9–12
Nyitvatartási időn kívüli kezelésre telefonos 

időpont-egyeztetés után van lehetőség!

www.cryocabin.hu
06-70/590-3444

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

2018. március
20-án  és 26-án  
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!
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 Birkózás
   Február 3-án, Mezőfalván rendezték meg 

a diák I-II. területi kötöttfogású bajnoksá-
got.  diák II.: 3 első helyet szereztek a mo-
nori birkózók: Kolompár Tibor, György Bence, 
Nagy Máté. Második helyezést ért el: Baj-
ári Márk, Nagy Renátó, Fekete Dávid. Har-
madik lett: Deme Zoltán. Ötödik helyezett: 
Kolompár Imre.
 Diák I.: első helyen végzett Bódi Attila, har-
madik helyezett: Balázs Levente.
 Ezzel mind a 10 monori versenyző beju-
tott a márciusi országos bajnokságra.
 Február 18-án, a szlovákiai Naszvadon, ki-
lenc országot felvonultató nemzetközi birkó-
zóviadalt rendeztek. Az U23-as magyar vá-
logatott tagjaként Balatoni Bence – a Monori 
SE versenyzője – a 67 kg-os súlycsoportban 
bronzérmet szerzett.   B.G.

SPORT
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katasztrófavédelmi 

és egészségügyi 

programok

zene- és 
táncművészeti  

órák

kis 
létszámú 
osztályok

emelt 
óraszámú angol nyelv és informatika oktatása

1. 
osztálytól 

angol nyelv 
oktatása

felvételi 

előkészítő  

órák
úszásoktatás 

támogatása

délutáni 
szakkörök, 

korrepetálások korcsolyaoktatás 
szervezése

színházlátogatás

Biztonságban szeretné tudni értékeit?
AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTARTAMRA 
VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA SZÉFBÉRLÉSI 
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi fiókjaiban:
- 0-24 órában:
• Budapest III. fiók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi fiók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)
- fióki nyitva tartási időben:
• Vecsési fiók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. fiók (1181 Budapest, Üllői út 399.)

http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html

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

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek

Felfigyelt a monori labda-
rúgásra az országos média

   A felkészülési mérkőzéseken – lapzártán-
kig – nyolc alkalommal, különböző osztályú 
csapatokkal gyakorolhattak a Monor SE lab-
darúgói. Az MTK-tól idegenben csak 4-3-ra 
kaptak ki, az NBIII-as Dabast pedig ottho-
nukban, nagy havazás közepette 4-3-ra sike-
rül legyőzni. Cegléden ugyancsak összejött a 
győzelem (1-0-ra) az NBIII-as Tiszakécske el-
len. Az NBIII-as Vecsés és a Pénzügyőr ellen 
döntetlent játszott a csapat. A magasabb osz-
tályú Vasastól és Siófoktól is vereséget szenve-
dett a gárda, de az Ikarus-pályán az NBIII-as 

Iváncsa fölött kilenc gólos diadalt arat-
tak a monoriak (9-0). Nagy öröm, hogy 
a most igazolt Berki István ott 3 gólt lőtt, 
de a legutóbb leigazolt Tóth Barna is 1-et 
(utóbbi játékos magasságával is kitűnik 
a mezőnyből: 198 cm). Jó hogy sok ta-
pasztalatot szerezett a csapat az új játé-
kosok beépülésével is.      
 Egyre nagyobb – immár országos – ér-
deklődés kíséri a három NBIII-as csoport 
egyetlen veretlenül vezető csapatának, a 
Monori SE-nek a tavaszi idényre készü-
lődését az internetes, elektronikus sajtó-

ban is. A következő címmel jelentek meg írások 
a monori együttesről: „A Keleti csoport lista-
vezetője kiütötte a Közép csoport élcsapatát” 
(NBIII.hu), „ Interjú dr. Selei András sportigaz-
gatóval” NBIII Foci. A Csakfoci.hu internetes 
portál egyik cikkében a fiatal edzőgeneráció 
egyik legtehetségesebb tagjának nevezi Hor-
váth Dávidot, a Digi Sport Reggeli Start című 
műsorában pedig Selei Andrással és Horváth 
Dáviddal beszélgettek.                                                                        
 A március 3-i balassagyarmati idény - 
kezdés után a Monori SE első hazai meccsét 
10-én (szombaton) játssza a Tiszaújváros ellen. 
Kezdés 14 óra 30-kor. B.G.                  

Selei András sportigazgató és Horváth  
Dávid vezetőedző a Digi Sport stúdiójában 
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Félidei értékelést tartott 
A MONORI SE 
kosárlabda-szakosztálya

Félidejéhez érkeztek a kosárlabda 
bajnokságok, ebből az alkalomból 
a legnépszerűbb monori teremsport- 
szakosztály vezetőjét, Mészáros 
Győzőt kértük fel értékelésre. 

Hirdetés

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

Parole
 NYELVISKOLA

Vizsgázz nálunk 
sikeresen 

az ingyenes 
nyelvvizsgáért!

ÁLLAMILAG 
ELISMERT 

NYELVVIZSGA 
MONORON

Részleteket honlapunkon  
vagy nyelviskolánkban találsz.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018. március 7-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

A Monori SE kosárlabda-csapatai 
több megyei és országos kiírás-
ban is részt vesznek a 2017/18-

as szezonban. Férfi felnőttcsapatunk az 
NBII Közép A csoportban játszik, a me-
gyei bajnokságban két női és egy férfi 
csapat szerepel – mondta el a szakosz-
tály elnöke.  Tíz utánpótlásgárda játszik 
monori színekben gyerektől junior kor-

osztályig, közülük négyen az országos 
versenyrendszerben edződnek. A ver-
senyeztetés mellett fontos, hogy évről 
évre nő a létszám, jelenleg 163 taggal 
a legnépesebb teremben játszható tö-
megbázisa vagyunk az egyesületnek.
 Mészáros Győző beszélt a szakosztály 
céljairól is: – Fontos megjegyezni, hogy 
játékosaink kevés kivételtől eltekintve 
monoriak. Egyik fő feladatunknak érez-
zük, hogy a Monoron élő, ide kötődő ko-
sárlabdasportot űző és szerető emberek 
egy olyan közösséget képezzenek, ami 
az összetartozás érzését erősíti. Ennek 
érdekében hagyományteremtő jelleggel 
kosárlabda családi napot szervezünk a 
közeljövőben, ahova várjuk az egyesü-
let minden tagját, családtagját, barátját. 

Az ehhez hasonló kezdeményezések-
kel szeretnénk elősegíteni, hogy továb-
bi utánpótláscsapatok alakulhassanak, 
ezzel folyamatosan biztosítsuk a felnőtt - 
csapatok hátterét. 
 A felnőttbajnokságban játszó gárdák 
szereplésére is kitért a szakosztályve-
zető: – Csapataink közül a férfi NBII-
es gárda játszik a legmagasabb szin-
ten – ezekre a mérkőzésekre látogat ki 
a legtöbb szurkolónk is. A csapat évek 
óta a bajnokság 5-8. helyén, közvetlenül 
az élmezőny mögött végez. Idei szerep-
lésük is figyelemreméltó, hazai mérle-
günk a bajnokság legjobb csapataihoz 
mérhető (6 győzelem, 2 vereség). Hétről 
hétre jóval erősebb fizikumú, több eset-
ben félprofi csapatok ellen játszanak, a 

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék
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jelenlegi hetedik-nyolcadik helynél jobb 
helyezés bravúrgyőzelmekkel érhető el 
a szezon végére. A csapat mérkőzése-
in mindig jó a hangulat, a jövőben sze-
retnénk a drukkerek számát is bővíte-
ni. Ebben és szakosztályunk életében 
is komoly előrelépés a most elkészült 
városi sportcsarnok. Kiváló feltételek 
mellett, szurkolókat vonzó körülmé-
nyek között játszhatunk itt a jövőben, 
minden adott a további fejlődéshez és 
a nézők számának növekedéséhez.
 Két női felnőttcsapat is jól szerepel 
a Pest megyei bajnokságban. A tabella 
első és második helyét foglalja el a ju-

nior korosztályú és a felnőtt gárda, ez a 
két csapat volt az elmúlt két év megyei 
bajnoka is. Méltán lehetünk büszkék a 
monori női kosárlabda hagyományo-
san jó szereplésére. A férfiak megyei 
bajnoki küzdelmeiből sem maradhat ki 
kék-fehér csapatunk, a Monori SE Old-
ik öregfiúk gárdája a megyei B2 bajnok-
ságban jelenleg a második helyen áll a 
tabellán.
 A korosztályos csapatok legjobb-
jairól is ejtett néhány szót Mészáros 
Győző: – Népes utánpótlásbázis adja a 
felnőttcsapatok erejét. Először két éve 
neveztünk csapatot az MKOSZ által 

kiírt bajnokságba, idén mér négy 
gárda is az országos verseny-
rendszerben játszik. A nevezé-
sük esetén szem előtt tartottuk, 
hogy a szezon során több maga-
sabb tudású csapattal is mérkőz-
hetnek, ezzel is biztosítva a fo-
lyamatos fejlődés lehetőségét. A 
sikeres TAO-pályázat is hozzájá-
rul a jobb edzéskörülmények és 
versenyfeltételek biztosításához, 
ezúton is köszönjük támogató-
ink bizalmát. Szintén köszönet-
tel tartozunk Monor Város 
Önkormányzatának, va-
lamint a Klebersberg 
Központnak az isko-
lai csarnokok hasz-
nálatáért. 
 A monoriak kö-
zelebbről megismer-
hetik a sportcsarno-
kot és az NBII-es férfi 
felnőtt csapatot március 
9-én! Ekkor kerül sor az első 
ko sárlabda-mérkőzésre az új ott-
honunkban. Családbarát környe-
zet, büfé, jó hangulat és várhatóan 
monori győzelem várja az érdek-
lődőket, sőt minden kilátogató 
szurkolót meglepetésajándékkal 
várunk! – zárta az értékelést Mé-
száros Győző, a Monori SE kosár-
labda-szakosztályának elnöke. 

A monoriak köze-
lebbről megismerhe-

tik a sportcsarnokot és 
az NBII-es férfi felnőtt 

csapatot március 
9-én!
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•   Kőfaragó cég segédmunkást felvesz azonnali 
munkakezdéssel. Érd: 06-70/601-4182

•   Szeretnél megismerkedni az olajfestészettel? 
Festőszakkör indult a JAG-ban diákok és felnőt-
tek részére! Érd: +36-70/379-1007, facebook/
agardigabi Várlak szeretettel! Agárdi Gabi fes-
tőművész 

•   Kőműveseket és segédmunkásokat felveszünk 
azonnali munkakezdéssel. Érd: 06-70/601-4182 

•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim ré-
szére, a siker díja 2%-3%. 16 éves szakmai ta-
pasztalat, értékbecslés. Hívjon, nem fog csalód-
ni! Tel.: 06-20/397-4055

•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 
20000 Ft/m³, tölgy-bükk 25-33 cm 19500 Ft/m³. 
Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 

•   Monoron hús és tej típusú (Búr – núbiai 
vonalú) nőstény és bak kecskék széles 
választékban 600 Ft/kg-os áron eladók. 
Érd.: 06-70/607-4444

•   Monori hentesüzletbe hentest keresünk. 
Szakmai tapasztalat előny. Kiemelt bérezés. 
Tel.: 06-20/204-8448 

•   Termelői mézek 1490 Ft/0,5 kg ártól 
Monoron és környékén 5000 Ft feletti 
vásárlás esetén ingyenes kiszállítással. 
Tel.: 06-70/607-4444 

Apróhirdetés

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   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

Szerelvény – Sarok

Telefon: 
06-29/996-659  

Nyitva: 
H–P: 8–17 

Szo: 8–12

elköltöztünk!

Új címünk: Monor,  

Ady Endre út 22/AAKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Zalakerámia  
csempék,  járólapok.
Fürdőszobabútorok.

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag-  
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.

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

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.

natura 2000 
területen 

termelt mézek! 

gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, 

rozmaringos, 
zsályás, kamillás,

ánizsos, köményes,  
bazsalikomos

500 g:  

1490 
Ft

ÚJ!

Mézrendelés  
már az 

interneten is:  
www.apifito.hu

Minden, ami 
kémény!

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

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

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

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

E-mail : csinosk@freemail.hu

Nem kapott
Strázsát?

Kérjük jelezze 
ha nem kapott 

Monori Strázsa újságot, 
vagy egyéb problémát 

tapasztal a terjesztéssel! 
E-mail: terjesztes@

regiolapok.hu 

Tel.: 06-29/412-587 



Akciós árak március 5-től 17-ig.

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

Már bankkártyával,  
Erzsébet-kártyával  
is fizethet nálunk!

Étkezési,   
Erzsébet-utalványt  

is elfogadunk.

Új 
nyitvatartás: 

H–P: 5–17 
Szo: 5–13

Keresse
 webshopunkat 

a neten!
www.husifutar.hu

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

1590  Ft/kg

2390 Ft/kg

899 Ft/kg

1590 Ft/kg

2190  Ft/kg

990  Ft/kg

1190 Ft/kg

799  Ft/kg

399  Ft/kg

1690  Ft/kg

1990  Ft/kg

1990  Ft/kg

899  Ft/kg

1790 Ft/kg

599  Ft/kg

990  Ft/kg

Hagyományos, füstölt,  
darabolt comb

Pulykamellfilé

Juhász virsli

Monori kolbász
csípős, csemege

Hagyományos, füstölt,  
kötözött sonka 

Sertéstarja
csonttal

Bőrös császár

Füstölt hátsó csülök

Pulyka apró hús

Faros csirkecombPick sertéspárizsi

Friss kacsacomb

Zsír 1 kg

Sertéscomb

Marhanyak 
csont nélkül

 

Főtt császár



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

Ajánlatunk:
minden, ami víz-, gáz- és  

központifűtés-szereléssel kapcsolatos!

Gázkészülékek, vegyes kazánok, 

radiátorok, szivattyúk, bojlerek, 
puffer tárolók

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

2200 Monor, 
Jókai utca 3–5.

Tel.: 06-20/402-1198
Nyitvatartás: 
 H–P: 8–18, 
Szo: 8–13, 

V: zárva 

Akció: 
2018. 02. 28–03. 31.
illetve a készletünk 

erejéig.

Nem csak kereskedők részére!

UHT tej
1,5% , 1 liter

Mixi  
száraz  
kutyatáp
3 kg

Smack instant 
leves
100 g

Kőnigsburg 
sör
doboz,
0,5 liter

Soós  
csigatészta 
200 g

Csíki 100  
napos sör
palack, 
0,5 liter

185 Ft 
helyett

169 Ft

549 Ft 
helyett

459 Ft

135 Ft 
helyett

109 Ft

159 Ft 
helyett

139 Ft

145 Ft 
helyett

119 Ft

345 Ft 
helyett

309 Ft

Riesenbrau sör doboz 0,5 l 149 Ft 129 Ft

Aranyfácán sör palack 0,5 l 149 Ft 130 Ft

Szalon sör doboz 0,5 l 169 Ft 149 Ft

Arany Fácán sör doboz 0,5 l 169 Ft 155 Ft

Steffl sör dobozos 0,5 l 189 Ft 169 Ft

Go ice tea dobozos 0,25 l 89 Ft 49 Ft

Pepsi Black Cherry doboz 0,33 l 139 Ft 119 Ft

Márka üdítőital 2,0 l 195 Ft 169 Ft

Jana Ice Tea 1,5 l 265 Ft 239 Ft

Pepsi üdítőital 0,25 l 349 Ft 319 Ft

San Benedetto Ice Tea 1,5 l 309 Ft 279 Ft

Tabdi Kékrankos Zweigelt 0,75 l 349 Ft 319 Ft

Lay’s Chips 77 g 249 Ft 205 Ft

Bref golyó 50 mg 379 Ft 345 Ft

Violetta XXL kéztörlő   375 Ft 345 Ft

Prevital cicaeledel alutasakos 100 g 105 Ft 85 Ft

 


