
Új óvoda  
épülhet 

Megújul  
a gyógynö-
vénypark

Edda – koncert

Június 9-én  
Borvidékek 
Hétvégéje

Győzelmek a 
sportcsarnokban

Aquincum- 
kupa

5. oldal

3. oldal

14. oldal

11. oldal

21. oldal

20. oldal

XXVII. évfolyam 5. szám • 2018. május 3. 5 Monor Városi Önkormányzat lapja

Laci bácsi 
90 éves 

9. oldal

Ügyességed „gyermeknagyságú” felfújható pónilovaglásban 
és „embernagyságú” élőcsocsóban bizonyíthatod! 
Csocsóversenyre várjuk családok és  csapatok jelentkezését! 

Természetesen idén is bemutatkoznak a Monoron működő 
csoportok, lesz hagyományos légvár; kézműves-foglalkozás; 
faesztergályos-bemutató; rendőrségi és mentős játékok; 
pólófestés és helyi termékek vására.    

Monor Városi Gyereknap

A Vigadó Kulturális és Civil Központ, valamint  
a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.  

közös rendezvényén a sportcsarnok titkait,  
közönség elől elzárt helyiségeit is megismerhetitek!   

2018. 
május 27. 

14:00  –  18:00

Monor Városi
 Sportcsarnok 

Balassi B. u. 25.
Egész délután izgalmas 
kalózkalandok várják az érdeklődőket:
 •  interaktív játszóház a kalózbirodalomban
 •  kalózkamion a Kézenfogva Alapítvány 

közreműködésében
 •  Kincs ami nincs címmel koncert gyerekeknek  

KALÓZ 

       KALAND
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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 tisztán tartott. 

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 Monori Polgármesteri Hivatal MŰVÁK irodáján, vagy telefonon  
a 06-29/612-317-es számon. 

Tiszta udvar  rendes ház 
pályázati felhívás

A Monori Petőfi Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2200 Monor, Petőfi S. utca 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Óvodapedagógusi feladatok ellátása, óvodáskorú gyermek személyiségfejlesztése, egészségvédelme, 
hatékony nevelő, oktató munka az intézmény pedagógiai programjában foglaltak alapján a vonatkozó 
jogszabályi háttér betartásával.
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
• Főiskola, óvodapedagógus, 
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  
Zsember Ágnes nyújt a 06-20 441-0933-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Monori 
Petőfi Óvoda címére történő megküldé-
sével (2200 Monor, Petőfi S. utca 29. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
42/2018, valamint a munkakör megneve-
zését: óvodapedagógus. 
• Személyesen: Zsember Ágnes, Pest 
megye, 2200 Monor, Petőfi S. utca 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 27.
A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje:  
Monor város honlapja - 2018. április 20. 
Monori Strázsa újság - 2018. május 9.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: 4 hónap próbaidő.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a petofiovoda.
monor.hu honlapon szerezhet.

pályázatot hirdet
óvodapedagógus
munkakör betöltésére
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Újabb sikeres monori pályázat: új óvoda 
épülhet a Bajcsy-Zsilinszky utcában

Pogácsás Tibornak szavaztak 
bizalmat a választók

  Monor dinamikusan fejlődött 
az elmúlt években, ami nem csak 
a közterületek megújulásában, a 
hivatali szolgáltatások bővülésé-
ben, illetve a gazdasági és keres-
kedelmi egységek gyarapodásán 
látszik, a lakosságszám emelke-
désén is megmutatkozik.
 Az M4-es út megépülése ezt a 
folyamatot tovább erősítheti, ezál-
tal várható, hogy a lakosságszám 
továbbra is emelkedni fog, ezzel 
együtt számolni kell a születé-
sek számának növekedésével. A 
városnak hosszútávon bővítenie 
kell az óvodai férőhelyeket, hogy 
lépést tudjon tartani a növekvő 
igényekkel. Az önkormányzat 
ezért tavaly novemberben a Nem-
zetgazdasági Minisztérium fel-
hívására pályázott egy korsze-

  Tájékoztató a Pest megye 10. szá-
mú OEVK 2018. április 8-i ország-
gyűlési képviselői választás ered-
ményéről.
 Rendkívüli esemény nélkül zaj-
lott le Monoron és a Pest Megye 
10. számú Országos Egyéni Vá-
lasztókerületében az országgyű-
lési képviselő-választás.
 A választókerületben, Monor 
székhelyen, valamint a hozzá tar-
tozó 22 településen a választásra 
jogosult (beleértve az átjelentke-
zett és a külképviseleti névjegy-
zéken szereplő választópolgáro-
kat is) 77 135 fő választópolgárból 
49 859-en éltek szavazati jogukkal, 
mely 64.64 %-os részvételi arányt 
jelentett. A rendszerváltás óta ez 
a harmadik legmagasabb részvé-

rű, három csoportszobás óvoda 
építésére. Az Önkormányzati tu-
lajdonú óvodai ellátást nyújtó in-

tézmények fejlesztésének támoga-
tása Pest megyében című projekt 
keretében végül 300 millió forin-

tot nyert a város új óvoda építésé-
re. Az elnyert forrást saját költség-
vetésből további 16 millió forinttal 
egészíti ki a város.
 Az új tagintézmény a Bajcsy-
Zsilinkszy Endre utcában épül-
het meg, egy különleges technoló-
gia alkalmazásával – tudtuk meg 
Rajki Lászlótól, a Monori Városfej-
lesztő Nonprofit Kft. vezetőjétől.
 – Az óvoda úgynevezett tö-
mörfa-panelekből épül fel, Ma-
gyarországon eddig kevésbé ter-
jedt el ez a technológia, ellenben 
Ausztriában és a Skandináv orszá-
gokban annál inkább. Külföldön 
lakóházak és közintézmények is 
épülnek ezekből a panelekből. 
Előnye, hogy a falak vékonyabbak, 
mintha téglából épülnének – ez-
által négyzetmétereket lehet spó-
rolni az építkezéskor, ami a ren-
delkezésre álló terület tükrében 
fontos szempont, hiszen szigorú 
szabályok írják elő, hogy mek-
korának kell lennie egy csoport-
szobának vagy a játszóudvarnak 
 – a panelek hőszigetelő képessé-
ge pedig kiváló, ezáltal az épü-
let gazdaságosan üzemeltethető 
– magyarázta Rajki László.
 A kivitelezésre 18 hónapja van 
az önkormányzatnak, a tervek 
szerint jövő őszre készülhet el 
az új óvoda. V.

Madártávlatból is különlegesnek ígérkezik az új óvoda külseje

 Ilyen lesz az új épület

Kampfl János (balra), Pest megye 10. számú OEVB elnöke adta át az újabb 
négy évre szóló mandátumot Pogácsás Tibor országgyűlési képviselőnek 

teli arány a monori választókerü-
letben az országgyűlési képvise-
lői választások történetében.
 A választás érvényes és eredmé-
nyes volt az egyéni választókerü-
letben, az országgyűlési képvise-
lői mandátumot 25 989 érvényes 
szavazattal, a választókerület-
ben leadott érvényes szavazatok 
52,61%-ával Pogácsás Tibor János 
(FIDESZ-KDNP) szerezte meg.
 Az egyéni választókerületben 
a második helyen Lendvay Endre 
(JOBBIK) végzett 12 944 érvényes 
szavazattal, mely a leadott érvé-
nyes szavazatok 26,21%-át jelen-
tette.
 Az országgyűlési képviselői 
mandátum átadására április 25-én 
került sor, melyet a régi-új képvi-
selő  Kampfl Jánostól, a Pest megye 
10. sz. OEVB elnökétől vehetett át, 
és így újabb négy évre Pogácsás 
Tibor János tölti be a térség ország-
gyűlési képviselői tisztségét.

Dr. Urbán Hajnalka,
Pest Megye 10. sz. OEVI vezetője
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Veres András és 
Kaári András látja 
el a városban a me-
zőőri feladatokat. 
Munkájuk szerte-
ágazó, az illegális 
szemétkihelyezés 
és a mezőgazdasá-
gi termékek lopásá-

nak megelőzésétől a Strázsahegy ellenőrzésén át, 
a közigazgatási területhez tartozó földtulajdono-
sokkal, gazdákkal való kapcsolattartásig, el kell 
látniuk számos ügyes-bajos teendőt.
 Az illegális szemétlerakókkal szemben nehéz 
a helyzetük, a tettenérés nagyon nehéz, ered-
ményt csak néhány esetben sikerült elérni a ki-
helyezett vadkamerák segítségével.
 Az illegális szemetelők után a Strázsahegyi pin-
cefeltörések okozták a legtöbb fejtörést a mező-
őröknek, ezeket az eseteket azonban sikerült visz-
szaszorítani, ami elsősorban a strázsahegyi körzeti 
megbízottal való együttműködés eredménye. A 
közös munka során sikerült rongálókat is tetten 
érni. Összességében elmondható, hogy az együtt-
működés következtében javult a biztonság a pin-
cefaluban. V.

Tavaly először nem 
volt pincefeltörés 

Trianonra 
emlékezik  
a város

Belterületi  
utak felújítására 
pályázik az  
önkormányzat

Őszre megújul részlegesen 
a Kossuth Lajos Óvoda

  Tavalyi hír, hogy az önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sára kiírt pályázaton közel 30 millió forintot 
kapott Monor Város Önkormányzata, melyet 
a Kossuth Lajos Óvoda felújítására fordíta-
nak. A renoválási munkák kisebb részét ta-
valy elvégezték, a felújítás idén folytatódik.
 2017-ben elkészült a födém hőszigetelése, 
illetve két csoportszoba burkolatának cseréje; 
a munkálatok nagyobb része most következik. 
A fűtésrendszer korszerűsítése; a korszerűt-
len nyílászárók cseréje; két gyermekmosdó 
és a villamoshálózat felújítása; valamint to-
vábbi három csoportszoba melegburkolatának 

  Az önkormányzat tavaly tavasszal nyúj-
totta be anyagát a Külterületi helyi közutak 
fejlesztése címmel kiírt pályázatra. A Mo-
nori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által ké-
szített pályázati anyag pozitív elbírálásban 
részesült, így több mint 78 millió forint tá-
mogatást nyert a város. 
 A projekt keretében lehetőség nyílik majd 
egyes nagy forgalmú külterületi utak felújí-
tására. A tervek szerint két olyan aszfaltos 
út (Majori út és Dr. Csanádi György utca) 
szerepel a felújítandó útszakaszok között, 

  A trianoni békeszerződés 98. évfordulója 
alkalmából június 3-án 17 órától megemléke-
zést szervez Monor Város Önkormányzata. A 
műsor a Vigadó dísztermében kezdődik egy 
előadással, melyet követően fáklyás felvonulás 
indul a Gera kertbe, a Trianon-emlékműhöz, 
ahol egy rövid megemlékezés után koszorú-
zással zárul a rendezvény. nfo

  Újabb belterületi utakat kíván felújítani az 
önkormányzat, ezért a napokban pályázatot 
nyújtott be a városvezetés a Nemzetgazda-
sági Minisztérium által meghirdetett Önkor-
mányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításá-
nak és korszerűsítésének támogatása gaz-
daságfejlesztési céllal Pest megye területén 
című felhívásra. Rajki László, a Monori Város-
fejlesztő Nonprofit Kft. igazgatója elmondta, 
sikeres pályázat esetén az önkormányzat a 
Nemzetőr utca egy szakaszának (Kossuth 
és Liliom utcák között) felújítását és széle-
sítését valamint süllyesztett szegéllyel tör-
ténő megerősítését, a Bocskai utca Kossuth 
utcától kezdődő szakaszának burkolatcseré-
jét, a Kistemplom utca teljes hosszban törté-
nő felújítását, és a Hegedűs Gyula utca teljes 
hosszban történő burkolatcseréjét, szélesíté-
sét és szegéllyel történő megerősítését tervezi.
 A pályázat elbírálására 5-6 hónapon belül 
kerülhet sor – tudtuk meg –, a beruházás 
tervezett költsége bruttó 136 millió forint, 
a pályázaton 130 millió forint támogatást 
nyerhet az önkormányzat, a fennmaradó 
összeget az önkormányzat saját költség-
vetéséből pótolja. N.

Benárd Ágost küldöttségvezető (balra, cilinderrel a ke-
zében) és Drasche-Lázár Alfréd államtitkár (jobbra) a 
trianoni szerződés aláírása után távoznak az épületből

Fo
tó

: W
iki

pé
dia

mely több vállalkozás székhelyeként szol-
gál. A beruházásnak köszönhetően jelentő-
sen javulhat az érintett telephelyek megkö-
zelíthetősége. Emellett több, a Strázsahegy 
könnyebb megközelíthetőségét segítő föld-
út felújítása is része a beruházásnak. Ezál-
tal megújulhat a Csokonai utca külterületi 
szakasza, továbbá a Bereki dűlő és a Locsodi 
utca is. 
 A pályázaton elnyert támogatást 26 mil-
lió forinttal egészítheti ki a város saját költ-
ségvetéséből.  nfo

Újabb külterületi  
utak újulhatnak meg

cseréje készül idén a beruházás részeként. A 
képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a 
kivitelezőkről, az utóbbi évek gyakorlatát kö-
vetve most is több monori vállalkozást bíz-
tak meg a munkákkal.
 A rendelkezésre álló adatok alapján a fel-
újítás tényleges költsége kevesebb lehet, mint 
a tervezett összeg, így az óvoda vezetésével 
egyeztetve további elvégzendő feladatokra 
is sor kerülhet az intézményben. A munká-
latokat a tervek szerint az óvoda nyári leál-
lásának idején végzik majd el, így a nyári 
szünetet követően megszépült épület vár-
ja majd vissza az óvodásokat.
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  Monor Városi Önkormányza-
ta, a képviselő-testület 731/2017. 
(XII. 14.) KT határozata alapján 
nyílt ajánlattételi felhívást tesz 
közzé, az önkormányzat lap-
ja, a Monori Strázsa újság Mo-
nor Város területén történő ter-
jesztésére.
 A Monori Strázsa újságot Mo-
nor közigazgatási területén ta-
lálható, valamennyi lakossági 
bel- és külterületi címhely pos-
taládájába kell kézbesíteni (6812 
címhely). Az újság terjesztésére 
évente 11 alkalommal, valameny-
nyi érintett hónap 1-10. napjáig 
kell hogy sor kerüljön. A meg-
bízás legkorábban a képviselő-
testületi döntéshozatalt követő 
hónaptól kezdhető meg. A kéz-
besítés teljes körűségét a meg-
bízó önkormányzat jogosult el-
lenőrizni.
 A terjesztésre vonatkozó aján-
latokat a titkarsag@monor.hu 
e-mail címre, vagy postai úton 
a Monori Polgármesteri Hivatal 
2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80. 
címre „Monori Strázsa újság ter-
jesztésének árajánlata” tárggyal 
kell megküldeni. Az ajánlatban 

  Tavaly nyáron jelent meg a Pest 
megyei települési önkormány-
zatok számára kiírt Települések 
felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a 
települési vízgazdálkodás kor-
szerűsítésének támogatása című 
pályázati kiírás, melyre Monor 
önkormányzata is nyújtott be pá-
lyázatot. A közelmúltban megszü-
letett döntés szerint 119 millió 999 
ezer 439 forint támogatásban ré-
szesült a város. 
 A tervek szerint ebből az ösz-
szegből az Ady utca, Jókai utca, 
Babits Mihály utca, Klapka utca, 
Czuczor utca környékének rend-

  A központi orvosi ügyeletet el-
látó Emergency Service Egészség-
ügyi Szolgáltató Kft.-vel kapcso-
latban többféle vélemény kering 
a városban. Vannak, akik elége-
dettek a szolgáltatással és akad-
nak olyanok, akik vélt vagy valós 
sérelmek miatt negatív élmények-
ről számolnak be. Most egy pozitív 
végkimenetelű esetről szeretnénk 
tájékoztatni az olvasókat.
 Márciusban történt, hogy egy 
rossz egészségügyi állapotban lévő 

kérjük feltüntetni a címhelyen-
kénti ár meghatározást is, mely 
az elbírálásnál a referenciával 
együtt – az összes feltétel egy-
idejű értékelése mellett – bírála-
ti szempont.
 A pályázatok elbírálása az 
ajánlat benyújtását követő ren-
des képviselő-testületi ülésen 
történik. Döntéshozó: Monor Vá-
ros Önkormányzat képviselő-
testülete. A döntésről az aján-
lattevőt az üléstől számított 5 
napon belül értesítjük.
 A kiíró pályázati biztosíték fi-
zetését nem igényli, a benyújtott 
pályázatok elkészítéséért térítést 
nem fizet, valamint fenntart-
ja jogát arra, hogy a pályázatot 
sikertelennek minősítse, ezért 
a pályázati felhívás nem kelet-
keztet számára szerződésköté-
si/megrendelési kötelezettséget.
 Hiánypótlás lehetősége: nincs. 
Az ajánlattétel nyelve: magyar.
 Felmerülő kérdések esetén 
dr. Ugrin Dániel aljegyző a 06-
20/351-7038-as telefonszámon, 
illetve az ugrin.daniel@monor.
hu e-mail címen kereshető, il-
letve érhető el.

Ajánlati felhívás 
Monori Strázsa  
újság terjesztésére

Megújul  
a gyógynövénypark

Csapadékvíz-elveze- 
tésre nyert pályázatot  
az önkormányzat

Életet mentett a kiér-
kező ügyeletes orvos

  Hazánk jelenleg egyetlen köz-
területi növényparkja Monoron 
található, a szakorvosi rendelő-
intézet előtt. A parkot Monor Vá-
ros Önkormányzata alakította ki. 
A növényállomány gondozását 
és a közterület karbantartását a 
KÖVÁL Zrt. munkatársai végzik. 
A FitoFarm gyógynövénypark-
ban nem csak a növények, ha-
nem azok gyógyhatása is meg-
ismerhető a mellettük elhelyezett 
táblákról.
 – A gyógynövénypark 2017-es 
bővítésénél is fontos szempont 
volt, hogy csak megalapozott is-
meretek jelenjenek meg a gyógy-
növényekről – hangsúlyozta Papp 
János okleveles kertészmérnök, 
fitoterapeuta, a gyógynövénypark 
szakmai vezetője. – Ez idén még 
hangsúlyosabbá válik, mivel csak 
olyan növények kerülnek bemuta-
tásra, amelyek szerepelnek a hatá-
lyos magyar gyógyszerkönyvben, 
így hivatalosan is gyógyításra 
használhatók. A növények mel-
lett elhelyezett táblákon javalla-
tok is szerepelnek, amelyeket az 
Európai Gyógyszerügynökség 
ajánlásai alapján állítottunk ösz-
sze. Az idei év egyik újdonsága, 
hogy a központi táblán össze-
gyűjtjük azokat a betegségeket, 
amelyekre a parkban bemutatott 
növények segítséget nyújthatnak, 
a parkról pedig egy térkép készül, 
így könnyen megtalálható lesz 
minden gyógynövény.
 – A park alapvető célja az egész-
séggel és a környezettel kapcso-
latos társadalmi szemléletváltás 

elősegítése – mondta Papp János. 
– Ezért ösztönözzük a gyógynövé-
nyek gyűjtését is, amely testmoz-
gással, az egészséggel való tuda-
tos foglalkozással jár, így szerepe 
lehet a megelőzésben, emellett 
elősegítheti természet megisme-
rését, környezetünk megóvását is. 
A gyógynövények gyűjtését azzal 
segítjük, hogy a növények mellett 
elhelyezett táblákon ismertetjük 
a növények előfordulását, illetve 
olyan jól megalapozott hatású ké-
szítmények leírását, amelyeket a 
gyűjtés után mindenki elkészít-
het magának, például tea vagy 
tinktúra formájában.
 Az megújult FitoFarm gyógy-
növénypark május 15-től várja a 
látogatókat, addigra megtörténik 
az új növények kiültetése és a táb-
lák lecserélése is. Bár a megújult 
környezetben még könnyebb lesz 
az eligazodás a gyógynövények 
között, igény esetén előre egyez-
tetett időpontban Papp János szí-
vesen kalauzol 10 főnél több ér-
deklődőt a parkban. Érdeklődni 
a következő telefonszámon lehet: 
06-70/220-8848 Varga Norbert

szeres, esőzéseket követő pangó 
víz problémája szűnhet meg. A 
pályázati kiírás szerint minimá-
lis önrész – 6 millió forint – ter-
heli az önkormányzatot, a pro-
jekt összköltsége így összesen 
126 millió forint lehet.
 A pályázat 4 milliárd forint 
keretösszegéből tehát jelentős 
támogatással számolhat Monor, 
melynek köszönhetően lehető-
ség nyílik egy sokszor veszélyez-
tetett városrészben a csapadékvi-
zek rendezett és kártétel nélküli 
elvezetésére, valamint a belvíz- 
és helyi vízkár veszélyeztetett-
ségének csökkentésére.

monori lakoshoz kellett kihívni az 
ügyeletes orvost. A beteg állapo-
ta rohamosan romlott, a kiérkező 
orvosnak már a férfi életéért kel-
lett küzdenie. A helyszínen min-
dent megtetettek a beteg állapotá-
nak stabilizálásáért, végül sikerült 
megmenteni a monori férfit. A be-
teg felesége szerint férje annak kö-
szönheti az életét, hogy a kiérkező 
orvos minden tudását és embersé-
gét beleadva küzdött azért, hogy 
megmentse az életét.  V. 
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A közrendvédelmi osztály állomá-
nya 2017. évben is folyamatosan 
teljesített fokozott ellenőrzéseket 

a gyalogosok, kerékpárosok, időskorúak, 
tanyán és külterületi részen élők bizton-
ságának fenntartása, javítása érdekében.
 A bűnügyi fertőzöttség, a lakosság, ci-
vil szervezetek jelzéseinek figyelembe-
vételével kidolgozott intézkedési tervek 
kerültek végrehajtásra, külön kiemelt fi-
gyelemmel a vagyon elleni bűncselek-
mények megelőzésére, megakadályozá-
sára.
 A közrendvédelmi osztály állománya 
2017-ben is megfelelő szakmai szinten, 
aktív hozzáállással folytatta tevékenysé-
gét a lakosság szubjektív biztonságérze-
tének fenntartása, fokozása érdekében.
 A Monor Város Önkormányzatával 
kötött szerződés alapján Monor frekven-
tált területein a közrendvédelmi osztály 
munkatársai gyalogos járőrszolgálatot 
láttak el hetente 4 alkalommal.
 Monor városában a regisztrált bűn-
cselekmények száma 2016. évhez képest 
stagnál. A bűncselekmények szerkeze-
te nem változott, újabb bűncselekmény-
fajták nem bukkantak fel a vizsgált idő-
szakban. 
 A lakosság szubjektív biztonságérze-
tét leginkább befolyásoló cselekmények 
továbbra is a vagyon elleni bűncselek-
mények voltak. Jellemző volt a betöré-

ses vagy alkalmi lopás, ahonnan 
könnyen értékesíthető használa-
ti tárgyakat, szerszámgépeket, ék-
szereket tulajdonítottak el. A ki-
emelten kezelt bűncselekmények 
száma 2017. évben nagyobb mér-
tékben csökkent. A testi sértések 
számában mérséklődést generál-
va, azonban a cselekménnyel oko-
zott sérülések súlyossága számot-
tevően nem változott. A lopások 
számában a tavalyi évhez képest 
jelentős csökkenést tapasztalha-
tunk, ezen belül örvendetes mó-
don a lakásbetörések száma is 
mérséklődött. Kiemelkedő, hogy 
jelentősen visszaesett a betöré-
ses lopások száma is. A személy-
gépkocsi-lopások számát tekintve 
szerény mértékű emelkedést ta-
pasztalhatunk, azonban zárt gép-

jármű-feltörést valamint rablást, zsaro-
lást nem regisztráltunk a múlt évben.
 A fent említett eredmények alátá-
masztása képpen, a helyi közbiztonság 
szempontjából két eset rövid történetét 
villantjuk fel mely során az elkövetőket 
eljárás alá vontuk: 
 A Monori Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya lopás bűntett kísérlet és 
lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatott eljárást 19 
éves monori lakos ellen. A rendelkezés-
re álló adatok szerint a férfi 2017. május 
17-e és 18-a között kifeszítette egy mo-
nori templom sekrestyéjének ajtaját és 
megpróbált oda bejutni.
 A nyomozók az ügyben végzett adat-
gyűjtés eredményeként azonosították a 
bűncselekmény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható férfit, akit 2017. 
június 13-án monori lakásában elfog-
tak. A rendőrök a 19 éves férfit a Mo-
nori Rendőrkapitányságra előállították, 
ahol gyanúsítottként kihallgatták és bűn-
ügyi őrizetbe vették. A nyomozók elő-
terjesztést tettek a monori lakos előze-
tes letartóztatásának indítványozására, 
amelyet a Monori Járásbíróság 2017. jú-
nius 15-én elrendelt. A nyomozás során 
megállapítást nyert, hogy a monori fér-
fi megalapozottan gyanúsítható azzal is, 
hogy 2017. június 4-én egy monori csa-
ládi ház udvaráról és a helyi általános 

iskola épületéből eltulajdonított két ke-
rékpárt.
 A Monori Rendőrkapitányság Vizs-
gálati Osztálya a férfi ellen lopás bűn-
tett kísérlet és lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt folytatott 
nyomozást a napokban befejezte és a ke-
letkezett iratokat vádemelési javaslattal il-
letékes járási ügyészségnek megküldte.
 Rablás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytatott nyomo-
zást a Monori Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya egy 26 éves monori férfi 
ellen. A rendelkezésre álló adatok sze-
rint a gyanúsított 2017. december 25-én 
az esti órákban állított meg Monor egyik 
utcájában gyalogosan közlekedő két fia-
tal fiút. A sértetteket egy késsel megfe-
nyegette és mobiltelefonjaikat követelte 
tőlük. A fiatalok megijedtek, ezért átad-
ták a kért telefonokat a 26 éves férfinak. 
 A rendőrök rövid időn belül azonosí-
tották a támadót, akit 2017. december 26-
án hajnalban elfogtak, majd előállították 
a Monori Rendőrkapitányságra, ahol gya-
núsítottként hallgatták ki. A nyomozók 
a férfit őrizetbe vették és előterjesztést 
tettek előzetes letartóztatásának indít-
ványozására, amelyet a Monori Járás-
bíróság 2017. december 28-án elrendelt. 
 A rendőrök a nyomozást befejezték és 
a keletkezett iratokat vádemelési javas-
lattal a járási ügyészségnek megküldték.
 A térfigyelőrendszer üzemeltetésével 
a közterületen elkövetett személy-, illet-
ve dolog elleni erőszakos cselekmények 
hatékonyan megelőzhetők, illetve a már 
bekövetkezett deliktumok esetében az el-
követők elfogása, felderítése megtörtén-
het, amely Monor okos várossá válásával 
(Smart City) további eredmények érhető-
ek el.
 A Monori Rendőrkapitányság állomá-
nya a 2017. évben is a jogszabályokban és 
egyéb feladatmeghatározó normákban 
előírt módon, a társadalmi elvárások fi-
gyelembevételével, magas színvonalon 
végezte rendőrszakmai tevékenységét.
A Monori Rendőrkapitányság 2018. évi 
fő célkitűzései a vagyon elleni bűncse-
lekmények megelőzése, a megtörtént 
deliktumok esetében a felderítési ered-
ményesség növelése, valamint a közle-
kedésbiztonság további javítása és to-
vábbra is kiemelt hangsúlyt helyezünk 
az iskolákban, civil szervezeteknél, a 
nyugdíjasklubokban, a közösségi ren-
dezvényeken folytatott bűn- és baleset-
megelőzési tevékenységünkre.

Zahorecz Sándor, r. alezredes,  
Monori Rendőrkapitányság vezetője

Jelentősen VISSZAESETT  
a betöréses lopások száma
Monor városban, illetve annak külterületein a rendőri tevékenységet a  
2017. évben is a közrendvédelmi osztály beosztottjai, a monori körzeti meg- 
bízottak, illetve a Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi, Vizsgálati, Közle-
kedésrendészeti és Igazgatásrendészeti Osztály munkatársai látták el. 

Zahorecz Sándor 
rendőr alezredes

KÖZBIZTONSÁG
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Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális (háztartási) szilárd, 
az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok 

gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Gyűjtési időszak: egész évben a fenti táblázatban megjelölt napokon
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 
szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok) 
-on történik! Klapka u. – Pozsonyi u. sarok; Kistemplom u.; Katona József u.; Mátyás k. u. – Kossuth L. u. sarok

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) ház-
hoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) 
igényelhető.

DTkH tájékoztatója  
hulladékok gyüjtéséről

körzetek
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS   2018.

május június július augusztus szeptember október november december

1. 7.; 22. 4.; 18. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 10., 24. 8.; 22. 5.; 19. 3.; 17.

2. 8.; 23. 5.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28. 11.; 25. 9.; 24. 6.; 20. 4.; 18.

3. 9.; 24. 6.; 20. 4.; 18. 1.; 15.; 29. 12.; 26. 10.; 25. 7.; 21. 5.; 19.

4. 10.; 25. 7.; 21. 5.; 19. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 11.; 26. 8.; 22. 6.; 20.

5. 11.; 25. 8.; 22. 6.; 20. 3.; 17.; 31. 14.; 28. 12.; 26. 9.; 23. 7.; 21.

körzetek
HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS   2018.

május június július augusztus szeptember október november december

1. 14. 11.; 25. 9.; 23. 6.; 21. 3.; 17. 15. 12. 10.

2. 15. 12.; 26. 10.; 24. 7.; 22. 4.; 18. 16. 13. 11.

3. 16. 13.; 27. 11.; 25. 8.; 23. 5.; 19. 17. 14. 12.

4. 17. 14.; 28. 12.; 26. 9.; 24. 6.; 20. 18. 15. 13.

5. 18. 15.; 29. 13.; 27. 10.; 24. 7.; 21. 19. 16. 14.

ÜGYfÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉrTÉKESÍTÉS

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap
Monor

Kossuth L. u. 147.
H: 8.00–12.00; 13.00–15.00
Sz: 8.00–12.00; 13.00–15.00

P: 8.00–12.00

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.

H: 8.00–20.00
K–Cs: 08.00–15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu ugyfelszolgalat@dtkh.hu

2018. 05. 21. (hétfő) helyett 2018. 05. 19. (szombat)
2018. 08. 20. (hétfő) helyett 2018. 08. 18. (szombat)
2018. 10. 23. (kedd) helyett 2018. 10. 20. (szombat)

2018. 11. 01. (csütörtök) helyett 2018. 11. 02. (péntek)
2018. 12. 25. (kedd) helyett 2018. 12. 22. (szombat)
2018. 12. 26. (szerda) helyett 2018. 12. 27. (csütörtök)

Ünnepnapra eső kommunális hulladék szállítás áthelyezések:

Gyűjtési időszak: egész évben a fenti táblázatban megjelölt napokon
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Non-
profit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az 
ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a 
zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosíta-
nak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyző-
könyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. 
A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális több-
lethulladékos zsák árával megegyező: 338 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű 
megvásárolt zsák helyezhető ki.
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KÖZÖSSÉG

DÍSZPOLGÁR, 
ecsettel és vízfestékkel

Monor 10. díszpolgára lett 
Balogh Gyula, a városban 
élő festőművész, aki már-
cius 15-én megkapta a 
Munkácsy Mihály-díjat is.

A zt mondja, amikor megtud-
ta, hogy Monor díszpolgárá-
vá választották, rögtön arra 

gondolt: ez csak valami tévedés lehet. 
Esetleg véletlen. Hiszen benne sosem 
volt olyan elhivatottság, hogy en-
nek a városnak és a benne 
élőknek a javát szolgál-
ja, s az sem fogható rá, 
hogy a származását lo-
bogtatta volna. Úgy-
hogy igazából nem is 
érti, miért?
 Miközben hallga-
tom, régi képek jelen-
nek meg a fejemben. 
Egy évtizedekkel ezelőt-
ti csöndes, napfényes dél-
után a Virág utcában, ahol egy 
bicikli a téglakerítéshez támaszkodik, 
a gazdája, Balogh Gyula meg a bontásra 
váró házat festegeti ott: az utolsó mono-
ri bíró házát. 
 Aztán egy másik, ugyancsak régi kép: 
kiállítása van a régi kultúrházban – amit 
ő mindegyre református egyletként em-
leget – és özönlik a közönség megnézni 
a képeit, mert Balogh Gyulát mindenki 

ismeri, mindenki tud róla mindent, aho-
gyan az már kisvárosokban lenni szo-
kott, de a festményeit, azokat nemigen.
 Nagy sikere van, ugyanis abban a rea-
lista stílusban alkot, ami felett a szakma 
egy része ugyan meglehetősen fanyalog, 
korszerűtlennek tart, de a közönség na-
gyon hálásan fogad. Felismeri a monori 
házakat, a pincék közül is néhányat, a ha-
zai tájat. Kérdezik tőle: miért öreg háza-
kat és öreg embereket fest legtöbbször? 
 Mindmáig előkerül ez a kérdés, ő 
erre azt feleli, mint most nekem is: a 
gondolatot, a tapasztalást, az azonos-

ságokat és a különbségeket ke-
resi. Az öregemberek arcán 

rajta van egy egész leélt 
élet, benne ezernyi tör-

ténettel. A régi házak 
épp ilyenek. Aztán 
jön valaki, lebontja 
őket és eltűnik a tör-
ténet – amit csak az 

ő képe őriz.
 Aztán: Balogh Gyu-

la biciklivel igyekszik a 
Kossuth Lajos utcán va-

lahová, a csomagtartón va-
lami zsákféle, meg talán sarló. Ké-

sőbb, egy róla készült portréfilmből 
derül ki, hogy a nyulaknak ő szokott 
eleséget sarlózni. 
 Valaki egyébként ennek a portréfilm-
nek az ajánlójában azt írta: 2015 január-
jában a magyar festészet napja alkalmá-
ból a közmédiától ajándékképpen egy 
portréfilm megvalósításának lehetősé-

gét kapta. Noha épp ennek fordítottjáról 
volt szó: Balogh Gyula megajándékozta 
a közmédiát annak lehetőségével, hogy 
munkáit és valamelyest őt magát, az al-
kotót a közönségnek bemutathassa.
 Pályafutásáról, nacionáléjáról, díjairól 
nem faggatom, elmondta, megírták azt 
már többször, ebben a lapban is. Inkább 
azt szeretném tudni, hogy a most beteg-
sége miatt hosszú időre ágyba kénysze-
rült festőművész miért éppen ebben a 
városban telepedett le. Hiszen választ-
hatta volna Gyulát, ahol elindítója volt 
az ottani művésztelepnek, vagy ecset-
tel-vízfestékkel való vándorlásainak 
számtalan más, szépséges helyszínét.
 Azt feleli: valami mindig visszahoz-
ta, és az aligha volt csak praktikus ok. 
Az érzelmei is idekötik, ahol a szülei is 
laktak, és ahol a családjával ő is megélt 
már nem kevés időt. Igaz, Monor nem 
különösebben szép, viszont a környé-
ke gyönyörű. A Strázsahegy, az öreg 
pincék hangulatával. Vagy a közelben 
a pótharaszti erdő, ahol az árvalányha-
jas mezőket szereti a legjobban.
 Volt egy időszak – jut eszembe – ami-
kor a város őt kérte fel, hogy portréké-
pet fessen díszpolgárairól. Akkor most 
előáll az a különös helyzet, hogy a sa-
ját portréját kell ebbe a sorozatba meg-
festenie?
 Jó ideje nem csinálja már – válaszol-
ja – nem is emlékszik, mikor maradt ez 
abba, de nem is bánja. Nem illett ez bele 
az ő világába.
 Amúgy pedig – töpreng – a mono-
riak sem tudják már jó ideje, hogy mit 
fest mostanában.  A városban legalább 
húsz éve nem volt kiállítása. Amit en-
nek a beszélgetésnek a révén, ha már 
megkérdezték, szeretne végre meg is 
indokolni. 
 Meglátása szerint nincs ma olyan 
helyszín a városban, ahol megfelelő kö-
rülmények között szervezhetne kiállí-
tást. A Vigadó dísztermében nincsenek 
mozgatható paravánok, a kultúrházban 
pedig – ami talán a legalkalmasabb len-
ne jelenleg – nem megoldott a festmé-
nyek őrzése. 
 Mi pedig csendben elkezdünk bíz-
ni benne, hogy egyszer majd elgördül-
nek az akadályok Balogh Gyula kiál-
lítása elől, s akkor nem csak büszkék 
lehetünk „a mi festőnk”  sokfélekép-
pen elismert életműveire, hanem vég-
re láthatjuk is, megint.  MA

A gondolatot,  
a tapasztalást, az 
azonosságokat és  
a különbségeket  

keresi  
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KÖZÖSSÉG

Monoron is több tucat olyan egyesület működik, 
melyek jogosultak a személyi jövedelemadó 1 
százalék támogatásra. A Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központ idén újra összeállította és aktuali-
zálta ezen szervezetek listáját. Ezzel is segítve a 
helyi lakosoknak a döntésben, hogy adójuk egy 
századával monori egyesület, alapítvány műkö-
dését támogassa.
 Az alapító okiratuk szerint a városban és vá-
rosért tevékenységet folytató szervezetek listá-
ja a következő:

Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szak-
középiskola és Szakmunkásképző Intézet Közhasz-
nú Alapítványa – 18674286-1-13
Csend Hangjai Alapítvány – 18681426-1-13
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár  
és Helytörténeti Kiállítás – 16935327-2-13
Dr. Fónyad Dezső Emlékére Kulturális  
és Vallási Célú Alapítvány – 18666739-1-13
Dr. Gombos Matild Alapítvány – 18684254-1-13
Egy Falu – Egy város Egyesület – 18688753-1-13
Gézengúzok Óvodája Alapítvány – 18722554-1-13
Gyermekláncfű Egyesület – 18719112-1-13
Idősek Klubja Monor – 18676288-1-13
Közös út Cukorbetegek  
Egyesülete – 18680566-1-13
Monor és Vidéke Horgász  
Egyesület – 19832979-1-13
Monor Környéki Strázsa  
Borrend Egyesület – 18687659-1-13
Monor Újtelepi Református  
Kultúráért Alapítvány – 18703856-1-13
Monorért Baráti Kör – 18689723-1-13
Monori Borút Egyesület – 18725715-1-13
Monori Bömbölde-Tipegők  
Alapítvány – 18689527-1-13
Monori Esthajnalcsillag Alapítvány – 18712414-1-13
Monori Evangélikus Kultúráért  
Alapítvány – 18691951-1-13
Monori Jászai Mari Általános Iskola  
Tanulóiért Alapítvány – 18677980-1-13
Monori Kossuth Lajos Általános Iskola  
Diáktarisznya Alapítvány – 18678510-1-13
Monori Napsugár Óvoda  
Gyermekeiért Alapítvány – 18697407-1-13
Monori Polgárőr Egyesület – 19186144-1-13
Monori Sportegyesület – 19831624-2-13
Monori Szivárvány  
Óvodáért Alapítvány – 18709553-1-13
Nagycsaládosok Monori  
Egyesülete – 19177108-1-13
Nefelejcs Alapítvány – 18709405-1-13
Oláh István Alapítvány a monori József Attila Gim-
názium és Szakközépiskoláért – 18660513-1-13
Ökumenikus Magyar Nevelésért, Oktatásért  
és Kultúráért Alapítvány – 18698312-1-13
Sulipersely Monor Nemzetőr Általános  
Iskola Diákalapítvány – 18683473-1-13
Tenisz Club Monor Sportegyesület – 18203868-2-13
Turner Ferenc Alapítvány – 18705339-1-13
Váci Egyházmegye Ifjúságáért  
a Fiatalokkal Alapítvány – 18338269-1-13
Vigadó Nonprofit Kft. – 14007505-2-13

Adózók figyel- 
mébe az 1%-ról

G ulyás László lelkipásztor 1928. 
április 28-án született Tahitót-
falun, több helyen lelkészkedett, 

majd harminchét éven át (1965–2002) ve-
zette a monori református közösséget, 
nyugalmazásáig 50 évet töltött hivata-
lában, s még sokat azon túl is. Számom-
ra ő maga a nagytemplomi gyülekezet 
máig ható karizmatikus alakja.
 Aki vasárnap ott volt a templomban, 
örömmel pillanthatta meg Laci bácsit 
az első padban, nem a szószéken, nem 
a szokott helyén, vagy az orgona alatt, 
hanem a legkényelmetlenebb sorban, ahová 
a gyerekek ülnek szereplés előtt; mellette Gá-
bor, nagyobbik fia.
 Schaller Tamás tiszteletes úr köszöntötte pré-
dikációja elején az ünnepeltet, akit a 90-es szám 
kimondása érzékenyen érintett. A napi ige a 
következő volt: „Ha dicsekednem kell, az én 
gyengeségeimmel dicsekszem.” (Pál apostol 
2. levele a Korintusiakhoz 11.30.) Az üzenet 
illeszkedett Laci bácsi helyzetéhez, hiszen az 
utóbbi két év betegségekkel terhelt időszak volt 
számára. Ám az, aki ismeri Laci bácsit, tudja, 
hogy egész élete az erő, az akarat és a munka 
demonstrációja. Miközben a prédikáció afelé 
ívelt, hogy a sok küzdelem, a krízisek lebírá-
sa csak a hit és Isten segítségével lehetséges, 
Laci bácsi bölcsességet tükröző nemes voná-
sai nem árulták el gondolatait.
 A köszöntés énekszóval folytatódott, a Hű-
séged végtelent hallgatva arcán elismerő mo-
soly villant át. Remekül simult az ünnepi pil-
lanatokhoz az egykori ifis, ma a Lónyay Utcai 
Református Gimnáziumban tanító Nagy Már-
ta előadása. Reményik Sándor Az én lelkipász-
torom című versét Laci bácsi szeretetteljes 
rokonszenvvel kísérte, de az ismert, kissé su-
tácska fordulat az „én kicsi papom”-ról ironi-
kus mosolyra késztette. A költemény gondo-
latmenetével viszont egyet kellett értsen, és 
Márti előadása elragadó volt.
 Ekkor lépett elő Vladár István, a kistemp-
lomi gyülekezet lelkipásztora, aki beszédét 
a hetes számra fűzte, s felelevenítette, hogy 
élete milyen mérföldköveinél állt ott Gulyás 
László nagytiszteletű úr, azaz Laci bácsi. Az 
51 éves lelkész saját keresztelőjétől indítot-

ta a visszaemlékezést s harmadik leányá-
nak keresztelőjével zárta. Közben hétszer állt 
meg, hogy összevesse kettejük életkorát és 
hajdani energiaszintjét, de mindig Laci bá-
csi felé billent a mérleg nyelve. A mögöttük 
lévő esztendők egyre növekvő számát „az 
ifjú Laci bácsi” pironkodó arccal hallgatta, 
ám kortalanságának megállapításakor vo-
násai kisimultak.
 Ekkor szólásra emelkedett az ünnepelt. 
Beszédét azzal kezdte, hogy jobb lett vol-
na csendben maradni, majd Vladár István-
hoz kapcsolódva, aki a 90. zsoltárból idézett, 
megemlítette, hogy mostanában éppen ezen 
a zsoltáron s a 90 éven töpreng. Nem tudtuk, 
mit fog mondani, de arra a múlttal és bűn-
tudattal, örökléttel és megváltással szembe-
néző vallomásra senki sem számított, mely-
lyel a gyülekezet előtt hitéről bizonyságot 
tett. A szavak prófétai súllyal hullottak alá, 
hogy megtöltsék a teret egy kivételes ember 
kíméletlenül őszinte és bátor számvetésé-
vel, mely nem annyira a halál, mint inkább 
az öröklét felé tekint. A halandó és a halha-
tatlan egyszer csak iszonyúan, még inkább 
csodálatosan közel kerül egymáshoz, szin-
te csak egy lépésnyire. Mire a gyülekezet 
ráeszmélt, hogy szeretett lelkészünk – ál-
lítása szerint – talán utolsó kiállásáról van 
szó, addigra már a búcsú fojtogató légköré-
ben ültünk. Laci bácsi utolsó szavaihoz ért. 
Jobb lett volna csendben maradni, mondta, 
mert nehezen hagyja abba a beszédet.
 A teremben minden elcsendesedett, csak 
Laci bácsi hangjai lebegtek, mert őt követően 
megszólalni nehéz. Artzt Tímea

Laci bácsi 
90 ÉVES
Kevés nagy pillanat van az ember életében, s még kevesebb szakrálisan 
is fontos pillanat. Bár lehet, hogy a nagy pillanatok mindig szakrálisak. 
Április 22-én – Isten kegyelmét megelőlegezve – 90. születésnapján 
köszöntötte Laci bácsit a monori református nagytemplomi gyüleke-
zet. Hogy kicsoda Laci bácsi? Talán csak a gyermekek nem ismerik.



 MONORI STRÁZSA | 2018. május10

Új vezérigazgató 
A KÖVÁL ZRT. élén 

BÚCSÚZIK az igazgató

Takár Gábor Jenő beszélgetésünk előtt két héttel került a város fontos 
intézményének élére. Nyugdíjba vonuló elődjét, Takács Endrét – aki 
31 évig szolgálta a városüzemeltetést, ezen belül 26 évig volt a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. elnök-, majd vezérigazgatója – szinte mindenki ismerte. 
Jogosan merült fel az igény, hogy utódját is bemutassuk olvasóinknak.

M ilyen szakmai előélet után, 
honnan és milyen cél-
kitűzéssel vállalta a 

megbízatást?
 – 35 éves vagyok, gazda-
sági agrármérnök végzett-
ségem mellé idén júniusban 
államvizsgázom, település-
üzemeltetési szakmérnökként, 
a szakmai kihívás vonzott Mo-
norra. Ezt megelőzően főként hul-
ladékgazdálkodással és köztiszta-
sági ügyekkel foglalkoztam. A Fővárosi 
Közterület-Fenntartó Nonprofit Zrt-nél vezeté-
sem alá tartozott többek között a kiemelt ügyfél-
szolgálati- és kereskedelmi terület, vagy említ-
hetném még a fővárosban szelektíven begyűjtött 
hulladékértékesítési tevékenységét is. Jelenleg 
az a célom, hogy a lehető legjobban megismer-
jem a KÖVÁL Nonprofit Zrt. minden szegét és 
csavarját, a dolgozókat és a monoriakat.

– A Kövál vezetésével egy rendkívül ösz-
szetett feladat vár önre.

 – Ettől szép is egyben. A 
hulladékgazdálkodás és az 
ebben rejlő üzleti lehetősé-
gek kiaknázása nagy kihí-
vás, a szépségét pedig az 
adja, hogy a hulladékgaz-

dálkodásnak fenntartható-
nak kell lennie, és a zöldcélok 

mellett szolgálnia kell a város 
érdekeit. A kettő összehangolása 

hozzám igazán közel álló feladat. Emel-
lett feladatunk az uszoda, a piac és a teme-
tő üzemeltetése, a közétkeztetési konyhák 
működtetése, a hulladékgazdálkodás és 
városüzemeltetés. Az elődöm által végzett 
fáradságos munkát és az FKF-nél szerzett 
tapasztalataimat összegyúrva, a hulladék-
gazdálkodás területén továbbra is kihasz-
náljuk a lehetőségeinket.

KÖZÖSSÉG

– Mindenki lemérheti munkájuk eredményességét 
a közterületek rendezettségében. Az utóbb időben 
nem csak több parkot, játszóteret kell gondozniuk, 
hanem a sportpálya, az egészségház és a sportcsar-
nok környéke a zrt.-be beolvadt uszodával és leg-
újabban a vasútállomás környékének rendbetétele 
is növelte teendőiket. Biztosítottnak látszik mind-
erre a finanszírozás is?
 – Egy város élete, mérete, lakóinak szá-
ma, összetétele, infrastruktúrája folyama-
tosan változik, ez így természetes, Monor 
pedig olyan fejlődési pályán van, amely-
hez alkalmazkodnunk kell. Ez egy olyan 
tendencia, aminek az útját egyengetnünk 
kell, és mindent meg kell tenni azért, hogy 
az összes tényező segíteni tudja ezt a fej-
lődést. Ami a finanszírozást illeti, jelenleg 
még tájékozódó stádiumban vagyok, így 
egyelőre elődöm üzleti tervére tudok ala-
pozni, és bízom a város támogató együtt-
működésében.

– Nem monori lakos, mégsem ismeretlen ön előtt 
a város.  
 – Szadán élek, innen nagyjából negyven ki-
lométerre, de rengeteg emlék köt a városhoz. 
Gyakran jártam erre barátaimmal pecázni, a 
Farkasdi tóban fogtam első 4 kilogramm felet-
ti pontyomat és sokszor megfordultam a kör-
nyék tájvédelmi területein is.

– Van-e valami aktualitás, amire fel szeretné hív-
ni a figyelmet?
 – A zöldhulladék szállításának június-
tól történő, a kihelyezhető mennyiségeket 
érintő szabályváltozására, aminek részle-
teiről a Strázsa e havi számából is értesül-
hetnek. B.G.

B ékés megyei gyerek vagyok, az egye-
temet Gödöllőn végeztem, gépész-
mérnökként diplomáztam, majd a 

dévaványai tsz-ben dolgoztam főmérnökként. 
1984-ben költöztem a településre, a feleségem 
tősgyökeres monori. A másoddiplomámat is 
akkoriban szereztem, Gödöllőn végeztem gaz-
dasági szakmérnökként. A monori építőipa-
ri költségvetési üzemben kaptam állást, így 
letelepedtünk a városban – emlékezett visz-
sza Takács Endre.
 A Kövál 1991-ben részvénytársaságként ala-
kult meg, a vállalat tulajdonosa a monori ön-
kormányzat és egy dolgozói alapítvány volt, 
Takács Endre pedig a cég elnökigazgatója lett. 
A monori vállalat rövid idő alatt fejlődő pá-
lyára állt, 1993. január 1-jétől a Vecsési Üzem-
mérnökségtől átvették a monori víz- és csator-

naműveket, amelyet egészen 
2014-ig a Kövál kezelt. 
 – A cég három lábon állt, a 
víz, a csatorna és a hulladék-
kezelés tartozott hozzánk. Min-
dig azt tartottuk szem előtt, hogy 
a Kövál önjáró legyen, lehetőleg a 
saját bevételeinkből tudjunk működni, 
ne legyünk nyűg az önkormányzat számára. 
Úgy érzem, ezt teljesítettük is, a Kövál mindig 
nyereséges volt, az utódomnak egy megfele-
lő kondíciókkal működő céget tudtam átadni 
– mondta Takács Endre.
 Az igazgató eredményes munkásságát nem 
csak a hatékony városüzemeltetés igazolta, 
2003-ban miniszteri elismerőoklevelet vehetett 
át, 2010-ben pedig a Magyar Közszolgáltatók 
Egyesülete javaslatára az Év Településszolgál-

tatója-díjban részesült a Kövál. Az évek alatt 
az ellátandó feladatok is folyamatosan nőttek, 
napjainkban a Kövál végzi az uszoda, a köz-
temető, a közkonyhák és a piac üzemeltetését, 

a sportpálya fenntartását és a Gom-
bos Matild Egészségház gondno-

ki teendőit. 
 Takács Endre igazgatóként 
mindig arra törekedett, hogy 
normális munkahelyi légkört 
alakítson ki, ezért emberséggel, 
következetességgel és megér-

téssel viszonyult a kollégáihoz. 
Kiemelte, hogy sokat dolgozott 

együtt a város volt polgármesteré-
vel, Pogácsás Tiborral és Urbán Hajnal-

ka jegyzővel, akiknek sokat köszönhet a Kövál. 
 Az előtte álló időszaktól nem fél – mondta – 
biztos benne, hogy nyugdíjasként is teljes éle-
tet fog élni. Öt unokája van, velük szeretne 
minél több időt eltölteni, emellett pedig utaz-
ni szeretne, mert arra az elmúlt három évti-
zedben nem sok lehetősége volt. Ha pedig az 
élet úgy kívánja, továbbra is segít a városnak, 
mert a Monor iránt érzett segítőkészsége nem 
múlik el azzal, hogy nyugdíjba megy.

Takács Endre több mint 31 évig szolgálta a várost. Monori pályafutása 
a 80-as években kezdődött a helyi építőipari költségvetési üzemben, 
amelynek a rendszerváltást követően utódja lett az a Kövál Nonprofit Zrt.,  
ahol tavaszi nyugdíjba vonulásáig igazgatóként tevékenykedett. 
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Június 9-én  
Borvidékek 
Hétvégéje 

   A Vigadó Kulturális és Civil Központ a Mo-
nori Környéki Strázsa Borrenddel és több mint 
30 helyi pincetulajdonossal együttműködve 
idén is megszervezi a Borvidékek Hétvégéje 
fesztivált. Az ország középső részének egyik 
legnagyobb borfesztiváljára idén június 9-én 
kerül sor. Barátságos hangulattal, országosan 
ismert borászok kínálatával és ingyenes zenei 
programokkal várják az érdeklődőket – köz-
tük a Bikini együttes koncertjével. 
 Természetesen a szervezők újdonságokkal 
is készülnek a több ezer látogató számára! A 
helyi borokat kóstoltató pincéknél monori 
borbemutatók lesznek, meghatározott idő-
pontokban. Ezzel is szeretnék a monori bo-
rokat népszerűsíteni, melyek az Európai Bi-
zottság 2018. eleji döntésének köszönhetően 
a jövő évtől oltalom alatt álló eredet megjelö-
léssel (OEM) kerülhetnek forgalomba. Szintén 
újdonság, hogy a kisgyermekekkel érkezőket 
gyerekudvar várja, mely egy bortallérért cse-
rébe egész délután látogatható!
 Idén is részt vesz az eseményen Bor Ivó 
és Bor Virág! A különleges fiatal pár május 
közepén érkezik a városba és a Borvidékek 
Hétvégéjén tartják Bor Ivó legénybúcsúját. A 
mulatozás július 14-én, a FröccsSzombaton 
folytatódik, ekkor lesz az ifjú pár lakodalma!

V árosunk „Telep” részén – amely ere-
detileg a Rákóczi-telep nevet viseli – 
a katolikus kistemplom területén áll 

a monori Rákóczi-emlékhely. A „Balassady” 
Népfőiskola kezdeményezésére készült em-
lékkereszt mellett, kőtáblák őrzik azon egy-
kori monori kurucok neveit, akik felesküdtek 
vezérlő fejedelmünk „Cum Deo pro Patria et 
Libertate” feliratú zászlajára.
 2003-ban, 2005-ben, majd 2011-ben is itt 
emlékezhettünk fejedelmünkre, a már emlí-
tett népfőiskola által szervezett megemléke-
zéseken.
 A 2015-ben elfogadott országgyűlési határo-
zat, mely a nemzeti emléknapok közé emelte II. 
Rákóczi Ferenc születésének napját, azaz márci-
us 27-ét, új, akár évente megismételhető lehe-
tőséget adott városunknak is, hogy immár az 
országos, sőt a teljes Kárpát-medencére kiter-
jedő megemlékezés-sorozat részesei lehessünk.
 Ahogyan az előző évben, úgy az idén is ebbe 
a rendezvénysorozatba illeszkedve szervez-
ték meg a Monor „Telep” városrészén szolgá-
ló gyülekezetek azt az ökumenikus alkalmat, 
mely megemlékezik nem csak II. Rákóczi Fe-
rencről, hanem a kuruc hadban szolgáló mo-
nori eleinkről. A megemlékezésen aktívan 
közreműködtek a Vitézi Rend tagjai.
 Szőnyi Attila, református presbiter, az alka-
lom szervezője köszöntötte a jelenlévőket, majd 
V. Paszternák Tamás, plébániai kormányzó ma-
gyarázta Isten igéjét. A prédikáció alapját II. Rá-
kóczi Ferenc egyik – a „Féljétek az Istent, és néki 
adjatok dicsőséget!” – bibliai jelmondata adta. 
Lévay József: Mikes című versét v. Hajdu Márton 
adta elő, majd v. Vesztergám Miklós, tárogatómű-
vész önálló előadása következett. A jól felépített, 
zenei betétekkel bőségesen ellátott, sok zene-
történeti és történelmi részletet tartalmazó elő-
adás nagy sikert aratott. A megem-
lékező gyülekezet, aki alkalomhoz 
illően kuruckori énekekkel szolgált, 
nagy tapssal jutalmazta. Vladár Ist-
ván, református lelkipásztor hoz-
ta Isten áldását, majd a Himnusz 
éneklése után az emlékhelynél he-
lyezhettük el koszorúinkat. A meg-
emlékezés a – tárogatóval kísért – 
Székely Himnusszal zárult.

KULTÚRA

 A rendezvény ezután egy jó hangulatú, 
szintén tárogatószóval fűszerezett, szeretet-
vendégséggel ért véget, a Monor-Kistemplomi 
Református Egyházközség Gyülekezeti Ter-
mében.
 Itt, a felhívásokhoz csatlakozva, lehetőséget 
biztosítottunk az érdeklődőknek a Minority 
Safe Pack, azaz az európai őshonos kisebb-
ségek érdekében indított európai kezdemé-
nyezés aláíróíveinek kitöltésére is. Bízunk 
benne, hozzájárultunk a kezdeményezés si-
keréhez!
 A megemlékezés egyik különlegességét 
az adta, hogy a katolikus kistemplomot szó 
szerint megtöltő emlékezők között több mint 
húsz diák is volt, amiért nagy köszönet és el-
ismerés jár nekik és kísérő tanáraiknak egy-
aránt!
 A másik különlegesség az volt, hogy a Rákó-
czi Szövetség gyömrői szervezetének tagjai is 
megtisztelték alkalmunkat, átadva meghívá-
sukat a gyömrői Rákóczi napok idei program-

jaira, amivel egyben 
egy, II. Rákóczi Ferenc 
örökségét fenntartó, 
kistérségi együttmű-
ködés alapjait vázol-
ták fel.
 Ebben bízva, re-
ménységgel tekintünk 
a jövőbeni megemléke-
zések felé! Szőnyi Attila

Tárogatószó és megemlé-
kezés II. Rákóczi Ferenc 
EMLÉKNAPJÁN
Március 24-én, szombaton, 
már második alkalommal 
töltöttük meg a Jézus Szíve 
Kápolnát, II. Rákóczi Ferenc 
emléknapja alkalmából.

Rákóczi- 
keresztünk

v. Vesztergám Miklós

Elindult a rendezvény önálló honlapja, melyet 
a www.borvidekekhetvegeje.hu címen érhet-
nek el. A részletes programok mellett tájéko-
zódhatnak a közlekedési és parkolási lehető-
ségekről és olvashatják a részt vevő borászok 
felsorolását is! A programon a kóstolás felté-
tele a kóstolópohár megvásárlása. 2 200 forin-
tért a pohár mellé 6 darab 200 forint értékű 
bortallért kapnak, melyet bármelyik nyitott 
pincénél lefogyaszthatnak. Szintén egy bor-
tallérral válthatnak egész napos belépőt a gye-
rekudvarba! A kuponokon felüli fogyasztást 
készpénzben tudják rendezni. 

Hasznos információk
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CSALÁDI  
HANGVERSENY  
volt a Családok évében

A zene jótékony hatását vizsgál- 
va a Jobb Veled a Világ Boldog- 
ságintézet 2018 márciusában 
alapvető igazságot állapított meg. 
Azt, hogy a muzsika hallgatása 
ellazít és felüdít, jótékonyan 
befolyásolja fizikai és mentális 
egészségünket és fokozza 
szellemi tevékenységünket is.

S egít közösségeket összekovácsolni. 
Mindez természetesen társadalmunk 
alapegységeinek, családaink harmo-

nikus együttélésének kiteljesedését is szol-
gálhatja. 2018-at Magyarország kormánya 
– az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával – a Családok évének nyilvá-
nította. Zeneiskolánk már tavaly is, az idén 
pedig március 23-án, nagy sikerrel rendezte 
meg Családi Hangversenyét
 A zene említett valamennyi pozitív hatása 
– betetőzve a gyerekek csillogó szemű siker-
élményével és a szülők jogos büszkeségével –  
érzékelhető volt akkor és ott, a Budai Imre 
teremben.
 Legalábbis azon szerencsések számára, akik 
beférhettek a nem először szűknek bizonyult 
helyszínre.
 A mindenki valakijével játék közepette csa-
ládon belül különösen hangsúlyozódott a tár-
sas muzsikálásnak az a plusz örömet adó lé-

nyege, hogy a másik kicsit eggyé válik velem, 
én pedig a másikkal. A 15 produkció során 
ez a koncert sokszínű formában és stílusban 
bizonyította mindezt.
 A Megyeri család hét tagja például egyszer-
re 4 hangszeren mutatta be a kamaramuzsi-
kálás értékeit.
 Süléék apa, anya, két gyerek, Szőnyiék pedig 
apa két fiával összeállításban arattak sikert. Jo-
gosan érdemelt vastapsot a három generációs 
Nagy család. A nagyapa (a Pilisi Zenészegye-
sület elnöke) szintetizátoron, az apa elektro-
mos gitáron, a fiú pedig dobon járult hozzá 
a remek hangulat megteremtéséhez. Feleme-
lő élmény volt látni és hallgatni, amint neves 
hivatásos művészeink is zeneiskolás gyerme-
keikkel léptek egy pódiumra. Pólus László – a 
Magyar Állami Operaház szólócsellistája, a 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának 

Ferencsik János-díjas gordonka főtárgy taná-
ra – lánya hegedű – Mocsári Károly – az egész 
világon elismert, számos nemzetközi zongo-
raversenyt nyert, jótékonysági koncerteken is 
gyakran szereplő városunk díszpolgára – pe-
dig leánya fuvolajátékában vállalt közremű-
ködést.
 A zene nem a magányosok kedvtelése – írta 
Kodály –, és ennek a jól sikerült koncertnek a 
hangulatában, már ott a helyszínen többen 
is összetanakodtak, hogy jövőre még széle-
sebb rokoni körükkel szeretnének ott együtt 
muzsikálni. Pontosabban inkább a Művelő-
dési Házban vagy a Vigadóban, ahova töb-
ben beférnek, hogy minden érdeklődő láthas-
sa, hallhassa őket. B.G.

Megyeri család Nagy család 3 generáció

Pólus család

Süle család

Mocsári család



KÖZÖSSÉGPROGRAMOK

   Idén májusban újra megren-
dezi a Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központ a helyi kerékpáros 
tömegsport legfontosabb esemé-
nyét. A Strázsahegyi Tekerő ama-
tőr terepkerékpár-verseny idén 
bekerült a Város Legsportosabb 
Iskolája vetélkedő versenyszá-
mai közé. 
 Monor Város Önkormányza-
tának Emberi Erőforrások Bizott-
sága minden évben meghirdeti a 
monori iskolák részére szóló já-
tékos versengést. Ezzel is szeret-
nék ösztönözni, hogy az általá-
nos iskolások minél aktívabban 
vegyenek részt a város sport és 
tömegsport életében. Az eddigi 

   A Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár májusban is változa-
tos programokkal várja az ér-
deklődőket. 
 Ringató-foglalkozás Szántó 
Dóra Viola vezetésével: május 
7-én, 14-én és 28-án 11 órától. 
 Biblioterápiás beszélgetés kis-
gyermekes anyukáknak: május 
10-én, 17-én és 24-én 11 órától. 

Május közepén 
ismét Strázsa- 
hegyi Tekerő

Könyvtári
programok

évek versenyszámai – kosárlab-
da (streetball), futás (külön váltó 
és síkfutás), úszás, sakk, labda-
rúgás – idén új számmal a má-
jus 12-én megrendezésre kerülő 
Strázsahegyi Tekerő kerékpár-
versennyel is kiegészül.
 Május második szombatján 
9 órától több korosztályban in-
dulnak a versenyek Monoron, 
a Bacchus térről. Korosztályon-
ként az első három helyezett ér-
tékes ajándékot kap. A tekerő ide-
je alatt vetélkedők, ugrálóvár és 
kézműves-foglalkozások várják 
az érdeklődőket. A versenyki-
írás és a nevezési lap letölthető 
a www.vigadokft.hu honlapról.

Kérjük ajánlja fel adójának 1 százalé-
kát a monori Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft. részére, ezzel 
támogatva ingyenes szabadtéri ren-
dezvényeink megszervezését. Ren-
delkező nyilatkozatát a következők 
szerint töltheti ki: kedvezményezett 

adószáma: 14007505-2-13, kedvezmé-
nyezett neve: Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központ Nonprofit Kft.
 Támogatását előre is köszönjük! 
 Reméljük, hogy programjaink kö-
zött mindenki talál érdeklődésének 
megfelelő szórakozási lehetőséget!

Támogassa az ingyenes  
szabadtéri programokat! 
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 Patchwork (foltvarró) tanfo-
lyam Pásztorné Borus Piroska ve-
zetésével: május 16-án szerdán 
16 órától. 
 Helytörténeti vetélkedő: má-
jus 9. 14 órától. 
 A könyvtár szervezésében le-
zajlott helytörténeti vetélkedő és 
gyermekrajz-pályázat díjazottjai 
számára szervezett kirándulás 
május 23-án 14 órától lesz. 
 A könyvtárral kapcsolatos to-
vábbi információkért keressék fel 
a www.monorkonyvtar.hu oldalt, 
vagy hívják a 06-29/412-246 tele-
fonszámot. 
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PROGRAMOK

Hirdetés

STRÁZSAHEGYI TEKERŐ 
Május 12. 9 óra
Amatőr terepkerékpár-verseny.
Bacchus tér

BOR IVÓ  
KÖSZÖNTÉSE
Május 18.
Villámcsődület  
a városközpontban 
Bor Ivó és Bor Virág  
érkezése alkalmából.
Monor, városközpont

EDDA MŰVEK – KONCERT
Május 21. 20 óra
Belépőjegyek még kaphatóak! 
Városi sportcsarnok

VÁROSI GYEREKNAP
Május 27. 14 óra
Részletek a címlapon!
Városi sportcsarnok

PEDAGÓGUSNAP
Május 30.
Vigadó, díszterem

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI DÖNTÉS 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Június 3. 17 óra
Vigadó díszterem és Gera kert

KÖZÖS NEVEZŐ 
KIÁLLÍTÁS-SOROZAT
Június 4. 17 óra
Gera Béla Miklós festőművész kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria 

BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE
2018. június 9. 
Városközpont és Strázsahegy

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.

A MONORI SZÍNHÁZ BEMUTATJA 
Szlavomir Mrozek: eMIGRÁNSOK című darabját.
Május 4., 6., 12., 13.
Rendezte dr. Patkós József 
Jászai Mari Általános Iskola

BEVEZETÉS A ZENE TITKAIBA
Május 7. 17 óra 30
Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

KÖZÖS ÚT CUKORBETEGEK 
EGYESÜLETÉNEK ÖSSZEJÖVETELE
Május 12. 14 óra
Művelődési ház

JELES NAPOK TÁNCHÁZ
Május 12. 18 óra
Szervező: Monori Strázsák Néptánc Egyesület.
Művelődési ház

BABABÖRZE ÉS CSALÁDI NAP
Május 18. 9 órától 12 óráig
Művelődési ház

Monori intézmények, civil szerve-
zetek, egyházak programajánlója

Művészeti tábor

FORRÁS KÓRUS HANGVERSENYE
Május 18. 18 óra
Az Ady Úti Általános Iskola gyermekkórusának 
hagyományos évzáró eseménye
Vigadó, díszterem  

HŐSÖK NAPJA
Május 27. 10 óra 30
Megemlékezés a világháborúkban elesett hősökről.
Kálvin tér, I. világháborús emlékmű

SZIVÁRVÁNY ÓVODA 
ÉVZÁRÓ RENDEZVÉNYE
Május 31.
Művelődési ház

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

Felvételre keresünk
monori forgácsolóüzemünkbe
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

Monor Városi Sportcsarnok

   2018. 

május 21. 20 óra

Belépőjegyek 3.990.- forinttól!
További információ: 06-29/610-380, 06-29/413-212

vigado@vigadokft.hu • www.vigadokft.hu

   Várunk Téged is Monoron, a Vigadó Kul-
turális és Civil Központ által szervezett mű-
vészeti napközis táborba! Július 9. és 13. kö-
zött minden nap 8 órától 16 óra 30-ig más-más 
programokkal várjuk a jelentkezőket. A részt-
vevők számára tízórait és meleg ebédet biz-
tosítunk. Tervezett foglalkozások: néptánc, 
modern tánc, zene, kézműves-foglalkozá-
sok, sportdélelőtt az uszodában és a sport-
pályán, autóbuszos kirándulás.
 Jelentkezési korhatár: 7-16 éves kor között. 
További információ kérhető a 06-29/413-212-es 
telefonszámon vagy a vigado@vigadokft.hu 
e-mail címen. A tábor részvételi díja: 19 000 
forint, egy családból a második és a többi je-
lentkezőnek 15 000 forint. A befizetett összeg 
magába foglalja a naponta kétszeri étkezést, 
uszodabelépőt, a kirándulást és a foglalko-
zások eszközeinek árat. Vigadó Nonprofit Kft.
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Hiteles volt
  Tavaly már nagy sikert aratott városunk főte-

rén az a Passió, ami a Turner Ferenc Alapítvány 
rendezésében és a Római Katolikus Egyházköz-
ség fiataljainak előadásában, a Vigadó támogatá-
sával valósult meg.
 Az idén – március 25-én – sem csalatkozhat-
tak várakozásukban azok, akik megnézték.  
Most – pozitív értelemben – érzésünk szerint még 
jobban tudott hatni az érdeklődőkre. Hogy miért? A 
hitelessége miatt. Ez tartalmilag úgy értendő, hogy 
az előadók nem szerepet játszottak, hanem átélték 
a bibliai történetet, egyénenként és egész közössé-
gükben, együttesen is.

 Formailag a szereposztás még jobb, a figurák-
kal való azonosulás még érettebb, a beszédtechni-
ka még tisztább lett. A jelmezek megválasztása is 
gazdagította a látványt, és a dicséretesen többszin-
tes – és jelentést hordozó – térben is még gördülé-
kenyebben tudtak mozogni.
 Jogosan kezdtek tapsra lendülni a kezek a pro-
dukció végén, de félúton megálltak. Mindenki meg-
érezte, hogy ez nem „produkció” volt, és a témá-
hoz még illetlen is lett volna.
 Pedig egy színpadi előadás szereplőinek a leg-
nagyobb jutalma a taps, illetve a vastaps lehet.
 Ott akkor csend, és belső elcsendesülés lett. De 
azért ott motoszkált mindenkiben, hogy csak jó len-
ne, ha a közreműködőkben tudatosulna a visszajel-
zés, hogy nagyon jók voltak.
 Amikor húsvét után megkerestük a hitoktató-
rendezőt és a Turner Ferenc Alapítvány elnökét – 
hogy gratulációnkat kifejezzük és kérjük saját ér-
tékelésüket –, a fenti okok miatt, szerényen, nem 
kívántak nyilatkozni. Ezt ők sem színházi elő-
adásként fogták fel klasszikus értelemben. Utó-
lag egyet is kellett értenünk velük. Azt mondták, 
hogy tavaly is volt Élő betlehem, József, az álmok 
királya a művelődési házban, meg Zöldág járó ta-
vaszünnep; és az idén is készülnek olyan közös-
ségformáló színjátékra, amiről majd szívesen nyi-
latkoznak, ha igény lesz rá. B.G.

Izgalmas kalózkalandra  
várják a gyerekeket gyereknapon

   Május utolsó vasárnapja, azaz a nemzetközi gyer-
meknap, Monoron is a családi programokról szól. A 
szervező szakemberek idén is tematikus program-
mal készülnek: a tavalyi nagy sikerű „buborékbuli” 
után ezúttal kalózkaland várja az érdeklődőket. 
 Idén ismét új helyszínen látogathatják a csalá-
dok a programot – ezúttal a városi sportcsarnok-
ban kerül megrendezésre az esemény. Délután 14 
és 18 óra között izgalmas kalózkalandok várják a 
kicsiket és a nagyokat: interaktív játszóház, kalóz 
kamion és Kincs ami nincs címmel gyerekkoncert 
is szerepel a programban. A KézenFogva Alapít-
vány belülről kalózhajóvá alakított, speciális ka-
mionja játékos formában, a gyermekek természe-
tes kíváncsiságára épít és emel hidat a fogyatékos 
emberek felé.
 A mozgást kedvelők „gyermeknagyságú” felfúj-
ható pónilovaglásban és „embernagyságú” élőcso-
csóban bizonyíthatják ügyességüket! Megismerhe-
tik a művelődési házban működő csoportokat, és 
idén is lesz hagyományos légvár, kézműves foglal-

kozás, faesztergályos-bemutató, rendőrségi és men-
tősjáték, pólófestés és helyi termékek vására.
 A Vigadó Kulturális és Civil Központ és a Mo-
nori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. közös 
rendezvényén a sportcsarnok titkait, közönség elől 
elzárt helyiségeit is megismerhetik a látogatók!

Élő csocsóban bizonyíthatják ügyességüket a résztvevők

Kívülről kamion belülről kalózhajó

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

Bankkártyás fizetési lehetőség

DÍJAK:

Az ovis rajzok közül egy gyer-

mek 2 fős állatkerti belépőt 

nyer Budapestre!

Az alsósok közül egy gyermek 

a Fővárosi Nagycirkuszba nyer 

jegyet 2 fő részére!

A felsősök és középiskolások 

közül egy gyermek egy két fős  

budapesti mozijegyet nyer!

SORSOLÁS:  
2018. május 26., délben  

az üzletben!

További részletek felől 
érdeklődni lehet az üzletben, 

vagy a  
06-20/33-55-192-es  

telefonszámon!

Kedves 
Gyerekek!  

Májusban érdemes 

lesz szorgalmasnak 

lennetek, mert menő 

gyereknapi ajándé-

kot nyerhettek!

Ovisok! 
Rajzoljatok  

valami szépet!

Alsósok! 
Gyűjtsétek a piros 

csillagokat!

Felsősök!
Középisko

lások! 
Legyen sok 5-ös 

osztályzatotok!

A rajzokat, a piros csillagokat, az 

5-ösöket a monori Goods Market 

üzletben kérjük leadni!

Minél többet gyűjtötök 

be, annál nagyobb lesz 

az esélyetek a nyerésre!
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„Híre ment, hogy berendezése 
és vizének jósága felülmúlja 
a legtöbb strandfürdőjét.”

A monoriak viselt dolgai  XCVI.
Újra megnyílt a strandfürdő 

(1927. július 31-én)

A monori strand

HELYTÖRTÉNET

A z országos Mezőgazdasági Kamara 
közgyűlésén (1927 májusában) nagy 
vita folyt arról, hogy miként alakult 

az állam és a társadalom struktúrája. A kér-
dés: hol a magyar középosztály? Ugyanis He-
gedűs Loránd a közgyűlésen tartott előadásában 
a „gyáripari életet jelölte meg annak a társa-
dalmi erőnek, amely a magyar középosztályt 
kitermeli és a társadalomban vezető szerep-
re lesz hivatott”. Koós Mihály államtitkár hi-
vatkozva a gazdák álláspontjára, válaszolt az 
előadásra, s szerinte: „az ország legnagyobb 
foglalkozási ága a mezőgazdaság s ennek ke-
retében van ősidők óta a nemzet törzsét alko-
tó magyar középosztály. Így azt, hogy a ma-
gyar középosztálynak és a magyar nemzeti 
életvezető tényezőinek kimunkáló helye nem 
a magyar mezőgazdasági élet, nem ismerheti 
el. Meg kell tartani azt a pozíciót, amit a nem-
zetfenntartó erők között ezer év óta elfoglal.” 

Ugyanakkor az ezredforduló táján, a tudo-
mány álláspontja szerint: A XIX. század má-
sodik felében és a XX. század elején a gazda-
sági életből feltörekvő társadalmi elit a még 
élő rendi szerkezeten belül kirekesztett volt. 
A monori középosztály és a helyi elit is a kö-
zépbirtokos és a dzsentri hivatalnokok veze-
tése alatt élt a fenti időszakban.
 A Monori Strázsa 3. számában (február hó) 
említettük, hogy az Úri Kaszinó áthelyezését 
kérte a helyi sajtó 1927-ben – a piactér meg-
nagyobbítása érdekében. Azt is megemlítve, 
hogy „vezértársaskörünknek természetsze-
rűleg a központban kell lenni”. (Az épület a 
mai városi könyvtár és zeneiskola épületének 
helyén volt.) A tervet az elöljáróság nem ka-
rolta fel, így az Úri Kaszinó a helyén maradt 
a második világháborút követő évekig.
 A Református Ifjúsági Egyesület Pünkösdi 
esték címmel az ünnep szombatján „nagy vir-
tuozitással hozta színre a Vigadó nagytermé-
ben a Próbaházasság című színművet. A mű-
kedvelők ügyes betanítás és rendezés mellett 
mind kiválót alkottak szerepeikben, amilyet 
régen láttak. Nagy kár, hogy a közönség nem 
jelent meg olyan számban, amit elvártak. Így 
a ref. Ifjúsági Otthon létesítésének ügye nem 
haladt előre, az előadás deficittel végződött.” 
 A községszépítés és az egészséges életmód-
ra való törekvésre találtunk példát egy elöl-
járósági rendeletben. Figyelmeztették a ház-
tulajdonosokat és a lakókat, hogy „az utcákat, 
járdákat és árkokat száraz időben a kocsiútig 
naponta kétszer, reggel és este 6 órakor locsol-
ni kötelesek. A mulasztók szigorú pénzbírság 
vagy elzárás büntetést kapnak”. Miközben ké-
szült az utcai locsoló lajt. A községi esküdtek, 
vagyis az elöljáróság a tűzoltó lajtokhoz utca-
locsolásra alkalmas fölszerelést rendelt meg 
Felszner Lajos kiváló képességű mesternél.

 A nevelés nehézségeiről is olvashatunk a 
helyi sajtóban. „Az úgynevezett kisemberek 
(1927. augusztus) 100-120 pengős havi fizetés-
ből tengetik nyomorult életüket és az Isten a 
megmondhatója, hogy ebből mi módon fizetik 
lakbérüket, taníttatják 5-6 gyermeküket és mi 
módon ruházkodnak. Ezek között van a leg-
több tisztes szegénység, amely hallgat, nyög 
és tűr, remél. Az ilyen megkínzott, földre ti-
port szegénységből lehet-e várni gyermek-
nevelést? Az iskola pedig a tisztes szegény-
ség karjai közt szendereg. Hiányzik tanterme, 
kellő tanereje és felszerelése. A tantermeiben 
50-70 tanuló szorong, akiknek nem egyéni, de 
tömegnevelést sem tud adni. Az iskola mel-
lől hiányzik az óriási játszó udvar, a gyep és 
az árnyas fák sora.”
 Írtak eredményről is. Újra megnyílt a strand-
fürdő. „Kopa Károly járási főszolgabíró (1927. 
július 31-én, pénteken) vizsgálta felül Pöschl 
György egészségügyi kormányfőtanácsos, he-
lyettes járásorvos, Piry Endre főjegyző és Bok-
ros Sándor bíró kíséretében a strandfürdőt. Fő-
bíránk apró célszerűségi változásokat rendelt 
el. A vízmagasságot 160 centiméterben álla-
pította meg, a fürdőidőt naplemente után egy 
óráig engedélyezte. A strand megnyitását jóvá 
hagyta. A helybeli közönség igen élénken ér-
deklődött a fürdő iránt. Az első napon közel 
1000 fürdőjegyet váltottak. Híre ment, hogy 
berendezése és vizének jósága felülmúlja a 
legtöbb strandfürdőjét. Nem csak szükség 
volt a strandra, de jövője is van.”
 Forrás: Gerő András: Dualizmusok. A Monar-
chia Magyarországa. U=M=K Bp. 2010; Közérdek 
– A monori és gyömrői járás érdekeit felölelő köz-
gazdasági és iparügyi lap. Az Országos Egységes 
Polgári Párt hivatalos lapja, 1912–1932. Fel. szerk: 
Süveges József 

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke
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Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595

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

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

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

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

Tápok, takarmányok
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OKTATÁS

Megyei döntő  
volt MONORON
Április 13-án 27 helység 34 általános iskolájának 65 alsó tagozatos 
tanulója érkezett kísérő-felkészítő tanáraival a Monori Kossuth Lajos 
Általános Iskolába, a komplex tanulmányi verseny megyei döntőjére.

K ossuthosaink eddig is jeleskedtek vá-
rosunk helytörténeti és sportversenye-
inek megszervezésében, és az azokon 

való eredményes szereplésben. Ennyi hely-
ségből ennyien viszont ritkán találkozhatnak 
Monoron. Vác, Solymár, Pilisvörösvár, Inárcs, 
Nagykáta, Üllő, Alsónémedi, Százhalombatta, 
Vecsés, Nagykőrös, Kiskunlacháza, Áporka, 
Szentendre (Izbég), Iklad, Jászkarajenő, Dány, 
Tápiószentmárton, Kakucs, Csömör, Gyömrő, 
Dánszentmiklós, Dabas, Tápióbicske, Mogyo-
ród, Szentmártonkáta, Monorierdő és Monor 
diákjai és tanárai számára egyaránt kiváló ta-
pasztalatcsere-lehetőség volt ez.
 Az iskolai két forduló nyertesei a megyei dön-
tőben is két írásbeli forduló során döntötték el az 
egymás közötti egyéni versenysorrendet. Ma-
tematikából logikai jellegű feladatok dominál-
tak, magyarból volt helyesírás, szövegértés és 
nyelvtani ismeretek mérése, környezet- és ter-
mészetismeretből pedig az irodalommal kon-
centráló kérdésekre kellett válaszolni. Az al-
föld című vers például térszínfogalmi, A Tisza 
pedig topográfiai ismeretekkel való összekap-

csolásra is lehetőséget adott. Szoros lett a ver-
seny, a pontok alapján számos holtverseny ala-
kult ki a végső helyezésekben.
 Az első helyet végül váci, a másodikat soly-
mári, a harmadikat pilisvörösvári tanuló sze-
rezte meg.
 A monoriak közül legjobban – ezúttal – az 
Ady Úti Általános Iskola diákjainak sikerült a 
szereplés.
 Sutusné Hack Erzsébet intézményvezető-he-
lyettest, a döntő főszervezőjét, a rendezvény ta-
pasztalatairól kérdeztük.
 – A mostani Petőfi-témával az ő életművét, 
kicsit a lelkét, és magát az embert ismertettük 
meg a gyerekekkel. Az eredmények alapján 
ez jó döntésnek bizonyult. Évek óta csökken 
ugyan a résztvevők száma, viszont a teljesít-
mények színvonala emelkedik, akik eljutot-
tak ide, megérdemelték. Az itteni oklevél és 
könyv mellett a helyezetteket a Vigadóban, a 

„dobogósakat” pedig a szolnoki központi ün-
nepségen is jutalmazni fogják. Mindenképpen 
profitálunk minden ilyen szervezésből, hiszen 
hiába csináljuk 22 éve ezt a versenyt, mindig 

tanulunk egymástól valami újat. Folyatni sze-
retnénk a hagyományt, a jövő évi témánk való-
színűleg Mátyás király lesz – mondta Sutusné 
Hack Erzsébet.
 Mi pedig csak elismeréssel szólhatunk a 
Kossuth iskola rendszeres helytörténeti- és 
streetball szervezéseihez és győzelmeihez; és 
a vasadi szavalóversenyről elhozott hat helye-
zés után szép eredményeket kívánunk az idei 
József Attila-vetélkedőn, és a városi szavaló-
versenyen.
 Nem utolsósorban gratulálunk ahhoz is, 
hogy az MTVA március 21-i Iskolapad című 
adásában az egész ország megismerhette, mi-
lyen tudatosan alkalmazzák a sakk logikafej-
lesztő lehetőségeit, illetve azt, hogy városunk 
legrégebbi iskolája hogyan él a legújabb digi-
tális eszközökkel. B.G.  

5000 Ft feletti rendelésnél ingyenes házhoz 
szállítás Monor 30 km-es körzetében! 

tel.: 06-70/607-4444

termelői 
mézek és méz -

különlegességek

Félkilós 
gyógynövény ágyon 

érlelt mézek
1490 Ft-ért Megvásárolhatók  

a Régió Lapkiadó Kft. 
szerkesztőségében: 

Monor,  
Kossuth lajos u. 71/A.

Levendulás, kakukk füves, 
citromfüves, mentás, 
rozmaringos, zsályás, 

kamillás, ánizsos, köményes, 
bazsalikomos

Rendelés már az interneten is: www.apifito.hu

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

ZR BT. – GUMICENTRUM

Eredményhirdetés (a győztessel)

Megnyitó

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!

Itt terem 
    és ott termünk!

Friss/feldolgozott  
zöldség, gyümölcs 
kézműves-termékek 
házhoz szállítása

• friss, jó minőségű áru
• megbízható helyről
• magyar termelőktől
• kézműves termékek

 www.tele-porta.hu www.facebook.com/teleportabolt
 info@teleporta.hu +36-20/503-8242 

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 

En
g.
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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.  
május 17-én  
17 órakor

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

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

KORREKTEN A VÁROS SZÍVÉBEN!

E-learning tanfolyamok folyamatosan indulnak!
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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
Függönyök, lakástextilek tisztítása

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás

szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
1080 Ft/m2 -től.

    Magócsi Ruhatisztító

KIÁLLÍTÁS

O lyan megunhatatlan, 
mindenütt derűt árasz-
tó mesék ezek, amikkel 

Monoron találkozhatunk akár a 
Strázsa pincéjének falán, a fogor-
vosi rendelőben ugyanúgy, mint 
például a Monori Strázsa szer-
kesztőségében. Csak a legutóbbi 
időszakban is – Kőszegtől Toka-
jig, Csurgótól Hajdúdorogig – or-
szágszerte növelték mesterének 
(és egyszersmind városunknak) 
jó hírnevét. Az sem lehetett vé-
letlen, és igen megtisztelő, hogy 
e mostani kiállításmegnyitót az 
a Munkácsy-díjas művészettör-
ténész – Bereczky Loránd – vállal-
ta, aki a Nemzeti Galéria címze-
tes főigazgatója.
 Az ösztönösen alkotó naív fes-
tők alkotásait a hivatásos szakér-
tők eltérően értékelik. 
 Ő elmondta, hogy a tisztasá-
got, az őszinteséget és a hitelessé-
get becsüli a művészet e „vadvi-
rágaiban”. Kiemelte, hogy: „Koday 
László bátran alkalmazza a naív 
művészet eszközeit, de ott van a 
profizmus is; ahogy egymás mel-
lé rakja a meleg színeket, és az a 
játékosság, ahogy csillogóvá, élő-
vé teszi a képet. Ezek nagyon iz-
galmas dolgok, és ez az a határ-
mezsgye, amikor azt mondjuk, 
hogy így lehetne profi is.” 

 – Monoron, a Művelődési Ház-
ban volt egy kiállításom – idézte 
fel Koday László. – Amikor ott az 
volt a legnagyobb dicséret (Kerék-
gyártó István művészettörténészé 
a szerk.), hogy a Koday elérte azt 

a festészetében, hogy ha nem írja 
alá a képeit, akkor is tudják, hogy 
ő festette. Én is arra törekedtem, 
mint minden festő, hogy egyéni 
világot próbáljak kialakítani. Azt 
hiszem, sikerült. A festészetem 

Az én MESÉM
Ez volt a címe a Csoko-
nai-díjas Koday László 
egyik festményének, a 
Vigadó áprilisi kiállítá-
sán, ami tulajdonkép- 
pen valamennyi alkotá-
sára találóan ráillene. 

nem fog változni, de a motívu-
maim igen. Egy fát pl. igyekszem 
nem mindig ugyanúgy ábrázolni. 
Mindig változtatok rajta. Megren-
delésre nem festek. Azt szeretem, 
amit én találok ki. Amikor azt kér-
dezték tőlem, hogy meg tudnám 
egy konkrét képemet még egyszer 
festeni, azt válaszoltam, hogy meg 
tudnám, de nem teszem, mert az 
nem okozna nekem örömet. Örü-
lök, hogy szeretik a képeimet. 
 Hogy miért szeretjük az el-
mondottakon kívül is? Mert majd 
mindegyiken ott van a biztonsá-
got sugárzó családi otthon (a ház) 
motívuma, az életet biztosító kút-
tal, az állatok a madáretetővel, és 
a mindezt szép, színes harmóni-
ával, védőn körülölelő természet. 
Télen, nyáron.
 És mert el tudja szabadítani a 
fantáziánkat, vágyott, álomszerű 
területekre is, a népmesékre is jel-
lemző átírási lehetőségekkel. „Ha 
van bennünk nyitottság rácsodál-
kozni erre a világra – ahol még fé-
szekrakó kecskék is létezhetnek –  
egy pillanatra túllépve a megszo-
kott, mindennapi valóságon  ez a 
játékosság teszi igazán széppé az 
életünket. Emberivé. Mert egyéb-
ként robotok lennénk” – összegez-
te Bereczky Loránd. B.G.     

Az én mesém

Malacok a pipacsosban

Megjöttél
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Péczely Ákos – 06-30/288-9996 
Tunyogi Zsófi – 06-20/531-6839 
Lovasi Balázs – 06-20/363-9353 
sporttabor.gyomro@gmail.com

Hirdetés

Opel bontott alkatrészek raktárról  
2000-es évjárattól napjainkig

Opel gyári új és  
utángyártott  
alkatrészek  
beszerzése  
kedvezményes  
áron, rövid  
határidővel

Roncsautó-átvétel  
bontási igazolás  
kiállításával

Nyitvatartás: H–P: 9–16 óráig
Cím: Monor József Attila utca Hrsz: 083/7
Telefon: +36-30/720-3677, +36-20/944-3206
Web: opelautobonto.hu
E-mail: opelmonor@gmail.com

CSOMAGOLÓKAT, GÉPKEZELŐKET KERESÜNK
2 műszakos (12 órás) munkarendbe a Prologis ipari parkba, valamint

ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐKET ÉS TARGONCÁSOKAT
kereskedelmi raktárba, 2 műszakos munkavégzésre 

Alsónémedibe. Pilis, Nyáregyháza, Monor, Üllő irányából ingyenes 
céges busszal a bejárás megoldott.

Keresünk továbbá biatorbágyi logisztikai céghez

OPERÁTORT, MINŐSÉGELLENŐRT
Céges busz megoldott.

Felvételi interjú: 2018. május 16. szerda, 13.00 óra, 
Monor, Bocskai u. 1., Művelődési Ház

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653

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

és whiskyt szeretne, 
akkor nézzen be hozzánk!

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

AKCIÓS FIX TAKARÉK 
SZEMÉLYI KÖLCSÖN

FIX 7,99%-OS ÉVES 
KAMATTÓL¹

THM: 
9,16-17,13%*

Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Akciós THM: 9,16%-17,13%

*Az akció 2018. április 3. és 2018. június 30. között befogadott Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az 
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a hitel kamatkockázatát. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, ame-
lyek listáját a www.patriatakarek.hu weboldalon találja. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az Akciós Fix Takarék Személyi Kölcsön 
részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Feltétekben, illetve a Hirdetmény-
ben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹Az akciós kamat 
elérésének feltétele a havi nettó 240 000 Ft, illetve a havi nettó 110 000 Ft havi jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az 
ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági bankszámlájára. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi Kölcsön havi nettó 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalá-
sával: hitelösszeg: 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; a hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt fix; havi törlesztőrészlet: 60 994 
Ft; a hitel teljes díja: 712 631 Ft; visszafizetendő teljes összeg: 3 712 631 Ft, THM: 9,16%.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 

Már 110 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával is igényelhető, a futamidő alatti változatlan törlesztőrészlettel.

www.patriatakarek.hu

Romantikával  
és természetfilmmel  
vár a KultMozi Klub

Gyömrői 
sporttáborba 
várják  
a gyerekeket 

KULTÚRA

   Újabb filmvetítéssel jelentke-
zik a KultMozi Klub május 10-én. 
A csütörtök esti programon a ro-
mantikáé, egészen pontosan az 
esküvőé lesz a főszerep, persze 
nem csöpögős módon, hiszen a 
szervezők ügyeltek arra, hogy a 
film megőrizze a KulMozi Klu-
bok korábbi stílusát.
 Természetesen a borkóstoló sem 
marad el, legközelebb Tóth Péter, a 
somlói Kőfejtő Pince megálmodó-
ja mutatja be különleges borait. A 

   Nyári sporttábort szervez-
nek a gyömrői sportcsarnok-
ban, melyre ezúton is hívják a 
6-14 éves gyerekeket. A tábort 
napközis rendszerben tartják, 
azaz minden nap 8 órától 16 
óráig lesznek foglalkozások. A 
gyerekeket két turnusban vár-
ják: július 2-6., illetve július 23-
27. között. 

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 11  000 Ft-tól!

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

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

Épületek
energetikai
 tanúsítása

G

Monor, 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.

harapnivaló sem marad el, Szurok 
Gábor séf erre az alkalomra is kü-
lönleges ínyencségekkel készül. 
 A romantika után a természet 
kerül a középpontba június 8-án. 
A következő vetítésen a Vad Szi-
getköz és a Vad Kunság rendező-
jeként és operatőreként ismert, 
Balázs Béla-díjas Mosonyi Szabolcs 
és alkotótársa, Bagladi Erika for-
gatókönyvíró-producer legújabb 
természetfilmjét, a Vad Balatont 
láthatják a KultMozi Klubban.  

 A táborozó gyerekek megismer-
kedhetnek a rögbivel, a jógával, a 
strandsportokkal, az ausztrál fo-
cival, továbbá fittségi állapotfel-
mérésen, RC modellbemutatón 
és még sok érdekes foglalkozá-
son vehetnek részt. A tábor kere-
tében preventív jellegű életmód-
előadást is szerveznek, melyen a 
szülők is részt vehetnek. A tábor 
ára 20 ezer forint. 

További 
információk
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Néhány lépésre  
a bajnoki címtől

Aquincum-kupa

Ritmikus  
gimnasztika

   A monori labdarúgók sok örömöt szereztek 
a szurkolóknak 2017/2018-ban. NBIII-as csapa-
tunkhoz – kiegyensúlyozott, céltudatos sze-
repléssel – egyre közelebb kerül áhított célja: 
a bajnokság megnyerése és az NBII-be való 
feljutás. Hogy ebben jogosan reménykedhet-
nek, azt az  is mutatja, hogy az utóbbi 7 mecs-
csükön  6 győzelmet és egy döntetlent értek el.
 Szinte hihetetlen – és az egész nemzeti baj-
nokságban is meglehetősen ritkán fordul elő –, 
hogy immár 24 meccsen át, veretlenül  ve-
zetik a Keleti csoport tabelláját. Ezek mellett 
minden statisztikai mutatóban biztosan elő-
zik vetélytársaikat. A legtöbb gólt lőtték (62), 
a legkevesebbet kapták (14), és 14-gyel több 
(58) pontot gyűjtöttek, mint a második he-
lyen álló ESMTK.

   A Monori SE karatékáinak sikeréről meg-
késve, de örömmel értesültünk. Először in-
dult az MSE 16 fővel a fővárosi Aquincum-ku-
pa karateversenyen, ahova most 9 egyesület 
350 versenyzője nevezett. Szakosztályunk 26 
érmet (6 arany, 10 ezüst és 10 bronz) szerzett, 
6. helyen végezve a ponttáblán. 
 Az Aquincum-kupán olyan karatékák mér-
hetik össze tudásukat, akik még nem rendel-
keznek versenyrutinnal, hogy azonos szintű 
ellenfelekkel szemben mérhessék össze tudá-
sukat, és tapasztalatot szerezzenek. 

  A monori szakosztály versenyzője, Balázs 
Barbara, a Vidékbajnokság Versenysport III. 
kategóriában, buzogánnyal az ötödik helyen 
végzett. Két héttel később a Vecsés-kupán 
Magócsi Eszter összetettben, szabad- és kari-
kagyakorlatával egyaránt második helyezést 
ért el, Pál Zsófia pedig labdával végzett a má-
sodik helyen.

 A góllövőlistán 2 játékosunk áll a csoport 
legjobbjai között. Balogh Milán holtversenyben 
első, Tóth Ádám Sándor pedig második, de áp-
rilis 22-én, Jászberényben Tóth Barna is 3 gólt 
szerzett idegenben, az 5-0-ás monori győze-
lemmel végződött meccsen.                                                     
 Az NBIII Keleti csoportjában – lapzártánk 
idején – a következő mérkőzések várnak a 
Monori SE-re: 
 Monor SE–DVTK II. (április 29., 16 óra 30), 
Tállya SE–Monor SE (május 5., 17 óra), Monor 
SE–DEAC (május 12., 17 óra), ESMTK–Monor 
SE (május 20. 17 óra 30), Monor SE–Gyöngyös 
(május 27., 17 óra 30.), Tiszafüred–Monor SE 
(május 27., 17 óra 30). 
 Mire  ezt a helyzetjelentést olvashatják, köny-
nyen lehet, hogy az MSE már bajnok is lesz.

Hirdetés

 

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

2018.  május 22-én és 29-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

Tóth Barna megállíthatatlan volt Jászberényben. Három 
gólt szerzett, a Monor SE pedig 5-0-ra nyerte a mérkőzést

A monori rg-s lányok a Vecsés-kupán 

Monoron a sportot szerető lako-
sok szerencsés helyzetben vannak, 
számtalan sportolási lehetőség kö-
zül választhatnak. A szabadidő ak-
tív – nézőként vagy sportolóként 

való – eltöltésének lehetőségét a helyi lako-
sok is magukénak érzik. Jelentős taglétszámmal 
működnek az egyesületek; városszerte több szá-
zan járnak sporteseményekre.
 A közelmúltban lakossági kezdeményezésként 
jött létre a Hajrá Monor sportszeretők és szurkolók 
közössége. Az intézményektől és sportszervezetek-
től független szerveződés saját honlapot is üzemel-
tet, emellett az ismert közösségi oldalakon is aktív. 
Az alapítók szeretnék bemutatni a Monoron – ver-
senyszerűen és hobbiként – űzhető összes sport-
ágat, valamint helyszínt is.
 Érdemes felkeresni a www.hajramonor.hu hon-
lapot, ahol rendszeresen beszámolnak sporthírek-
ről, eseményekről és szabadidős programokról!

Szurkolói közösség 
formálódik a városban

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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   Legutóbbi róluk szóló híradásunk óta 
újabb sikereket értek el a Monor SE színei-
ben versenyző birkózók. A felnőtt kötöttfo-
gású magyar bajnokságon (Miskolc, 67 kg) 
Balatoni Bence bronzérmes lett. Mezőhegye-
sen pedig az MSE birkózói csapatban a II. he-
lyen végeztek.
 Kolompár Imre a legtöbb meccs megnyerésé-
ért különdíjat is kapott. Ő a diák II. kategóri-
ában indult, ahol két első és egy második he-
lyezés született birkózóinknak. 

   Kosárlabda-sikerek is kötődnek már az új 
városi sportcsarnokhoz. Férfi NBII Közép A 
csapatunk utóbbi sikerei során hat egymás 
utáni meccséből ötöt megnyert, a három ha-
zai mérkőzés közül kettőt ezen az egyre job-
ban megkedvelt ideális helyszínen.
 Ezzel a Monori SE csapata 16 fős csoport-
jában a tabella 6. helyén áll.
 Kovács Péter edző a spotcsarnok lelkes kö-
zönségének pozitív hatását is nagyra értékelte: 

„Nagyon szépen köszönjük a szép számú kö-
zönség buzdítását. Sokat segített a csapatnak!”
 Eredmények: MSE–Bikák KK U23: 90-67, 
Monori SE–MAFC BME: 81-73, MSE–BKGDSE-
Szigetszentmiklós: 74-68, Budaörs DSE–Mo-
nori SE: 77-91, Gödi SE–Monori SE: 68-83, Mo-
nori SE–Bp.Honvéd U23: 74-83. BG

Folytatták jó szereplésüket  
a monori birkózók 

Győzelmek  
a sportcsarnokban

C

M
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CY

CMY

K
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 A diák I-ben versenyzők egy második és 
egy harmadik, a gyermek I. korosztályból egy 
első, a gyermek II-ből pedig egy-egy  első, má-
sodik és harmadik helyezést értek el.
 Egy héttel később, Mezőfalván, a területi 
bajnokságon, a diák II. korcsoportban három 
aranyérmet, három ezüstérmet és egy bronz-
érmet, diák I. korosztályban pedig egy ezüst-
érmet szereztek a monori sportolók. 

Bronzérmes Bence

Érmes birkózóink Mezőhegyesen
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AJÁNLÓ

•   Eladó ingatlant keresek Budapesten és Pest megyé-
ben. Érd.: 06-30/612-4371 
•   Hasított, félszáraz tűzifa eladó: akác: 20  000 Ft/m³, 
 tölgy-bükk: 19  500 Ft/m³. 8 m³ feletti rendelésnél 
19  000 Ft/m³. Mérőszalaggal lemérheti a mennyiséget! 
Tel.: 06-20/343-1067 
•   A Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József Szak-
gimnázium és Szakközépiskola Monoron felvételt hir-
det szakképzett fűtő, gépkocsivezető munkakörre. Bé-
rezés a KJT szerint. Jelentkezés e-mailben a szterenyi@
szterenyi.hu címre, vagy személyesen a  8–15 -ig. 
Jelentkezési határidő: 2018. 05. 11. 
•   Redőny, reluxa, harmonikaajtó szerelése és javítása! 
Gurtnicsere. Érd.: Nagy Sándor, 06-20/321-0601
•   Önállóan dolgozni tudó autószerelő munkatársat ke-
resek. Tel.: 06-20/913-1654

•   Ingatlanába költöztek a méhek? Ingyenes rajbefo-
gást vállalok! 40 éves méhészeti tapasztalattal. 
Tel.: 06-70/607-4444 
•   Eladó, kiadó ingatlant keresek ügyfeleim részére, a 
siker díja 2%-3%.16 éves szakmai tapasztalat, érték-
becslés. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06-20/397-4055
•   Régiségeket, pénzeket, kitüntetéseket vásárolok.  
Tel.: 06/70-214-3760 
•   Termelői mézek 1 490 Ft/0,5 kg ártól Monoron és kör-
nyékén 5 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes kiszál-
lítással. Tel.: 06-70/607-4444 
•   Monoron hús és tej típusú (Búr – núbiai vonalú) nős-
tény és bak kecskék széles választékban 600 Ft/kg-os 
áron eladók. Érd.: 06-70/607-4444
•   Eladó egy BMW 320d E46 Kombi diesel 2001-es, 
100kw 136 LE, 246  000 km vezetett szervizkönyvvel. 
2019. 04-ig érvényes műszaki vizsgával.  
Ir. Ár: 720  000 Ft. Érd.: 06-30/479-7354

Apróhirdetés8 órás munkalehetőség 
Ócsán
•  Jó kereseti lehetőség
•  Rugalmas vezetők, megújult munkarend és szemlélet
•  Családbarát munkahely
•  Európai színvonalú munkavégzési feltételek és környezet

Amit kínálunk: 
•  napi 8 órás munkaidő pihenőidőkkel,  

heti 2 szabadnap munkaidőkeret szerint
•  kezdés reggel 7 óra
•  teljesítmény alapú bérezési rendszer
•  béren kívüli juttatások
• munkaruha
•  saját gépkocsi esetén a bejárás támogatása
•  céges buszjárat Üllőről és Ócsáról 

telephelyünkig. 

Jelentkezés:
•  Gombaszedő 

munkakör megneve-
zésével önéletrajzát a 
karrier@biofungi.hu 
e-mail címre várjuk.

•  Telefonon a  
+36 30 756 8460-as  
számon érdeklődhet.

Jelentkezzen hozzánk  
gombaszedő 

munkakörre!

Legyen megújult csapatunk tagja! 
Várjuk jelentkezését! 

Munkavégzés helye: 2364 Ócsa, 0175/9. hrsz.

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

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

Munkalehetőség  
Vecsésen

Amit kínálunk:
•  Munkabér:  

bruttó 250   000 – 350   000 forint/hó 
órabérek: 1070–1445 Ft

• 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

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 



 

  

 

 

rendezvényház

www.ilzerrendezvenyhaz.hu
Facebook: https://

www.facebook.com/
ilzerrendezvenyhaz/

Telefon: 06-30/985-5490

Bérelhető külön terem, jacuzzi, fallabda-  
és bowlingpályák, műfüves focipálya.

esküvők 
 céges endezvények 

konFerenciák  
oszTályTalálkozók 

családi rendezvények 
leány- és legénybúcsúk 

ballagások
és egyéb rendezvények 
teljes körű lebonyolítása

szálláslehetőség 
3*-os szobákban.

Minden hónapban 
telt házas retro bulik sztárfellépőkkel. 
kulturált, biztonságos környezetben.

2018. 05. 20. 
ilzer retro Party

sztárvendég: 

kozmix
                   

        Ismét  

               m
egnyItottunk!

Foglaljon 
asztalt a 
partyra 

vacsorával, 
választható  

menüvel!
A. menü:  

Cipóban sült csülök,  
gomolyás rizottóval

B. menü 
 Zöldfűszeres 

borjúpástétom, 
metélőhagymás  

burgonyasalátával

Belépő a partyra 
vacsorával: 

5 000 Ft/fő

Sétálójegy a partyra:  
2000 Ft/fő

asztalfoglalás: 
06-30/631-9382



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

HázHoz szállítás 
saját futárral 
az alábbi településekre

499 Ft

veddveddwww. .hu
Diszkont áron

házhoz szállítva

Monor • Monorierdő • Péteri
Csévharaszt • Vasad • Gomba 
Pilis • Albertirsa • Nyáregyháza 
Ceglédbercel • Cegléd • Bénye


