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SZOCIÁLIS KÉRDÉSEK
Segélyek, bölcsőde stb.
Az utóbbi hónapokban többen megkeresték szerkesztőségünket azzal, 
hogy a képviselő-testületi ülésekről szóló beszámoló mellett miért mindig 
csak a fejlesztésekről szólunk, ha az önkormányzatról van szó, miért 
nem került még sorra részletesen a szociális támogatások és segélyezések 
kérdésköre? A kérésnek aktualitást adott a Medián március közepén 
közzé tett felmérése, amiből többek között kiderült, hogy az általános 
vélemény szerint a valódi rászorulók jóval kevesebben vannak, mint 
amilyen méretekben az állam, illetve az önkormányzatok segélyeznek. 
A témáról Pogácsás Tiborral, Monor város polgármesterével beszélgettünk.

C supán néhány adatot ismertetnék a 
Medián felméréséből. A lakás, az ud-
var rendben tartásához kötött segélye-

zés gyakorlatával a megkérdezettek 81 szá-
zaléka ért egyet. Az emberek 79 százaléka 
gondolja úgy, hogy a segélyezetteknek köz-
munkával kelljen bizonyítaniuk, hogy nem 
potyautasok. A megkérdezettek kétharmada 
az államtól vár biztosítékot, hogy a segélyben 
részesülők a saját és a családjuk megélheté-
sére fordítsák az összeget. A számok alapján 
meglehetősen egységesnek tűnik az állampol-
gárok véleménye a segélyezés kérdésköréről, 
ugyanakkor a csökkenő társadalmi össze-
tartozás is jól tükröződik a válaszokból. Ön 
hogy látja a segélyezés kérdését Monoron?
 – Valószínűleg az emberek nagyobb része, 
így a megkérdezettek sincsenek pontosan tisz-
tában az állami és önkormányzati segélyezés 
rendszerével. Kizárólag azt látják benne, hogy 
ebből jutnak jövedelemhez a mélyszegénység-
ben élők, köztük sok roma származású em-
ber is. Feltehetően sokan nem is tudják, hogy 
ők maguk is ebbe a körbe tartoznak, például 
a gyermekük étkezési támogatásán keresztül, 
amely például három gyermekeseknél auto-
matikusan jár. Sokan viszont a középosztály-
ból is gond nélkül igénybe vesznek támogatást 
ugyancsak a gyermekétkeztetés vagy a városi 
ösztöndíjak esetén, mivel olyan jövedelemiga-
zolást adnak le, amely alapján ez jár, miköz-
ben mindenki tudja róluk, hogy bejelentettnél 
lényegesen nagyobb a más forrásból szárma-
zó bevételük. Ezért lehet az, hogy a mai Ma-
gyarországon a gyermekek egyharmada vala-
milyen formában segélyezettnek számít.

– Milyen formában lehet egyáltalán segély-
hez jutni, ha valaki ténylegesen rászorult?
 – Csak az önkormányzatnál 35 különfé-
le jogcímen, amelyekbe a temetési segélytől 
kezdve, az átmeneti segélyen át az egészség-
károsodottak támogatásáig sok minden bele-
tartozik. Ezek között vannak olyan rendsze-
res vagy rendkívüli segélyek, amelyek pénzbeli 
vagy természetbeni   ellátások  és van olyan 
segélyforma  is, ami a pénztárból kerül kifi-
zetésre. Ez utóbbiakról  azonban tudni kell, 

hogy bár jelentős tételek, de az önkormányzat 
összes szociális kiadásához képest elenyészők,  
ugyanis átmeneti segélyre 2011-ben például 
összesen 119 főnek 655 ezer forintot,  önkor-
mányzati fűtéstámogatásra 23 főnek 165 ezer 
forintot fizettünk. Természetesen vannak en-
nél nagyobb tételek is, mint a 170 főnek 2040 
esetben fizetett 52,5 millió forintos foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás vagy az átlagosan 
40 főnek fizetett 21 millió forintos közcélú fog-
lalkoztatás, de ezek a pénzek olyan emberek-
hez jutnak, akikben valamilyen szinten meg-
van a szándék arra, hogy dolgozzanak.

– Ha megvan a szándék bennük, akkor mi-
ért nem keresnek munkát az üzleti világban?
 – Ahány ember, annyi oka van, ezért na-
gyon nehéz általánosítani. Az biztos, hogy van 
egy olyan réteg, amelynek életcélja lett, hogy 
közmunkás legyen. Ez pedig baj, mert a köz-
munkának éppen az lenne a  célja, hogy visz-
szavezesse a munkanélkülieket a munka világá-
ba, nem pedig az, hogy ilyen módon legyenek 
foglalkoztatva. 

– Ha így van, akkor hogyan tudják fenntar-
tani magukat  8 órás foglalkoztatás esetén 
abból a 47 ezer forintból, 6 órás foglalkoz-
tatás esetén  36 ezer forintból,  amit a köz-
munkáért kapnak?
 – Ritka kivételtől eltekintve családos em-
berekről beszélünk, így nem egyedüli keresők 
vagy támogatottak. Ha gyermeke van, általá-
ban jogosult az  önkormányzati támogatások  
közül többre, illetőleg ha a gyermek iskolás 
és jár is iskolába,  kapja   a családi pótlékot. 
Ha a párja esetleg nem vesz részt a közmun-
kaprogramban, akkor ő a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatást veszi igénybe. Monoron 
számos olyan család van, ahol a gyermekek 
után járó családi pótlék és a különböző ön-
kormányzati támogatási formák képezik a 
háztartás bevételét. Ez a bevétel, bár nagyon 
szűkösen,  elegendő  arra, hogy fenntartsák 
a háztartást. Monoron  nagyjából állandósul-
tak  a közmunkaprogramban részt vevő em-
berek, akik főleg a közterületek karbantartá-
sában vesznek részt.

– Ez azt jelenti, hogy aki dolgozni akar Mo-
noron, annak valamilyen formában jut mun-
kalehetőség?
 – Sajnos azért nem így van, mert egyide-
jűleg nem tudunk minden foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatásban résztvevő számára 
közmunkát biztosítani.  Nagy feszültségek 
nincsenek ebből, mert az azért nem jellemző, 
hogy egymás elől kapkodnák el a közmunka-
program álláshelyeit az emberek. Szeretnénk, 
ha az átlag 41 főnél  több embert is  tudnánk 
foglalkoztatni a 250 foglalkoztatást helyette-
sítő támogatásban részesülők közül,  amire jó 
esély van, mert az állam tervezi a közmun-
kakeret növelését. Sokan vannak ugyanakkor 
olyanok is, akik csak szavak szintjén szeretné-
nek munkát végezni. Őket már ki tudják szűr-
ni a munkatársaim.

– Miből tud megélni az, aki nem végez  köz-
munkát?
 – Itt jellemzően három csoportról beszélhe-
tünk. Egy részük a valóságban dolgozik, de a 
feketemunkások számát gyarapítja. Valószínű-
leg ebből nagyobb jövedelemre tesz szert, ezért 
nem vesz részt a közmunkaprogramban. Má-
sik részük  bűnözésből tartja fent magát, míg 
vannak olyan emberek, akik már annyira le-
épültek, hogy alkalmatlanok a munkára.

– Mennyire jellemző Monoron, hogy a szo-
ciálisan rászorultak kizárólag a segélyekre 
alapozzák az életüket?
 – A köztudatban élő kép, miszerint hosszú 
tömött sorokban jönnek ezek az emberek a pol-
gármesteri hivatalba vagy a postára felvenni 
a segélyt, hogy utána kocsmázásra verjék el a 
pénzt, nem a valóságot tükrözi. Nyilván elő-
fordul ez is, de csak a segélyezettek töredéké-
re jellemző. Gyakorlatilag két olyan segélye-
zési forma van, amelyet nem lehet feltételhez 
kötni, ha valaki igazolni tudja rászorultságát, 
akkor meg kell állapítani neki. Ahogy a 2011. 
évi felmérésből is kiderül, a társadalom álta-
lában ezeket a segélyezési formákat ítéli el a 
legjobban. Az egyik a rendszeres gyermekvé-
delmi támogatás, amelyre decemberben pél-
dául 381 család 839 gyermeke részére fizetett 
ki az önkormányzat 4 millió 866 ezer forin-
tot, illetve a rendszeres szociális segély, ame-
lyet 31 főnek fizettünk 372 esetben, összesen 
9 millió 966 forint összegben. Ezek persze így 
nagy számok, de ha visszaosztjuk a jogosul-
takkal, akkor olyan összeget kapunk, amely-
ből tényleg csak vegetálni lehet.

– Az önkormányzat idén kötötte feltételhez 
a lakásfenntartási támogatás kifizetését. Mi-
lyen eredménnyel?
 – A feltétel az volt, hogy a ház és környe-
zete rendezett legyen. A rendezettség minden 
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BÖLCSŐDE
Ismét a gondozási díjról
A bölcsődei gondozási díjról a Strázsa újságban az elmúlt 
hónapokban többször is írtunk, a városban mégis olyan 
rémhírek láttak napvilágot, amely miatt érdemesnek 
tartottuk a témával áttekinthetőbb módon is foglalkozni. 
Ezért táblázatos formában is tájékoztatást nyújtunk, 
illetve a legfontosabb szabályokat ismételten leírjuk.

A bölcsődei gondozást térítési díj men-
tesen biztosítja az önkormányzat 
a következő esetekben: rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő gyermek; tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermek; három vagy több gyermekes 
család gyermeke; átmeneti gondozásban 
lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszü-
lőknél vagy gyermekotthonban elhelye-

A monori Böcsőde térítési díja

1 főre jutó havi  
nettó jövedelem (Ft)

maximálisan fizetendő  
térítési díj étkezéssel együtt 

(a jövedelem 15%-a, Ft)
40 000 6 000

60 000 9 000

80 000 12 000

100 000 15 000

120 000 18 000

zett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 
gyermek részére.
 A helyi rendelet szerint a személyi té-
rítési díj összege igénybe vevőnként nem 
haladhatja meg az egy főre jutó jövedelem 
15 százalékát. A térítési díj kiszámításánál 
a nettó jövedelmet kell számításba venni.
 Bár a térítéséi díj a legtöbb háztartás 
számára kétség kívül magasabb, mint az 

elmúlt években, de korántsem jelent akko-
ra változást, mint ahogy a városban arról 
szárnyra kapott pletykák szóltak. Tavaly 
a napi étkezésre a szülőknek 20 nap gon-
dozás esetén 6140 Ft-ot kellett fizetniük. 
Idén ez az összeg 6660 Ft-ra emelkedett, 
de ezt külön nem kell megfizetni, mert a 
térítési díj ezt már tartalmazza.

PJ

embernél mást jelent.  Azért úgy tűnik, hogy 
hat a szabályozás, ahol felszólításra kerül sor, 
ott hosszabb idő alatt jutunk eredményhez, de 
a rendeletben  elvártakat  előbb vagy utóbb 
teljesítik. 

– A romákkal  szemben is vannak  előítéletek 
a segélyezéssel kapcsolatban. Milyen arány-
ban veszi igénybe ez a csoport a segélyeket?
 – Nincs és nem is lehet nyilvántartás az ön-
kormányzatnál az emberek hovatartozásáról.  
Monoron körülbelül a segélyek 40 százaléka 
jut romaszármazású emberekhez, amely bár 
nagyjából nyolcszorosa annak, mint ameny-
nyi az összlakosságban a részarányuk, még-
sem ők jelentik a többséget ebben a kérdés-
ben. Az önkormányzat által fizetett szociális 
juttatásoknak azonban csak a felét, körülbelül 
60 millió forintot jelentik a segélyek, ugyan-
ekkora összeget költünk a Bölcsőde és a Gon-
dozási Központ fenntartására.
 
– A képviselő-testület már egy hónapja elfo-
gadta a bölcsődei térítési díj bevezetését, ami-
kor az országos médiumok elkezdtek foglal-
kozni a témával. Mire volt ez a nagy sietség?
 – Egy tavalyi törvényi kötelezettségünknek 
tettünk eleget a térítési díj bevezetésével, te-
hát nem lehet azt mondani, hogy elébe men-
tünk volna a dolgunkkal. Sokat dolgoztunk 
azzal, hogy a bevezetésre kerülő díj érdemben 
ne sújtsa a bölcsődés gyermekes családokat. 

Ennek ellenére a városban mégis olyan plety-
kák kezdtek keringeni, amelyek egy nagyság-
rendekkel  magasabb díjról szóltak, mint ami 
ténylegesen bevezetésre került. 2012. április 
1-től – előzetes számítások szerint – átlago-
san 2-3 ezer forinttal fizetnek többet havonta 
a szülők egy gyermek után, mint a gondozá-
si díj megállapítása előtt. A bölcsődéről tud-
ni kell, hogy egy nagyon drága ellátási forma, 
annak ellenére is, hogy a bölcsődei dolgozók 
bére igen alacsony. Egy gyermek ellátása 
évente közel egymillió forintba kerül, amely-
hez az önkormányzat közel 500 ezer forintot 
tesz hozzá saját bevételeiből. Ennek még tíz 
százalékát sem fedezi a térítési díjból befolyó 
összeg, többek között azért is, mert több eset-
ben is mentesülnek a szülők a fizetéstől. Nem 
is emelhettük volna jelentősen nagyobbra a 
díjat a jelenleginél, mivel akkor sok szülő in-
kább kivette volna a gyerekét, az pedig nem 
célunk, hogy ez a korszerű, 90 gyermek gon-
dozására alkalmas intézmény kihasználatla-
nul álljon.

– Mennyire van kihasználva most a Bölcsőde?
 – Folyamatosan törekszünk arra, hogy száz-
százalékos legyen a kihasználtság, de ez nem 
könnyű, hiszen a háromévesek szeptemberben 
óvodába mennek, de a helyükre lehet, hogy 
csak következő évben jön egy másik gyerek, 
hiszen nem egyszerre születtek. A bölcsődé-
be beíratott gyermekek száma  90 fő, sőt 15-
20 fő mindig várólistán van. A kihasználtság 
mégis  is csak hatvan százalék körül van, a 
gyermekek által a bölcsödében töltött napok 
számát figyelembe véve,  s az állami támo-
gatás is csak a ténylegesen bölcsődében töl-
tött idő után vehető igénybe. Ha egy gyermek 
megbetegszik, akkor nem jár az állami forrás, 
miközben az önkormányzatnak a béreket és 
a rezsiköltségeket ugyanúgy kell fizetni. 

– Valamilyen megoldás csak létezik erre a 
problémára.
 – Van megoldás, mivel a gyerekek két és 
fél éves koruktól óvodába is járhatnának, ha 
meglennének hozzá a feltételek. Jelenleg azon-
ban kevés a férőhely, ezért pályázunk most a 
Petőfi utcai óvoda bővítésére és készítjük elő 

a Katona József utcai óvoda bővítését és re-
konstrukcióját. Ez már csak azért is fontos, 
mivel 2014-től 3 éves kortól lesz kötelező  óvo-
dába járni a gyerekeknek. 

– A kisgyermekek mellett az idős emberek 
is speciális törődést igényelnek. A Gondo-
zási Központot is elérték a változások. Mit 
lehet erről tudni?
 – A Gondozási Központ esetében most úgy 
állunk, ahogy a Bölcsődével három évvel ez-
előtt. A ma érvényes működési feltételeknek 
nem tudunk megfelelni. A Gondozási Központ 
négy  fő tevékenységet végez jelenleg.  A házi 
segítségnyújtást, az étkeztetést, az időskorú-
ak nappali, valamint átmeneti ellátását. Ez 
utóbbi, amely gyakorlatilag egy bentlakásos 
ellátást jelent, nem kötelező, hanem önként 
vállalt feladata az önkormányzatnak.

– Hogyan látja a szociálisan rászorultak 
jövőjét Monoron? Miképpen csökkenhet a 
számuk?
 – A szociálisan rászorultak száma a város-
ban együtt mozog a környező településekével. 
A célunk az, hogy nálunk akkor is csökkenjen, 
ha a környező településeken esetleg nő. Ugyan-
akkor azt is látni kell, hogy a számok alapján 
jelenleg sem kirívóan rossz a szociális helyzet 
a városban, tehát a fejlődésünket ez nem gá-
tolja. Nagyobb problémát jelent az, hogy na-
gyon kevesen rendelkeznek felsőfokú végzett-
séggel. Míg például a budai kerületekben a 
felnőtt lakosság egyharmada diplomás, ad-
dig Monoron 10 százalék alatt van ez a szám. 
A térség jövője egyébként nagyban függ attól, 
hogy miképp alakul a közlekedési költség és 
a fővárosban elérhető jövedelem viszonya kö-
zép és hosszú távon. Ha tartós lesz az a ten-
dencia, amely mostanában megfigyelhető, te-
hát, hogy a reálbérek csökkennek, miközben 
az utazási költség nő, akkor komoly problé-
mák adódhatnak az agglomerációban. Arra 
sem lehet számítani, hogy rövid távon jelen-
tősen nőne Monoron a munkahelyek száma. 
Az M4-es megépítése természetesen hozhat 
változást, de ez nem egy-két éven belül fog 
megtörténni.

Papp János

Zöldzsákos gyűjtés 2012-ben
Gyűjtési időpontok Monoron: ápr. 3., 17.; 
máj. 5. (szombat), 15.,29; jún. 12., 26; 
júl. 10., 24.; aug. 7., 21.; szept. 4., 18.; 
okt. 2., 16., 30.; nov. 13., 27.
 A zsákba rakható: fűkaszálék, lomb, 
kerti gyomok. Az ágnyesedékek 70 cm-
es kötegekbe vágva a zsák mellett is el-
helyezhetők. További információ: e-mail: 
cegled@hiroshulladek.hu; tel.: 53/707-061; 
honlap: www.hiroshulladek.hu
 Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
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Önkormányzati hírek

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti a követ-
kező rendeletét:
 17/2012. számú: A személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, igénybevéte-
le szabályairól, valamint a fizetendő té-
rítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 24.) 
sz. rendelet módosítása

TESTÜLET
Rendkívüli ülés márciusban
Március 21-én 9 napirendi pontot tárgyalt meg rendkívüli ülésén a képviselő-
testület. Az előterjesztések többsége a közbeszerzésekkel volt kapcsolatos.

Elsőként a személyes 
gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybe-

vétele szabályairól, valamint 
a fizetendő térítési díjakról 
szóló 18/2010. (VIII. 24.) sz. 
rendelet módosítását fogad-
ták el. Ebben az évben már 
terítéken volt ez a rendelet-
módosítás, most a Gondozá-
si Központban fizetendő térí-
tési díjakat határozták meg 
a következőképpen: a napi 
3-szori szociális étkezés 1024 
Ft, csak ebéd 589 Ft. A házi 
segítségnyújtás intézményi 
térítési díja 1055 Ft/ellátá-
si nap, illetve 264 Ft/óra. A 
nappali ellátás térítési díja 
1131 Ft/ellátási nap, az át-
meneti elhelyezés intézményi 
térítési díja 4679 Ft/ellátási 
nap, illetve 140 370 Ft/hó. A 
megemelt térítési díjakat áp-
rilis 1-jétől kell alkalmazni.
 Módosították Monor Város 
Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát. Ezután is min-
den közbeszerzésben a kép-
viselő-testület dönt, de az új 
közbeszerzési törvény a sze-
mélyes felelősséget még in-
kább kihangsúlyozza. Névsze-
rinti szavazást kell tartani a 
kivitelező kiválasztásánál, il-
letve az összeférhetetlenségről 
kell nyilatkozni a közbeszer-
zések kapcsán, ami admi-
nisztrációs többletet jelent. 
A már folyó közbeszerzések-
re még a régi szabályzat ma-
rad érvényben, ami most in-
dul, arra az új közbeszerzési 
szabályzat lesz érvényes. 
 Ezt követően a Monor 
ivóvízminőség javításának 
műszaki előkészítése című 
projekttel kapcsolatos dön-
téseket hoztak. A közbe-
szerzési munkacsoport azt 
javasolta, hogy az Imperi-
al TENDER Közbeszerzési 
és Tanácsadó Kft. ajánlatát 
nyilvánítsák érvénytelennek, 
mivel a pályázat hiányos volt 
és a hiánypótlást felszólítás 
ellenére sem hajtották vég-
re. A közbeszerzési felada-
tok ellátásával a képviselő-
testület a K&Z Horizontál 
Beruházásszervező és Kivite-
lező Kft.-t bízta meg, amely-
nek ajánlata a legolcsóbb volt. 
A testület, alkalmazva az elő-
zőekben elfogadott szabály-

zatot, névszerinti szavazás-
sal döntött.
 A monori szennyvíztisztí-
tó-telep fejlesztésének előké-
szítéséről a következők szerint 
döntött a testület. Pogácsás 
Tibor polgármester részlete-
sen ismertette a pályázat me-
netét. Az első fordulóban az 
előkészítést, a második fordu-
lóban a kivitelezést kell meg-
valósítani. Az önkormányzat 
2011-ben pályázatot nyújtott 
be a monori szennyvíztisz-
tító-telep fejlesztésének elő-
készítésére, és 25 millió 500 
ezer forint támogatásban ré-
szesült, amely a teljes előké-
szítési költség 85 százaléka. A 
15 százalék önerőt, nettó 4,5 
millió forintot Monor Város 
Önkormányzata a pályázat 
benyújtásakor vállalta. Az 
előkészítés költségei csak ab-
ban az esetben számolhatók 
el, ha pályázatot nyújtanak 
be a második fordulóra is. A 
második fordulóban szintén 
85 százalékos támogatást le-
het kapni, viszont ellentétben 
az ivóvízpályázattal, sem az 
előkészítéssel, sem a megvaló-
sítással kapcsolatban nem le-
het az önerőre külön pályázni, 
azt a pályázónak biztosítani 
kell. A teljes kivitelezési költ-
ség 7-800 millió forint lenne.  
A tulajdonközösségben Mo-
nornak több mint 70 százalé-
kát kellene állnia az önrésznek, 
de ezt a jelenlegi helyzetben 
nem tudja vállalni a város.  
A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a megkötött támo-
gatási szerződést felmondja, 
és a kivitelezési önrész hiánya 
miatt eláll a Monori szenny-
víztisztító-telep fejlesztésének 
előkészítése című projekt meg-
valósításától. 
 Több döntést is hoztak Mo-
nor integrált városközpont-
fejlesztésével kapcsolatban. 
Az első ütemben a Kossuth 
Lajos és Dobó István utca re-
konstrukciójára, valamint a 
Kossuth Lajos utcán a kör-
forgalom kiépítésére kiírt köz-
beszerzési eljárás nyertesének 
a Monor-CPP közös ajánlat-
tevők konzorciumot hirdet-
ték ki. Szintén a projekthez 
tartozik a régi postaépület 
hasznosítására pályázat ki-
írása. A képviselő-testület a 

pályázat szövegét elfogadta, 
és az értékbecslő által meg-
állapított nettó 30 millió fo-
rintos árat is.
 Döntött a testület, hogy  
pályázatot nyújt be a Kossuth 
Lajos Óvoda Petőfi Tagintéz-
ménye felújítására, bővítésére. 
Már évekkel ezelőtt megvásá-
rolta az önkormányzat a Pe-
tőfi Tagóvoda melletti ingat-
lant azzal a céllal, hogy amint 
lesz pályázati lehetőség, be-
nyújtják azt bővítésre, kor-
szerűsítésre. Készültek már 
tervek is, de a pályázat be-
nyújtásához ezt most módo-
sítani kell. A projekt bonyo-
lításával az önkormányzati 
tulajdonú Monori Városfej-
lesztő Kft.-t bízta meg a kép-
viselő-testület, és döntöttek a 
szükséges önrész, valamint a 
pályázathoz szükséges egyéb 
összegek elkülönítéséről is.
 A továbbiakban a gáz-
energia beszerzés érdekében 
közbeszerzés kiírását fogad-
ták el, majd támogatták a 
borrend kezességvállalási ké-
relmét. A Monor Környéki 
Strázsa Borrend sikeresen 
pályázott a Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hiva-
talnál a Térségi jelentőségű 
turisztikai események, prog-
ramok és azok hátteréül szol-
gáló létesítmények fejlesztése 
című pályázatra a Borvidé-
kek hétvégéje rendezvényso-
rozat a Monori Strázsahegyen 
pályázatával, ahol is brut-
tó 17 509 813 Ft-ot nyertek 
el. Tekintettel arra, hogy a 
támogatás kifizetésére csak 
utólag kerülhet sor, a ren-
dezvény előkészítéséhez és 
megvalósításához szükséges 
kifizetésekhez hitel felvétele 
szükséges. A hitelt a PÁT-
RIA Takarékszövetkezetnél 
kívánják felvenni, mivel itt 
vannak a legkedvezőbb hitel-
felvételi lehetőségek. Előzetes 
tájékoztatás alapján a hitel 
felvételének feltétele, hogy a 
megnyert támogatási összeg 
mértékéig Monor Város Ön-
kormányzata vállaljon kész-
fizető kezességet, ezt kérték 
az önkormányzattól, továb-
bá a kamatteher átvállalá-
sát. A képviselő-testület tá-
mogatta a kérelmet.

Összeállította: Nagy Lajosné

Testületi ülés áprilisban
A képviselő-testület következő soros, nyilvá-
nos ülését április 12-én csütörtökön 14 órai 
kezdettel tartja. Tervezett napirendi pont-
jait ezúttal terjedelmi okok miatt nem kö-
zöljük újságunk hasábjain, de a város hon-
lapján (www.monor.hu) elolvashatók.

Pályázati felhívás
Monor Város Önkormányzata pályáza-
tot ír ki a Monor, Petőfi Sándor u. 4. sz. 
alatti, 2420 hrsz-ú, 874 m2 területű, ki-
vett posta megnevezésű ingatlana bérle-
ti és elővásárlási jogának megszerzésére.
 A tulajdonos önkormányzat olyan 
többlet átalakítás elvégzését határozta el, 
amelyhez tőkebevonás szükséges harma-
dik személytől.
 A hasznosítási pályázat részvételi fel-
tétele: az önkormányzat olyan ingat-
lanhasznosítót keres, aki a megvalósuló 
ingatlanberuházáshoz szükséges többletfor-
rással rendelkezik, kész a támogatási szer-
ződésben előírt feltételekhez igazodóan a 
fejlesztéssel érintett ingatlant bérleti jog-
viszony keretében meghatározott időtarta-
mig használni, valamint a többletberuhá-
zás finanszírozására szolgáló pénzeszközt a 
beruházás megkezdésekor az önkormány-
zat rendelkezésre bocsátani, és kész arra, 
hogy a támogatási szerződésben megen-
gedett időpontban az ingatlant előre rög-
zített vételáron megvásárolja.
 A pályázati felhívás teljes szövege meg-
tekinthető Monor (www.monor.hu), vala-
mint a Monori Városfejlesztő Kft. honlap-
ján (www.monorivarosfejleszto.hu). 
 A pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 
2012. április 10-én 12 óráig  lehet leadni 
a polgármesteri hivatalban
 Bővebb felvilágosítás: Monor Város Pol-
gármesteri Hivatal Műszaki Irodáján, Bok-
ros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási 
időben személyesen, vagy munkaidőben a 
29/612-358 telefonszámon.

Karbantartó kerestetik!
Vigadó Nonprofit Kft. karbantartói, tech-
nikusi állást hirdet. Bővebb információ: 
www.vigadokft.hu honlapon található a 
kiírásban.
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Közösség

FERENCES A GYEREKEKÉRT
Monoron járt Böjte Csaba
Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
alapítója március 26-án gyönyörű ajándékkal, lelkesítő evangéliumi 
szavaival lepte meg városunk érdeklődő közönségét. A katolikus 
plébánia meghívására érkezett. Az általa celebrált szentmisén 
és az azt követő előadáson körülbelül 450-en voltak jelen.

Hirdetés

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén 
a monori katolikus templomban a 
szentmisén prédikációjában arról be-

szélt, milyen könnyen hivatkozunk arra, hogy 
kicsik vagyunk egy-egy feladathoz. Ami-
kor Máriához eljött az angyal és hírül adta 
neki, hogy a megváltó anyja lesz, ő nem pa-
naszkodott, hanem ki tudta mondani: „Le-
gyen nekem a te igéd szerint”. Böjte Csaba 
arra buzdított mindenkit, hogy ne adja fel  
feladatait az első nehézségnél, hanem küzd-
jön meg értük. Elmesélte, hogy amikor az 
első gyermekét, a tíz év körüli roma kislányt 
magához vette, számára sem volt azonnal vi-
lágos, hogy ez a feladata. Aznap a szentmi-
se evangéliuma éppen arról szólt, hogy aki 
egyet a kicsinyek között befogad, az Istent 
fogadja be. Merte vállalni ezt a feladatot, 
és azóta újabb 2300 gyermek felett őrködik. 
Arra hívott minket is: vállaljuk a nehézsé-
geket, a küzdelmeket, és közben vigyázzunk 
egymásra! Mindenkinek van feladata és a 
nagyböjt éppen erre buzdít: merjünk igent 
mondani feladatainkra.

 A Vigadóban tartott előadására megtelt 
a nagyterem, többen pedig az étteremben 
követhették a szavait, kivetítőn keresztül. 
Örömre hívott, a létezés felett érzett örömre, 
a világra, a kicsiny dolgokra való rácsodál-
kozásra. Olykor nem is tudjuk, milyen kin-
csünk van, mennyi mindent kaptunk, csak 
panaszkodunk. Mária is panaszkodhatott 
volna a hosszú út után, amikor megláto-
gatta Erzsébetet, ám ehelyett örvendezett. 
 Tudjuk felfedezni a másikban a szépet – 
buzdította hallgatóságát. Elmesélte azt a 
történetet, amikor felvett egy stoppost, aki 
csúnya szavakkal kezdte szidni a feleségét. 
Ezt ő nem hagyta annyiban, elmondta neki, 
hogy ő katolikus pap, és ha utasa így beszél, 
ki kell szállnia, nem viszi tovább. Miután a 
férfi úgy döntött, nem akar a zuhogó eső-
ben az út szélén ácsorogni, kihúzta belőle, 
milyen jó tulajdonságai vannak a feleségé-
nek. Kezdte azzal, hogy jó palacsintát tud 
sütni, majd a végén már szinte szentté avat-
ták az asszonyt. Ezzel a példával illusztrál-
ta, milyen kevéssé tudunk rácsodálkozni a 
másikban jelen lévő fényre. Pedig ha meg-
látjuk a szépet, és ha cselekvően élünk a vi-
lágban, nem csak nyafogunk, akkor szebb 
lesz az életünk. A hokimeccsen is izgalma-
sabb a pályán lenni, mint a kispadon kom-
mentálni az eseményeket. A sípályán lejön-
ni is nagy kihívás, mégis elindulunk. Nem 
kell mindig a legkönnyebb megoldást keresni. 
Isten vezetését a GPS irányításához hason-
lította: ha eltévedünk, nem szid meg, nem 
moralizál, hanem azt mondta: újratervezés. 
Merjünk mindig talpra állni, elindulni!
 Fontos, hogy tudjuk buzdítani, lelkesíte-
ni a többieket. Jézus nem mond le a bűnö-
sökről, hanem igyekszik talpra állítani őket. 
Az evangéliumban Zakeust is megszólítja, le-
hívja a fáról és nála vacsorázik: megszakítja 
érte az útját, szereteti őt. Zakeus, a vámos – 

ma azt mondanánk bankár – ezt követően a 
fele vagyonát a szegényeknek adja. Bánjunk 
mi is ilyen szeretettel egymással! Olyan ez, 
mint a göcsörtös akácfának a napfény és a 
meleg tavaszi eső: ezek hatására méz fakad 
belőle. Szeressük ki egymásból a jót! – kérte.
 Böjte Csaba a tőle megszokott humoros 
előadásmóddal festette hallgatói elé, mi 
másképp is szólhatott volna például a fel-
támadás utáni találkozáskor a korábban őt 
háromszor megtagadó Péterhez: „Előállha-
tott volna egy kakassal is, és megkérdez-
hette volna tőle: ismered ezt az állatot? Az-
tán ott maradhatott volna egyedül a fene 
nagy igazával”. De ő nem tesz szemrehá-
nyást, hanem szereti a tanítványokat. Az 
értékek hierarchiájának legbelső körében a 
szeretet áll, nem az igazság. 
 Saul/Pál apostol példáját idézte fel: ide-
ológiai alapon gyilkosságokat szervezett, 
vagyis ma terroristának neveznénk. Még-
is ő volt az, aki később megírta a szeretet 
csodálatos himnuszát. Nagyon hosszú út 
vezetett Szent István vértanútól a szeretet 
himnuszáig! Szent Ferenc a maga korában 
rablókat fogadott be a kolostorába: nem az 
ítélkezés, hanem a szeretet parancsára cse-
lekedett. A rablókból társai lettek. Mind-
annyian felnőhetünk a magunk szeretet-
himnuszához, ami bennünk van. Felidézte 
még a dévai polgármester példáját, aki ha-
talommal bíró, rettegett ember volt. Egy-
szer a gyerekekkel elmentek felköszönteni 
a névnapján, a gyerekek énekeltek, ő pedig 
elmondta neki, mennyivel egyszerűbb, ha 
ő befogadja ezeket az árvákat, mint ha az 
intézmények és a börtönök között hányód-
nak. Ha elmondta volna ennek a nagyhatal-
mú embernek, amit kezdetben gondolt róla, 
sosem alapíthatta volna meg a gyermekott-
hont. Így pedig ez a polgármester egy idő 
után Déva díszpolgárává avatta gyermek-
mentő tevékenységéért. 
 Az előadás után a plébánia adománygyűj-
tést szervezett a Böjte Csaba által befoga-
dott gyermekek számára: munkatársaival 
65 otthonban 2300 gyermeket nevelnek. A 
gyűjtés eredményeképpen Csáki Tibor plé-
bános 640 000 forintot adott át neki, mi-
után megköszönte szavait, amelyekkel örö-
met és erőt adott sokaknak.

Thullner Zsuzsa

2225 Üllő, K-Sped krt. 21.  
(körforgalomnál, Mol-kút mellett)
Tel.: 06-30/915-2023
Nyitva tartás: H-P: 9-18; Szo: 9-14 

Egyes termékekre 
20% kedvezmény  
a készlet erejéig!
Tekintse meg új 
bútorkínálatunkat 
üzletünkben!

1500 m2-en várjuk kedves vásárlóinkat!

Készletsöprési akció!

Köszönet a támogatásért!
A Napsugár és a Szivárvány Óvoda szülői 
munkaközössége ezúton köszöni mindenki-
nek, aki jelenlétével megtisztelte március 
14-i nőnapi jótékonysági bálunkat. 
 Külön köszönjük a monori vállalkozóknak 
a tombolafelajánlásokat, az óvó néniknek, da-
dus néniknek, technikai dolgozóknak és a szü-
lőknek, hogy segítettek a bál előkészületei-
ben, a rendrakásban, és süteménnyel, illetve 
tombolafelajánlásokkal támogatták óvodáin-
kat. Köszönet a Rozmaring néptánccsoport-
nak, és a Game Dance tánccsoportnak, hogy 
emelték rendezvényünk színvonalát.
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ELSIMERÉS
Kitüntetés dr. Csáki Tibornak
Március 15-én 9 órától gyülekeztek a városháza tanácstermében az ünnepi 
ülésre igyekvők. A rövid megemlékezés és műsor után Pogácsás Tibor 
polgármester átadta a Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést. 
Ebben az évben Monor Város Önkormányzat képviselő-testülete a városban 
és érdekében hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, 
közösségi, kulturális és egyéb közhasznú tevékenysége, illetve az egész 
életpályája során a város hírnevét öregbítő és történelmileg is maradandót 
alkotó munkája elismeréseként dr. Csáki Tibor plébánost tüntette ki.

LOMTALANÍTÁS!

Értesítjük Monor Város Tisztelt Lakosságát, hogy 2012.   
április 21-én  (szombaton)  Monor  város intézményes 
szemétszállításba bevont területén lomtalanítást vég-
zünk.

Kérjük, hogy a meghirdetett időpontban a feleslegessé 
vált lomjaikat a forgalmat nem akadályozó módon reg-
gel 7.00 óráig tegyék ki ingatlanjaik elé. 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy  lomtalaní-
táskor nem tehető ki veszélyes hulladék (pl: festék, olaj, 
ezek göngyölegei,  gépjármű és traktorgumi, állati ürü-
lék, gyógyszerek,  vegyszerek, akkumulátorok, elemek,  
azbesztcement alapanyagú tetőfedő elemek és nem 
azonosítható anyagok stb.). Ezek nagy részét el lehet 
helyezni  térítésmentesen nyitvatartási időben a Hírös 
Kft. által üzemeltetett, Monor Bajcsy-Zs. u. végén ta-
lálható hulladékudvarban. Az elhelyezhető hulladékok 
fajtája és mennyisége a hulladékudvar bejárati kapuján 
megtalálható.

A lomtalanításkor ugyancsak nem kerül elszállításra a 
3  m-nél hosszabb és az összességében 1  m3-t megha-
ladó mennyiség, valamint az ipari és mezőgazdasági 
nagyüzemi tevékenység hulladéka. Ez esetben az el-
szállításról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskod-
ni saját költségén. E célra egyik megoldásként bérelhet 
Részvénytársaságunktól is konténert.

Hirdetés

Dr. Csáki Tibor 1956. október 14-én 
Kiskunfélegyházán született. Szülei-
vel és három testvérével egy Fülöpja-

kab nevű kis faluban nőtt fel, hagyományos 
vallási értékek között. Szegeden érettségi-
zett, majd Nyíregyházán gépész-üzemmér-
nöki diplomát szerzett, s három évig dolgo-
zott gépészként.

 A katonaság után a váci egyházmegyé-
be jelentkezett, teológiai tanulmányit Bu-
dapesten végezte. Pappá 1986-ban szentel-
ték. Pesterzsébeten, Dabason, Vácon volt 
segédlelkész volt. Vácott 1992-től egy egy-
házi kollégiumot vezetett, majd a követke-
ző évtől ugyanitt a Karolina katolikus álta-
lános iskola igazgatója lett. Innen 1996-ban 
került Verőcére és Szokolyára, majd ezt kö-
vetően 2001 augusztusában Monorra plébá-
nosnak.
 Idekerülése óta nem csupán egyházköz-
sége életét, hanem városunkét is jelentősen 
befolyásolta, megújította. Személyéhez köt-
hető a felekezetek közötti párbeszéd kitelje-
sedése. Az ökumené jegyében az imaórákon 
közös programokat szerveznek városunk lel-
készeivel, melyek egybeolvasztják a kultu-
rális és keresztény értékeket.
 Ilyen kezdeményezés eredménye a városunk-
ban hagyománnyá vált adventi gyertyagyúj-
tás, a karácsonyi élő betlehem, a 24 órás 

kosárlabda, egyházi farsang, a nyitott temp-
lomok éjszakája…
 A katolikus közösségek megújításához je-
lentős lépést jelentett a telepi kistemplom 
kertjében kialakított foci- és kosárlabdapá-
lya, a nagytemplom melletti közösségi házzá 
átalakított cserkészház. Jelenleg 14 közössé-
gük van, ahol városunkból több százan ta-
lálnak társas programot maguknak. A gye-
rekekkel, fiatalokkal nyaranta rendszeresen 
táborokat szervez, amelynek turnusaiba a 
keresztény fiatalokon túl a rászorulók, hát-
rányos helyzetűek is meghívást kapnak. Mo-
norierdő hitéletének föllendítése, valamint a 
vasadi templom építése mellett az ő érdeme a 
cigánypasztoráció (a roma közösségek célirá-
nyos lelki gondozása a római katolikus egy-
házon belül, ugyanakkor fontos szegmensét 
képezi a cigányság felzárkóztatását célzó tár-
sadalmi programoknak is) megindítása. Vá-
rosunk civil szervezeteinek aktív támogatója, 
programjaikon szívesen vállal közreműködést. 
Ünnepeinken, megemlékezéseinken nem csu-
pán szemlélődő, hanem küldetését beteljesí-
tő kovász.
 Papi jelmondata híven tükrözi mindenna-
pi munkáját: „Ti keressétek elsősorban Isten 
országát, és annak igazságát, a többit mind 
megkapjátok”. (Mt. 6,33) Plébániai munká-
ja mellett az egyházmegye pasztorális mun-
kacsoportjának tagja, valamint a Sapintia 
Hittudományi Főiskolán lelkipásztori teoló-
giát tanít.
 Gratulálunk a kitüntetéshez!

Összeállította: Nagy Lajosné

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

Cím: Monor, Kistói út 120.
Tel.: 06-29/415-176  Ny.: H-P: 8-17 Szo: 8-12

AKCIÓ!
                          Star acél 

lapradiátorok 
                -5% 

kedvezménnyel
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Szemétszedés a Strázsahegyen
Újságunk márciusi számában közölt idő-
ponttól eltérően, idén május 5-én, szomba-
ton szervezi meg a Monori Borút Egyesü-
let strázsahegyi takarító akcióját. 
 Gyülekező 9 órakor a Szent Orbán té-
ren. Kérjük az érdeklődőket, hogy tele-
fonon (06-20/200-2882) vagy e-mailban 
(monoriborutegyesulet@gmail.com) jelezzék 
részvételi szándékukat és létszámukat, mert 
annak függvényében készítjük el az ebédet. 
 Mindenkit szeretettel várnak a szervezők! 

Gyere és táncolj velünk!
Április 29-én, a Tánc világnapja alkal-
mából a Nemzetőr Általános Iskola Tini-
Linedance tánccsoportja és a sok táncol-
ni szerető tanuló össztáncra hívja Monor 
város lakosságát.
 Délután három órakor a Petőfi Sándor 
utcában kezdődik Linedance táncbemu-
tató. A vendég Pomázi Zoltán country- 
énekes, a Bojtorján együttes vezetője.

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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresz-tanfolyam indul

április 11-én és 16-án 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

Az idén másodszor megrendezett mono-
ri házilag készített füstölt kolbász- és 
szalámiversenyen legalábbis ez körvo-

nalazódott. A megjelent 27 versenyző közül 
16-an nem csak kolbásszal, hanem szalámi-
val is készültek, így a szakértő zsűri összesen 
43 tételt vizsgálhatott meg. A nagyszámú 
versenyző tekintélyes közönséget is vonzott, 
több mint háromszázan érkeztek a rendez-
vényre, így alkalmanként alig lehetett elférni 
a Művelődési Ház nagytermében. Úgy lát-
szik, ahogy tavaly a pincét, úgy idén a Mű-
velődési Házat is első alkalomra kinőtte a 
rendezvény, így jövőre a szervezők – a Mo-
nori Lokálpatrióta Egylet és a Monor Kör-
nyéki Strázsa Borrend – nagyobb területű 
helyszínt fognak keresni a verseny és kós-
toló lebonyolításához.
 A megmérettetésen „kolbász” kategóriá-
ban az első helyezést Boros István, a má-
sodikat, Balog József, a harmadikat Farkas 
Ferenc kapta. A „szalámi” kategóriában első 
lett Kovács Róbert, második Tóth László, 
harmadik Bokros Sándor. Közönségdíjat ka-
pott Petz Márton és Tóth László.
 A versenyen való eredményes szereplésü-
kért elismerő oklevelet kaptak: Baár László,  

Balogh Péter, Balogh Tibor, Bánkúti Fe-
renc, Berki István, Bokros Imre, Bogár Jó-
zsef,  Boros István, Burján Tibor, Csévha-
raszti Húsüzem, Mikla László, Kocsis János, 
Méhész János, Monori Gábor, Nagy Lász-
ló, Papp János, Papp Tímea, Péntek János, 
Seres Anikó, Szurok és Szabó, Vad Gábor.
 A szervezők köszönik a Monori Polgárőr 
Egyesület, a Gemini TV, a Vigadó Nonpro-
fit Kft. és a Régió Lapkiadó Kft. közremű-
ködését és támogatását, továbbá mindazok 
munkáját, akik a rendezvény lebonyolításá-
ban önzetlenül részt vállaltak.

MLE-MKSBR

Másodszor is sikeres volt
Ha tavaly nem jön össze egy baráti társaság a Téglagyári pincéknél, hogy 
kiderítsék, ki csinálja a legjobb kolbászt a városban, talán soha nem derül 
ki, hogy Monor és környéke egy igazi kolbász és szalámi nagyhatalom.

Mobiltelefon, tévé, internet, földgáz és áram egy helyről!
Új szolgáltatásokkal bővül kí-
nálatunk – tudtuk meg Biha-
ri Jánostól, a monori Telekom 
üzlet tulajdonosától. – Április 
elsejétől nem csupán a már 
megszokott mobiltelefonért és 
–internetért érdemes felkeres-
ni a boltot, hanem akkor is, ha 
5-8 százalékkal olcsóbban sze-
retnének ügyfeleink áramhoz 
vagy a földgázhoz jutni. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy 
egy átlagos háztartás évente 20 
ezer forintot takaríthat meg az 

energiaszámlájából. Ezt a ked-
vezményt kizárólag a meglé-
vő ügyfeleink vehetik igénybe, 
de legújabb akciónkkal remél-
jük, hogy sikerül meggyőznünk 
azokat is, akik eddig nem ke-
resték fel üzletünket egy ked-
vezőbb ajánlatért. 
 – A Paletta Trió csomag-
gal például a műholdas tele-
víziózást, a mobilinternetezést 
és -telefonálást kínálunk igen 
kedvező feltételekkel. A cso-
magban lévő SAT TV előfi-

zetés 56 közkedvelt csatornát 
kínál a család minden tagjá-
nak. A mobilinternet-csomag 
7 GB adatforgalmat tartal-
maz, amely bőven elég egy 
átlagos felhasználónak. Akkor 
sem drágul meg az előfizetés, 
ha esetleg valaki ennél többet 
internetezik, hiszen nincs túl-
forgalmazási díj, így a havi díj-
ban foglalt adatmennyiség fel-
használása után, legfeljebb 128 
kbit/s letöltési/feltöltési sebes-
séggel mobilinternetezhet to-

vább a fordulónapig. A cso-
magban benne van Paletta 
100 nevű mobilelőfizetés is, 
amely belföldi vezetékes és 
mobilelőfizetők irányába 100 
lebeszélhető percet tartal-
maz. Mindezt csupán 9840 
forintos havidíjért kínáljuk. 
Ha ehhez hozzátesszük, hogy 
a kedvező ár mellett továb-
bi kedvezményeket érhetnek 
el ügyfeleink, ha a földgáz és 
az áramszolgálatást is nálunk 
rendelik meg, akkor úgy gon-
dolom, hogy nagyon verseny-
képes árat tudunk biztosítani 
– tette hozzá a vezető. (x)

Elérhetőségek:
Karbi 98 Bt.
Monor, Petőfi  
Sándor utca 6.
Tel.: 06-30/205-0218 
Nyitva tartás: 
H-P: 9-18, Szo: 8-12

Berzselj, drukkolj!
Április 7-én 9-11 óráig Kézműves szom-
bat: Berzseljünk! A részvétel ingyenes, de 
nyers tojást vinni kell! Április 14-én 9-11 
óráig Meseszombat a Városi Könyvtárban. 

KOLBÁSZVERSENY
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Aranytartalék
ötvös-

ékszerész
Monor 4-es főút 

Tescoban

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
Arany ékszer  -10%
Ezüst ékszer -40%

Ajándékozzon 
ezüst ékszert 
ballagásra!

Az akciók nem vonhatók össze,  
és a napi  árváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

A polgárőrök azért vannak, hogy bár-
ki, bármilyen bajba kerül, bizalom-
mal fordulhasson hozzájuk segítsé-

gért. De a polgárőr nem csak egyenruhában 
érzi ezt feladatának. Az egyik kora tavaszi 
estén egy munkába induló társunk felhív-
ta az éppen szolgálatban lévő polgárőröket, 
hogy az egyik utcában a járdán fekszik egy 
ember, meg kellene nézni, mi baja. Sokan 

POLGÁRŐRSÉG
Életmentő segítség
Olyan társadalomban szeretnénk élni, ahol mindenki odafigyel 
egymásra, ahol bárkitől segítséget lehet kérni, mindenkiben 
megbízhatunk, nem kell tartanunk embertársainktól. Sajnos ez csak 
egy utópisztikus álom, de azért nem szabad feladni a reményt.

csak elmennek az ilyen esetek mellett, mert 
azt feltételezik, hogy ittas személyről van 
szó. Márpedig ez nem minden esetben igaz. 
Mint utóbb kiderült, ebben az esetben sem 
ittasság volt az eszméletvesztés oka. Két 
társunk a helyszínre sietett, megpróbálta 
eszméletre téríteni az utcán fekvő embert. 
Kiderült, hogy a saját háza előtt esett ösz-
sze, már nem volt ereje bemenni, ahol pe-
dig nem lett volna egyedül. Társaink érte-
sítették a rokonait, besegítették otthonába. 
Másnap a kórházban kiderült, hogy súlyos 
beteg embernek siettek a segítségére, ezzel 
megmentve annak életét. 
 Az ilyen és ehhez hasonló esetek mindig 
megerősítenek minket abban, hogy van ér-
telme az önkéntes munkának, a hosszú éj-
szakázásoknak. 
 Március hónapban megindultak az MSE 
által szervezett sportesemények is. A szom-
bati focimeccsek újra szokásos programok-
ká válnak azon társainknak, akik elvállal-
ják a meccsek biztonságos lebonyolításának 
biztosítását. 
 Március 11-én nagy létszámmal részt vet-
tünk az év első kisállat börzéjén. Ez szá-

munkra nem kis feladat, ugyanis nagyon 
hosszú szolgálatot jelent. Szombaton éjfél-
kor már kint voltunk, segítettük a szerve-
zést, irányítottuk a forgalmat, és a program 
csak vasárnap délután zárult. Természete-
sen, a feladatot felosztottuk, váltottuk egy-
mást. Az ilyen nagy tömegben érdemes fi-
gyelni, ugyanis nem mindenki azért érkezik, 
hogy körülnézzen, vásárolgasson. Próbáltuk 
kiszűrni a nemkívánatos személyeket, segí-
tettük a parkoló autósokat, eligazítottuk a 
vásárlókat, segítettük a szervezők munkáját. 
 A március 15-i városi rendezvényen is je-
len voltunk, segítettük a rendőrök munká-
ját az útzárásoknál, a rend megtartásánál. 
Minden az ünnepnek megfelelő hangulat-
ban zajlott. 
 Itt a tavasz, érezzük, egyre sűrűbbek a 
szabadtéri programok, a rendezvények. Meg-
próbálunk mindenhol ott lenni. Ebben a hó-
napban is többen csatlakoztak hozzánk, je-
lenleg a „próbaidejük” folyik. Már kint voltak 
első szolgálataikon is, pozitív élményekről 
számoltak be. Ha valaki úgy érzi, kedvet 
kapott csatlakozni csapatunkhoz, akkor a 
következő elérhetőségek egyikén megteheti. 
 Megtalálnak minket minden keddi napon 
19 és 20 óra között egyesületi irodánkban 
(Monor, Deák Ferenc utca 12.), illetve je-
lentkezni lehet a következő telefonszámon: 
06-70/339-9511. Lakossági bejelentés, je-
lentkezés: monoripolgarorseg@gmail.com. 
A szolgálat elérhetősége: 06-70/459-7073 
(csak szolgálatok alatt él).

Oberst Marietta

Lomtalanítás, vasgyűjtés
A monori polgárőrök a lomtalanítást (áp-
rilis 21.) megelőző hétvégén (április 13-
14.) a tavalyi évhez hasonlóan vashulla-
dék-gyűjtést szerveznek. A hulladékot 
kérjük, ne helyezzék ki a ház elé, hanem 
előzetesen keressék meg a polgárőröket 
06-70/339-9511-es telefonszámon, akik 
előre egyeztetett időpontban érte men-
nek. A felajánlók a polgárőrség működé-
séhez járulnak hozzá, ezáltal biztosítva 
a monori lakosok, így saját maguk kör-
nyezetének biztonságát is!
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Április 3. – Művelődési Ház
Kézműves foglalkozás  
és Ludas Matyi mesejáték 
 Április 11. – Vigadó
Városi szavalóverseny  
a Városi Könyvtár szervezésében
 Április 14. – Művelődési Ház
20 éves a Napraforgócska 
gyermeknéptánc-csoport
 Április 21. – Vigadó
Közös Út Cukorbetegek 
Egyesületének összejövetele 
Rendezvény miatt új helyszínen 
a Vigadó épületében!
 Április 22. – Művelődési ház
Regionális „Ki Mit Tud?”-döntő
 Április 26. – Vigadó 
Takaró Mihály előadássorozata
Tóth Árpád
 Április 28. 17 óra – Művelődési Ház
Táncház
A Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület szervezésében
 Május 4. 10 óra – Művelődési Ház
Ágacska című mesejáték
Két felvonásban az Ikrek Stúdió elő-
adásában. Iskolás és nagycsopor-
tos szervezett látogatásról érdeklőd-
jenek a 413-212-es telefonszámon.  
 
Részletek a Vigadó honlap-
ján: www.vigadokft.hu Informá-
ció, jegyrendelés: a 06-29/413-
212-es, vigado@vigadokft.hu.

2012. ÁPRILIS

A Vigadó programjai

Bármilyen gerincproblémán 
szakszerű tudással segítek 

gyógymasszázzsal  
és csontkovácsolással.

Talpmasszázs diagnosztizálással.
Monoron és környékén megbeszélés alapján 

házhoz is megyek.

Edit  06-70/636-9179

Monori könyvelőiroda 
felvesz  

mérlegképes könyvelőt 
teljes- vagy részmunkaidős 

munkakörbe.

Telefon: 06-30/594-4069

Hirdetés

Eredeti és utángyártott 
HP lézerkazetták  

értékesítése. 

www.tonervaros.hu
Monor, Petőfi u. 16. • Tel.: 06-30-687-2142

    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

Akciós munka-  

és fényre sötétedő 

szemüveglencsék, most 

20%-os kedvezménnyel!*

Ne károsítsa szemeit 

előre gyártott, sablon 

szemüvegekkel!

Komplett szemüveg Önre 

szabva, már 6000,-tól!

*Az akció 2012.04.30-ig tart.

TELJES KÖRŰ SZEMÜVEG 

KISZOLGÁLÁS AKÁR AZONNAL!     

www.iriszoptik.hu

             

          

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

Közeledik a húsvét. Tisztíttassa szőnyegeit  
már 820 Ft/m2-től háztól házig szállítással!
Függönytisztítás reklámáron!

MONORI PINCEFALU
Legyen Neked is pincéd!
A március 1-je és 4-e között, a Hungexpon megrendezett 
Utazás 35. Nemzetközi idegenforgalmi kiállításon, 22 ország 
és 500 kiállítója között mutathatta meg magát városunk. 

A Monori Borút Egyesület 2010-ben az 
EMVA LEADER program keretében 
nyert támogatást céljai eléréséhez. Ah-

hoz, hogy egyetlen présház se váljék az enyé-
szeté, ugyanakkor mind többen leljék örö-
müket a saját pincében való borászkodásban, 
a családi és baráti együttlétekben.
 Az elnyert támogatásból nemcsak az Uta-
zás-kiállításon való részvételre jutott forrás, 
de sikerült a pincekatasztert is elkészíteni. 
A felmérés megállapította, hogy a Strázsa-
hegyen található 1504 db építményből 605 
eredeti állapotában megőrzött, vagy rész-
ben átalakított, de jelen formájában is épí-
tett értéket képviselő présház, további 202 
pedig szintén szép és tájbaillő pinceépület. 
Az adatbázis alapján ma már naprakész és 
részletes ismeretekkel rendelkezik az egyesü-
let és az önkormányzat valamennyi présház-
ról és szőlőterületről, közvetlen információk-
kal tudják segíteni a potenciális vásárlókat. 
 A kiállításon való részvétellel indult el a 
Legyen Neked is pincéd! program, amely-
nek keretében az egyesület és az önkormány-
zat segítséget nyújt a pincét eladni és venni 
szándékozó emberek között. A kiállításon 
való megjelenést a Vigadó Nonprofit Kft. 
szervezte, a pavilon dekorációját Kruchió 
László készítette. Az elkészült pavilon jel-
legében, külsejében is hűen tükrözte a pin-
cefalut, molinókkal, képekkel, bútorokkal, 

szőlővel, berendezési tárgyakkal. A Mono-
ri Borút Egyesület tagjai három napon ke-
resztül monori borokkal várták és kínálták 
a kiállításra érkező közel 50 ezer vendéget.
 A Strázsaheggyel és a Pincefaluval, az 
ott pincével rendelkezők vendégszeretetével 
a tavasz folyamán két alkalommal is ismer-
kedhetnek a látogatók. Május 26-án Orbán-
napi rendezvényre, június 9-10-én a Borvi-
dékek hétvégéjére várják az érdeklődőket.

Ha-Pa
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www.victofon.hu
a             -on is

Teljes körű hallásszűréssel 
várjuk önT és családjáT!

Monor rendelőintézet, AudiológiA

2200 Monor, Balassa u. 1.

06-29/412-129 148-as Mellék

*a készlet  erejéig

a 
vizsgálat után ajándékkal lepjük meg önt!*

A laikus szemlélő nem 
lát semmi szokatlant. 
Csupán olyasmit, hogy 

Ági néni hátán önfeledten 
játszik hátizsákot egy szö-
szi kislány, egy kisfiú jóko-
ra labdán lovagolva gurul 
szanaszét, egy másik kisfiú 
viszont bejelenti, hogy neki 
most nincs kedve játszani, és 
nyugodtan sziesztázik a sár-
ga gumiszőnyegen. Azt csak 
az ide tartozók és a beava-
tottak tudják, hogy a kisfiú 
nemrég még nem tudott le-
menni váltott lábbal a lép-
csőn, a kislány alvásprob-
lémákkal küzdött, mindig 
nekiment mindennek, a fo-
tel szélén ülve is attól ret-
tegett, hogy le fog esni. Ma 
már mindez a múlté, a tram-
bulinon is váltott lábbal ug-
rál, s a télen megtanult kor-
csolyázni.
 Az Ayres-terápiát az Egye-
sült Államokban 1971 óta al-
kalmazzák, Magyarországon 
1990 óta kezdett elterjedni. 
Egyre több helyen – Mono-
ron tavaly ősz óta – dolgoz-
nak ezzel a módszerrel, amit 
eredetileg a tanulási zavarok 
kezelésére dolgozott ki a te-
rapeuta. Időközben kiderült, 
hogy a módszer jól használ-
ható a legkülönbözőbb gyer-
mekkori fejlődési problémák 
kezelésére is, mint a hiper-
aktivitás, a figyelemzavar, a 
motoros fejlődési zavarok, az 
érzelmi, kötődési nehézségek, 
az autizmus esetében. Hogy 
ma már nem kell a fővárosba 
utazgatni a terápiás foglalko-
zásokra, ami időbe, pénzbe és 

AYRES-TERÁPIA
Gyógyító üzenetek kicsiny tornaterme
A Sport vendéglő melletti üzletház emeletén van egy tornaterem. Ha nem tudnám, hogy 
ott van, sosem találnék oda. Mások már korábban felfedezték, és jó, hogy ez így alakult, 
hiszen ebben a kicsiny tornateremben, mint mondják, rendkívüli dolgok történnek.

fáradságba kerül, az egy hely-
beli szülőnek köszönhető, aki 
a hozzá hasonló nehézségek-
kel küzdők számára hozta lét-
re a monori foglalkozásokat, s 
megnyert az ügy számára egy 
kiváló gyógypedagógust. Ági 
néni, Balogh Ágnes gyógy-
pedagógus az Ayres-terápia 
(ejtsd: Irisz) segítségével fo-
kozatosan felszabadítja a gye-
rekeket, s visszavezeti a sze-
rencsésebb kortársaik által 
természetesen megélt élmé-
nyek világába. 
 Az ide járó gyerekek össze-
sen kilencen vannak, három 
csoportban, hiszen a három-
fős foglalkoztatások mutat-
koznak igazán eredményes-
nek. De lehetnének többen is, 
hiszen a segítségre ennél jó-
val többen is rászorulnak: az 
agyonterhelt nevelési tanács-
adók a megmondhatói, mi-
lyen sokan. Csakhogy erről a 
lehetőségről nemigen szerez-
nek tudomást az érintett szü-
lők. Ha csak nincsenek olyan 
bulldog természettel meg-
áldva, mint az anyuka, aki 
a saját keserves tapasztala-
tai, majd az Ayres-módszerre 
való rátalálás öröme révén ki-
harcolta, hogy másoknak ne 
kelljen ugyanazt az utat vé-
gigjárniuk, mint neki és kis-
lányának.
 Az általános gyakorlat 
ugyanis az, hogy a segít-
ségre szoruló kisgyerek szü-
lője – időnként óvó és taní-
tó nénije is – homokba dugja 
a fejét: nincs ezzel a kisgye-
rekkel semmi baj. Legfeljebb 
lusta, kicsit ügyetlen is, de 

nem baj, majd kinövi. Majd 
egyszer megtanul biciklizni, 
majd egyszer a cipőfűzőjét 
is be tudja kötni, majd beil-
leszkedik, majd megtanul fi-
gyelni, majd… 
 Aztán kiderül, hogy ez a 
„majd” segítség nélkül soha 
nem jön el.
 Akadt olyan család, ahol 
úgy ért véget a várakozás 
időszaka, hogy kisfiuk az 
óvodába kerülve összeomlott: 
a közösség élményét akként 
élte meg, hogy őt a szülei 
elhagyták. Hosszú kínlódás 
következett, az anya feladta 
a munkahelyét is, hogy a ki-
csivel a szakemberek útmu-
tatása alapján otthon is fog-
lalkozni tudjon. Ma már úgy 
látja: ha a gyerek hároméves 
korában elkezdhették volna 
az Ayres-módszer gyakorla-
tait, sokkal előbbre tartaná-
nak. De így sem elégedetlen, 
hiszen látványosan bebizo-
nyosodott: a számukra leg-
megfelelőbb terápiára sike-
rült rátalálniuk.

 Balogh Ágnes gyógype-
dagógus nem feladatokat ró 
a gyerekekre – amiket ak-
kor is kötelezően végre kell 
hajtaniuk, ha semmi ked-
vük hozzá – hanem játszik. 
S miközben az apró lábak a 
földre fektetett kötélen pró-
bálnak végigmenni – netán 
zümmögve közben, mint a 
virág szárán sétáló méhecs-
ke – az egyensúlyzavarok fo-
kozatosan megszűnnek fog-
lalkozásról foglalkozásra. 
 A szülők, akiket a szük-
ség arra kényszerített, hogy 
a gyógyító módszerekből ala-
posan kiművelődjenek, már-
már tudományosan fogalmaz-
nak: „Ha a gyerek fejlődése 
valamilyen oknál fogva el-
akadt vagy lelassult, rendkí-
vül fontosak a megfelelő agyi 
területeket célzó, gyógyító 
üzenetek. Bizonyos mozgás-
formák fokozottan stimu-
lálják az egyensúlyi-kisagyi 
rendszert, a gyerekek emiatt 
szeretik szinte ösztönösen a 
forgó hintákat, a hintalovat, 
a biciklit”. A monori csoport-
ban pedig játszva megtanul-
hatják, hogy ezek számukra 
sem félelmetes eszközök, hi-
szen a terápia révén rögzül 
bennük a megfelelő üzenet. 
 De mi most ne merüljünk 
bele a módszer szakmaiságá-
ba. A www.kisangyal.com 
honlapon a módszer lényegé-
ről, a terápiás csoport célja-
iról, elérhetőségéről minden 
információt megtalálnak az 
érdeklődők, a tanácstalanok, 
a kapaszkodót keresők.

Koblencz Zsuzsanna

 Balogh Ágnes 
gyógypedagógus 
nem feladatokat 
ró a gyerekek-
re, hanem játszik

„Az általá-
nos gyakorlat 

ugyanis az, 
hogy a segít-
ségre szoru-
ló kisgyerek 

szülője – 
időnként óvó 
és tanító né-
nije is – ho-
mokba dug-

ja a fejét”

Hirdetés
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Kultúra

A monori dr. Simon Gyula 1994-ben azzal lepte meg a tudós filológusokat, 
hogy – több évtizedes munkával – először sikerült lefordítania teljes 
terjedelmében a reneszánsz Lodovico Ariosto (1474-1533) gigantikus, 38736 
soros lovageposzát (amit még Arany János is csak részben tudott megtenni).

KÖNYVTÁR
Dante monori tolmácsolója 

Emlékezés
Scidlik Gyuláné, született Havasi Anna  

89 éves korában érte a halál.
Halálának évfordulója május hó.

Fiatal korában varrónőként sok hölgynek varrt 
szép ruhát. Szeretetben élt élete végéig „szép” 
halála volt, megállt a szíve. Utolsó éveiben sok 

szép verset írt a Monori Füzetekbe, valamint 
18 éves korában háborúban elveszett testvére 

verseit is közzé tette. Már kicsit megfogyott 
ismerősei és családja is szeretettel gondol rá.

Megemlékezést írta lánya.

Gránit síremlékek, műkövek, 
kerítés fedlapok, ablakpárkányok, 

megsüllyedt sírhelyek felújítása

Üllő, Ócsai út 17-19. (a katolikus temető mellett)

Figyelje 

akciónkat,  

kérjen 

ajánlatot!

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

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

Tavaszi cipő-, ruha- és  
táskavásár!  
Ballagási cipők 2500 Ft-tól !
Férfi- női, gyermek- 
cipő,  -ruha, -táska és 
-fehérnemü kapható

RIXIAz olcsó 
cipők boltja! 

Monor, Kiss Ernő u. 3.

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók 
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

Hirdetés

Március 12-én az Országos Ide gen-
nyelvű Könyvtárban (Budapesten) 
ugyancsak irodalomtörténeti jelen-

tőségű esemény fűződött a dr. Simon Gyu-
la nevéhez. Itt mutatta be Dante Alighieri: 
A virág (Il Fiore) című – 232 szonettből álló 
– kötetének első teljes magyar fordítását.  
 Hárs Ernő már tavaly azt írta erről: „A 
magyar fordításkultúra fejlettségét dicséri, 
hogy ennek a nem mindennapi újdonságnak 
számító műnek is létezik már teljes fordítá-
sa Simon Gyula tollából. Az Il Fiore (bő-
séges jegyzetanyaggal ellátva) az Eötvös 
József Kiadó gondozásában a hazai olvasó-
közönség számára is hozzáférhetővé vált”. 
Tegyük hozzá feltétlenül azt is, hogy – Ma-
gyarországon manapság meglehetősen rit-
kának számító módon – Monor Város Ön-
kormányzata támogatásával.
 Dr. Simon Gyulának eddigi 120 ezer sor-
nyi fordításából 100 ezer jelent meg. Ez a 15. 
műfordítással kapcsolatos kötete. Az olasz 
nyelv tanáraként középiskolai olasz nyelv-

könyveket is írt (1988–1993-ig a monori Jó-
zsef Attila Gimnázium igazgatója is volt), de 
korán kezdett, sikeres fordítói munkásságát 
nyugdíjba vonulása után is töretlen energi-
ával folytatja. 
 1983 és ’88-ban kutatói, ’92-ben Soros-ösz-
töndíjjal dolgozott Itáliában. Az ezredforduló 
után pedig minden évben hosszabb-rövidebb 
időt töltött olasz földön forráskutatással, a 
nyelv szinte nyelvjárási szintekig megismert 
aprólékos tanulmányozásával. Az így elmé-
lyített tudása tette lehetővé, hogy hitelesen 
jelenhettek meg nyelvünkön például Arios-
to szatírái és énekei is (eposza után), Car-
ducci Barbár ódái és másféle színes versei, 
valamint költészetéről, rímeiről és ritmusai-
ról írt tanulmányai. De kiemelkedő Aretino: 
Hat nap, vagy Briardo: Daloskönyv és Ec-
loga kötetének fordítása is.  
 A most bemutatott Dante-műnek 1878-
ban fedezték fel a kéziratát, a középkori, 
francia eredetű alaptörténettel – a Rózsare-
génnyel – egybefűzve. A francia mű magyar 
szakértője, Rajnavölgyi Géza volt dr. Simon 
Gyula előadótársa a március 12-i könyvis-
mertetőn. Viták is kialakultak a „Virág” ere-
detiségéről, de végül a nemzetközi tudósok 
közössége Dante művének ismerte el. Első 
alkotásának, a beérkezés művének, amiben 
– ahogy a kötet kiadója is írja: „Dante szel-
leme, Dante lénye; a nagy művész, a mora-
lista, a filozófus már (mint minden későb-
bi művében is) benne van”. Talán ezért is 
volt szokatlanul nagy az érdeklődés, és fo-
gyott el a bemutató helyszínén a kiadó va-
lamennyi odavitt kötete.

 Az e szakterületen kevésbé járatos olva-
sót most nem akarjuk terhelni azzal a sok 
tudományos részletkérdéssel, aminek meg-
értéséhez több idő és oldal lenne szükséges. 
A 232 szonettet epikusan, egyetlen történet 
strófáiként érdemes olvasni (a Városi Könyv-
tárunkban is megtalálható). A cselekmény 
– lényegében – arról szól, hogy a szerelmes 
ifjúnak milyen nehézségekkel kell megküz-
denie a Virág (vagyis az imádott hölgy) 
kegyeinek az elnyerése érdekében. „Íjjával 
Ámor Isten ellenem kelt,/ amiért kedvtel-
ve néztem egy virágát,/ amelyet Nemesség 
maga plántált/ az Örömkertbe” – kezdődik 
a mű.
 Képzelet alkotta alakok szerepelnek itt, 
képzelet alkotta világban. Allegorikusak, de 
nem pusztán elvont fogalmak puszta megsze-
mélyesítői, hanem eleven, élő figurák. Ámor, 
Részvét, Nyíltság, Szüzesség, Ész, Jóbarát 
és az erődbe zárt Kegyesség legfőbb ellen-
fele a Féltékenység és főleg Képe Másé, aki-
nek nincs saját, csak hamis arca.
 Dante keményen, iróniával, humorral bí-
rálja kora bűneit (=poema comico), a val-
lás nevében elkövetetteket is anélkül, hogy 
az egyházat támadná.
 Fő művében, az Isteni Színjátékban is a 
Pokolba helyezte a szerelem bűnöseit, ugyan-
akkor szimpátiával ábrázolta egymás irán-
ti őszinte érzelmeiket. Itt is sokszínűen ír 
a trubadúr idealista ábrázolástól a megélt 
pornográfiáig ívelő skálán.
 Simon Gyula – alkotóereje teljében – tö-
kéletesebb, új kiadásra dolgozta át Ariosto 
eposzának előző fordítását. Fordítja Lorenzo 
Medici verseit (amikről kevesen tudtak ed-
dig). Kiadásra kész állapotban van a klasz-
szicista Alfieri kötete. Kísérletképpen Dan-
te-szakkör címen („Középiskolásoknak és 
leendő középiskolásoknak”) 15 foglalkozás-
ra bontott népszerűsítő kiadványon dolgo-
zik. Csak erőt, egészséget kívánhatunk to-
vábbi munkáihoz!

Bolcsó Gusztáv

Könyvbemutató: A virág
2012: Az aktív öregség éve az EU-ban. 
Ennek keretében dr. Simon Gyula, mono-
ri műfordítónk bemutatja Dante Alighieri: 
A virágok című könyvét a Városi Könyv-
tárban. Az előadás ideje: 2012. április 24. 
16 óra. Minden kedves érdeklődőt sze-
retettel várunk! További felvilágosítás: 
06-29/412-246.

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.
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Ajánló

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  

Hírlap, 
dohány,
online 
telefonfeltöltés

Az üzlet  átalakult.
 Kibővült  
szolgáltatásokkal, 

árukészlettel várjuk 

kedves vevőinket.

Mix-Ház  Kft. • 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 77.

Például: 

60 perces 
szolibérlet

   4000 F
t

Tetsző leges
 szolikrém

  +  2000 Ft
 értékben

           
           

    

           
           

  4000 Ft

Új fodrásszal és műkörmössel 

várjuk vendégeinket

Ennek örömére áprilisi akciónk: 

minden szoláriumbérlet

árának fele levásárolható.

 és 

 szoláriumkozmetikumok 
árusítását.

Megkezdtük a professzionális

Fodrász
Babó Szilvia: 06 (70) 521-14-48
Tóth Zsuzsanna: 06 (30) 256-38-61
Kozmetikus
Tóth Boglárka: 06 (20) 207-27-71
Műköröm
Tóth Erika: 06 (30) 701-76-39
Masszőr
Tóth Ágnes: 06 (30) 273-14-84
Szolárium: 06 (30) 731-89-66

    Nefrit
        Szalon

Monor, Virág u. 34.

Állomás 
Zöldséges

•  Mindig friss 
 zöldség, gyümölcs

•  Vecsési savanyúságok  
széles választékban!

• Tészta, tojás
Telefon: 06-20/210-3794 

Nyitva tartás: H–Szo: 7–18-ig

Újra 

nyílik!

Zongora,  
szolfézs, zeneelmélet 
tanítását, felvételire 
való felkészítést, 
rajzos foglalkozásokat 
vállal sokoldalúan 
képzett tanárnő.

Tel.: 06-70/662-7011
E-mail: klimt40@freemail.hu

JOGOSÍTVÁNYSZERZÉS 
a Gyarmati Tanoda Autós-Motoros Iskola szervezésében 

Járművezető-képző tanfolyamot indítunk 
Monoron 2012. április 12-én csütörtökön 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!
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Sport

Hirdetés

Minek köszönhetők a sikerek? Először 
is egy új uszodának, amit több mint 
harminc évi tervezgetés, várakozás 

után 2004. január 31-én vehetett birtokába 
a város. A teljesen önerőből felépült létesít-
mény nem csak korszerűségével, de küllemé-
vel is (a KEVIÉP Kft. Építőipari Mesterdíjat 
kapott az uszoda tetőszerkezetének kivitelezé-
séért) a város modernkori jelképévé vált. De 
ami a legfontosabb: a tanmedencében a legki-
sebbek megtanulhatják az úszás alapelemeit, 
a 6 pályás 25 m-es nagymedence pedig még 
versenyzésre is alkalmas. Nem csoda, hogy az 
itteni lehetőséget hamar megkedvelő gyereke-
ket látván azonnal felmerült a tehetséggon-
dozás szükségessége. Az oktatásért és tanfo-
lyamszervezésért felelős Zátrok Tamás ezért 
javasolta – természetesen az MSE elnökségé-
vel egyeztetve – Városi Ferencet (akinek két 
lánya a kezdetektől sikeres úszópalánta lett), 
az úszószakosztály megalakítására és annak 
vezetésére. (A vízilabdázók és a szinkron-
úszók az MSE-től független egyesületek tag-
jai.) A szakmai munka irányítására sikerült 
a mai napig is nagyon eredményesen dolgozó 
edzőt megnyerni, Csernák Mariann személyé-
ben, aki a legmodernebb módszerekkel segíti 
versenyzői odaadó edzésmunkáját (uszodánk 
két sávját használva, heti ötször két órában). 
 Gyarapodott a létszám, szaporodtak a ver-
senyzők trófeái (a „béka”, „delfin” és a „cápa” 
korosztályos kategóriákban egyaránt). Az ön-
kormányzat sportbizottságának támogatása 
pedig lehetővé tette kedvezményes sportolói 
bérlet vásárlását a mindennapos edzésekhez. 
A szakmai munka elismerése az is, hogy e 
szakosztály – már 2005 végétől – tagja a Ma-
gyar Úszószövetségnek. 2006-ban – a fedett 
uszodával nem rendelkező vagy kezdő szak-
osztályok versenyében – a lányoknál: Városi 
Brigitta, a fiúknál: Ponyi Péter 4-4 országos 
bajnoki címet szerzett (többek dobogós helye-
zése mellett).

 2007-től már a nagy múltú fővárosi és vi-
déki klubokkal is fel tudtuk venni a versenyt – 
emlékezett Ponyi István (e szakosztály öt éve 
megválasztott jelenlegi vezetője), akitől e cikk-
hez a legtöbb információt szerezhettük. Szeged, 
Eger, Hajdúszoboszló, Kecskemét, Székesfehér-
vár, Szombathely, Zalaegerszeg medencéiből is 
dobogós helyezésekkel tértek haza. Külföldre is 
eljutottak. 2007-ben Szerbiából 10, 2008-ban 
Szlovákiából (Sturovóból) 8 aranyérmet hoz-
tak. Ugyanebben az éven Bokros Blanka az 
országos delfin seregszemlén 4 aranyat gyűj-
tött, de mellette Botka Dóra és Botka Ani-
ta is dobogóra állhatott. 2009-ben, az orszá-
gos gyermekbajnokságon Ponyi Péter szerzett 
bronzérmet a 400 méteres vegyesúszásban. Ki-
emelkedő volt ebben az esztendőben a Buda-
pesti Úszó Szövetségnek a Komjádi uszodá-
ban rendezett négyfordulós versenysorozata. 
Ott nemenként és évfolyamonként jutalmaz-
ták a legeredményesebb úszókat. A Monori 
SE 5 úszója győzött a patinás helyszínen, és 
vehette át a legjobbaknak járó kupákat és az 
év végi ajándékcsomagot.
 Az amatőr diákolimpia küzdelmeiben is 
minden MSE-versenyzőnk szerzett érmet. Me-
gyei bajnok címet pedig: Botka Dóra, Botka 
Anita, Leé Ádám, Séllei Gergő, Városi Bri-
gitta, Verebélyi Sára és Ponyi Patrik (aki-
nek legújabb nagy eredményéről – országos 
döntőbe kerüléséről – legutóbbi lapszámunk-
ban adtunk hírt).
 2010-ben Verebélyi Sára 50 m-es mellúszás-
ban országos diákolimpiai bajnok lett. A vidé-
ki (Szarvas, Földvár) csapatkupák megnyeré-
se pedig már nem csupán egy-egy kiemelkedő 
egyéni teljesítmény elismerését jelentette, ha-
nem az egész szakosztály fejlődését mutatta.
2011-ben generációváltás történt, mivel a 6. és 
a 8. osztály elvégzése után többen budapesti 
középiskolában tanulnak tovább, emiatt egye-
sületet is váltottak. A fővárosi klubok kapkod-
tak utánuk, ami az MSE úszószakosztályában 

végzett magas szintű szakmai munka örömte-
li elismerése, visszaigazolása. Mindenképpen 
büszkeséggel tölthet el bennünket, hogy Bok-
ros Blanka, Botka Anita, Botka Dóra, Verebé-
lyi Sára és Ponyi Péter már a magyar váloga-
tott edzőit felsorakoztató fővárosi klubokban 
úszik. Naponta kétszer – reggel és este – 10-
15 km-t. Ha így folytatják, nem csak Monor, 
de még Magyarország is büszke lehet rájuk.
 Jellemző utat jártak be e szakosztályban pl. 
a Verebélyi testvérek. Sára nyári úszótáborba 
került ide először, Maglódról. Nagy András – 
úszóoktatónk – októbertől tanfolyamra java-
solta, novemberben pedig már be is válogat-
ta csapatába. Diákolimpiát nyert, 100 mellen 
2011-es ranglistavezető (33 m-es medencében). 
Húga – Luca – most nyáron megnyerte 100 
mellen a megyei csapatbajnokságot. Ő úgy dön-
tött, hogy jelenleg csak heti kétszer jön úszni, 
az egészséges életmódért. Sára viszont – And-
rás és Mariann javaslatára a továbbfejlődése 
miatt – már zuglói általános iskolába jár, na-
ponta 5.30-tól, illetve 14-17 óráig úszik, heti 
9 edzéssel. Az eddig is nagy anyagi és utazta-
tási áldozatot vállaló szülők példájaként min-
den nap édesapja hordja kocsival a fővárosba.
 A monori városi uszodában jelenleg is 20 
(óvodás illetve kisiskolás) csoport barátkozik 
az úszás rejtelmeivel.
 Az eltávozottak kapcsán Ponyi István a kö-
vetkezőket mondta: – Helyükre új tagok kerül-
tek, akik előtt adott a kihívás, hogy elődeik 
nyomdokaiba lépjenek. Felkészítésükben jelen-
tős munkát vállal Nagy András úszóoktató is. 
Versenyzőinknek pár év kitartó munka után 
az egyesület szakosztályában minden lehető-
ség adott egy sikeres sportkarrier kezdetéhez!
     Hogy milyen dobogók milyen magaslatáig 
juthatnak el, az majd eldől. Az viszont már 
egészen biztos, hogy erős, egészséges – szívós 
munkával – szép eredményeket elérő embe-
rekké nevelte őket a sport.

Bolcsó Gusztáv 

A monori sportegyesület legfiatalabb – 2005-ben alakult – szakosztálya az úszóké. Nagyon nagy sikernek 
számít, hogy már 2008-ban megjelent róluk egy írás A monori csoda nyomában! címmel az Úszóvilág 
internetes napilapon. A hagyományosan kiemelkedő klubok (pl. Kőbánya SC, Jövő SC) mellett az 
igazi feltűnést az akkor még ismeretlennek számító monoriak győzelmei jelentették a Budapesti Úszó 
Szövetség utánpótlás sorozatának versenyén. Azóta is folyamatosan szép eredményeket érnek el.

ÚSZÁS
Csodás monori „békák”, „delfinek”, „cápák”

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 

Telefon: 06-30/395-4834

etterem@monorivigado.hu

janosovits@freemail.hu

www.monorivigado.hu

Áprilisi 
akciós ajánlataink:

• Brassói aprópecsenye

• Pulyka cordon bleu

• Fogasfilé Kárpáthy módra

• Pacalpörkölt

• Velővel töltött sertésborda

•  Mézes mustáros csirkejava  

zöldsalátaágyon

Ballagásra, 

családi ünnepre 

hidegtál már  

1000 Ft-tól. Vegyes sültes tálak. 
990 Ft
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Monoron 65 m2-es (2 szoba + nappali),  új épí-
tésű házban alacsony rezsivel, új fenyő búto-
rokkal igényeseknek ALBÉRLET kiadó!  
Tel.: 06-30/949-5757 vagy 06-70/633-6201
Zálogjegyet és aranyat veszek magas áron!  
06-30/587-8697
Redőnyök (műanyag, alumínium, fa) szúnyog-
hálók (mobil, fix) reluxák, napellenzők, harmoni-
kaajtók, roletták, szalagfüggönyök (tisztítása is) 
javítása, készítése, garanciával! 2200 Monor Jó-
sika u. 42. Tel.: 06-20/354-0518; 06-30/211-9730
Kőműves- és burkolómunkák korrekt áron,  
ingyenes felméréssel! Szabó Géza  
Tel.: 06-30/336-5931
Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, fürdő-
szoba-felújítás nonstop. Tel.: 06-20/454-8252 
Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyogháló stb. 
szerelése, javítása olcsón, gyorsan, megbíz-
hatóan, garanciával. Kotyinszki Tibor.  
Tel.: 06-30/850-2161
Dohányzásleszoktatás biorezonanciával Mo-
noron a piactéren, a Natura boltban. Érdeklőd-
jön személyesen a helyszínen!
Kertépítés, kertgondozás, kertrendezés, gye-
pesítés, kedvező árak. Tel.: 06-30/657-2038,  
06-70/618-9286
Tojás termelőtől! Szabad tartásban nevelt 
(kapirgálós) tyúkok alól szedett tojás kapható. 
Monor, Halas u. 32. Tel.: 06-30/216-5675
Angolórák brit anyanyelvű angoltanárnál. 
Tel.: 06-30/278-6578. E-mail: applegates.
languages@googlemail.com
Tűzifa Eladó! Akác guriga 2500 Ft/q,  
tölgy-bükk 2200 Ft/q. Hasítás 200 Ft/q.  
Érdeklődni: 06-20/343-1067
Tűzifa eladó! Akácfa összefűrészelve, házhoz 
szállítva. 2000 Ft/mázsa. Tel.: 06-20/981-7879
Monori étterembe séfet felveszünk.  
Érdeklődni 10-20 óra között  
a 06-20/999-6860-ös telefonszámon

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönjük mindazoknak akik szeretett  
feleségem, édesanyánk, nagymamánk, 

Bukovszky Istvánné 
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. 

Köszönjük dr. Rados Mária orvosunknak  
áldozatos munkáját. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak  
akik szeretett férjem, édesapám, 

Bozsó Zoltán 
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. 

Köszönjük dr. Rados Mária családorvos  
áldozatos munkáját.

Köszönetünket fejezzük mindazoknak,  
akik szeretett édesanyánk,  

Szabó Lajosné Csáki Piroska  
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,  
akik szeretett halottunk,  

Galambos István   
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. 

Köszönjük dr. Rados Mária családorvos  
áldozatos munkáját. 

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 

 Hol helyezhetem el biztonságban a 
megtakarításaimat?
 Hol kaphatok forrást vállalkozásom 

fejlesztéséhez?
 Hol segítenek lakásom felújításának 

finanszírozásában?
 Hol vezethetem a számlámat alacsony havidíj 

mellett?
 Hol tudok egyszerűen és gyorsan biztosítást kötni?

Válassza a PÁTRIA Takarékszövetkezetet,  
Magyarország legnagyobb  fiókhálózatával 
rendelkező, 100% hazai tulajdonban lévő 
hitelintézetét!

www.patriatakarek.hu

itthon vagyunk, 
értéket teremtünk

Monor, Kossuth Lajos u. 77.  
Telefon: 29/410-396 • Fax: 29/415-910 

GoodsMarket 
Monor, Móricz Zsigmond  

és  Mátyás király u. sarok.

Nyitva tartás:  
H–P: 8–18, Szo:  8–13

Keresse szülinapi akcióinkat! 

1 éve nyitottuk új üzletünket! 

Válasszon  
legújabb akciós  

újságunkból áruink közül  
és mi ingyen kiszállítjuk Önnek!

Minimum rendelés: Monoron belül: 5  000 Ft  
Monor 10 km-es vonzáskörzetében: 10  000 Ft

Megrendelésést feladhatja emailen a  
megrendeles@szaboszazforintos.hu 

vagy telefonon a +36-20/335-5192 számon keresztül.
A fizetési módja: szállítónak a helyszínen készpénzben 

Szállítás: 3 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban

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.

Szezon 
előtti  
nap-
szemüveg  
vásár!

Dioptriás 
sportszemüvegek  
felnőttek és gyerme-
kek részére.

Újdon-
ság!

Szemüvegkészítés és -javítás.
Computeres és orvosi szemvizsgálat. 
Kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

SzéP kártya, 
Ticket Wellness,
Ticket Service, 
Ticket Compliment  
utalvány elfogadóhely!
(részletek az üzletben)

Tápok, takarmányok

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • kerteszboltmonor.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2350 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2300 Ft/20 kg
Süldő, hízó koncentrátum: 3600 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2100 Ft/20 kg

Vegyesdarák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

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



Korlátlan  
ételfogyasztás 

minden nap!
Gyermekeknek 1-3 éves korig ingyenes, 

3-5 éves korig 500 Ft.

Kétágyas szoba  
8000 Ft-ért  

amely tartalmazza 
2 főnek korlátlan 
ételfogyasztását
éttermünkben.  

Napi menü 
elvitelre 

490 Ft-ért
Hétfőn nyitástól  

pénteken 15 óráig.

A konyha nyitva tartása: minden nap  11-től 22 óráig.
Panziónk a nap 24 órájában várja vendégeinket!

Tel.: 06-29/414-689, 06-20/999-6860  
Monor, Ady Endre u. 144. (Az Ady és a 4-es főút sarkán.)

Restaurant &
 Pension

Paradis

forintért


