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A segélyt ki kell érdemelni
Önkormányzati hírek

A képviselő-testület négy rendeletet is módosított a márciusi ülésén, 
többek között azt is, amely előírja, hogy bérpótló juttatást csak az 
kaphasson a későbbiekben, aki rendben tartja lakókörnyezetét.

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzata Képvi-
selő-testülete megalkotta és kihirdeti a 
következő rendeleteit:
 9/2011. számú rendelete, Monor Vá-
ros Önkormányzat 2010. évi költségve-
téséről szóló 3/2010. (II. 19.) számú ren-
delet módosításáról.
 10/2011. számú rendelete, a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és termé-
szetbeli ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 
28.) számú rendelet módosításáról.
 11/2011. számú rendelete, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igény-
bevétele szabályairól, valamint a fizeten-
dő térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 
24.) számú rendelet módosításáról.
 12/2011. számú rendelete, a Monor 
Város területén történő utólagos közmű-
rákötések rendjéről szóló 19/2004. (VII. 
26.) számú rendelet módosításáról.

„Az udvart 
és a kertet 
is gondoz-

ni, gyomlál-
ni kell, amit 

a hivatal 
munkatár-

sai a helyszí-
nen fognak 
ellenőrizni.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A képviselő-testület nyilvános ülésé-
ről a Gemini TV minden esetben felvételt 
készít, amelyet az ülést követő második 
szombaton a Williams TV csatornáján fi-
gyelemmel kísérhetnek. Bővült a tájékozta-
tási lehetőségünk, így a rendeletek egysé-
ges szerkezetbe foglalt szövege, a testületi 
és bizottsági ülések jegyzőkönyvei már ol-
vashatók és letölthetők a www.monor.hu 
honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tá-
jékoztatásról is értesülhetnek.

A március 10-i testüle-
ti ülést szomorú beje-
lentésekkel kezdte Po-

gácsás Tibor polgármester. 
Mint arról már a városban 
mindenki értesült, elhunyt 
Pleszkán Frigyes, világhí-
rű monori dzsesszzongorista. 
A másik sajnálatos haláleset 
nagyon friss volt. Amint a 
polgármester mondta: „a ha-
lál olyan velejárója az élet-
nek, amelyet nagyon nehéz 
feldolgozni, és tragikus fáj-
dalmat okoz a családtagok-
nak, közeli ismerősöknek. Ma 
egy hete ebben a teremben 
búcsúztattuk nyugdíjba vo-
nulása alkalmából Döményi 
Lajos kollégánkat azzal, hogy 
az unokájával és a családjá-
val tölti majd az elkövetkező 
éveit. Döményi Lajos a tegna-
pi napon meghalt”. A terem-
ben jelenlévők néma felállás-
sal tisztelegtek az elhunytak 
emlékére.

Ismét interpelláltak az ülésen

Pfundt Imre képviselő em-
lékeztette a testületet, hogy 
egy hete nincs melegétkezte-
tés a gimnáziumban. Vélemé-
nye szerint meg kellene oldani, 
hogy ebben az átmeneti hely-
zetben kisegítsék a gimnáziu-
mot akár kölcsönnel, akár a 
monori konyhák által szolgál-
tatott étkeztetéssel. 
 Sinkovicz László képvi-
selő azért szólalt fel, mert a 
Szabó Ilonka utcában lévő 
nyárfák még mindig nincse-
nek kivágva, holott emlékeze-
te szerint két hónappal ezelőtt 
született döntés erről. Ennek 
okára volt kíváncsi, továb-
bá kérte, hogy a Rét utcába 
súlykorlátozó táblát helyezzen 
ki a hivatal, mert az amúgy 

is rossz állapotban lévő úton 
az utóbbi időben nagy kami-
on jár rendszeresen. Ameny-
nyiben tudják, próbálják meg-
védeni az utat.
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter válaszában tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a gimná-
zium igazgatójával és a Pest 
Megyei Önkormányzat ille-
tékesével is beszéltek az ét-
keztetéssel kapcsolatos prob-
lémáról. A jelenleg érvényes 
szerződések alapján nem tud-
ják a konyhát birtokba venni, 
mivel az étkeztetést végző cég 
ehhez nem járul hozzá. Fo-
lyik az egyeztetés a Pest Me-
gyei Önkormányzattal, nem a 
monori önkormányzaton mú-
lik a segítségnyújtás.
 A nyárfák kivágásához a 
Pest Megyei Kormányhiva-
tal az engedélyek megadásá-
ra Nagykáta Polgármesteri 
Hivatalát jelölte ki. Ők nem 
engedélyezték a fák kivágá-
sát, nem tartották indokolt-
nak. A polgármester kérte, 
hogy a forgalomszabályozási 
kéréseket továbbra is írásban 
terjesszék be a képviselők.

Az ellátásért ezentúl tenni kell

Módosították a szociális rá-
szorultságtól függő pénzbeli 
és természetbeli ellátásokról 
szóló 17/2003. (VII. 28) ren-
deletet is. A módosítás tar-
talmaz törvényi változásnak 
megfelelő változtatásokat. Az 
önkormányzat rendeletében 
előírhatja, hogy a kérelem be-
nyújtója a lakókörnyékét rend-
ben tartsa. Ez biztosíthatja 
azt, hogy aki nem tesz sem-
mit a lakókörnyezete tisztán 
tartásáról, azt ki lehessen zár-
ni a segélyezésből. A módosí-
tás szerint a bérpótló juttatás 

feltétele, hogy a lakókörnyezet 
rendezett legyen. Ehhez a la-
kásnak tisztának, higiénikus-
nak kell lennie, gondoskodni 
kell a rágcsálók és rovarok tá-
voltartásáról illetve irtásáról. 
Ezenfelül az udvart és a ker-
tet is gondozni, gyomlálni kell, 
amit a hivatal munkatársai a 
helyszínen fognak ellenőrizni. 
A rendelet 2011. április 1-jén 
lép hatályba. 

Emelkedtek a térítési díjak

Módosították a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról, igénybevételének sza-
bályairól, valamint a fize-
tendő térítési díjakról szóló 
18/2010. (VIII. 24.) számú 
rendelet 1. számú. mellékletét, 
amellyel megemelkedett a té-
rítési díj a bölcsődei, óvodai, 
általános iskolai és a szociá-
lis étkeztetés terén, mivel az 
áremelések következtében a 
nyersanyagnormát is növelni 
kellett. Ennek alapján a térí-
tési díjak a következők szerint 
alakulnak 2011. április 1-jétől. 
Bölcsődei étkeztetés (napi 
négyszeri étkezés): 307 Ft. 
Óvodai étkezés (napi három-
szori étkezés): 346 Ft. Álta-
lános iskolai étkeztetés al-
sósoknak (7-10 évesek napi 
háromszori étkezése): 397 Ft, 
illetve (csak ebéd esetén): 257 
Ft; általános iskolai étkezte-
tés felsősöknek (11-14 éve-
sek napi háromszori étkezé-
se): 421 Ft, illetve (csak ebéd 
esetén): 274 Ft. Szociális ét-
keztetés térítési díja (napi 
háromszori étkezés felnőt-
teknek): 814 Ft, illetve (csak 
ebéd esetén): 494 Ft. A házi 
segítségnyújtás intézményi 
térítési díja hivatásos gondo-
zó esetén 776 Ft/óra. A jel-

zőrendszeres házi segítség-
nyújtás intézményi térítési 
díja 30 Ft/nap. A nappali el-
látás intézményi térítési díja 
1657 Ft/fő/nap. Az átmeneti 
elhelyezés intézményi téríté-
si díja 4679 Ft/fő/nap, illet-
ve 140 370 Ft/hó (tartós tá-
vollét esetén a térítési díj 20 
százalékát távolléti díjként 
fel kell számítani). A díjak 
bruttó összegek, melyek tar-
talmazzák az általános for-
galmi adót is.
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

Hirdetés

Napirendi pontok áprilisban
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete következő soros-nyilvá-
nos ülését 2011. április 14-én 14 órai 
kezdettel tartja a Városháza tanács-
kozó termében. Tervezett napirendi 
pontjai a következők:
 1.) Interpellációk
 2.) Előterjesztés az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló rende-
let végrehajtásáról és javaslat a pénz-
maradvány felosztására. 
 3.) Az önkormányzat 2010. évi bel-
ső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési je-
lentése, az önkormányzat felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek éves 
ellenőrzési jelentései alapján készített 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
(az Ötv. 92. § (10) bek. szerint).
 4.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: 
beszámoló a Monor Uszoda Kft. 2010. 
évi gazdálkodásáról (a gazdasági tár-
saságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
141. § (2) bek. szerint).
 5.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: 
Beszámoló a Vigadó Kft. 2010. évi gaz-
dálkodásáról (a gazdasági társaságok-
ról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § 
(2) bek. szerint).
 6.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: 
Monor Városfejlesztő Kft. beszámoló-
ja a 2010. évi gazdálkodásáról.
 7.) Monor Városépítő Kft. beszámo-
lója a 2010. évi gazdálkodásáról.
 8.) KÖVÁL Zrt. beszámolója a 2010. 
évi gazdálkodásáról.
 9.) A játszóterek állapotának felül-
vizsgálata.
 10.) Beszámoló a Monori Rendőrka-
pitányság 2010. évi tevékenységéről.
 11.) Monor Városi Polgármesteri Hi-
vatal munkaerő és bérgazdálkodásáról 
tájékoztató.
 12.) Alapítványi pályázatok elbírá-
lása.
 13.) KMOP-5.2.1/B09-1f-2010-0008 
jelű pályázat megvalósítása érdekében 
közbeszerzési kiírás elfogadása.
 14.) Lakás- és egyéb ingatlan-
ügyek.
 15.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehajtá-
sáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat a Nevelési, Oktatási és 
Közművelődési Díjak adományozására.

Utólagos közműrákötés 
szabályozása

A Monor város területén tör-
ténő utólagos közműráköté-
sek rendjéről szóló 19/2004. 
(VII. 26.) számú rendeletet 
is módosították, amely sze-
rint: „Az az ingatlantulajdo-

nos, aki a közműlétesítő szer-
vezetben bármely okból nem 
vett részt, a közművekre utó-
lag csak a hatályos jogszabá-
lyi rendelkezések betartásá-
val, valamint a beruházási 
költségek tárgyi ingatlanra 
jutó teljes összegének, csator-
na közmű esetében a Monor 
és Térsége Társult Telepü-
lések Szennyvízcsa-torna és 
Tisztítótelep Tulajdonközös-
ség Gesztora, vízi közmű ese-
tében pedig az önkormányzat 
részére egy összegben történő 
megfizetése mellett köthet rá. 
A befizetett összeg kizárólag a 
vízi közműre fordítható.

146 fővel szemben indult 
szabálysértési eljárás
 
A közterület felügyelők is be-
számoltak a 2010. második 
félévi munkájukról, amikor 
még két közterület-felügyelő 
és négy településőr látta el a 
feladatot. Összesen 467 eset-
ben kezdeményeztek valami-
féle eljárást, ami többségében 
a közterületen, illetve a tel-
ken belüli gaztalanításra, va-
lamint illegális szemétlerakás-
ra vonatkozó felszólítás volt. 
A kiszabott bírságok összege 
791 ezer forint volt. 146 fővel 
szemben indult behajtás, ösz-
szesen 1 millió 251 ezer forint 
összegért. A behajtás eredmé-
nyessége 70 százalékos volt. 
A közlekedési szabály-sérté-
sek esetében a legtöbbször 
azonnali bírságolással kel-
lett élniük. 

Változtak  
a beiskolázási körzetek

Meghatározta a képviselő-
testület a kötelező általá-
nos iskolai felvételt biztosí-
tó osztályok számát. Annak 
érdekében, hogy az intézmé-
nyeik működőképessége hosz-
szú időn keresztül fenntart-
ható legyen, úgy döntöttek, 
hogy a 2011-2012-es tanév-
ben a Jászai Mari Általános 
Iskola beiskolázási körzetét a 
következő utcákkal bővítik: 
Jókai u., Lőcsei u., Zrínyi u. 
vasút által határolt területe, 
Móricz Zsigmond u. és Pilisi 
u. (páros oldal), Stromfeld A. 
u., Rákosi u. A Kossuth La-
jos Általános Iskola beisko-
lázási körzetét a következő 
utcákkal bővítették: Dózsa 
György u., Virág u., illetve 
ezekkel határolt Ady E. u., 
Széchenyi u., Bem u., Mó-
ricz Zsigmond u. és Pilisi u. 

(páratlan oldal), Szilágyi De-
zső u., Vásártér, illetve Baj-
csy Zsilinszky u. (páros oldal). 
Ennek alapján a 2011-2012-
es tanévben a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában kettő, a 
Nemzetőr Általános Iskolában 
egy, a Jászai Mari Általános 
Iskolában kettő, az Ady Úti 
Általános Iskolában egy első 
osztály indul.
 A képviselő-testület az írás-
beli előterjesztés szerint támo-
gatta a Jászai Mari Általános 
Iskola kérelmét, és engedélyez-
te a 2011/2012-es tanévre az 
iskolaotthonos első osztály in-
dítását, azzal a kitétellel, hogy 
nem teheti kötelezővé ezt a 
beiskolázási formát. 

Módosított  
közbiztonsági koncepció

Előzetesen a Jogi, Ügyren-
di és Közbiztonsági Bizott-
ság tárgyalta két fordulóban 
a Monor Város Közbizton-
sági Koncepciójának előter-
jesztést. Mint dr. Zsombok 
László, a bizottság elnöke el-
mondta, fontosnak tartják, 
hogy közép és hosszú távú 
koncepció keretében tudják át-
tekinteni az előttük álló köz-
biztonsági feladatokat. 2003. 
szeptember 3-án fogadták el 
az első közbiztonsági koncep-
ciót. Azóta jelentős jogsza-
bályi és társadalmi változá-
sok történtek, Monorierdő is 
levált a településről. Időköz-
ben megkezdte működését 
egy térfigyelő rendszer, ami 
fontos részét képzi a közbiz-
tonsági elemeknek. Mindezek 
szükségessé tették a koncep-
ció felülvizsgálatát. Logikus 
és áttekinthető rendben vet-
ték számba a feladatokat. A 
közbiztonsági helyzet felmé-
rése elsősorban a rendőrség-
től kapott statisztikai adato-
kon alapul, amelyekben csak 
azok az ügyek jelennek meg, 
amelyekben feljelentés tör-
tént. Az önkormányzat és a 
bizottság, együttműködve a 
partnerszervezetekkel, a rend-
őrséggel és a két polgárőrség-
gel, nagyon sokat tett az el-
múlt időben, hogy javuljon a 
város közbiztonsága. 
 Módosították a Pest me-
gyei Rendőr-főkapitánysággal 
a térfigyelő rendszer üzemelte-
tésére kötött megállapodást is. 
A bizottság véleménye szerint 
a térfigyelő rendszer működ-
tetéséhez civil szervezetek, il-
letve gazdasági társaságok is 
hozzájárulhatnak a jövőben, 

ezért célszerű lesz megterem-
teni ennek a lehetőségét. 
 A képviselő-testület, az 
írásbeli előterjesztés sze-
rint elfogadta a Monorvidéki 
Közbiz-tonsági Közalapítvány 
és az önkormányzat, illetve 
a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság és az önkormány-
zat közötti számítástechnikai 
eszközökre vonatkozó ajándé-
kozási szerződést.

Nyáron is lesz,  
aki vigyázzon a gyerekekre

Döntött a képviselő-testület 
a gyermekek napközbeni el-
látásáról a nyári időszakban. 
Monor Város Önkormányza-
ta az előző évekhez hasonló-
an megszervezi a gyermekek-
nek a nyári napközbeni ellátás 
keretében lévő táborokat a vá-
ros általános iskolái és a civil 
szervezetek közreműködésével. 
Felkéri a civil szervezeteket, 
hogy 2011. június 16-tól  júli-
us 31-ig szervezzenek napkö-
zis tábort. A 2011. augusztus 
2-től augusztus 19-ig terjedő 
időszakban az általános isko-
lában kell megoldani a nappali 
felügyeletet. A négy általános 
iskola nevelői közösen biztosít-
ják a tartalmas időtöltés le-
hetőségét a gyermekeknek. A 
gyermekszegénység elleni prog-
ram keretében idén is lesz le-
hetőség a nyári étkeztetésre. 
A rendelkezésre álló összeg-
ről egyelőre nincs még infor-
máció, de mint az elmúlt évek 
során, 2011-ben is igényelhető 
ez a típusú támogatás.
 Az elmúlt évekhez hason-
lóan célszerű lenne az iskolák 
nyári táborának keretében a 
szociális étkeztetés lehetősé-
gét is megteremteni, tekin-
tettel arra, hogy a lakosság 
részéről erre egyre nagyobb 
igény van. 
 Az elmúlt évek tapaszta-
lata alapján, nagy számban 
látogatták azokat a táboro-
kat, melyekben a gyermekek 
részére tényleges napközbeni 
felügyeletet és tartalmas idő-
töltést is jelentettek. Ezért 
igény esetén az iskolákban 
is meg kell szervezni az ér-
telmes, tartalmas időtöltést 
nyújtó programokat, amiért 
az általános iskolák igazga-
tói felelnek.

Szökőkúttervezés egymillióból

Döntött a képviselő-testület, 
hogy megrendeli a Kossuth 
Lajos utca, Ady Endre utca 

„A kisza-
bott bírsá-
gok össze-
ge 791 ezer 
forint volt.”
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Önkormányzati hírek

és Deák Ferenc utca keresz-
teződésében építendő körfor-
galom közepére a szökőkút 
kiviteli tervdokumentációját. 
Pfundt Imre képviselő kifogá-
solta a döntést, mert vélemé-
nye szerint felesleges tervezési 
díjra több mint 1 millió forin-
tot elkölteni a város pénzéből. 
Mint mondta, ha mindenáron 
szökőkutat akarnak építtetni, 
nézzenek annak utána, hogy 
készen megvásárolható-e, ne 
terveztessék. Véleménye sze-
rint inkább utakat kellene az 
összegből felújítani vagy bel-
vízvédelemre fordítani.
 Pogácsás Tibor válaszá-
ban hangsúlyozta, hogy a ter-
vezést és a testületi döntést 
megalapozó pályázat négy év-
vel ezelőtt indult, amikor a 
képviselő-testület elfogadta 
a középtávú városfejleszté-
si koncepciót, amelyhez egy 
egyeztetési folyamat is kap-
csolódott. A városközpont re-
habilitációs program teljes ösz-
szege több mint 900 millió 
forint, amelynek az önrésze 
197 millió forint. A csomó-
pont és a szökőkút kialakí-
tása ennek a programnak a 
része. Másra ezt a pályázati 
pénzt nem lehet felhasználni. 
Nem az önkormányzat dön-
tött arról, hogy milyen pá-
lyázatokat írjanak ki, ahogy 
a csomópontok kialakításá-
nak feltételeiről sem a testü-
let döntött. A program befe-
jezése után az elkövetkezendő 
legalább 20 évben a város-
nak várhatóan ehhez a terület-
hez nem kell hozzányúlnia, de 
pénze se biztos, hogy lesz rá. 
A szökőkút műszaki feltételei 
a pályázat minden részében 
szerepelnek. Össze lehet ha-
sonlítani a napi problémákkal 
a projekt bármely elemét, de 
ez egy olyan végleges állapo-
tot hoz létre, amelyet 50 évig 
nem fog a város megváltoz-
tatni. Ezért döntött a képvi-
selő-testület két éve úgy, hogy 
minden egyes elemét véglege-

sen fejezteti be. Nem az első 
árajánlatot fogadták el, a cso-
mópontot pedig lakossági kez-
deményezés miatt is át kellett 
helyezni. Nem lenne szerencsés 
ezt a feladatot most megvál-
toztatni, mert akkor a költ-
ségeket át kellene írni, és így 
változna a támogatási összeg 
is. A városközpontot 1908-
ban kezdték el építeni. Most 
véglegesen megújulhat, ami 
hosszú időre meghatározza a 
város arculatát. 

Elindult a Bölcsőde fejlesztése

Csúszott a Bölcsőde fejleszté-
sére kiírt közbeszerzési pályá-
zat eredményhirdetése, mert 
az egyik vesztes cég megtá-
madta a döntést. A Közbe-
szerzési Döntőbizottság az 
eredeti határozatot hagyta 
jóvá. A nyertes kivitelező azt 
kérte, hogy a tényleges mun-
kakezdéshez igazítsák a befe-
jezési határidőt.
 A múlt hónapban döntöt-
tek az óvodák nyári zárva 
tartásáról, most a Bölcsőde 
zárva tartásának időpontját 
határozták meg. Itt figyelem-
be vették a kivitelező kéré-
sét is, így a Bölcsőde 2011. 
június 6-tól július 1-jéig tart 
zárva, így július 4-én, hétfőn 
nyit ki.

Ablakon kidobott pénz?

Megtárgyalták a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat ké-
relmét, melyben a Cinka Pan-
na utcában köztéri szociális 
blokk és utcai kosárlabda-
pálya körüli kerítés építésé-
re kértek anyagi támogatást. 
Bár Pfundt Imre képviselő 
szerint ez „ablakon kidobott 
pénz”, de mint Pogácsás Ti-
bor polgármester tájékoztat-
ta, ezt is pályázati pénzből 
hozták létre, egy nagyobb 
program része volt, aminek 
a meglétét évente ellenőrzik. 
Ha nem készíttetik el a ke-

rítést az ellenőrzés időpont-
jáig, akár a támogatási ösz-
szeget is visszakövetelhetik, 
amely több száz millió fo-
rint. A testület végül támo-
gatta kérést. 

Egyéb döntések

Módosították az önkormány-
zat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010. (II. 19.) számú 
rendeletet, amely a szokásos, 
és egyben a 2010. évi költség-
vetést érintő utolsó technikai 
jellegű változtatás volt.
 Elfogadták Monor Város 
2011. évi közbeszerzési ter-
vét, amelyet később szükség 
esetén módosíthatnak. 
 Beszámolt a Jászai Mari 
Általános Iskola igazgatója 
az elmúlt öt év munkájáról, 
melyet a képviselő-testület 
elfogadott.
 A képviselő testület elfo-
gadta Monor Város 2010-
2014. évi gazdasági prog-
ramját. Ez már a második 
fordulós tárgyalás volt, és 
mivel nem érkezett módosí-
tó javaslat az eredeti írásos 
anyaghoz, ezért azt módosí-
tás nélkül jóváhagyták.
 Felülvizsgálták a jelen-
leg hasznosítatlan ingatla-
nok bérbeadási, értékesítési 
lehetőségeit és úgy döntöt-
tek, hogy a Bajcsy-Zsilinszky 
utca 59. sz. alatti helyiségek 
kivételével nem változtatnak 
az előterjesztésben szereplő 
ingatlanok bérleti díján, il-
letve a legalacsonyabb vé-
telárakon. 
 Nem támogatták a kisál-
lat börze ideje alatti forgalmi 
rend kialakítására mobil köz-
lekedési táblák vásárlását.
 Elnapolták a döntést a 
Monor-Ház Kft. garázssor 
kialakítás iránti kérelmét ad-
dig, míg nem derül ki pon-
tosan, hogy kik szeretnének 
garázst építtetni a megjelölt 
területen.

Összeállította: Nagy Lajosné

Hirdetés

A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Kft. 
felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
a 2011. évi városi patkányirtás tavaszi 
fenntartási munkálatainak időpontjai a 
következők:  április 9-10. és április 16-17. 

Patkányirtás Monoron

Dr. Zsombok László képviselő 2011. év első 
félévében a következő hétfői napokon tart 
fogadóórát 19 órai kezdettel: április 11., má-
jus 9., június 6. Helyszín: monori Fidesz iro-
da, Deák F. u. 2. A képviselő telefonon és 
e-mailben is várja a monoriak észrevételeit 
a 06-70-779-3252-es számon vagy a laszlo.
zsombok@upcmail.hu e-mail címen.
 További fogadóórák: Husz Enikő Judit 
és Juhász László képviselő, 2011. március 
18-án 16-tól 18 óráig tart képviselői foga-
dóórát a Kossuth Lajos Általános Iskolá-
ban. (Monor, Kossuth Lajos utca 92-94.)
 Szőnyi Sándor képviselő minden hó-
napban a testületi ülés hetének keddjén 
17-től 18 óráig várja a monoriakat a Fi-
desz irodában.

információ

Képviselői fogadóórák

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!

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

Nyitva tartás: H-Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12

Kis és kedvtelésből tartott állatok teljes körű belgyógyászati, 
sebészeti ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, bélsárvizsgála-

tok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

A veszettség elleni 
immunizálás 

rendelőnkben 
folyamatos!

Elkészült a Monori Borút Egyesület 2010. 
évre vonatkozó közhasznúsági jelenté-
se, mely az egyesület honlapján, a www.
monoriborut.hu oldalon tekinthető meg. 
Látogasson el oldalunkra és értesüljön leg-
frissebb híreinkről!

Kaltenecker Andrea

Közhasznúsági jelentés

A Sulipersely Monor Nemzetőr Általános 
Iskola Diákalapítvány kéri a monori la-
kosokat, ajánlják fel adójuk 1 százalékát, 
hogy iskolai szabadidős programokat, ta-
nulmányi és kulturális versenyeket ren-
dezhessenek, valamint lecserélhessék az 
iskolai játszótér eszközeit. Adószámuk: 
18683473-1-13.

Egy százalék a Nemzetőrnek

Szeretettel várom a Monor FORRÁS 
SORON nyílt ÚJ állatfelszerelési 

üzletemben a kedves vásárlókat. 
Az üzletben házi kedvencek részére  

kaphatók eleségek és a  
tartásukhoz szükséges kiegészítők.

ÁLLATBARÁTOK 
BOLTJA
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Közösség

KiTünTeTeTTeK
Példaértékű munkavégzés
Több mint két évtizede döntött a város egykori vezetése arról, 
hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc fényét emelve 
Monoron ünnepi képviselő-testületi ülést tartanak. Ezen a napon 
azóta elismeréssel jutalmazzák azokat a személyeket és szervezeteket, 
amelyek sokat tesznek azért, hogy városunk szebbé, jobbá váljon, 
hogy Monor nevét országhatáron innen és túl is megismertessék.

A rendelet értelmében évenként három 
Monorért Emlékplakett és Oklevél 
kitüntetés adható, ötévenként pedig 

Monor Város Díszpolgára cím adományozható. 
A képviselő-testület még februárban, zárt ülé-
sen döntött a kitüntetett személyekről. 
 Az ünnepi testületi ülésen a Kis-Strázsák 
Néptáncegyüttes tagjai adtak műsort a Ka-
lapos Együttes kíséretében. Dr. Babinszki 
György, a város alpolgármestere, röviden mél-
tatta március 15-e jelentőségét, majd a díja-
zottak életútját ismertette.

38 éve a város szolgálatában

Monor Város Díszpolgárának választotta a 
képviselő-testület Megyeri Istvánt, a József 
Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola igazgatóját.
 Megyeri István 1973-tól a mai napig kitar-
tó munkájával öregbíti a gimnázium hírne-
vét. 1988-ban lett az iskola igazgatóhelyette-
se, 1993-tól pedig az intézmény igazgatójává 
választották. A tanári munkán túl érdeklő-
dése középpontjában a pedagógiai, műsza-
ki, didaktikai, oktatásirányítási fejlesztés áll, 
amelyet mind a mai napig szívesen végez ön-
zetlenül, így segíti városunk oktatási felada-
tainak szervezését is.
 Főbb fejlesztési munkái között található a 
hatékony iskolai működési és irányítórendsze-
rek számítógépes alkalmazása, a tudásszint 
mérések, a tanulmányi értékelő rendszerek, az 
intézményi bérrendszerek, a feladatfinanszíro-
zási rendszerek kidolgozása. Munkáit szakfo-
lyóiratokban és országos fórumokon mutatták 
be és kiemelkedő díjakkal is értékelték azo-
kat. A mai napig fontosnak tartja a folyama-
tos ön- és továbbképzést. Munkássága alatt 
több elismerésben és kitüntetésben is része-
sült, legutóbb a Pest Megye Szolgálatáért Dí-
jat vehette át.
 Szakmai tevékenysége elismeréseként – 
amellyel hozzájárult a város és a gimnázium 
hírnevének emeléséhez – kapta meg a Dísz-
polgári címet.

Közös úton

Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést 
hárman kaptak. Elsőként Jámbor Miklósné, 
a Monori „Közös Út” Cukorbeteg Egyesület 
vezetője vette át az Emlékplakettet.
 A vezető az egyesület megalakulása óta 
részt vesz a munkában, 11 éve pedig a ve-
zetője is. A város egyik legaktívabb és leg-
nagyobb létszámú civil szervezetének igen 
szerteágazó a tevékenysége, hiszen a közös 
kirándulásokon túl, havonta szerveznek elő-
adásokat, gondoskodnak a cukormérők javítá-
sáról vagy cseréjéről. Az idős, beteg embere-
ket segítve, a gyógycipők készítése érdekében 
megszervezik, hogy helyben vegyék le a mé-
reteket, ne kelljen utazgatni ezért. Folyama-
tosan szervezik az orvosi előadásokat, hiszen 
a cukorbetegséget a benne szenvedőknek sa-
ját maguknak kell megtanulni kezelniük, a 
gyógyszerezéstől kezdve a megfelelő táplál-
kozásig.
 Jámbor Miklósné tevékenysége során min-
dig a megelőzésre helyezte a hangsúlyt, ezért 
a városi rendezvényeken kis csoportjával szű-
rővizsgálatot végeznek, és tanácsokkal látják 
el az arra rászorulókat. Munkáját önzetlenül, 
ellenszolgáltatás nélkül végzi, miközben saját 
maga is cukorbeteg.
 Jámbor Miklósné a város lakóiknak egész-
sége érdekében végzett munkájáért kapta az 
elismerést.

Monor jó hírét viszi Európába

Kafka István vállalkozó, a Monori Hegyessy 
Nyerges Hotel tulajdonosa, 1980 óta él Monoron. 
Feleségével 1983-ban nyitotta meg a Nyerges 
Hotelt, majd az 1990-ben elvégzett bővítéssel, 
létrehozták Közép-Európa legnagyobb nádfe-
deles szállodáját.
 A jó minőségű szolgáltatásai, az itt ren-
dezett sikeres konferenciák, tanfolyamok és 
egyéb rendezvények Monor város nevét nem 
csak Magyarországon, de szinte egész Euró-
pában ismertté tették.

 Gazdasági tevékenysége, életvitele, a monori 
vállalkozók példájává vált, de a karitatív mun-
kájával is kitűnt. Alapító tagja, majd elnöke 
lett a Monor Hegyessy Lions Clubnak.
 Munkája során mindig a minőségi szolgál-
tatásokra, új fejlesztésekre, beruházásokra 
törekszik, mint például a szálloda területén 
létrehozott termálfürdő, vagy az ugyanitt ki-
alakított kistérségi lovas centrum.
 Kafka István az eddig végzett munkájá-
val, emberi magatartásával érdemelte ki a 
kitüntetést.

Elismert táncosok

Csoportként tüntették ki Mo norért Emlékpla-
kett és Oklevéllel a Monori Strázsák Néptánc 
Egyesületet, amely tavaly ünnepelte fennállá-
sának 15. évfordulóját.
 A monori József Attila Gimnázium diák-
jaiból 1995-ben alakult meg a néptánccso-
port, Laza István vezetésével. Fennállásuk 
ötéves évfordulóján vették fel a Monori Strá-
zsák Néptáncegyüttes nevet, majd öt év múl-
va egyesületté alakultak.
 Az eltelt 15 évben a hagyományok őrzé-
se mellett a Kárpát-medence jó néhány tán-
cával ismerkedtek meg, mint a szatmári, a 
galgamenti, a mezőségi, a rábaközi, a dél-al-
földi, a kalotaszegi, a marosszéki és a csókai 
táncok, illetve moldvai csángó körtáncok.
 A Strázsák rendszeresen szerepelnek 
Monoron és a környező településeken, de ha-
tárainkon túl sem ismeretlenek már. Jártak 
Hollan diában, Montenegróban és Görögország-
ban, de Székelyudvarhelyen és környékén is 
többször megfordultak. Vendégeskedtek Szlové-
niában, és legutóbb 2010-ben az Internationale 
Grüne Woche Berlin 2010 agrárexpo ünnepé-
lyes megnyitóján palotást, karikázót, valamint  
moldvai csángó táncokat adtak elő.
 A szerepléseiken túl saját szervezésű prog-
ramjaikkal is színesítik Monor kulturális életét. 
Folyamatosan gondoskodnak az utánpótlásuk-
ról is, szívesen várják a táncolni vágyókat a 
„Kis-Strázsák” csoportba. Az egyesület tánc-
tanára Onodi Attila néptánc pedagógus, a 
Vadrózsák Néptáncegyüttes vezetője.
 Az egyesület eddigi működését ismerte el 
a képviselő-testület a Monorért Emlékplakett 
és Oklevél kitüntetéssel.
 Az ünnepi testületi ülés egy rövid fogadás-
sal zárult, majd folytatódott a megemlékezés 
a városi ünnepségen, ahol a Nemzetőr Álta-
lános Iskola tanulói, Laza István vezetésével 
gondoskodtak az ünnepi műsorról.

Összeállította: Nagy Lajosné

Hirdetés

Tintapatronok
Lézerkazetták
Színes és � (A3-as is) 

nyomtatás, másolás, laminálás.  
Névjegykártya, spirálozás, faxolás. 

www.tonervaros.hu

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
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Közösség

 Kauremszky 
Andrea

Egy olvasónkat az elő-
vigyázatlanul közle-
kedő gyalogos diákok 

úgy fellökték az Ady Endre 
utcai bicikliúton, hogy a ke-
rékpárról lerepülve elveszí-
tette az eszméletét, és agy-
rázkódást szenvedett. Másik, 
Kossuth Lajos utcai olvasónk, 
Szi lágyi Béláné levelében ar-
ról ír: „a gyalogosok a kerék-
párút közepén trécselnek, s ha 
a biciklis figyelmezteti őket, 
ráförmednek: »Mi van, nem 
férsz el?! «” Olvasónk elisme-
ri: ha gyalogol, ő maga is a 
kerékpárutat használja, a jár-
dák ugyanis sok helyen olyan 
rossz állapotban vannak, hogy 
már kétszer elesett a bokatö-
rő gödrök egyikében. A kerék-
párosok viszont, megfigyelé-
se szerint, nem használják a 
csengőt, mivel tíz kétkerekű-
ből jó, ha kettőn látható ez a 
„figyelmeztető eszköz”.
 Kérdésünk tehát – amelyet 
egy esős szombati napon tet-
tünk fel a jövő-menőknek – 
ezúttal így szólt: Ön szerint 
jól használják a monoriak a 
kerékpárutakat?
 Kauremszky Andrea a 
Kistói úton fékezett le a ked-
vünkért, hogy elmondja: ő 
inkább gyalogos, mint bi-
ciklis, és ezúttal kivételesen 
azért ült kerékpárra, hogy 
az esőben hamarabb haza-
érjen a bevásárlásból. Gya-
logosként pedig azt tapasz-
talja, hogy a bicikli utakon 
mindenki kénye-kedve szerint 
közlekedik: a biciklis nem fi-
gyel a gyalogosra, és ez for-
dítva is igaz.
 Nagy Gizella ennél is rosz-
szabb tapasztalatait osztot-
ta meg velünk. Amint elme-
sélte: az Erzsébet királyné 
utca sarkánál két, a kerék-
párút kellős közepén beszél-
gető hölgyet akart kikerülni, 
de egy kátyúba hajtott, és 
úgy elesett, hogy két bordá-
ja is eltört. Véleménye szerint 
a kerékpárutakat gyalogosok 
és biciklisek egyaránt a saját-
juknak tekintik, és senki nem 
ügyel a másik épségére.
 Kovácsné Klázer Ildikó 
úgy gondolja, hogy különösen 
a városközpontban nagyon 
hiányoznak a felfestett jelzé-
sek a kerékpárutakról, ame-

KörKérdés
Jól használjuk a kerékpárutakat?
Áprilisi körkérdésünk apropójául – amellett, hogy a tavasz beköszöntével egyre 
több lesz a kerékpáros a monori utakon is – két olvasónk panasza szolgált.

lyek segítségével pontosan 
tudni lehetne, melyik rész a 
gyalogosoké, melyik a kerék-
párosoké. A burkolat piros 
és szürke színe ugyan utal 
erre, de a többségnek fogal-
ma sincs arról, kié a szürke és 
kié piros. Úgyhogy mindenki 
ott megy, ahol kedve tartja. 

Az Ady utcai vasúti átjáró-
nál pedig kövekkel szórják 
tele az ott áthaladó autó-
sok a kerékpárosokat. Már 
többször szóvá tette, hogy 
a zúzott kővel feltöltött sá-
vot legalább bitumennel ta-
karják le, ha másra nem fut-
ja, de mindeddig nem történt 
változás – panaszolta.

 Monori Imréné ugyancsak 
a balesetéről mesélt a kerék-
párja kormányára támasz-
kodva, bár, mint megtudtuk, 
az nem kerékpárúton, hanem 
a Mátyás király utcában tör-
tént. Három hónapig nyom-
ta az ágyat egy figyelmetle-
nül kanyarodó autós miatt. 

Különös módon autóba ülni 
azóta is fél – tudtuk meg – 
a biciklizéssel azonban nem 
hagyott fel. Viszont úgy ta-
pasztalja, hogy a közlekedők 
általánosságban sem eléggé 
körültekintőek. A minap pél-
dául a Kistói úton jött vele 
szemben egy gyalogos a ke-
rékpárút közepén, lehajtott 
fejjel, a gondolataiba merül-
ve, s neki kellett rákiáltania, 
majd megállnia a biciklivel, 
hogy el ne üsse.

 Kalocsainé Szegedi Erzsé-
bet az Ady Endre utcai isko-
lával szemben tapasztalható 
veszélyes helyzetet emleget-
te. Amint elmondta, a Jókai 
utca felől kihajtó autós már 
csak akkor veszi észre a ke-
rékpárúton épp odaérő bi-
ciklist, ha az fél centire van 
tőle. Véleménye szerint a ke-
rítés öblösítésével vagy áthe-
lyezésével lehetne ezen vál-
toztatni, amíg nagyobb baj 
nem történik.

 Fényes Béla elöljáróban 
leszögezte: nagyon jó, hogy 
kerékpárutak vannak, s bár 
gyakran használja őket, neki 
nincsenek rossz tapasztala-
tai. Egyébként pedig az a 
véleménye, hogy nem táb-
lákon és felfestéseken mú-
lik a biztonságos közlekedés 
a bicikliutakon – hanem az 
emberek viselkedésén.

Koblencz Zsuzsa

Fényes Béla 

Kalocsainé 
Szegedi  
Erzsébet 

 Kovácsné 
Klázer Ildikó

 Monori 
Imréné

kiszállítás, rendelésfelvétel

„A Sertés hete”
(A 14. hét menüje – 690 Ft -ért)

2011. április 4. – április 8.

Levesek: Tarhonyaleves rizzsel, 
Tárkonyos burgonyaleves 

Főételek: Rakott burgonya,  
Juhtúrós, zöldséges penne,  

Csülök pékné módra, Gombával töltött 
sertésborda, Zöldbabfőzelék

Desszert: Gyümölcs 

Levesek: Erőleves gazdagon, 
Fokhagymakrémleves 

Főételek: Káposztás kocka, Vadas 
marha spagettivel, Rántott csirkecomb 
pirított burgonyával, Házi sültkolbász 

párolt káposztával, Lencsefőzelék
Desszert: Ízes palacsinta

Levesek: Legényfogó leves, 
Zöldbableves

Főételek: Pirított máj főtt 
burgonyával, Párizsi sertésborda, 

Rizses csirkeszárny, Sült pulykacomb, 
Párolt zöldségegyveleg

Desszert: Gyümölcs 

Levesek: Orjaleves csigatésztával, 
Burgonyakrémleves

Főételek: Mexikói tokány, Csirkezúza 
székelyesen, Rántott tengeri hal 

zöldsalátával, Gombás sertéstokány, 
Tejfölös burgonyafőzelék

Desszert: Diós nudli

Levesek: Alföldi marhagulyás,  
Hideg gyümölcsleves

Főételek: Magyaros sertésborda, 
Aszalt szilvával töltött csirkemell, 
Párolt marha tavasziasan, Töltött 

dagadó, Lengyeles kar�ol
Desszert: Gyümölcskocka

Közelednek a ballagások, esküvők!
Tartsa nálunk családi összejöveteleit a 

közelgő ünnepi alkalmakon!  
Hívja el hozzánk vendégeit, és ingyen 

használhatják a Vigadó Étterem 
különtermét. Fizethet többféle étkezési 
utalvánnyal vagy akár üdülési csekkel is.

Információ, asztalfoglalás:
Vigadó Étterem, Kossuth L. u. 65. 
06-30/395-4834, 06-20/824-8823

„Nem táblá-
kon és felfes-
téseken múlik 
a biztonságos 
közlekedés a 
bicikliutakon 
– hanem az 
emberek vi-
selkedésén.”



Közösség

8  |  Monori Strázsa 2011. 03. 29.  |   Április

„Az új géppel 
jóval maga-
sabb színvo-
nalon lehet-

ne ellátni 
a Monoron 
és környé-

kén élőket.”

rendelőinTézeT
Kritikussá vált a kardiológiai ellátás
Megfelelő műszaki felszerelés hiányában kritikussá vált a 
kardiológiai ellátás a monori szakorvosi rendelőintézetben. 

„A Zöldborsó hete”
(A 15. hét menüje – 690 Ft -ért)

2011. április 11. – április 15.

Áraink, étel elvitelhez:
Doboz: 50 Ft/darab

Szatyor: 20 Ft/darab

Levesek: Csontleves daragaluskával, 
Brokkolikrémleves 

Főételek: Mézes, mustáros cs.comb, 
Paradicsomos húsgombóc sósburg., 

Tejfölös sertésragu tésztával, Rántott 
cs.mell pirított burg., Zöldborsófőzelék 

Desszert: Sült alma

Levesek: Csirkebecsinált-leves, 
Paradicsomleves  

Főételek: Rakott kelkáposzta, Natúr 
sertés pirított gombával, Sertéspörkölt 
galuskával, Tengeri halas fusilitészta, 

Töltöttkáposzta
Desszert: Gyümölcspiskóta

Levesek: Zöldborsóleves, 
Póréhagymaleves sajtos krutonnal
Főételek: Káposztás kocka, Párizsi 
s.borda, Chilis bab tokány, Fűszeres 

túróval és lilahagymával töltött 
sertésborda, Fasírt, Kelkáposzta-főzelék

Desszert: Kókuszgolyó

Levesek: Lebbencsleves,  
Sertésraguleves

Főételek: Zöldborsós, csirkemájas 
sertésragu, Szezámmagos bundában 

rántott s.karaj, Ponty csíkok Orly 
módra, Rántott kar�ol tartármártással, 

Magyaros burg.főzelék
Desszert: Vargabéles

Levesek: Lencseleves füstöltcsülökkel, 
Gyümölcsleves

Főételek: Csirkemell csíkok strogano� 
módra párolt rizzsel, Hamburger, 

Főtt marha sóskamártással, Mátrai 
borzas szelet, Rántott camambert 

tartármártással, zizi-bizivel
Desszert: Csörögefánk

Az intézményt fenntar-
tó Pest Megyei Ön-
kormányzat gazdasági 

helyezte nem teszi lehetővé, 
hogy új ultrahang készülé-
ket vásároljon, a jelenlegi be-
rendezés technikai szintje és 
képminősége viszont szakma-
ilag elfogadhatatlan mértékű. 
A rendelő finanszírozása az 
utóbbi időben folyamatosan 
kedvezőtlenül alakult, így 

egyedül nem tudják kigaz-
dálkodni egy új ultrahang 
berendezés 7,2 millió forint-
ba kerülő beszerzését, ezért 
a lakossághoz fordulnak tá-
mogatásért. Az új géppel jó-
val magasabb színvonalon le-
hetne ellátni a Monoron és 
környékén élőket. A szakor-
vosi rendelőintézet várja a tá-
mogató adományokat a „Dr. 
Gombos Matild” Alapítvány 

Rajtolhatnak a Bölcső-
de felújítási és bővítési 
munkálatok Monoron. 

A hírről, Pogácsás Tibor pol-
gármester távollétében, dr. 
Babinszki György számolt 
be a március 8-ai projektnyitó 
rendezvényen. A Bölcsőde je-
lenlegi állapotában már több 
tekintetben elavultnak számí-
tott, így nélkülözhetetlennek 
bizonyult a felújítás. Ahhoz, 
hogy az intézmény európai 
színvonalon láthassa el fel-
adatait, megfelelően felújított, 
korszerű kiszolgáló helyiségek-
kel ellátott épületben esztéti-

kus környezetet és kulturált 
körülményeket kell biztosíta-
nia az érintetteknek.
 Az átépítés során a jelen-
legi épület egy új szárnnyal 
egészül ki. A tervezés során 
alapvető szempont volt a költ-
ségtakarékosság. Így a meglé-
vő épület minimális átalakítá-
sával, teljes rekonstrukciójával 
és egy új szárny kialakításával 
teszik rendezettebbé az intéz-
mény működését. A tervezés 
során figyelembe vették, hogy 
az épületet mozgássérült szü-
lők is meg tudják közelíteni. 
 PaJa

számlaszámára: 10103843-
63270300-01003007 (Buda-
pest Bank). Az alapítványt a 
személyi jövedelemadó 1 szá-
zalékának felajánlásával is 
támogathatják, amely szintén 
a rendelőintézet gép- és mű-
szerellátottságának javulását 
segíti elő. A felajánláskor a 
következő adószámot kell fel-
tüntetni: 18684254-1-13

PJ

A Máltai Szeretetszol-
gálat Orvoscsoportja 
immár másodszor ér-

kezett Monorra, hogy elvé-
gezze a Tabánban és a telep 
környezetében élők egészség-
ügyi szűrését.
 A hétvége ezúttal is 
orthopédiai, bőrgyógyászati, 
fogászati és szemészeti vizsgá-
latból állt. Rengeteg gyermek 
ekkor tapasztalta meg az első 
fogmosás élményét, a felnőtt 
lakosság nagy részénél pedig 
sikerült diagnosztizálni vala-
milyen betegséget. A csoport 
több mint 100 embert vizs-
gált meg, a már ismert mély-
re ható alapossággal.

 Az orvoscsoport az optikai 
vizsgálatok során 66 esetben 
javasolta szemüveg elkészíté-
sét, amelynek költségét a Ma-

gyar Máltai Szeretetszolgálat 
a Tutor Alapítvány segítsé-
gével minden esetben magá-
ra vállalta, így közel egymil-
lió forint értékben jutottak a 
rászorulók díjmentesen szem-
üveghez. A csoport emellett 
a szemfenéki vizsgálatok el-
végzésével és diabeteszes szö-
vődmények tetten érésével 
hat felnőttet mentett meg a 
fenyegető vakságtól.
 A vizsgálat során a tele-
piek segítették az orvosok 
munkáját, ebéddel és ön-
kéntes munkájukkal járul-
tak hozzá az esemény sike-
rességéhez.

Kis Dávid

fejleszTés

Tabán és KörnyéKe

Megkezdődött a bölcsődebővítés
Monor Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Virág utca 33. szám alatti 
ingatlanon álló Bölcsőde rekonstrukciójára és bővítésére a Szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívás Közép-
magyarországi Operatív Program KMOP-2009-4.5.2 -09 kódszámú programjában. 

Általános adatok
A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósul meg. Pályázati 
Közreműködő Szervezet: VÁTI Nonprofit 
Kft. Az elnyert támogatás összege: 80 mil-
lió Ft. A projekt teljes költsége: 142 076 000 
Ft. Tervező: ART VITAL Kft. Műszaki 
ellenőr: Antalterv Kft., Kivitelező: Horváth 
Építőmester Kft. Tervezett befejezés: 2011. 
május. 10. Meglévő férőhely: 60 fő, új férő-
hely: 15 fő. Dolgozói létszám: 26 fő, új mun-
kahely teremtése: 5 fő. A tervezett bővít-
mény bruttó alapterülete: 393,06 m2.

Szemüveget kaptak a rászorulók

 Az orvoscso-
port több mint 
száz rászoru-
lót vizsgált meg
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 Április 4-től 
300 négyzetmé-
teren 15 ezer féle 
terméket kínál a 
Goods Market

Kövál
Az illegális csatornahasználatról
A tavalyi év rendkívül csapadékos volt, ezért mind a csatornahálózatban, mind a 
szennyvíztisztító-telepen jelentős többletköltséget okozott és korábban nem jelentkező 
problémákat hozott a felszínre. A csatornahálózat és a szennyvíztisztító-telep működési 
zavarainak legfőbb okozója a hálózatba bekerült nagy mennyiségű csapadékvíz volt.

Hirdetés

„Tovább-
ra is rendsze-
resen prob-
lémát jelent 
részvénytár-
saságunknak 
a csatorna-

idegen anya-
gok csator-

narendszerbe 
juttatása.”

A további problémák el-
kerülése érdekében a 
Kövál Zrt. a tulajdon-

közösség önkormányzatai-
hoz fordult segítségért, kérve, 
hogy a csapadékvíz közcsator-
nába vezetésének visszaszorí-
tása érdekében helyi rendelet-
ben is intézkedjenek. A Monor 
képviselő-testülete által alko-
tott rendelet tavaly október 
1-je óta hatályban van, azóta 
szankcionálható az illegális és 
szabálytalan csatornahaszná-
lat. A helyi rendeletek mel-
lett a 38/1995. (IV.5.) Korm. 
rendelet 25. §. (10) bekezdé-
se is kimondja, hogy közcsa-
tornába csapadékvizet beve-
zetni tilos. 
 A KÖVÁL Zrt. a helyi ren-
delet hatálybalépését követő-
en egy speciális eszköz alkal-
mazásával ellenőrző akciót 
folytat, melynek keretében 
bizonyító erejű helyszíni pró-

bát végez, jegyzőkönyvben 
dokumentálja és fényképpel 
támasztja alá az észlelteket. 
Amennyiben az ellenőrzés 
alapján megállapítható, hogy 
az ingatlanról csapadékvizet, 
vagy illegálisan szennyvizet 
vezetnek a közcsatornába, to-
vábbá ha a csatornarákötés il-
legális, a helyi rendelet irány-
mutatása szerint a KÖVÁL 
Zrt. mint szolgáltató pótdíjat 
vet ki. A rendeletnek megfe-
lelően visszamenőlegesen le-
számlázhatja a díjfizetés nél-
küli csatornahasználatot, és 
egyúttal kötelezi a szabályta-
lan csatornahasználat meg-
szüntetését. Az együttműkö-
dés hiánya vagy megtagadása 
esetén szabálysértési eljárást 
kell kezdeményeznie. 
 A leírtakat figyelembe 
véve ezúton sokadszor kérjük 
Monor azon lakosait, akik 
a csatornát szabálytalanul 

használják, hogy a szabály-
talan és illegális csatorna-
használatot haladéktalanul 
szüntessék meg, mert az el-
lenőrzés során kiderített visz-
szaélések szankcionálásától 
nem tekinthetünk el.
 Továbbra is rendszeresen 
problémát jelent részvénytár-
saságunknak a csatornaidegen 
anyagok (állati trágya, rongy, 
konyhai hulladék, toll, állat 
feldolgozásából eredő hulla-
dék, gyerekjáték, pelenka, nem 
papíralapú higiéniai termékek 
stb.) csatornarendszerbe jut-
tatása. A vákuumos rendsze-
ren fennakadást, a nyomott 
és gravitációs rendszeren pe-
dig dugulást okoznak ezek a 
tárgyak. A bizonyíthatóan a 
kibocsátó hibájából keletkező 
dugulás elhárításának költ-
ségeit és egyéb, ebből a tevé-
kenységből adódó költségeket 
kénytelenek leszünk a kibo-

csátóra áthárítani. Sokszor 
már az ingatlanok belső csa-
tornarendszerén oly mértékű 
zsírkirakódások jelentkeznek, 
amelyek a szennyvíz távozá-
sát akadályozzák, az ingatla-
non belül vagy pedig a köz-
csatornában dugulást okoznak. 
Rész vénytársaságunk ennek 
csökkentése érdekében a köz-
csatorna hálózaton már si-
kerrel alkalmaz speciális 
enzimtablettákat. Ezek rend-
szeres használata a háztartá-
si szennyvíz zsírkirakódását 
megakadályozza, illetve elő-
segíti annak lebontását. Ezen 
segédanyagok használata fo-
kozottan ajánlott a konyhát is 
üzemeltető vendéglátó egysé-
geknél, de családi házas ingat-
lanok tulajdonosainak is kínál-
juk 50 darabos kiszerelésben, 
1000 forintos önköltségi áron, 
amely egy családi ház szenny-
vizének előkezelését két hónap 
időtartamra biztosítja.
 Az illegális és szabálytalan 
csatornahasználat visszaszo-
rítása, a felesleges költségek 
elkerülése érdekében kérjük 
a tisztelt lakosság együttmű-
ködését!

Takács Endre elnök, igazgató
Kövál Zrt.

Goods marKeT
Többet, olcsóbban
Április 4-től megújult épületben, még nagyobb árukészlettel 
várja vásárlóit a Móricz Zsigmond és a Mátyás király utca 
sarkán működő 100 forintos bolt. Szabó László tulajdonossal 
az árpilis 4-én nyíló Goods Market üzletben beszélgettünk.

A régi üzletünket mostan-
ra kinőttük, ezért úgy 
határoztunk, hogy na-

gyobb épületbe költözünk, így 
vásárlóinkat magasabb szín-
vonalon szolgálhatjuk ki. Cí-
münk változatlan marad, az 
új üzlet a korábbi 100 forintos 
bolt mellett található. Új üz-
lethelyiségünkben ezentúl, az 
eddigi 100 helyett, 300 négy-
zetméteren, tágas, szép kör-
nyezetben várjuk a vásárlókat. 
A nagyobb térnek köszönhe-
tően árukészletünket is bőví-
teni tudjuk, a nyitás után kö-
zel 15 ezer féle termék közül 
válogathatnak a hozzánk be-
térők. Nálunk valóban min-
den fellelhető, kínálatunkban 
egyaránt szerepel vegyi áru, 
konyha- és lakásfelszerelés, 
de papír és írószer, valamint 
bizsu és dekorkozmetikum is. 
Legyen szó akár ajándékról, 
játékról illetve bármilyen ház-

tartási cikkről, érdemes ná-
lunk kezdeni a keresgélést, itt 
mindenki megtalálja a legin-
kább megfelelő terméket. Na-
gyon fontos számunkra, hogy 
eleget tegyünk a vásárlók igé-
nyeinek, ezért vásárlói kérésre 
bármit megrendelünk, és né-
hány nap alatt meg is hozzuk 
áruházunkba – mondta Sza-
bó László.
 – A Goods Market a 100 
forintos bolthálózat alapja-
in jött létre és szintén fran-
chise rendszerben működik. 

A mostanra országszerte 250 
üzletet működtető hálózat 
árai rendkívül alacsonyak – 
hangsúlyozta Szabó László. 
–  Új üzletünk méretében és 
kínálatában is állja majd a 
versenyt a multinacionális 
üzletláncokkal, ám azoknál 
a legtöbb esetben kedvezőbb 
árakon kínáljuk termékein-
ket. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy vevőink ol-
csón vásárolhassanak, s több 
termékhez juthassanak. Igen 
alacsony árréssel dolgozunk, 
így sokkal olcsóbban kínál-
juk termékeinket, mint a 
szupermarketek. Emellett 
nagyon fontosnak tartjuk 
a gyors és szakszerű kiszol-

gálást, ezért új üzletünkben 
vonalkódos rendszert is ki-
alakítunk, ami segít átlátni 
árukészletünket is, így köny-
nyebben tudjuk újrarendelni 
a fogyófélben lévő terméke-
ket. Az április 4-ei nyitásig 
is érdemes ellátogatni hoz-
zánk, hiszen boltunk a régi 
épületben folyamatosan üze-
mel, ahol barátságos eladó-
ink mindenben állnak ren-
delkezésükre.  (x)

Goods Market
Monor, Mátyás k. u. 53.
(Móricz Zs. u. Mátyás k. u. sarok)
Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-13 
Web: www.szaboszazforintos.hu
Telefon: 06-20/33-55-192

 Továbbra is 
a Móricz Zsig-
mond, Mátyás 
király utca sar-
kán érdemes el-
kezdeni a vásár-
lást Monoron
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comenius proGram
Toscanában jártak

Lapunk olvasói már több híradásunkból is tájékozódhattak „Az 
alkohol és az iskola” című kétéves nemzetközi program aktuális 
eseményeiről, amelynek most egy újabb fejezetét mutatjuk be. 

Az Európai Unió Co-
menius Programja 
Tempus Közalapítvá-

nyának segítségével a monori 
gimnazisták (belga, német 
és olasz társaikkal együtte-
sen) keresik a megoldást a 
fiatalkori túlzott alkoholfo-
gyasztás hatásos visszaszorí-
tására, illetve az alkohol kul-
túrált – a művészetekben is 
megjelenített – fogyasztásá-
ra, pozitív kapcsolatteremtő 
lehetőségeire. 
 A 2009. novemberi – monori 
– programegyeztetés után már 
a másik három ország terüle-
tén is találkoztak egymással 
a diákok. Legutóbb az itáliai 
Toscanában, Pratóban műkö-
dő Niccolo Copernico Gimná-

zium látta vendégül őket. Feb-
ruár 19. és 23. között ott 5 
középiskola 42 diákja egyez-
tette az összegyűjtött anyago-
kat. Az eddigi novellák, pla-
kátok és kreatív multimédiás 
kifejezőeszközök után most – 
a diákok és a szülők számára 
egyaránt mindenütt jól érthe-
tő, a program célját kifejező – 
szórólapokat készítettek.
 A monoriakat – a két kísé-
rő, felkészítő tanárnő mellett 
– öt (11-12-13-os) diák kép-
viselte. A nemzetközi diák-
barátkozás – a szeszes italok 
nélkül is(!), és a francia mun-
kanyelven kívül az olasz és 
angol segítségével – nagyon 
hamar kialakult. A közös pro-
jektmunka és óralátogatás 

mellett jutott idő pizzázás-
ra, fagylaltozásra is. Takács 
Etelkának (13.A)  például na-
gyon ízlett a sok zöldséges 
tészta, az újszerű olívaolajos 
ételek. És valamennyiüknek 
nagy élményt jelentett – a 
szervezett kirándulások so-
rán – Firenze és Pisa pa-
tinás épületeinek, utcáinak 
szépsége. Elsősorban pedig 
az idegen nyelvek használa-
tának sikerélménye. 
 Ez a projektmunka-sorozat 
májusban zárul, Belgiumban. 
Az eddigi találkozók anyagá-
ból, fényképeiből szép kiállí-
tás volt a JAG aulájában, a 
gimnázium 60. évfordulójá-
nak ünnepsége alkalmából.

B. G.   

Február 26-án a Telepi Vöröskereszt ze-
nés-táncos farsangi bált rendezett. A jó 
hangulatú  összejövetelen id. Sinkovicz 
László is részt vett, aki a  közelmúltban 
ünnepelte  80. születésnapját. Sinkovicz 
László feleségével, Évával alapította meg 
és évtizedekig vezette a mára 200 ta-
got számláló Telepi Vöröskeresztet. Irá-
nyításuk során elsősorban a rászorul-
tak megsegítésére, valamint a térségben 
élő idős emberek gondozására fordítot-
tak kiemelt figyelmet. Kiváló kapcso-
latot alakítottak ki és ápolnak a Vö-
röskereszt Pest Megyei Szervezetével, 
valamint a környéken tevékenykedő ci-
vil szervezetekkel.
 A Sinkovicz házaspár két évvel ezelőtt 
adta át a közösség irányítást Gyenge Jú-
liának. Az új vezető munkáját Baliné 
Ildikó, Murvainé Irén és Bokrosné Má-
ria segíti. Az egyesület, korábbi segítő 
tevékenységének folytatása mellett, szá-
mos színvonalas programot, kirándulást 
is szervez, melyhez továbbra is minden 
támogatást megkap a Sinkovicz házas-
pártól.

A Telepi Vöröskereszt életéből

Minden hónap első szom-
batján, 9-11 óráig Mese-
szombat: interaktív me-
sefoglalkozás kicsiknek és 

nagyoknak. Minden hónap 
második szombatján, 9-11 

óráig Kézműves szombat: családi kéz-
műves foglalkozás. A könyvtár dolgozói 
szeretettel várnak minden kedves érdek-
lődőt szombatonként, akik szívesen hall-
gatnak meséket és megismerkednének kü-
lönböző kézműves technikákkal.
 Április 11-én, hétfőn délután fél 5-kor 
Orosz Dávid és a Monori Ikrek Stúdió-
jának költészet napi műsorárára kerül 
sor a Városi Könyvtárban (Monor, Kos-
suth Lajos u. 88., tel.:06-29/412-246)

Hajdú Zoltánné

Könyvtári programok

Monor, Petőfi S. u. 8. 
Tel.: 06-20/367-9854
Nyitva: H-P: 8.30 - 17.00    

Szo: 8.30-12.30

Monoron a Szolgáltatóházban                MEGNYITOTTUNK! 

Nézzen be hozzánk!

 Vicces ajándékok
 Dísz- és zselégyertyák, mécsestartók, párologtatók

 Öngyújtók, cigare�atárcák, hamutartók

 Plüssáruk
 Bizsu- és féldrágakő ékszerek

 Fülbevalók, karkötők, nyakláncok

  Hajpántok, hajráfok, hajcsatok  

és még sok más....
 Saját fényképes EGYEDI AJÁNDÉKOK

RIXI

Ny.: K-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

Az Olcsó cipők boltja! 

Gyermek tornacipők 

Tavaszi színes táskák, 
cipők, ővek vására!

Új helyen!
Monor, Kiss Ernő u. 3.

már 850 Ft-tól
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A nagy érdeklődésre való tekintettel 2011. 
április 30-án, szombaton a Monori Borút 
Egyesület harmadik alkalommal szerve-
zi meg strázsahegyi takarító akcióját. A 
Kövál Zrt. e napon a rendezvény kereté-
ben összegyűjtött hulladékot térítésmen-
tesen átveszi. Felajánlásukat a szervezők 
ezúton is köszönik. 
 Gyülekező 9 órakor a Szent Orbán té-
ren. A szervezők kérik az érdeklődőket, 
hogy telefonon (06-20-200-2882) vagy 
e-mailban (monoriborutegyesulet@gmail.
com) jelezzék létszámukat, mert annak 
függvényében készítik el az ebédet.

Strázsahegyi takarítás

polGárőrséG
A közbiztonságért dolgoznak
Március 5-én tartotta rendes éves közgyűlését a Monori Polgárőr 
Egyesület, amelyen beszámoltak az előző év eseményeiről. A 
rendezvényen részt vett többek között Pogácsás Tibor polgármester 
és Kelemen József alezredes, a városi rendőrkapitányság vezetője.

A monori téglagyári dűlő pincesorán, március 5-én, első alkalommal 
rendezték meg a házilag készített kolbász- és szalámi kóstolót és versenyt.

Háry József, az egyesület leköszönő el-
nöke, országos kitekintésében elmond-
ta, hogy 2010-ben a Magyarországon 

működő 2088 egyesület közel 90 ezer polgárőr 
tagja 8,1 millió óra szolgálatot tejesített tavaly, 
amely szerény számítások szerint is 8,1 mil-
liárd forint önkéntesen, a közösségért vállalt 
munkának felelt meg. Ebből a monori egye-
sület is kivette részét 39 fős tagságával.
 Nagy Zoltán szolgálatvezető, az egyesü-
let januárban megválasztott elnöke a 2010-
es évvel kapcsolatban megemlítette, hogy 
a monori polgárőrség 2313 óra szolgálatot 
adott, a tagok pedig együttesen 5602 órát 
dolgoztak a közösségért.

 Pogácsács Tibor polgármester megkö-
szönte a polgárőrség tavalyi évben végzett 
munkáját, illetve ezen a fórumon is hang-
súlyozta, hogy a város vezetői kiemelt fel-
adatuknak tekintik a közbiztonság javítását 
Monoron. Ezért is hozták létre a rendőr-
séggel közösen a térfigyelő kameraredszert, 
amelyből 16 rendőrségi kamera már műkö-
dik, a 16 önkormányzati és a 3 MÁV-kame-
ra pedig hamarosan átadásra kerül. A ka-
merák rendőrségre érkező képét a nap 24 
órájában figyelik, illetve rögzítik. A rend-
szer üzemeltetését és a kamerák biztosí-
tását is az önkormányzat finanszírozza, 
amely ugyan nagy terhet ró a városra, de 

www.iriszoptik.hu

Térjen be 

hozzánk, hogy  

átadhassuk Önnek  

tavaszi ajándékunkat! 

Monor, Móricz Zs. u. 4.

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

Monor, Egészségház I.em. 105. 

Nyitva: 815 -17

 

      Szebbet, jobbat, 

            
      olcsóbban

    Szem Írisz 

   Optika üzletek:

06-30/9619-706

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.

Nyitva tartás: Nyári: K–V: 9–20  Hétfő szünnap

Tel.: (29) 413-255

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

Főzött 
fagyi

Monori kolbász- és szalámikóstoló

Szekszárdi Anette pincéjében kilencfé-
le kolbászt és három szalámit kóstol-
hattak és értékelhettek a jelenlévők. 

A zsűri végül a Tóth László, Gergely Sán-
dor és Prokopecz János által készített fi-
nomságot ítélte a legjobbnak. 
 Az ízletes ételek és italok élvezetén kí-
vül a rendezvény alkalmat teremtett arra 
is, hogy találkozhassanak, beszélgessenek 
és együtt mulassanak a helybeliek. Balogh 
Péter szervező hagyományteremtő szándék-
kal indította el a kóstolót, így azt jövőre, 
március harmadik szombatján ismét meg-
rendezik majd. A következő évben, a tervek 
szerint, kolbászon és szalámin kívül, házi-
lag készített füstölt szalonnát és sonkát is 
kóstolhatnak a résztvevők. 
 A szervezők bíznak abban, hogy a kez-
deményezésből népszerű városi rendezvény 
lesz. Jövőre várnak mindenkit, aki meg kí-

vánja mérettetni a saját maga által készí-
tett kolbászt vagy szalámit, vagy belekós-
tolna mások disznótorosába.

Már Anna

a közbiztonságot mindenképp javítani kell 
Monoron. Erre okot ad az a 2009-es kimu-
tatás is, amely szerint a 250 kis és közepes 
magyarországi város közül a bűnügyi fer-
tőzöttség tekintetében városunk a nem ép-
pen előkelő 19. helyen szerepel.
 Kelemen József alezredes tájékoztatójá-
ban kiemelte, hogy ugyan nőtt a tavalyi 
évben a városban elkövetett bűncselekmé-
nyek száma, de a Monori Rendőrkapitány-
ság a 13 Pest megyei kapitányság között a 
harmadik legeredményesebb volt, a nagy 
kapitányságok között pedig a legjobb he-
lyen végzett, annak ellenére, hogy folyama-
tos létszámhiánnyal küzdenek. Tisztában 
volt ugyanakkor azzal is, hogy az itt élők 
biztonságérzetét nem a statisztikák befo-
lyásolják leginkább, hanem az, hogy ők mit 
tapasztalnak. Ezért is tartotta fontosnak 
az együttműködést az önkormányzattal 
és a polgárőrséggel, mert véleménye sze-
rint csak közösen lehet eredményeket elér-
ni ezen a téren.

Papp János

A szerkesztőség elérhetőségein. Tel.: 06-30-467-7216, 
Fax: 06-29-412-587, E-mail: szekerka.janos@monornet.
hu, Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67.  (a Vigadó első 
emeletén) Hirdetések leadása minden hónap 20-ig. 
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfeladás a Monori Strázsába
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CSATLAKOZZON MAGÚJULÓ SÉTÁNYUNK CSAPATÁHOZ!
 Kiadó üzlethelyiség 26 m2  Irodhelyiségek 30-100 m2  
 Kossuth L. u 77.szám alatt kiadó-eladó gépkocsi beálló helyek sorompóval lezárt parkolóban

VÁSÁROLJON LAKÁST KOCKÁZATMENTESEN  
azonnal költözhetően a belváros szívében!

 3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 közötti KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK.
 ELADÓKIADÓ PARKOLÓHELYEK a sétány alatt található mélygarázsban.

Információ:  06-29/572-782

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

Tavaszi kollekció

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

Óriási kiárusítás!

MÁRKABOLT

Szépítőműhely  
             és szolárium

Belvárosi 
sétány

Újdonság 

Monoron!          

Lágyfagylalt

Helyben sütött friss pékáruval, 
szendvicsekkel, sütemények-
kel, lágyfagylalttal várja kedves 
vásárlóit a hét minden napján 
06–20 óráig.

HALLÓ 
SÖRÖZŐ 
A környék legkedvezőbb 
áraival várjuk régi és  
új vendégeinket!

Húsvéti 
dekorációk 
nagy válasz-
tékban.

Új üzleteink: 

Sokoldalú, egész napos rendezvénnyel emlékezett hat évtizeddel 
ezelőtti megalakulására Monor első középiskolája. 

jaG
Hatvanéves lett a gimnázium

Március 5-én a József Attila Gimná-
zium és Közgazdasági Szakközépis-
kolába kora reggeltől folyamatosan 

érkeztek azok az előadók, akik egykor ott töl-
tötték diákéveiket, azóta pedig olyan (sokan 
már nemzetközileg is elismert) eredményeket 
értek el szakterületükön, aminek tapasztala-
tai nagyon hasznosak lehetnek jelenlegi utó-
daiknak.
 8 és 11 óra között rendhagyó órák kereté-
ben egy-egy osztály, illetve jelentkező csoport 
meghallgathatta a 41 előadó valamelyikét. A 
választás nem volt könnyű, mert az életlehető-
ségektől kezdve a legkülönbözőbb pályák bemu-
tatásáig sok elméleti és gyakorlati információt 
kaphattak. Több előadás hangzott el például 
a pszichológiával, a földrajzzal, a biológiával, 
az állatok viselkedésével, a környezetvédelem-
mel, a joggal, az önkormányzati munkával, a 
filmmel és a hittel kapcsolatban. Jeles egye-
temi oktatók és országosan ismert médiasze-
mélyiségek mellett középiskolai tanár, dráma-
pedagógus, általános iskolai igazgató, bírósági 
dolgozó, gazdaságpolitikus, akusztikus, tűz-
szerész, nyomozó, képzőművész, Márai-kutató, 
versenyautó-tervező és Európa-díjas virágkö-
tő is beszélt munkájának eredményeiről. 
 A rendhagyó órák után Megyeri István igaz-
gató köszöntötte iskolája tanulóit a JAG tor-
nacsarnokában. Nem volt monori diák – kezd-
te –, de a 38 év alatt monori tanárrá vált, és 
ezért úgy érzi, hogy a sors különös kegyeltjé-
nek tekintheti magát. 
 A szavait követő Staféta című műsor a nosz-
talgia, a pátosz és a diákhumor elemeit egy-
aránt felhasználva idézte fel az eltelt időszak 
emlékeit: Hogy nem szakadt meg a nemzedéke-
ket átfogó lánc. Hogy jelenleg is 27 olyan tag-
ja van a tantestületnek, akik itt érettségiztek, 
és tanárként is ide tértek vissza. Hogy a vala-
ha indult 2 osztály 75 tanulója után most 23 
osztály 814 diákja jár ide (és további 31 ötöd-
éves). Hogy míg másutt iskolákat zártak be, 
a JAG-nak – minden múlt- és jelenbeli pénz-
ügyi nehézség ellenére is – sikerült épülni és 
szépülni. Hogy az itteni gyökerekből táplál-
kozva sokaknak sikerült innen magasra szár-
nyalnia. 
 A diákság által nagy tetszésnyilvánítással 
fogadott műsor után hasonló sikert arattak a 
volt és jelenlegi JAG-osokból alakult zeneka-
rok, az innen induló Strázsák Néptáncegyüttes, 
az énekverseny helyezettjei és a tanári kórus 
(bizonyítva, hogy „Nem csak a húszéveseké a 
világ!”).
 A felnőtt generáció, az öregdiákok részére 
meghirdetett délutáni program, hasonló hőfo-
kon folytatódott. A JAG szépen felújított szín-
pados terme szűknek bizonyult, az érdeklődők 
nagy száma miatt még a szomszédos helyiség-
ben képernyőn követhető eseményeket is sokan 
állva nézték. Pogácsás Tibor polgármester az 
eredményes múlt után szép jövőt kívánt az is-
kolának. Az „öregdiákok” nevében Kampfl Já-
nos emlékezett, felidézve, hogy gyermekei is 

ide jártak. Dóra lánya most is versmondással 
tisztelte meg az ünnepséget. Megyeri igazga-
tó úr továbbra is követendőnek nevezte Oláh 
István hitvallását: „Mi azon fáradozunk, hogy 
jellemes, igazmondó, a másik embert becsülő, 
szépet és igazat szerető emberekké formálód-
janak iskolánk tanulói.” Itt is köszönte a lehe-
tőséget, hogy ebben részt vehetett. A Staféta 
című műsor ebben a korosztályban is erős ér-
zelmi húrokat pendített meg, hiszen a nézők 
közül sokan részesei voltak a képekben illet-
ve filmrészletekben felvillantott iskolatörténe-
ti pillanatoknak. 

 A Jag-falva Díszpolgára cím – a jubileumi 
évre való tekintettel, az alapszabály szerint 
– most a szokásosnál nagyobb számban vált 
kiadhatóvá. Az iskola alkalmazottai mellett 
kaphatták „a díjat azok a régi diákok, akik ki-
emelkedő tudásukkal és munkájukkal, példaér-
tékű életükkel évtizedekig szolgálták a közjót. 
Mindenkor jó szívvel vállalták iskolájukat, és 
ezzel jó hírünket, hitelünket emelték.” E szem-
pontunknak annyian megfeleltek, hogy nem 
volt könnyű a választás. A 13 mostani díja-
zott követhető példát állított a jelenlegi diák-
ság elé, hogy ebből a vidéki iskolából, az itt 
szerzett alapokról milyen szakmai magaslato-
kig lehet eljutni. A következőkben csak táv-
irati stílusban van módunk felsorolni a kitün-
tetettek jellemzőbb adatait.
 Dr. Babinszki György (közgazdász, alpol-
gármester) a JAG iskolaszékének elnöke, az 
Oláh István Alapítvány Kuratóriumának tagja. 
Maga és családjának minden tagja e gimná-
ziumban végzett. Az iskola minden nagy be-
ruházását támogatta, segítette. Dr. Hortobá-
gyi István (főiskolai tanár, az ELTE TTK volt 
dékánhelyettese, az ELTE Tanító- és Óvókép-
ző Karának nyugalmazott főigazgatója) a ma-
tematika tanulmányok kandidátusa. Mind a 
tanári továbbképzésekben, mind a diákok ver-
senyfelkészítésében nemzetközileg is elismert 
eredményeket ért el. Dr. Károssy Csaba (fő-
iskolai tanár, a földrajztudományok kandidá-
tusa) a Berzsenyi Dániel Tanítóképző Főiskola 
Földrajz Tanszékének volt vezetője, több ki-
emelkedő tudományos társulat tagja. Koblencz 
Zsuzsa (újságíró) a helyi, körzeti és országos 
lapokban rendszeresen és igényesen tudósít a 
JAG fontos eseményeiről. Major János (költő, 

közéleti író) már itteni gimnazistaként olyan 
dolgozatot írt József Attila monori nevelőszü-
leiről, hogy az e témát kutató akadémikust is 
korábbi adatainak helyesbítésére kötelezte. Dr. 
Pál József (tanszékvezető egyetemi tanár, a 
JATE rektorhelyettese) volt a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériumának helyettes 
államtitkára, az Olasz Köztársaság tisztelet-
beli konzulja, a Római Magyar Akadémia tu-
dományos igazgatója. A Világirodalom (2005) 
című kötet főszerkesztője. Pártai Lucia (mete-
orológus, matematikus) műholdas mérésekkel 
ő hozta létre az első hazai élő televíziós me-
teorológiai műsorsorozatot. A tv nézők hosz-
szú éveken keresztül az ő időjárás-jelentéseire 
ébredhettek (többször monori adatokat, uta-
lásokat is hallva). Péterffy András (operatőr, 
filmrendező) számos elismert, ma is játszott 
dokumentum- és portréfilm szerzője. Szomo-
rú aktualitás, hogy napjainkban kerül bemu-
tatásra a tv-ben, a közelmúltban elhunyt ifj. 
Pleszkán Frigyes zongoraművészről készített 
„Jazzember” című filmje. Poór Mária (színész-
nő, volt a Magyar Rádió szerkesztőriportere, 
műsorvezetője) számos nívódíjban, miniszte-
ri kitűntetésben részesült. Drámapedagógus. 
A délutáni JAG ünnepség az ő versmondásá-
val kezdődött. Dr. Topál József (etológus, a 
biológiai tanulmányok kandidátusa) az MTA 
Pszichológiai Kutatóintézete Fejlődéspszicho-
lógiai Osztályának főmunkatársa, többek kö-
zött a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szö-
vetség elnöke. Tudományos diákkörünk egyik 
fő támogatója. Viczkó Istvánné (pénzügyi 
előadó, gazdasági vezető) Monor Város Ön-
kormányzatában több iskola pénzügyeit irá-
nyítja, a Pedagógusok Szakszervezetében az 
Országos Számvizsgáló Bizottság elnöke, vá-
rosi gyermeknapok szervezője, alapítványok 
kuratóriumának tagja, hosszú ideig a JAG 
Szülői Munkaközösségének kiváló vezetője. 
 Végül az iskola két oktatója: Bódisné Marsik 
Ildikó (az angol, orosz, olasz, etika munkakö-
zösség vezetője, kiemelkedő osztályfőnöki, pe-
dagógiai, emberi erényeivel), illetve Szuhányiné 
Szappanos Éva tanárnő (a rajz, vizuális és 
környezetkultúra multimédia szak megújító-
ja, számos kreatív oktatási forma kidolgozója, 
több ismert művésztanítvány elindítója) érde-
melte ki e kitüntetést.
 Az iskola több épületében és szintjén kü-
lönböző kiállítások voltak. Elkészült és vásá-
rolható volt a színvonalas jubileumi évkönyv, 
ami az 50. évforduló utáni (2001-2011) idősza-
kot örökíti meg. Annak ellenére, hogy március 
5. előtt néhány héttel jelent meg csak a felhí-
vás, 25 osztály tudta erre az alkalomra meg-
szervezni itt az osztálytalálkozóját. A JAG-
falva Öregdiákok Egyesülete ott is várta, és 
továbbra is lehetővé teszi (adataik JAG-hoz 
való továbbításával) a körükhöz való csatla-
kozást.
 Volt fogadás, nosztalgia menzavacsora, öreg-
diákbál. Az iskola minden szellemi és fizikai 
dolgozója, diákja, szülői munkaközössége és 
támogatója kivette a részét a rendezvény meg-
valósításából. Így talán minden résztvevőhöz 
eljutott a nap mottójának üzenete:
 „Élj a mának úgy, hogy emlékezz a tegnap-
ra, és holnap ne kelljen semmit megbánnod.” 
(Véghelyi Balázs)

Bolcsó G.

 Részlet a jubileumi ünnepségből



CSATLAKOZZON MAGÚJULÓ SÉTÁNYUNK CSAPATÁHOZ!
 Kiadó üzlethelyiség 26 m2  Irodhelyiségek 30-100 m2  
 Kossuth L. u 77.szám alatt kiadó-eladó gépkocsi beálló helyek sorompóval lezárt parkolóban

VÁSÁROLJON LAKÁST KOCKÁZATMENTESEN  
azonnal költözhetően a belváros szívében!

 3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 közötti KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK.
 ELADÓKIADÓ PARKOLÓHELYEK a sétány alatt található mélygarázsban.

Információ:  06-29/572-782

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

Tavaszi kollekció

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

Óriási kiárusítás!

MÁRKABOLT

Szépítőműhely  
             és szolárium

Belvárosi 
sétány

Újdonság 

Monoron!          

Lágyfagylalt

Helyben sütött friss pékáruval, 
szendvicsekkel, sütemények-
kel, lágyfagylalttal várja kedves 
vásárlóit a hét minden napján 
06–20 óráig.

HALLÓ 
SÖRÖZŐ 
A környék legkedvezőbb 
áraival várjuk régi és  
új vendégeinket!

Húsvéti 
dekorációk 
nagy válasz-
tékban.

Új üzleteink: 
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Hirdetés

A legutóbbi választások után kicserélődött a monori 
cigány kisebbségi önkormányzat teljes vezetősége. 
Képzett, fiatal emberek kerültek pozícióba, akikről az 
őket ismerő helybeliek azt állítják: „nagy fába vágták 
a fejszéjüket, viszont megvan hozzá a fejszéjük.” 

KisebbséG
Fejsze a nagy fában

„A tanoda af-
féle „sikerori-
entált” nap-

közi, ahol, 
ha valaki lel-
kiismerete-

sen elkészíti a 
leckéjét, oda-
ülhet a szá-
mítógéphez, 
játszhat, mi-

közben azt 
is megtanul-
ja, hogy „va-

lamit va-
lamiért!”

Beszélgetésünk első ne-
gyedórájában kiderül: 
a földön járnak, pon-

tosan tudják, mire vállal-
koztak. Tisztában vannak 
vele, mit tart a helyi, több-
ségi közvélekedés a cigány-
ságról, ennek okait is jól is-
merik. Ami az eddig eltelt 
időben meggyökeresedett, 
ha még oly rossz is, azon 
már nem tudnak változtat-
ni – vallják. De amit most 
elkezdtek, annak a követke-
ző generációk életében már 
meg kell mutatkoznia. Ki-
dolgozott stratégiával, rész-
letes tervekkel láttak mun-
kához – állítja Oláh Zsolt, 
a CKÖ elnöke, aki szerette 
volna, ha ebben az írásban 
munkájuk szakmai megala-
pozottsága is megmutatko-
zik. Terjedelmi okok miatt 
ez alkalommal nem térhe-
tünk ki minden részletre, hi-
szen, mint ő maga is mondta: 
„ezer szálon futunk egyszer-
re”. De mindenképpen érde-
mes megismerkedni e fiatal 
csapattal, s legalább néhány, 
igen fontos „szállal”.

Érettségit kapott ajándékba

Oláh Zsolt a cigánytelepen 
nőtt fel. Igaz, a szülőháza ki-
magaslik a szomszédos put-
rik közül, mert az édesap-
jának mindig volt munkája 
– mondja. Amikor kisgye-
rekként azt látta a tetőteres 
ház erkélyéről, hogy amíg az 

édesanyja a konyhában süti 
a bundáskenyeret, addig lent 
a többi gyerek vasakat von-
szol mezítláb a porban, hogy 
azok árából ennivalót vehes-
sen, nem csak sajnálta őket, 
de úgy érezte: ez nem ma-
radhat így. 
 Neki az volt a „mákja” – 
meséli – hogy az osztály-
főnöke, Csuba Jenő tanár 
úr felkereste a szüleit, hogy 
megértesse velük: a gyereket 
tovább kell taníttatniuk. De 
ahhoz cipő kell, meg ruha, 
tankönyvek – aggodalmas-
kodtak a szülők, akikre alig-
hanem az is hatással lehetett, 
hogy amikor az iskolai balla-
gás – ami a romáknál ugyan-
csak nagy ünnepnek számít 
– előtt megkérdezték Zsoltot, 
milyen ajándékot kér, a gye-
rek azt felelte: érettségit.
 A Magyar Soros Alapít-
vány segítségével leérettségi-
zett, majd a vendéglátóipar-
ban talált munkát, s angolul 
tanult: szerencsét próbált 
Londonban is, ahol egy pa-
tinás, 300 éves kávésboltban 
szolgálta ki 128-féle kávéval 
és 138-féle teával a közönsé-
get, nem ritkán a kényes ízlé-
sű arisztokráciát. Bár ottani 
tapasztalatairól ma is élve-
zettel mesél, hazakívánkozott. 
Kint szerzett keresményüket 
apósa nászajándékával kiegé-
szítette, abból vehettek egy 
kis házat Monorierdőn a fele-
ségével. Előbb a monori gyer-
mekotthonban kapott nevelői 

állást, majd a Máltai Szere-
tetszolgálat ajánlott fel szá-
mára munkalehetőséget. Szo-
ciális munkás lett a telepen, 
s mindmáig tanul, jelenleg 
éppen a kistérségi vidékfej-
lesztő szakon – ahová Maka 
István, a CKÖ vezetőségének 
tagja is jár.

„Sikerorientált” napközi

Maka István állami gondo-
zottként cseperedett fel, két 
testvérével együtt. Ötévesen 
került otthonba, Dabason 
érettségizett közgazdasági 
szakközépiskolában, pénz-
ügyi-számviteli szakon. Ma 
is a dabasi lakásotthonban él, 
de a munkája már Monorhoz 
köti: ő is szociális munkás 
a telepen. Vezetője annak 
a tanodának, amelyet más-
fél éve működtetnek a tele-
pen, s ahová kezdetben há-
rom-négy gyerek tévedt be, 
ma pedig már negyvenen, 
ötvenen is ott töltik a dél-
utánjaikat, hétfőtől péntekig. 
A tanoda afféle „sikerorien-
tált” napközi, ahol, ha vala-
ki lelkiismeretesen elkészíti 
a leckéjét, odaülhet a szá-
mítógéphez, játszhat, miköz-
ben azt is megtanulja, hogy 
„valamit valamiért!”. Az el-
telt idő alatt pedig nem csak 
a tanoda lett népszerű, de 
Maka István is elnyerte a 
gyerekek szinte feltétel nél-
küli bizalmát. „Elmondom 
neked a titkomat, de ha to-
vább adod, nem leszel töb-
bé a barátom” – avatja be a 
tanítványa a családja terve-
ibe, miközben kézen fogva 
ballagnak hazafelé az iskolá-
ból. Aki nem tapasztalt még 
hasonlót, nem tudhatja, mi-
lyen nagy dolog ez. 
 Mivel pedig Maka István 
tehetséges sportoló – tagja 

volt a roma fociválogatott-
nak – kézenfekvő, hogy a 
legközelebbi tervek között 
szerepel a gyerekek sporto-
lási lehetőségeinek megte-
remtése is. S szeretne meg-
fizethető albérletet találni a 
városban, hogy mindig elér-
hető legyen. 

Kicsin múlhat egy ember sorsa

Gulyás Mária már általános 
iskolásként is jó tanuló volt – 
meséli – és a szülei is folyton 
mondogatták, milyen fontos 
a tanulás. Édesapja – aki-
nek szerencsére volt munkája, 
így nem kellett nélkülözniük 
a gyerekeinek – egy cigány 
magazinban fedezte fel azt a 
pályázatot is, amelynek se-
gítségével Marika, majd a 
húga is továbbtanult. Érett-
ségi után újabb tanfolyamok 
következtek, a kereskedelem-
ben talált munkát, majd egy 
vargabetűvel a monori föld-
hivatalban helyezkedett el, 
előadóként.
 Mivel a saját példájából 
megtanulta, egy gyerek szá-
mára is mennyire fontos az 
ösztönzés, nemkülönben, 
hogy legyen mellette valaki, 
amikor jó vagy rossz között 
választania kell – kiváltkép-
pen, ha a saját családjára 
nem számíthat – úgy érzi: a 
kisebbségi önkormányzat-
nak, s neki magának is, eb-
ben ugyancsak szerepe és fe-
lelőssége van. Még ha csak 
azt kell elintézni éppen, mi-
ből vegyen utazási bérletet 
az a diák, akinek esetleg ezen 
az apróságon múlik a sorsa.

Cigányból rendőr is lehet

Gulyás István épületszob-
rász a választások idején még 
nem lehetett biztos benne, 

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése
ÜGYFÉLFOGADÁS: hétfőtől péntekig

délelőtt: 9–12 óráig, délután: 16–18 óráig
Előzetes telefonegyeztetésre más időpontban is! Tel.: 06-30/618-6666

M O N O R       K F T .

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

 Végrehajtások kiváltása
  Szabad felhasználású, építési- és felújítási hitelek
 Kamattámogatott vásárlási hitelek
  Személyi kölcsönök minimális feltételekkel 
  Adósságrendezés
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„Örülnék, ha 
az én példám-
ból azt látnák 

a gyerekek, 
hogy egy ci-

gányból nem 
csak bűnöző 
lehet, hanem 

rendőr is.”

 Pontosan  
tudják, mire  
vállalkoztak

hogy sikerül megvalósítania 
az elképzelését, február el-
seje óta azonban a rendőr-
ség közrendvédelmi állomá-
nyának tagja. Az Adyligeti 
Rendészeti Szakközépisko-
lában van kiképzésen, de – 
mint megfogalmazza –„már 
abban a megtiszteltetésben 
részesültem, hogy egyenru-
hával és őrmesteri ranggal 
ruházott fel a testület, amit 
még természetesen ki kell ér-
demelnem”.
 A törvényi előírások értel-
mében azonban rendőrként 

nem lehet a CKÖ vezetősé-
gének tagja. Segítőként, tá-
mogatóként azonban min-
denképpen szeretné kivenni 
a részét a feladatokból. Szak-
köröket szervezne, hogy a 
gyerekek megismerkedjenek 
a munkával, a mesterségek-
kel, melyekben örömüket lel-
hetik – mint amilyen öröm-
mel ő maga is elkészítette 
a kisebbségi iroda stukkó-
it, gipszmintáit. Neves kép-
zőművészeket sikerült már 
megnyernie, akik szívesen ta-
nítanák rajzolni, festeni, fa-

ragni a gyerekeket egy-egy 
nyári táborban.
 – Tudom, mennyit romlott 
Monor közbiztonsága. A csa-
ládom tősgyökeres monori, 
szeretem ezt a várost, és azt 
szeretném, ha az én gyere-
keim is biztonságban nőné-
nek fel. Nagyon örülnék, ha 
az én példámból azt látnák 
a gyerekek, hogy egy cigány-
ból nem csak bűnöző lehet, 
hanem rendőr is.

Monori science fiction

A szemétszedő akciókat ami-
att kezdték szervezni – s fel-
tett szándékuk ezeket rendsze-
ressé tenni – hogy  a gyerekek 
megtanulják, a monoriak pe-
dig megtapasztalják: a cigá-
nyok nem csak rombolni és 
szemetelni képesek. A heti 
rendszerességgel, más-más 
helyszínekre toborzott önkén-
tes csapat az eddigi akciókon 
nagy lelkesedéssel vett részt – 
tudtuk meg Oláh Zsolttól, aki 
azt is elmesélte: a sürgő-for-
gó tizenéveseket látva meg-
állt mellettük egy Honda, s 
a vezetője az ablakot lete-
kerve azt kérdezte: „köztörvé-
nyesek?” Mire a válasz: „nem, 

ők önkéntesek!” Az úrvezető 
döbbenten megjegyezte: „Hát 
ez már tiszta science fiction”.
 Meglehet, sokak számára 
ebbe a kategóriába tartozik 
az is, hogy a kisebbségi kép-
viselők szeretnének beülni 
egy-egy nehezen kezelhető 
osztály nebulói közé a pa-
dokba, hogy megmutassák: 
igenis lehet érdekes a mate-
matika óra, érdemes odafi-
gyelni a tanárra. 
 Vagy megbeszélni Juliska 
nénivel, akinek három tyúk-
ját ellopták az éjjel, hogy ha 
egy meditáción szóba állna a 
tolvajjal, s megtudná, hogy 
az három napja nem evett, 
mert nincs munkája, talán 
nem ragaszkodna a Dunába 
lövetéséhez vagy az ötven-
ezer forintos bírság kiszabá-
sához. Hanem megállapodna 
vele, hogy jóvátétel gyanánt 
ássa fel a kertjét. 
 A leírtakkal a tizedét sem 
ismertük meg és mondtuk el 
annak, ami a kisebbségi ön-
kormányzat tervei közt szere-
pel. De sejteni kezdtük: amit 
nem tudnak megváltoztatni, 
az nem az ő akarásukon fog 
múlni.

Koblencz Zsuzsanna
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténer rendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 0630/202-6736

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 43.100,-Ft*-tól
Most értékbecslési díj nélkül!
Kamat: 8,25%       THM: 9,38%
 *A hirdetésben szereplő törlesztő részlet ingatlancélú hitel esetén 
5.000.000.-Ft, 20 éves futamidő mellett érvényes  
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zsaruK
Kétezer év után ismét eljött a vaskor
Hajdan, mikor az ember még kőbunkókkal osztotta az érveket és nem a parlamentben 
igyekezett meggyőzni egy másik humanoidot arról, hogy az ő igazsága sokkal 
jobban előreviszi a mamutvadászatot vagy a bogyógyűjtést, nagy jelentősége 
volt a vas felfedezésének, hiszen alkalmazásával nagyot fejlődött a világ.

Hirdetés

„A lopást né-
mely honfi-
társunk iga-

zából már 
életvitelként 
műveli. Be-

lógnak az ud-
varokra, te-
lephelyekre, 
kamrákba, 
garázsok-

ba, és viszik 
a vasat.”

Az első fémmegmunká-
lás tette lehetővé, hogy 
a többi nyersanyagot 

könnyebben lehessen szer-
számmá, fegyverré alakíta-
ni, ezáltal a kőbunkókat fel-
válthatta a vashegyű lándzsa, 
melyet nem csak állatok elej-
téséhez használták, hanem a 
vitapartner semlegesítésére is. 
A következő évezredek persze 
elhozták a mosolygós jövőt, 
vagyis a mai kort, mikor a fö-
níciai találmány segítségével 
a vasat is meg lehet vásárol-
ni és értelemszerűen eladni is. 
Jobb esetben az eladó a sa-
ját vasát dobja piacra, rosz-
szabb esetben a másét, mely-
nek tulajdonviszonyát előtte 
erőszakkal vagy erőszak nél-
kül, de megváltoztatta. Jeles 
helyszíne a vas eladásának a 
MÉH-telep, ahol átveszik a 
fémet, de igaz, hogy nem mint 
alkatrészt, hanem mint hulla-
dékot. Sokszor súlyos ezreket 
érő fémtárgyak fillérekért ke-
rülnek be ezekre a telepekre. 
Legyen öntöttvas vagy csor-
ba kaszapenge, végül az ol-
vasztóban kötnek ki, hogy 
újra bekerüljenek az iparba, 
kereskedelembe. A tulajdonos 
beleegyezése nélküli tranzak-
ciót lopásnak hívják, és né-
mely honfitársunk igazából 
ezt már életvitelként műve-
li. Belógnak az udvarokra, te-
lephelyekre, kamrákba, gará-
zsokba és viszik a vasat. 
 Persze, sokkal értékesebb 
fémeket is visznek, de mi 
most maradjunk a vasnál. 

Pontosabban annál a vasnál, 
melyet a vasút melletti, jobb 
napokat látott néhai gyárból 
vittek el. Innen rendszeresen 
lopják a régi gépek alkatrésze-
it, de most, mikor fényes nap-
pal pakolásztak, valakinek 
feltűnt, és értesítette a rend-
őrséget. A kék csapat iparko-
dott kifelé, és meg is fogták 
a három férfit, így kár nem 
keletkezett. Ha már ezen a 
helyszínen vagyunk, meg kell 
említeni, hogy február elején 
egy vaskaput nyúltak le feltű-
nés nélkül a jövő nyugdíjjáru-
lék-fizetői, de a tulajdonos a 
helyi MÉH telepen felismer-
te azt, az iratok alapján pe-
dig beazonosították a tette-
seket. Pozitív a mérleg tehát 
ebben a két esetben, de az a 
számtalan lopás, melynek el-
követői hasonló vasanyagokat 
loptak, még egyelőre felderí-
tésre vár. 

Zsarolva, zsarolatlan

Mikor az anyagot gyűjtőm 
a cikkhez, sokszor felmerül 
bennem az a kérdés, hogy 
az emberek miért olvasnak 
rendőrségi híreket. A bor-
zongás vagy a riadalom mi-
att? Esetleg azért, mert azt 
hiszik, hogy ők kívülállók és 
velük nem történhet meg az, 
ami a történet szereplőivel? 
Higgyék el, bármikor, bármi 
megtörténhet bárkivel! Ma 
már divat, hogy egyedülálló 
időseket lakásukban megkö-
töznek, összevernek, megkí-

noznak, lemészárolnak né-
hány ezer forintért vagy pár 
értéktárgyért. Egyre több 
ilyen történik, kíváncsian vá-
rom, hogy erről a jelenségről 
mikor írnak ki drámaíró pá-
lyázatot hasonlatosan ahhoz, 
ahogy egy közelmúltban tör-
tént sorozatról is kiírtak, mely 
során hat embert öltek meg 
a gyanúsítás szerint. Na de 
félre a morfondírozást, néz-
zük, milyen üldözés is bor-
zolta fel Monor életét február 
kilencedikén. Az előzményről 
annyit, hogy bűncselekményt 
megelőző napon egy nemrég 
városunkba költözött férfit 
két másik férfi keresett meg. 
Látogatásukat azzal indokol-
ták, hogy őket felbérelték a 
férfi megverésére, mivel az 
olyan nővel keveredett ka-
landba, akivel a jelek szerint 
nem kellett volna. A fejpénz 
kétszázezer forint, de mivel 
az üzlet az üzlet, ezért há-
romszázért elállnak a testi fe-
nyítéstől. Tegyük a szívünkre 

a kezünket, vajon melyikünk 
ne ezt az alternatívát válasz-
totta volna? A sértett is in-
kább a fizetés mellett döntött, 
minthogy kórházban gondol-
kozzon a szexuális élet veszé-
lyes vizeiről. Aznap átadta az 
összeg egyharmadát, főként, 
hogy egy ismerőse, aki elég 
érdekesen kapcsolódott be a 
történetbe, szorgosan bizony-
gatta, hogy ezek az emberek 
nem viccelnek és nagyon bru-
tálisak. A fennmaradó összeg 
átadását másnapra halasztot-
ták, ám a sértett meggondol-
ta magát és az intelmek el-
lenére bevonta a rendőrséget. 
Másnap a nyomozók részvé-
telével kezdődött az átadási 
művelet. A zsarolók láthat-
tak már néhány ilyen jelle-
gű filmet, ezért megváltoz-
tatták pénzcsere helyét, majd 
a zsaruk végül az eredmé-
nyesség érdekében úgy dön-
töttek, hogy akcióba lépnek. 
Közrefogták a zsarolók au-
tóját, megállásra szólítva fel 
a benne ülőket. De a sofőr 
kitört és menekülni kezdett 
a Mátyás király utcán lefe-
lé. Talán meg is szökik, ha 
nem számítja el magát a Mó-
ricz sarkon, ám itt hiába fé-
kezett, egyenesen elszállt és 
becsapódott a Tüzép keríté-
sébe. Csak a vakszerencsén 
múlt, hogy nem halt meg sen-
ki arra járó. A rendőrök is 
másodperceken belül odaér-
tek, és rövid üldözés után el-
fogták a menekülőt. Az ösz-
szetorlódott emberek riadtan 
nézték az akciót, hiszen vá-
rosunk nem arról híres, leg-
alábbis egyelőre, hogy autós 
üldözések verjék fel a csen-
det. Összesen négy gyanúsí-
tott szerepel az ügyben, öt-
ven százalékuk jelenleg rács 
mögött, másik felük ellen kö-
rözést adtak ki. Talán ezek 

 

Monor, Kossuth L. út 110. (Bramac bemutatóház)  Tel.: 06-70/210-8810 

VAKOLATRENDSZER
 (Helyszíni színkeverés)

Ingyenes helyszíni felmérés!
Hőszigetelő rendszer kivitelezése garanciával! Bruttó árak!

1,5 mm FEHÉR SPACHTEL  450 /m2

5 cm HOMLOKZATI POLISZTIROL  550 /m2

12,5 mm normál gipszkarton 1090 /tábla

CW 75 válaszfal profil  300 
UW 75 válaszfal profil  250 

5cm üveggyapot 190 /m2

78x118 tetőtéri ablak 45900 /db
                   (burkolókerettel)
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„A zsaruk 
az utcát jár-
va sokszor 

felfigyelnek 
olyan alakok-
ra, akik a be-

idegződött 
sztereotípi-

ák miatt gya-
nússá válnak 
számukra.”

Hirdetés

azok az ügyek, melyek mi-
att a rendőrségi híreket ol-
vassák az emberek, de ezek 
ugyanazok az ügyek, melyek 
azokkal is megtörténhetnek, 
akik azt hiszik, hogy érint-
hetetlenek. 

Öntudat

Már húsz éve, hogy kilép-
tünk a szocializmus szorítá-
sából, és boldogan élvezzük a 
szabad kapitalizmus minden 
előnyét. Már legalábbis azok, 
akik érvényesülni tudtak kap-
csolataik és ügyességük ré-
vén, mert a nagy többség 
csak fejvakarva nosztalgi-
ázik az agyondotált élelmi-
szerekről és üzemanyagról, 
valamint arról, hogy csak a 
nyugati hírekből ismerték a 
munkanélküliséget. Sőt, az 
idősebbek arra is emlékez-
nek, hogy dolgozni kötelesség 
volt, akinek nem volt munka-
helye, azt három hónap után 
akár Baracskára is küldhet-
ték közveszélyes munkakerü-
lés vétség miatt. Ma már ne-
héz megfelelő állást kapni, de 
sokan nem is keresnek, hiszen 
akkor napi nyolc órát olyan 
tevékenységgel kell tölteni, 

melyhez esetleg nincs ked-
ve az embernek. Estére vi-
szont az is jól szeretné ma-
gát érezni, akit nem érdekel 
az egyiptomi helyzet, vagy 
a politika vagy bármi más, 
ami nem az alkohollal kap-
csolatos. Őt csak akkora sze-
lete érinti a világnak, amely-
ben meg tudja inni a napi 
adagot, hogy aztán másnap 
újra csak azon aggódjon, sike-
rül-e annyi pénzt összeszed-
ni, hogy fátyolosra igya ma-
gát. Egy ilyen férfihez kellett 
rendőröket hívni január vé-
gén, fura módon a tűzoltók 
kértek segítséget. A hajdani 
BM-es összetartozás sietség-
re kötelez, tehát a járőrök ha-
mar kiértek a tűzoltó lakta-
nyához. Itt kiderült, hogy a 
férfi már jó ideje próbál oda 
bejutni, veri a kaput, mint 
a megszállott. Ki tudja, ta-
lán látomása volt egy leendő 
vagy múltbeli tűzről, esetleg 
gyermekkorában a piros szín 
így ívódott bele az öntudatá-
ba, de lehet, hogy az erős su-
gárban zuhogó víz által ger-
jesztett irigysége, prosztata 
gondjai miatt. Ami már nem 
találgatás, az az, hogy a fel-
szólításra nem volt hajlandó 

igazolni magát, sőt, közöl-
te, hogy ha lenne is igazol-
ványa, azt akkor sem adná 
oda a rendőröknek. Ez pedig 
minden álmoskönyv szerint 
baljós jel, és bár liberális kö-
rökben ellenzik az igazolta-
tás intézményét, a gyakorlat 
az, hogy aki nem tudja ma-
gát hitelt érdemlően igazol-
ni, azt bizony előállítják. Itt 
is így történt, mert az esz-
mecsere már a kapitánysá-
gon folytatódott.
 Apropó, igazoltatás. A zsa-
ruk az utcát járva sokszor fel-
figyelnek olyan alakokra, akik 
a beidegződött sztereotípiák 
miatt gyanússá válnak szá-
mukra. Lehet ez öltözködés, 
gesztusok, viselkedés, de hát 
a zsaru már csak zsaru, és a 
tapasztalat meg tapasztalat, 
amit egy belvárosi kávéház 
asztalánál elvont aggyal le-
het ugyan kifogásolni, de itt 
a végeken, az igazi világban 
mégis működik. Nos, tehát 
egy este a járőr két sztere-
otípiákban bővelkedő fiatalt 
vett észre az utcán, és mivel 
egyelőre nem született dön-
tés arról, hogy tilos igazoltat-
ni, ezért megállították őket. 
Jött néhány kérdés, melyekre 

zavaros válaszok érkeztek, és 
ez arra indította a rendőrö-
ket, hogy eléggé el nem ítélhe-
tő módon az amúgy teljesen 
jogszerű ruházat átvizsgálást 
megejtsék. A két fiatal erre 
kipakolt mindenféle fogó és 
vágószerszámot, melyek azt 
sugallták a rutinos rendőrök-
nek, hogy az ifjak nem éjsza-
kai műszakba készülnek va-
lamely lakatos műhelybe, és 
itt a lakatos szót ne értsék 
félre annál a bizonyos kávé-
házi asztalnál! Gyorsan ér-
deklődtek az ügyeleten, hogy 
történt-e betörés az utóbbi 
pár órában, ám mivel nemle-
ges volt a válasz, ezért a pá-
rost elengedték, de feltehető-
en ez a két ifjú aznapra már 
letett arról, hogy más tulaj-
donát zsákmánynak tekint-
se. Az öntudat néha káoszt 
gerjeszt, a káosz pedig anar-
chiát. Amíg nem a rőzse vi-
szi az anyókát, addig próbál-
junk meg az adott törvényi 
korlátok közt élni, ha nem 
akarjuk megélni azt, hogy a 
végén az utcára se lehessen 
kimenni az elszabadult, joga-
iktól elvarázsolt bűnöző hor-
dák miatt.

Sipos Tamás

Napi menü: 650 Ft + 50 Ft  kiszállítás.

Nicolette
             étterem – panzió

2200 Monor  
Ady Endre u. 38.  

Telefon:  
06-29/414-524

Családi vasárnap -30% à la carte ételeink árából

Április 4-től kétféle  
(A és B) menüből választhat

Megújult étlappal várjuk  
 kedves vendégeinket!

Minimum két nappal korábban jelezze menü 
választási igényét!

Rendelésfelvétel: 
11:30–21:00

Ebédjét/vacsoráját  
akár otthonába  

és munkahelyére is 
kiszállítjuk

(Csak Monoron; minimális 
rendelési összeg 1000 Ft)

Nyitva: H – P: 7:00 – 23:00
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NYÍLÁSZÁRÓ BEMUTATÓTEREM

április

Fa nyílászárók • Redőnyök • Garázskapuk

www.nyilaszaro-monor.hu  

BEÉPÍTÉS, helyreállítás garanciával!
INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS! 

(„A” kategóriás )  műanyag ablakok:

· 90×120 bukó-nyíló  14 320,-+áfa

· 90×150 bukó-nyíló  15 920,-+áfa

· 120×150 bukó-nyíló  19 920,-+áfa

· 150×120 kétsz. b-ny.  25 520,-+áfa

· 150×150 kétsz. b-ny.  29 520,-+áfa
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Helytörténet

Településünk a 13. században halmazfalu jellegű, ahol a belsőség szabálytalan alaprajzú 
táblatelkei és telektömbjei „összevisszaságban” álltak, utcái rövidek és zegzugosak.

visszaTeKinTés

A monoriak viselt dolgai – XXXV.  
„Monor… mezővárosnak neveztessék”

 A korabe-
li oklevél első ol-
dala – a szer-
ző gyűjtése

Jobbágyai és zsellérei 
ugyanakkor egymás-
sal jó szomszédsági vi-

szonyban, szoros együttmű-
ködésben éltek. Háztartásaik 
komplex gazdasági és társa-
dalmi egységet alkottak. A 
család megtermelte élelmét, 
elkészítette ruházatát. A fa-
lulakók kapcsolata közvet-
len, erős közösségi hagyo-
mányokhoz kötődik. Ez a 
faluszerkezet és életmód a 
XIX. században módosul.
 1813-ban az egri főkáp-
talan utasítására – mérnöki 

beavatkozással – Csintalan 
Ignácz tiszttartó vezényleté-
vel a halmazfalu szalagtel-
kes faluvá alakult át, orsós 
utcájú jellege lett. „A sza-
lagtelkei egy térszerűen ki-
szélesedő, majd fokozatosan 
újra keskenyedő utcát fognak 
közre”, ahol a falu templomai 
és a lakosság gyülekezőhe-
lye található. A belső porták, 
utcák átalakítása mellett a 
szántók, rétek, legelők te-
rületileg és elhelyezés szem-
pontjából nem változtak. En-
nek állapotát az 1812. évi 
„Urbális Conscriptio” rögzí-
tette. Ez volt a későbbi úr-
béri per során alkalmazott 
kiindulási pont, melyben 137 
és ¼ sessió (telek) szerepelt. 
Egy egész jobbágytelek 26 
hold szántó, 12 hold legelő 
és 12 kaszás hold rét föld-
területet jelentett.
 A falurendezés 1813 és 
1820 között történt. Az újon-
nan formált 21 utca kialakí-
tása igen sok gonddal járt. A 
házsorok, ingatlanok és fel-
építmények, szérűskertek fáj-
dalmas változást jelentettek. 
S tulajdonképpen 1843 nya-
rán sikerült erre megnyug-
tatóan pontot tenni. Ekkor 
rendezték az adózás, a több-
letbelsők utáni taksák mér-
tékét, a legelőjárandóságot, 
az úrbéri és urasági külső 
telekállományt.
 Újabb közigazgatási, jogi 
változás 1848 februárjában 

történt. Erről a közelmúltban, 
a Heves Megyei Levéltárban 
is meggyőződhettünk – az 
eredeti, kutyabőrre írt, bá-
dogdobozban rejlő dokumen-
tum megtekintésekor. Kivo-
natosan idézünk belőle.
 „Mi első Ferdinánd…EM-
LÉKEZETÜL adjuk ezennel 
jelentvén mindennek, kit il-
let: hogy Mi mind a tisztes 
egri FŐKÁPTALANNAK a 
végett felségünkhöz intézett 
alázatos esedezésére, mind 
pedig PEST vármegyében 
fekvő MONOR helység és 
környékének haszna s java 
előmozdítására, azt tartot-
tuk királyi hatalmunkból 
és különös kegyelmünkből 
engedendőnek és rendelen-
dőnek, sőt engedjük és ren-
deljük ezennel: miszerint a 
most említett MONOR hely-
ség ezentul jövendő örök idő-
kig, eképp  mezővárosnak  
neveztessék, mondassék, 
nézessék, s azon általunk 
eképp emelt Monor hely-
ségben évenként négy or-
szágos és marhavásár, az 
egyik böjtmáshó tizenhete-
dik, másik szentivánhó első, 
harmadik kisasszonyhó ti-
zennyolcadik, negyedik pe-
dig szentandráshó nyol-
cadik napján, ezenfelül 
minden szerdán heti  vásár  
tartathassék, mind azon jog-
gal, előbbséggel, szabadság-
gal s mentességgel, mellyel 
az országos, marha és heti 

vásárok szabad királyi város-
ainkban s a többi kiváltsá-
gos mezővárosokban és he-
lyeken tartatni szoktak…
 Kelt …birodalmi főváros-
unkban Bécsben, Ausztri-
ában, böjtelőhó (február) 
tizedik napján, az Úr ezer 
nyolcszáz negyvennyolcadik 
esztendejében, magyar, cseh, 
stb. országi uralkodásunk ti-
zenharmadik évében… Fer-
dinánd (sk. aláírás)”
 Átmenetileg, a fentiek 
alapján, Monor mezőváros-
sá vált, s ez jogilag a sza-
bad királyi város és a job-
bágyfalu között helyezhető 
el. Belső autonómiával ren-
delkezett, elöljárósága és 
képviselő-testülete volt, az 
egri főkáptalannak az adót 
egy összegben fizette. Vá-
sártartási joggal rendelke-
zett, és környékének piac-
helyévé vált. 
 Magyarországon az 1840-
es években körülbelül 200 
mezőváros töltötte be ezt a 
funkciót. Monor mezővárosi 
jogát az 1870. évi törvény-
hatósági törvény (XLII. tc.) 
szüntette meg, s mint község 
Pest-Pilis-Solt Kiskun Vár-
megye fennhatósága alá ke-
rült.
 Forrás: Heves Megyei Le-
véltár, Eger; Statisztikai 
Hivatal Levéltára, Bp.; Vá-
rosi Könyvtár, Monor.
 Dr. Dobos György,  

a helytörténeti kör elnöke
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Hirdetés

„Monor me-
zővárosi jo-
gát az 1870. 
évi törvény-

hatósági tör-
vény (XLII. 

tc.) szüntet-
te meg.”

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

             

         

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

    Magócsi Ruhatisztító
Függöny, szőnyeg tisztítás akciós áron  
ingyenes háztól-házig szállítással!
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Ajánló

Immár a negyedik generáció tanulja és műveli 
a kőfaragás és a műkőkészítés fortélyait a 
Kampfl családban, amely 1906-ban kezdte el 
tevékenységét Monoron. Az elmúlt 105 évben 
készült munkákkal mindannyian találkozhatunk 
a magán- és középületeken, a köztereken 
és természetesen a sírkertekben is. Kampfl 
Jánossal, a családi hagyományokat továbbvivő 
Hungránit Bt. vezetőjével beszélgettünk.

a monori KőfaraGó
Száz év emlékei

„Egy alkal-
mi kereskedő 
hirdethet hu-
szonöt vagy 
akár ötven 

év garanciát 
is a sírkövek-
re, de aztán 
egyszer csak 

gondol egyet, 
és bezárja 
az üzletét.”

Most jártam először 
a József Attila utca 
végén, a Volán-te-

lep mögött elhelyezkedő üze-
mükben, s egyből szembeöt-
lött, hogy milyen hatalmas 
és gazdag készlettel rendel-
keznek.
– Ahogy mondani szoktam, 
valószínűleg még a nagyszü-
leim hagyatékából is találunk 
itt különféle megmunkálásra 
váró köveket. A céget alapító 
nagyapám Pesten tanulta a 
szakmát, és már mint mes-
terember érkezett Monorra, 
ahol addig nem működött 
kőfaragó vállalkozás. Sajná-
latos módon hét évvel ide-
érkezése után elhunyt, így 
nagymamám vette át tőle a 
stafétát, aki a sógorai segítsé-
gével tizenhat éven keresztül 
vitte az ipart, míg édesapám, 
Kampfl József el nem érte a 
nagykorúságot. Ezután köl-
tözött át a műhely az úgy-
nevezett iparudvarba, amely 
egykoron a régi postaépület 
mögötti udvaron állt. Később 
sikerült saját házat is vásá-
rolnia a mostani Forrás so-
ron, ahol közel hatvan éven 
keresztül, 1992-ig működött 
a műhelyünk. Akkorra azon-
ban már kinőttük a rendel-
kezésre álló helyet, ráadásul 
a városközpont sem volt al-
kalmas arra, hogy ott végez-
zük a tevékenységünket, így 
kiköltöztünk a város Gomba 
felőli szélére.

– Ön mikor kóstolt bele elő-
ször a szakmába?
 – Gyakorlatilag az anya-
tejjel együtt szívtam magam-
ba a kőfaragást, hiszen már 
gyermekkoromban is sokat 
segítettem a műhelyben, ké-
sőbb pedig minden nyaramat 
ott töltöttem. Ennek elle-
nére kezdetben más, szelle-
mi pályára készültem, de az 
élet mégis úgy hozta, hogy 
1972-től édesapám mellett 
kezdtem el dolgozni, akitől 

tíz évvel később átvettem az 
ipart. A kőfaragásban tehát 
én jelentem a harmadik ge-
nerációt, de előbb-utóbb én 
is átadom az ipart a szintén 
nálunk dolgozó lányomnak 
és fiamnak.

– Mi vár rájuk a szakmá-
jukban, hiszen mostanában 
egyre többször hallani arról, 
hogy több évtizedes múlttal 
rendelkező kőfaragó műhe-
lyek kerülnek nehéz hely-
zetbe, mert nem tudják fel-
venni a versenyt a Kínából 
érkező, előre megmunkált 
kőtermékekkel szemben.
 – Ez egy igen összetett 
kérdés. Az biztos, hogy egy 
kínai szakmunkás napi négy 
dolláros bérével itthon nem 
tudunk versenyezni. Viszont 
azt is látni kell, hogy Kínából 
dömpingtermékek érkeznek, 
amelyeknek csak egyetlen 
előnyös tulajdonságuk van, 
a valamivel kedvezőbb áruk. 
A sírkövek esetében például 
ezer, tízezer számra készítik 
az ugyanolyan termékeket, 
így ha ilyen tucatárut állí-
tunk halottunknak, elveszít-
jük azt a megismételhetetlen, 
különleges kapcsolatunkat 
vele, amit csak egy egyedi 
síremlék fejezhet ki. Erre sok-
szor csak akkor döbbennek 
rá az érintettek, amikor el-
hunyt családtagjuk sírjának 
közelében egy, az övéhez na-
gyon hasonló emléket állíta-
nak föl egy számukra idegen 
embernek. Ezzel szemben mi 
minden évben féltucat új sír-
emléket tervezünk, amelyek 
végső formájukat csak azu-
tán kapják meg, hogy beszél-
gettünk a hozzátartozóval 
az elhunytról, így biztosan 
egyedi tárgyat kap tőlünk 
a megrendelő.

– A kínai tucattermékek mi-
nősége is hagy kivetni való 
maga után?
 – Nem mondanám rossz 

minőségűeknek őket, mi ma-
gunk is rendelünk nyersanya-
got onnan és más országokból 
is, közvetlenül a bányákból, 
nagykereskedő közbeiktatá-
sa nélkül. A kövekről azon-
ban tudni kell, hogy lehetnek 
bennük rejtett feszültségek, 
amelyek akár évekkel azu-
tán repesztik szét a követ, 
hogy felállították az emlé-
ket. Ezeket mi természete-
sen térítésmentesen orvosol-
juk. A kínai dömpingáruval 
azonban bárki kereskedhet, 
mindenféle szakképzettség 
nélkül. Hirdethet huszonöt, 
vagy akár ötven év garanci-
át is rájuk, de aztán egyszer 
csak gondol egyet, és bezár-
ja a kereskedését. Utána nem 
lehet senkin számon kérni az 
ígéretet. Erre már Monoron 
is láttunk példát az elmúlt 
években.

– Tehát a sírköves szakmá-
ban is megjelentek a kon-
tárok.
 – Igen. Igyekszik ellenük 
fellépni a háromszáz vállal-
kozást tömörítő Kőfaragó 
és Műkőkészítő Vállalko-
zók Országos Ipartestülete 
is, amelynek alapító tagja 
és féléve alelnöke is vagyok. 
Az eszközeink azonban korlá-
tozottak. Reméljük, a kiala-
kuló kötelező kamarai rend-
szer segítségével könnyebben 
eljuttathatjuk majd vélemé-
nyünket az illetékesekhez, 
és jobban érvényesülnek ér-
dekeink. Mert azért az még-
is tarthatatlan, hogy évente 
számos súlyos balesetet, ne-
tán haláleset történik ami-
att, mert hozzáértés nélkül, 
helytelenül rögzítették a sír-
köveket. Ugyanúgy felfog-
hatatlan számunkra, hogy 
miért engedik kegyeletsértő 
módon a jogszabályok azt, 
hogy a temetőkben próbál-
ja meg értékesíteni valaki a 
sírköveket. Sajnos az ipar-
testület azt is látja, hogy a 

szakképzéssel sincs minden 
rendben, a jelenleg megálla-
pított óraszám mellett nem 
lehet tisztességgel kitanulni 
a szakmát, így az iskolák is 
kontárképzővé válnak. 

– Gondolom, ön is csak jól 
képzett szakembereket al-
kalmaz. 
 – Van olyan munkatár-
sunk, aki huszonhárom éve 
dolgozik nálunk. Nem sűrűn 
váltogatjuk a munkaerőt, hi-
szen a szakiskolában csak az 
alapokat tanulják meg a gye-
rekek. Hogy valaki igazán 
mestere legyen a kőfaragás-
nak és a műkőkészítésnek, 
több éves szakmai gyakor-
latot is szereznie kell. Ennek 
megfelelően igyekszem meg-
becsülni a munkatársaimat.

– A síremlékeken kívül mi-
vel foglalkoznak még?
 – A kőfaragó szakma na-
gyon szerteágazó. A sírkövek 
mintegy negyven százalékát 
teszik ki a munkánknak, a 
többi az épületekkel, belső-
építészettel kapcsolatos fel-
adat. Ennek mintegy hatvan 
százalékát ráadásul nem is 
a térségben végezzük. Szin-
te az ország minden táján 
készítettünk már belső bur-
kolatot, külső homlokzatot 
vagy valamilyen helyreállí-
tási munkát. Úgy látszik, az 
elmúlt száz év kiszámítható, 
jó minőségű munkáját más-
hol is megbecsülik, remélem 
így lesz ez a vállalkozás kö-
vetkező száz évében is.  (x)

Hungránit Bt.
Cím: Monor, Dr. Csanádi Gy. u. 10. (Gomba 
felé az utolsó aszfaltos utca balra)
Tel.: 06-29/413-179
Fax: 06-29/413-564
E-mail: hungranit@freemail.hu
Web: www.hungranit.hu
Nyitva tartás: H–Cs: 7.00–16.30,  P: 7.00–
16.00, Sz-V:  megbeszélés szerint
Bemutatóhely: Monor, 4-es főút 34-es 
km (a KPM mellett)

 Az elhunyt és 
hozzátartozó-
ja közötti  meg-
ismételhetet-
len és különleges 
kapcsolatot csak 
egyedi síremlék-
kel lehet kifejezni

„Szinte az or-
szág minden 
táján készí-
tettünk már 

belső bur-
kolatot, kül-
ső homlok-
zatot vagy 
valamilyen 

helyreállítá-
si munkát.”
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KönyvTár
Tavaszváró kiállítás
Sok érdeklődőt köszönthetett a Városi Könyvtár 
kollektívája február 22-én délután, bár a 2009 
óta immáron hagyományossá váló rendezvényre 
érkezők tudták, hogy nem a legelismertebb 
világhírű művészek alkotásait fogják itt látni.

Hirdetés

A látogatók azzal is tisztá-
ban voltak, hogy a kiál-
lítóknak – Keresztury 

Dezső szavaival élve – az üzleti 
helyett a lelki haszon a fontos. 
Nehezen válnának meg nemes 
szenvedéllyel, örömmel készült 
műveiktől, s ha igen, akkor is 
csak ajándékozás formájában. 
A résztvevők arra csodálkoz-
tak rá: nem is gondolták, hogy 
az ő hétköznapi embernek lá-
tott ismerősük keze nyomán 
ilyen míves produktum szület-
het. Természetes anyagokból, 
kézműves munkával.
 Hajdú Zoltánné – a házigaz-
da igazgatónő – találóan idéz-
te megnyitójában ezzel kapcso-
latban Bagdy Emőke szavait: 
„Kisgyermekként még mind-
nyájan önfeledten alkotunk, 
festünk, rajzolunk, még nem 
bénít a minőség megítélésé-
nek görcse, és nem akadályoz-
nak képességeink megtapasz-
talt határai. Mozdulatainkat 
olyan belső erők vezetik, ame-
lyek lelki életünk kormányosai, 
az érzelmek. Később a spon-
tán alkotókedv áramlási csa-
tornái eltömődnek értékítéle-
tekkel, önkritikával, esztétikai 
szabályokkal, és elfogadjuk, 

hogy nem vagyunk alkotó-
művészek. Pedig a tehetség 
mindannyiunkban adott…”
 Zsíros Sándornéban pl. 
olyannyira – ahogy erről la-
punk januári számának riport-
jában is olvashattak –, hogy 
Szentesen és Nyíregyházán 
már különdíjjal is elismerték; 
de sikere volt festmények után 
készült, színátmenetekben bá-
mulatosan igényes, zsűrizett 
reprodukciós gobelinjeinek pl. 
Vácott és legutóbb márciusban, 
Egerben is. Jó, hogy a Városi 
Könyvtár szívesen teljesítette 
vágyát, hogy – a monori vol-
tára másutt is büszke alkotó 
– Monoron is kiállíthasson. Az 
élet nehézségei közepette terá-
piának is bevált tevékenysé-
ge most másoknak is örömet 
szerzett. Igazolta, ahogy csa-
ládjának több tagja is, hogy 
az igazi kézimunka soha nem 
avul el, maradandó érték.
 Kovács Illés 11 faragott fa-
lánca is varázslatos kézügyes-
ségről tanúskodik. Hogy egy 
olyan férfiember, aki laka-
tosként kezdte, vasútgépész 
technikusként folytatta, majd 
adminisztratív munkát is vé-
gezve a termelés-előkészítő 
szerszámtervezéstől hogyan 
jutott el idáig? Őt megismer-
ve: valószínűleg a mindig újat 
kereső kreativitás, a nyugha-
tatlan önkifejezési vágynak 
köszönhetően. Nem tipikus 
dolog egyetlen lécből, min-
den egyes apró szemecske ci-
zellált faragásával két és fél 

méteres légiesen könnyű lán-
cot faragni. Bodza, cseresz-
nye, bükk, balsa, dió, vörös-
fenyő egyaránt engedelmesen 
követte szívós akaratú finom 
kezemunkáját. 
 Jól bevált közönségvonzó 
ötlete a szervezőknek, hogy 
bárki elhozhatja arra érde-
mes munkáját – a Kiállítás 
időtartama közben is – be-
mutatásra. A felhívásra ak-
kor Gál Pálné állította ki 
varrott gobelinjeit. De meg-
ismerhettük Rónay Margit 
és Szalainé László Kriszti-
na üde színekben pompázó, a 
tavasz virágait idéző festmé-
nyeit is. A Bóbita Tanoda és 
a Kossuth Iskola, a kézműves 
szakkörös tanulóinak mun-
kái (lepkéi, virágai) ugyan-
csak derűt sugároztak.
 Farkas Alexandra eredeti 
virágdíszei az egész kiállítótér 
(az emeleti aula) hangulatát 
tavaszivá varázsolták. Ahogy 
a zene – Borzsák Réka zon-
gorajátéka – és Bürgés Sán-
dor versmondása szintén lé-
lekemelő volt. 
 A Könyvtár ötletes új logója 
is mintha a művelődés szár-
nyakat adó lehetőségére hív-
ná fel jelképesen a figyelmet. 
Alkotója – a pályázatnyertes 
Girászi István – e megnyi-
tón kapta meg érte az önkor-
mányzat és a Városi Könyv-
tár jutalmát.
 De előremutató hozadéka az 
is e kiállításnak, hogy megfo-
galmazódott egy olyan kézi-
munka szakkör létrehozásá-
nak igénye, amely a jövőben 
akár e közösségi térben is mű-
ködhetne.
 Aki eddig nem láthatta ezt 
a kézimunkával teremtett „ta-
vaszvárást”, és kedvet kapott 
hozzá, április végéig még meg-
tekintheti.
 B.G.

Április 4. 17 óra
Közös nevező kiállítás-sorozat
Kiállítás Veres László gyűjteményéből.

Április 6. 14 óra, Vigadó, díszterem
Városi vers- és prózamondó verseny
A Városi Könyvtár szervezésében.

Április 7. 18 óra, Vigadó, díszterem
Takaró Mihály előadása
Petőfi Sándor

Április 8. 14 óra, Vigadó, díszterem
Sakkverseny a város általános isko-
lái között

Április 9., Művelődési Ház
Regionális Ki Mit Tud? – döntő

Április 13. 16 óra, Vigadó, oktatóterem
Kézműves foglalkozás

Április 16. 14 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek Egyesületé-
nek összejövetele

Április 20., Művelődési Ház
Kézműves foglakozás és Óz ...
 15 órától húsvéti kézműves foglalkozás, 
tojásfestés, papírmozaik és csibefarm ké-
szítése. 
 17 órától Óz, a nagy varázsló című me-
sejáték. A népszerű és klasszikus történet 
színpadi feldolgozása sok-sok zenével és 
humorral.

Április 30. 18 óra, Művelődési Ház
Húsvéti táncház a Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület szervezésében.

Május 2., Vigadó, folyosógaléria
Közös nevező kiállítás-sorozat

A programok részleteiért látogasson el hon-
lapunkra: www.vigadokft.hu.
 Információ, jegyrendelés a 06-29/413-
212-es telefonszámon vagy a vigado@
vigadokft.hu e-mail címen.

2011. április

A Vigadó programjai

Minőségi gránit sírkövek széles választéka kedvező áron.  
Minden egyedi igényt kielégítünk!

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 350 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

M Y S T I Q U E  S T O N E
INVESTMENT GROUP

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

Monorierdő, 4 sz. főút 42.

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése. Műkő síremlékek felújítása.
Sírkőbontás, betűvésés, lézergravírozás, porcelán fénykép készítése.

festéküzlet

Nyitva: 
H-P: 6-18, 
Szo: 6-14, 
V: 8-12
2200 Monor, 
Páskom u. 29.
06-29/410-538, 
06-30/9920-273

Hivatalos   
termékek forgalmazása

  Hőszigetelő rendszerek 10 év 
garanciával  1,5-2 mm vastag 720 Ft-tól

  beltéri diszperziós falfesték  
2100 Ft/14l
  homlokzati festék 6900 Ft/14l

KOLIBRI
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Liszt Ferenc szü letésének 200. évfordulójá-
ra emlékezve a monori Városi Könyvtár és 
az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény Monori Tagintézménye Liszt 
Ferenc Emlékversenyt hirdet a monori is-
kolák és alapfokú művészetoktatási intéz-
mények  tanulói részére.
 Az emlékverseny időpontja: 2011. áp-
rilis 15. péntek, 14 óra Helyszíne: Városi 
Könyvtár, Zeneiskola. Díszvendég: Mo-
csári Károly zongoraművész.
 A verseny tematikája: Liszt Ferenc éle-
te és munkássága, Liszt Ferenc műveinek 
ismerete, Szóló vagy kamarazene produk-
ció bemutatása (hangszeres, vokális) sza-
badon választva a XIX. sz. zeneszerzőinek 
alkotásaiból (az iskolai tananyagból).
 A Liszt emlékverseny zenehallgatási 
anyaga: II. magyar rapszódia, Manók tán-
ca, Szerelmi álmok, Koronázási miséből 
a Kyrie tétel, Kr. oratóriumból: Húsvéti 
himnusz, Feltámadott…, I. Mefisztó kerin-
gő, Esz-dúr zongoraverseny, Les preludes. 
Ajánlott irodalom: Brockhaus: Zenei lexi-
kon, Frank Oszkár: Zeneirodalom, Körber 
Tivadar: Zeneirodalom II., Balázs: Zenei 
lexikon, Darvas Gábor: Zenei zseblexikon, 
Hamburger Klára: Liszt kalauz. A zene-
hallgatás anyaga és az ajánlott irodalom 
a könyvtárban tanulmányozható és hall-
gatható!
 A versenyre 5 fős csapatok jelentkezé-
sét várják az intézményekből. Jelentkezé-
si határidő: 2011. április 10.
 A verseny délutánján, 4 órakor a gyer-
mekkönyvtárban a Liszt Ferenc Múzeum 
által összeállított emlékkiállítást megnyit-
ja: Mocsári Károly.
 Jó felkészülést kívánnak a szervezők!

Hajdú Zoltánné, Ruskó Róbert

Varázslat a városban

Liszt Ferenc Emlékverseny

Ismét fellép a Budapesti Ut-
caszínház Monoron. A húsvé-
ti kézműves foglalkozás után 
a társulat bemutatja az Óz a 
nagy varázsló című mesejáté-
kot. A Monori Balázs vezette 
társulat a régi utcaszínházak 
hagyományához híven folyto-
nosan járja a világot. Sok ze-
nével és megannyi humorral 
fűszerezett darabjaikkal év-
ről-évre az ország legkülön-
félébb pontjain lépnek fel, de 
többször megfordultak már 
külföldön is. Két évvel ez-
előtt a monori lakosok előtt 
is bemutatkoztak már, akkor 
egy másik népszerű klasszi-
kust, a Don Giovannit ad-
ták elő. Április 20-án dél-
után sokak nagy kedvencét, 

Ózt, a nagy varázslót hoz-
zák majd el számunkra. Dél-
után 5 órai kezdettel kis idő-
re Smaragdvárossá változik 
a művelődési ház színpada, 
hogy együtt kísérhessük vé-
gig a kis Dorothyt a sárga 
köves úton. 
 A gárda monori fellépé-
sén Dorka cipellőjében ezút-
tal Varga Zsuzsanna tündö-
köl majd. A többi szerepben 
viszont a helyzet változatlan; 
Bádogember: Monori Balázs, 
Gyáva Oroszlán: Lőrincz Le-
vente, Madárijesztő: Tatai 
Zsolt, Tündér-Boszi: Mezei 
Réka. A közismert klasszikus 
humoros feldolgozása kelle-
mes kikapcsolódást ígér min-
den korosztály számára.

BA-LI

 TAXI
06-70-3-595-595

szTerényi
Vajdasági diákok Monoron
A szterényis diákok szeptemberi délvidéki útja után 
nemrég a szerbiai tanulók látogattak el Monorra. 

Hirdetés

A Szterényi József Szak-
középiskola és Szakis-
kola az előző tanévben 

nyert az Apáczai Alapítvány 
pályázatán, melynek köszön-
hetően három szerbiai-ma-
gyar projekt megvalósítására 
nyílt lehetőség. A cserediák-
program keretében Augusztin 
Ildikó német szakos pedagó-
gus az internet segítségével 
talált rá a törökkanizsai szak-
képző iskolára. A két intéz-
mény igazgatója megállapo-
dott abban, hogy minden év 
márciusában a törökkanizsai 
tanulók jönnek Magyaror-
szágra, s minden év szeptem-
berében a monori diákok lá-
togatnak el hozzájuk.
 2010 szeptemberében 15 
mo no ri tanuló és 3 kísérő ta-
nár látogatott el a Délvidék-
re, ahol a törökkanizsai iskola 
mindennapjaiba való bepil-
lantásán túl novellaírás, fő-
zés és elektronikus dobókocka 
készítése volt a diákok közös 
feladata. 
 – Számunkra a legmeg-
hatóbb az a szeretetáram-
lás volt, amit mindenhol ta-
pasztaltunk az út során. A 
Hármashatárnál megilletőd-
tek a tanulók, szemmel látha-
tóan ott értették meg Trianon 
jelentését – emlékszik vissza 
Hangyásné Farkas Ágnes, a 
Szterényi József Szakközépis-

kola és Szakiskola igazgató-
ja. – Jártunk olyan iskolában, 
ahol 7 diák tanult összesen, 1 
kiselsős volt közöttük, és pa-
pírmadarat hajtogattak ne-
künk. Lenyűgözött bennün-
ket Palics és Szabadka, de a 
legfontosabb az emberi kap-
csolatok kiteljesedése volt – 
teszi hozzá az intézményve-
zető. 
 Márciusban az akkori házi-
gazdák, a törökkanizsaiak töl-
töttek városunkban öt emlé-
kezetes napot. 16 szerbiai diák 
és 4 tanár vett részt a talál-
kozón. Mindkét iskola több 
pályázatot nyújtott be a cse-
rediákprogram megvalósítá-
sára. A monoriaknak a Tisz-
ta Formák Alapítvány, Monor 
Városa és az iskola alapítvá-
nya biztosította a költségek 
fedezetét, de sok vállalko-
zó is szponzorálta a projek-
tet. A Veszteg Bt., a Terike 
Vegyesbolt, a H-Treding Kft. 
édességet és üdítőt biztosí-
tott, a Kreatív Bolt ajándé-
kot készített minden gyerek-
nek, az Oázis virágmagokat 
és -hagymákat adott minden-
kinek, a Kerbor Kft. a taná-
roknak díszdobozos borokat 
kínált fel, az Intellektűr jegy-
zetfüzeteket biztosított, Csiló 
és Tsa. a közös főzéshez húst 
adott, a Pamax pénzbeli ado-
mányt, a Computer System 

pedig laptopot ajándékozott 
az iskolának. A tanulók az 
Op-art Panzióban és a Ná-
das Fogadóban voltak elszál-
lásolva és étkeztetve.
 A szerbiai magyar diákok 
gazdag programokon vehettek 
részt. Budapest nevezetessé-
geinek megtekintésén kívül 
Monor és környékének ter-
mészeti és épített értékeire is 
igyekeztek rávilágítani a házi-
gazdák. Így meglátogatták a 
strázsahegyi borászati tanös-
vényt, megtekintették Monor 
felújított városközpontját, a 
péteri horgásztónál kirándul-
tak, az Országközepe TISZK 
dabasi központjában pedig 
4D bemutatókat tekintettek 
meg. A záró délelőttöt az is-
kola színjátszó körének elő-
adása tette emlékezetessé, 
Vereczkei Gabriella vezeté-
sével. 
 – Az egész hetet a segítés 
hatotta át: mindenki, ami-
ben tudott, abban járult hoz-
zá az összetartozás megerősí-
téséhez. A cserediák program 
résztvevői között barátságok 
alakultak ki, és bár eltérőek a 
két iskola körülményei, még-
is összetart minket a közös 
nyelv, a közös identitástudat 
– foglalta össze a tapasztala-
tokat Hangyásné Farkas Ág-
nes igazgató. 
 Nagy Renáta

Akác guriga 2300 Ft/q

Akác gallyfa 18000 Ft/m3

Hasítás 200 Ft/q

Monoron ingyenes  
házhoz szállítás!
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06-70/531-3273
06-70/342-7713

Kultúra

 A színdarab előtt kreatív 
programokkal várnak min-
den érdeklődőt a szervezők. 
A húsvéti kézműves foglalko-
záson lesz tojásfestés, aszfalt-
rajzolás és számos egyéb szó-
rakoztató feladat. Belépőjegy 
a kézműves foglalkozásra 400 
forint. Az előadásra gyerekek 
800, a felnőtteknek 1200 fo-
rintért juthatnak be. A fel-
nőtt jeggyel rendelkezőknek 
a kézműves foglalkozás in-
gyenes.

tkmndgy
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Sporthírek

Hirdetés

Eredményes görkorisokMegyei asztalitenisz-bajnokság

Március 12-én Abonyban került sor a tanu-
lásban akadályozott diákok megyei aszta-
litenisz bajnokságára. Szentendre, Cegléd, 
Nagykőrös, Abony, Gödöllő, és Monor tanu-
lói közül 22 fiú és 14 leány mérte össze tudá-
sát ezen a napon. Először kétfordulós, majd 
a továbbjutóknál már háromfordulós mene-
tekben játszottak a gyerekek. 
 Monorról a Nemzetőr Általános Iskola Spe-
ciális Tagozatának négy tanulója, a nyolca-
dikos Kolompár Viktor, Roznoviczki Ta-
más valamint a hatodikos Oláh Erika és 
Szőnyi Szilveszter készült fel tanáruk, Szi-
lágyi Máté segítségével. Viktor és Tamás 
továbbjutottak a középmezőnybe, ahol már 
nehezebb dolguk volt, hiszen a jobb játéko-
sok közül kaptak ellenfeleket.  
 Nagyon szoros mérkőzések tanúi lehettünk, 
többször jelentős hátrányt sikerült behozni-
uk a játékosoknak. A délután befejeződő baj-
nokságot végül Abony egy testvérpárja nyer-
te, ők lettek Pest Megye bajnokai, harmadik 
helyen egy gödöllői fiú végzett. 
 A monori diákok közül Viktor egy ötfor-
dulós mérkőzés után kis ponthátránnyal ve-
szítette el a hatodik helyet. Tomi mögötte 
végzett, majd őket követte Szilveszter, akinek 
nyugodt játéka meglepő és követendő példa 
volt az ellenfeleinek. Erika a leányok közül 
tizedik lett, ez volt első versenye.  Nem volt 
könnyű dolga neki sem, hiszen sok jól ping-
pongozó leány érkezett az idei bajnokságra.
 Harmath Károlyné asszisztens

Március 12-én egy tatabányai teremver-
sennyel kezdődött a görkorcsolyázóknak 
a szezon. A Magyar Országos Görkorcso-
lya Szövetség első versenye különbözött a 
megszokott gyorsasági versenyektől, hiszen 
nemcsak gyorsaságukról, hanem technikai 
felkészültségükről is számot kell adni az in-
dulóknak. A bójákkal kirakott pályán a ver-
senyzőnek sokszor háttal, egy lábon vagy 
ugrással kell közlekednie, időre. A jól felké-
szült monori csapat azonban kitett magá-
ért. Varga Regina Eszter, 2010-ben a vá-
ros „Jó Tanuló – Jó Sportoló” kitüntetettje,  
élete első profi versenyén ezüstérmet szer-
zett. Amatőr versenyzőink közül Tóth Réka  
ezüstérmes, Mészáros Anna és Szabados Já-
nos bronzérmes, Bresnitz Lídia és Rendek 
Lili negyedik helyezett lett. Tóth Bence és 

Zsoldos Henrietta a középmezőnyben vé-
geztek. Gratulálunk, és reméljük, hogy még 
több éremmel, oklevéllel bővül idén is a ver-
senyzők gyűjteménye.
 Lugosi Annamária

Köszönik a támogatást!
A Monori Korcsolyázók Sportegyesület-
ének sportolói és szülei köszönik min-
denkinek, aki adója 1 százalékával a 
csapatot támogatta. Az összeget elsősor-
ban az edzések megtartásához szüksé-
ges terem bérlésére használjuk. Adószá-
munk: 18704307-1-13. A támogatásokat 
az év folyamán egyéni szponzorként vagy 
a csapat támogatójaként a 10701135-
43777600-51100005 számú bankszám-
la számon fogadjuk köszönettel.

Vereség a bajnokjelölt ellen

Március 17-én az NB II Kelet csoportjábának 
16. fordulójában a Monor SE 6-4 arányban 
kikapott a bajnokjelölt Gödöllői Bikák ellen. 
Bár Vidák Balázs öngóljával csapatunk már a 
6. percben megszerezte vezetést, a térfélcseréig 
azonban még négyszer találtak be a gödöllő-
iek – sajnos most már a Monor SE kapujába. 
A fordulást követően nem adta fel gárdánk, 
azonban a győzelmet a toronymagasan első 
helyen álló Gödöllő szerezte meg. 

 

Napszemüvegek 
és fényre sötétedő 
multifokális lencsék. 
Részletek az üzletben.

Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 

www.kissoptika.hu
kissoptika@upcmail.huMonor, Városi piac 14.   

Computeres 
szemvizsgálat, 
kontaktlencse 

illesztése  
és rendelése.

20 ezer forint feletti vásárláskor 
20 perc ajándék
relaxációs hátmasszázs 
      helyben!

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

MONOR

KISS OPTIKA

Tavaszi 
vásár! 

Lovas sztár érkezik Monorra

Április 16-án kerül megrendezésre Monoron, 
a Junior Lovardában egy, a Josera által tá-
mogatott B kategóriás minősítő verseny. A 
megmérettetésen Free Horse Style bemuta-
tót tart Török György. Az általa kifejlesztett 
lókiképzés alapja, hogy megtanuljuk a lovak 
elméjének működését, ezáltal megértsük gon-
dolkodásukat. Ezt követően kezelni tudunk 
minden viselkedési problémát, ami adódhat 
a ló fajtájának jellegzetességeiből.
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Monor frekventált részén 66 m2-es (2 háló + 
nappali) új lakás eladó, udvari parkolóval.
Érdeklődni: 06-30/548-5462

Monor központjában 22 m2-es 
(+15 m2 tetőtér) üzlethelyiség kiadó. 
Érdeklődni: 06-30/548-5462

Fűkaszálást, fakivágást, darabolást vállalok. 
Tel.: 06-30/824-0115, 06-30/574-6831

Kiadó 90m2-es (3 szoba + nappali) igényes la-
kóparki lakás gépesítve, bútorozva Monoron, 
zárt parkolóval. Tel.: 06-20/437-6356. 
Képek a lakásról: www.ingatlan.com, azono-
sító: 5226146

Kiadó albérlet monoron, alacsony rezsivel, zárt 
lakóparki környezetben, parkolóval, 1,5 szoba 
55 m2 újszerű állapotban, 55 000 Ft/hó + 2 hó-
nap kaució. Tel.: 06-20/437-3656

Tavaszi bevezető árakon, kert- és tóépítés, 
kertfenntartás, kertrendezés. 
Tel.: 06-30/657-2038, 06-70/618-9286

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

Albérlet kiadó Monoron 65m2-es újépítésű 
házban alacsony rezsivel, igényeseknek.
Érd.: 06-30/949-5757 vagy 70/6336201

Hűtőgép javítás garanciával, hétvégén is.
Tel.: 06-20/467-7693; 06-80/625-647

Fatüzelésű kemencéhez, kézi nyújtáshoz gya-
korlott, talpraesett, tempós munkamorállal 
rendelkező pizza sütőt keresek Monorierdőre. 
Tel: 06-20/465-8353 

Tűzifa eladó összefűrészelve, házhoz szállítva 
2000 Ft/q áron. Tel.: 06-20/981-7879

Villanyszerelés, Bojler javítás olcsón! 
Tel.: 06-20/313-0730

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól. Alumí-
nium és műanyag redőnyök, napellenző, relu-
xa, mobil és fix szúnyogháló ajtók. Újdonságok. 
Azonnali felmérés, 30 éves tapasztalat, garancia, 

-10% nyugdíjas kedvezmény. Tel.:06-30/401-1029

Apróhirdetés

Ajánló

Vásároljon Matador nyári gumit és nyaraljon 
Törökországban!

Vladár Miklós és Tsa. Kft. Monor, Mátyás k. u. 9.
Telefon: 06-29/410-595, 06-20/204-5962

Nyeremény: Egy hetes, 2 személyre szóló 
Törökországi nyaralás 5* -os szállodában  
      All Inclusive ellátással.

Vásároljon 4 db Matador  
nyári gumiabroncsot az akcióban  

részt vevő szervizekben és vegyen  
részt  sms nyereményjátékunkban!

Érvényes: 2011.  
április 30-ig.

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!

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik a szeretett feleség, 

édesanyánk, nagymamánk 
fekete benjáminné

 sz. czibor lídia 
temetésén részt vettek, 

sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család     

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett férjem, édesapánk, 

salga György 
temetésén megjelentek, 

az emlékezés virágait elhelyezték, 
köszönjük Rados doktornőnek 

az áldozatos gondoskodást.
A gyászoló család     

Köszönetnyilvánítás



Megunta régi arany ékszereit? 
Hozza el hozzánk, és mi a legmagasabb 
napi áron beszámítjuk: 14K / 7 500 Ft/gr   

új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 4 000 Ft/gr

Aranytartalék

ÖTVÖS-ÉKSZERÉSZ
Monor 4-es főút Tesco-ban

ARANY ÉKSZER  -10%

EZÜST ÉKSZER  -40%
 Az akciók nem összevonhatóak, és a napi árváltoztatás jogát fenntartjuk.


