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Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Tel.: 06-29-412-046
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Idén csak az áfa emeli a vízdíjat
Önkormányzati hírek

A novemberi soros képviselő-testületi ülés után háromszor ült össze rendkívüli 
ülésen Monor város képviselő-testülete. Ezeken az üléseken többnyire 
pályázatok kiírásáról, illetve beérkezett pályázatok elbírálásáról döntöttek.

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirdeti 
a következő rendeleteit:
 32/2011. (XII. 21.) számú, A víz-, 
és csatornahasználati díjakról szóló 
30/2003. (XII. 30.) számú helyi rende-
let módosításáról.
 33/2011. (XII. 21.) számú, A köztiszta-
ságról és a szervezett köztisztasági szol-
gáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) számú 
rendelet módosításáról.
 34/2011. (XII. 21.) számú, A hirdető- 
és reklámtáblák elhelyezési szabályairól.
 35/2011. (XII. 21.) számú, Monor Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 
27.) számú rendeletének módosításáról.
 36/2011. (XII. 21.) számú, A Monor 
Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2003.(II. 28.) számú rendelet mó-
dosításáról.

„Engedélyt 
kell kérni 

 a hangos-
reklámra is.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban meg-
tekinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csa-
tornáján figyelemmel kísérhetnek. Bővült 
a tájékoztatási lehetőségünk, így a rende-
letek egységes szerkezetbe foglalt szövege, 
a testületi és bizottsági ülések jegyzőköny-
vei már olvashatók és letölthetők a www.
monor.hu honlapról. Itt egyéb fontos fel-
hívásról, tájékoztatásról is értesülhetnek.

November 24-én zárt 
ülés keretében elbírál-
ták a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket. Az „A” típusú pá-
lyázaton összesen 38 főt, a „B” 
típusú pályázaton pedig 3 főt 
részesítenek a következő tan-
években havi 2500 Ft támo-
gatásban. Minden jelentkező 
pályázatát el tudták fogadni.  
Az összeget várhatóan a Pest 
Megyei Önkormányzat és a 
Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium is kiegészíti még.

Nem nőtt a vízdíj

A december 15-i soros ülésen 
nem hangzott el interpelláció. 
 A következő napirendi pont-
ban a 2012. évi víz- és csa-
tornadíjakat tartalmazó ren-
deletről, valamint a KÖVÁL 
Zrt. vízszolgáltatási és csa-
tornahasználati feladatainak 
ellátásról szóló beszámoló-
ról döntöttek a képviselők.  
A képviselő-testület elfogad-
ta a beszámolót és az írás-
beli előterjesztés szerint ren-
deletet alkotott a 2012. évi 
víz- és csatornahasználati dí-
jakról. A KÖVÁL Zrt. javas-
latára a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy jövőre nem eme-
li a vízdíjat. Ennek ellenére a 
fogyasztók többet fognak fi-
zetni az áfa emelkedése miatt. 
A közcsatorna használati dí-
ját 324 Ft/m3-ben (vízterhe-
lési díjjal együtt 334 Ft/m3-
ben) állapították meg. Ezek 
az összegek nem tartalmaz-
zák az áfa összegét. A nyári 
öntözési időszakra eddig ké-
relmezni lehetett, hogy a csa-
tornahasználat díját mérsékelje 
a szolgáltató. Ezt továbbra is 
meg lehet tenni, de a kedvez-
mény mértéke 20 százalékról 
10 százalékra csökkent. 

 A képviselő -testület a 
KÖVÁL Zrt.-t bízta meg, hogy 
2012. január 1-jétől Monor te-
rületén a folyékony települési 
hulladékot gyűjtse, elszállít-
sa és ártalmatlanítsa. A díjak 
a következők: rövid cső ese-
tén 1240 Ft/m3, 20 méter fe-
letti csőigény esetén 1340 Ft/
m3. Ehhez még hozzájön a le-
rakási díj, ami 580 Ft/m3, il-
letve az áfa összege is.

Rendelet a reklámtáblákról

A képviselő-testület megalkot-
ta a hirdető- és reklámtáblák 
elhelyezési szabályairól szóló 
helyi rendeletét, amelyet alapos 
előkészítő munka előzött meg. 
Több éve foglalkoztak már a 
képviselők a városban lévő hir-
detőfelületeknél tapasztalható 
rendetlenséggel, ezt próbálták 
most orvosolni a szabályzás-
sal. Ezentúl minden reklám-
hordozó kihelyezése előtt en-
gedélyt kell kérni, sőt a hangos 
reklámra is.
 A reklámfelület nagysága 
bármekkora lehet, de a 2 m2-
nél nagyobb felületű hirdetések 
kihelyezéséhez a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
külön engedélye kell. Az enge-
délyt legfeljebb 2 évre, évenkén-
ti hosszabbítással lehet kiadni. 
 A hangosreklámért havonta 
6000 forintot kell fizetni, de na-
ponta csak 10-től 18 óráig lehet 
engedélyezni. Ha magántulaj-
donon létesít valaki reklámfe-
lületet, csak akkor kell enge-
délyeztetni és fizetni érte, ha 
a reklámhordozóból több mint 
10 centiméternyi lóg ki a köz-
területre.
 Az elhelyezési díjakat a kö-
vetkező övezetek szerint álla-
pították meg:
 Az I. övezetben a reklám-
hordozó elhelyezési díja: 500 
Ft/m2/hó. Az övezet terüle-

te: Kossuth L. utca (a rende-
letben nem jelölt része), Ady 
E. út teljes területe, Kistói 
út teljes területe, József A. 
u. teljes területe, Mátyás Ki-
rály u. teljes területe, a Mó-
ricz Zs. utca Kistói út és az 
Ady Endre út közötti terü-
lete, Péteri út teljes területe, 
Virág u. teljes területe, Ba-
lassi u. teljes területe, Petőfi 
S. u. (a rendeletben nem je-
lölt része), Dózsa Gy. utcá-
nak az Ady E. u. és a Kis-
tói út által határolt szakasza, 
Deák F. utcának a Kossuth 
L. u. és a Liliom u. által ha-
tárolt szakasza, Bajcsy-Zsi-
linszky út teljes területe, a 
piacot körülvevő terület 100 
méteres távolságban.
 A II. övezetben a reklám-
hordozó elhelyezési díja: 300 
Ft/m2/hó. Az övezet területe: 
kiterjed Monor város közigaz-
gatási területének az I. öveze-
ti besorolásában nem szerep-
lő valamennyi területére.

Továbbra sem kell 
adót fizetni a lakások után

Módosították a helyi adókról 
szóló 27/2002. (XII. 27.) szá-
mú rendeletet. Jogszabályi vál-
tozás miatt technikai átveze-
téseket kellett végrehajtani a 
rendeleten. A városban elter-
jedt pletykákkal ellentétben 
a képviselő-testület nem álla-
pított meg adót a lakásokra, 
csupán az építményadón vál-
toztatott. Ezentúl az adó mér-
téke sávosan változik a követ-
kezőképpen: 
 Ha az adótárgy alapja 0 és 
100 m2 között van:  600 Ft/
m2/adóév.
 Ha az adótárgy alapja 100 
és 500 m2 között van: 60 000 
Ft/adóév és a 100 m2-t meg-
haladó rész után 800 Ft/m2/
adóév.

 Ha az adótárgy alapja meg-
haladja az 500 m2-t: 380.000 
Ft/adóév és az 500 m2-t meg-
haladó rész után 950 Ft/m2/
adóév.

Lemondott tiszteletdíja  
feléről az alpolgármester

Módosították Monor Város 
Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szó-
ló 4/2003. (II. 28.) számú ren-
deletét.

A Monori Strázsa 2012. január számának tartalma:
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Gazdaköri bor- és pálinkaverseny  8  |  Vendégváró pincészetek  8  |  Kalandozások jégvirágtól borvirágig  8  |  Az iskola rendőre  8  |  Kolbászverseny Monoron  8  
Megalakult a PÁTRIA Takarékszövetkezet  9  |  A Vigadó programjai  10  |  Meghívó építészeti kiállításra  10  |  A monoriak viselt dolgai XLII. – Úri kaszinó 2.  10  
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

Hirdetés

 Az önkormányzat jövő évi 
költségvetése meglehetősen 
feszített lesz. Ezt figyelembe 
véve vetette fel dr. Babinszki 
György alpolgármester, hogy 
főállású alpolgármesteri tiszt-
ségét társadalmi megbízatású-
vá változtassák meg. Ahhoz 
azonban, hogy a változtatás 
megtörténhessen, módosíta-
ni kell a rendeletet, mivel az 
főállású alpolgármestert álla-
pít meg. A rendeletmódosítás 
után elfogadták dr. Babinszki 
György alpolgármester főállá-
sú alpolgármesteri lemondá-
sát, és a tiszteletdíját vala-
mint a költségtérítés összegét 
is a felére csökkentették.

Szükség van a mezőőrökre

A képviselő-testület elfogadta 
a mezőőrök munkájáról szó-
ló beszámolót. Pogácsás Ti-

bor polgármester szóbeli ki-
egészítésében elmondta, hogy 
a mezőőri szolgálat rendkívül 
költséges fegyveres szolgálat. 
A lakosok által fizetett me-
zőőri járulék elenyésző része 
a mezőőrök költségeinek. Ez 
nem kötelező feladat, de vé-
leménye szerint a képviselő-
testület jól döntött, amikor a 
mezőőri szolgálatot bevezette, 
illetve továbbra is fenntartja. 
Jól együttműködnek a rendőr-
séggel és a polgárőrséggel így a 
hatékonysága érezhető. 

Elfogadott beszámolók, 
üzleti tervek

Megtárgyalták a térségi főépí-
tészi tájékoztatót a 2010-2011 
évi tevékenységről és az össze-
foglaló jelentést a Monor és Tér-
sége Önkormányzati Főépítészi 
Társulás és a Társult Települési 
Tervtanács 4 éves munkájáról.

 Módosították Monor Város 
és Uszoda Üzemeltető Nonpro-
fit Kft. 2011. évi üzleti tervét, 
és ideiglenesen megbízták a 
céget a Dr. Gombos Matild 
Egészségház gondnoki felada-
tainak ellátásával. 
 Jóváhagyták a Vigadó Kul-
turális és Civil Központ Non-
profit Kft., valamint a  Mono-
ri Városfejlesztő Kft. 2012. évi 
üzleti tervét.

Olcsóbban készülhet 
a helyi újság

A Monori Strázsa újság szer-
kesztésére még novemberben 
pályázatot írt ki a képvise-
lő-testület, mivel a jelenlegi 
szerződés december 31-én le-
jár. Összesen két pályázat ér-
kezett be: a Média Reklám 
Ügynökség, valamint a lapot 
jelenleg is kiadó Régió Lapki-
adó Kft. ajánlata. 

 Az anyagot előzetesen a Jogi, 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bi-
zottság tárgyalta meg. A bi-
zottság elnöke, dr. Zsombok 
László megköszönte a Régió 
Lapkiadó Kft. eddigi munká-
ját. Színvonalas és jó helyi la-
pot szerkesztettek, amit sikerült 
megtölteni igazi tartalommal, 
ezért szívesen forgatták a mo-
noriak. A Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság java-
solta, hogy mivel az újság ki-
adásával kapcsolatban további 
tisztázandó kérdések merültek 
fel, ezért hatalmazzák fel a pol-
gármestert és a hivatal mun-
katársát, hogy egyeztessenek a 
pályázókkal a részletekről. Ezt 
a javaslatot a képviselő-testület 
el is fogadta, majd a tárgyalá-
sok után, egy későbbi rendkí-
vüli ülésen felhatalmazta a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy 
a Régió Lapkiadó Kft.-vel ké-
szítsék el a szerződéstervezetet 

I. félévi munkaterv
Elfogadták a képviselő-testület 2012. I. fél-
évi munkatervét, amely a következők sze-
rint alakul:

Január 19., csütörtök, 14 óra
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.18.) sz. 
rendelet 5. számú módosítására. 
 3.) Monor Város Önkormányzat 2012. 
évi költségvetése elsőfordulós tárgyalása. 
Feladatfinanszírozás módosítása az okta-
tási intézményeknél.
 4.) Előterjesztés Monor Város Önkormány-
zat költségvetési és zárszámadási rendelet 
tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges 
indoklásáról szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet 
módosítására.
 5.) Beszámoló a park- és közterület-fenn-
tartási tevékenységről.
 6.) A 2011. évi alapítványi pályázatok el-
számolásának elfogadása.
 7.) Beszámoló a bizottságok rendelkezési 
alapjának 2011. évi felhasználásáról.
 8.) Kiemelt célok megállapítása a Monor 
Városi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői-
nek teljesítményértékeléséhez.
 9.) Gáz-, energiabeszerzés érdekében köz-
beszerzés kiírásának előkészítése.
 10.) Pályázati felhívás kiírása intézmény 
vezetésére az Ady Úti Általános Iskolában.
 11.) Óvodavezetői pályázat kiírása.
 12.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 13.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról.

Február 9., csütörtök, 14 óra
 l.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés az önkormányzat tulaj-

donában álló lakások és helyiségek bérletére, 
cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó 
szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) számú 
rendelet módosítására.
 3.) Előterjesztés Monor Város Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési szabály-
zatáról szóló 4/2003. (II. 28.) számú ren-
delet módosítására.
 4.) Előterjesztés Monor Város Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.18.) 
sz. rendeletének 6. számú módosítására.
 5.) Javaslat Monor Város Önkormányzat 
2012. évi költségvetési rendeletének elfoga-
dására
 6.) A szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeli ellátásokról szó-
ló 17/2003. (VII. 28) rendelet módosítása 
(temetési segély legalacsonyabb összegének 
megállapítása).
 7.) A helyi önkormányzatokról szóló tör-
vény módosításával összefüggő helyi rende-
letek felülvizsgálata.
 8.) A 2012. évi szemétszállítási díjak meg-
állapításáról szóló rendelet megalkotása. A 
szolgáltató beszámolója.
 9.) A 2012. évi Közbeszerzési Terv elfo-
gadása.
 10.) Biztosítási szerződés kiegészítésére a 
térfigyelő rendszer bővítésére tekintettel.
 11.) A Monori Sport Egyesület beszámoló-
ja a 2011. évi önkormányzati támogatás fel-
használásáról. Tájékoztató az egyesület 2012. 
évi támogatási igényéről.
 12.) Javaslat a folyószámla-hitelkeret meg-
újítására – közbeszerzés kiírása.
 13.) A közterület-felügyelők 2011. II. fél-
évi munkájáról beszámoló.
 14.) Belvíz és csapadékvíz elvezetés kér-
dései.
 15.) Tájékoztató a 2011. évben benyújtott 
pályázatokról.
 16.) Előterjesztés a tűzoltóság átadását 
érintő feladatokról.

 17.) Általános iskolai, óvodai beíratások 
időpontjának meghatározása.
 18.) Bölcsőde és óvoda nyári zárva tartá-
sának meghatározása.
 19.) A parlagfű-irtással kapcsolatos teen-
dők előkészítése.
 20.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 21.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Monorért Emlékplakett és Ok-
levél kitüntetések adományozására.

Március 8., csütörtök 14 óra
 1.) Interpellációk.
 2.) Monor Városi Önkormányzat vagyoná-
ról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
24/1999./IX. 27./ sz. rendelet mellékleteinek 
módosítása (Monor Város Önkormányzat in-
gatlan vagyonában 2011. évben bekövetke-
zett változások átvezetése).
 3.) A személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról, igénybevétel szabályairól, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2010. 
(VIII. 24.) 1. sz. mellékletének módosítása.
 4.) Döntés a folyószámlahitel felvételére 
kiírt közbeszerzésben.
 5.) Pályázati kiírás a bizottságok kereteire.
 6.) Gyermekek napközbeni ellátása a nyá-
ri időszakban.
 7.) Gázenergia-beszerzés érdekében köz-
beszerzési döntés.
 8.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 9.) Polgármesteri jelentés a két ülés közöt-
ti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidejű testületi határo-
zatok végrehajtásáról.

Március 15., csütörtök 14 óra
Ünnepi képviselő-testületi ülés.
 1.) Megemlékezés az 1848–49. évi forra-

„Dr. Ba bin sz-
ki György al-
polgármester 

tiszteletdí-
ját és költség-

térítését sa-
ját kérésére 

a felére csök-
kentették.”

„A képvise-
lő-testület jól 
döntött, ami-
kor a mezőőri 

szolgálatot 
bevezette.”
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Önkormányzati hírek

a Monori Strázsa újság kétéves 
időtartamú kiadására és egy-
úttal közösen vizsgálják meg, 
hogy milyen módon lehet az 
önkormányzatnak az újságra 
fordított kiadásait csökkenteni.

Ismét magánvállalkozás  
üzemelteti a Vigadó Éttermet

A testület elbírálta a tavaly 
nyári újranyitása óta a Vigadó 
Nonprofit Kft. által működte-
tett Vigadó Étterem üzemelte-
tésére beérkezett ajánlatokat. 
Két pályázat érkezett, de csak 
az egyik volt érvényes, ezért a 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy elfogadja Jánosovits Mik-
lós pályázatát a Vigadó Étte-
rem üzemeltetésére. Megbíz-
ták a Vigadó Kft. ügyvezetőjét, 
hogy kösse meg a pályázati 
kiírásban foglaltak szerint az 
üzemeltetési szerződést a vál-
lalkozóval.

Folyamatosan nő  
a térfigyelő kamerák száma

Módosították az ERANDO 
Biztonságtechnikai Kft.-vel 
kötött vállalkozási szerződést.  
A Kft., a város területén a 
térfigyelő kamerákat építi ki. 
A szerződés szerinti befejezé-
si határidő 2011. december 31. 
lenne, de a vasútállomás terü-
letére még 3 kamerát kell ki-
építeniük. A szükséges enge-
délyek kiadása folyamatban 
van, ezért a vállalkozási szer-
ződést egy hónappal meghosz-
szabbították.
 A monori vasútállomás jö-
vőre megépülő P+R parkolójá-
nál 27 db stabil kamera kerül 
kiépítésre, amely az ott parko-
ló gépkocsik biztonságát szol-
gálja. Amennyiben kiépül a 
parkoló, akkor a kamerarend-
szer üzemeltetésének költségeit 
az önkormányzat 10 évre ma-

gára vállalja. Ahhoz ugyanis 
állandó személyzet és képrög-
zítés szükséges, hogy felhasz-
nálhatók legyenek a felvételek 
bűncselekmény elkövetése ese-
tén. Ezért az a javaslat szüle-
tett, hogy a kiépülő rendszert 
csatlakoztassák rá az önkor-
mányzat által működtetett tér-
figyelő rendszerre. Az ülésen 
jelenlévő rendőrkapitány, Kele-
men József alezredes elmond-
ta, hogy nem ismeri a tervet, 
ezért kérte, hogy a MÁV Zrt.-
vel és a Jogi, Ügyrendi és Köz-
biztonsági Bizottság elnökével 
üljenek le tárgyalni. Véleménye 
szerint olyan rendszert kelle-
ne kialakítani, amely együtt 
használható a már meglévővel. 
Nekik is jobb lenne, ha érté-
kelhető felvételeket készítő és 
szakmailag elfogadható rend-
szer épülne ki. A testület vé-
gül is elfogadta a javaslatot, és 
hozzájárult, hogy amennyiben 

műszakilag lehetséges, MÁV-
állomásnál létesülő P+R par-
kolók video-megfigyelő rend-
szerét csatlakoztassák rá a 
központi térfigyelőrendszerre.

Egyéb döntések

A továbbiakban lakás- és egyéb 
ingatlanügyeket tárgyaltak 
meg, majd elfogadták a Szo-
ciális intézményi feladatellátás 
felülvizsgálatáról szóló írásos 
anyagban foglaltakat, majd a 
Pest Megyei Önkormányzattal 
kötött megállapodásokat vizs-
gálták felül. A gimnázium és a 
zeneiskola esetében az önkor-
mányzattól a fenntartáshoz 
pénzt kért a megyei önkor-
mányzat. 2012. január 1-jétől 
az intézmények átkerülnek ál-
lami tulajdonba, ezért ezeknek 
a szerződéseknek a fenntartása 
a továbbiakban nem indokolt.

Nagy Lajosné

dalomról és szabadságharcról.
 2.) Önkormányzati kitüntetések ünnepé-
lyes átadása.
 3.) Rövid fogadás.
 4.) Részvétel a városi ünnepségen, koszo-
rúzás a Kossuth-szobornál és az Eskü-em-
lékműnél.

Április 12., csütörtök 14 óra
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.18.) sz. 
rendelet végrehajtásáról és javaslat a pénz-
maradvány felosztására.
 3.) Az önkormányzat 2011. évi belső ellen-
őrzéseinek éves ellenőrzési jelentése, az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó költségveté-
si szervek éves ellenőrzési jelentései alapján 
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
(az Ötv. 92. § (10) bek. szerint).
 4.) Beszámoló a Monor és Térsége Tár-
sult Települések Szennyvízcsatorna és Tisz-
títótelep Tulajdonközösség 2011. évi tevé-
kenységéről.
 5.) Monor Város és Uszoda Üzemeltető 
Nonprofit Kft. beszámolója a téli útüzemel-
tetésről (hóeltakarítás, síkosságmentesítés). 
A téli útüzemeltetés tapasztalatai.
 6.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: beszá-
moló a Monor Város és Uszoda Üzemeltető 
Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról (a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 141. § (2) bek. szerint).
 7.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: beszá-
moló a Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról (a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 141. § (2) bek. szerint).
 8.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: a Mo-
nori Városfejlesztő Kft. beszámolója 2011. évi 
gazdálkodásáról.
 9.) Monor Városépítő Kft. beszámolója 
2011. évi gazdálkodásáról.

 10.) KÖVÁL Zrt. beszámolója 2011. évi 
gazdálkodásáról.
 11.) Beszámoló az Ady Úti Általános Is-
kola elmúlt 5 éves munkájáról.
 12.) Beszámoló az óvoda vezetőjének el-
múlt 5 éves munkájáról.
 13.) A játszóterek állapotának felülvizs-
gálata.
 14.) Beszámoló a Monori Rendőrkapitány-
ság 2011. évi tevékenységéről.
 15.) Önkormányzati fenntartású általános 
iskolák állami fenntartásba kerülésével kap-
csolatos döntések.
 16.) Tájékoztató Monor Városi Polgármes-
teri Hivatal munkaerő- és bérgazdálkodásáról.
 17.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 18.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról.
Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat nevelési, oktatási és közmű-
velődési díjak adományozására.

Május 10., csütörtök 14 óra
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés Monor Város Önkormány-
zat 2012. évi költségvetési rendeletének mó-
dosítására.
 3.) Az önkormányzati gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
átfogó értékelés (az 1997. évi XXXI. törvény 
96. § (6) bek. szerint).
 4.) Beszámoló a bölcsőde 2011. évi mun-
kájáról, illetve az 1997. évi XXXI. tör-
vény  104. § (1) bek. e.) pontja szerint az 
intézményi szakmai munka eredményes-
ségének, a szakmai program végrehajtá-
sának, valamint a gazdálkodás szabály-
szerűségének és hatékonyságának az éves 
értékelése.
 5.) Döntés a gázenergia-beszerzés érdeké-
ben kiírt közbeszerzési pályázatról.

 6.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. 
negyedévi gazdálkodásáról. 
 7.) Polgármesteri beszámoló az egyes ön-
kormányzati társulások 2011. évi tevékeny-
ségéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról, a kistérségi fejlesztési ta-
nács munkájáról (az 1997. évi CXXXV. tör-
vény 6. §, 10. § (5), a 2004. évi CVII. tör-
vény 6. § (3) bekezdése és az 1996. évi XXI. 
törvény 10/F.  § (4) bekezdése szerint).
 8.) Döntés Az Év Bora Monoron cím ado-
mányázásáról.
 9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 10.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról.

Június 14., csütörtök 14 óra
 1.) Interpellációk
 2.) Közoktatási intézmények beszámoló-
ja a 2011/2012-es tevékenységéről (1993. évi 
LXXIX. törvény 104. §. (5) bekezdése sze-
rint).
 3.) Általános iskolák heti óraszámának és 
álláskeretének meghatározása.
 4.) Pályázat kiírása a Monor Város Jó ta-
nulója, Jó Sportolója cím elnyerésére.
 5.) Önkormányzati közalapítványok be-
számolója.
 6.) Az Ady Úti Általános Iskola intéz-
ményvezetésére kiírt pályázat elbírálása.
 7.) Az óvodavezetésre kiírt pályázat elbí-
rálása.
 8.) A Kilátó és a Jókai úti híd felülvizsgá-
lata.
 9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 10.) Javaslat a képviselő-testület 2012. II. 
félévi munkatervének jóváhagyására.
 11.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról.

„Az a javas-
lat született, 
hogy a meg-

épülő P+R 
parkoló térfi-
gyelő kame-
rarendszerét 
csatlakoztas-
sák rá az ön-
kormányzat 

által működ-
tetett rend-

szerre.”
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KÖRKÉRDÉS

Szinte biztosak voltunk benne, hogy januári 
körkérdésünkre minden megszólított monori 
magabiztosan kijelenti: „Hogyne lennék 
ismerős, hiszen itt élek”. Én magam is így 
válaszoltam volna. Csakhogy nemrégiben azt 
kérdezte valaki a Gera kert szélén felállított 
várostérkép előtt, hol van a Zrínyi Miklós utca. 
Olyan utca nincs Monoron – feleltem, aztán 
megnéztük a térképen, és kiderült, hogy van. 

Ismerős a városban?

Ötven évvel ezelőtt, ami-
kor a GPS-ről még nem 
hallott senki, de az is 

látványosság számba ment, ha 
valamelyik utcán megjelent egy 
személyautó, még mindenki kí-
vülről fújta, melyik utca hol ta-
lálható: ez a Békásban, az a 
Főszögön, amaz a vasúton túl. 
Gyalogszerrel járta a községet 
minden lakója, mégis mindenki 
tudta, hol a Gulya-erdő – mivel 
oda járt majálisozni –, a Pap-
lapos – mert vagy valamelyik 
rokona a maggyár ottani tele-
pén dolgozott, vagy az iskolás 
gyerekei jártak oda tavaszon-
ként barkát szedni – a Halesz, 
a Detrich-tanya, a Majori út… 
 Belterületen meg végképp 
ismerős volt minden szöglet, 
s még ismerősebb majd’ min-
den helybéli.  
 Hogy mostanában meny-
nyire tájékozódunk otthono-
san lakóhelyünkön, arra néz-
vést e néhány válaszból ugyan 
nem vonhatunk le messzemenő 
következtetéseket, egyet azon-
ban biztosan: e tekintetben is 
sok minden változott.

 Barna Istvánné, mint el-
mondta, 1975 óta él Mono-
ron, de alig ismeri a várost. 
A központot a piaccal, a köz-
épületekkel igen, de akadnak 
olyan területek, például a vas-
úton túli rész, ahol még nem-
igen járt, mivel nem akadt ar-
rafelé dolga. Éppen a minap 
gondolkodott rajta – mesélte 
–, hogy most már ideje lenne 
szemügyre venni, hol is lakik 
tulajdonképpen. Most már, mi-

vel három napja nyugdíjas, fel-
tétlenül sort kerít erre. Eddig 
nem volt rá ideje, ugyanis a 
fővárosba ingázott naponta. 
Reggel ment, este jött. A hét-
végék a házimunkával és a ház 
körüli teendőkkel teltek. Így 
hát, ha valaki éppen tőle ér-
deklődne valamelyik utca fe-
lől, most még zavarba jönne.

 Kupai Zoltán Monoron szü-
letett – tudtuk meg – mégsem 
merné állítani, hogy minden 
részét ismeri. A belvárosban 
gyakran megfordul, de az at-
tól északra fekvő részeket pél-
dául még alig látta. Meglehet, 
másoknak épp a Strázsa az a 
hely, ahol minden kanyart, ut-
cafordulót ismernek, ő azonban 
szinte sosem fordul meg arra-
felé, számára idegen az a táj.

 Bokros Erzsébet ugyan-
csak Monoron született, az-
tán tíz évig Pesten élt – de-
rült ki – és bár megint itthon 
lakik, az a tíz év elég volt ah-
hoz, hogy már ne ismerje ki 
magát jó néhány helyen. Új 
utcák születtek közben, né-
melyikben még sosem járt, a 

nevüket sem nagyon ismeri. 
A békási részen, ahol lakik és 
a központi helyeken otthono-
san mozog – mondta –, de sok 
az ismeretlen terület, a tájéko-
zatlan idegen jobban teszi, ha 
nem tőle kér útbaigazítást.
 Hetvenkét éves, és tízéves 
kora óta Monoron él – ava-

tott be Merschel János, aki 
először határozottan állította, 
hogy minden egyes városrészt 
és utcát ismer. Aztán felneve-
tett, mert eszébe jutott, hogy 
a minap a vasútállomás előt-
ti téren megkérdezte tőle va-
laki, hol találja a Mártírok ut-
cát. Maga is meglepődött, hogy 
nem tud válaszolni, mintha ezt 
az utcanevet még sosem hallot-
ta volna. Aztán, amikor a kér-
dező elment,  és ő hátranézett, 
a homlokára csapott: a Mártí-
rok utca ott volt öt lépésre.
 Sipos Béláné nyáregyhá-
zi születésű, de 1970 óta Mo-

noron lakik. Mivel ez hosszú 
idő, eközben volt ideje megis-
merkedni Monorral – állította 
–, tudja, hol a Békás, az Új-
telep, a Főszög. Nem tévedne 
el sehol, és úgy gondolja, útba 
tudná igazítani az idegent. Ha 
nem is hajszálpontosan, de leg-
alább „irányba állítaná”, mer-
re induljon, s aztán hol kérde-
zősködjön ismét. 
 Mert ahhoz már nagy ez a 
város, hogy az átlagember min-
den utcát ismerjen benne, de 
azért központjából indulva egy 
órányi kényelmes gyalogsétá-
val elérhetünk a végére, akár 
széltében, akár hosszában.

Koblencz Zsuzsanna

Hirdetés

Tabac 
Dohány, ajándék
Elektromos cigaretták, 
patronok, kiegészítők, 
széles választéka bevezető 
áron 15% kedvezménnyel.
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

azonnal!

Fényképek 
www.tonervaros.hu

T  nerváros

Monor, Petőfi u. 16.

06-30-687-2142

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 belgyógyásza-
ti, sebészeti ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, bélsárvizs-
gálatok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

06-29/411-717  • www.monoriallatorvos.hu
Veszettség elleni oltás és mikrochip- 
beültetés rendelőnkben folyamatos!

Kövesse a facebook-on is: 
http://www.facebook.com/

MonoriAllatorvos

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.

Pé
ter

 Lá
sz

ló 
fel

vé
tel

ei

 Barna Istvánné

 Kupai Zoltán

 Bokros Erzsébet

 Merschel János

 Sipos Béláné

Counry-party
December 19-én beköltözött egy csöpp-
nyi Amerika Monor szívébe. A Nemzet-
őr Általános Iskola Tini Line Dance cso-
portjának vezetője, Szentirmay Cecília 
ugyanis Country-partyt szervezett a Vi-
gadó Étterembe, ahol a táncos kedvű fi-
atalok mellett Pomázi Zoltán is szóra-
koztatta a közönséget. A műsor része 
volt egy több szórakoztató feladatból álló 
vetélkedő is, amelyben többek között a 
vállalkozó kedvű diákok indiánnak vagy 
cowboynak is beöltöztek. A szellemi tor-
na után kólát és hamburgert szolgáltak 
fel a résztvevőknek, a rendezvény pedig 
karácsonyi dalok éneklésével és önfeledt 
táncolással zárult.
 

NEMZETŐR
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POLGÁRŐR HÍREK
Biztosították a boldogságot
Decemberben csupa olyan dolog történt, aminek kicsik és nagyok 
egyaránt örülnek. A Monori Polgárőr Egyesület tagjai ebben a hónapban 
is részt vettek minden, az ünnepekhez szorosan kötődő eseményen.

Házhoz ment a Mikulás 
2011 decemberében a Nagycsaládosok 
Monori Egyesülete első alkalommal ren-
dezte meg a Mikulás házhoz megy napot. 
 December 6-án lovas hintón érkezett a 
Mikulás számtalan kisgyermekes család-
hoz Monoron. Elsősorban egyesületünk 
családjai jelezhették, hogy szeretnék, ha 
a Mikulás meglátogatná gyermekeiket.  
Jártunk a Kinizsi, Zó lyom, Jókai, Kos-
suth, Acsády, Kisfaludy, Mátyás király, 
Bajza, Kistói, Szilágyi Dezső, Halas és 
a Rét utcákban, a Hegyessy-tanyán és 
a Rönkdzsungelben is. 
 Ellátogattunk a területi gyermekvé-
delmi szolgálat Kossuth Lajos úti ott-
honába is, ahol 15 kisgyermek várta 
énekekkel, verssel a Mikulás érkezését.  
A gyermekotthon kis lakói és családjaink 
háza közötti útvonalon számtalan, az ut-
cán sétáló kisgyermeket állított meg a 
Mikulás bácsink, és lepte meg őket egy 
kis csomaggal. 
 Jó érzés volt látni a számtalan, bol-
dogsággal teli gyermekarcot.
 Ez úton szeretnék egyesületünk nevé-
ben köszönetet mondani Bágyi Csabá-
nak, aki hintójával lehetővé tette, hogy 
megvalósíthassuk e csodálatos napot. 
Köszönet illeti még az Angi ruhaköl-
csönzőt, és nem utolsó sorban a Miku-
lás bácsit, hogy ilyen örömteli élményt 
szerzett gyermekeinknek. 

Keresztes Hajnalka, Monori NE elnök

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése

Először a Mikulás járt 
a városban, mi se-
gítettük az ő útját, 

munkáját több alkalommal 
is. December 3-án a NOE 
(Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete) Mikulás-ünnep-
ségét biztosítottuk, decem-
ber 6-án pedig megérkezett 
a Mikulás-vonat is. Délelőtt 
a Nemzetőr Általános Isko-
la osztályai találkozhattak a 
Vigadó előtt a Télapóval, aki-
től egy kis dal fejében csoma-
gokat kaptak, délután pedig 
a város lakossága, gyerekek, 
felnőttek is a vonat utasai 
lehettek és találkozhattak 
az öregúrral. A polgárőrök 
eközben arra figyeltek, hogy 
minden rendben menjen, ne 
rontsa el semmi a gyerekek 
örömét és a Mikulás jóked-
vét! Mindkét eseményen jelen 
voltak az Ady iskola Mancs- 
csoportjának tagjai is, akik 
segítették munkánkat. 

 Lassan elérkezett a várva 
várt téli szünet is. December 
21-én elvégeztük az év utol-
só jelzőőri feladatát az Ady 
iskola előtti zebránál. Egész 
éves töretlen munkánkat az 
iskola tanulói aznap délután 
ünnepélyes keretek között 
megköszönték az egyesület-
nek. A jelzőőri tevékenység 
csak addig szünetelt, míg a 
téli szünet tartott, januártól 
újra folytatjuk vállalt felada-
tunkat. Ismét részt vehet-
tünk egy jótékonysági ese-
ményen. A Rebel Grafikai 
Stúdió összefogásának kö-
szönhetően karácsony előtt 
egy nappal segélycsomago-
kat szállítottunk az arra rá-
szoruló családoknak. 
 Természetesen a minden-
napos szolgálatok sem ma-
radtak el, sőt az ünnepek 
alatt megpróbáltunk még 
több szolgálatot adni, hogy 
azok minél zavartalanabbul 

teljenek. Mint már előző cik-
kemből kiderült, november 
végén aláírtuk az együtt-
működési megállapodásun-
kat a rendőrséggel. Folyta-
tódnak a közös szolgálatok, 
járőrözések. A kerékpárral 
közlekedők közül sokan ta-
lálkozhattak tagjainkkal, hi-
szen ebben a hónapban a pol-
gárőrök sárga mellényeket 
és szórólapokat osztottak a 
kerékpárosoknak, melyben 
a biztonságos közlekedéssel 
kapcsolatos információkat 
találhattak. 
 Munkánkat az idei évben 
is folytatjuk, megpróbálunk 
minél több helyen ott lenni, 
hogy a lakosság érezze, nem 
hiába van Monoron polgár-
őrség. Ezúton kívánok min-
den egyes monori lakosnak 
nagyon boldog, sikeres és 
nyugodt új évet az egyesü-
let nevében!

Oberst Marietta

Hirdetés

VISSZA A TISZTA FÖLDRE!VISSZA A TISZTA FÖLDRE!

Monoron, február 1-jén 17 órakor
a Vigadó dísztermében

Labant Csaba és Ada
világzenei előadásával

Forradalmian új, egészségre ártalmas,
káros sugárzás elleni védelmi rendszer.

30 év GARANCIÁVAL!
Fáradt, rosszul alszik? Csökken a teljesítménye?

Könnyen megbetegszik, vagy már beteg?
Itt a megoldás: SpaceHarmony egészségvédelem.

Régi és új épületek, terek, irodák, lakások teljes körű 
sugárszennyezettségének mérése és védelme. 

Radon, röntgen-, radioaktív, kozmikus sugárzások és geopatikus zónák, 
valamint villamos, elektromos és elektrosztatikus szennyezések elleni 

hatásos védelem otthon, autójában, számítógépe mellett, munkahelyén.

E-mail: fenyesenergia@gmail.com
Telefon: 06-30/760-1329 

Weblap: www.fenyesszeretetkft.5mp.eu

SpaceHarmony®SpaceHarmony®

Meghívó előadásra

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

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

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

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

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

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék
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Hirdetés

A KÖVÁL Zrt. az  inert hulladék átmeneti tárolására, valamint 
hasznosítására engedéllyel rendelkező közszolgáltató 

megvételre kínál nagy mennyiségben darált betont  
és darált építési törmeléket.

Az eladási ár a mennyiségtől és minőségtől függően 
1 000–1 600 Ft/m3+áfa.

Érdeklődni lehet a Zrt. igazgatójánál, személyesen  
vagy a 29/411-309 telefonon.

NEVELÉS ÉS KÖZBIZTONSÁG
Az iskola rendőre
A Monori Rendőrkapitányság meghívására a Nemzetőr 
utcai Általános Iskolában jártunk egy osztályfőnöki óra 
keretében megtartott baleset-megelőzési foglalkozáson.

GASZTRONÓMIA
Kolbászverseny Monoron
Idén március 24-én a Művelődési Házban második alkalommal rendezik 
meg a házilag készített kolbászok és szalámik versenyét Monoron.

Avárosban készült kolbászokat és sza-
lámikat először tavaly kóstolta vé-
gig egy baráti tár saság a Tég lagyári 

pincék nél. A rendezvény olyan jól sikerült, 
hogy a kezdeményezést felkarolta a Mo nor 
Környéki Strá zsa Bor rend és a Mo nori Lo-
kál pat rióták Egy lete. Tavaly kilencen in-
dultak a megmérettetésen, de idén már az 
előzetes érdeklődés alapján is több a je-

lentkező. Ezért kóstolás és zsűrizés hely-
színe idén a Mű velődési Ház lesz, ahol a 
monori közönség is megízlelheti az ama-
tőr kolbász- és szalámitöltők remekműveit, 
illetve igény szerint vásárolhat is belőlük. 
 A nevezési díj tételenként két kiló sza-
lámi vagy kolbász, illetve a nevezőnek kell 
biztosítania a közönség kínálására szolgáló 
eszközöket is (asztalterítő, papírtálca, de-

koráció stb.). A szakértő zsűri a tételeket 
a megjelenés, a füstölés minősége, az ál-
lag, valamint az íz és illat alapján értékeli.  
A versenyzők délután négy órakor ren-
dezhetik be a saját standjukat, a kö-
zönség pedig délután öt órától élvezheti 
a monori ízeket. A rendezvényre a be-
lépő 1000 Ft, amely 20 különféle kol-
bász vagy szalámi kóstolására, illet-
ve egy deci monori bor elfogyasztására 
jogosít. A rendezvény jó hangulatáról 
Petrik Sándor élő zenével gondoskodik.  
A versenyen való indulás részletes felté-
teleivel kapcsolatban Balogh Péter kész-
ségesen áll az érdeklődők rendelkezésére  
a 06-30/986-9371-es telefonszámon.

A közúti közlekedési bal-
esetek szempontjából a 
gyermekek a legvéd-

telenebbek. Ők azok, akik 
életkorukból adódóan nem 
érzik a veszélyt, akár gya-
logosként vagy kerékpáros-
ként, akár utasként vesznek 
részt a közlekedésben. A tu-
datos közlekedési magatartás 
kialakításában, a balesetek 
megelőzésében a felkészítés-
nek, a szülői példamutatás-
nak, a tanórai és a tanórán 
kívüli közlekedésre nevelés-
nek meghatározó szerepe van.
 Ezért indította útjára 
2008-ban Az iskola rend-
őre programot az Orszá-
gos Rendőr-főkapitány-
ság és az ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság. 
A cél az volt, hogy minden ál-
talános iskolának legyen rend-
őre, aki közvetlen kapcsolat-
ban van az igazgatójával, a 
nevelőkkel és a diákokkal.

– A Monori Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén egy 
kivételével az összes iskola, 
összesen 28, csatlakozott a 
programhoz – mondta Végh 
Valéria, a kapitányság szóvi-
vője, aki egyúttal a Nemzet-
őr iskolában is ellátja az is-
kolarendőri feladatokat. – Az 
iskola rendőre olyan hivatá-
sos szolgálatot ellátó egyen-
ruhás rendőr, aki általában 
valamilyen módon kötődik is 
az iskolához. Ott van min-
den tanévnyitó rendezvényen, 
ilyenkor felveszi a kapcsola-
tot az igazgatóval, akivel fo-
lyamatosan együttműködik.   
 – Elvárás az iskolarendőr-
rel, hogy ismerje a környék 
közbiztonsági, közlekedési és 
bűnügyi helyzetét – hangsú-
lyozta a szóvívő. – Ennek is-
meretében felhívja az illetéke-
sek figyelmét a veszélyekre is. 
Részt vesz a rendőrség álta-
lános iskolásokat érintő kam-

pányaiban, az iskolák környé-
ki forgalom segítésében, a 
szabálytalankodók kiszűré-
sében. Amennyiben szabad-
ideje engedi, szülői értekez-
leteken, osztályfőnöki órák 
keretében előadást tart ak-
tuális bűn- és baleset-meg-
előzési témakörben.
 – Nagyon fontosnak tar-
tom azt a kapcsolatot, amit 
az iskolarendőr a gyerekek-
kel alakít ki – tette hozzá 
Végh Valéria. – Ebben nagy 
szerepe van az elméleti és 
gyakorlati foglalkozásoknak, 
mint amilyeneket én is tar-
tok a Nemzetőr iskolában. A 
kilakakult kapcsolat miatt 
könnyebben át tudom adni a 
közlekedésbiztonsági ismere-
teket. A gyerekek  így azt is 
megtanulják, hogy bízhatnak 
bennünk, bármilyen ügyben 
is kell nekik vagy szüleiknek 
hozzánk fordulniuk.

Papp János

Monoron 2012. március 8-án, • Budapesten március. 10-én. 
Ára: 45.000 Ft (részletfizetés, egyéb kedvezmények)    
  Telefon: 06-30/ 302-1487   (nyilv.szám:0111-2011)

Munkavállalásra is alkalmas 
3 nyelvű (Angol, német, magyar. 

Külföldi munkalehetőség)  
oklevelet adó 

MASSZŐR- 
TANFOLYAM indul 

Gazdaköri bor- és pálinkaverseny
A Monori Gazdakör február 11-én tart-
ja éves rendes borversenyét, amelyet a 
következő héten, február 18-án pálin-
kaverseny követ a gazdakör székházá-
ban. Jelentkezés és további információ: 
Kosztán Rózsika. Tel.: 06-30/538-8259.

Vendégváró pincészetek
Továbbra is várják a vendégeket a strá-
zsahegyi pincék, januárban a következő 
időpon t okban: Január 14-én a Kalando-
zások jégvirágtól borvirágig rendezvé-
nyen az összes vendégváró pince részt 
vesz. Január 21–22. 14-től 18 óráig: Czeg-
lédi Pincészet, KerBor Kft. (a látogatá-
sát legalább 1 órával előbb telefonon kell 
jelezni!). Tel.: 06-30/748-6554.

Kalandozások jégvirágtól borvirágig
Január 14-én a monori és Monor környéki 
borászok tíz pincében várják a vendége-
ket a Strázsahegyen. A forralt bor mellett 
a vendégek sajtokat, leveseket, főételeket 
és desszerteket kóstolhatnak. A 10-től 
18 óráig tartó rendezvényre jegyek 2900 
forintért kaphatók, amely tartalmazza a 
kóstolóbögrét és az étel-, italkóstolás árát. 
További információ: www.monoriborut.hu.
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HARMINCNYOLC FIÓK
Megalakult a PÁTRIA Takarékszövetkezet
A Monor és Vidéke Takarékszövetkezetet két másik térségbeli szövetkezettel együttműtködve létrehozta a PÁTRIA 
Takarékszövetekzetet, amely immár 38 fiókkal és új üzleti modellel – „ÖkoTakarék” – várja régi és új ügyfeleit.

Több, mint 47 milli-
árd forint mérleg-fő-
összeggel és közel 4 

milliárd forint saját tőkével, 
új néven, új szolgáltatások-
kal, azonban a megszokott 
ügyfélcentrikus környezet-
ben szolgálja ki a megnöve-
kedett fogyasztói igényeket 
a PÁTRIA Takarékszövet-
kezet, mely három, a közép-
magyarországi régióban több 
mint 50 éve működő hitelin-
tézet egyesülésével jött létre.
 A Monor és Vidéke, a Pé-
cel és Vidéke, valamint a Dél-
Pest Megyei Takarékszövetke-
zet egyesülésével létrejött új 
takarék Magyarország legna-
gyobb fiókhálózatával rendel-
kező szövetkezeti formában 
működő hitelintézetévé vált, 
amely 14 olyan településen lát 
el pénzügyi tevékenységet, ahol 
más szolgáltató nincs jelen.
 A piacon eddig is megha-
tározó szereplőként jelenlé-
vő takarékszövetkezetek így 

pedig a térségi zöldgazdaság 
és a civil szféra fellendülésé-
hez, a helyi környezetvédel-
mi beruházások sikereihez 
járul majd hozzá.  (x)

Kapcsolat:
PÁTRIA Takarék Monori Fiók
Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 77.
Telefon: 29/ 410-396
E-mail: monor@patriatakarek.hu
Web: www.patriatakarek.hu

Ünnepi műsor  

a Magyar 
Kultúra 
Napja 
alkalmából

Ünnepi köszöntőt mond: 
Pogácsás Tibor  
polgármester

Csak egy éjszakára  
címmel  
hit, humor és hallgatás  
a XX. század első felének 
magyar irodalmából

Közreműködik:
Oberfrank Pál színművész, 
a Veszprémi Petőfi Színház  
igazgatója,
Juhász Róza színésznő,  
a Madách Színház tagja,
Gados Béla színművész,  
a Bárka Színház tagja,
Takaró Mihály irodalomtörténész

2012. január 21-én,
16 órától

a monori Vigadó 
dísztermében
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Jegyek  
elővételben 

1200 forintért, 
az előadás 

napján  
1800 

forintért 
kaphatók.

tovább erősödnek, stabil ha-
zai tőkével rendelkező, etikus 
hitelintézetként közel 250 al-
kalmazottat foglalkoztatva 
hangsúlyos résztvevői a helyi, 
térségi munkaerőpiacnak is.
 A PÁTRIA Takarékszö-
vetkezet „elődei” a lakossá-
gi hitelezésben is jelentős 
mértékben vállaltak szere-
pet, így tekintélyes forrást 
helyeztek ki ügyfeleik, fő-
ként a helyi lakosság köré-
ben. A megnövekedett ügy-
félkör minél színvonalasabb 
kiszolgálása érdekében szá-
mos beruházást hajt végre 
a takarékszövetkezet, hogy 
teljes informatikai rendsze-
rének átalakulásával, új ter-
mékcsomagok bevezetésével 
rugalmasan szolgálja ki a  
helyben gazdálkodók és fo-
gyasztók igényeit.
 A közép-magyarországi 
régió meghatározó szereplő-
je, a PÁTRIA Takarékszö-
vetkezet egyik fő célkitűzése 

továbbra is a helyi és térsé-
gi társadalmi és környeze-
ti célok támogatása, a meg-
termelt értékek helyben való 
szétosztása, jelmondatához 
híven: Itthon vagyunk, ér-
téket teremtünk! 
 A létrejött hitelintézet a 
működési területén élő la-
kosságot és vállalkozásokat 
modern, univerzális kisbank-
ként szeretné kiszolgálni a jö-
vőben is, „ÖkoTakarék”-ként 

Hol helyezhetem el
biztonságban
a megtakarításaimat?

Fix éves kamat és EBKM**:

 7,50%
6 hónapra

Válassza a PÁTRIA
Takarékszövetkezetet!*

*A PÁTRIA Takarékszövetkezet a Monor és Vidéke,
a Pécel és Vidéke, valamint a Dél-Pest Megyei Takarék-
szövetkezet egyesülésével jött létre 2012. január 1-jén.

**Ajánlatunk 2012. január 16-tól, visszavonásig él. A 6 hónapos számlalekötésre bárki helyezhet 
el betétet. A kamat egy futamidőre érvényes. A betét lejáratát követően a tőke és a kamat vissza-
vezetésre kerül a fizetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell adni. Az 
új lekötésre a hatályos PÁTRIA Lekötött számlák hirdetménye érvényes. Lejárat előtti felmondás 
esetén a kamat 0 százalék. 

Kamatadó fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamatjövedelem után az adó mértéke 16%. 
Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be.

Fiókjaink elérhetősége: www.patriatakarek.hu

 Új néven, 
de változat-
lan helyen vár-
ja ügyfeleit a 
takarékszövet-
kezet Monoron

„Átalakult az 
50 éve mű-
ködő hitel-

intézet.”

Hirdetés
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Az úri kaszinó kebelében, a közösségi élet színvonalával elégedetlenek 1880 
októberében kiléptek a társas körből és megalakították az Egyenlőségi Kört.

VISSZATEKINTÉS

A monoriak viselt dolgai XLII. 
Úri kaszinó 2.Január 8. 16 óra

Újévi operett-gála
Vigadó díszterem

Január 9.
A Szivárvány Selyemfestő Kör 
tagjainak kiállítás megnyitója
Vigadó emeleti folyosógaléria

Január 21. 14 óra
Közös Út Cukorbetegek Egye-
sületének összejövetele
Művelődési Ház

Január 21. 16 óra
Csak egy éjszakára
Oberfrank Pál és barátainak ün-
nepi műsora a Magyar kul-
túra napja alkalmából.
Vigadó díszterem

Január 27-28. 
Nyugdíjas „Ki Mit Tud?”
Művelődési Ház

Február 4. 16 óra 
A Közös Út Cukorbetegek Egye-
sületének farsangi összejövetele
Művelődési Ház

Február 7. 18 óra
Dr. Csernus Imre in-
teraktív előadása
Az előadásra jegyek elővételben egy-
ségesen 1800, a helyszínen egysé-
gesen 2400 forintért kaphatók.
Vigadó díszterem

A programok részleteiért láto-
gasson el honlapunkra a www.
vigadokft.hu címen! Informá-
ció, jegyrendelés: a 06-29/413-212-
es telefonszámon vagy a vigado@
vigadokft.hu e-mail címen.

2012. JANUÁR

A Vigadó programjai

Később e csoport a ta-
karékpénztár új épüle-
tében bérelt helyiséget. 

A régi kaszinó pergő élete ve-
szélybe került. A teljes bukást 
azonban elkerülték. 1889-ben 
megtörtént a fúzió, újra „ösz-
sze kelt a szétvált két társas 
kör”, és a „Monori Egyesült 
Kaszinó és Kör” nevet vették 
fel. Ezt követően az évenként 
megújított 20 fős választmány, 
a tisztikar (elnök, gazda, pénz-
tárnok, ellenőr, jegyző, ügyész, 
két könyvtárnok) évtizedekig 
sikeresen vitte az ügyeket a 
közgyűlések megelégedésére. 
1901-ben, elnöki elődök sorá-
ból még Molnár Pál, Gera Jó-
zsef és Koos Emil arcképét is 
megfestették. S ez év októbe-
rében társas vacsorával ünne-
pelték meg az újraegyesülést. 
 A kaszinó a nagy történel-
mi események színhelye. Bizo-
nyítást nyert ez 1902. szept-
ember 19-én, Kossuth Lajos 
születésének a 100. évfordu-
lója alkalmával is. A Rákó-
czi-ünnep úgyszintén esemény-
dús volt 1903. szeptember 5-én.  
A templomokból kijött hívők-
nek a Kossuth-szobor előtt a 
községi dalárda éneke, Bojár 
István joghallgató szavalata, 
Mikola István ügyvéd ünnepi 
beszéde, majd a Szózat közös 
éneklése tette emlékezetessé a 
délelőttöt. Délben, a kaszinó 
kertjében 100 terítékű ebédre 
került sor, melyen többek kö-
zött Kégl János takarékpénz-
tári elnök és dr. Rabár Endre 
országgyűlési képviselő mon-

dott köszöntőt. Még Bosnyák 
Dani bátyánk, a legöregebb 
kuruc is méltatta a szabadság-
harcot. Végül a kaszinó kuruc 
estélye volt a nap fénypontja.  
A műsorok sorában Bobory 
Mariska énektanár népdalokat 
játszott zongorán; Oláh Dezső, 
a polgári iskola igazgatója kuruc 
dalokat, majd a Rákóczi-indu-
lót szólaltatta meg cimbalmán. 
A tárogatón előadott kuruc nó-
ták növelték a meghatottságot, 
az ünnepség méltóságát.
 A későbbiekben is rendsze-
resen otthont adott a kaszinó 
Monor község társadalmi ese-
ményeinek. A Monori Járási 
Kör rendezvényei, az állator-
vosi mulatság, a Jótékony Nő-
egylet teaestéi, a színvonalas 
hangversenyek, az alispáni lá-
togatások – mind-mind kiemel-
kedő eseményei voltak a kaszi-
nó életének.
 A polgári iskola kezdemé-
nyezésére került emléktábla 
a Pósa Lajos-féle ház falára 
1926. március 28-án. A mo-
nori iskolák tantestületei ne-
vében Kocsis Mihály igazgató, 
a község nevében Piry Endre 
községi főjegyző fogadta a Pes-
ti utcai háznál a budapesti és 
vidéki vendégeket. Az emlék-
tábla Pósa Lajos és András-
sy Lídia 1900. december 23-án 
történt lakodalmát örökítette 
meg. Özv. Pósa Lajosné író-
nő, Havas István (Petőfi Iro-
dalmi Társaság), Móra István 
író (Gárdonyi Géza Irodalmi 
Társaság) beszédei gazdagítot-
ták az emléktábla-avató ün-

nepséget. A megemlékezés a 
kaszinóban folytatódott, ahol a 
100 vidéki és a 60 helyi vendég 
megebédelt. A felköszöntő tósz-
tok hosszú sorát Bokros Sán-
dor községi bíró szívélyes be-
széde zárt le. A vendégek este 
8 órakor utaztak el Monorról.
 A közelmúltban ismét visz-
szatért Pósa Lajos mese- és 
hírlapíró, költő, lapszerkesz-
tő emléke városunkba. Az 
úri kaszinót 1959-ben lebon-
tották. A helyén lévő épület 
ma a Városi Könyvtárnak és 
a Zeneiskolának ad otthont.  
A könyvtár által kezdeménye-
zett emlékünnepséget – a ma-
gyar népmese napjának okán 
is – szeptember 29-én délután 
Hajdú Zoltánné nyitotta meg. 
A kedvesen méltató rendezvé-
nyen a városi mesemondó ver-
seny győztesei ismét elmond-
ták a választott alkotásokat. 
Pecznyik Ibolya Kazinczy-dí-
jas magyartanár színesen, tar-
talmasan, az érdeklődést mind-
végig ébren tartva emlékezett 
meg Pósa apó írói-költői mun-
kásságáról, arculatáról, me-
sevilágáról. A főleg kicsikből 
összegyűlt hallgatóság a fe-
lejthetetlen együttlét aktív ré-
szese volt.
 Forrás: Monor és Vidéke 
Hetilap 1882; Községi elöl-
járóság jegyzőkönyve 1898–
1921; Monorkerületi Lapok 
1901–1912; Monori Egyesült 
Kaszinó és Kör Alapszabályai 
1901.

Dr. Dobos György, a hely-
történeti kör elnöke
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Meghívó építészeti kiállításra
Szeretettel meghívjuk önt és családját az
Épületek, építészek kiállítás-sorozat első 
megnyitójára, Szőnyi László építészmér-
nök, energetikai szakértő, egyetemi oktató
munkáinak bemutatására, amely 2012. 
január 25-én (szerdán) 16 órakor lesz a 
Városi Könyvtár emeleti kiállítóterében. 
A kiállítást Nyeste László építészmér-
nök, Monor város főépítésze nyitja meg.
 A kiállítás megtekinthető 2012. feb-
ruár 28-ig a Városi Könyvtárban (Kos-
suth Lajos utca 88.).

Hajdu Zoltánné könyvtárigazgató
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Ajánló

Ivánszki Zoltán • 06-30/214-7167 • Monor, Katona J. u. 37. 06-29/415-874

Ballag a gyerek? Sok a kiadás?
Miért kereteztetne tablót Budapesten?

Minőségi, első osztályú magyar, olasz, lengyel 
lécekből. 800-féle keretminta, 120-féle 
paszpartuminta közül választhat.

Nálunk is megteheti  
akár 15 000 Ft-tól!

Gobelinek nagy  
választéka 9 gyártótól.
Minőségi fonalak 550  
színárnyalatban kedvező áron.

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–12

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

820 Ft-tól ingyenes szállítással

Bőrfestés, tisztítás  
              januárban 10% kedvezménnyel!

MONOR

KISS OPTIKA

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

2012-ben is 
változatlan 

árakon!

Szemüvegkészítés és -javítás.
Computeres szemvizsgálat, 
kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

 Áfa-
emelés

Pályázati feltételek:  számviteli főiskolai vagy közgazdasági egye-
temi végzettség, regisztrált mérlegképes könyvelői jogosítvány,  bün-
tetlen előélet, magyar állampolgárság, min. 10 éves szakmai, vezetői 
gyakorlat vállalati gazdálkodás területén.
Előnyök:  monori, vagy Monorhoz közeli lakhely, hasonló munkakör-
ben szerzett gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:  szakmai önéletrajzot; iskolai végzettsé-
get igazoló dokumentumok másolatait; három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt; nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a 
pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
A cég főbb tevékenységei:  nyolc településen víz- csatornaszolgálta-
tás és/vagy hulladékgazdálkodás (összesen: 90 fő).
Bérezés: Megegyezés szerint.
Alkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő, próbaidő 
kikötésével.
Foglalkoztatás jellege:  heti 40 órás, teljes munkaidő.
Munkavégzés helye:  KÖVÁL Zrt. Monor, Kossuth L. u. 147. alatti köz-
pontja.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  ügyvezető helyettesi 
teendők,  a cég könyvelési, számlázási irányítása, ügyfélszolgálat fel-
ügyelete (kb. 20 fő).
A pályázat benyújtásának határideje:  2012. január 18-án 10 óra.
Pályázat elbírálásának határideje:  2012. január 25.
A munkakör betölthetőségének időpontja:  2012. február 1.
A pályázat benyújtásának módja:  a pályázatot zárt borítékban 
„gazdasági vezető” megjelöléssel a KÖVÁL Zrt. igazgatójának címezve, 
a  Zrt titkárságára (Monor, Kossuth L. u. 147.) kell leadni.
Bővebb felvilágosítás: a 29/611-301 illetve a 29/614-831 telefonon 
kérhető.

A KÖVÁL Zrt. gazdasági vezető-főkönyvelő  
munkakör betöltésére pályázatot hirdet.Épületgépészeti 

szerelvények boltja
Kazánok, cirkók, radiátorok, acél- 
műanyag- és rézcsövek. Minden ami 
a víz-, gáz-, fűtésszereléshez kell.

Cím: Monor, Kistói út 120.
Telefon: 06-29/415-176  

Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

AKCIÓ!
   Szezonális   

kazán 
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Kultúra

Dr. Patkós Józsefnek, a Jászai Mari Általános Iskola ősszel kinevezett igazgatójának rendezőként is sikerült bizonyítania, 
hogy az advent mindig kicsit csodaváró időszaka – ha teszünk érte(!) – megvalósuló álmokat is hozhat. Hiszen 
karácsonyi mesejátékában szerepet vállalt Pécsi Ildikó, hazánk egyik méltán legelismertebb színművésznője. Ragyogó 
jellemfigurákat alakítva színpadra állt az iskola tizenöt tanára, karbantartója, a portása is és harminc tehetséges tanuló. 
A két teltházas előadás olyan vastapsos közönségsikert aratott, ami igen ritkán tapasztalható egy iskolai rendezvényen.

ISKOLASZÍNHÁZ
Pécsi Ildikó és Panov apó a Jászai iskolában  

 Pécsi Ildikó 
és Wohner Ist-
ván (Panov apó)

Pécsi Ildikó megnyeré-
se egy vidéki általános 
iskolában való szerep-

lésre – ráadásul amatőrök 
társaságában – merész vál-
lalkozásnak tűnhetett. Hoz-
zátesszük, az igazgatónak 
már sikerült ugyanez a bra-
vúr Galkó Balázs és Helyey 
László esetében is. 
 A Kossuth- és Jászai Mari-
díjas, Érdemes- és Kiváló Mű-
vész, aki a közönség szavazatai 
által a Halhatatlanok Társula-
tának örökös tagja, és az idén 
már – értékőrző és értékterem-
tő életművéért – a Hazám-díj 
tulajdonosa is, mégis vállalta. 
Pécsi Ildikó egykori autóbal-
esetének nyomait még fájlalva, 
de fiatalos derűvel jött Monor-
ra. Erről ő szerényen úgy fogal-
mazott: örül, hogy van igény 
arra, hogy itt lehessen. Szak-
maszeretete és baráti segítő-
készsége is ide vonzotta. Ide-
hozta a fiatalság kedvelése, az 
hogy együtt lehet velük. 
 Dr. Patkós Józsefnek már 
Vecsésre (a Falusi Általános Is-
kolába) is sikerült „elcsábíta-
nia” e neves művésznőt 2003 
őszén, Noel Coward Vidám 
kísértet című darabjának fő-
szerepére.
 Annak sikere is szerepet 
játszhatott mostani vállalásá-
ban, mint beszélgetésünk során 
kiderült, hogy szereti a „szent 
őrült”-eket, ahogy dr. Patkós 
Józsefet is nevezi, aki amatőr 
volta ellenére szerinte is pro-
fin végezte a rendezői teendő-
ket. (Igaz, vecsési és kistarcsai 
színházteremtése után a Mű-
vészetek Palotájába is meg-
hívták diákszínjátszó produk-

cióját.) Mindketten úgy vélik, 
hogy a művészeti munkában 
mindenkinek „fehér izzásban” 
kell odatennie magát. Termé-
szetesen Pécsi Ildikó is átad-
ta rendezői tapasztalatait. Azt 
mondta, hogy pont olyan kap-
csolata volt – e mostani témá-
ban – dr. Patkós Józseffel, mint 
időnként híres futballista férjé-
vel (Szűcs Lajossal): veszekedő 
egyetértés. De ahogy házassá-
ga is kezdettől fogva időtálló, 
ez a baráti-művészi kapcsolata 
is. Mint mondta, számára nem 
a pénz a fontos. Ezért jár szí-
vesen szociális otthonokba, és 
boldogan tart rendhagyó iroda-
lomórákat iskolákban is. Mert 
örül, hogy átadhatja azokat a 
dolgokat, amiket azoktól tanult, 
akik jól csinálták. Olyan nagy 
művészektől tanult szépen be-
szélni magyarul, mint például 
Sulyok Mária, Básti Lajos, 
Dayka Margit vagy Agárdi 
Gábor. És ezért volt borzasz-
tó nagy öröm számára, hogy 
dr. Patkós József igazgató (és 
az egész tanári testület; min-

den „művésztárs”) gyönyörű-
en tud beszélni. Természetes, 
hogy a mai fiataloknak a jövő-
jük érdekében több nyelvet kell 
elsajátítaniuk, de fontos, hogy 
anyanyelvünket a legjobban 
ismerjük és használjuk. Ezért 
is szívügye, hogy Erzsébet ki-
rályné születésnapján – az ő 
ötlete alapján – immár 18 éve 
szavalóverseny van a gödöllői 
királyi kastélyban (Gödöllőtől 
ezért is kapta meg a díszpol-
gári címet).
 Panov apó története az is-
kola színházzá varázsolt au-
lájában elevenedett meg.  
Az erkölcsi megtisztulást és 
szeretetvallást hirdető Tolsz-
toj mesejáték átdolgozásánál 
jobb adventi darabot pedagó-
giai szempontból sem lehetett 
volna választani. Pécsi Ildikó 
gyerekszeretetet sugárzó me-
sélő hangja és a pedagógus 
szereplők egyénisége hitele-
sítette a mondanivalót, amit 
megerősített a sok diáknéző 
őszinte, spontán tetszésnyilvá-
nítása. A művésznő gyermeke 
egykor azt mondta a hóesés-
re, hogy „szitál az égi pék…”.  
Az erről írt, Gyarmati István 
által megzenésített dal fogta 
keretbe az eljátszott mesét. És 
– még mondja valaki, hogy a 
művészetnek nincs csodatévő 
ereje – az előadás alatt (21-
én) esett is a hó…
 A szegény, öregségében ma-
gára maradt, megszomorodott 
suszter – Panov apó – különös 
álmában Jézustól ígéretet ka-
pott, hogy másnap meg fogja 
látogatni. Ettől kezdve ő csak 

ezt a társtalanságát oldó nagy 
találkozást várja. De Jézus 
csak nem jelenik meg. Betér 
hozzá viszont több nélkülöző 
ismerős és bajbajutott isme-
retlen, és karácsonyi dalokat 
éneklő gyerekek.
 Kiderül, hogy szegénységé-
ben is tudta segíteni őket me-
leg teával, kenyérrel, almával, 
dióval, kiscsizmával, javítás-
sal, jó tanáccsal. Így a szere-
tet mégiscsak társakkal, az 
ajándékozás örömével jutal-
mazta… A Bibliát olvasó öreg 
így mosollyal konstatálhatja 
Máté evangéliumának igazsá-
gát, hogy: ne gyűjtsetek ma-
gatoknak romlandó kincse-
ket a Földön, de gyűjtsetek a 
Mennyben… Fontosabb sze-
retettel, segítéssel hinni egy-
másban. Az e darabra rátalá-
ló Wohner István, az iskola 
technika-életvitel tanára, if-
júságvédelmi felelőse és szín-
játszó körének vezetője, a ta-
láló jellemfigurák mellett is 
külön elismerésre méltó mó-
don formálta meg a főszerep-
lő (Panov apó) alakját.        
 A közönség már az új kó-
rus bevezető dala közben lát-
hatta a csillagot az éneklők 
szemében. Hegedűsné Csák 
Mónika énekesei még hihe-
tőbbé tették a – festőként is 
ismert – igazgató és a szín-
művésznő törekvéseinek fon-
tosságát, miszerint „A zene 
az kell!” Hogy a gyerekeknek 
közösségteremtő esztétikai él-
ményt kell kapniuk, ami ma-
radandóságával sok nehézsé-
gen átsegítheti őket. Az biztos, 
hogy ezzel a tanár-diák ösz-
szefogással létrejött produkci-
óval (színházteremtéssel!) új 
színfolt született a város köz-
művelődésében. Az előadáso-
kat megtekintő városvezetők, 
szülők és gyerekek pedig lép-
ten-nyomon pozitív meglepe-
tésüknek adtak hangot: „Hát, 
ezt nem is hittük volna!” 
 Az egyszerű mesetörténet-
nek ezek az önmagánál távo-
labbra mutató, többrétegű ho-
zadékai. Reméljük, hogy ez 
csak a kezdet, és várhatjuk a 
folytatást is.

Bolcsó Gusztáv

„Pécsi Ildi-
kót szakma-
szeretete és 
baráti segí-

tőkészsége is 
ide vonzot-
ta. Idehoz-

ta a fiatalság 
kedvelése, az 
hogy együtt 
lehet velük.”

 Pécsi Ildikó 
és Patkós József
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Sport

LABDARÚGÓ-SZAKOSZTÁLY
A páskomtól az NBI-ig
110 esztendővel ezelőtt – a Magyar Labdarúgó Szövetség létrejöttének évében – a vasúton 
túli páskomon focizni akaró diákokból alakult meg az első monori sportegyesület. Akkor 
még senki sem gondolhatta, hogy hova fog fejlődni 2011-re az itteni futballszakosztály, hogy 
13 szakképzett edző (és külön kapusedző) irányításával ma 15 csapat rúgja itt a labdát. 
A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia együttműködési szerződésének segítségével pedig 
1998-as korosztályú csapatunk a 2011-es bajnokságban aranyérmet nyert az NBI-ben.

„Monor – 
az NBI/B-
től napja-
inkig – a 

régió legjobb 
utánpótlás-
képző köz-

pontja lett.”

 Az NBIII Al-
földi csoport 
bajnokcsapa-
ta 2005-ben

Pedig úgy kezdődött, 
hogy a göröngyös 
legelőre faragott ka-

pufákat egy reggelre virra-
dóan ellopták, és azokat jó 
ideig mindig ki kellett ásni a 
meccs után, és haza kellett 
vinni. Negyven éve viszont 
a mai igényeknek megfelelő 
lelátós pályán, és már kor-
szerű székházban folyhat a 
munka. A sporttelepen az-
óta több szövetségi kapi-
tány, Puskás Ferenc és jó 
néhány aranycsapatbeli tár-
sa, így többek között Albert 
Flórián, de Orbán Viktor 
miniszterelnök is megfor-
dult – mindannyian a mo-
nori foci iránti szimpátiáju-
kat kifejezve.
 Az MSE centenáriumi 
ünnepségén – 2001-ben – 
ott volt többek között Berzi 
Sándor, az MLSZ akkori fő-
titkára is. A rendszerválto-
zás után dr. Genzwein Fe-
renc sokat segített abban, 
hogy az NBIII-ba, majd az 
NBII-be, végül pedig – si-
keres osztályozómérkőzések 
után – az NBI/B-be jutott a 
csapat. Ennek az eddigi leg-
jobb eredménynek az eléré-
se, a magyar futball máso-
dik vonalába érkezés éppen 
a 100 éves jubileum évére 
sikerült, a szakosztály leg-
szebb ajándékaként. Nagy 
érdeme volt ebben Varga 
Károlynak, aki a monori 
ifiből indulva 23 évesen lett 
a nagycsapat vezetőedzője, 
így 2010-ben méltán válasz-
tották őt az ország legjobb 
utánpótlásedzőjévé.    
 Utóda, a 400 NBI-es 
mérkőzésen szerepelt, há-
romszoros nagyválogatott 
Erős Károly is sokat tett 
a csapatért. 2003-ban kide-
rült azonban, hogy Monor 
nem tudja anyagilag vállal-
ni az NBI/B követelménye-
it, ezért az indulás jogát tő-
lünk a tehetősebb Diósgyőr 
vásárolta meg. Az NBIII-ba 
visszakerülve, 2004/05-ben 
ott lett bajnok a nagycsa-
pat, ahol jelenleg is a dobo-
gó közelében áll. 

 Horváth Ferenc 11 éven 
át (1996–2007-ig) volt a 
szakosztály elnöke, akit 
Szabó László és Palkovits 
Róbert követett. 2009 óta 
Gábor Attila tölti be ezt a 
tisztséget. A 100. és a 110. 
évforduló idején irányító 
tisztségviselőktől kértünk 
információt az utóbbi évti-
zed történéseiről.
 Amire jelenleg szerin-
tük is a legbüszkébbek le-
hetünk az, hogy Monor – az 
NBI/B-től napjainkig – a 
régió legjobb utánpótlás-
képző központja lett, me-
gyei szinten 2. helyre ke-
rülve az igazolt játékosok 
számát illetően.
 Az NBI/B-s időszakban 
az ifi I. csapata 110-nél is 
több gólt rúgott, de akkor 
a legjobbak nem tudtak fel-
kerülni a nagycsapatba. Az 
alulról fölfelé áramlást csak 
az alsóbb osztályban lehe-
tett biztosítani. Nagykani-
zsa és Zalaegerszeg nagy-
ságrendű városok is nálunk 
jóval később kezdtek igazán 
törődni a fiatal korosztályok 
versenyeztetésével. Sándor 
Pali bácsi például Monoron 
15 éve foglalkozik óvodás 
korúakkal, még 2006–2007-
es előkészítős oviscsoportot 
is vezetve. Feltétlenül opti-
mizmusra adhat okot a jö-
vőt illetően, hogy egységes 
koncepció alapján végzik 

itt a gyerekek felkészítését 
a legkisebbektől a legna-
gyobbakig, UEFA-rendsze-
rű végzettséggel rendelkező 
szakemberekkel.
 Ha csak a legutóbbi év 
eredményeit nézzük, akkor 
is azt láthatjuk, hogy meg-
éri szisztematikusan fog-
lalkozni a saját nevelésű 
utánpótlással. Például az 
U7-es korosztály kétszer is 
megnyerte a gödöllői tornát, 
Szolnokon pedig ugyanúgy 
a 2. helyet szerezték meg, 
mint a 2001–2002-esek.  
A 2000-esek – Győrt is le-
győzve – nyerték a tolnai 
teremtornát. A 98–99-esek 
elsők lettek a körzeti baj-
nokságban. A plusz U13-
as korosztály a többszö-
ri edzőváltás és a 3. hely 
után jelenleg a 4-ek. A ser-
dülők (94–96-osok) má-
sodikak lettek az Elekes 
József tornán (ahol a 90–
93-asok harmadikok vol-
tak) és a bajnoki dobogóra 
is felérhetnek. E sikerlis-
ta többek között Herbály 
Zsigmond, Gallai Attila, 
Bokros Róbert, Gilan Ká-
roly, Lengyel Roland, Cső-
ke István és Farkas Zoltán 
edzői munkáját is dicséri. 
Ugyancsak kellett az a hoz-
záállás amit egyikük, Ba-
ranyi György úgy fogal-
mazott meg: Addig élek, 
amíg focizhatok! És nem 

kevésbé fontos az sem, ami-
ben valamennyien egyet-
értenek: arra törekszenek, 
hogy egy monori sportoló-
nak a fizikain kívül embe-
ri tartása is legyen. Mind-
eme szemlélet vezethetett 
oda, hogy a Puskás Fe-
renc Labdarúgó Akadémia 
két csapatunk versenyez-
tetésében is részt vállalt.  
Az egyik az 1998-as együt-
tesünk (Bajári Tamás és 
Földesi Zoltán tanítvá-
nyai) sporttörténetünk ki-
emelkedő eredményeként 
– kölcsönkértként (Monor 
SE–Felcsút SE néven) – 
a 2010/11-es NBI-es baj-
nokságban aranyérmes lett. 
Sőt, a nemzetközi Cordial-
kupán is elsők lettek, és 
ezzel bejutottak az euró-
pai nagy döntőbe, ahol a 
legnagyobb európai csapa-
tok lesznek az ellenfeleik.  
Az U17-es magyar váloga-
tottban 6 Monoron megfor-
dult, és 2 teljesen monori 
játékos szerepelt.
 A felnőtt és utánpót-
lás együttesek mellett a 
női labdarúgás is megho-
nosodott Monoron. Nagy 
László után Vad Sándorné, 
majd Fehér Tamás vezeté-
sével a 3. helyen végeztek 
a bajnokságban. Az NBII-
es futsalcsapatunk (Gal-
lai Attila vezetésével) az 
NBI-eseknek meghirdetett 
tornán lett első, még a Fe-
rencvárost is legyőzve. Az 
öregfiúk pedig a 2010-es 2. 
hely után az idén bajnokok 
lettek.  
 Monor lélekszámához 
mérve ezek az eredmények 
óriásiak. Kecskeméttel, Sze-
geddel, Hódmezővásárhely-
lyel is kiállja a versenyt a 
240 igazolt játékosunk. Mo-
nor Város Önkormányza-
tának vezetői – a 110 éves 
évfordulón való megjelené-
sükkel is – elismerték legré-
gibb és legnagyobb létszámú 
szakosztályunk tevékeny-
ségét. Köszönet jár még 
a szűkülő  anyagi keretek 
között is lehetséges támo-
gatásukért, mint ahogy a 
Kavicsbeton, a Toyota Ko-
vács, a BSS 2000 Kft. és 
még további 20 kisvállalko-
zó szponzori segítségéért.
 100 éve az 1911/12-es 
Pest vidéki kerületi baj-
nokságban 1. lett az MSE 
(a Kecs kemét előtt). Az 
ifi pedig 1920-ban közép-

Folytatás a 14. oldalon

„Monor lé-
lekszámához 
mérve ezek 
az eredmé-

nyek óriásiak. 
Kecskeméttel, 

Szegeddel, 
Hódmező-
vásárhely-
lyel is kiáll-

ja a versenyt 
a 240 igazolt 
játékosunk.”
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Sport

Hirdetés

November 12-13-án rendez-
ték meg az Ifjúsági és felnőtt 
egyéni és csapat magyar baj-
nokságot Mezőhegyesen. A 
Magyar ITF Taekwon-do 
35. születésnapja alkalmá-
ból megrendezett két na-
pos versenyen a Monor SE 
Taekwon-do-szakosztálya 
3 ifjúsági és 3 felnőtt ver-
senyzővel képviseltette ma-
gát ezen a rangos esemé-
nyen, ahol szakosztályunk 

Magyar bajnokok taekwon-doban
versenyzői ismét remekeltek.
 Ifjúsági Leány: Boros 
Tünde 3. hely (küzdelem, 
-50 kg). Ifjúsági fiúk: Kor-
sós Ádám 3. hely (küzde-
lem, -52kg), Lódi Levente 
magyar bajnok (küzdelem, 
+70 kg). Felnőtt nők: Lódi 
Vivien magyar bajnok (for-
magyakorlat II. dan), 2. hely 
(küzdelem, +70kg). A fel-
nőtt női csapat küzdelemben 
és  speciáltechnikai törésben 

magyar bajnok, erőtörésben 
2. helyezett lett. Felnőtt fér-
fiak: Bokros Tamás magyar 
bajnok (küzdelem, -80 kg), 
3. hely (speciáltechnikai tö-
rés), 3. hely (erőtörés); Csi-
pesz Sándor 3. hely (forma-
gyakorlat II. dan). A felnőtt 
férfi csapat küzdelemben ma-
gyar bajnok, speciáltechnikai 
törésben 2. helyezett, erőtö-
résben 3. helyezett lett.

Lódi István szakosztályelnök

ARANY ÉKSZER  -10%

nemesacél ékszerek • Casio órák • faliórák

Újévi
ékszervásár!

Boldog új évet kívánunk  
kedves vásárlóinknak! TOO LATE órák

Megunta régi arany ékszereit?  
Hozza el hozzánk, mi a legmagasabb  

napi áron beszámítjuk: 14K / 7 500 Ft/gr
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 5 300 Ft/gr
 Az akciók nem 

összevonhatók,  

és a napi  
árváltoztatás 

jogát fenntartjuk.

EZÜST ÉKSZER -40%

Aranytartalék

ÖTVÖS-ÉKSZERÉSZ
Monor 4-es főút Tescoban

magyarországi bajnok volt 
29-0-ás gólaránnyal. A 11 
utánpótlás együttesben ját-
szóknak – természetesen a 
jelenlegi nagycsapat tagjai 
a példaképek. De legendák 
is játszottak itt, mint pél-
dául az Otrokocsi-dinasztia 
(Otro). Otro III. András 
például 200 mérkőzésen 413 
alkalommal zörgette meg 
az ellenfelek hálóját 15 éves 
korától 22 éven át, 1920-tól 
1942-ig. Ő rúgta egy mér-
kőzésen a legtöbb gólt is, 
szám szerint 7-et.

 Lehet hát bőven válasz-
tani példaképet a jelenle-
gieknek is az elmúlt 110 év 
monori labdarúgói között. 
 Hogy mi hiányzik? A fü-
ves center- és egy földes, vi-
lágításos edzőpálya mellett 
az idén sikerült egy újabb 
kis pályát kialakítani, de 
nagy előrelépést jelenthet-
ne még egy saját műfüves 
pálya megépítése.
 Addig is szóljon minél 
gyakrabban a pályán a „gól-
zene”! És a biztatás: Hajrá, 
MSE!  

Bolcsó Gusztáv  A Monor SE NBI/B-ben szerepelt labdarúgó csapata

Folytatás a 13. oldalról

Moldvai táncház
A Jászai Mari Általános Iskola Isko-
lai Szülői Közössége sok szeretettel 
vár mindenkit a január 21-én 18 órá-
tól megrendezésre kerülő Moldvai tánc-
házra. A talpalávalót a Berka együt-
tes szolgáltatja, táncot tanít Gyurka 
Fábián. A rendezvény ideje alatt büfé 
üzemel.
 Helyszín: Jászai Mari Általános Is-
kola, Monor, Jászai Mari tér 1.
 Jegyek a helyszínen válthatók: fel-
nőttjegy 700 Ft, gyerekjegy 200 Ft.

Az iskola szülői közössége
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Redőnyök (műanyag, alumínium, fa) szú-
nyoghálók (mobil, fix), reluxák, napellenzők, 
harmonikaajtók, roletták, szalagfüggönyök 
javítása (tisztítása is), készítése, garanciával! 
2200 Monor, Jósika u. 42. 
Tel.: 06-20/354-0518; 06-30/211-9730.

Tűzifa eladó! Akác összefűrészelve házhoz 
szállítva 2200 Ft/q. Tel.: 06-20/981-7879.

Angolórák brit anyanyelvű angoltanár-
nál. Tel.: 06302786578. E-mail: applegates.
languages@googlemail.com.

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyogháló stb. 
szerelése, javítása olcsón, gyorsan, megbíz-
hatóan, garanciával. Kotyinszki Tibor 
Tel.: 06-30/850-2161.

Tűzifa Eladó! Akác guriga 2450ft/q, puha tű-
zifa 1600ft/q, kemény tűzifa 2100ft/q-tól. 
Érd.: 06-20/343-1067.

Dohányzás leszoktatás biorezonan ciával 
Monoron a piactéren, a Natura boltban. 
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Zálogjegyet veszek magas áron! 
06-30/587-8697.

Eladó ingatlanokat keresünk! 
06-30/618-6666, 06-30/919-2714.

Eladó egy 2 hónapos fehér szuka puli kiskutya. 
Érdeklődni a 06-20/501-3321 telefonszámon.

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
a szeretett édesanyánk, nagymamánk 

Seres Elekné 
szül. Gancseva Ivanova Terézia 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

Külön köszönjük a monori Gondozási Központ 
dolgozóinak több éves, áldozatos munkáját. 

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Sándor Ferenc temetésén részt vettek, 

sírjára virágot helyeztek el. 
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás! Köszönjük, 
hogy szeretett férjem

  Sándor Pál 
temetésén részt vettek 

és sírjára virágot helyeztek. 
A gyászoló család

Hosszan tartó betegség után (köszönettel) 
és fájdalommal búcsúzik 

Bajkai Imrétől
felesége, fia Imre, menye Éva és unokája Peti. 
Köszönjük a testvéreknek, rokonoknak, isme-

rősöknek, jó szomszédoknak hogy a temetésen 
részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhe-

lyezték, és fájdalmunkban osztoztak. 
Bajkai Imréné és családja.

A gyászoló család     

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. ( Vigadó I. em.)
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk

minden, ami víz-, gáz- és központifűtés-

szereléssel kapcsolatos valamint:

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

Takarítson meg pénzt! 
Az ön igényeinek legjobban megfelelő árúcikket 24-48 

órán belül a legjobb áron beszerezzük és garantáljuk hogy 

máshol ezt a terméket nem tudja olcsóbban megvásárolni. 

Zárjavítás-szerelés 
helyszínen,  
azonnali  
kiszállással! 

Tel.: 06-30/415-3682

Víz-, gáz- és  

központifűtés-szerelés 

rövid határidővel 

Tel.: 06-30/415-3682  

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

06-30/9619-706

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Nyitva tartás: 815 -17

Mi még nem emeltük meg   

szemüvegkereteink árát a 27%-os áfa miatt,

sőt Ön további 15%, illetve ha nyugdíjas 

vagy diák akkor 20% 

kedvezményt kap!

www.iriszoptik.hu

Sószoba
A só segíti a tüdőben keletkezett váladék 
felszakadását és kikerülését a szervezetből.  
A légutak megtisztulnak és a kellemetlen 
tünetek csökkennek, helyreáll a hörgők tónusa, 
javul a légzés és a gázcsere. Asztmánál csökken 
a rohamok száma és intenzitása, javul a tüdő 
oxigénellátása, allergiánál enyhülnek a tünetek.
A sószoba használati díja alkalmanként:  
900 Ft/45 perc
A sószobát egyszerre két felnőtt,  
vagy egy felnőtt és két gyerek használhatja.

Cím:
Monor,  
Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő-péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat-vasárnap:  
9-től 21 óráig

Sószoba nyílt  
a monori uszodában!



forintért

A konyha  
nyitva tartása:  
minden nap  
11-től 22 óráig.

Panziónk a nap 
24 órájában várja 
vendégeinket!

Tel.: 06-29-414-689 
Monor,  
Ady Endre u. 144. 
(Az Ady és a 4-es  
főút sarkán.)

Korlátlan 
ételfogyasztás 

minden nap!
Gyermekeknek 1-3 éves korig ingyenes, 

3-5 korig 500 Ft.

Restaurant &
 Pension

Paradis

Újévi akció! 

kétágyas szoba 

4900 Ft-ért  


