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Egyéb forgalmazott termékek:
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Háromszor is üléseztek októberben
Önkormányzati hírek

Még a választás éjszakáján kijelentette Pogácsás Tibor polgármester, hogy a lehető 
leghamarabb össze akarja hívni Monor Város Képviselő-testületének alakuló ülését, 
hiszen a megkezdett munkát folytatni kell, erre kaptak felhatalmazást Monor lakosságától.

„Törvény 
szabályoz-
za, hogy az 

önkormányza-
tok a telefonát-
játszó helyeket 
az építési sza-
bályzatukban 
jelezniük kell.”

Folytatás a 4. oldalon

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirde-
ti az alábbi rende-letét:
27/2010. számú: A város rehabilitáci-
óhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról 
szóló 25/2010. (IX. 23.) számú rende-
let módosításáról.

Az új képviselő-testü-
let október 7-én kezdte 
meg a munkáját, ami-

kor Palkovics Károly, a He-
lyi Választási Bizottság el-
nöke előtt letette az esküt 
Pogácsás Tibor polgármester, 
valamint a képviselő-testület. 
A polgármester javaslatára – 
titkos szavazással – ismét dr. 
Babinszki Györgyöt válasz-
tották meg alpolgármester-
nek 11 igen és 1 ellenszava-
zattal. Dr. Babinszki György 
negyedik  alkalommal tette 
le az alpolgármesteri esküt a 
polgármester előtt.
 Törvényi változás miatt 
Monoron az új képviselő-tes-
tület 12 főből áll. Ahhoz, hogy 
az önkormányzat bizottsága-
it megalakíthassák, módosí-
tani kellett a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot. Mi-
vel kisebb létszámú a testü-
let, a bizottságok számát is 
6-ról 4-re csökkentették. 

Megalakultak a bizottságok

Október 7-én még nem lehe-
tett az új bizottságok tagjait 
megválasztani, ezért október 
14-ére rendkívüli ülést hívott 
össze Pogácsás Tibor polgár-
mester, melyen javaslatot tett 
a bizottságok elnökeire, a kép-
viselő és külsős tagokra a kö-
vetkezők szerint:
 Gazdasági és Pénzügyi El-
lenőrző Bizottság: Dessewffy 
Andor elnök, Juhász László, 
Zátrok Károly képviselő ta-
gok, Balogh Imre, Horváth 
Ferenc külsős tagok.
 Oktatási, Közművelődé-
si, Sport- és Egyesületi Bi-
zottság: Szőnyi Sándor el-
nök, Darázsi Kálmán, Varga 
Jenő képviselő tagok, Rajki 
László, Szőnyi János külsős 
tagok.

 Jogi, Ügyrendi és Köz-
biztonsági Bizottság: dr. 
Zsom bok László elnök, Sző-
nyi Sándor, Darázsi Kál mán 
képviselő tagok, Leé Richárd, 
Lend vay Endre külsős ta-
gok.
 Szociális és Egészségügyi 
Bizottság: Sinkovicz Lász
ló elnök, Husz Enikő Judit, 
Pfundt Imre képviselő tagok, 
Csúzi Szabolcs, Kovácsné dr. 
Szluka Márta külsős tagok.
 A rendkívüli ülés második 
napirendi pontjában felhatal-
mazást adott a képviselő-tes-
tület a Monor Városfejlesztő 
Kft.-nek, hogy rendelje meg 
a Kossuth Lajos utca, Ady 
Endre utca csomópontjában 
a körforgalom áttervezését. 
A testület még tavaly decem-
berben döntött a körforgalom 
megépítéséről, de időközben 
kiderült, hogy eredetileg 15 
méter sugarú építményre nem 
adható ki az engedély, ezért 
volt szükség a módosításra.

Színvonalas utak épülnek

Monor Város Önkormányza-
tának újjáalakult képviselő-
testülete első soros nyilvános 
ülését október 21-én tartot-
ta. Napirend előtt a Monor 
Közbiztonságáért Díj kitün-
tetés átadására került sor. A 
képviselő-testület még szep-
temberben döntött a beérke-
zett javaslatokról, így a díjat 
Makra Géza rendőr őrnagy-
nak adományozta (bőveb-
ben lásd Monor szolgálatá-
ért című keretes írásunkat a 
6. oldalon).
 A napirendi pontok tár-
gyalására áttérve először az 
interpellációk következtek.
 Elsőként Varga Jenő kért 
szót, aki szerint nagyon régi 
adósságát törleszti a város az-

zal, hogy a Kistói utcát és a 
Dózsa György utcát elkészí-
ti, most már színvonalasan. 
Kérte, hogy az útépítésekről 
egy kicsit részletesebben szól-
jon a polgármester.
 Pogácsás Tibor válaszá-
ban elmondta, hogy a Dózsa 
György utca aszfaltszőnyege-
zésére az önkormányzat pá-
lyázatot nyújtott be. A támo-
gatás feltétele volt, hogy nem 
lehet forgalomnövekedés az 
utakon. A Dózsa György úton 
a meglévő közművek miatt az 
út szélesítésére nincs lehető-
ség. A Kistói út torkolatában 
nagyfeszültségű oszlop van. 
Ennek az áthelyezése az út-
felújítás költségének többszö-
röse lenne. Az út szegélyezé-
sét is elvégzik, amellyel nagy 
teherbírású út alakul ki. Rész-
ben a posta, részben a gimná-
zium működése miatt a Dó-
zsa György utca Ady Endre 
út felöli szakaszán a padkát 
úgy építik meg, hogy parko-
lási helyeket is kialakítanak. 
Az aszfaltszőnyegezés a pályá-
zatnak megfelelően történik. 
Az út elkészülte után dönte-
ni kell, hogy maradjon-e két-
irányú a forgalom ezen az út-
szakaszon. 

Hol épülhet 
rádiótelefon-torony?

Pfundt Imre interpellációjá-
ban a rádiótelefon-toronnyal 
kapcsolatban tett fel kérdést, 
illetve mondta el véleményét. 
Tudomása szerint a képvi-
selő-testület elvi engedélyt 
adott az MSE területén rá-
diótelefon átjátszó torony 
építésére, majd visszavonta 
ezt a határozatát. Vélemé-
nye szerint erről a lakosság 
nem volt kellőképpen tájékoz-
tatva. Megkérdezte, hogy a 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság hol és mikor végzi a 
méréseket. Miért nem lehet a 
szennyvíztisztító-telep mellett 
felállítani a tornyot, mint más 
településeken? Végül megkér-
dezte, hogy a 11/2004. szá-
mú rendelet 93. §. (8) bekez-
désének módosítását mikor 
tűzi napirendre a képvise-
lő-testület.
 Pfundt Imre kérdéseire és 
felvetéseire a polgármester 
elmondta, hogy a rádióto-
rony építéséről a képviselő-
testület nem döntött. Évek-
kel ezelőtt az önkormányzatot 
megkereste a T-Mobile és a 
Vodafone szolgáltató társa-
ság azzal, hogy a jelenleg mű-
ködő átjátszó állomásaiknak 

Fontos telefonszámok
A mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-20-533-6253
Veres András: 06-20-533-8103
A gyepmester elérhetősége:
Herczig József: 06-20-964-3025
A strázsahegyi járőr elérhetősége:
Papp József: 06-29-410-726
Strázsahegyi Polgárőr Egyesület:
06-70-270-7777

Egymillió forintos támogatás
A városi parkolórendszert üzemelte-
tő PARK-FERR Kft. a nyereségéből 
500 ezer forint támogatást ajánlott föl 
a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak, 
amelyet Monor Város, képviselő-testü-
leti döntés alapján további 500 ezer fo-
rinttal egészít ki.
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

Hirdetés

Novemberi munkaterv
2010. november 11., csütörtök 14 óra
 1. Interpellációk.
 2. Javaslat az önkormányzat 2010. évi 
költségvetési rendeletének módosítására. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester, 
Sándorné Urbán Hajnalka jegyző.
 3. Beszámoló az önkormányzat, és az 
önkormányzati tulajdonú társaságok 2010. 
évi költségvetésének háromnegyedéves tel-
jesítéséről. Előadó:  Pogácsás Tibor polgár-
mester, Sándorné Urbán Hajnalka jegyző.
 4. Tájékoztató a gyermekek nyári idő-
szakban történő napközbeni ellátásáról. 
Előadók: Pogácsás Tibor polgármester, 
Sándorné Urbán Hajnalka jegyző.
 5. A nevelési-oktatási intézmények költ-
ségvetésének módosítása. Előadó: Pogá-
csás Tibor polgármester.
 6. Lakás és ingatlanügyek. Előadó: Po-
gácsás Tibor polgármester.
 7. Gemini Tv-vel kötendő üzemeltetési 
szerződés. Előadó: Pogácsás Tibor pol-
gármester.
 8. Térfigyelő rendszerre beérkezett pá-
lyázati ajánlatok megtárgyalása. Előadó: 
Pogácsás Tibor polgármester.
 9. A Gondozási Központ beszámoló-
ja. Előadó: Marsai Margit vezető. Az 
anyag előkészítésében részt vesz: Szoci-
ális és Egészségügyi Bizottság. Témafe-
lelős: Schweierné Juhász Katalin aljegy-
ző, dr. Ugrin Dániel irodavezető.
 10. A 2011. évi városi rendezvényterv 
elfogadása. Előadó: Pogácsás Tibor pol-
gármester. Az anyag előkészítésében részt 
vesz: Oktatási, Közművelődési, Sport és 
Egyesületi Bizottság. 
 11. A 2011. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadása. Előadó: Pogácsás Tibor pol-
gármester
 12. Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határide-
jű testületi határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
 Zárt ülés keretében:
 1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályáza-
tok elbírálása. Előadó: Szőnyi Sándor 
bizottsági elnök.

végleges helyet találjanak. A 
tűzoltólaktanyán lévő állo-
más alkalmas lett volna arra, 
hogy ott továbbiakat építse-
nek, de amikor az új tűzoltó-
laktanya építése befejeződik, 
akkor onnan ez a torony is 
elkerül. Felmérték, hogy hol 
lehet, és hol kell telefonátját-
szó állomást építeni. Törvény 
szabályozza, hogy az önkor-
mányzatok a telefonátjátszó 
helyeket az építési szabályza-
tukban jelezzék. 
 Visszautasította azt a meg-
jegyzést, hogy a képviselő-tes-
tület döntéséről a lakosságot 
ne tájékoztatták volna. Két 
és fél éves vita előzte meg a 
szabályozási terv elfogadását. 
A Monori Strázsa újság ak-
tuális számaiban megjelent 
a képviselő-testület döntése.
 Három olyan pont van a 
városban, ahol rádiótelefon 
átjátszó épülhet: a vasútál-
lomás, a KÖVÁL Zrt., illet-
ve a Monori Sport Egyesület 
területe. Az önkormányzat 
kötelezettsége, hogy a kon-
cessziót elnyert távközlési 
társaságoknak, a koncesszió 
teljesítéséhez a telefonátját-
szó állomás építésére terüle-
teket jelöljön ki. Amikor a 
koncessziót megvásárolták, 
a magyar állam garantál-
ta azt, hogy a megfelelő sű-
rűségű rádióátjátszót meg-
építhetik. A koncessziót úgy 
nyerték el, hogy a lakott terü-
leteken széles sávú internetet 
kötelesek szolgáltatni. Ehhez 
átjátszó állomásokat kell épí-
teniük. Az önkormányzatok 
kötelessége azokat a helye-
ket kijelölni, ahol a telefon-
társaságok ezt megtehetik. 
Az előző képviselő-testület-
ben nagyon sok vita volt ar-
ról, hogy hol legyenek ezek a 
helyek. Először a város külte-

rületén jelölték ki területeket. 
Erről az önkormányzat tájé-
koztatta a lakosságot, de a 
tárgyalás is nyílt ülésen zaj-
lott. 
 Mivel a hat méternél ala-
csonyabb rádiótelefon- és a 
vele azonos módon működő 
internetantennák felszerelése 
nem építési engedély köteles, 
ezek elhelyezkedéséről a vá-
ros nem rendelkezett pontos 
ismeretekkel, ezért a hírközlé-
si hatóságtól kértek tájékozta-
tást, mivel ezek építését náluk 
kell bejelenteniük a rádiótele-
fon-társaságoknak. Mint ki-
derült, a városban több mint 
egy tucat ilyen, hat méter-
nél kisebb állomás működik 
templomokban és lakóházak-
ban.  A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy új antennát 
csak a szabályozási tervben 
kijelölt helyre, önkormányza-
ti területen lehessen kiépíte-
ni. Az önkormányzat tulaj-
donosi hozzájárulást adott a 
rádiótelefon átjátszó létreho-
zására és azt vonta vissza.
 A Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság jelezte, hogy 
rádióhullámok háttérsugár-
zását kívánja mérni. Ezért 
a városnak nem kell fizetni, 
maga a hatóság végzi, alap-
vetően gyermekintézmények-
ben, a rádióhullámok telített-
ségére vonatkozóan. 
 A város szabályozási ter-
vét a képviselő-testület dön-
tése szerint minden ötödik 
évben felülvizsgálják. Aki a 
szabályozási terv módosítá-
sát kezdeményezi, az a sza-
bályozási terv módosításának 
költségét maga fizeti, de ter-
mészetesen minden képvise-
lő kezdeményezheti a szabá-
lyozási terv felülvizsgálatát, 
akár a rádiótelefon átjátszó-
val kapcsolatban is, és a kép-
viselő-testület dönt róla.

Az iskola- és óvodakezdésről

Következő napirendi pont-
ban az általános iskolák és 
az óvodák a 2010–2011-es 
tanévindításának tapaszta-
latairól számoltak be.
 Szőnyi Sándor, a bizott-
ság elnöke elmondta, hogy 
a beiratkozáskor megtörtént 
egyeztetés után zökkenőmen-
tesen indult a tanév. A tanu-
lói létszám az iskolákban 1632 
fő, szerencsére nincs jelentős 
csökkenés. Az iskolák, óvodák 
mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy a jól induljon 
a tanév. Néhány helyen ko-
moly felújításokat végeztek a 
nyár folyamán, amely szintén 
segítette a tanévkezdést. 
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter szerint az az előrejelzés, 
amit 2001-ben a Közműve-
lődési és Oktatásügyi Bizott-
ság, az Igazgatók Tanácsa 
és a szakértő kollégák elké-
szítettek, néhány főnyi elté-
réssel teljesült. Az elkövet-
kezendő években az előzetes 
adatok szerint létszámcsökke-
nés várható az intézmények-
ben. Az óvodákba és a bölcső-
débe nem jutott be mindenki, 
ezért ott nem lesz érezhető a 
létszámcsökkenés. Az óvodai 
férőhelyek bővítése továbbra 
is feladat. Az általános isko-
lákban 400 fő körüli létszám-
mal számoltak. A szükséges 
első osztályok száma nagyon 
nehezen hozható össze. A tan-
év tervezésekor a képviselő-
testület meghatározta az in-
dítható osztályok létszámát, 
és bizonyos körzetmódosítá-
sokat is végrehajtott. 
 Pfundt Imre a napirend-
hez hozzászólva azt javasolta, 
hogy a Napsugár és Szivár-
vány Óvoda szakmai és ne-
velési programjából kerüljön 
ki a „másság elfogadása”.

Francia autók
szervize
Monor, Halas út 38.
T: (29) 412-292
peugeot-monor.hu
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Gránit és márvány sírkövek,
 egyéb termékek nagykereskedelmi áron az importőrtől.

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 400 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

MYSTIQUE STONE
INVESTMENT GROUP

Web: www.granitsirko.hu
Telefon.: 06-30/431-5858

Monorierdő, 4 sz. főút 42.
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Önkormányzati hírek
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Közösségi hirdetésHirdetés

 Pogácsás Tibor polgármes-
ter tájékoztatta, hogy ez nem 
tárgya a napirendi pontnak. 
Önálló képviselői indítvány-
ként kezdeményezheti az óvo-
dák nevelési programjának, 
alapdokumentumainak módo-
sítását, amelyet a képviselő-
testület a szükséges szülői és 
szakmai egyeztetés után fo-
gad el. Ezt törvény írja elő.
 Elfogadta a képviselő-tes-
tület az iskolák pedagógiai 
programjának módosítását, 
melynek lényege, hogy a tör-
vényi változás következtében 
a szöveges értékelés mellett le-
hetőség nyílik arra, hogy az 
iskolák az első osztály máso-
dik félévétől a 4. osztály év 
végéig a számmal történő ér-
tékelést is alkalmazhatják. 

Dobogós lett Monor  
a parlagfűirtásban

Beszámolót fogadtak el a par-
lagfű operatív program telje-
sítéséről. Az írásos anyag sze-
rint az idei igen csapadékos 
év kedvezett a gyomok nö-
vekedésének, ennek ellenére 
nem volt parlagfűvel erősen 
fertőzött terület a települé-
sen, ezzel kapcsolatos lakos-
sági bejelentkezés sem érke-
zett. Gyomos, elhanyagolt 
ingatlant viszont bejelentet-
tek, de az volt a tapasztalat, 
hogy az ingatlantulajdonosok 
együttműködők, sok esetben 
elég volt a szóbeli figyelmez-
tetés, felhívás. A Pest me-
gyei „Tégy a parlagfű ellen” 
című verseny felhívásra eb-
ben az évben is jelentkezett 
a város, a versenyben az elő-
kelő 3. helyet érte el.
 Módosították a Monori 
Városfejlesztő Kft.-vel kap-
csolatos döntéseket. Az ön-
kormányzat és a kft. között 
megkötött megbízási szerző-

dést néhány apró ponton mó-
dosították. A működéshez 
szükséges pénzeszközök át-
adásában változás történt. 

Működésképtelen  
tulajdonközösség

Hosszasan ismertette Pogá-
csás Tibor a szennyvíztár-
sulás vagyonrendezésével 
kapcsolatosan felmerült kér-
déseket. A tulajdonközösség 
többé-kevésbé működik, de 
a mai napig nem alakult át 
társulássá. Eddig minden ad-
minisztratív költséget Monor 
vállalt, mint gesztortelepülés, 
ami egyáltalán nem jellemző 
gyakorlat. Monorierdő kivá-
lása után egyre több konflik-
tus merült fel a tulajdonkö-
zösség működése során, főleg 
Monorierdő és Péteri részé-
ről. Jelen pillanatban elér-
tek odáig, hogy a tulajdon-
közösség működésképtelen, 
Monorierdő, de főleg Péteri 
miatt. Nagyon sok mindent 
rendezni kellene. 
 El kellett készíttetni a téte-
les vagyonleltárt, de igazából 
ezzel sem tudnak a települé-
sek mit kezdeni. Monorierdő 
szerette volna, hogy a terü-
letén lévő vagyontárgyakra a 
tulajdonjogot bejegyeztesse, 
de ez nem lehetséges, mert 
nem területarányosan oszla-
nak meg a települések között 
a vagyontárgyak. Nem tudja 
a tulajdonközösség a szüksé-
ges pénzeszközöket sem biz-
tosítani a felújításokra, kar-
bantartásokra. A gazdálkodó 
szervek által befizetett pénz-
eszközöket erre a célra nem 
lehetne felhasználni, csak a 
telepkapacitás fejlesztésére. 
Úgy tűnik, hogy Monor vi-
selte nagyobb részben a fenn-
tartási költségeket, nagyobb 
arányban, mint amennyi tu-

lajdonrésze van a közösség-
ben. A 108 millió forintnyi 
vagyon visszaszámlázása a 
tulajdonközösség önkormány-
zatainak szeptember 30-i for-
dulónappal megtörtént.
 A tulajdonközösségnek 
mindenképpen át kell ala-
kulnia, ezért felhatalmazta a 
képviselő-testület a BDL Kör-
nyezetvédelmi Kft.-t, hogy az 
általa készített teljes szakértői 
anyag alapján, a megváltozott 
jogszabályi környezethez iga-
zodó, részletes intézkedési ter-
vet készítsen.

Egyéb napirendi pontok

Módosította a testület a köz-
beszerzési szabályzatot, amit 
az indokolt, hogy 2010. szep-
tember 10-től változott a köz-
beszerzési törvény. 
 Következő napirendi pont-
ban a bölcsődebővítés és -re-
konstrukció műszaki ellenőri 
feladatainak elvégzésére meg-
hívásos pályázat kiírását fo-
gadta el a testület, majd a 
hulladékgazdálkodási terv el-
készítésére vonatkozó szer-
ződés módosítását hagyták 
jóvá.
 Felülvizsgálják az önkor-
mányzati tulajdonokra vonat-
kozó biztosításokat. Két éve 
döntött az önkormányzat ar-
ról, hogy megszünteti azt a 
rendszert, amikor az intézmé-
nyek saját maguk köthették 
meg a biztosítást. Két éves 
szerződésük volt, ami most le-
jár. A szerződést felmondják 
és így lehetőségük lesz arra, 
hogy 2011. január 1-jétől az 
új biztosítások megköthetők 
legyenek. A Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság tár-
gyalta az előterjesztést és ja-
vasolta, hogy a felmondással 
egyidejűleg kezdjenek tárgya-

Folytatás a 6. oldalon

Decemberi munkaterv
2010. december 9., csütörtök 14 óra
 1. Interpellációk.
 2. Javaslat az önkormányzat 2010. 
évi költségvetési rendeletének szükséges 
módosítására. Előadó: Pogácsás Tibor 
polgármester, Sándorné Urbán Hajnal
ka jegyző.
 3. Az Önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetési koncepciójának elfogadása. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester, 
Sándorné Urbán Hajnalka jegyző.
 4. Javaslat az érdekeltségi hozzájáru-
lásra vonatkozó rendelet megalkotására. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
 5. A KÖVÁL Zrt. beszámolója, a kap-
csolódó szolgáltatások díjjavaslatának, és 
az ehhez kapcsolódó rendelet módosítá-
soknak a megtárgyalása. Előadó: Pogá-
csás Tibor polgármester, Takács End
re KÖVÁL Zrt. elnök-igazgató.
 6. A Monor Uszoda Nonprofit Kft. be-
számolója (a piacüzemeltetésről, a teme-
tőüzemeltetésről, az uszodaüzemeltetés-
ről, a konyhák üzemeltetéséről). Előadó: 
Pogácsás Tibor polgármester, Vadas 
Ferencné ügyvezető igazgató. Az anyag 
előkészítésében részt vesz: Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Jogi, 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság.
 7. Főépítészi tájékoztató a település-
rendezési eszközök hatályosulásáról (a 
9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5. §-a 
alapján). Előadó: Nyeste László városi 
főépítész.
 8. Beszámoló az Állami Számvevő-
szék intézkedési tervében foglaltak meg-
valósulásáról. Előadó: Sándorné Urbán 
Hajnalka jegyző.
 9. Lakás és ingatlanügyek. Előadó: 
Pogácsás Tibor  polgármester.
 10. Javaslat a képviselő-testület 2011. 
I. félévi munkatervének jóváhagyására. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester, 
Sándorné Urbán Hajnalka jegyző.
 11. Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határide-
jű testületi határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.

D-BOX

Monor, Pető�  S. u. 3. Monor, Petőfi  S. u. 12.

Női, férfi, 
gyermek 

fehérnemű, 
divatárú

Új 
üzletünk 

nyílt!

nagy 
vála sztékban 

OLASZ 
fehér neműk
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A vásárlásról
ne felejtsen

el bizonylatot 
kérni!

Monor Városi
Önkormányzat

Monor kártya elfogadó helyek:
1 eurós bolt, 100-as bolt, B&K Kft., B+B Böngészde, Babi-Kő Kandalló Bt.,  
Balogh Peugeot, Bekker László esztergályos, Boldog Napok Esküvőszervező Iro-
da (esküvői meghívókra), Czövek Bt., Dr. Borzsák Csaba egyéni ügyvéd, Expert-
Tóth Kft., Gabi italdiszkont (italokból, kávékból, édességekből „nagykerár”), 
Gemini Televízió, GEO GOLD OIL Kft. (-5 Ft az üzemanyagárból), Gyömölcs sziget 
(Klapka LTP), Forrás sori Gyros ételbár, Gyuricskó sírkő, Hitelbróker Monor, Hun-
gránit Bt., Ivánszky Zoltán üveges és képkeretező, Juhász József szobafestő, Kiss 
Optika, Kofa 2003 Kft., Kolibri festékbolt, Lovass Sándor víz-gáz szerelő, Magócsi 
Ruhatisztító, Memofood (felszerelésekre 5%, eledelekre 2%), Moha virágbolt – 
Krichió Design, Nagy Tamás, Nail’s szépségszalon, Neotaxi, Pataki Pékség 2002 
Kft., Régió Lapkiadó Kft., Szánthó Kereskedőház Kft. (minden hónapban más 
termékcsoportra), Szem Írisz Optika Kft., Terike vegyesbolt, Topor János aszta-
los, Vigadó Nonpro�t Kft., Vladár Miklós és Társa Kft. (a Mátyás kir. utcai üzlet-
ben), West-Car autósbolt (utángyártott alkatrészekre), Zsombok szoli

E-mail: geminitv@monornet.hu,  
Telefonszámok: 06-29/413-511, 

06-20/936-2543, 06-20/984-4447
Adások a UPC képújság csatornáján: 

Reklám- és referencia�lmek  
készítése az Ön igényei szerint.

A GEMINI TELEVÍZIÓ  
az ÖN médiakapcsolata!

2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8 Vá
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

HirdetésKözösségi hirdetés

Folytatás az 5. oldalról
lásokat biztosítási alkuszok-
kal. Az új szerződés megköté-
sénél az önkormányzat vegye 
figyelembe az eltelt időszak 
alatt az ingatlanokban bekö-
vetkezett értéknövekedést.
 A lakás és egyéb ingat-
lanügyek után a képviselő-
testület 2010. IV. negyedé-
vének még hátralévő részére 
vonatkozó munkatervét hagy-
ta jóvá. A választási évben a 
II. féléves munkatervet csak 
a képviselő-testület megbíza-
tásáig fogadták el, így a no-
vember és december hónapra 
munkatervet kellett készíte-
ni (lásd November-decemberi 
munkaterv című írásunkat).

Az új tűzoltólaktanya tervezése

A két ülés közötti események-
ről szóló polgármesteri beszá-
molóban, a bizottságok által 
tárgyalt, önálló napirendre vé-
telt nem, de képviselő-testületi 
döntést igénylő előterjesztések 
megtárgyalása következett. 
Ezek között szerepelt a tűzol-
tólaktanya tervezése is. Mint 
Pogácsás Tibor polgármester 
elmondta, egy-két éven belül 
jelentős létszámbővülés vár-
ható a monori tűzoltóságon. 
A másfél évvel ezelőtti lét-
számemelkedés is gondot je-
lentett már, ezért egyértelmű, 
hogy az új laktanya építésére 
szükség van. Az új laktanya 
a Péteri úton kerül elhelyezés-
re. Készült egy tanulmány-
terv, el kell készíteni az en-
gedélyes és a kiviteli terveket. 
Ehhez szükséges egy kivitele-
ző kiválasztása. A bíráló bi-
zottságba a műszaki részéről 
Kerepeszki Ildikót, a pénzügy 
részéről Forgách Tamást vá-
lasztották meg. A koncepció-
nál azt tűzték ki célul, hogy 
lehetőleg a legkevesebb költ-

ségeket képviselő beruházás 
valósuljon meg. 
 Több alkalommal pályá-
zott már az önkormányzat 
az ivóvízminőség javítása ér-
dekében. A város kútjai által 
szolgáltatott ivóvíz a törvény-
ben meghatározott minőség-
nél jobb, ennek ellenére cél-
szerűnek tűnik ismét pályázni 
mindaddig, amíg sikerrel nem 
járnak. 

Burkolatfelújítások

Pogácsás Tibor polgármes-
ter tájékoztatta a képviselő-
testületet arról, hogy a vá-
rosban útépítési munkálatok 
folynak: a Mátyás király és 
Dózsa György út aszfaltsző-
nyegezése. A két utcában a 
burkolatfelújítás, a padkaren-
dezés és a várakozó helyek 
kialakítása is megtörténik. 
Folyik 18 olyan földút stabi-
lizálása is, amelyről a kép-
viselő-testület még év elején 
döntött. A képviselő-testület 
megbízta a Monor Város és 
Uszoda Üzemeltető Nonprofit 
Kft.-t, hogy a stabilizált utak-
ra aszfaltszőnyegezést készít-
tessen el.
 Árajánlatot kértek be az 
Irányi utca hiányzó szakaszá-
nak stabilizálására is. 500 000 
Ft a műszaki ellenőri díj, és 
összesen 34 769 817 Ft szük-
séges az említett munkák el-
végzésére. 
 A következő évben a hi-
ányzó szakaszok egy része 
stabilizálható és aszfaltoz-
ható lesz. A fennmaradó 11 
utcát a tulajdoni viták ren-
dezése után tudják rendbe 
tenni. Ilyen a Malom-hegy, 
Zólyom és Késmárk utca is. 
Ezek az utcák tulajdonjogilag 
nincsenek rendezve. A Ceg-
lédi útnál szintén tulajdonjo-
gi viták merültek fel. 

Közvilágítás,  
térfigyelő kamerák

A közmeghallgatáson is el-
hangzott a Forrás áruház 
előtt a világítás hiánya. Ren-
deződik az a vita, ami az ön-
kormányzat, a kivitelező és a 
szolgáltató között van. Az en-
gedélyeztetés valóban hibás 
volt. Az áramszolgáltató ál-
tal megbízott cég és a kivitele-
ző által megbízott alvállalko-
zó között nem volt sikeres az 
együttműködés. Ez a problé-
ma várhatóan néhány héten 
belül rendeződik.
 Kiderült azonban, hogy a 
Strázsahegyen a közvilágító 
lámpahelyek nagy része nem 
legális úton került elhelyezés-
re. A szolgáltatói szerződés 
nem tartalmaz minden egyes 
lámpahelyet, ami ott van. Az 
EDF DÉMÁSZ Zrt. tudomá-
sul vette, hogy nem hajlandó 
az önkormányzat ezért bün-
tetést fizetni. A lámpahelyek-
nek a szabályszerű műszaki 
szabványok szerinti kiépíté-
se az önkormányzatra jelen-
tős terhet róhat. 
 A rendőrségi 16 db térfi-
gyelő kamera kiépítésére az 
áramszolgáltató nem adta 
ki a szükséges engedélyeket. 
Egyes kamerák elhelyezését 
az áramszolgáltató csak föld-
kábellel látja megvalósítha-
tónak.
 A város által kiépítendő 
térfigyelő rendszer pályá-
zat beadási határideje mó-
dosult, mivel nagy számban 
tettek fel kérdéseket a pályá-
zók. Egy gazdasági társaság 
jelentkezett az Ipar utcából, 
hogy vállalja egy térfigyelő 
kamera telepítésének költ-
ségeit, amennyiben a város 
ezt hozzákapcsolja a rend-
szerhez. 

Összeállította: Nagy Lajosné

Monor szolgálatáért
Idén Makra Géza őrnagy, a Monori Rend-
őrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó 
Alosztály alosztályvezetője kapta Monor 
Közbiztonságáért Díjat. 1967. augusztus 
26-án született, 1988. július 1-jén kezd-
te el a hivatásos szolgálatot. 1989. óta 
dolgozik a Monori Rendőrkapitányságon. 
Tekintettel kiemelkedő színvonalú mun-
kájára, széleskörű elméleti és gyakorlati 
felkészültségére, tapasztalatára, 2001. au-
gusztus 1-jén főnyomozói beosztásba ne-
vezték ki, és egyben megbízott nyomozó 
alosztályvezetőként látott el parancsno-
ki feladatokat. E tevékenységét szintén 
a kezdetektől magas színvonalon végez-
te, ezért 2002. március 1-jétől kinevez-
ték ugyanezen beosztásba. Fő feladata a 
Nyomozó Alosztály vezetése. Közvetlen 
vezetése alatt áll minden Monor váro-
sában szolgálatot teljesítő nyomozó, il-
letve a Bűnügyi Készenléti Csoport tel-
jes állománya. Ezeknek a kollégáknak a 
tevékenységét szervezi, minden nehézség 
ellenére hatékonyan, akár extrém körül-
mények között is higgadtan oldja meg 
feladatait, beosztottai példaképüknek 
tekintik. Valamennyi felderített nyomo-
zással kapcsolatban elmondható, hogy 
a siker eléréséhez elengedhetetlen volt a 
tevékenysége. Eddigi pályafutása során 
több alkalommal járult hozzá tevőlege-
sen kiemelt bűncselekmények – ember-
ölés, visszaélés kábítószerrel, fegyveres 
rablás stb. – felderítéséhez, az elkövetők 
elfogásához. Monori lakosként és beosz-
tásából adódóan is tisztában van a vá-
ros bűnügyi és közbiztonsági helyzeté-
vel. Az ügyek eredményes felderítésében 
személyesen is részt vesz. Lelkiismere-
tessége, becsületessége, szaktudása pél-
daértékű a fiatalabb generáció számára. 
Személyesen érzi Monor város gondja-
it, problémáit. Mindent megtesz azért, 
hogy városunk egy biztonságos, élhető 
település legyen. Marka Géza rendőr őr-
nagy feladatait lelkiismeretesen, szabad-
idejét nem kímélve hatékonyan látja el, 
mindent megtesz a város biztonságáért 
és közrendjéért.

Fodrász: 
Babó Szilvi: 06-70-52-11-448

Mesterházi Erzsébet: 06-30-969-9024
Kozmetika: Tóth Boglárka: 06-20-20-72-771

Manikűr, pedikűr, műköröm:  
Török Zsuzsa: 06-20-36-36-267

Masszázs: Tóth Ági: 06-70-70-35-268
Szolárium: 06-30-731-89-66

Kívül-belül megújulva,
már két fodrásszal várjuk
régi és új vendégeinket.

Nefrit
 Szalon
a csokicsöves szolárium

Monor Virág u. 34.
(a Virág utca és a  

Mátyás király sarkán)

www.nefritszalon.hu
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„Természete-
sen sok he-
lyen lenne 

még mit javí-
tani a járdák 
állapotán, és 
nem csak a 

centrumban.”

Közösség

Minden akciónk kizárólag
a kupon fizetés előtti
átadásával érvényes!

A részletekért fordítson!

lépéselőny

…több járdán is egy ideje. És ezek olyan forgalmas 
útvonalakon jelentenek pozitív változást, ahol 
igen sokan bukdácsoltak jó ideig, bosszankodva.

Jobban járunk…

E sorok íróját pl. több-
ször megállította a bel-
városban egy tisztelet-

re méltó idősebb hölgy, hogy 
arról írjak: a Főtérről a Baj-
csy-Zsilinszky utcán a piac-
ra igyekvők milyen baleset-
veszélyes megpróbáltatások 
árán küzdhetik csak le az ösz-
szevissza torlódott járólapok 
akadályait. A magas sarkú ci-
pők viselőiről vagy a babako-
csit tolókról nem is szólva.
 Állandó aktualitások mi-
att késett a kért cikk. Amikor 
azután sikerült utánajárnom 
e panasz minden összetevő-
jének – hála azoknak, akik-
nek köszönhető! –, már jó hí-
reket hallhattam, láthattam. 
Az említett útszakasz rend-
betételét pl. éppen e cikk írá-
sának idején fejezték be.
 Amikor a Városházán ér-
deklődtem az illetékesektől, 
akkor a nevezett utca nyáron 
kezdődött felújítása a Rava-
talozótól már a Liliom utcá-
ig ért el. Megtudhattam azt 
is, hogy a munkálatokat a 
Monor Város és Uszodaüze-
meltető Nonprofit Kft. vég-
zi. Közcélú munkások dolgoz-
nak (dolgoztak) rajta. Ahol 
jó beton volt, vagy stabilan 
álltak a járólapok, azt hagy-
ták, ahol újra volt szükség, 
azt pótolták. Volt, ahol bon-

tott vagy törmelékanyagot 
használtak, volt, ahol ka-
vicságyazat aljzatcserére volt 
szükség. Ezek a munkások 
többféle szakmához értenek, 
de nem építőipari vállalko-
zók. Mindemellett derekasan 
dolgoztak a kft. vezetője sze-
rint. Szívesebben is végezték 
ezt a látható hasznú, kreatí-
vabb munkát, mint például 
a sepregetést. Mindemellett 
a város sem járt így rosz-
szul anyagilag. Mint ahogy 
a Petőfi utcában lévő nagyon 
rossz állapotú járdaszakasz 
lebetonozásakor is csak az 
anyagköltséget, gépbérletet 
és a lerakási díjat kellett ki-
fizetni.
 Arra is választ kaptunk, 
hogy miért hagyták időnként 
abba ezeket a munkálatokat. 
Azért, mert a váratlan ese-
mények miatt (pl. a hirtelen 
jött belvízveszélyes időszak-
ban) sürgősen át kellet cso-
portosítani az említett em-
bereket; volt amikor éjszakai 
riadóztatással…
 Mostani ottjártamkor egy 
– a változásokat elégedetten 
nyugtázó – utcabéli lakó fel-
idézte, hogy egy alkalommal 
bizony nekik kellett elsőse-
gélyben részesíteniük a házuk 
előtti járdaszakaszon balese-
tet szenvedő nénit. 

 Természetesen sok helyen 
lenne még mit javítani a jár-
dák állapotán, és nem csak 
a centrumban. Panasz hang-
zott el pl. a Gera-kerten átve-
zető (és a bejárók által napon-
ta kifogásolt) túl rücskössé 
vált burkolatra; az esős idő-
szakbeli tócsásságára stb. De 
tervbe van véve – az illeté-
kesek szerint – sorba venni a 
járdák állapotának javítását: 
pl. a Bocskai és a Kistói ut-
cát (ahol a gyalogosok már 
szívesebben járnak a bicik-
liúton), minél előbb.
 Az a koncepció pedig – amit 
a járólapok esetében láttunk 
–, hogy ami bevált, időtálló 
és stabil, azt meg kell tar-
tani, és ahhoz passzítva kell 
folytatni az újat; mindenben 
beválhat a jövőben is.

B.G.
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 Ilyenek 
voltak…

  és ilyenek let-
tek néhány for-
galmas útvo-
nalon a járdák



8  |  Monori Strázsa 2010. 11. 03.  |   November

Közösség

Hirdetés

Cigánykérdés?
Élhető lesz egyszer a Tabán?
Összesen 1,6 millió dollár támogatást adott Soros György intézete az ország 
négy romatelepe, köztük a monori Tabánban élő lakók felzárkóztatására.

 Életkép 
a tabáni
„hangárból” 

A 2011 végéig tartó pro-
jekt célja, hogy el-
készüljön egy olyan 

modellprogram, amely se-
gíthet a magyar kormány-
nak és az unió országainak 
romapolitikájuk és támo-
gatási rendszerük átalakí-
tásában.
 A júliusban elindított 
mintegy 330 millió forintos 
felzárkóztatási programot a 
Soros György nevéhez fű-
ződő Nyílt Társadalom In-
tézete (OSI) indította. Az 
összegre pályázni lehetett, 
melyen a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat monori 
csoportja is sikeresen sze-
repelt, hogy segíthessék a 
helyi cigánytelepen, a Ta-
bánban élőket. A felzárkóz-
tatási program a monorin 
kívül még az ország három 
hasonló helyzetben lévő ci-
gánytelepét érinti: az ózdi 
Hétes-telepet, Sajókaza 
két romatelepét valamint 
a veszprémi Pokoli torony-
nak nevezett házat. 
 A projekt célja nem a 
romatelepek felszámolása, 
hanem azok élhetővé téte-
le. A négy program vállal-
ta azt is, hogy telepenként 
két-két civil szervezetet fel-
készít a modell alkalmazá-
sára, valamint az eredmé-
nyek tükrében kidolgoz egy 
terepszemléletű módszer-
tant, ami segíthet a ma-
gyar és az uniós országok 
kormányainak romapoliti-
kájuk átalakításában. 
 A lebonyolító szerv, a 
Tutor Alapítvány a pályázat 

elbírálása során már mű-
ködő jelenlétprogramokat 
kerestek, azaz olyan civil-
szervezeteket, melyek már 
régóta jelen vannak egy-egy 
mélyszegénységben élő kö-
zösségben, ám anyagi erő-
források híján korlátozot-
tak voltak lehetőségeik. 
 A megközelítőleg 4000 
négyzetméteres Tabánnak 
nevezett monori cigánytele-
pen közel 250 ember él, át-
lagéletkoruk 20 év. A sze-
génytelepen 60 háztartás 
van, az átlagos lakásméret 
20 négyzetméter, ahol ál-
talában 5 fő él. A telepen 
található háztartások kö-
zül 11 rendelkezik vezeté-
kes vízellátással, a többiek 
a telep sarkán lévő egyet-
len közkutat veszik igénybe. 
Elektromos áram 32, veze-
tékes gáz 4 helyen találha-
tó, közcsatornával pedig 3 
ingatlan rendelkezik. A Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgá-
lat 2004-ben indított el egy 
átfogó integrációs progra-
mot. Ennek keretében el-
érték, hogy működik egy 
közösségi fürdő és moso-
da, valamint néhány házba 
sikerült felszerelni kártyás 
villanyórát. Ennek lényege, 
hogy a lakók előre fizetik az 
áramfogyasztást, amikor pe-
dig elfogy a befizetett összeg, 
akkor újra előfizethetnek. A 
Tabánban már elkészült egy 
hangárnak nevezett közössé-
gi ház is, melyben szociális 
iroda, játszóház és tanuló-
szoba működik, szakembe-
rek segítségével.

 A 18 hónapig tartó OSI-
program keretében a Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-
gáltnak lehetősége lesz arra, 
hogy 8-10 lakhatási krízis-
helyzetben lévő családon 
segítsen, az életveszélyes 
állapotban lévő putrikat pe-
dig alkalmassá teszik arra, 
hogy lakóik a telet átvészel-
jék. A fordított integráció 
elvét alkalmazva szeretné-
nek egy olyan jól felszerelt, 
őrzött játszóteret kialakí-
tani, ahová a nem telepen 
élők is szívesen elhoznák a 
gyerekeiket. Az elnyert ösz-
szegből segítik a már koráb-
ban elindított „Biztos kez-
det” gyerekház programot 
is, melynek célja egy alter-
natív bölcsőde-óvoda elindí-
tása a tabáni kisgyermekek 
részére. Ezen kívül a gom-
bai általános iskolával kar-
öltve a művészeti oktatást 
is bevezetik a telepen, egy 
hétszemélyes autó vásár-
lásával pedig a gyermekek 
szállítását segítik – tájékoz-
tatta lapunkat Kiss Dávid, 
a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat programvezetője.

N.R.

„Tradicionális
kedvenc ételeink”

50% kedvezménnyel!

Sült libacomb
párolt káposztával,

választható körettel: 1600 Ft!

Rendeljen hidegtálat
már 1500 forinttól fejenként!

Három azonos ital
egyidejű rendelése esetén

a negyedik italt
ajándékba kapja!

Katalin nevű vendégeink
saját fogyasztásukból

50% kedvezményt kapnak!

Válasszon reggeli
ajánlatunkból, és egy teára

vagy kávéra vendégül látjuk!

Hétköznapokon 16 óra után
a 62 évnél idősebb vendégeink

20% kedvezményben
részesülnek ételfogyasztásukból!

Esküvőjének 2010-ben történő 
megrendelése esetén jövőre 

is garantáljuk az idei árainkat, 
továbbá a menyasszonyi

tortát ajándékba adjuk!

Érvényes diákigazolvánnyal 
rendelkező vendégeinket 

„Fiatalok kedvére” ételeinkből 
25% kedvezmény illeti meg.

„Divatos ételek, specialitások”
25% kedvezménnyel.

Egyszeri fogyasztás
alkalmával egy kedvezmény

vehető igénybe!
Az akció időpontjáért lapozzon vissza!

h-k-sz: 7.00-20.00
cs-p: 7.00-22.00
sz: 10.00-22.00
v: 10.00-16.00
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„A projekt 
célja nem a 

romatelepek 
felszámolá-
sa, hanem 

azok élhető-
vé tétele. A 
négy prog-

ram vállalta 
azt is, hogy 
telepenként 
két-két ci-

vil szerveze-
tet felkészít a 
modell alkal-

mazására.”

ke
dvezményFodrászat, kozmetika, pedikűr, 

manikűr, műköröm, frissítő-, 
svédmasszázs.
Ergoline Avantgarde 600 Turbo 
Power légkondicionált élmény 
szolárium bevezető áron!

10% 
kedvezmény

a szolárium  
kivételével 
minden 

szolgáltatás 
árából

Tímea szépségszalon  
és szoliárium

Monor, Virág u. 47.
        Bejelentkezés:      06-29/410-093

Nyitva tartás:
H–P: 08–20 óráig
Szo: 08 –14 óráig

Nyitási 

Pestlőrincen, 

Telefon: 06-30/467-7216

a Lőrinc Centerrel szemben 
az üllői úton 100 m2-es 
családi ház 150 öles 
telken, autóbeállási lehető-
séggel, felújított állapotban 
80 000 Ft+rezsiért kiadó 

akár vállalkozás, iroda 
céljára is. 



Közösség

November |  2010. 11. 03.  Monori Strázsa  |  9

Hirdetés

polgárőrök
Javult a Strázsahegy közbiztonsága
Október 13-án tartotta éves közgyűlését a Strázsahegyi Polgárőr 
Egyesület. A találkozón az egyesület vezetői a rendőrséggel és 
pincetulajdonosokkal közösen értékelték az önkéntesek elmúlt évét. 
A találkozónak stílusosan a strázsahegyi Szabó pince adott helyet.

A Strázsahegyi Polgár-
őr Közhasznú Egye-
sület 2009. május 18-

án kezdte meg működését 
azzal a céllal, hogy tevéke-
nyen részt vegyen a pincefa-
lu bűnmegelőzési munkájá-
ban. Összefogja és szervezi 
a közrend, közbiztonság, va-
gyon- és környezetvédelem 
érdekében önkéntes tevé-
kenységet folytató polgárok 
munkáját. Az egyesület lét-
száma a megalakulás óta ti-
zenhatról ötvenhatra bővült, 
de több leendő tag felvétele 
még folyamatban van. Tevé-
kenységük megkezdése óta 
Monor Város Önkormányza-
ta, a Monor Környéki Strázsa 
Borrend valamint – pályázat 
útján – az Országos Polgár-
őr Szövetség nyújtott jelen-
tősebb anyagi támogatást. 
A működési költségek fede-
zésére azonban szükség volt 

magánszemélyek és a Monori 
Strázsa újságot is kiadó Régió 
Lapkiadó Kft. támogatására 
is. Sajnos a pincetulajdonosok 
nemigen segítették anyagilag 
az egyesületet, pedig az ön-
kéntesek átlagosan havi 28 
napos szolgálata – ez több 
mint tizenháromezer kilomé-
ternyi út megtételét jelenti – 
leginkább az ő értékeiket védi. 
Nyáron sokszor biciklivel jár-
ták a területet, figyelmük a 
Strázsahegyen kívül a teme-
tőkre valamint a környékbe-
li utcákra is kiterjedt. 
 A Strázsahegyi Polgárőr 
Egyesület a környékbeli tele-
pülések hasonló szervezetei-
vel is hatékonyan együttmű-
ködik, melynek köszönhetően 
Pilisen és Monorierdőn is 
nyújtottak segítséget az el-
múlt évben. Természetesen 
jelen voltak a Strázsahegy 
nagy tömegeket vonzó ren-

dezvényein is, így segítették 
az Orbán-napi és a Strázsa-
hegyi Tekerő programjainak 
rendfenntartását. Papp Jó
zsef, a Strázsahegyen szol-
gálatot teljesítő körzeti meg-
bízott elmondása szerint a 
polgárőrök segítségével több 
tettenérés és elfogás történt 
az elmúlt évben. Borbély Pál, 
a Monori Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi osztályá-
nak vezetője is az önkénte-
sek munkájának eredményes-

ségét hangsúlyozta, hiszen 
munkájuk eredményeképpen 
alig történt pincefeltörés az 
előző évhez képest.
 – Célunk, hogy a követke-
ző évben is minél több he-
lyen sikeresen pályázzunk – 
ismertette a jövőbeli terveket 
Veres András, az egyesület 
elnöke. – Mivel a mostani 
Lada típusú személygépko-
csin sok a javítanivaló, autót 
szeretnénk vásárolni. Ezen 
kívül a szolgálati ruhák be-
szerzése is sürgős lenne, il-
letve szeretnénk a pincetu-
lajdonosokat megszólítani, és 
ismételten felhívni figyelmü-
ket az anyagi segítségnyúj-
tás lehetőségére – tette hozzá 
Veres András. A jelenlévők 
közül sokan támogatásukról 
biztosították a strázsahegyi 
polgárőröket: Kugel György 
pincetulajdonos a támoga-
tók szerzésében adott ötle-
teket, Szabó Gyula, a Borút 
Egyesület nevében a pince-
tulajdonosok megszólításá-
ban fog segíteni, Bodor Já
nos pedig a Monor Környéki 
Strázsa Borrend további tá-
mogatásáról biztosította az 
egyesület vezetőit.

Nagy Renáta 

 Veres And-
rás, az Strázsa-
hegyi Polgárőr 
egyesület elnö-
ke ismét fölhívta 
a pincetulajdo-
nosok figyel-
mét a támoga-
tás lehetőségére
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MEGNYÍLT A CEGLÉDI 

CIPŐBOLT!
A Ceglédi Cipőgyár termékeit a PUMA-cipők magyarországi 

gyártójának hagyományaira építve újra gyártja a Kalló-Plast Kft. 
A régi helyen: Cegléd, Fűtőház úti boltunkban 

várjuk kedves vásárlóinkat megújult termékválasztékunkkal.
Ajánljuk hagyományos

amelyek továbbra is a legjobb minőségű bőrből készülnek.  
Továbbra is lábegészségügyi, lábkényelmi szempontok  
határozzák meg termékeink fejlesztésének fő irányait. 

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig, H, V: szünnap
Gyermek, női és fér� modelljeinkkel várjuk Önöket.

Boltunkban rendkívül kedvező, gyári áron vásárolhatja meg kiváló minőségű termékeinket!

Október 25-én 

új üzletünk nyílt
Monoron, a Tesco üzletsoron

Nyitási akciók!

Ne feledje: Ön megálmodja hálószobáját, mi megvalósítjuk!

 

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Kft.
KÉTHETES INTENZIV KRESZ TANFOLYAM INDUL

NOVEMBER 29TŐL

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részlet�zetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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„A magyar 
tehetséggon-
dozás világ-
színvonalú, 
de az átlag-

tanulók taní-
tására keve-

sebb figyelem 
fordítódik.”

Hirdetés

Mostanában folyamatosan napirenden lévő, a közvéleményt is élénken 
foglalkoztató kérdés az oktatás helyzete; az iskolában szerzett ismereteknek 
a gyakorlati szükségletekhez való célszerűbb, hathatósabb közelítése. 
Különösen az OECD által kezdeményezett PISA felméréssorozatban elért 
magyar eredmények negatív tendenciája hívta fel erre a figyelmet.

oktatás
Az új tudás alapja: a tudástranszfer

A monori József Atti-
la Gimnázium egyik 
pedagógusa olyan kí-

sérletsorozatot próbált ki e 
kérdés megoldásának keresé-
sében, aminek eredményeit 
egy szaktudományos folyó-
irat és egy nemzetközi felső-
oktatási konferencia is elis-
meréssel méltatta. A Szent 
István Egyetem által szer-
vezett békéscsabai tanács-
kozáson pedig „Az új tudás 
alapja” mottóhoz csatlakoz-
va egészítette ki e témába 
vágó tanulmányát.
 Kozákné Székely Ildikó
ról van szó, aki 1986-ban 
Erdélyből – házasságköté-
se révén – került Monorra, 
mint már akkor gyakorlott 
(romániai hivatalos minő-
sítés szerint: „1. fokozatú”) 
matematikatanár. Minden-
napi itteni oktatómunkáját 
szigorú következetességgel és 
igen eredményesen végezte, 
miközben a Debreceni Tu-
dományegyetemen doktori 
(PhD) oklevelet is szerzett, 
kiváló minősítéssel.
 Szakdolgozatát: „Problé-
mamegoldó stratégiák a kö-
zépiskolai matematikaok-
tatásban” címmel írta meg. 
Ennek lényegét közölte a 
Teaching Mathematics and 
Computer Sience című szak-
folyóirat 2009-ben. 2010-
ben pedig meghívást kapott 
egy debreceni felsőoktatási 
konferenciára, aminek témá-
ja a „Matematika és Infor-

matika Didaktikai Kutatá-
sok” volt. A magyar, svéd, 
szlovák, román és albán pro-
fesszorok között – a doktori 
iskola felkérésére – Kozákné 
Székely Ildikó középiskolai 
tapasztalatairól számolt be. 
Megállapította, hogy az ál-
talános-, közép- és felsőok-
tatásnak nem egymásra kell 
mutogatnia, nem a másik-
ban kell keresnie a hiányos-
ságok okait. Átérezve a kö-
zépfokú matematikaoktatás 
felelősségét a felsőoktatás 
alapozó tárgyainak taní-
tásában: fel kell mérni az 
előzetes tudás szintjét, és 
a továbbhaladáshoz szük-
séges alapokat pótolni kell. 
Az új tudás alapja csak az 
előzetes tudás lehet. Ez-
után a tudástranszfer a leg-
fontosabb, vagyis: hogy az 
ismeretanyagot és a hozzá 
kapcsolódó készségeket al-
kalmazni tudja, új, külön-
böző helyzetekben. És mivel 
ez nem megy automatiku-
san, ennek megtanításához 
kell kidolgozni a megfelelő 
és hatékony módszereket. 
Mindezt jelenleg gátolják 
például a 36-40 fős osztá-
lyok, a kevés heti óraszám, 
a számonkérés elterjedt fe-
leletválasztásos típusa, a 
bizonyításigény hiánya és 
az igénytelen középszintű 
érettségi feladatsorok!
 Jelenleg a tanulók több-
sége csak a típusfeladato-
kat tudja megoldani, új 

probléma esetén nem tud-
ja mobilizálni az elsajátí-
tott tananyagot. A magyar 
tehetséggondozás világszín-
vonalú, de az átlagtanulók 
tanítására kevesebb figye-
lem fordítódik.
 A tanárnő kísérlete azt 
feltételezte, hogy a problé-
mamegoldó stratégiák ta-
nítása hozzájárul a tanulók 
problémamegoldó képessé-
gének fejlesztéséhez. E kér-
désre – egy fejlesztő kurzus 
keretében – a célirányos és 
a fordított irányú gondol-
kodási stratégiák tanításá-
val és ezek tudatos alkal-
mazásával, a matematikai 
problémák megoldásánál ke-
reste és találta meg a vá-
laszt. E kísérlet résztvevői 
középiskolájának tizenegye-
dik osztályos tanulói voltak. 
A módszertani lépések a di-
ákok megfigyelésével kez-
dődtek, majd ezt az előteszt 
követte. A kísérletet utó-
teszttel ellenőrizte, az írás-
beli munkák elemzésével. 
Fontosak voltak még a ta-
nulókkal való beszélgetések, 
a kérdőíves tanulói vizsgá-
lat, valamint a feladatmeg-
oldások ismertetése, megvi-
tatása.
 Tapasztalatokat, vélemé-
nyeket kért a felsőoktatás-
ban tanuló volt diákjaitól 
– a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egye-
tem (gépész-, építő- és épí-
tészmérnöki karának), vala-

mint a gödöllői Szent István 
Egyetem, a Szolnoki Főis-
kola és az ELTE Főiskola 
Karának hallgatóitól – 30 
egykori tanítványától. Ők 
valamennyien úgy érezték, 
hogy sok információt kaptak 
középiskolásként. Viszont 
problémamentes azoknak 
volt a főiskolán az első félév, 
akik emelt szinten érettsé-
giztek matematikából (illet-
ve fizikából). Mivel főiskolai 
felmérőn függvénytáblázatot 
nem lehetett használni, és 
akinek így hiányosak vol-
tak alapfogalmai, definíció- 
és összefüggésbeli ismeretei 
– vagyis az előzetes tudásuk 
–, nem tudták ráépíteni az 
újat. Az emelt szintű fakul-
tációs órákon illetve szakkö-
rökön résztvevők rutinsze-
rűen elsajátították ezeket a 
szükséges szilárd alapokat. 
A problémamegoldó fejlesz-
tési kísérletben résztvevők 
pedig kreatívan és rugal-
masan alkalmazni is tud-
ták, meggyőzően bizonyít-
va, hogy az ehhez szükséges 
módszerek taníthatók.
 Természetesen a diákok 
részéről való motiváció fel-
keltése, a természettudo-
mány megkedveltetése is 
szükséges e tárgyak tanu-
lási igényének kialakításá-
hoz. Arról a napjainkban 
egyre inkább hangsúlyozott 
szükségszerűségről pedig a 
tanárnő már eme kísérlete 
előtt (régóta tartó felkészítő 
munkája során) is meggyő-
ződött; hogy ez emelt szintű 
érettségit meg kell követelni 
matematikából mindazoktól 
a tanulóktól, akik műszaki-
természettudományos vagy 
közgazdasági pályán tanul-
nak tovább.

Bolcsó Gusztáv

Szem Írisz 

Optika üzletek:

www.iriszoptik.hu

Repüljön ingyen Hoyalux iD  

multifokális lencsével!  Részletek az üzletben.
Szemüvegkeret akció minden 

korosztály számára!

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Tel.: 06-29/410-011 

Ny: H-P: 9-17, Szo: 9-12

Monor, Egészségház I.em. 105. 

Tel.: 06-29/411-558  Ny.: 815 -17

 Nézzen be, érdemes!
Monor, Kistói u. 86. Az aluljáróval szemben!

        

Torták, sós és édes sütemények, 
országtorták, rétesek, nosztalgia krémes, 
kávé üdítő nagy választékban kapható!
Fényképes torta, ostyakép és grillázskosár 
készítést is vállalunk.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket  
családias kis cukrászdánkba, ahol  
minden terméket helyben készítünk! 

Nyitva tartás: Téli: K–V: 9–18  Hétfő szünnap

Tel.: (29) 413-255

„A problé-
mamegol-

dó fejleszté-
si kísérletben 

résztvevők 
pedig krea-
tívan és ru-

galmasan al-
kalmazni is 

tudták, meg-
győzően bizo-
nyítva, hogy 

az ehhez 
szükséges 
módszerek 

taníthatók.”
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biztosítás
A jó ajánlat mellé finom kávé is jár!
Huszonnégy biztosító ajánlatait kínálja egy helyen az Euro Quattro 
biztosítási alkuszcég november elején megnyílt monori irodája. 
Schuszter Valériával, a cég ügyvezetőjével beszélgettünk.

Mióta foglalkoznak 
biztosítások közve
títésével?

 – Az Euro Quattro vala-
mennyi alapítója több évti-
zedes biztosítási tapasztalat-
tal rendelkezik. Az egykori 
Hungária Biztosítónál, majd 
később a Generali Biztosí-
tónál dolgoztunk, mielőtt 
11 évvel ezelőtt létrehoz-
tuk saját vállalkozásunkat. 
Azért döntöttünk így, mert 
úgy éreztük, hogy csupán 
egy biztosító ajánlataival 
nem tudjuk teljes mérték-
ben kiszolgálni az ügyfelek 
igényeit. Ma már ott tar-
tunk, hogy nagyjából 200 
főt foglalkoztatunk.

– Mivel tud többet nyújta
ni egy biztosítási alkusz, 
mint egy biztosítótársaság 
irodája?
 – Jelenleg 24 biztosító-
val állunk kapcsolatban, és 
az ő termékeik közül szinte 
valamennyit kínáljuk iro-
dáinkban. A legnagyobb 
különbség az, hogy amíg a 
biztosítók a saját termékeik 
eladásában érdekeltek, addig 
mi abban, hogy az ügyfele-
ink megtalálják a számuk-
ra legkedvezőbb ajánlatot. 
Tehát mi nem a biztosítók 
ügynökei vagyunk, hanem 
az ügyfeleinké, így minden 
esetben az ő érdekében já-
runk el. Segítünk az ügyfél 
számára a legmegfelelőbb 
biztosító, és biztosítási díj ki-
választásában, de munkánk 
kiterjed kárrendezés terüle-
tére is. Munkánkat függetle-
nül végezzük, az ügyfelek ré-
szére teljesen díjmentesen.

– Mit jelent ez a tevékeny
ség a gyakorlatban?
 – Ha bejön hozzánk egy 
ügyfél, akkor először felmér-
jük az igényeit, hogy ennek 
megfelelően tudjunk ajánla-
ni neki valamilyen biztosítási 
terméket. Például utasbiztosí-
tás esetén nem mindegy, hogy 
a tengerpartra utazik vagy 
egy síparadicsomba, mert a 
két helyen teljesen más bizto-
sítási események történhetnek 
velük, ezért eltérőek lehetnek 
a feltételek és a díjak is.

– Miért nyitották meg mo
nori irodájukat?
 – Tevékenységünket Bu-
dapest 17. kerületében kezd-
tük, azóta itt még egy iro-
dát nyitottunk. Jelenleg a 
18. kerületében is két iro-
dával rendelkezünk, továb-
bá a környékben Tóalmá-
son, Gyömrőn és Sülysápon 
is van képviseletünk, ezért 
adódott, hogy megint csak 
a közvetlen környezetünk-
ben, vagyis Monoron nyis-
sunk egy új irodát. 

– Miben különbözik az Euro 
Quattro a többi biztosítási 
alkusztól?
 – Jelenleg mintegy 250 
biztosítási alkuszt tartanak 
nyilván. Ahogy másutt is, 
ebben a szakmában is meg-
figyelhető egyfajta specia-
lizálódás. Mi kimondottan 
a lakossági ügyfeleket cé-
lozzuk meg ajánlatainkkal, 
a biztosító társaságokkal 
úgy alakítottuk ki a kap-
csolatunkat, hogy ezekben 
rendkívül erős az alkupozí-
ciónk velük szemben, amely-
nek gyümölcsét természete-
sen az ügyfeleink élvezhetik. 
Az eddigi eredményeink is 
azt igazolják, hogy csak ak-
kor működhetünk sikeresen, 
ha nem a biztosítók és a sa-
ját érdekeinket tartjuk szem 
előtt, hanem mindent annak 
rendelünk alá, hogy elége-
dett legyen az ügyfél, bár-
milyen módon is kerül ve-
lünk kapcsolatba.

– Ez azt jelenti, hogy akkor 
is betérhet önökhöz valaki, 
ha olyan biztosítótársaság
gal van szerződése, amely
nek nincs a városban sa
ját irodája?
 – Szeretnénk Monoron 
valamennyi olyan biztosító-
társaságot képviselni, amely 
nem rendelkezik a városban 
saját irodával. Így nem kell 
a fővárosba vagy más na-
gyobb településre elutazni-
uk ügyfeleinknek, nálunk 
minden ügyüket elintézhe-
tik. Fontos számunkra a tar-
tós jelenlét, hogy akár 10 
év múlva is visszatérhes-
sen hozzánk az ügyfél, hogy 
gondozói legyünk ügyeinek, 
hogy bármilyen problémával 
hozzánk fordulhasson. Emi-
att sokan minden biztosítási 
szerződésünket ránk bízzák, 
mi pedig folyamatosan kar-
ban tartjuk ezeket a partne-
reink igényeinek megfelelően. 
Számukra mindig megkeres-
sük a legjobb ajánlatokat és 
felhívjuk figyelmüket, ha va-
lamilyen okból érdemes új-
rakötniük biztosításukat.

– November elsejétől indul 
a kötelező felelősségbiztosí
tások szezonja, mit ajánla
nak idén ügyfeleiknek?
 – Nálunk kellemes kör-
nyezetben, egy finom presz-
szókávé mellett, közösen ke-
ressük meg az igényeknek 
leginkább megfelelő kö-
telező felelősségbiztosítá-
si ajánlatot. Emellett, akik 
nálunk kötik meg „kötelező-
jüket”, azok egy kupont is 
kapnak, amelyet november 
1. és február 28. között le-
het beváltani nálunk. En-
nek felhasználásával a la-
kásbiztosítások díjából 10 
százalék kedvezményben ré-
szesülnek ügyfeleink, min-
den másutt elérhető ked-
vezményen felül. Ugyanez 
érvényes vagyonbiztosítá-
sainkra is, azzal a különb-
séggel, hogy ott a kedvez-
mény mértéke 15 százalék. 
Érdemes tehát elővenni a 
lakásbiztosítási szerződé-
seket, és alaposan átnéz-
ni őket, mert lehet, hogy 
ugyanazért az árért most 

nem csak a „falakat” tud-
hatjuk biztonságban, hanem 
azokat az értéktárgyakat 
is, amelyeket a házban őr-
zünk. Ezt főképp azoknak 
érdemes megtenniük, akik 
hitellel rendelkeznek, mert 
a bankok csupán azt vár-
ják el tőlük, hogy az ingat-
lan legyen biztosítva, ezért 
a benne lévő ingóságokra 
sokszor már nem terjed ki 
biztosítási szerződés.

– Sokan ma már az in ter
neten kötik meg kötelező fe
lelősségbiztosításukat, mi
ért érdemes mégis önökhöz 
fordulni?
 – Az interneten köthe-
tő biztosítás csak első rá-
nézésre tűnik egyszerűnek, 
ráadásul az ügyfél teljesen 
magára van utalva, s ha va-
lamely részét elhibázza a fo-
lyamatnak, akkor a későbbi-
ekben sok kellemetlenséggel 
kell számolnia. Elég például, 
ha nem kerül be időben a 
felmondólevél, vagy rosszul 
jelöl be valamit az online űr-
lapon. Sokan vannak, akik 
emiatt először az interneten 
tájékozódnak, de később in-
kább mégis hozzánk jön-
nek be biztosítást kötni. A 
„kötelezővel”együtt egyéb-
ként érdemes megfontolni 
egy olyan casco biztosítás 
megkötését is, amely csak 
szélvédőtörés és elemi károk 
esetén nyújt védelmet. En-
nek díja hónapra lebontva 
egy átlagos középkategóriás 
autó esetében csupán 4-500 
forint. Ezt valószínűleg min-
den ilyen autóval rendelke-
ző megengedheti magának 
és nagyon jól jön, ha nem 
a saját zsebből kell fizetni 
például egy jégeső után a 
javítás költségeit. 

Papp Tímea (x)

Euro Quattro 
Biztosítási Brókerház – Monor
Iroda: Monor, Bajcsy-Zsilinszki u. 1.
(A helytörténeti kiállítás mellett.)
Telefon: 06-29-413-124
Nyitva: H, Sz: ½8-18 • K, Cs: ½8-16
P: ½8-14, vagy előzetes időpont-
egyeztetés alapján

 Schuszter Va-
léria: Szeretnénk 
Monoron vala-
mennyi olyan 
biztosítótársa-
ságot képvisel-
ni, amely nem 
rendelkezik a 
városban sa-
ját irodával

„Tehát mi 
nem a bizto-
sítók ügynö-
kei vagyunk, 

hanem az 
ügyfeleinké, 
így minden 
esetben az 

ő érdekében 
járunk el.” Euro Quattro
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Közösség

oktatás
Húsz éves Monor legfiatalabb iskolája
A Jászai Mari Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. 
Ennek tiszteletére rendezték meg október 11. és 15. között a Jászai hetet.

Hirdetés

A látás hónapja 

novemberben  

is folytatódik 

a KISS OPTIKÁBAN!

Ingyenes látásellenőrzés.

MONOR

KISS OPTIKA

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

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

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szemorvosi 
vizsgálat! 

2200 Monor, Deák Ferenc u. 10.
Tel.: 06-29-613-620, 29-613-630 
Fax: 29-613-625 E-mail: ecofact@ecofact.hu, 
Web: www.ecofact.hu

EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÜGYVITELÉNEK  
TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA

   Könyvvezetés 
Könyvviteli rendszer kialakítása, ügyvitelszervezés

   Mérlegbeszámoló és adóbevallások 
Egyszeres, kettős, egyszerűsített és éves beszámoló 
készítése az összes melléklettel

   Adó- és üzletviteli tanácsadás
   Teljes körű képviselet APEH, tb és egyéb ügyekben
   Számviteli szabályzatok készítése
   Közreműködés könyvvizsgálatban 

Partnerünk a vezető piaci pozícióban lévő EX ASSE ZRT.
BÉRSZÁMFEJTÉS

   Bér, tb és munkaügyi ügyintézés bármilyen  
konstrukcióban

   Háttér adminisztrációk elkészítése: munkaszerződés, 
szabadság-nyilvántartás stb.

   Adatszolgáltatások APEH, tb számára számítógépes  
adathordozókon és/vagy elektronikus úton

   Magánszemélyek adóbevallásának elkészítése
MUNKAVÉDELEM, MUNKABIZTONSÁG

  Munkavédelmi tevékenység szervezése, elvégzése  
és ellenőrzése

TŰZVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM
PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS

EGYÜTT ÉRTÉKET TEREMTÜNK!

A Jászai hetet az isko-
la 8. osztályos tanulói 
nyitották meg verses, 

zenés összeállítással, Bol
dog Lászlóné magyar sza-
kos pedagógus irányításá-
val. Kereszturi Éva, a Jászai 
Mari Általános Iskola igaz-
gatója köszönetét fejezte ki 
elődeinek és jelenlegi kollé-
gáinak, kiemelve az elszánt 
törekvést, fejlesztő munkát, 
kreatív gondolkodást, mely 
lehetővé tette a felnövekvő 
nemzedék iskoláztatásának 
mindenkori korszerű megva-
lósítását. A megnyitó után az 
intézmény régi tanárai és di-
ákjai tartottak élménybeszá-
molót, majd a napot a felső 
tagozatos diákok táncos be-
mutatója zárta. Mindeközben 
az aulában iskolatörténeti ki-
állítást tekinthettek meg a 
jelenlévők, köztük az intéz-
mény testvériskolájának, az 
ászári Jászai Mari Általános 
Iskolának képviselői.

 Másnap vers- és próza-
mondó versennyel folyta-
tódott a programsorozat, 
Burjánné Tóth Ildikó szer-
vezésében. A szerdai nap 
középpontjában a tánc és a 
zene volt, melynek jó hangu-
latáról Bukai Tiborné gon-
doskodott. A fellépők között 
volt Mózes Csaba tekerőlan-
tos, Bársony Attila és Lu
kács Alexandra néptáncos, 
Szabó Erzsébet és együtte-
se, a mendei Hagyományőr-
ző Néptánc csoport, Kálmán 

László zenekara valamint a 
Fashion Dance táncegyüt-
tes. Lénárt Tibor, Eszenyi 
Barbara és Szente Tamara 
énekelt, a 3. b osztályos ta-
nulók mesejátékot adtak elő, 
illetve az iskola alsós néptánc 
csoportja is megörvendeztet-
te a közönséget Papp Orso
lya közreműködésével. Meg-
lepetésként a pedagógusok 
néptánc bemutatóval ked-
veskedtek, Papp Gergely, a 
Kis-Strázsák tagjának köz-
reműködésével.

 Csütörtök délután az in-
tézmény pedagógusai, Pász
tor Zoltánné, Hübel Ágnes, 
Faragóné Kisari Anna kéz-
műves foglalkozásokkal vár-
ták a gyerekeket. Mindenki 
sok szép ajándékot készített, 
melyet haza is vihetett. Nagy 
sikert arattak az őszi termé-
sekből készült figurák, a szép 
színes gyöngyékszerek, szélfor-
gók, valamint a szalvéta-tech-
nikával díszített tárgyak.
 Utolsó napon tanár–diák 
találkozóra került sor, me-
lyen az elmúlt húsz év pe-
dagógusai és tanulói kötetlen 
beszélgetés keretében idéz-
ték fel emlékeiket. Ezért a 
napért külön köszönet ille-
ti meg odaadó munkájukért 
Burján Istvánnét és a szü-
lőket.
 A Jászai Mari Általános 
Iskola vezetősége, pedagógu-
sai, technikai dolgozói és ta-
nulói köszönik a szülők támo-
gatását, áldozatos munkáját 
és a programokon való aktív 
részvételt.
 A Jászai hét eseményei-
ről készült képeket és videót 
bárki megtekintheti a www.
jaszai-iskola.net oldalon.

N.R.



Belvárosi 
sétány

December 4-én 
9-től 13 óráig 

Újra Mikulás  
a sétányon!

Az új generáció 
biztosítója
Ny.: H-Cs: 9-18, P: 9-15
06-30/458-7120, 
06-30/593-3030
E-mail: 
 bestinsurance@ 
uniqa-net.hu, 
gyorgy.urgyan@uniqa.hu

Szépítőműhely  
             és szolárium

Kozmetika  Fodrászat 
Műköröm, Pedikűr, 
Manikűr
Bejelentkezés: 
06-30/323-5010

Csempék, padlólapok, 
kádak, kabinok, egyéb 
fürdő szoba-be ren dezé-
sek és kiegészítők. 

Tel.:  06-29/413-721,         
06-30/952-3269

TÉLI KOLLEKCIÓ! 
Kabátok, csizmák nagy 
választékban. Női-, férfi-, 
gyermekruházat. 

 UTAZÁSI IRODA

MÁRKABOLT

Jöjjön be hozzánk, mi segí-
tünk választani!

Miért utazna Budapestre 
több ezer forintért, ha ná-
lunk is megtalálhatja több 
mint 50 ismert, megbíz-
ható utazásszervező iroda 
ajánlatait!

Akár akciós utazás, akár 
kedvezményekre jogosult 
nálunk ugyan úgy érvé-
nyesítheti, a befizetéskor  
semmilyen plusz költséget 
nem számítunk fel!

Óriási last minute akciók, 
családi kedvezmények!

Üdülés csekket elfoga-
dunk!
Tel./fax.: 06-29/415-425, 
www.unimonor.hu

Vásároljon lakást kockázatmentesen
azonnal költözhetően a Belváros szívében!

3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 közötti 
KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK.

ELADÓ-KIADÓ PARKOLÓHELYEK  
a sétány alatt található mélygarázsban.

Csatlakozzon sétányunk csapatához!
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 107 m2,  
IRODÁK 30-100 m2 
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 17 m2 Kossuth L. u. 
77. szám alatt (Takarékszövetkezet épületében), 

ugyanitt KIADÓ-ELADÓ BEÁLLÓHELYEK  
sorompóval lezárt parkolóban.

Információ:  06-29/572-782

Idén is nagy szeretettel 
és sok-sok meglepetéssel 
várja az őt köszöntő  
gyerekeket.
Ami még lesz gyerekeknek:  
állatsimogató, arcfestés, henna …..  
szülőknek: FORRALTBOR

  Pizzák: 28cm 32cm
 1. Margherita:  690.- 790.-
 2. Vegetariano:  990.- 1190.-
 3. Sonkás: 890.- 1050.-
 4. Kukoricás: 790.- 990.-
 5. Tonhalas: 950.- 1350.-
 6. Bolognai: 990.- 1390.-
 7. Sonkás kukoricával: 990.- 1390.-

Nyitva: H-Szo: 11-23
Házhoz szállítás 
11-22-ig. 
DÉLI KEDVEZMÉNY 
12-15 óráig, - 15%  
a helyben fogyasztott  
ételek árából!

ÚJDONSÁGOK:
Magyaros ízek 
Tejfölös kemencéskenyér
Ingyenes kiszállítás 
Monor egész területén!
Rendelés: 
06-29/610-390, 
06-20/206-3788
Accor, Sodexho, Chèque 
déjeuner, utalványokat 
elfogadunk.

Hallo 
Pizzéria  
és Söröző
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biztonságunk
Az időskorúak védelmében
Népszámlálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik ember 
időskorúnak számít, vagyis betöltötte a hatvanadik életévét. Területi 
eloszlásban Budapesten, illetve kistelepüléseken élnek a legtöbben, az idősek 
61 százaléka nő. Napjainkra jelentősen csökkent a többgenerációs családok 
száma, az idős emberek többsége egyedül vagy másik időssel él együtt.

„Az idősko-
rúak viszony-

lag köny-
nyen kötnek 
ismeretsé-

get, megbíz-
nak idegen 
emberek-

ben, örülnek, 
hogy beszél-
getnek, ezál-
tal az elköve-
tők nagyobb 

nehézség 
nélkül bizal-
mukba fér-
kőzhetnek.”

Életkori, fizikai, mentális 
sajátosságaikból, hely-
zetükből, állapotukból 

adódóan, a társadalomban 
betöltött szerepüknél fogva 
az átlagnál sérülékenyebbek, 
kiszolgáltatottabbak, foko-
zottabban veszélyeztetettek 
bizonyos bűncselekményekkel 
szemben. A rendőrség szá-
mára kiemelten fontos terü-
let az időskorúak, mint ál-
talában különösen védtelen 
csoport védekezési képessé-
geinek növelése. Ennek ér-
dekében a rendőrség folya-
matosan elemzi, értékeli a 
jellemző elkövetői, áldoza-
ti magatartásokat, a bűn-
cselekmények létrejöttét se-
gítő okokat, körülményeket. 
A rendelkezésére álló infor-
mációk birtokában mindent 
megtesz annak érdekében, 
hogy láthatóvá tegye ezen 
korcsoport számára az ál-
dozattá válás reális kocká-
zatát, és megismertesse az 
elkerülés és megelőzés esz-
közeit, módszereit.

Kihasználják a segítőkészséget

Az idősek elsősorban vagyon 
elleni bűncselekmények, ezen 
belül pedig elsősorban lopá-
sok (trükkös, besurranásos, 
betöréses lopások, zsebtol-
vajlás) továbbá csalások és 
rablások áldozatává válnak. 
Ezek létrejöttében nagy sze-
repet játszik a sértetti köz-
rehatás. Az időskorúak és 
egyedülállók sérelmére el-
követett bűncselekmények 
esetén az elkövetők gyak-
ran az e csoportba sorolt sze-
mélyek segítőkészségét, hi-
székenységét használják ki 
ahhoz, hogy lakásukba, há-
zukba, különböző trükkökkel 
bejussanak, és onnan elsősor-
ban készpénzt, takarékbetét-
könyvet, ékszert tulajdonít-
sanak el. Elemzéseink szerint 
időskorúak nagyon sok eset-
ben a részükről természete-
sen felmerülő segítségnyújtás 
következtében válnak áldo-
zattá. Viszonylag könnyen 
kötnek ismeretséget, meg-

bíznak idegen emberekben, 
örülnek, hogy beszélgetnek, 
ezáltal az elkövetők nagyobb 
nehézség nélkül bizalmukba 
férkőzhetnek. 

A trükkös lopások megelőzése

A következő ajánlásokkal 
a Monor Rendőrkapitány-
ság a sérelmükre elkövetett 
leggyakoribb bűncselekmé-
nyekre, valamint a megelő-
zés módjára kívánja felhív-
ni a figyelmet.
 Az elkövetők a legkülön-
félébb indokokkal szólítják 
meg az idős embereket, el-
terelik figyelmüket a bűn-
cselekmények elkövetése ér-
dekében. A leggyakrabban 
előforduló trükkök: gázár-
támogatást, vagy nyugdíj-
kiegészítést hozott; más hi-
vatalos jellegre hivatkozik 
(gáz- vagy áramszolgáltató, 
Vöröskereszt, önkormány-
zati dolgozó); szerszámokat 
vagy egyéb használati tár-
gyakat szeretne lerakni, tá-
roltatni; vásárlás (sertés, vas-
áru, építési anyag, toll- párna 
stb.) vagy éppen értékesítés 
(arany ékszerek, seprű, edé-
nyek, stb.) ürügyével; pénzt 
szeretnének felváltani; WC-
re szeretne menni; rosszul-
létre hivatkozik; vizet kér; 
kamionja, személyautója le-
robbant és a bevontatáshoz, 
javításhoz pénzre van szüksé-
ge; szomszéd telket szeretnék 
megvenni (vagy megvették) 
és a telekhatár felől érdek-
lődnek; szeretet-szolgálattól 
csomagot hoztak; szociális-
segélyt hoztak; szemétszál-
lítás túlfizetése miatt pénzt 
hoztak; kerti munka elvégzé-
sének ürügyével; sértett hoz-
zátartozójától pénzt, tűzifát 
stb. hoztak.

Biztonsági tanácsok  
egyedül élő időseknek 

Ne nyisson ajtót, kaput ide-
gennek, ismeretlen személy-
nek! Ajtaját lássa el bizton-
sági zárral, szereltessen fel 
biztonsági láncot! Ne bíz-

zon meg ismeretlenben, még 
akkor sem, ha kedvesnek és 
jó modorúnak tűnik! Alkal-
mi munkát ne vállaltasson 
fel idegenekkel (pl. favágás, 
hóseprés, kerti munkák)! Ne 
hagyja nyitva a kapuját, há-
zát, lakásának ajtaját, még 
akkor sem, ha az udvarban 
vagy a kertben tartózkodik, 
mert bárki észrevétlenül is 
bemehet! Ne hagyja a kapu-
jának, házának, lakásának 
kulcsát a lábtörlő, virágcse-
rép alatt és egyéb helyeken, 
ha elmegy otthonról, inkább 
vigye magával! Ne hagyja 
őrizetlenül azt a helyiséget, 
ahol nyitva van az ablak! 
Ne engedjen be házaló áru-
sokat, gáz- vagy áramszol-
gáltató, Vöröskereszt és más 
hivatalos személynek álcá-
zott embereket, bármennyire 
erőszakosak is!  Kérje igazol-
ványukat, tartsa kapun kí-
vül őket! Amennyiben még-
is úgy érzi, hogy elfogadná 
ajánlatukat, beszéljen meg 
velük másik időpontot, míg 
ellenőrizni tudja őket, illetve 
hozzátartozóit tudja értesí-
teni! Ne vegye elő megtaka-
rított pénzét idegenek jelen-
létében, mert kifigyelhetik, 
hogy hol tartja és valami-
lyen trükkel eltulajdoníthat-
ják öntől! Lehetőség szerint 
ne tartsa egy helyen az ön 
által megtakarított pénzt, 
hanem kisebb összegeket he-
lyezzen el a lakás különbö-
ző részein! Ne nyisson ajtót 
éjszaka bármilyen zajt hall, 
ha lehetősége van rá, hívja 
a rendőrséget (telefonszám: 
107, vagy 112)! Fizikai tá-
madás esetén lehetőség sze-
rint saját élete, testi épsége 
megóvása érdekében ne ta-
núsítson ellenállást, inkább 
teljesítse a támadó követelé-
seit, hiszen ezzel saját életét 
mentheti meg!  Folyamato-
san tartson kapcsolatot a kö-
zelében élőkkel, valamint a 
postással, polgárőrrel, orvos-
sal, szociális gondozóval. Le-
hetőség szerint állapodjanak 
meg abban az előbb felsorolt 
személyekkel, hogy hetente 

vagy havonta mely időpon-
tokban látogatják meg Önt! 
Az ablakokon lévő redőnyt 
azon helységekben, melye-
ket nem használ, napköz-
ben húzza fel, ezzel is azt 
a látszatott keltve, hogy a 
lakás valamennyi helyiségét 
lakják. Lehetőség szerint az 
előkertet művelje, mert az 
elhanyagolt kert látványa 
is arra enged következtet-
ni, hogy a ház tulajdonosa 
egyedül élő, gyenge fizikumú, 
beteg ember, aki segítségre 
szorul, ezáltal védtelenné 
és célponttá válhat! Nyug-
díjfolyósítás időszakában – 
ha lehetősége van rá – kérje 
meg valamelyik családtag-
ját vagy a családgondozót, 
hogy legyen jelen az átvé-
telkor, illetve a pénz bizton-
ságba helyezésekor! Érdek-
lődjön az önkormányzatnál 
a házi jelzőrendszeres segít-
ségnyújtás, illetve a vész-
helyzeti segélyhívók besze-
relésének lehetőségéről, ezek 
hiányában szereltessen be 
S.O.S segélyhívó jelzőberen-
dezést (vezeték nélküli ka-
pucsengő) rosszullét, betö-
rés esetére! Ha az anyagi 
lehetőségei megengedik, ak-
kor vásároljon mobiltelefont, 
amellyel bármikor segítsé-
get tud hívni szükség ese-
tén! Ügyeljen arra, hogy ha 
környezetében idegenek van-
nak, vagy gyanús személye-
ket észlel, ne beszéljen arról, 
hogy egyedül él!  
  Amennyiben mégis bűn-
cselekmény áldozatává vál-
na, kérjük, azonnal értesítse 
a rendőrséget a 107-es illetve 
a 112-es segélyhívó számon, 
valamint forduljon segítségért 
az Igazságügyi Hivatal Ál-
dozatsegítő Szolgálatához. 

Monor Rendőrkapitányság
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Ők életükben először 
táboroztak, mégpe-
dig a Balatonnál, ami 

mindegyikük életében egy 
meghatározó, örök emlék 
marad! Most sokan gondol-
hatják, minek egy hat éves 
gyerek számára tábort szer-
vezni? Bárhogy is, az élet azt 
igazolja, hogy több pozitív 
eredménnyel jár a közös tá-
bori program szervezése, le-
bonyolítása óvodás gyerme-
kek számára, mint negatív 
tapasztalattal.
 Az viszont igaz, hogy egy 
ilyen korú gyermekcsoport 
táboroztatását, csak több 
évtizedes óvodapedagógu-
si gyakorlattal rendelke-
ző, szerető óvodapedagó-
gus gondjaira szabad csak 
bízni! Gyermekeink nyári 
táboroztatását, ilyen óvó-
nők, szakemberek szervez-
ték, akikre mi, szülők, nagy 
bizalommal mertük rábízni 

csemetéinket. Annál inkább 
is, mert egy felnőtt gondjai-
ra négy gyermek felügyelete 
jutott, akik szorosan ismer-
ték a gyermekeket a min-
dennapos óvodai életből.
 Az ovisok a tábor ideje alatt 
meglátogatták az edelényi Af-
rika Múzeumot, jártak a szig-
ligeti várban, részt vettek a 
Nemzeti Nagycirkusz egy elő-
adásán, a táboron belül pedig 
az óvodapedagógusok szerve-
zésében, népi játékokat tanul-
tak és kézművesedtek, mind-
nyájuk legnagyobb örömére.
 A gyerekek napi ötszöri ét-
kezésben részesültek a ven-
déglátók jóvoltából. Minden-
ki annyit ehetett, amennyit 
kívánt. Az óvónénik minden 
egyes szülő és gyermek kéré-
sének eleget téve látták el a 
feladatukat, ha kellett, pop-
sit kenőcsöztek, gyógyszert 
adtak, fürdettek, hajat mos-
tak. A nap végén tájékozta-

Óvodások
Mikor megyünk már táborba?
Itt a november, a tél már a küszöbön áll, de a Tesz-Vesz Óvoda 
nagycsoportosai, vagy immáron kisiskolásai nem azt kérdezik, 
mikor jön a Télapó, hanem azt: mikor megyünk táborba?

tást adtak a szülőknek, ki, 
mit csinált, mit evett, más-
napra mik a tervek. A közö-
sen eltöltött, tartalmas élmé-
nyekben gazdag napok után 
a gyermekek között megerő-
södtek a baráti kapcsolatok, 
vagy újak szövődtek. Önálló-
ságuk, segítőkészségük, enge-
delmességük nagymértékben 
fejlődött.
 Egy kedves induló is fo-
galmazódott a tábor végére, 
amit a szülők nem kis örömé-
re hazaérkezéskor a buszról 
leszállva vidáman, kézen fog-
va énekelt a kis csapat. Va-
lamint a Tolerancia tábor la-
kói által tanított – My Little 
Ponny – című dalos játékot. 
A táborral csak egy problé-
ma volt: hamar vége lett. De 
jövőre is lesz nyár és remél-
jük, tábor is, amit már most 
mindenki nagyon vár.
 A szülők nevében: Pálfiné Tekes Fe-

jes Tünde, Gasparovits Hajnalka

a Présház 
Borászati Szaküzlet új helyen

Rozsdamentes boros- és  
pálinkás tartályok,  
pálinka főző 40-120 l-ig.  
Szűrőlapok, palackok.
Derítőszerek, hidegtűrő 
fajélesztő.

06-30/655-0471

Víg Borász Bt.

Monor, Mátyás király u. 19.
K-P: 8-16-ig, Sz: 8-12-ig

SZOLÁRIUM 
a monori uszodában

Nyitva: hétköznap 8–21, 
hétvégén 10–21 óráig

Telefonos bejelentkezés:
06 20/454 3826

3 perc: 200 FtAkció!

Képviselői fogadóóra
Sinkovicz László és Darázsi Kálmán 
önkormányzati képviselők tájékoztatják 
Tisztelt választópolgáraikat, hogy 2010. 
december 7-én (kedden) 18 órától foga-
dóórát tartanak a Jászai Mari Általá-
nos Iskolában.

Kéményseprés a városban
Értesítjük a lakosságot, hogy Monoron a 
kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatást 
a Magyar Kémény Kft. (korábbi nevén 
Somogy Megyei Kéményseprő Kft.) ócsai 
kirendeltsége látja el.
 A kirendeltség telephelye: 2364 Ócsa, 
Nefelejcs utca 2/a. Telefon/fax: 06-29-
378-001, mobil: 06-70-377-40-94, Ügy-
félfogadási idő: hétfő: 8–16 óra, szerda: 
10–16 óra, péntek: 7.30–11 óra.
 A kft. munkatársai december 31-ig 
a városban végzik a kötelezően ellátan-
dó kéményseprő-ipari feladatokat, és dí-
jakat szednek. A társaság alkalmazásá-
ban álló dolgozók névre szóló kitűzőkkel 
rendelkeznek.
 A szolgáltatóváltás miatt a dolgozók 
vitás esetekben kérhetik a már kifizetett 
2010. évi díj igazolását. Aki nem tudja 
ezt felmutatni, annak a szolgáltatás el-
végzése után, számla ellenében a dolgo-
zónak kell kifizetnie.

ÁGYA: AZ ÖN BÉKÉS ÁLMA
TÖMÖR BOROVI FENYŐBÚTOROK EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL!
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Monor, Pető� Sándor u. 42.
Budapest XVII. ker., Pesti út 17.

Tel./fax: 06-29/416-021, 06- 70/210-4916

Nyitva: 
H–P: 9–18, 
Szo.: 9–13

 
bármelyik szabvány  

ágykeret árából 
10% kedvezményre jogosult!

AKCIÓ!
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„A népesség 
növekedésé-

vel arányosan 
azonban nem 
tartott lépést 
a műveltség 

szintje. A szá-
zad végén 

a monoriak 
csaknem egy-

harmada 
nem tudott 

írni, olvasni”

A monoriak viselt dolgai XXX. 
A modern ipar és kereskedelem megszületése
Áldásos hagyaték a monoriak számára, hogy a Budapest–Szolnok vasút 1847-ben
bekapcsolta a települést az országos kereskedelmi vérkeringésbe.

So
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sz 
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 Korabeli ké-
peslap az 1900-
ban leégett  
gőzmalomról.

A modernizáció Angliá-
ban az ipari forrada-
lommal vette kezdetét. 

Különös előnye a gőztechni-
kára alapozott ipari fejlődés-
nek, hogy nem kellett előtte 
a közlekedést fejleszteni pl. a 
szénszállításhoz, mert a sziget-
ország vitorlás hajókkal körül-
hajózható. Pénzben sem volt 
hiány, hiszen azt a gyarma-
tok biztosították. Európában 
viszont a közlekedés fejleszté-
se és a bankok megteremtése, 
valamint az ipar és a kereske-
delem korszerűsítése párhuza-
mosan történt. Az osztrák és 
cseh modernizáció szükségessé 
tette a magyar ipar és kereske-
delem fejlesztését. Ennek első 
szakasza azonban túlzottan 
egybekapcsolódott a függet-
lenségi mozgalommal, amely 
1849-ben elbukott.
 A modernizáció első sza-
kaszának utóhatásaként az 
1853–56-os években az oszt-
rák tőkések Magyarországon 
cukorgyárakat és malmokat 
alapítottak – francia és né-
met tőkekivitellel. Mindez 
nálunk államkölcsönüzletek-
ben, záloglevelek és községi 
kötvények, jelzálogkölcsönök 
formájában, hitelintézetek és 
ipari vállalatok létrehozásá-
ban öltött testet. 
 A Habsburg-házzal történt 
kiegyezés jó hatással volt a 
magyarországi kereskedelem 
és ipar fejlődésére.
 Az 1848-as kormány a cé-
heket csupán megreformálta, 

az 1859-es „nyílt parancs” 
módosította a céhszabály-
zatokat. A monori Sárközy 
Károly szíjgyártó még átvet-
te a pesti anyacéhtől a céh-
mesterlevelet. Gorove István 
kereskedelmi minisztériuma 
viszont 1872-ben megszün-
tette a céheket – elrendel-
ve, hogy ipartársulatként 
működjenek tovább. Ezek 
megszületését a Budapes-
ti Iparkamara segítette. Az 
1870-es népszámlálás alap-
ján Monoron 223 iparos és 
66 kereskedő tevékenykedett. 
A november közepéig látogat-
ható Ipartörténeti kiállításon 
(Virág u. 17.) szakmánként 
felsoroltuk a neveket.
 Monoron az ipartársu-
lat létrehozásában élenjárt 
Lukácsovits Alajos asztalos 
és Kakas Gáspár mézesbá-
bos. A szervezet 1873-ban 
megszületett. Hasonlóan 
alakult meg az ipartestü-
let 1885-ben, melynek első 
elnöke Újváry János sza-
bómester volt, aki egyéb-
ként Bécsben dolgozott. 
Előnyösen alakult a pénz-
intézetek létrehozása is. A 
Monorkerületi Takarékpénz-
tár 1872-ben Fáy András 
és gróf Teleky Sándor se-
gédletével állt fel. A község 
első emeletes épületét a Fő 
utcán (ma Kossuth) 1882-
ben építtették meg a monori 
iparosokkal. Az Önsegélye-
ző Hitelszövetkezet 1882-
ben, a Monorkerületi Hitel-

bank 1892-ben gyarapította 
a pénzintézetek sorát.
 A z  ipa r i  ü z emeket 
Appelshoffer Ferenc mal-
ma, majd téglagyára nyi-
totta meg az 1870-es évek-
ben. 1882 nyarán Tihanyi 
Jakab, Huppert Bernát, va-
lamint Glantz Sándor ke-
reskedő és pénzügyi szemé-
lyiségek megalakították a 
„Malom-Ipartársaság”-ot, a 
későbbi Maggyár helyén pe-
dig felépíttették a száz ló-
erős, száz munkást foglal-
koztató gőzmalmot. Sajnos, 
a malom 1900 augusztusá-
ban leégett.
 A 19. sz. utolsó kétharma-
dában egész Európán végig-
söpört a „demográfiai forra-
dalom”. Monort is elérte. A 
lakosság létszáma 1844-ben 

3347, 1863-ban 5600, 1870-
ben 5452 (ekkor pusztított 
az utolsó pestis járvány), míg 
1902-ben 8808 fő. A népes-
ség növekedésével arányosan 
azonban nem tartott lépést 
a műveltség szintje. A szá-
zad végén a monoriak csak-
nem egyharmada nem tudott 
írni, olvasni.
 Forrás: OSZK, Bp.; 
Monor és Vidéke 1882; 
Monor község elöljárósági 
jkv. 1897–1912; Közérdek 
1913–1914; Monorkerületi 
Lapok 1901–1912; Berend T. 
Iván–Szuhay Miklós: A tőkés 
gazdaság története Magyar
országon 1848–1944. Kossuth 
Könyvkiadó, 1973; Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár. 

Dr. Dobos György,  
a helytörténeti kör elnöke

egyedi ablakpárkányok, konyhai- és fürdő szobai 
pultok, lépcsők, asztalok, kerítés fedkövek, sírkövek 
készítése, padló- és falburkolás

Rendelésfelvétel sírkőre  
          2011. évi felállítással 2010. 12.  20-ig 8%-os kedvezménnyel!
Valamint: karc- és hőálló gránit  
pultok, kandalló padkák,  
ablakpárkányok kedvezménnyel.

GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS

2200 Monor, Dr. Csanádi Gy. u. 10. (Gomba felé az utolsó aszfaltos utca, a Volántelep mögött)
Tel.: 06-29/413-179, Fax: 06-29/413-564  E-mail: hungranit@freemail.hu

HUNGR ÁNIT BT.

Ny.: H-Cs: 700-1630, P: 700-1600

K AMPFL SÍRKŐ ÜZEM

visszatekintés

Helytörténet
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epulettervezo.hu  +36 30 496 3477
Monor, Alkotmány u. 35.
 2010-ben a hirdetés felmutatójának 
25% kedvezmény a tervezési díjból!

25 év tapasztalat
Szőnyi László
okl. építészmérnök

Épülettervezés -energetika

Tabac 
Dohány, ajándék
 cigaretta, dohányok
 töltők, sodrók  
 cigarettahüvelyek, -papírok 
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

magas elvárások
Monori festő berlini sikere
A rohamosan fejlődő Berlint sokan Európa jelenlegi kulturális fővárosának 
nevezik. Olyan szellemi pezsgésű, multikulturális centrumnak, ahol 
jelentős rangot jelent bárkinek kiállítani. Ha pedig ezt most – tartós 
ideig – egy monori művész is megtehette, ennek hírértéke feltétlenül 
érdemes arra, hogy erről helyi közvéleményünket is tájékoztassuk.

A „Celeste” nemzetkö-
zi kortárs művészeti 
pályázatot hirdetett a 

Manon Slome (művészetkriti-
kus és kurátor) ötlete alapján 
megfogalmazott Expectations 
(Elvárások) témakörben; mű-
vészeti alkotások létrehozásá-
ra. A kiírás keretében kivá-
lasztott munkák Berlinben és 
New Yorkban kerültek bemu-
tatásra. Berlinben – az ötlet-
adón kívül BaksaSoós Vera 
(a Collegium Hungaricum 
Berlin [CHB] művészeti ve-
zetője) választotta ki a kiál-
lítandó műveket.
 A művészek feladata az 
volt, hogy szabadon kísérle-
tezzenek, és az „elvárások”-at 
mint lehetőséget, az eljöven-
dőt értelmezzék, amelyet egy 
vagy több médium segítségé-
vel dolgozhattak fel; a múlt 
helyett a jövő felé irányuló 
ötletekkel. A pályázat a mű-
vészetet egyfajta feltárásnak 
tekintette, amiben a történe-
tiséget a múlttal újra és újra 
a jelenbe hozott és újra élt ér-
zéseknek éljük át; amit most 
festmény, videó, film stb. for-
mában láthattunk.
 Ez tükröződik a monori 
Kiss Adél Az Utca című kiál-
lított képén is. Azzal a rá jel-
lemző látásmóddal, ami utób-
bi műveiben dominál; a tér és 
az ember filozófiai viszonyá-
nak művészi ábrázolásával. 
Ahogy ő fogalmazta: „… em-
beralakok is feltűnnek, akik 
kiléte azonban rejtély marad. 

Kik ők? Honnan jöttek és mi-
ért? Merre haladnak? Mind-
ez a nézők fantáziájára van 
bízva, célom ezzel egy érzet, 
egy különös atmoszféra meg-
teremtése. Egy képzeletbeli 
álombéli világ jelenik meg a 
képeken, amelybe múltunkat, 
jelenünket, jövőnket is beleve-
títjük.” Ezeket, a mondatokat 
művész-tanárunk eredetileg a 
természeti környezetben ábrá-
zolt stilizált emberalakjairól 
írta, Érkezők című sorozatá-
hoz (ami a monori MONAR 
Galériában is látható volt). 
Minden szava viszont ráillik 
– csak ezúttal egy épített vá-
rosi környezetben és a körü-
löttünk lévő világ ránk gya-
korolt hatását ábrázolva – a 
Berlinben látható Az Utca 
című alkotására is.
 A pályázaton nyertes Kiss 
Adél – mint többi társa is – 
két alkotással indulhatott e 
megmérettetésre, de ebből 
tőle is csak egy kerülhetett 
a nagy Moholy-Nagyról el-
nevezett Galéria hivatalos 
tárlatára. Az Utca a kiállí-

tás időtartama alatt (szep-
tember 18-tól október 17-ig) 
volt látható. Szerencsésnek 
mondható viszont, hogy Ér-
kezők című téli sorozatának 
négy darabja az épület folyo-
sóin és irodáiban egy éven át 
kint lesz. Így akár meg is néz-
heti az, aki esetleg arra jár.
 Jó társaság jött össze Ber-
linben: például olasz, fran-
cia, angol művészekkel, a 
Berlinben élő Németh Haj
nallal és a hazánkból utazó 
Komoróczky Tamással (Kiss 
Adél mellett). A festmények 
mellett fotók, videók és ins-
tallációk is láthatók voltak. 
Adél is használta festményén 
például a kollázs technikát.
 Nürnberg után a monori 
gimnázium művésztanára 
most megismerhette a sok kor-
társ galériával rendelkező Ber-
lin inspiráló kulturális légkö-
rét is. Azt reméli, visszatérhet 
még majd máskor is, de máris 
megjegyeztethette – saját ne-
vével együtt – Monor nevét is 
az ottani érdeklődőkkel.

Bolcsó G. 

Bassia kanapé
Akció!  42 000 Ft

Safaris 
franciaágy

160x200 cm
43 900 Ft

egyedi konyhabútorok 
verhetetlen áron!

Lakberendezés Kft.

Monor, Ceglédi út 78. 
Telefon: 29/ 411-311 
Ny.: H-P: 9-1730,  Szo: 9-12

Ádám 3-2-1
149 500 Ft

Leó 
gardrób

27 500 Ft
6 elemes konyha 

mosogatóval
Akció! 59 900 Ft

Monori kerület év végi hatósági állator-
vosi ügyeleti beosztása:
November 6-7.:
dr. Kapp Péter (tel.: 20/556-26-11)
November 13-14.:
dr. Szaniszló Tibor (tel.: 30/323-52-62)
November 20-21.:
dr. Varga János (tel.: 20/957-72-26)
November 27-28.:
dr. Tamáska István (tel.: 20/556-22-30)
December 4-5.:
Kedeiné dr. Kiss Anna (tel.: 20/261-63-78)
December. 11-12.:
dr. Gál László (tel.: 20/556-09-20)
December 18-19.:
dr. Rudó József (tel.: 20/556-44-30)
December. 24-25-26.:
dr. Zentai János (tel.: 20/555-88-06)
Január. 1-2.:
dr. Nádai Endre Pál (tel.: 30/345-24-369)
Január 8-9.:
dr. Pocsai István (tel.: 30/516-17-74)

monori körzet

Állatorvosi ügyelet
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könyv
Vitéz Anna: Karácsony üzenete
A gyermeket „olyan alkotásokkal kellene kiszolgálni, amelyek lelki 
táplálékot nyújtanak” – vallja egy interjúban Lázár Ervin. 

Hirdetés

Teljeskörű ügyintézés, kedvező kamatozású hitellehetőség.
Telefon: 06-30/548-5462 

E-mail: monorhaz@monornet.hu 
Web: http://www.monorhaz.uw.hu

A GEOTHERMIKUS ENERGIA egy új életstílus! 
Egészséges fűtésű és hűtésű lakásban élhet 
ALACSONY FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK mellett!
Értékállóság!

A JÖVŐ 
BEFEKTETÉSE

Új társasházi lakások eladók  
Monor frekventált részén a 

ZÖLD – KENDERES TÁRSASHÁZBAN
30–51 m2-es lakások eladók!

KÉNYELEM – IGÉNYESSÉG

A jó gyermekirodalmi mű elsősorban 
a szépnek, a jónak, az igaznak, a 
szeretetnek, tehát az örök, egy-

mást feltételező értékeknek a vonzó és 
érzéki megtapasztaltatása révén segíti a 

gyermeket a teljes emberré formálásban, 
visszaadja az érték igazi rangját. Ám a 
művekben fölragyogó, örök értékeket csak 
az tudja közvetíteni, aki maga is ezek-
hez igazodik. Vitéz Anna versei példáz-
zák ezt az igazságot: ajándékozó lelkü-
letből fakadó, égbe emelő, a karácsonyi 
angyalok muzsikáját megelőlegező szere-
tet-dokumentumok. A monori költőnő a 
megfoghatatlan, megismételhetetlen pil-
lanat megörökítőjeként megtanítja olva-
sóját arra, hogyan kell meglátni a pará-
nyiban a lényeget, a mélyebb igazságot, 
a semmiségekben a csodát. Meséi, kön-
nyes-mosolygós, édes-keserű történetei a 
valóságot és a hagyományos mesei fikciót 
vegyítő, alapvető erkölcsi tanulságok, a 
krisztusi parancs időtlen, magasabb mo-
ráljának hordozói is. Ahogy a szeretet, 
úgy a szépen illusztrált könyv is gazda-
gabbá teszi az embert. Karácsony örök 
üzenetét közvetíti. 
 Szeretettel ajánlom: Soósné 

Dr. Veres Rózsa irodalomtörténész 
 A könyv november 10től megvásárol
ható a Hobby kuckó kreatív hobbi és de
korációs boltban (Monor, Petőfi Sándor 
u. 8. – a szolgáltató házban)

Adventi készülődés
Tavalyi évben az egész város együtt ké-
szült a karácsonyi ünnepekre. Advent va-
sárnapjain közösen gyújtottuk meg a gyer-
tyákat, a Vigadó pedig különféle ünnepi 
műsorokkal várta az érdeklődőket. Sze-
retnénk, ha az idén is megvalósulhatna 
ez a közös készülődés.
 November 21-én ennek a hangulatnak 
az előkészítéseként, Kruchió Lászlónak 
nyílik kiállítása Angyali üdvözlet címmel 
a Vigadó Étteremben. A kiállítás két hé-
ten keresztül tekinthető meg.
 Hívjuk és várjuk a városban és környé-
kén élő virágkötőket, civil szervezeteket, ma-
gánszemélyeket, hogy készítsenek adventi 
koszorút, hozzák azt el november 28-án az 
ökumenikus gyertyagyújtásra a Luther tér-
re. Az elkészült alkotásokat 14 órától kiál-
lítjuk, és a város lakossága szavazhat, hogy 
kinek, melyik tetszik a legjobban.
 A legtöbb szavazatot kapott adventi ko-
szorú a városházát fogja díszíteni. A nyer-
tesek (első, második, harmadik helyezett) 
tárgyjutalomban részesülnek.
 Az eredményeket a 17.15 órai gyertya-
gyújtást követően hirdetjük ki.
 Az elkészült koszorúkat kérjük, az al-
kotók ajánlják fel árusításra aznap este. A 
bevételt a monori Bölcsőde részére ajánl-
juk fel, karácsonyi ajándékok vásárlása 
céljára.
 További információ: 06-29/413-212

HOBBI KUCKÓ
KREATÍV HOBBI- ÉS DEKORÁCIÓS BOLT

ÜZLETÜNKBEN KREATÍV PAPÍR-, FA-, ÜVEG- ÉS 
CSERÉPÁRUK, HOBBIFESTÉKEK, RAGASZTÓK,  
SZALVÉTATECHNIKA-ALAPANYAGOK, TERMÉSEK, 
KOSZORÚALAPOK, GIPSZFIGURÁK, GYÖNGYÖK, 
MŰVÉSZKELLÉKEK KAPHATÓK.

MONOR, PETŐFI SÁNDOR U. 8. (A SZOLGÁLTATÓ HÁZBAN)

NYITVA: H-P: 10-17, SZO: 8-12

Telefon: 06-30/47-57-823

KONYHABÚTORGYÁRTÁS
Expert-Tóth Kft.
2200 Monor
Vasadi út 1/b 
(A Shell 
benzinkút  
mögött)

Monor
kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

3D 

látványterv

készítése
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 Rendhagyó történelemóra 

November 8., Vigadó galéria
Közös nevező kiállítás-sorozat
Keresztes Zsuzsa „rongyképész”.

November 10. 18 óra, Művelődési Ház
Társastánc tanfolyam 

November 11. 18 óra, Vigadó díszterem
Nagy magyarok: Dsida Jenő
Takaró Mihály előadás-sorozata

November 13. 14 óra, Művelődési Ház
Diabétesz világnap

November 14. 16 óra, Művelődési Ház
Jótékonysági előadás
A Máltai Szeretet Szolgálat szervezésében.

November 19. 18 óra, Vigadó díszterem
Fekete Nándor orgonahangversenye

November 18. 19 óra, Vigadó Étterem
Latin dzsessz est
Fellép a Black Orpheus gitár duó.

November 20. 14 óra, Művelődési Ház
A Nagycsaládosok Monori
Egyesülete összejövetele

November 21. 16 óra, Vigadó Étterem
Angyali üdvözlet
Az adventi kiállítás megnyitója. A kiállítás 
december 5-ig ingyenesen megtekinthető.

November 24. 18 óra, Vigadó díszterem
A férfi és a nő a párkapcsolatokban
Dr. Csernus Imre előadása.

November 26. 16 óra, Művelődési Ház
Véradó ünnepség
A Vöröskereszt szervezésében

November 27. 18 óra, Művelődési Ház
Katalin napi táncház

November 28. 16 óra, Vigadó díszterem
Kiskarácsony, nagykarácsony
A Kolompos Együttes előadása

November 28. 17.15, Luther tér
Első adventi gyertya meggyújtása

December 3. 18 óra, Vigadó díszterem
Dr. Papp Lajos előadása
Az ünnepre készülődés jegyében

December 4., Művelődési Ház
Kézműves foglalkozás
Monori Strázsák Néptánc Egyesület.
Mikulás ünnepség
Nagycsaládosok Monori Egyesülete.

Információ, jegyrendelés:
a 0629/413212es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu email 
címen. Honlap: www.vigadokft.hu

2010. november

A Vigadó programjai

Monor, Pozsonyi ltp. A ép. II. fsz. 4.
06-30/290-6766
www.dinamoka.hu
1-9 éves korig max. 5 fős 
csoportokban
8000 Ft/
8 alkalom

DinaMóka
     nyelvstúdió

angolIngyenes bemutató óra!

    Ajándék hanganyag!

Kispesten  60 m2-es  házrész   
jó közlekedéssel, gázfűtéssel,  
saját mérőórákkal, autó beállá si 
lehetőséggel  50 e Ft + rezsiért  
tulajdonostól  bérbeadó. 

Telefon: 06-30/467-7216

Dr. Dobos György, a 
helytörténeti kör elnö-
ke, több mint tíz éve 

kezdte el kutatni a monori 
ipari létesítmények, régi mes-
terségek, többgenerációs he-
lyi vállalkozó családok tör-
ténetét. A sokéves levéltári, 
könyvtári kutakodás, a ko-
rabeli fényképek és doku-
mentumok összegyűjtése, a 
megannyi helybéli idős em-
berrel történő beszélgetés 
során összegyűlt adat mos-
tanra megérett arra, hogy 
immár a nagyközönség elé 
tárja munkájának eredmé-
nyét. Így született meg az a 
monori ipartörténeti témájú 
kiállítás, melyen körülbelül 
ötven keretezett és magya-
rázattal ellátott, eredeti fény-
kép segítségével követhetjük 
nyomon Monor iparának vál-
tozását, egyúttal a település 
fejlődését, modernizációját. A 
legidősebb fénykép az 1890-
es évekből való, de sok fotó 
látható, mely a huszadik szá-
zad első évtizedeinek monori 
embereit örökíteti meg. 
 Az október 8-án tartott 
ünnepélyes megnyitó hatvan 
meghívott személy részvéte-
lével zajlott. Jelen volt töb-
bek között Pogácsás Tibor, 
városunk polgármestere, va-

iparosok
Korok, helyek, mesterségek
Már több mint háromszáz érdeklődő tekintette meg a monori ipartörténeti 
kiállítást, mely november végéig látható az IPOSZ székházban. 

lamint Szűcs György, az 
Ipartestületek Országos Szö-
vetsége elnöke is. A kiállítást 
Monor Város Önkormányza-
ta anyagilag, a monori Ipar-
testület pedig a helyiség biz-
tosításával támogatta. 
 – Eddig mintegy három-
százan tekintették meg a 
monori ipartörténeti kiállí-
tást. Sokan meghatódva áll-
nak a képek előtt, felfedezve 
rajtuk egy-egy régi ismerős 
arcot, vagy ifjúságuk hely-
színeit – mondta el a Strázsa 
kérdésére Dobos György. 
 Már eddig is sok szervezett 
diákcsoport érkezett a kiállí-
tásra, akik a dokumentumok 
megtekintése közben egyúttal 
egy rendhagyó történelem-

órán is részt vesznek a gyűj-
temény létrehozójának aktív 
részvételével. A kiállításnak 
természetesen folyamatosan 
vendégei azok a felnőttek, la-
kosok is, akik Monor törté-
nete iránt érdeklődnek. 
 A tárlat a Monori Ipartes-
tület Virág és Petőfi utca sar-
kán lévő székházában tekint-
hető meg november végéig.
 – Az ipartörténeti kiállítás 
bezárása után az itt szereplő 
fényképeket digitalizált for-
mában megőrzöm, és ameny-
nyiben lehetőségem nyílik rá, 
a jövőben szeretném egy ki-
advány formájában megje-
lentetni – mondta Dobos 
György.  

Nagy Renáta

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
Másolók, nyomtatók,

kellékanyagok
Színes és � (A3-as is) 
nyomtatás, másolás. 

Laminálás, spirálozás, faxolás. 

www.tonervaros.hu
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Hirdetés

rongyokbÓl
A kerámiától a rongyképekig
A textilt sokan, sokféleképpen alkalmazzák az iparművészetben. A magát 
„rongyképésznek” nevező művész képei inkább képzőművészeti alkotások, csupán 
festék helyett mások által kidobott rongydarabkákat ragasztgat egymás mellé.

A végeredményt a Közös 
nevező novemberi ki-
állításán bárki megte-

kintheti. Keresztes Zsuzsá
val beszélgettünk. 

– Hogyan tet t szer t a 
rongyképészethez szüksé
ges látásmódra? 
 – Márffy Ödön szabadisko-
lájában tanultam meg igazán 
„látni”, ami minden művészi te-
vékenység alapja. Elsajátítot-
tam a rajzolás, festés, anatómia, 
portrézás, mozaik-készítés, ka-
rikatúra és a művészettörténet 
alapjait, amire a  későbbiekben 
építkezhettem. Márffytól kap-
tam a „szememet” a színekhez, 
a formákhoz, az arányokhoz 
és egy jó kép szerkesztéséhez, 
egyensúlyához, az ízlés igényes-
ségéhez. Egész életemet a mai 
napig kíséri a tanulás, a felfe-
dezés öröme, más-más anya-
gokkal való ismerkedés, és ezek 
kipróbálása, használata.

– Hogyan jutott el a kerámi
ától a rongyképekig?
 – Hét-nyolc évig voltam 
keramikus, amikor főleg be-
ruházási munkákkal bíztak 
meg. Így például a Parla-
ment harmadik termébe ké-
szítettem nagyméretű pál-
matartókat, virágtárolókat, 
hamutartókat, de ez az idő-
szak elmúlt. Abban a mun-
kában is az volt a vonzó, 
hogy a „semmiből”, agyag-
ból lehetett „valamit” alkot-
ni. A Magyar Televízió szce-
nikai műhelyében szobrokat, 
maketteket, színházi kellé-
keket készítettünk. 14 évig 
dolgoztam aktív, tehetsé-
ges, sokoldalú képességek-
kel megáldott közösségben. 
A nyugdíjba vonulásom után 
kezdtem fekete-fehér ceruza-
rajzaimat átvarázsolni szí-
nes rongyképekké. Minden 
napomnak értelmet és célt 
ad az, amit éppen csiná-

lok. Folyamatosan készülnek 
munkák, de van, amikor raj-
zolok, van, amikor fakanál-
bábukat készítek az unoká-
imnak. Most leggyakrabban 
rongyképeket alkotok. Egész 
életemben az volt a kenyér-
kereső munkám, amit nagy 
örömmel, szívesen, szorga-
lommal és nagy felelőség-
gel készíthettem. Szinte já-
tékként.

– Milyen színeket használ 
szívesen az alkotásain?
 – A természet színeit 
használom. Persze van úgy, 
hogy egy nyáron rajzolt téma 
rongyképemen már őszi szí-
neket, vagy a tél sziporkázó 
fehérségét kapja.

– Hol ismerhették meg ed
dig rongyképeit?
 – Minden kiállítási meg-
hívásnak örülök, és megtisz-
teltetésnek tartok. Oda me-

gyek, ahová hívnak. Volt már 
kiállításom pajtában, könyv-
tárakban, a Hilton Keren-
gőben, Bécsben, Cipruson 
és tavaly Luxemburgban is. 
Vannak munkáim közintéz-
ményekben, templomban és 
kedves emberek otthonaiban. 
Vannak országos és nemzet-
közi pályázaton nyert díja-
im. Érdekesség, hogy ezek-
ből négyet Balatonfüreden 
kaptam, és minden a borról, 
szőlőről szólt.

– Mire számíthat a közönség 
a monori kiállításon?
 – A monori Vigadó galéri-
ában aránylag kevés kép fér 
el. Valószínűleg főleg őszi té-
mákat választok. A tárlatot 
Pilaszanovits Irénke nyitja 
meg, aki régóta ismeri mun-
káimat, sok kiállítás zsűriző-
je, szemében és szakértelmé-
ben maximálisan megbízom. 
Örülök, hogy újra elvállalta 
felkérésemet.

Nagy Renáta

 Akkor szüret

  Pince-
sor Pakson

             

         

06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12

Jön a karácsony! 
Már most tisztíttassa szőnyegeit, függönyeit!

Magócsi Ruhatisztító
Bemutatóterem

Megnyílt!
Kül- és beltéri 

burkolatok
Monorierdő,  
Sas u. 41.
Telefon:  
06-30/221-1329
Nyitva: H–P: 8–17 
Szo: 8–12
Telefonos egyeztetéssel bármikor!

Ingyenes felmérés és ajánlatkészítés www.vitezattila.eu
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hallani kell!
Orgonakoncert Monoron
A világ legmodernebb digitális orgonájával lép föl 
Monoron november 19-én Fekete Nándor.

Hirdetés

Fekete Nándor 2007-ben 
fejezte be tanulmánya-
it a Debreceni Egyetem 

Zeneművészeti Karán, a bu-
dapesti Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem kihelyezett 
képzésében orgonaművész, 
-tanár szakon, kiváló minő-
sítéssel. Ezután tanári ál-
lásajánlatot kapott az Ame-
rikai Egyesült Államok egyik 
magánegyetemétől, de nem 
akarta úgy itt hagyni Ma-
gyarországot, hogy ne pró-
bált volna szerencsét. Más-
részt nem oktatóként, hanem 
előadóművészként szerette 
volna kamatoztatni megszer-
zett tudását, hisz mindig is 
úgy érezte, hogy színpadra 
született.
 A hazai templomi orgonák 
állapotát látva úgy döntött, 
hogy a tökéletes hangzás el-
érése érdekében egy szállít-
ható professzionális digitális 
orgonát vásárol, amely ak-
kor Európa legújabb fejlesz-

tései közé tartozott. Az ilyen 
koncerteknek elsősorban az 
az előnye, hogy kristálytisz-
tán csendülnek fel a világhírű 
templomok orgonáinak ámu-
latba ejtő síphangjai. Ráadá-
sul a közönség láthatja is a 
művészt előadás közben, mert 
nem a karzat rejtekében alkot. 
Fekete Nándor a hallgatóság 
sorai közt sétálva, műsorve-
zetője is az estnek. Hihetet-
len sokat számítanak a dara-
bok előtti érdekes felvezetők 
a művek megértéseiben. 
 2010 nyarától a világ leg-
modernebb digitális orgonájá-
val koncertezik, mely tízéves 
fejlesztés eredménye. Elsősor-
ban attól több elődeinél, hogy 
nem síp hangmintát szólaltat 
meg, amit egy bizonyos távol-
ságból vettek fel, hanem 13 
processzoros szuperszámító-
gépének köszönhetően a bil-
lentyű leütésének a pillana-
tában hozza létre a hangot 
fizikai modellezéssel. Ezál-

tal 3 dimenzióban mozgatha-
tó a térhangzás, és egy föld-
re tett hangfalból is szólhat 
úgy az orgona, mintha azt 
egy messzi karzatból tenné. 
Mivel nem egyesével felvett 
hangokról van szó, ezért a sí-
pok egymásra hatását is hall-
hatjuk a zengésben. Megszó-
lalnak például a felhangok, és 
a mechanikus zörejek csatto-
gása is hallható a billentyű-
leütés erejének függvényében. 
A belső memóriájába a világ 
összes sípfajtáját lemodellez-
ték, így a közönség úgy hall-
hatja koncerteken a műve-
ket, ahogyan azt a szerzők 
megálmodták. Legyen tanú-
ja ön is ennek a döbbenetes 
élménynek a monori Viga-
dóban november 19-én 18 
órától, ahol Fekete Nándor 
Bach, Albinoni, Mendelssohn 
és Franck, továbbá számos 
világhírű zeneszerző művei-
ből ad koncertet.

NFO

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, valamint:

A fenti termékek műszaki
adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

A rossz minőség emléke sokkal
tovább él, mint az alacsony ár
miatt szerzett rövidke öröm!

–  elektromos kéziszerszámok

        barkács és ipari felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk

        széles választékban
–  metrikus és menetes csavarok

        teljes körű kínálata
– kerti szerszámok
        nagy választékban

Logópályázat
A monori Városi Könyvtár logópályázatot 
hirdet. 
 A tervnek tartalmaznia kell a követ-
kező szöveget: Városi Könyvtár és Hely-
történeti Kiállítás
 A beadandó pályázatnak tartalmaz-
nia kell az elkészített tervet papíralapon, 
vagy elektronikus formában, jól látható 
módon.
 A pályázatokat az alábbi címekre várjuk: 
2200 Monor, Kossuth Lajos u. 88., vagy 
monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu
 Beadási határidő: 2010 november 30. 
Eredményhirdetés: 2010 dec. 15.
 Fődíj: könyvjutalom, örökös könyvtá-
ri tagság

ÜGYFÉLFOGADÁS: hétfőtől péntekig
délelőtt: 9–12 óráig, délután: 16–18 óráig

Előzetes telefonegyeztetésre más időpontban is! Tel.: 06-30/618-6666

 Végrehajtások kiváltása
  Szabad felhasználású, építési- és felújítási 
hitelek
 Vásárlás és lakáslízing akár 0% önerővel, 
  Személyi kölcsönök minimális feltételekkel  
(hitelbírálat helyben azonnal)
  Adósságrendezés

M O N O R       K F T .

HITELBRÓKER IRODA MONOR
Cím: 2200 Monor, Móricz Zs. u. 4. Telefon: 06-30/618-6666

Új építésű mediterrán stílusú társasházi lakások 
leköthetők!  Ár: 9 950 000 Ft–13 4500 000 Ft.

10év 15év 20év
1 M 12 400 Ft 9 500 Ft 8 200Ft

2 M 24 400Ft 19 000Ft 16 500Ft

5 M 61 000Ft 47 600Ft 41 200Ft

10 M 122 000 Ft 95 200Ft 82 500Ft
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Pest Megyei Csapatbajnokság
Monor október 3-án tartották a Pest Me-
gyei Csapatbajnokságot. Eredmények: Ko
vács Eszter 100 m gyors (5.), 50 m mell 
(4.), Botka Anita 200 m mell (3.), 100 m 
gyors és 50 m hát (1.) Botka Dóra 200 m 
mell, 100 m gyors és 50 m hát (2.), Varga 
Bernadett 200 m mell (7.), 100 m gyors 
és 50 m hát (10.), Városi Brigitta 200 m 
mell (1.), 100 m gyors (5.), és 50 m hát 
(3.), Verebély Sára 200 m mell (3.), 100 m 
gyors és 50 m hát (4.), Bacskai Csilla 50 
m pille és 50 m hát (4.), Fenyvesi Roland 
50 m mell (9.), 50 m pille (7.) Ponyi Pat
rik 50 m pille (5.) és 50 m mell (2.), Ko
vács Patrik 50 m mell (6.), 50 m pille (3.), 
Bacskai Attila 100 m pille és 50 m gyors 
(1.), Leé Ádám T. 100 m mell, 50 m hát és 
50 m gyors (1.), Ponyi Péter 100 m mell 
(3.), 50 m hát (5.) és 50 m gyors (4.).
 4x50m fiú gyorsváltónk az 1996-97-ben 
születettek között a 4. helyen végzett. A vál-
tó tagjai voltak: Leé Ádám (1997), Bacskai 
Attila (1999), Kovács Patrik (2000), Ponyi 
Péter (1996).

tenisz
Taróczy Balázs vendégjátéka

17 perc alatt eldőlt a mérkőzés

Monor az első helyen!
Monor és vidéke öregfiúk bajnokságon csa-
patunk a Nagykáta SE otthonába látogatott. 
Csapatunk már az elején átvette a kezdemé-
nyezést, aminek eredményeként Füle Balázs 
18 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot (0-1). 
Nem sokáig váratott magára a második gól. 
Füle szép elfutása és pontos centerezése után 
Fehér Tamás talált a hálóba (0-2).  A félidő 
vége előtt Varró labdáját újból Füle tessékel-
te a hálóba (0-3). Szünet után sem sokat vál-
tozott a játék képe, továbbra is a Monor do-
minált. Először, a góllövő listát vezető Füle 
növelte az előnyt (0-4), majd a Fehér Ta-
más buktatásáért megítélt büntetőt Koltai 
Tamás értékesítette (0-5). A félidő derekán 
Fehér Tamás ragasztott egy hatalmas bom-
bát a jobb felső sarokba (0-6).
 Közvetlenül a lefújás előtt a hazaiak is 
megszerezték becsületgóljukat, ezzel ki-
alakítva a végeredményt (1-6). A Ceg-
léd botlásával, így csapatunk átvette az 
első helyet a tabellán!

Október 2-án délután élénk érdeklődés kísérte Taróczy Balázs 
vendégjátékát a monori teniszcentrum 10 éves jubileuma alkalmából.

Hirdetés

Meghívott vendégünk 
is jubilált ebben az 
évben, mert 25 év-

vel ezelőtt aratta emléke-
zetes sikerét Wimbledon-
ban. Ebből az alkalomból 
egy emléktárgyat adott át 
neki a program szervező-
je a monori teniszezők ne-
vében.
 A játék egy páros mérkő-
zéssel kezdődött, melynek 
során a Tenisz Club Monor 
fiú csapatából Hevesi Gergő 
és Városi Feri alkotott egy 
párt, míg Mészáros Marci 
Taróczy Balázs oldalán lé-
pett pályára. A mérkőzést, 
mely egy játszmáig tartott, 
Balázs és Marci nyerte meg 
6/4 arányban. Ezután Ba-
lázs még játszott egy úgy-
nevezett szuper tie-breakot 
is Ferivel, melyet szintén 
a wimbledoni bajnok nyert 
meg 10/7-re.

 A játék befejeztével Taróczy 
Balázs elismerőleg szólt a lé-
tesítményről és a fiúk tenisz-

tudásáról, melyben benne volt 
a Kisvári Laura–Filadelfi 
Zsolt edzőpáros munkájának 
elismerése is.
 Ezt követően a Vigadó 
dísztermében folytatódott az 
ünnepség, ahol a kiállított 
serlegek mellett megtekint-
hettük az elmúlt tíz-tizen-
öt év eseményeit is feleleve-
nítő fényképeket egy vetítés 
keretében.
 Taróczy Balázs közvet-
lensége lehetőséget adott 
arra is, hogy elbeszélges-
sünk vele sikereiről, a hazai 
tenisz helyzetéről és a profi 
tenisz kulisszatitkairól.
 E mozgalmas délutánt 
megörökítették a városi és 
körzeti televízió munkatár-
sai is, így az eseményeket 
azok is figyelemmel kísér-
hették, akik nem voltak ott 
a helyszínen.

Filadelfi Gábor

 Taróczy Balázs az ifjú 
monori titánokkal

Férfi Futsal NB II Keleti csoport, 4. forduló: 
Kartali Futsal SE–Monor SE 2-3 (1-3).
Monor SE: Spenger–Szőke T., Szőke I., 
Bokros, Nyúl. Csere: Kajli, Barta, Ko
vács, Bánszki, Hajducsi. Edző: Gallai At
tila. Gyúró: Bódis Veronika.
 Eredmény alakulása: Szőke Tamás 8., 
(0-1), Bánszki Gergő a 9. és a 17. percben 
(0-3), Balázs Péter a 18., (1-3), Sóss Csa-
ba a 29. percben (2-3).
 A forduló előtt a 6. helyen tanyázó Kartal 
otthonába látogatott csapatunk. A haza-
iak az előző fordulóban tíz gólt vágtak a 
Szentesnek, így kemény összecsapásra le-
hetett számítani.

 Az első percekben nem esett gól, azonban 
ez után egy perc leforgása alatt két ven-
déggól is érkezett Gedei kapujába. A talá-
latok megnyugtatták csapatunkat, amely a 
17. percben Bánszki Gergő újabb találatá-
val háromgólosra hizlalta a monori előnyt. 
A hazaiak, bár a szünet előtt szépítettek, 
így is megnyugtató előnnyel vonulhatott 
pihenőre gárdánk.
 Fordulás után újabb vendéggól ugyan 
nem esett, de a Kartal is már csak egyet 
tudott lőni, így kék-fehér diadallal zárult 
a negyedik forduló nyitómérkőzése. Szép 
volt fiúk!

Szalai Zsolt összeállítása
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ALBÉRLET KIADÓ!  MONORON, 65 m2-es, 
újépítésű házban alacsony rezsivel. 
Érdeklődni: 06-30/949-57-57

Akác tűzifa eladó összefűrészelve, házhoz szál-
lítva: 2200 Ft/mázsa. Tel.: 06-20/981-7879

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Alumí-
nium és műanyag redőnyök, napellenző, relu-
xa, mobil és fix szúnyogháló ajtók. Újdonságok. 
Azonnali felmérés, 30 éves tapasztalat. Garan-
cia. -10% nyugdíjas kedvezmény. 
Tel.: 06-30/401-1029

Újonnan nyílt, elegáns monori szépségszalon-
ba, igényes, szépen dolgozó körmöst és fodrászt 
keresünk. Érdeklődni: 06 70 549 91 90

Monori bevezetett szépségszalonba fodrász 
munkahelyek kiadók! Tel.: 06-30/418-1504

Tüzifa eladó! Akác guriga:2300 Ft/q, puha 
tüzifa guriga: 1500 Ft/q, hasítás:200 Ft/q. 
Tel.: 06-20/343-1067

4267 m2-es telek eladó Monoron. József Attila 
u. (Gombai úton) sorházakkal szemben.
Közművek az utcán. Tel.: 06-20/338-3329

1000 db használt könyv eladó 
30 Ft/darabtól. Tel.: 06-70/220-8848

Eladó Wharfedale Valdus 400 hangfalpár - 
150W-os, Wharfedale WH-2 Centre 2-utas center 
sugárzó, Irányár: 29.000 Ft. T.: 06-20/439-5952

Apróhirdetés

Ajánló

Tel.: 06-30-467-7216, 
Fax: 06-29-410-767
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. ( Vigadó I. em.)
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Bizsu- és ajándékbolt

2200 Monor, 

Petőfi S. u. 53. 

(Petőfi u. és Móricz Zs. u. sarok  

a vasútállomásnál)
BELIZOBELIZO

BELIZOBELIZO 15%
 engedmény 15%
 engedmény 

A kupon  

más kedvezményekkel  

nem vonható össze. 

Érvényes:

2010. 12. 31.

Egy vásárlásnál csak  

egy kupon használható fel.

Nyílászárók gyártása Monoron
Közvetlenül a gyártótól

Portalu Kft.

Nyitva:  H-P: 7-17

    Ingyenes felmérés  
                 és árajánlat készítés.

 

Beépítés 50% kedvezménnyel!

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Stomfai Ágostonné 
született Somogyi Julianna

temetési szertartásán részt vettek, utolsó 
útjára elkísérték. Fájdalmunkban osztoztak, 

valamint virágot helyeztek a sírjára.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

CsaládI, barátI, Céges 
rendezvények szervezése!

Hidegtál már 1.500 Ft-tól 
(kaszinó tojás, sonka tekercs, debreceni 
karaj, még egy húsétel, francia saláta, 

zöldség díszítés - kívánság szerint bővíthető)

Tel.: 06-20/824-88-23, 
06-30/395-48-34

e-mail: vigado@vigadokft.hu



Országos Kötöttfogású
Birkózó Diákolimpia
Időpont : 2010. november 12–13. 
Helyszín: Üllő, városi sportcsarnok
Rendező:  Monori Sport Egyesület, Birkózó szakosztály

Kiemelt 
szponzorok:

Szponzorok:

Támogatók:

Moha Virágüzlet

MONOR
1
9
0
1

S     E

Hasznos 
HolmikVitéz

GEO-GOLD-OIL Kft. 
Konténeres gázoljkút

Rigoletto Cukrászda  Régió
lapkiadó

KERBOR 
KFT.

Hungránit Bt.
Kispál Gábor
L+J ÁCS 2005 Kft.
Monorház Kft.

Üllői töltőállomás

Várjuk Önt  Monoron, Ecseren, Maglódon, Üllőn, Sülysápon, 
Mendén, Vasadon, Gyömrőn, Vecsésen, Nyáregyházán, 

Úriban és Budapesten a XVIII., XVI. és VI. kerületben
 www.monor.tksz.hu

Kiemelkedően jó hitel ajánlatok  
a Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

 lakásvásárlásra,
 építésre,
 bővítésre,
 korszerűsítésre és felújításra,
 vagy  szabadfelhasználásra

Itthon vagyunk 
         - értéket 

teremtünk

MONOR TOP lakáshitel 
5.000.000.-Ft  már 40.700.-Ft*-tól
Most értékbecslési díj nélkül!
Kamat: 7,5%       THM:8,54%
 *A hirdetésben szereplő törlesztő részlet ingatlancélú hitel esetén 
5.000.000.-Ft, 20 éves futamidő mellett érvényes  


