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2012 sem lesz könnyű
Önkormányzati hírek

Az idei első képviselő-testületi ülésen, január 19-én az érdemi munka 
a 2011. évi költségvetés újabb módosításával kezdődött, majd a 
feladatfinanszírozás módosítását fogadták el az oktatási intézményeknél.

Kihirdetett rendeletek
A képviselő-testület megalkotta és kihir-
deti az alábbi rendeleteit:
 1/2012. számú Monor Város Önkor-
mányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
4/2011. (II. 18.) számú rendelet 5. számú 
módosításáról.
 2/2012. számú Az általános forgalmi 
adó mérték változásával összefüggő he-
lyi rendeletek módosításáról.
 3/2012. számú a Magyarország és az 
Alaptörvény elnevezésekkel összefüggő 
önkormányzati rendeletek módosításáról.
 4/2012. számú A szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és természetbeni ellá-
tásokról szóló 17/2003. (VII. 28.) számú 
rendelet módosításáról.

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban megte-
kinthető. 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. Bő-
vült a tájékoztatási lehetőségünk, így a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalt 
szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölt-
hetők a www.monor.hu honlapról. Itt 
egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról 
is értesülhetnek.

A Monori Strázsa 2012. februári számának tartalma:
2012 sem lesz könnyű  3  |  Jótékonysági bál a mentősöknek  5  |  Elindulhatnak a munkálatok  6  |  A polgárőrség múltja és jelene  8  |  A nagyi társasági életet él   8
 xxx  9  |   Szoftverfejlesztők a Tabánban  9  |  Egy százalék a kultúrára!  9  |  Gazdaköri bor- és pálinkaverseny  9  |  Vendégváró pincészetek  9
 Monori Vigadó Kulturális és Civil Központ programajánlója 10  |  A monoriak viselt dolgai XLIII. – Estélyek, bálok, népünnepélyek  10  |  A harminc legjobb között  11
Házasság világnapja  11  |  Köszönet a támogatásért!  11  |  Muszájirodalom és örömkönyv  12  |  Csehov a JAG-ban  13  |  53 éve a pályán  14

A következő napirendi pont Monor Vá-
ros Önkormányzat 2012. évi költség-
vetésének első fordulós tárgyalása volt. 

Előzetesen a Gazdasági és Pénzügyi Ellen-
őrző Bizottság tárgyalta meg az anyagot. 
A költségvetési koncepciót minden bizott-
ság megtárgyalta még novemberben, ami 
így az elmúlt évekhez hasonlóan már szin-
te teljesen ki volt dolgozva. A koncepcióhoz 
képest azonban a jelenlegi előterjesztésben 
több változás tapasztalható. A közalkalma-
zottak esetében beépítésre került a cafetéria 
összege, a minimálbér megemelése miatti 
többletkiadás. Várhatóan ez utóbbira álla-
mi támogatást kap majd az önkormányzat. 
A koncepcióhoz képest magasabb összegű 
támogatás szerepel a Monori Sport Egye-
sületnél (MSE), de még mindig jóval ala-
csonyabb, mint amit eredetileg kértek. Az 
MSE vezetésével egyeztettek, így nagyon 
takarékos gazdálkodással ebből az összeg-
ből fenn tudják tartani a sportkört.
 A folyószámlahitel kifizetésének számso-
raival is változott a tervezet a koncepcióhoz 
képest, így a hiány papíron több mint 400 
millió forint, de a valóságban a végösszeg en-
nél jóval kevesebb lesz. A költségvetés má-
sodik fordulós tárgyalására át kell dolgozni 
a teljes tervezetet az új költségvetési szabá-
lyoknak megfelelően, ami nehézséget jelent 
majd az összehasonlításban, hiszen teljesen 
más szerkezetű lesz. Ezzel a változtatással 
az önkormányzat előkészül a 2013. évtől 
alkalmazásra kerülő új finanszírozási rend-
szerre. Az átmeneti időszakban likviditási 
gondok keletkezhetnek, amit a folyószámla-
hitel meghosszabbításával lehet ellensúlyozni. 
Minden kötelező feladatot teljes évre tervez-
tek. Ezt az év folyamán teljesíteni is tudják.  
A második fordulóban ismét minden bizott-
ság tárgyalni fogja a költségvetés tervezetét.
 A következőkben rendeletmódosításokat 
fogadtak el. Több rendeletet kellett módosí-
tani az áfa emelése miatt, továbbá az alap-
törvény, illetve a Magyarország elnevezés-
sel összefüggésben.

Csak rendezett portán számíthatnak segélyre

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
és természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. 
(VII. 28.) számú önkormányzati rendeletet 
is módosították. Többek között kiegészítet-

ték egy új szakasszal, amelyben a norma-
tív lakásfenntartási támogatás egyéb feltét-
eleit állapítják meg. E szerint akkor kaphat 
támogatást a jogosult személy, ha a lakó-
környezete rendezett, a lakást és környeze-
tét tisztán, higiénikus állapotban tartja, a 
karbantartást biztosítja, a kertet gondozza, 
gyomtalanítja és az ingatlana előtti terület 
tisztántartásáról is gondoskodik. Erről kör-
nyezettanulmány során fog meggyőződni a 
polgármesteri hivatal ügyintézője. Ha vala-
mi hiányosságot tapasztal, ötnapos határidőt 
ad annak megszüntetésére. Ha ennek nem 
tesz eleget az igénylő, a kérelmet elutasítják.

Park- és közterület-fenntartás

Beszámolt a Monor Város- és Uszoda Üze-
meltető Nonprofit Kft. a park- és közterü-
let-fenntartási tevékenységéről. A cég a te-
vékenységét 2011-ben már célirányosabban, 
tervezetten előre gondolkodva szervezte meg. 
A parkok megtisztítása a régi elöregedett 
cserjéktől, a fák metszése, a parkok zöld-
területeinek kialakítása mind a kft. felada-
tát képezte. A közterületi munkákhoz tar-
toznak a csapadékvíz-elvezetési feladatok, 
a kátyúmentesítés, a padkarendezés, a jár-
daépítés és a kötelező növényvédelmi mun-
kák is. Mindezt 9 fővel végzik. Elfogad-
ták a cég 2012. évi üzleti tervét, amely kft. 
alapfeladatait tartalmazza, de amely az év 
közben nagy valószínűséggel módosulni fog. 

Gondozási díjat határoznak meg a Bölcsödében

Első fordulóban tárgyalták a bölcsődei gon-
dozási díj bevezetését. Törvényi változás-
ból eredően a bölcsődékben az étkezési dí-
jon felül a gondozási díj bevezetésére is sor 
kerülhet. A fenntartó, jelen esetben az ön-
kormányzat, lehetőséget kapott arra, hogy 
a rászoruló családok anyagi helyzetére figye-
lemmel csökkentse vagy elengedje a gondo-
zási díjat. A gondozási díj bevezetését az in-
dokolja, hogy jelenleg az állami támogatás a 
fenntartási költségek körülbelül 35-40 szá-
zalékát fedezi, az étkezési díjon felüli részét 
pedig az önkormányzatnak kell kipótolnia. 
A monori bölcsődében jó tárgyi és személyi 
feltételekkel folyik a nevelés, amelynek biz-
tosítása jelentős összegbe kerül. A gondo-

Megváltozott rendelési időpontok
Kóródyné dr. Berta Ágnes fogorvos:
hétfő, szerda: 8.00–14.00 
kedd, csütörtök: 13.00–19.00
Páratlan héten, pénteken: 8.00–14.00
Páros héten, pénteken: 13.00–19.00
 Dr. Bükki Veronika házi gyermekorvos 
és dr. Poncz Lajos fogszakorvos szintén a 
rendelési idejének módosítását kérte jóvá-
hagyni.
 Dr. Bükki Veronika új rendelési ideje:
hétfő: 7.30–11.30, kedd: 14.30–17.30
szerda: 7.30–10.30, csütörtök: 7.30–10.30, 
tanácsadás: 11.00–13.00, péntek: 9.00–11.00
 Dr. Poncz Lajos új rendelési ideje:
hétfő, szerda, páros péntek: 7.00–13.00
kedd, csütörtök, páratlan péntek: 13.00–19.00
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Folytatás a 3. oldalról
zási díj bevezetését már évekkel ezelőtt is 
tárgyalta képviselő-testület, de a bevezeté-
sét eddig elhalasztotta. 
 Az előterjesztés azzal is foglalkozik, hogy 
miképpen lehet csökkenteni a rászoruló csalá-
dok esetében a fizetendő gondozási díj össze-
gét. A törvény szerint eleve nem állapítható 
meg gondozási díj a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban részesülők, a tartós be-
teg, a fogyatékos és a 3 vagy több gyermekes 
családokban nevelkedő gyermekek esetében. 
A monori családok teherviselő-képességéről 
a díj meghatározása előtt hatástanulmány 
fog készülni. Figyelembe fogják venni a csa-
lád jövedelmi és vagyoni helyzetét is. Az ön-
kormányzat körültekintően szeretné a díjat 
bevezetni, ezért előzetesen vizsgálni fogják 
a családokra gyakorolt hatását. Anonim fel-
mérést készítenek az ellátást igénybe vevő 
családok anyagi, szociális helyzetéről. A díj 
meghatározása nem jelenti azt, hogy azt bár-
kinek fizetni kell majd.

Átalakul a bentlakásos szociális ellátás

Több fordulóban tárgyalta a képviselő-testü-
let a Gondozási Központ működésével kap-
csolatos kérdéseket. Átvilágították az in-
tézményt, de még nem jutottak a vizsgálat 
végére. Felül kell ugyanis vizsgálni, hogy mi-
képp működjön tovább a bentlakásos szoci-
ális ellátás. Sinkovicz László, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke szóbeli kiegé-
szítésében elmondta, a bizottság azt javasolja, 
hogy a hivatal dolgozza ki azt a megoldást, 
amelynek keretében ezt a nem kötelezően 
ellátandó feladatot be lehet vonni a tartós 
bentlakásos rendszerbe. Ha mérlegre kell ten-
ni a kötelező és az önként vállalt feladatot, 
akkor a nem kötelező feladatot meg lehet-
ne szüntetni. Az ellátás, amelyről szó van, a 
bentlakásos személyek szociális ellátása. Az 
intézmény nem felel meg az elvárásoknak, 
ami mellett bentlakásos intézményként üze-
melhetne. A fenntartása is rendkívül költsé-
ges. A képviselő-testület végül úgy döntött, 
hogy a Gondozási Központban az átmeneti 
ellátást 2012. december 31-ével megszünteti.
 A nappali ellátás esetén egyelőre nem kez-
deményezi a működési engedély módosítását, 
nem csökkenti a 30 fős ellátotti létszámot, 
de a feladatfinanszírozásra vonatkozó sza-

bályok ismeretében 2012. második felében 
felülvizsgálja a feladatellátás jövőbeni sorsát.
 A nappali ellátást igénybevevők intézmény-
be történő beszállítására továbbra is bizto-
sítja a képviselő-testület a gépjárművet, az 
igénybevételéért viszont ezután díjat kérnek.  
Az étkeztetést változatlan formában biztosít-
ják. A házi segítségnyújtás esetén sem kez-
deményezi a képviselő-testület a működési 
engedély módosítását. A második félévben e 
tevékenységi kör felülvizsgálatát is elvégzik.

Változó létszámok

Felülvizsgálták a Városi Könyvtár feladat-
körét és állománykeretét is. Ügy döntött a 
képviselő-testület, hogy 2012. február 1-jétől 
két álláshelyet megszűntet. Ez nem jelent 
elbocsátást, mert két munkatárs nyugdíj-
ba vonul, így az ő álláshelyük nem lesz be-
töltve. Az átalakítás a nyitva tartási időt 
is csak kevéssé érinti. 
 Elfogadta a képviselő-testület a Monor 
Városi Polgármesteri Hivatal létszámkere-
tének változását, azaz engedélyezte a fizi-
kai létszámot 1 fő takarítóval megemelni, 
aki 4 órában a polgármesteri hivatalban, 4 
órában pedig a Városi Könyvtárban fogja 
elvégezni a feladatát.
 Megemelték a Jászai Mari Általános Isko-
la foglalkoztatási létszámkeretét. Erre azért 
volt szükség, mert a jelenlegi helyzetükben 
az iskolák, illetve az óvodák étkeztetését a 
Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonpro-
fit Kft. látja el. Ha az állam átveszi az isko-
lát, akkor a konyhán dolgozó munkatársak 
a városüzemeltető kft.-nél maradnak. Na-
gyobb biztonságot ad a konyhai dolgozóknak 
a további alkalmazásra, ha az iskola létszá-
mába, közalkalmazotti státuszba kerülnek 
vissza. Az átadás, átalakítás a dolgozóknak 
semmiféle hátránnyal nem jár, jogfolytono-
san, az idejük beszámításával kerülnek visz-
sza az iskolához közalkalmazotti státuszba.

Közbeszerzés a gázenergiáról

A testület arról döntött, hogy a gázener-
gia vásárlásához közbeszerzést ír ki. Nagy 
verseny és harc folyik az energiaszolgálta-
tók között. A képviselő-testület megbízta a 
polgármesteri hivatalt és a közbeszerzési bi-
zottságot, hogy közösen készítsék elő a gáz-

Testületi ülés februárban
A képviselő-testület következő soros ülé-
sét a munkatervtől eltérően február 16-
án, csütörtökön 14 órai kezdettel tartja a 
városháza tanácskozótermében.
 Tervezett napirendi pontjok:
 l.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és helyiségek bérle-
tére, cseréjére valamint elidegenítésére vo-
natkozó 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 Önkor-
mányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
4/2011.(II.18.) sz. rendeletének 6. számú 
módosítására.
 5.) Javaslat Monor Város Önkormány-
zat 2012. évi költségvetési rendeletének el-
fogadására.
 6.) A szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeli ellátásokról szó-
ló 17/2003. (VII. 28.) rendelet módosítá-
sa (temetési segély legalacsonyabb össze-
gének megállapítása).
 7.) A helyi önkormányzatokról szóló tör-
vény módosításával összefüggő helyi ren-
deletek felülvizsgálata.
 8.) A 2012. évi szemétszállítási díjak 
megállapításáról szóló rendelet megalko-
tása. A szolgáltató beszámolója.
 9.) A 2012. évi Közbeszerzési Terv el-
fogadása.
 10.) Biztosítási szerződés kiegészítésére  
tett javaslat a térfigyelő rendszer bővítésére.
 11.) A Monori Sport Egyesület beszá-
molója a 2011. évi önkormányzati támoga-
tás felhasználásáról. Tájékoztató az egye-
sület 2012. évi támogatási igényéről.
 12.) Javaslat a folyószámla-hitelkeret 
megújítására, közbeszerzés kiírása.
 13.) A közterület-felügyelők 2011. II. fél-
évi munkájáról beszámoló.
 14.) Belvíz- és csapadékvíz-elvezetés 
kérdései.
 15.) Tájékoztató a 2011. évben benyúj-
tott pályázatokról.

Hirdetés

é jje l-n a ppa l

06-20/236-4000

* Hétfőtől péntekig  

reggel 6-tól este 18 óráig

várakozás nélkül.

Monoron 
minden fuvar 

a vasútállomásról 
vagy vasútállomásra 

  500 Ft *

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 
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Önkormányzati hírek

energia beszerzése érdekében a közbeszerzési 
kiírást. A város az intézményeivel, az uszo-
dával és minden egységgel, amely az önkor-
mányzathoz tartozik, illetve a bérbe adott 
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségeivel 
együtt ír ki pályázatot, és egyéves időtar-
tamra rendeli meg a gázenergia-szolgáltatást. 

Megállapodás a polgárőrségekkel

Együttműködési megállapodást kötött a 
képviselő-testület a polgárőr szervezetekkel.  
A megállapodás megkötése nem feladata sem 
a polgárőrségnek, sem az önkormányzatnak. 
A polgárőrségnek csak a rendőrséggel köte-
lessége megállapodást kötni. A megállapo-
dást a Monori Polgárőr Egyesület kezde-
ményezte, mivel korábban nem volt ilyen. 
Mostantól írásos formában is rögzítik a Mo-
nori Polgárőr Egyesület, valamint a Strázsa-
hegyi Polgárőr Egyesület és az önkormány-
zat közötti viszonyt. Mindkét egyesületnek 
rögzítették azokat a kötelezettségeit, ame-
lyeket el tudnak végezni a közbiztonság ja-
vítása érdekében, illetve az önkormányzat-
tal való együttműködés jegyében. 

Egyéb döntések

Elfogadta a képviselő-testület a 2011. évi 
alapítványi pályázatok, valamint a bizott-
ságok rendelkezési alapjának 2011. évi fel-
használásáról szóló beszámolókat. 
 Megállapította a testület a kiemelt cé-
lokat a Monor Városi Polgármesteri Hiva-

tal köztisztviselőinek teljesítményértékelé-
séhez.
 Pályázatot írtak ki két intézmény, az Ady 
Úti Általános Iskola, valamint a Kossuth Lajos 
Óvoda intézményvezetői álláshelyére. A pályá-
zati kiírás teljes szövege olvasható lapunkban.
 Elutasították a Szabályozási Terv módo-
sítására beérkezett kérelmet. A kérelem arra 
vonatkozott, hogy a város közepén egy kis 
vágóhíd jöhessen létre. Ezzel sem a főépítész, 
sem a képviselő-testület nem értett egyet.
 A városközpont rehabilitációs pályázat-
hoz kapcsolódott a közcélú elektromos háló-
zat kábeles kiváltására tett javaslat elfoga-
dása. A Monor, Kossuth Lajos utca Arany 
János és József Attila utca közötti szabad-
vezetékes hálózatot váltják ki.
 Szolgalmi jog alapításához járult hozzá a 
képviselő-testület a Váczi Mihály közben.
 Elfogadták a Régió Lapkiadó Kft.-vel a 
Strázsa újságra kötött szerződést. A kép-
viselő-testület decemberi rendkívüli ülésén 
döntött, hogy továbbra is a Régió Lapkiadó 
Kft.-vel kössenek szerződést a Strázsa újság 
terjesztésére, de a megállapodás szövegében 
voltak még olyan pontok, amelyben nem ju-
tottak konszenzusra. Mostanra kialakult a 
szerződéstervezet teljes szövege, melyet a 
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 
javaslatára a képviselő-testület elfogadott. 
 Hozzájárult a képviselő-testület Kóródyné 
dr. Berta Ágnes és dr. Poncz Lajos fog-szak-
orvos, illetve dr. Bükki Veronika házi gyer-
mekorvos rendelési idejének módosításához.

Összeállította: Nagy Lajosné

Testületi ülés februárban
 16.) Előterjesztés a tűzoltóság átadá-
sát érintő feladatokról.
 17.) Általános iskolai, óvodai beíratá-
sok időpontjának meghatározása.
 18.) Bölcsőde és óvoda nyári zárva tar-
tásának meghatározása.
 19.) A parlagfű-irtással kapcsolatos te-
endők előkészítése.
 20.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 21.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézke-
désekről, valamint a lejárt határidejű tes-
tületi határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Monorért Emlékplakett és 
Oklevél kitüntetések adományozására.

Hirdetés

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 

Monori Fiók: Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 77.  
Tel.: 29/410-396 • Fax: 29/415-910 • E-mail: monor@patriatakarek.hu

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

Jótékonysági bál a mentősöknek
A Monori Mentőállomás dolgozói a Mo-
nor és Környéke Mentés Ügyéért Köz-
alapítvány javára 2012. március 3-án, 
19 órai kezdettel jótékonysági bált szer-
veznek, melynek helye a Jászai Mari Ál-
talános Iskola.
 Belépőjegyek 4000 forintért vásárolhatók 
az ÁNTSZ-nél (Deák F. u. 4.), a 100 Ft-
os boltban (Móricz Zs. u.–Mátyás király 
u. sarok), az Ildi butikban (Forrás üzlet-
sor), és a mentőállomáson (Balassi u. 1.).
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VÁROSKÖZPONT

Az eredeti elképzelésekhez képest némi csúszással, de 
tavasszal végre megkezdődhet a városközpont átalakítása, 
a munkák várhatóan ősszel fejeződnek be.

Elindulhatnak a munkálatok

Hirdetés

BelizoBelizo
Bizsu- és ajándékbolt

2200 Monor, 
Petőfi S. u. 53. 
H–P: 8.30–17.00
Szo: 8.30–12.30

06-20/268-4945

2200 Monor, 
Petőfi S. u. 8.  

H–P: 8.30–17.00
Szo: 8.30–12.30

06-20/325-7705 

... mert adni jó!

    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

Multifokális lencsék most 

20%-os, szemüvegkeretek

 korkedvezménnyel 

kaphatók!

Részletek az

 üzletekben.

www.iriszoptik.hu

Ahogy a Strázsa új-
ság hasábjain arról 
már többször be-

számoltunk, tavaly ápri-
lisban 733 millió forintot 
ítélt meg Monor Város Ön-
kormányzatának a  Kö-
zép Magyaroszág Fejlesz-
tési Program 5.2.1/B-09-2f 
Pest megyei településköz-
pontok fejlesztése – Integ-
rált településfejlesztés Pest 
megyében című pályázatra a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség (NFÜ). Az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési alap 
társfinanszírozásában meg-
valósuló beruházás három fő 
részből áll. A legfontosabb 
eleme a közterületek fejlesz-
tése, amely érinti a Kossuth 
Lajos, az Arany János és a 
József Attila utca közötti 
szakaszát, valamint a Bajza 
és a Dobó István utcát. A 
vonzó városkép kialakulásán 
kívül a forgalomcsillapítás, a 
közlekedési helyzet javítása 
a kiemelt cél, mely a forga-
lom átszervezésén felül egy 
a Kossuth Lajos, Deák Fe-
renc és az Ady Endre utca 
kereszteződésében kiépülő 
körforgalmi csomópont ki-
alakításával valósul meg. 
Másik fontos célkitűzésként 
jelenik meg a városközpont 
gazdasági aktivitásának nö-
velése. Ennek érdekében a 
régi posta épülete (Petőfi 
Sándor utca 4.) gazdasá-
gi szolgáltató házzá alakul 
át, illetve a Petőfi Sándor 
utca 12. sz. alatti társasház-

ban pedig egy üzlethelyisé-
get alakítanak ki. Harmadik 
célja a projektnek a közös-
ségi élet fejlesztése, amely-
nek keretében felújításra ke-
rül az Evangélikus templom 
kertje, a Szent István tér és 
a Kálvin tér parkja (és az 
emlékmű), valamint a Zene-
iskola külső homlokzata és 
tetőszerkezete. Utóbbi udva-
rán játszótér is épül. Szin-
tén ezt a célt erősíti a mo-
nori civil szervezetek által 
szervezett különböző ren-
dezvények, programok tá-
mogatása is.
 – Az eredeti elképzelések 
szerint a munkálatok már 
ősszel elkezdődtek volna, de 
az NFÜ javaslatára megbon-
tottuk az egy generálkivite-
lezőre írt közbeszerzésünket 
több kisebb részre – mond-
ta Rajki László, a pályá-
zatot kezelő, városi tulaj-
donú Monori Városfejlesztő 
Kft. ügyvezetője. – Jelen-
leg ezeknek a kisebb részfel-
adatoknak a közbeszerzése 
folyik, így külön vállalko-
zó újíthatja fel az épülete-
ket, végezheti a mélyépítési 
munkálatokat vagy építheti 
a játszóteret. A mélyépítés-
re kiírt pályázatok beadási 
határideje a napokban járt 
le. A következő, tárgyalási 
fordulóban a pályázók aján-
latát kell hozzáigazítani a 
tervekhez és lehetőségeink-
hez. Remélem ez sikerülni 
fog és minden az elképzelése-
ink szerint valósul meg, így 
márciusban átadhatjuk a te-

rületet a nyertes pályázónak. 
Egyelőre még nem tudjuk 
pontosan, hogy a tényleges 
munkák mikor kezdődnek 
meg, azt sem, hogy ezek mi-
lyen módon valósulnak meg. 
Az biztos, hogy valamifajta 
forgalomkorlátozásra számí-
taniuk kell a monoriaknak, 
parkolásra pedig egy jó ideig 
nem lesz lehetőség a Kossuth 
Lajos utca belvárosi szaka-
szán. Teljes lezárással való-
színűleg nem kell számolnia 
az autósoknak, de a dugóra 
igen, ezért érdemes lesz ke-
rülőutat választani, illetve a 
városközpont környezetében, 
például a Dózsa György ut-
cában vagy a piac melletti 
parkolóban letenni a gépjár-
művet. A közintézmények és 
üzletek gyalogos elérhetősé-
gét, az építkezés alatt folya-
matosan biztosítani fogjuk 
– tette hozzá az ügyvezető.
 A városközpont fejlesztése 
nem az elkövetkező évekre, 
annál inkább az elkövetke-
ző évtizedekre, évszázadok-
ra szól. Ezért is tartották 
fontosnak a képviselő-tes-
tület tagjai a pályázat ösz-
szeállításakor, hogy a funk-
cionális elemeken kívül a 
művészeti elképzelések is ér-
vényesüljenek a felújítás so-
rán. A köztéri műalkotások 
elkészítésére kiírt, úgyne-
vezett Public Art pályázat 
bruttó 25 millió forintos ke-
rettel gazdálkodik. A pá-
lyázatra bárki beadhatja el-
képzeléseit február 23-ig, ha 
az megfelel a feltételeknek.  

A tervek szerint a műalko-
tások megteremtik az em-
berközeli, hangulatos, kis-
városi sétálóutca-miliőt a 
városközpontban kialakítás-
ra kerülő patakmeder men-
tén, esetleg a vízhez kapcso-
lódva, akár arra reflektálva. 
A műalkotások tartalmával 
kapcsolatban külön köve-
telmény nincs, viszont pél-
daként megjelent a kiírás-
ban, hogy valamilyen módon 
utalhatnak a helyi hagyo-
mányokra, sajátosságokra, 
például a szőlőtermesztés-
re, borászatra, vagy legyen 
közük a vízparti növény- és 
állatvilághoz. A pályázat-
tal kapcsolatos érdeklődést 
jelzi, hogy eddig közel har-
minc művész tudakozódott 
felőle. A beérkezett műve-
ket a Képző- és Iparművé-
szeti Lektorátus véleménye-
zi, majd a képviselő-testület 
dönt arról, hogy melyik va-
lósuljon meg közülük.
 – Fontos szerep jut a pá-
lyázatban a közösségi prog-
ramok támogatására – hang-
súlyozta Rajki László. – Az 
első pályázatunk, az Ünne-
pi fényben címmel futó prog-
ramsorozat már sikeresen 
le is zárult. Ebben négy ci-
vil szervezet kapott támo-
gatást adventi, karácsonyi 
programjának megvalósí-
tásához. Következő pályá-
zatunk februárban jelenik 
meg és elsősorban a csalá-
di és a strázsahegyi rendez-
vényeket támogatjuk majd 
vele. Hasonló pályázat je-
lenik meg egyébként majd 
szeptemberben is. Addigra 
remélem már az építkezési 
munkák nagy részén is túl-
jutunk, bár a teljes befeje-
zésre várhatóan novemberig 
várni kell majd. 

Papp János

„A városköz-
pont fejlesz-
tése nem az 
elkövetkező 
évekre, an-
nál inkább 

az elkövetke-
ző évtizedek-
re, évszáza-
dokra szól.”

„A köztéri 
műalkotások 
elkészítésére 
kiírt, úgyne-
vezett Pub-

lic Art pályá-
zat bruttó 25 
millió forin-
tos kerettel 

gazdálkodik.”
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KÖZBIZTONSÁG
A polgárőrség múltja és jelene
Januári beszámolómban szeretném megismertetni a kedves olvasókat 
a Monori Polgárőr Egyesület múltjával, jelenével, célkitűzéseivel.

Az egyesület 1991-es 
megalakulása óta fo-
lyamatosan részt vesz 

a bűnmegelőzésben, a városi 
lakosság értékeinek megóvásá-
ban. Már 2008 óta működünk 
egyre nagyobb taglétszám-
mal mint kiemelten közhasz-
nú szervezet, tagságunk jelen-
leg közel 50 főből áll.
 Főbb céljaink, feladataink 
közé tartozik a bűnözés el-
leni fellépés, a bűnmegelőzés, 
a lakosság biztonságérzetének 
növelése, a minél biztonságo-
sabb közlekedés betartatása és 
az erre való figyelemfelhívás, 
a gyermek-és ifjúságvédelem, 
illetve a környezetvédelem.
 2012 februárjában új pol-
gárőr törvény lép hatályba, 

mi e szerint végezzük önként 
vállalt feladatainkat. Együtt-
működési szerződéseket kö-
töttünk a Pest megyei Pol-
gárőr Szövetséggel, a Monori 
Rendőrkapitánysággal és az 
Ady Úti Általános Iskolával, 
hiszen e szerződések nélkül 
nem végezhetnénk a minden-
napos feladatainkat, a jelző-
őri tevékenységünket vagy a 
rendőrséggel együttes közös 
szolgálatainkat. 
 A tavalyi év nagy előre-
lépést jelentett a rendőrség 
és a polgárőrség együttmű-
ködésében Monoron. Jelen-
tősen megnőtt a közös szol-
gálatok száma, amit az év 
második felében még kiegé-
szített a Kaméleon szolgá-

lat is. E tevékenység során 
a járőrautóban 70-90 szá-
zalékban polgárőrök is jelen 
vannak, így együttesen na-
gyobb erővel tudunk fellép-
ni a nemkívánatos események 
ellen. A szolgálat feladata fő-
leg a térfigyelő rendszer által 
észlelt események felderítése, 
de emellett számos feladatot 
is ellátunk.
 Szervezetünk minden hé-
ten gyűlést tart, ahol a tagok 
és az elnökség is jelen van-
nak. Itt beosztjuk a szolgá-
latokat és elemezzük az elő-
ző hét eseményeit.
 Minden büntetlen előéletű 
magyar állampolgár az egye-
sület tagja lehet, ha betöl-
tötte a 18. életévét, illetve a 

NYUGDÍJASKLUBOK
A nagyi társasági életet él
Valahányszor jókedvű, elegáns idős hölgyeket látok gyülekezni valamilyen 
rendezvényre – mint legutóbb is, amikor a Monor Városi Nyugdíjas 
Kör összejövetelére kaptam meghívást – mindig eszembe jut Fábry 
Zoltán Körhinta című 1955-ben készült filmjének egy jelenete. 

A Körhinta című film egy 
jelenetében Mari (Tö-
rőcsik Mari játssza) 

kétségbeesve kifakad: egész 
életére boldogtalanná teszik, 
ha Farkas Sándorhoz adják 
feleségül, csak azért, hogy 
„főd a főddel” házasodjék, 
amikor ő Bíró Mátét szere-
ti. Az anyja beletörődve só-
hajtja: az asszonyoknak ez a 
sorsuk, őt is így adták férj-
hez, tizennyolc évesen. 
 Ül Kis Manyi a sarokban, 
feketében, mint egy vén varjú, 
morzsolja a kukoricát, mint 
alighanem minden áldott 
este, amikor épp nincs más 
dolga, és a néző hitetlenked-
ve számolgatja: ha a lánya ti-
zennyolc, és ő is annyi volt, 
amikor férjhez adták, akkor 
most harminchat éves. Leg-
feljebb negyven. És az élete 
úgyszólván befejeződött.
 Ehhez képest ma Mono-
ron a hatvanas-hetvenes kor-
osztály is legalább öt klubot, 
kört, egyesületet működtet. 
Kiss Miklósnéval, a nyugdí-
jas kör elnökével számolgat-
juk, hányan is lehetnek e civil 

szerveződések pontosan? De 
csak az derül ki, hogy nem-
rég is alakult egy, egy má-
sik meg felbomlott, onnan a 
tagok átvándoroltak az ízlé-
süknek megfelelő másikba. 
 Vannak a „beszélgetős” 
nyugdíjasok, akik arra ren-
dezkedtek be, hogy gyak-
ran összejöhessenek társalog-
ni. Mások dalolgatni, megint 
mások kirándulni szeretnek. 
Vannak azután, akik tánccso-
portot alakítottak és műso-
rukkal rendszeresen turnéz-
nak, aztán ott van a Katedra, 
a nyugdíjas pedagógusok 
társasága. Vagyis, minden-
ki megtalálja az érdeklődé-
sének megfelelő közeget, ha 
már elege lett otthon a négy 
falból. Vagy, ha nincs kihez 
szólnia. Hiszen az idősebb 
korosztály jelentős része öz-
vegy, magányosan él.
 Kiss Miklósnénak, ennek 
a kicsi, vékony, törékenynek 
látszó, de annál nagyobb ele-
venséggel és szervezőképes-
séggel megáldott klubveze-
tőnek arról van kimutatása, 
hogy az ő körük a közel négy-
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ezer helyi nyugdíjas közül a 
rendezvényeivel, kirándulá-
saival, összejöveteleivel ta-
valy majd’ kétezer idős em-
bert szólított és mozgatott 
meg. Ez a kör ugyanis, Kiss-
né megfogalmazása szerint, 
a kultúrára és az egészség 
megőrzésére koncentrál.
 Minden hónapban egy-
szer gyógyfürdőbe mennek. 
Színházbérletük van, s mi-
vel jó kapcsolatot ápolnak 
a Tisztelet Társasággal, ál-
taluk is rendszeresen hozzá-
jutnak rendkívül kedvezmé-
nyes áru, olykor ingyenes 
belépőkhöz. 
 Ez a kör nem csak alkal-
mi társaság, a tízéves jubile-
um után már nyugodtan ne-
vezhető összeszokott, családi 
körnek. Amikor közéjük láto-
gattam, csak egy kocsi par-
kolt az udvaron. Akik jöttek, 
gyalog jöttek. Vagy busz-
szal. Mert Péteriből, Gom-
báról is járnak közéjük. Aki 
meg mégsem tud jönni, mert 
éppen beteg (ami ebben az 
életkorban gyakran megesik), 
annak házhoz viszik az aján-

dékot, a baráti szót. Vagy a 
virágot. Mert a névnapokat 
is negyedévente, összevonva 
ünneplik. 
 Tavalyelőtt öt tagjukat te-
mették. Tavaly kettőt. Aki 
végleg eltávozik, annak he-
lyébe újak jönnek. A körben 
a nagyik nem az elkerülhetet-
len elmúlással foglalkoznak, 
helyette inkább társasági éle-
tet élnek, és jól érzik magu-
kat együtt. Alighanem ami-
att, mert visszanézve  már 
jobban látszik az, amit Szol-
zsenyicin egyik regényében 
így fogalmazott: „…mert nem 
az anyagi jólét teszi boldoggá 
az embereket, hanem a szí-
vek viszonya, és hogy milyen 
szemmel nézzük az életet. Ez 
is, az is mindig hatalmunk-
ban áll, tehát az ember min-
dig boldog lehet, ha boldog 
akar lenni, és ebben semmi 
sem akadályozhatja meg”.

Koblencz Zsuzsanna

Magyarországon letelepedett 
külföldi állampolgárok is csat-
lakozhatnak hozzánk. Jelent-
kezni elérhetőségek bármelyi-
kén, illetve a polgárőröknél 
vagy a minden héten meg-
tartott gyűléseinken lehet.  
A jelentkező a három hónapos 
próbaidő alatt kipróbálhatja a 
különféle szolgálatokat, majd 
vizsgát tesz. A sikeres vizsga 
után megkapja polgárőr iga-
zolványát és egyenruháját. 
Várunk körünkbe minden lel-
kes monori polgárt!
 Elérhetőségeink és kapcso-
latfelvétel: keddenként 19 és 
20 óra között az egyesületi 
irodában (Monor, Deák Fe-
renc utca 12.), illetve jelent-
kezni lehet a következő tele-
fonszámon: 06-70/339-9511. 
Lakossági bejelentés, jelent-
kezés: monoripolgarorseg@
gmail.com. A szolgálat elér-
hetősége: 06-70/459-7073 
(csak szolgálatok alatt él).

Oberst Marietta

„A tavalyi év 
nagy előre-
lépést jelen-
tett a rend-
őrség és a 

polgárőrség 
együttmű-
ködésében 
Monoron.”

„Vannak 
a »beszélge-
tős« nyugdí-
jasok, akik

 arra rendez-
kedtek be, 

hogy gyak-
ran össze-
jöhessenek 
társalog-
ni. Mások 

dalolgatni, 
megint má-

sok kirándul-
ni szeretnek.”



Közösség

Február  |  2012. 02. 07. Monori Strázsa  |  9

ÖNKÉNTESSÉG
Szoftverfejlesztők a Tabánban
Arról jött hír, hogy valami számítógépes cég dolgozói – hatvanan 
– itt alszanak majd az iskolánkban, a Kossuth tornatermében. Itt 
töltenek két napot a Tabánban, valamit dolgoznak majd ott. 

nálója az Egyesült Államok-
ban van, vagyis nem nagyon 
kell bizonygatni, hogy a fej-
lesztés új, értékes és hasz-
nos. A cég sikeres, négy év 
alatt hatvan főre duzzadt a 
létszám, s vannak már kül-
földi irodáik is. 
 Áttérve most már arra a 
kérdésre, hogy miért nem szá-
mítógépes játékokkal vagy 
számítógépekkel örvendez-
tették meg a telepi fiatalokat 
– ha már segíteni akartak –, 
hanem olyasmivel, amire tő-
lük a legkevésbé sem lehetett 
számítani, vagyis ástak, sze-
metet hordtak, falat gletteltek, 
festettek, csempéztek, padlót 
fektettek, kerítést feszítettek. 
Olyasmivel foglalkoztak tehát, 
ami cseppet sem vág a szak-
májukba. Mint más cégek, 
ők is szerveznek tréningeket, 
ahol együtt vannak mind-
annyian, egymásra figyelnek, 
egymással törődnek, s mind-
ezt valamiféle közös élmény, 
közös cselekvés keretei közt 
teszik. Hát ők nem a vadví-
zi túrát választották ehhez a 
csapatépítéshez, valahol Dél-
Amerikában, hanem már azt 
is megengedhették maguknak 
– annyira jól megy a cégnek – 
mert mernek valódi emberek 
lenni, hogy a közös segítés 
lett a céges program. Minden 
különösebb ideológia nélkül. 
Először egy lakást újítottak 
fel, aztán egy kisházat. Ta-
valy már egy nagyobb ház 
rendbehozatala volt a palet-
tán, az idén pedig már hat-
van ember számára is tar-
talmas elfoglaltságot jelentő 
feladatot kerestek, így jutot-
tak el a Tabánba. Noha ami-
kor a legszegényebbeket ke-
resték, mindannyiszor cigány 
családokat találtak, így ala-
kult.  Segíteni jó, s ha már 
nekik az életük szerencsésen 
alakult, valahogy nem kelle-
ne elszakadni azoktól, aki-
ké meg a legkevésbé sem. A 
szaktudást pedig többnyire 
munka közben szerezték meg, 
a padlónál például az első né-
hány sor lehelyezése nagyjá-
ból ugyanannyi ideig tartott, 
mint a további két-háromszáz 
négyzetméteré. Nagy kaland 

egy efféle kétnapos kiszaka-
dás saját életükből, saját kör-
nyezetükből, alkalmasint a 
maguk kissé előreszaladt ci-
vilizációjából. Igazi kaland 
mert tétje is van. 
 Ez a két nap a telep éle-
tét is megváltoztatta, és nem 
is csak két napra. A kerítés-
hez az oszlopokat korábban 
le kellett tenni, az anyago-
kat lepakolni, tárolni, óvni 
(ezek költségeit is a cég vál-
lalta), vagyis néhányan a he-
lyiek közül már napok óta 
dolgoztak az előkészületeken, 
többek közt Gulyás József, 
Gulyás Attila, Pálfai Sán-
dor és Oláh József. S ezen 
a nevezetes hétvégén is részt 
vettek mindenütt a munká-
latokban, ahol csak szükség 
volt rájuk. De persze nem-
csak felnőttek, hanem gye-
rekek is. Sokuk kezében lát-
tam ásót, lapátot, gereblyét, 
más szerszámot, hiszen itt 
most a munka volt a közös 
mulatság, hogyne vettek vol-
na benne részt. Erről beszélt 
Maka István, aki „máltais”, 
és részt vett a szervezésben 
épp úgy, mint a kisebbségi 
önkormányzat vezetője Oláh 
Zsolt. Oláh Józsefné, vagy-
is Joli most csak utolsónak 
került szóba, de ez őt dicsé-
ri, mindenütt ott volt, min-
denre ügyelt, így nem is tud-
tam vele beszélni, mert nem 
állt meg egy pillanatra sem, 
hiszen ő volt a háziasszony, 
Régóta várta már, hogy a 
Tabán közepe épp úgy rend-
ben legyen, ahogy az ő kis-
kertje. Persze két remek nap 
és egy derűs tudósítás a Ta-
bánban élők gondjait nem 
oldja meg, s a tabáni élet-
formán sem változtat, de a 
két napi sürgés-forgás ered-
ménye és élménye velük ma-
rad, lehet bele kapaszkodni. 
Az ifjú mérnökök társasága 
(köztük a kedves hölgyeket 
is beleértve) éjjel jól mula-
tott, a gondnoknőnk kissé 
álmatlan éjszakája a tanú 
rá. Ennek ellenére a szoftve-
resek másnap is helytálltak, 
ezt a virtust sokan megiri-
gyelhetnék.

Takács Géza 

Hirdetés

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft+áfa-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 80 Ft/m2+áfa-tól!

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

E-mail: vladarzoltan@gmail.com

Épületek
energetikai
 tanúsítása

Hatvanan, az rengeteg 
ember. Miféle furcsa 
akció ez, valami jóté-

konysági verseny, vagy mi? 
Míg a karbantartóink előké-
szítették a tornatermet és két 
osztálytermet, ahol a ven-
dégek vacsorázni fognak a 
maguk készítette ételekből, 
biciklivel kilátogattam a Ta-
bánba megnézni ezeket a kü-
lönös vendégeket. A fürdő-
nél nagy a sürgés-forgás, a 
szokottnál is nagyobb. Lá-
tom az idegen arcokat az 
ismerős helyiek között, kí-
váncsiskodó gyerekek cso-
portjai is körös-körül szok-
tak köszönni máskor is, de 
most, hogy jeles vendégeik 
vannak, mintha személye-
sen hozzájuk jöttek volna, 
ez a köszönés kicsit hango-
sabb, önérzetesebb, hogy lám, 
most itt a világ közepe. Sok 
autó, sok ember, még angol, 
indiai, japán is köztük, akik 
nem is tudnak magyarul, jöt-
tek, hogy segítsenek. 
 Azért jöttek, tudom meg 
Bátki Mártontól – aki évek 
óta önkéntesként járt ki a te-
lepre a gyerekeknek segíteni, 
egy éve pedig a Máltai Szol-
gálat alkalmazottja –, hogy 
felújítsák a fürdőt, kívül-be-
lül. Szigetelt padlót kapjon 
a hangár, a közösségi épü-
let, ahol az iskolás gyerekek 
és a szüleik is tanulnak. To-
vábbá, hogy a központban a 
tereket rendbe hozzák, beke-
rítsék, s aztán a telepet jár-
va pótolják a hiányzó abla-
kokat mindenütt, ahol kell. 
 Miért vállalkoztak erre 
a munkára és miféle nem-
zetközi társaság ők? Ezt 
kérdezem a cég egyik ala-
pítójától, az építész Som-
lai-Fischer Ádámtól, aki a 
céget egy néhány évvel ez-
előtti szoftverszabadalomra 
együtt alapította egy Svéd-
országból hazatelepült ma-
gyar üzletemberrel, Árvai 
Péterrel és egy szoftverfej-
lesztő mérnökkel, Halácsy 
Péterrel. Prezinek nevezik 
magukat, mert a számító-
gépes prezentációnak fejlesz-
tették ki egy új változatát, 
aminek ma a legtöbb felhasz-

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! Az ügyeleti rend folya-
matosan elérhető a következő internet-
címen: www.strazsaborrend.hu/dynamic/
vendegvarok.pdf

Egy százalék a kultúrára!
Kérjük adójának egy százalékát ajánlja fel 
a monori Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont Nonprofit Kft. részére, ezzel támogatva 
a különböző szabadtéri rendezvények meg-
szervezését (gyermeknap, nyugdíjas-találko-
zó, koncertek, napközis tábor, szüreti soka-
dalom, adventi ünnepségsorozat).
 Rendelkező nyilatkozatát a következők 
szerint szíveskedjék kitölteni: a kedvezmé-
nyezett adószáma: 14007505-2-13; a ked-
vezményezett neve: Vigadó Kulturális és 
Civil Központ Nonprofit Kft.
 Támogatását előre is köszönjük! Remél-
jük, hogy programjaink között mindenki ta-
lál érdeklődésének megfelelő szórakozási le-
hetőséget!

A Vigadó munkatársai

Sószoba nyílt a monori uszodában
Az sószobában asztmában, hörghurut-
ban, légcsőhurutban, arc- és homloküreg-
gyulladásban, kruppban, náthában, gya-
kori légúti megbetegedésben, dohányos 
köhögésben, száraz köhögésben, légző-
szervi allergiákban szenvedők érezhetik 
a sós levegő jótékony hatását. 
 A sószoba használati díja: 900 Ft/45 
perc. Ezen az áron egyszerre két felnőtt, 
vagy egy felnőtt és két gyerek használ-
hatja a helyiséget.
 Bejelentkezés: 06-29/614-500.
 Nyitva: hétfő–péntek: 6-tól 21 óráig, 
szombat–vasárnap: 9-től 21 óráig.



Helytörténet

10  |  Monori Strázsa 2012. 02. 07.  |  Február

Az ünnepi alkalmak évszázadokon keresztül az egyházi 
élethez kapcsolódtak, amely vallásos jellegénél fogva az ünnepi 
öltözéket (fekete mente és dolmány) is meghatározta.

VISSZATEKINTÉS

A monoriak viselt dolgai XLIII. 
Estélyek, bálok, népünnepélyekFebruár 10-12. 

Országos galambkiállítás
Művelődési Ház

Február 11. 14 óra
Házasság világnapja
A Nagycsaládosok Monori Egye-
sületének szervezésében.
Vigadó, díszterem

Február 17. 16 óra
A Toldi óvoda farsangja
Művelődési Ház

Február 18. 16 óra
Egyházi farsang
Művelődési Ház

Február 23. 18 óra
Takaró Mihály előadássorozata
Kosztolányi Dezső
Vigadó

Február 24. 15 óra
Kommunista diktatúrák ál-
dozatainak emléknapja
Petőfi Sándor utcai emléktábla
 
Február 25.
Lovagi lakoma és borászbál
A Monor Környéki Strá-
zsa Borrend szervezésében.
Vigadó

Február 25. és 26. 17 óra 
A kikapós patikárius
Zenés vígjáték a Szterényi Jó-
zsef Szakközépiskola színját-
szó csoportja előadásában.
Művelődési Ház

Március 3. 16 óra
Ágacska című mesejáték
Két felvonásban az Ikrek Stú-
dió előadásában (iskolás csoportok-
nak március 2-án két előadás).
Művelődési Ház

Március 5. 
Közös nevező kiállítássorozat
Tóthné Szabó Magdolna festőmű-
vész kiállításának megnyitója.
Vigadó, emeleti galéria

Március 10.
Örömzene 
Gesztesi Károly és Pintér Tibor élő ze-
nés estje világhírű slágerekkel. Lep-
je meg feleségét, kedvesét nőnapra!
Vigadó díszterem

A programok részleteiért látogasson  
el honlapunkra a www.vigadokft.hu 
címen! Információ, jegyrendelés: 
06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail cí-
men. honlap: www.vigadokft.hu 
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Monori Vigadó Kulturális  
és Civil Központ programajánlója

Az 1867-es kiegyezés 
után már március 15-e 
is nemzeti ünnep és 

a társadalmi élet része lett. 
Az egyesületek megjelenése, 
az egyre jobban elszaporo-
dó civil szervezetek tovább 
gazdagították a közösségi 
rendezvényeket. Így kapott 
nagyobb hangsúlyt a nem-
zeti viselet. Majd megjelen-
tek az európai divat színes 
öltözékei. Monoron az esté-
lyeknek az úri kaszinó, míg a 
báloknak elsősorban a nagy-
vendéglő, az iparos kör, a 
gazdakör, a sportkör helyi-
ségei adtak otthont. E lehe-
tőségeket tovább gazdagí-
totta Balla Jenő, aki 1901 
júniusára felépíttette a „Ko-
ronához” címzett szállodáját 
vendéglővel, kávéházzal (a II. 
világháború emlékparkja he-
lyén). A népünnepélyek a fő-
téren, az egyesületekben és 
a vendéglők kerthelyiségei-
ben zajlottak.
 A Jótékony Nőegylet, 
a mely már 1882-ben is je-
leskedett jótékony célú ren-
dezvényekkel, 1902 januárjá-
ban is hasonló céllal „batyus 
karton mulatságot” rendezett 
a kaszinóban. A hölgyek (43-
an) egyforma karton ruhá-
ban báloztak. Dankó Pista, 
a szegedi híres cigányprímás 
és dalköltő 1902 áprilisában, 
a gazdakörben (a Bajcsy-Zs. 
u. 6.-ban) adott nagysike-

rű hangversenyt, amit bál-
lal fejeztek be. Megemlíten-
dő, hogy Monoron a gazda 
és a béres fiatalok egymástól 
nem elkülönülve szórakoztak, 
míg az ország gazdaköreiben 
ez többnyire előfordult.
 Monorra elég jelentős szá-
mú fővárosi munkás tele-
pült ki, és közel hatezer volt 
a helyből bejáró munkások 
száma. Így a fővároshoz ha-
sonlóan, településünkön is 
megjelent a polgári kultú-
ra mellett a munkáskultú-
ra s az önművelő, olvasó, 
dalárdában éneklő munkás. 
Például 1902-ben az iparos 
ifjúság önképző köre új da-
lárda megalakításán szorgos-
kodott. A sportklub helyisé-
gében a munkás és iparos 
fiatalokat Deutsch József 
társastáncra tanítja 1903-
ban. Szilveszterkor a „Mono-
ri Járási Kör kitűnően sike-
rült társasvacsorát rendezett 
a kaszinóban. A jelen vol-
tak pompás kedvvel táncol-
tak. Éjfélkor a kör elnöke, dr. 
Rabár Endre orsz.gy. képvi-
selő köszöntötte az 1904-es 
újesztendőt.” A zenét Monor 
első cigányzenekara szolgál-
tatta Rácz Gyula prímás 
vezetésével, megfelelő han-
gulatot teremtve az itt is je-
lenlévő „volt nemességnek, 
hivatalnoknak, kispolgár-
nak, értelmiségnek”. A zene-
kar jól zenélt, sikeres szerző-

déssel nyaranként Bécsben 
és Svájcban kapott vendég-
játékra felkérést. 
 1907 őszén, a Monoron 
lakó fővárosi munkások meg-
alakították az „Ébredj” mun-
kásképző és dalkört. A da-
lárda felkészítésére Sükösd 
Ferenc tanítót kérték fel. 
Bemutatkozásuk a „Korona” 
összes helyiségeiben rende-
zett „kedélyes estély tánccal 
egybekötötten” történt 1908. 
január 5-én. A közel négy-
száz vendég körében Üllő, 
Gomba, Bénye, Káva, Ve-
csés községek lakói is jelen 
voltak. Ezen a napon a Jó-
tékony Nőegylet álarcos bált 
rendezett a kaszinóban.
 Nyári mulatságokban sem 
volt hiány. Az „Ébredj” mun-
kásképző és dalkör 1911 má-
jusában, pünkösd második 
ünnepén hangversennyel és 
tombolával egybekötött nyári 
mulatságot, „népies mulatsá-
got” rendezett a tanonckiál-
lítás költségeinek fedezésé-
re. Ez év augusztusában a 
Gazdakör kedveskedett a 
monoriaknak, aratási ünne-
pély megrendezésével.
 Forrás: A délibábok or-
szága, Bp. 1976; Hogyan 
éltek elődeink? Bp.1980; 
Magyar Néprajz IV. Marton-
vásár 1997; Monorkerületi 
Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György,  
a helytörténeti kör elnöke
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 Korabeli képeslap a Korona szállóról
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Szerdánként  
a piacon  

ceglédi 
csíramálé
Étkezési csírák, 

tökgolyó, töksaláta, 
sült tök, búzafű, 

teljes kiőrlésű 
tönköly-, rozsliszt 

kapható!

06-30/853-7966

Gyógyszered  
legyen az ételed, 
s ételed legyen  
a gyógyszered!

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

Hirdetés

Kodály-elveken alapuló 
zenés, dalos, hangszeres, 
játékos foglalkozás gyakorlott 
zenepedagógus vezetésével.

•  Ölbeli zenés foglalkozás a 
legkisebbeknek (0–1 éves korig)

•  Tipegő muzsika (1–3 éves korig)

Célunk:
•  zenei érdeklődés felkeltése
•  egyenletes lüktetés és ritmusérzék 

kialakítása
•  hallás és éneklési készség 

fejlesztése
•  zenei ízlés és esztétikai 

fogékonyság formálása

Helyszín: Monor, Pozsonyi ltp. II/A fsz. 4. 

Bejelentkezés: 06-30/290-6766

TÁ - TI - KA
ZENEKUCKÓ

RAJZPÁLYÁZAT
A harminc legjobb között
Magyarország Alaptörvényének életbe lépése tiszteletére gyermekrajz-
pályázatot írt ki a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hazánk múltja, 
jelene és jövője címmel. Az Ady Úti Általános Iskola rajz szakköre tizenkét 
munkával nevezett be, közülük az egyik a harminc legjobb közé került.

Házasság világnapja
Szeretettel meghívjuk önt és kedves párját a 
február 11-én 14 órakor kezdődő Házasság vi-
lágnapja című zenés-irodalmi rendezvényünkre 
a monori Vigadó dísztermébe. A belépés díj-
talan. További információ és részvételi szán-
dék jelzése: 06-70/9343-339, 06-70/9343-340.

Nagycsaládosok Monori Egyesülete

Köszönet a támogatásért!
A Monor Hegyessy Lions Club 2009 de-
cemberében indította útjára a Varázsol-
junk mosolyt a gyerekek arcára elneve-
zésű jószolgálati tevékenységét, ennek 
keretében első alkalommal karácsonyi 
csomagot adtunk 50 kisiskolásnak, a kö-
vetkező évben a diákok látásjavítása ér-
dekében szemüvegeket ajándékoztunk.
 Tavaly öt általános iskolából 50 gyerek 
(család) kapott 14 kilós csomagot, amely-
be a tartós élelmiszertől, a gyümölcsön, az 
édességen át, a bejgliig minden került.
 Jószolgálati  tevékenységünk megvaló-
sításában segítő partnereink voltak: Sza-
bó László, a Goods-Market monori üzle-
tének vezetője, Lengyel Zoltán, a Pilisi 
Sütő Kft. tulajdonosa, Kovács Pál monori 
zöldség-gyümölcs kereskedő, a KERBOR 
Kft. és a gyömrői Kehely Patika. Köszön-
jük önzetlen támogatásukat!

Balatoni Mátyás klubelnök

A munkákat jeligével 
név nélkül kellett 
beadni. A több mint 

hétezer munka közül har-
minc művet díjaztak, köztük 
Sze renyi Emese negyedik 
osztályos tanuló alkotását 

is. A gyermekmunkák mélta-
tására Sipos Endre, a zsűri 
elnöke cikket írt a Demok-
rata című lapba, melyből 
most idézek: „Szerényi Eme-
se 10 éves tanuló, Monoron 
él. Képének címe: Virágsze-
dő néni. Ez a kép gyógyító 
hatású lírai alkotás. A szí-
neivel gyógyít. A fehérekkel 
és ezüstszürkékkel, a vörö-
sökkel és sárgákkal, a meleg 
zölddel és a kékkel. A tiszta 
architektonikával, a színek, 
formák egységével, egyensú-
lyával. Azzal a lelki békével, 
amire a legnagyobb szüksé-
günk van mostanában”.
 Az ünnepség, melynek ré-
sze volt a gyermekművek be-
mutatása is a parlamenti díj-
kiosztón, a Magyar Nemzeti 
Galéria kiállításmegnyitóján 
folytatódott, majd az Ope-
raházban rendezett hang-
versennyel ért véget.

 A nagyszabású kiállításra, 
amelyet a Hősök, királyok, 
szentek címmel rendeztek a 
nemzeti galériában, Magyar-
ország történelmi múltját 
ábrázoló festményeit gyűj-
tötték össze. Munkácsy, 
Benczúr, Madarász, Szé-
kely Bertalan és mások ké-
pei, illetve kortárs festők  
történelmünkről szóló al-
kotásai láthatók a január 
2-án nyílt és augusztus 26-
ig megtekinthető kiállítá-
son. Itt, a galéria földszinti 
termében láthatják az ér-
deklődők a harminc gyer-
mekalkotást is, mellettük 
ismertetve az alkotók lakó-
helyét, így Monort is.
 Emesének különösen nagy 
örömet okozott, hogy a minisz-
terelnök a kiállítás megnyitón 
személyesen gratulált és adta 
át jókívánságait neki. 

BK Szerényi Emese elismert pályázata
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Egy másik településen hirdettek versíró pályázatot az iskolásoknak, 
amikor éppen ott jártam. Egy másodikos kisfiú nyerte a hazafias líra 
első díját. Magam elé képzeltem, amint a kisgyerek homlokráncolva, 
kínok közt ül az asztal fölé hajolva, rágja a ceruza végét, majd 
megkönnyebbülten papírra veti: „Elértük a Kárpátokat/ honfoglaltunk 
nagyon sokat / Azóta a Kárpátokban / élünk mi nagy boldogságban”. 
A költeményt a helyi újság is közölte, azóta sem állom meg nevetés 
nélkül, ha a papírok rendezgetésekor véletlenül a kezembe kerül.

SZALAI LENKE
Muszájirodalom és örömkönyv

Egy másik nyolcéves csak úgy, magától 
öntötte versbe a gondolatait. Amikor 
megmutatta, rögtön tudtam, hogy Var-

ró Dániel utódjához van szerencsém: „Hova 
tegyem bánatomat?/ Beteszem a szekrénybe/ 
Nem is veszem elő/ majd csak csütörtökhöz 
egy évre”. Hát lehet a mindenkori bánatok sú-
lyáról és épp csak sejthető múlandóságáról en-
nél jobbat írni? 
 Ez jár a fejemben, miközben várjuk a Mo-
noron száz évvel ezelőtt született Szalai Len-
ke, a Mogyoró-kötetek szerzője előtti tisz-
telgésül meghirdetett vetélkedőre gyülekező 
iskolásokat.
 – Nem szeretnek olvasni – állapítja meg 
Maru nák Fe rencné, a Nemzetőr utcai iskola 
igazgatója, kezében vaskos legyezőnyi papír-
lappal, a mindjárt kezdődő vetélkedőhöz szük-
séges anyaggal. Surmanné Megye ri Er zsébet, 
a könyvtár gyermekrészlegének munkatársa, 
és Bódiné Jámbor Katalin, a Kossuth isko-
la magyar szakos tanárnője – a mostani ve-
télkedő zsűritagjai – egyetértően bólogatnak: 
való igaz, a gyerekek nem szeretnek olvasni.
 Most például egy százhatvan oldalas, kar-

csú kis könyvet, Szalai Lenke Mogyoró-tör-
téneteit adták a kezükbe azzal, hogy ha van 
kedvük, olvassák már el, aztán egy jó kis já-
tékos könyvtári vetélkedőben mutassák meg, 
mit is meséltek el nekik ezek a történetek.
 A gimnazisták nem értek rá. 
 Az Ady utcai általánosban – ahol egyébként 
Szalai Lenke is diák volt annakidején – az év-
nek ebben a sűrű utolsó hónapjában ugyan-
csak mással voltak elfoglalva a diákok.
Egy „kossuthos” nyolcadikos megmondta a 
tanárnőnek őszintén: ebben ő nem vesz részt, 
mert neki ez az egész olyan dedós.
 Mivel pedig a „muszáj” szó az olvasás meg-
szerettetésében végképp nem játszhat szerepet, 
a vetélkedőre a várt négy-öt helyett mindössze 
két önkéntes kis csoport robog be a gyerek-
könyvtárba: egyik a Nemzetőr, másik a Kos-
suth iskolából. Őket azután Marunákné egy 
vidám feladattal mindjárt össze is keveri: le-
gyenek egy-egy csapatban kicsik is, nagyob-
bak is, s lehetőleg ne alakuljon iskolák közöt-
ti rivalizálássá a játék.
 És kiderül: egész jó játék, tényleg. Lehet 
közben az asztalokra tett tálkákból cukorkát, 

Hirdetés

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresztanfolyam indul

február 13-án és 17-én 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

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

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

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 facebookon is: 
http://www.facebook.com/

MonoriAllatorvos

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.

Tabac 
Dohány, ajándék

Elektromos cigaretták, 
patronok, kiegészítők, 
széles választéka.
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

T  nerváros
Saját fényképes
emléktárgyak
Valentin-napra.

 Légy 
te  az 

ajándék! 
Monor, Petőfi u. 16.

Telefon: 06-30/687-2142
www.tonervaros.hu

mogyorót, sütit csemegézni, habár a nassolás 
egy-egy kérdés megválaszolásakor elfelejtődik, 
a gyerekek összehajolva töprengenek. Végtére 
is, nem mindegy, hogy, mondjuk, a jómadár 
szó mit is jelent. (Amelyik csapatnak erről a 
„palimadár” jutott eszébe, tíz pontot veszített.)
 Hajdú Zoltánné könyvtárigazgató forró 
gyümölcsteát töltöget eközben, a zsűri bele-
feledkezve ellenőrzi a feladatlapok válaszait, 
drukkolva nagyon, hogy bár a Ba lázs Böské-
ről elnevezett csapat áll nyerésre, ne marad-
janak le nagyon Madár Katiék sem. Hiszen 
ott ül közöttük Csaba, aki a kölcsönkönyvet 
nem csak átfutotta, de lemásolta és kinyom-
tatta, hogy többször is elolvashassa.
 Marunákné pedig olyan derűsen, annyi hu-
morral vezényli a játékot, mintha nem töltött 
volna hosszú órákat a feladatok összeállításával, 
nem hajtogatott, gemkapcsozott volna cetliket, 
lapokat, nem írt volna keresztrejtvényt, s nem 
cipelte volna mindezeket a „nasis” dobozokkal 
súlyosbítva a szakadó esőben a könyvtárig.
 Két óra múltán kiderül: Balázs Böske csa-
pata a győztes. Az első három helyezett juta-
lomkönyveket kap, de mindenkinek jár aján-
dék és emléklap, emlékeztetőül a kellemes 
könyvtári délutánra. Hátha kedve lesz visz-
szajönni máskor is.
 Az emléklapra Marunákné egy Leonar-
do Da Vincitől származó idézetet választott: 
„Nem nevezhető gazdagságnak, ami elveszít-
hető. Csak eszednek és lelkednek olvasás út-
ján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, 
mert ez nem vész el, és el nem hagy soha”. 
 S habár az olvasás valódi kincsének megta-
lálásához mostanság eléggé kanyargós az út, a 
fő, hogy végül azért mégis odataláljon az em-
ber valahogy.

Koblencz Zsuzsanna
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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  

IKREK STÚDIÓJA  
Csehov a JAG-ban
Közel három éve, egy májusi napon néhány fiatal – Orosz 
Dávid vezetésével – elhatározta, hogy valami újat, igényeset 
valósít meg a monori amatőr előadó-művészetben. 

A Radnóti-díjas, a versmondásban már 
tapasztalt, a pestlőrinci Tűzedzők Kö-
rében gyakorlatot szerző Orosz Dávid 

először – a Városi Könyvtárban – saját írá-
saiból készült összeállítást adott elő a gim-
náziumból kikerülő csoporttársaival. A világ 
nagy problémáit elmondani akaró, becsülen-
dő szándékú avantgárd kísérletek után a Vi-
gadó kamaratermében láthattuk több ízben 
Karinthy-rendezéseit.

Gogol: Egy örült naplójával – a Művelődési 
Ház színpadán – nagy fába vágta a fejszét. 
Elismerésre méltó szellemi- és fizikai teljesít-
ményt nyújtott, de egy monodráma mindvé-
gig feszültségkeltő színvonalát még nem tud-
ta elérni. Csehov-rendezései közül – sok nézői 
vélemény szerint – a Leánykérés című egyfel-
vonásos bohózata aratta a legnagyobb sikert. 
Kétszer adták elő a gimnázium teltházas szín-
pados termében is, mind a diákok, mind a 

tanárok nagy tetszésnyilvánítása közepette. 
Határozottan úgy tűnik, hogy ez a populári-
sabb, de klasszikus színjátszás lesz e társulat 
igazi útja. Ezt bizonyítja, hogy november vé-
gén, a XV. Országos Falusi Színjátszó Talál-
kozón, Adácson ezüst fokozatra minősítették 
őket. A gimnáziumi színpadon játszó három 
pesti színész (az Ikrek Stúdiójának fővárosi 
csoportjából) az örök emberi gyarlóságokról 
– érdekekről, hiúságokról és ösztönökről – re-
mek görbe tükröt tudott felmutatni.
 Február 10-én Péteriben is láthatók lesznek. 
Terveik között szerepel Neil Simon: Furcsa 
párjának bemutatója. Március elején a mo-
nori Vigadóban, április közepén pedig Péte-
riben tervezik előadni Csukás István: Ágacs-
ka című mesejátékát.

Bolcsó G.

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.

JOGOSÍTVÁNYSZERZÉS 
a Gyarmati Tanoda Autós-Motoros Iskola szervezésében 

Járművezető-képző tanfolyamot indítunk 
Monoron 2012. március 5-én hétfőn 17.00 órakor  

a Nemzetőr Általános Iskolában. 
A költségekre kamatmentes részlet, a tanuláshoz CD-t adunk ajándékba. 

Tanfolyamainkat folyamatosan, minden hónapban indítjuk.

Jelentkezés Dankos Antal: +36-20/254-0626 
Bolyhos Lajos: +36-30/968-1763

Kedei Attila: +36-20/243-7767 
Gyarmati György: +36-30/962-1816 

Beiratkozás 2012. március 5-én 17.00 órakor Monor, Nemzetőr u. 22–26. alatt. 
VEZESSEN VELÜNK, EZREKET SPÓROLHAT!

Hirdetés



14  |  Monori Strázsa 2012. 02. 07.  |  Február

Sport

Márványtáblán örö-
kítették meg 2008-
ban a monori kosár-

labdázók, hogy 50 éve indult 
el Monoron – a József Atti-
la Gimnáziumból – a sport-
ág az országos sikerek felé. 
Ebben különösen három sze-
mély érdemeit hangsúlyozzák. 
Dr. Borsai Józsefné (Mari-
ka néni) kezdte el bevezetni 
a kosárlabdázást a középis-
kolán belül. 45 éve a városi 
szakosztály megszervezésével 
és a női szakág irányításával 
Veres László, a férfiakéval 
pedig Zátrok Károly foglal-
kozott sikeresen majd’ fél év-
századon keresztül (edzőként 
és sportvezetőként is).
 Már 1971-ben sikerült a 
lányoknak az NBIII-ban a 3. 
helyét megszerezniük. Pedig 
ekkor még szabványos mére-
tű versenypálya sem állt ren-
delkezésre a városban. Ezért 
számított nagy eseménynek, 
amikor 1972-ben megépült az 
első szabványos pálya, igaz 
szabadtéren a gimnázium ud-
varán. Az avatásán ott volt a 
magyar női és férfi kosárvá-
logatott is, a legendás Zsizsi 
bácsi (Zsíros Tibor), a válo-
gatott szaktanácsadójának, a 
sportág halhatatlanná válasz-
tott egyéniségének vezetésé-
vel. Akkor már NBII-es volt 
a női csapat, amiből Bokros 
Éva az utánpótlás-válogatott 
kerettagja lett. 
 Az 1993/94-es év bajnoka-
ként az NBI/B-be jutottak. 
1998/99-ben a Pest megyei 
bajnokságon bronzérmet sze-
reztek, miközben a kadet lá-
nyok országos 7. helyezést ér-
tek el. Később, 2004-ben és 
2005-ben kétszer is első he-
lyen végeztek a megyében Ve-
res László vezetésével. A profik 
között a legmagasabb osztály-
ba jutva viszont – az anyagi 
támogatás megszűnése miatt – 
nem tudtak megmaradni. Csa-
pataink időnként az országos 
élvonalba kerülve ezért nem 
voltak képesek folyamatosan 
öregbíteni Monor jó hírnevét.
 A megfelelő méretű Jászai 
és Szterényi iskolák sport-
csarnokainak felépítése sem 

MONORI KOSARASOK
53 éve a pályán
Városunkban az egyik legnépszerűbb sportág a kosárlabda. 
Hogy jutottunk el odáig, hogy Monor elnyerte a Kosárlabdázás 
városa címet? Melyek kosarasaink aktuális örömei, nehézségei, 
tervei? A Monori Sport Egyesület 110. éves fennálása alkal-
mából többek között ezekre a kérdésekre kerestünk választ.

segítette tartósan a buda-
pesti és környékbeli játéko-
sokkal megerősített csapat 
fejlődését, mert a drága te-
rembér kifizetése nehézséget 
jelentett (ahogy ma is). A fel-
nőtt női csapat sikersorozata 
a mai napig kihat a monori 
kosárlabdázásra. A nagycsa-
pat húzóerejének köszönhe-
tően ugyanis helyi kosársulik 
jöttek létre, ahonnan a leg-
tehetségesebbek bekerülhet-
tek az MSE felnőtt csapatá-
ba. Különféle kategóriákban 
(pl. mini, serdülő, kadet, ju-
nior, ifi) egyes években akár 
15-16 monori csapat is indult 
bajnokságokon az MSE és az 
iskolák színeiben egyaránt.  
A kiemelkedő női eredmények 
mellett széles utánpótlásbázis 
tette lehetővé 1995-ben a „Ko-
sárlabdázás városa” kitünte-
tő cím elnyerését. 2006-ban 
például a mini- és serdülő lá-
nyok megyebajnokok lettek, az 
utóbbiak 2011-ben is.

 A felnőtt nők jelenleg a me-
gye éllovasai. Többek között 
2009-ben lettek elsők, de a je-
lenlegi évadban is veretlenek.
 A női után az MSE-ben 
a férfi szakág is megalakult, 
amely 20 éve már az NBIII-
ban, majd 1984-től az NBII-
ben játszott. 1969-től 1995-ig 
az ifjúsági és a felnőtt csapat 
edzője Zátrok Károly volt, aki-
től az utóbbiakat Bukai Péter 
vette át. Legnagyobb sikerüket 
1994–97-ig a 4. hely elérése je-
lentette. 2011-ben (Laukó Pé-
ter edzővel) hatodikok lettek 

az NBII-ben. Ugyanebben az 
évben a megyei bajnokságban 
játszó, utánpótlást biztosító 
férfi felnőtt és a férfi kadet is 2., 
a fiú serdülő pedig 3. volt. Az 
NBII-es csapat döntő többsége 
a JAG-ból nőtt fel az MSE-be. 
Ezért is fontos, hogy onnan a 
70-es évektől sorra nyerték a 
megyei bajnokságokat, és ju-
tottak országos elődöntőkbe 
és döntőkbe. A Kosárlabda 
Amatőr Diákolimpián példá-
ul a JAG fiúcsapata 2006/07-
ben országos 2., 2007/08-ban 
1. lett (Zátrok Tamás irányí-
tásával).
 Az utóbbi évek több csa-
patát is sikerre vivő edzők, 
az eddig említetteken kívül: 
Kecsmarik András, Csuba 
A ttila és Takács Péter. Csuba 

Jenő testnevelő tanárként 
kezdte, fiai – Gábor és At-
tila – edzőként folytatják a 
kosárlabda oktatását. Látha-
tóan családon belül – gene-
rációról generációra is – ter-
jedt a sportág népszerűsége. 
Takácséknál például Endre 
játékosedző Dániában, Péter 
az MSE-ben edző, Dániel pe-
dig Nagykőrösön és Debrecen-
ben játszott az NBI-ben, ahol 
egyébként többen is megfordul-
tak Monorról, pédául Vereb 
Mihály, Ma gyar László, Pus-
kás László és Nagy Sándor.

 Jó példa az igazi, megszál-
lott kosarasokra Horváth Jó-
zsef. Ő már gimnazistaként 
játszott az NBII-ben, orszá-
gos elődöntőkbe is eljutva. Ma 
a megyei szövetség elnökhe-
lyettese, az MSE Kosárlabda 
Szakosztályának elnöke. An-
nak az öregfiú csapatnak az 
alapító tagja, akik évtizedek 
óta sportszeretetből játsza-
nak, maguk fedezve költsége-
iket, nem csupán kondícióju-
kat tartva, de még – megyei 
szinten – eredményesen is.
 A sportág szeretetét mu-
tatja, hogy az utcai kosár-
labdában is rendszeresen ott 
voltak és vannak a monoriak.  
A városi és a megyei alkal-
mak során is magas létszámú 
indulóval. Városunkban egy-
re több udvaron láthatjuk a 
házi palánkokat is. Nem utol-
só szempont az sem, hogy az 
áldozatkész szülők, rokonok 
állandóan segítik az MSE 
utánpótlás kosarasait.
 Az MSE-ben minden évet 
legalább 40 új gyerekkel sze-
retnének kezdeni. Fő céljuk a 
kosársuli kiszélesítése, Takács 
Péter és Csuba Attila mellé 
Vencel Gergőt is bevonva ebbe 
a munkába. Várják a kosárlab-
dázni vágyó fiatalokat az attila.
csuba@monorikosarsuli.hu elér-
hetőségen. A szakosztály nyert 
azon az országos pályázaton, 
ahol – látvány csapatsportként 
– társasági adókedvezményből 
pénzt lehetett kapni az után-
pótlás támogatására és működ-
tetésére. Így remélhető, hogy 
a jelenleg 130 igazolt játékos-
sal és 38 kosársulissal rendel-
kező szakosztály fejlődése ren-
dületlenül folytatódhat.
 Az 50. évfordulós oklevélen 
lévő Hemingway-idézet igazsá-
gát ma is vallja az MSE min-
den kosarasa: „A sport meg-
tanít becsületesen győzni, és 
emelt fővel veszíteni; a sport 
tehát mindenre megtanít”.

Bolcsó Gusztáv

 Az NB II-es 
férfi csapat

„A kiemelke-
dő női ered-
mények mel-

lett széles 
utánpótlás-

bázis tet-
te lehetővé 
1995-ben a 

»Kosárlabdá-
zás városa« 

kitüntető cím 
elnyerését.”

„A sport-
ág szerete-
tét mutat-
ja, hogy az 
utcai kosár-
labdában is 

rendszeresen 
ott voltak és 

vannak 
a monoriak.”

A női megyei 
bajnokcsapat, 
2008/09  



Február  |  2012. 02. 07. Monori Strázsa  |  15

Monoron 65 m2-es (2 szoba + nappali),  új 
építésű házban alacsony rezsivel, új fenyő 
bútorokkal igényeseknek ALBÉRLET kiadó! 
Tel.: 06-30/949-5757  vagy 06-70/633-6201.

Állásajánlat: kedves, csinos felszolgálót 
és igényes, terhelhető szakácsot keresünk 
monori éttermünkbe. Tel.: 06-20/999-6860.

Szakácsot keresek, pizza sütéséhez is ér-
tőt, márciusi kezdéssel, Monor környékéről. 
Tel.: 06-20/501-3321.

3 gázkonvektor, franciaágy, gáztűzhe-
lyek eladók! Bármire cserélhetők! Pl.: ba-
romfira, galambra stb. Tel.: 06-30/961-5492.

Üzlethelyiségek volt cukrászda, söröző 
Cegléden Petőfi utcában kiadó! Kossuth tér-
hez színházhoz közel! Tel.: 06-70/540-6393.

Cegléden Kossuth térhez közel 40 m2- 
22 m2-34 m2-es üzlethelyiségek eladók 
vagy kiadók! Tel.: 06-30/418-1121.

Cegléden 15x3 m2 üzlethelyiség autós-
boltnak, internetkávézónak stb. kiadó!  
Tel.: 06-30/961-5492.

Tűzifa eladó! Akác guriga 2450 Ft/q, puha 
tűzifa 1600 Ft/q, kemény tűzifa 2100 Ft/q-
tól. Érd.: 06-20/343-1067.

Dohányzásleszoktatás biorezonanciával 
Monoron a piactéren, a Natura boltban.  
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik édesapámat 

Bimbó Gyulát 
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki azoknak akik 
Gál Klára 

temetésén részt vettek és sírjára virágot he-
lyeztek. Köszönjük a körzeti orvosnak Dr. Dé-
kány Gyulának a fáradozását és a Gondozási 

Központ dolgozóinak odaadó munkáját. 
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

arany ékszer  -10%

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

napi áron beszámítjuk: 14K / 7 400 Ft/gr
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 5 600 Ft/gr
 Az akciók nem 

vonhatók össze,  

és a napi  
árváltoztatás 

jogát 
fenntartjuk.

ezüst ékszer -40%

aranytartalék

ötvös-ékszerész
Monor 4-es főút Tescoban

nemesacél ékszerek • Casio órák • faliórák

TOO LATE órák

Farsangi
óra és 
ékszervásár!

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

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Exkluzív, 
márkás 

szemüveg- 
keretek 

akciós 
áron!

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

A szerkesztőség elérhetőségei:
Tel.: 06-70-607-4444, 
Fax: 06-29-412-587
E-mail: 
szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, 
Kossuth L. u. 65–67. 
(a Vigadó első emeletén)
1/16-od méretű hirdetés
már 5850 Ft-tól. A részletekről
érdeklődjön elérhetőségeinken!
Hirdetések leadása
minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel  
és elérhetőségeink



Nyitva tartás:  
H–Szo: 11–22, 

V: 11–19

Monor, Ceglédi út 66.
(4-es főút  
37. km-nél)

Chèque déjeuner, 
Ticket Restaurant és 
Sodexho utalványt elfogadunk.

06-29/413-602 
06-20/3738-997

Napi menü elvitelre 
490 Ft-ért 
+ 100 Ft doboz, vagy 
hozott ételhordóban.
Hétfőtől pénteken 15 óráig.

Önkiszolgáló étterem

Február 25-én  
19 órától 

farsangi 
buli

A jó hangulatról 
Kispál Gábor 

retro estje és 
karaoke műsora 

gondoskodik.

A legjobb 
jelmezben érkező 

vendéget díjazzuk!
Kérjük, hogy részvételi szándékát  

előre  jelezze!
A belépés ingyenes,  

csak a fogyasztást kell fizetni. 


