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Akciós árak február 11-től 23-ig

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Kacsafarhát

Ft/kg

150,-Bőrös  
császár

Ft/kg

790,-

Csrikemell-
filé

Ft/kg

1150,-

Egész kacsa
gyf.

Ft/kg

650,-

Kockázott 
marhahús

gyf.
Ft/kg

1490,- Friss pacal

Ft/kg

999,-

Libanyak
gyf.

Ft/kg

299,-Grill  
micshús

Ft/kg

1190,-

Pulykamell

Ft/kg

1390,-

Juhász virsli

Ft/kg

990,- Hasa-  
és toka-

szalonna Ft/kg

599,-

Füstölt 
szalonna

Ft/kg

890,-Hosszú  
karaj

Ft/kg

990 ,-Sertés-
lapocka

Ft/kg

990,- 

Csirkecomb

Ft/kg

599 ,-Sertés-
tarja

Ft/kg

990,-
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Elfogadott tervezet
Önkormányzati hírek

A város idei évi költségvetése jelentősen eltér a tavalyitól. Ennek oka, hogy 
az önkormányzatok eladósodásának megállítása és működésük racionalizálása 
érdekében 2013-tól az állam által nyújtott normatív finanszírozás 
fokozatosan megszűnik, a kormány helyette a feladatokat fogja finanszírozni.

Ennek célja, hogy olyan önkormány-
zati költségvetési rendszer alakuljon 
ki, amely tartósan biztosítja az ön-

kormányzatok működését anélkül, hogy eh-
hez hitelfelvétel legyen szükséges – mond-
ta Pogácsás Tibor polgármester a januári 
testületi ülésen a költségvetés elfogadása 
előtt. – Ezzel együtt a hitelfelvétel lehető-
ségét is korlátozta az állam, tehát erre az 
elkövetkezendő időszakban nem lesz lehető-
ség. Az önkormányzatok adósságállományá-
nak csökkentése érdekében az állam a hite-
lek egy részét átvállalja, igaz, nem minden 
önkormányzatnál egyenlő mértékben. Az 
olyan települések, mint Monor, ahol sok az 
ellátandó feladat és kevés a helyi adókból 
származó bevétel, nem járnak egyértelmű-
en jól a változtatásokkal. Idén a polgármes-
teri hivatal működtetése, a közvilágítás, a 
közút, a temető és a közterületek fenntar-
tása, működtetése, mint kötelezően ellátan-
dó önkormányzati feladatok, feladatfinan-
szírozással kerülnek ellátásra. Ez azt jelenti, 
hogy a feladatoknak az ellátására az állam 
fedezetet biztosít, amit kizárólag erre lehet 

felhasználni, azonban az önkormányzat be-
vételeinek mértékétől függetlenül a felsorolt 
feladatok költségeinek 25 százalékát az ön-
kormányzatnak kell viselnie. 
 Egyes feladatok ellátásához továbbra is 
normatív módon járul hozzá az állam. Ilye-
nek közművelődési, sport- és szociális fel-
adatok, ám ezek esetében a normatíva nem 
fedezi a feladatok tényleges költségét. Eb-
ből jelentős hiány keletkezik, amit szintén 
az önkormányzatnak kell a saját bevétele-
iből biztosítania. Ezért döntött úgy az ön-
kormányzat, hogy a közoktatási és közne-
velési intézmények működtetését átadja az 
államnak. A döntés azonban nem nyújtott 
akkora segítséget, mint amekkorára számí-
tottak, mivel az állam olyan mértékű elvo-
nással sújtotta az önkormányzatot, ami az 
éves bevételek felét felemészti.
 – A felmerült problémákból adódóan a 
költségvetés tervezete jelenleg 234 millió fo-
rintos hiányt tartalmaz – hangsúlyozta a 
polgármester. – Ilyen mértékű hiány lefa-
ragását már többször sikerült megoldania 
az önkormányzatnak az elmúlt évtizedben. 

Most azonban már minden olyan lehető-
séget számba vettünk a tervezet elkészí-
tésekor, amellyel a kiadási oldal racioná-
lisan csökkenthető, tehát nincs esély arra, 
hogy a hiányt kizárólag költségcsökkentés-
sel szüntessük meg. A feladatelhagyás egy-
részt nem szolgálná a város érdekeit, más-
részt létszámleépítéssel is járna, ebben az 
esetben pedig végkielégítéseket kellene fizet-
nie az önkormányzatnak az elbocsátott dol-
gozóknak. A költségvetési rendeletet azon-
ban hiánnyal nem lehet elfogadni. Ahhoz 
tehát, hogy a költségvetést el lehessen fo-
gadni, a költségvetés bevételi oldalát növel-
ni kell. Erre az egyik lehetőség az önhibá-
ján kívül nehéz gazdasági helyzetbe került 
önkormányzatok által kérhető támogatás 
igénylése. A másik, hogy felgyorsítják azo-
kat a tárgyalásokat, amelyek a közoktatási 
intézmények átvételéből adódó elvonás ösz-
szegének csökkentésére irányulnak. A har-
madik pedig, hogy az adósságkonszolidá-
ció kapcsán a 60 százalék helyett lehetőleg 
70 százalék mértékben, továbbá az év kö-
zepénél előbb kerüljön sor az adósságátvál-
lalásra az állam részéről. Ennek a három 
lehetőségnek az együttes teljesülése esetén 
egyensúlyba hozható a költségvetés. Ha ez 
nem sikerül, további lépésekre lesz szükség.
 A költségvetés tervezetét a szavazás előtt 
valamennyi bizottság megtárgyalta, így a 
képviselők elfogadták a város 2013. évi költ-
ségvetését.

MÁ-PJ

Javaslat a főtér elnevezésére

A Monorért Baráti Kör és a Vigadó Kulturá-
lis és Civil Központ arra tett javaslatot, hogy 
az OTP előtti tér a továbbiakban Borzsák 
István nevét viselje. A tér elnevezésének az 
lehetne az egyik következménye, hogy az ott 
lakók személyi okmányait le kellene cserélni. 
A kérelmezők ugyanakkor azzal indokolták a 
változatás szükségességét, hogy a jelenleg el-
nevezés nélküli főtéren számos rendezvényt 
tartanak, a helyszínt ugyanakkor nem tud-
ják pontosan megnevezni a hirdetményeken, 
az emberek sem találnak mindig oda. Rávi-
lágítottak arra is, hogy Szent István térhez 
hasonlóan nem szükséges az okmánycsere 
az ott lakók részére, az ingatlanok tovább-
ra is a Kossuth Lajos utcához tartoznának. 
 A képviselő-testület nem hozott döntést 
az ügyben, de felkérte a MÜVÁK Irodát,  
vizsgálja meg, hogy az OTP előtti tér elne-
vezéséhez szükséges építéshatósági és mű-
szaki, illetve egyéb feltételek fennállnak-e?

Á-J

A hatályos 2011. évi CCIX. törvény sze-
rint megszűnt az önkormányzatok víz- és 
csatornadíj megállapításának árhatósá-
gi jogköre. A díjváltoztatás lehetőségét  a  
törvény szabályozza. A Dabas és Környé-
ke Vízügyi Kft. (DAKÖV), mint Monor 
Város víziközmű-szolgáltatója 2013. janu-
ár 1-jétől a következőkben részletezett dí-
jakat alkalmazza:
 A közműves közületi ivóvíz-szolgál-
tatás
 1. a.) A közműves közületi ivóvíz-szol-
gáltatás díja 203,07 Ft/m3+áfa.
 b) A közműves közületi ivóvíz-szolgálta-
tás fogyasztói számára alapdíj kerül 
kiszámlázásra, melynek mértéke 333,07 
Ft/hó+áfa.
 A közműves közületi szennyvízcsa-
torna-szolgáltatás
 2. A közműves közületi szennyvízcsator-
na-szolgáltatás díjának alapja a közműves 

Vízdíjak 2013-ban ivóvízhálózatra-csatlakoztatott ivóvízmérő 
által mutatott vízfogyasztás.
 3. A közműves közületi szennyvízcsator-
na szolgáltatás díja 325,11 Ft/m3+áfa.
 A közműves lakossági ivóvíz-szol-
gáltatás
 4. a.) A közműves lakossági ivóvíz-szol-
gáltatás díja 203,07 Ft/m3+áfa.
 b) A közműves lakossági ivóvíz-szolgál-
tatás fogyasztói számára alapdíj kerül ki-
számlázásra, melynek mértéke 333,07 Ft/
hó+áfa.
 A közműves lakossági szennyvízcsa-
torna-szolgáltatás
 5. A közműves lakossági szennyvízcsa-
torna-szolgáltatás díjának alapja a közmű-
ves ivóvízhálózatra csatlakoztatott ivóvíz-
mérő által mutatott vízfogyasztás.
 6. A közműves lakossági szennyvízcsa-
torna-szolgáltatás díja 325,11 Ft/m3+áfa.
 Az alkalmazott általános forgalmi adó 
kulcs a mindenkor hatályos adójogszabá-
lyok szerinti, jelenlegi mértéke 27%.

Monor Városi Önkormányzat

A Monori Strázsa 2013. februári számának tartalma:
Elfogadott tervezet  3  |  Vízdíjak 2013-ban  3  |  Javaslat a főtér elnevezésére  3  |  Igazgatási szünetek 2013-ban  4  |  Lemondott Husz Enikő Judit   4  |  108 millió forinthoz jutott a város  4 
Zárva lesz éjszaka a sportpálya  4  |  Új és módosított rendeletek  4  |  Tárgyalások a hitelátvállalásról  4  |  Folytatódik az óvoda bővítésének előkészítése  4  |  Új helyen a Klebelsberg-központ  4 
Új nevet kap a könyvtár  4  |  Ebtartók figyelmébe  4  |  Egy százalék támogatás  5  |  Vigyázzunk autónkra!  5  |  Miért éppen Monor…?  6  |  Korszakos átalakulás  8  |  Intézményvezetők a felújításról  9  
Üzennek a világító térkövek  10  |  Megkezdődött a Bacchus tér parkosítása  14  |  Régi idők tüzei  16  |  Módszertanmesék a Tabánból  16  |  Nem érdemes tovább várni!  17 
 A Vigadó programjai  18  |  Koday-kiállítás a fővárosban  18  |  Internettanfolyam nyugdíjasoknak  18  |  Falánk fánkfalók  18  |  A könyvtár programjai  18  |  A tanárnőnek itt még dolga van  20
Téglamúzeum az utcán  21  |  Húsvét után ismét kolbászverseny  21  |  Monori úszósikerek télen-nyáron  22  |  Nagykáta volt a jobb  22  |  Mini birkózóink maxi eredményei  22  



4  |  Monori Strázsa 2013. 02. 05.  |  Február

Önkormányzati hírek

Hajdú Zoltánné igazgató arra kérte a képvi-
selő-testületet, hogy engedélyezze a könyv-
tár névváltoztatását, amelyre annak újranyi-
tásakor kerülne sor. A beadvány szerint az 
intézmény ezentúl a Borzsák István Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás nevet 
viselné. Az Oktatási, Közművelődési, Sport 
és Egyesületi Bizottság tárgyalta és elfoga-
dásra javasolta a kérelmet, amelyet a kép-
viselő-testület is támogatott januári ülésén.
Borzsák István (1914. december 24.–2007. 
december 9.) Monoron született, Széchenyi-
díjas, magyar klasszika-filológus, ókortudós, 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Aka-
démia rendes tagja, a római irodalom nem-
zetközi hírű kutatója, Monor város dísz-
polgára volt. Haláláig őrizte kapcsolatait 
városunkkal, segítette a nehéz sorsú, tehet-
séges gyermekek tanulását. Sírja a monori 
református temetőben található.

2013. január 1-jétől a veszettség elle-
ni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008(XII.20) fm. rendelet 7. bekezdé-
se szerint „veszettség ellen csak elektroni-
kus transzponderrel (mikrochippel) megje-
lölt eb oltható”, továbbá: az összevezetéssel 
történő veszettség elleni védőoltáskor csak 
mikrochippel korábban már megjelölt eb olt-
ható be. A védőoltással együtt a mikrochip 
behelyezése tilos!

Új nevet kap a könyvtár

Ebtartók figyelmébe

108 millió forinthoz jutott a város

Tárgyalások a hitelátvállalásról

A Monori Sport Egyesület jelezte a képviselő-
testületnek, hogy az elmúlt időszakban több-
ször is előfordulnak rendzavarások a sport-
pályán, ezért kérték, hogy a pálya évszaktól 
függően az éjszakai órákban zárva legyen, a 
pálya látogatása a kezelő engedélyezésével 
történjen, illetve térfigyelőkamerát is szerelje-
nek fel a pályánál. A testület úgy határozott, 
hogy a kérdés végleges rendezésére későbbi 
ülésen térnek vissza, de addig is elfogadták 
Szőnyi Sándor javaslatát. E szerint a sport-
pálya este 10 órától reggel 6 óráig zárva tart. 
Ennek bevezetésével néhány hét alatt kide-
rül, hogy megszűnnek-e az éjszakai rendza-
varások és rongálások a pályán és környeze-
tében. A későbbi döntéseket ennek tükrében 
hozza majd meg a testület.

nfo

Zárva lesz éjszaka a sportpálya

Új és módosított  
rendeletek

Folytatódik az óvoda  
bővítésének előkészítése
Pogácsás Tibor polgármester tájékoztatta 
a képviselő-testületet, hogy a Petőfi utcai 
óvoda pályázatának 2. körös elbírálása po-
zitív lett, azonban a pályázat gondozója a 
műszaki megvalósítással kapcsolatban ki-
fogásokat fogalmazott meg. Kezdetben lift 
kiépítését írták elő, de erre a bővítésre a ki-
jelölt ingatlan nem alkalmas. A liftre azért 
volna szükség, mert a korábban családi ház-
ként működő épület tetőterében alakítaná-
nak ki a tornaszobát. A pályázat kiírója ki-
fogásolta, hogy a tetőtér belmagassága a 
tervek szerint változó lenne, a széleken ala-
csonyabb, középen magasabb. Jelenleg ott 
tartanak, hogy egy korlátlifttel is megelé-
gednének, de még meg kell vizsgálni, hogy 
gazdaságos-e a teljes tetőszerkezet meg-
emelése. Várhatóan a februári ülésen fog-
nak dönteni a pályázat elfogadásáról, a tá-
mogatói szerződés megkötéséről. 

KÁP

Folynak az önkormányzat hiteleinek álla-
mi átvállalásáról a tárgyalások az állammal 
 – számolt be Pogácsás Tibor a januári kép-
viselő-testületi ülésen. – A szükséges iratok 
benyújtása a január elején megtörtént, a hi-
tel átvállalással kapcsolatos körülmények, 
többletigények benyújtása a januári képvi-
selő-testületi ülés napján történt meg. Vár-
hatóan február 28-ig köti meg az állam és 
az önkormányzat a szerződést. A tárgyalá-
sokon több önkormányzat is jelezte, hogy 
már az év első felében is figyelembe kellene 
venni a hitelátvállalást a hitelek törleszté-
sénél. Ez Monor esetében is komoly segít-
séget jelentene folyamatos fizetőképessége 
terén, hiszen az év első felében magasabb 
a törlesztés összege.

MaPa

A tavalyi év végén a képviselő-testület dön-
tésének megfelelően az önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be az Önhibáján kívül nehéz 
helyzetbe kerül önkormányzatok támogatá-
sát szolgáló állami alaphoz. A város a pá-
lyázaton 108 millió forintot kapott, ennek 
köszönhetően a tavalyi évet normális körül-
mények között tudták lezárni, egyúttal az 
idei évkezdést is segíti. A felhasználás sza-
bályszerűségéről fél év elteltével kell beszá-
molnia a városnak – mondta Pogácsás Tibor.

Ág-Já

Monor Város Polgármesteri Hivatala idén 
több alkalommal is igazgatási szünetet tart. 
Ennek célja kettős: egyrészt a város ezzel 
is csökkenteni kívánja a hivatal üzemelte-
tési költségeit, másrészt a szünetek lehető-
séget kínálnak arra, hogy a dolgozók egy 
időben vegyék ki szabadságuk egy részét, 
ezzel is elősegítve szünetek közötti folya-
matos munkavégzést.
 Igazgatási szünetek 2013-ban: július 22-
26., augusztus 21-24., december 23., 30., 31.

Igazgatási szünetek 2013-ban

Lemondott Husz Enikő Judit

A képviselő asszony 
2013. január 1-jétől 
a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Mono-
ri Járási Hivatalának 
vezetője lett, ezért az 
összeférhetetlensé-
gi szabályok szerint 
2013. január 30-i ha-

tállyal benyújtotta lemondását, amelyet a 
képviselő-testület elfogadott. Emiatt az egyé-
ni választói körzetben időközi választást kell 
kiírni. A választás kiírására a lemondástól 
számított 4 hónap áll rendelkezésre. A leg-
korábbi időpont, amikor a választást meg 
lehet tartani 2013. április 7.

MP

A képviselő-testület korábban arról döntött, 
hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot a József Attila Gimnázium Pe-
tőfi Sándor utca felőli épületében helyezi el. 
Ez azonban a mérete miatt nem felelt meg, 
az átalakítás túl költséges lett volna. Ezért 
további lehetőségeket kerestek. A legjobb 
megoldásnak a Gondozási Központ látszott, 
mivel az önkormányzat a szűkös költségve-
tése miatt megszűntette az intézményben 
a bentlakásos ellátást, így az épület egyik 
szárnya megüresedett. Az épület műszaki-
lag jó állapotú, az elhelyezkedése nagyon 
jó, és ketté is osztható, így alkalmas a köz-
pont elhelyezésére. Amennyiben a gondozá-
si központ működési engedélye módosítható, 
a szükséges átalakításokat az önkormány-
zat elvégzi, a közoktatási feladatokat ellátó 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot 
pedig ott kap majd helyet.

PJMK

Új helyen a Klebelsberg-központ

Az új önkormányzati törvény miatt a hatá-
lyos rendeletek egy részét módosítania kel-
lett a képviselő-testületnek. Ezek nagy része 
technikai módosítás volt. Új hivatkozások 
kerültek bele a rendeletekbe. A módosítá-
sokat az önkormányzat 1/2012. rendelete 
tartalmazza, Mötv. új rendelkezéseinek ha-
tálybalépésével összefüggő önkormányzati 
rendeletek módosításáról címmel.
 A jogszabályváltozások miatt módosítot-
ták A köztisztaságról és a szervezett köz-
tisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 
18.) sz. rendeletet is. Erre azért volt szük-
ség, mert a január 1-jén hatályba lépett új 
törvény szerint az önkormányzat árhatósá-
gi szerepe megszűnt, azaz nem az önkor-
mányzat határozza meg a közszolgáltatási 
díj legmagasabb mértékét.

MP
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Német nyelvű általános és 
szakszövegek fordítása elsősorban  
a gazdaság, mezőgazdaság,  
állat tenyésztés, sport, kultúra,  
turizmus témákban. 

Telefon: +36-70/632-0718   
E-mail: zsofia.turoczi@yahoo.de

Fordítás    Szem Írisz 

   Optika üzletek

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558

Nyitva tartás: H-P: 815 -17

www.iriszoptik.hu

Szemüveg-

keret kiárusítás!

Akciós keretek   

20, 30, 40, 

vagy akár 50% 

árengedménnyel, 

február 28-ig!
   Nézzen be, 

érdemes!

Hirdetés

Épületek
energetikai
tanúsítása

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
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

2012. 02. 01-jétől 
a talajterhelési díj tízszeresére 
emelkedett (1 200 Ft/m3).
Számoljon utána, néhány hóna-
pon belül megtérül a bekötés ára!
Házi szennyvízcsatorna szakszerű
kivitelezését kedvező áron vállaljuk
évtizedes tapasztalattal, garanciá-
val, kézi és gépi erővel egyaránt 
illetve cső és idomok árusítása 
nagyker áron!

Vladár Zoltán • 06-20/958-4148

Szennyvíz 
házi bekötés 
kivitelezése             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

820 Ft-tól ingyenes szállítással

A már megszokott kitűnő minőséggel  
és korrekt árakkal várjuk kedves ügyfeleinket!

    Magócsi Ruhatisztító

A Monor Városi Önkormányzat kéri a mun-
kavállalókat és egyéni vállalkozókat, hogy 
adójuk 1 százalékával támogassák a mono-
ri civil és nonprofit szervezeteket. 
 Vigadó Kulturális és Civil Központ Non-
profit Kft. (14007505-2-13).
 Kossuth Lajos Általános Iskola Diákta-
risznya Alapítvány (18678510-1-13).
 Monor Újtelepi Református Kultúráért 
Alapítvány (18703856-2-13).
 Oláh István Alapítvány (18660513-1-13).
 Sulipersely Monor Nemzetőr Általános 
Iskola Diákalapítvány (18683473-1-13).
 Monori Evangélikus Kulturáért Alapít-
vány (18691951-1-13).
Monori Esthajnalcsillag Alapítvány 
(18712414-1-13).
 „A csend hangjai” Alapítvány (18631426-
1-13).
 Monori Sportegyesület (19831624-2-13).
 A Monori Jászai Mari Általános Iskola 
Tanulóiért Alapítvány (18677980-1-13).
 Dr. Gombos Mati ld Alapítvány 
(18684254-1-13).
 Dr. Fónyad Dezső Kulturális és Vallási 
Alapítvány (18666739-1-13).
 Dr. Miklós László Monori Zsidó Alapít-
vány (18705731-1-13).
 Evangélikus Kultúráért Alapítvány 
(18691951-1-13).
 Monori Bömbőlde-Tipegők Alapítvány 
(18689527-1-13).

Egy százalék támogatás  Ökumenikus-, Magyar Nevelésért, Okta-
tásért és Kultúráért Alapítvány (18698312-
1-13).
 Szterényi József Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézet Alapítványa 
(18674286-1-13).
 Monor Város Szakoktatási Alapítvány 
(19182896-1-13).
 Monori Szivárvány Óvodáért Alapítvány 
(18709553-1-13).
 Nefelejcs Alapítvány (18709405-1-13)
 Thurner Ferenc Alapítvány (18705339-
1-13).
 Segítő Támogató Közalapítvány 
(18679908-1-13).
 Monor és Környéke Mentés Ügyéért Köz-
alapítvány (18668827-1-13).
 Monor és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány (19183440-1-13).
 Jászai Téri Óvodás Gyermekekért Köz-
hasznú Alapítvány (18697407-1-13).
 „Közös út” Monori Cukorbeteg Egyesü-
let (18680566-1-13).
 Városi Könyvtár (16935327-2-13).
 Monori Lokálpatrióta Egylet (18289701-
1-13).
 Amennyiben olyan monori civil szerveze-
tet képvisel, amely nem szerepel a listában, 
de számítana a lakosság személyi jövede-
lemadójának 1 százalékára, kérjük, küld-
je el szervezetének nevét és adószámát a 
hanzelik.andrea@vigadokft.hu e-mail cím-
re. A listát frissítjük és a Monori Strázsa 
újság márciusi számában is közzétesszük!

MVÖ

Monori Rendőrkapitányság azt tanácsol-
ja Monor lakosságának, hogy gépjármű-
veikkel – éjszaka, illetve hosszabb ideig 
tartó várakozás esetén – lehetőség szerint 
ne az utcán parkoljanak, hanem egy zárt, 
kellőképpen megvilágított biztonságos he-
lyen. A járművek ablakait, ajtajait még 
rövid időre se hagyják nyitott állapotban, 
minden esetben zárják, illetve használ-
ják a biztonsági rendszereket (kormány-
zár, riasztóberendezés stb.). A gépjármű-
vekben ne hagyjanak értékeket (táskákat, 
pénztárcát, ruhákat, szerszámokat, lapto-
pot, telefont stb.), hiszen a látható helyen 
tartott kisebb értékű vagyontárgyaink-
kal is lehetőséget teremtünk egy esetle-
ges alkalmi lopásra, amely a gépjármű-
ben bekövetkező rongálási kárral is jár.
 Vigyázzanak értékeikre és körültekin-
tően járjanak el a gépjárműveik leállítá-
si helyének megválasztását illetően!

Monori Rendőrkapitányság

ÉRTÉKEINK

Vigyázzunk autónkra!
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KÖRKÉRDÉS

Régi ismerős mesélte nemrégiben, hogy egy ideje ellenállhatatlan 
késztetést érzett monori szülőházának meglátogatására, így azután egy 
nap felkerekedett és megkereste az öreg házat. Tudta, hogy az eltelt 
évtizedek alatt többször is gazdát cserélt az épület, s most örömmel 
látta, milyen szépen felújították. Miközben a kerítésnél bámészkodott, 
kijött hozzá a gazda megérdeklődni, mi járatban van, majd barátságosan 
beljebb invitálta. Jó ideig beszélgettek, s eközben kiderült, hogy 
ismerősöm beszélgetőtársa nyugalmazott tábornok, aki azt is elmesélte: 
különös, de tábornokból van vagy tíz a városban. Amikor visszavonultak, 
egymástól függetlenül, valamiért éppen Monort választották lakóhelyül. 

Miért éppen Monor…?
 Morvai Attiláné  Meszes Sándor  Incze Andrásné  Király Zoltán  Papp Renáta

Ők ketten sem találtak erre magyará-
zatot, mi is hiába töprengtünk, hi-
szen elég nehéz lenne úgy meghatároz-

ni Monort, mint kifejezetten tábornokoknak 
való vidéket.
 Mi azonban, akik gyakran kérdezőskö-
dünk a város utcáin – s eközben lépten-
nyomon összefutunk máshonnan ideköltö-
zött lakókkal, akik vagy már otthonuknak 
tekintik ezt a helyet, vagy azt mesélik, na-
gyon megbánták, hogy épp itt vettek házat 
– hirtelen kíváncsiak lettünk. Tényleg: mi-
ért éppen Monor? Aki ideköltözik, miért ép-
pen minket választ?
 Morvai Attilánét állítottuk meg először, 
aki elmondta nekünk, hogy ő ide született, 
itt gyerekeskedett, aztán felnőtt, férjhez ment 
és elköltözött. Húsz évig élt Csévharaszton, 
tulajdonképpen a szomszédban, de ott soha, 
egyetlen percig sem volt képes olyan ottho-
nosan érezni magát, mint Monoron. Így az-
után, amikor felbomlott a házassága, nyom-
ban hazaköltözött, és most végre otthon van 
megint – tudtuk meg. Úgyhogy róla éppen-
séggel nyugodtan állíthatjuk, hogy érzelmi 
okokból választotta lakóhelyéül a várost.
 Meszes Sándor ellenben úgy nyilatkozott: 
ő olyan ember, aki egy perc alatt el tudja 

dönteni, hogy akkor most itt lakik és nem 
máshol, s azzal el is van intézve az ügy.
 2003-ban kötözött Monorra a családjával 
a VIII. kerületből – osztotta meg velünk la-
kóhely-változtatásának történetét –, ugyanis 
családi házas környékre szerettek volna ke-
rülni. Mivel Vecsés drágának bizonyult, Üllő 
nemkülönben, Monorra esett a választásuk. 
A fővároshoz még ez is közel van, viszont 
csendes, nyugodt vidék. Ő maga már ottho-
nosan érzi itt magát – árulta el, de a felesé-
ge nevében nem mert állást foglalni, noha 
úgy gondolja, az asszony is szeret itt lakni. 
Egyedül a 17 éves lányuk költözne vissza a 
régi környékre, ő ugyanis a nyüzsgést sze-
reti, számára Monoron túl nagy a csend.
 Incze Andrásné is ide született, itt élt 
21 évig, aztán férjhez ment és átköltözött 
a szomszédos Pilisre – derült ki. Ahonnan 
visszavágyik, s haza is jár gyakorta. Rész-
ben, mert itt laknak a szülei, meg hát hoz-
zászokott – tudatta velünk –, hogy Mono-
ron mindent megtalál, amire szüksége van. 
Itt mindent el tud intézni, PiIis nincs olyan 
jól „berendezkedve”, ő tehát átjárogat, az-
tán meg visszautazik.
 Király Zoltán Gyálon élt sokáig, amíg 22 
év után tönkre nem ment a házassága. Ép-

pen 2000-ben talált Monoron egy neki való 
kis házat egy csöndes zsákutcában – mesél-
te ide kerülésének történetét. Sokáig keres-
te, hol is lenne érdemes letelepedni, végig-
járta szinte egész Pest megyét, míg végül az 
az utca és az a ház fogta meg, ahol azóta 
is lakik. Úgyhogy talán az érzelmi okoknak 
volt nagyobb szerepük az ő választásában – 
közölte.
 Időközben egy másik, már itt létesített 
kapcsolata is tönkrement, de nem adja fel 
a reményt, barátnőt keres – tudhattuk meg 
–, mert egyébként jól érzi magát a városban. 
Sokan ismerik, s még senki nem éreztette 
vele, hogy gyüttmentnek tartaná.
 Papp Renáta kisgyerekként került Mo-
norra Újpalotáról. Választása akkoriban még 
nem volt – tudtuk meg. Jött, mert a szülei 
is jöttek.
 Ők pedig azért éppen ide, mert itt lakott 
a nagymama. Aki viszont itteni születé-
sű, de egyszercsak elköltözött innen még-
is, aztán idővel megint visszajött. S ha már 
újra itt volt, Renáta szülei is követték. Eny-
nyi lenne a család letelepedésének történe-
te dióhéjban – nevetett az ifjú hölgy, majd 
azt is elárulta, hogy bár nem tudja, számá-
ra még milyen költözködéseket tartogat az 
élet, most azonban még nagyon jól érzi itt 
magát, otthonának tekinti a családja által 
választott várost.
 Majercsik Erika is hasonlóképpen nyilatko-
zott. Ő Szabolcs megyéből került előbb Pest-
re, aztán Monorra – mesélte –, mégpedig úgy, 
hogy a szüleinek itt, a hegyen van hétvégi 
háza. Amikor az ezzel a házzal szembeni te-
lekre kikerült az „eladó” tábla, megvették, s 
építettek rá egy lakható épületet, amelyben 
már hat éve élnek. Pestnél és Szabolcs me-
gyénél mindenképpen jobb hely ez – véleke-
dett –, s habár azt még ő sem tudja, mit hoz 
a jövő a családja számára, kell-e még költöz-
niük, egyet biztosan kijelenthet: itt most jó.

Koblencz Zsuzsanna

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

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

06-29/411-717  • www.monoriallatorvos.hu
www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.

Állatpatikával bővült
az Ady E. utcai állatorvosi rendelő!

Monor első, a betegségek megállapítá-
sában is segítséget nyújtó (diagnoszti-

záló) szakértői kézi állatpatikája.
Rendelőnk kézi gyógyszertárában  

a leghatásosabb szerekkel  
várjuk a gazdákat.

Mikrochip- 
beültetési akció 

februárban is 
az Ady E. utcai  
rendelőnkben!

Érdeklődni: a rendelő-
ben és honlapunkon.

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

Hirdetés

Hirdetési áraink
1/1 oldal  .  .  .  .  .  .89 000 Ft
1/2 oldal  .  .  .  .  .  .49 000 Ft
1/4 oldal  .  .  .  .  .  .29 000 Ft

1/8 oldal  .  .  .  .  .  .16 000 Ft
1/16 oldal  .  .  .  .  .  . 9 000 Ft
apró:  szavanként  .  . 60 Ft

Az árak az áfát nem 
tartalmazzák!

Hirdetésfelvétel:  
Szekerka János: 06-70/607-4444
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Magyarország az európai uniós csatlakozásakor vállalta, hogy 
megfelel a közösség 98/83/EK számú irányelvének. Ez az irány-
elv az emberi fogyasztásra szánt víz minőségére vonatkozik. Az 
irányelv célja az emberi egészség megóvása az emberi fogyasz-
tásra szánt víz szennyezettsége által okozott káros hatásoktól, a 
víz egészségességének és tisztaságának biztosításával. Hazánk 
a csatlakozáskor az irányelv magyarországi alkalmazására ha-
ladékot (derogációt) kért az Európai Uniótól. Az irányelv meg-
valósulását az Magyar Állam az Európai Unió támogatásával 
az Új Széchenyi Terv keretében támogatja. 

Városunk a Monori ivóvízminőség-javításának műszaki elő-
készítése címmel pályázatot nyújtott be a Környezet és Ener-
gia Operatív Programban Derogációs víziközmű projektek elő-
készítése című pályázati kiírásra, amelyen sikeresen szerepelt, 
így 88 millió 789 ezer forint támogatásban részesült. Az önkor-
mányzati önrésszel együtt 104 millió 457 ezer forint összkölt-
ségű pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a város felmérje, mi-
lyen megoldásokkal javítható a monori ivóvíz minősége, és ennek 
megfelelően elkészítse azokat a műszaki tartalommal kapcso-
latos tanulmányokat, terveket, költségvetéseket és dokumen-
tációkat, amelyek a beruházás megvalósulásához szükségesek.

Jelenleg Monor, Monorierdő, Gomba és Bénye ívóvízellátását 
a KÖZVÁL Zrt. végzi. A ivóvizet hat fúrt kútból nyerik Mono-
ron. A kutak átlag 200 m-es talpmélységűek, egy (1. sz.) kút 350 
m-es talpmélységű. A kutak Monor város déli részén, Csévha-
raszt irányába helyezkednek el. Jelenleg négy kút (2-5. sz. ku-
tak) üzemeltetésével biztosított a vízellátás, mert két kút felújí-
tásra vár. Az 1. és 4. sz. kutak területén lett kialakítva az 1000 

köbméteres víztározó, amely a különböző minőségű nyersvi-
zek keveredését hivatott elősegíteni. Mielőtt az ivóvíz a vízmű-
telepen található 1000 köbméteres, úgynevezett Alsó-tározóba 
kerül, fertőtlenítés céljából klórgázt adagolnak bele. Az Alsó-
tározóból a vizet szivattyúk továbbítják a Monor-Monorierdői 
hálózatba, valamint a Felső-tározóba, melynek térfogata szin-
tén 1000 köbméter. A Felső-tározónál utóklórozást végeznek. A 
szivattyúk innen továbbítják a vizet a Gombai-tározóba, amely 
két 250 köbméteres medencerészből áll. Innen kapja a vizet gra-
vitációsan Gomba és Bénye község. A két település magasabb ré-
szeinek ellátása nyomásfokozóval történik. Gomba Felsőfarkasd 
településrésze jelenleg vezetékes ivóvízzel ellátatlan. 
 A tervek szerint Gomba és Bénye leválik a jelenlegi ivóvíz-
hálózatról, így a pályázat keretében csak Monor és Monorier-
dő ivóvízminőségének javítása valósul meg. A monori kutak-
ban jelenleg az ammónium, a vas és a mangán haladja meg az 
európiai uniós irányelvben meghatározott értéket. A vizet je-
lenleg semmilyen módon nem tisztítják, csupán klórgázzal fer-
tőtlenítik. A tervekben – Monor távlati vízigényét is figyelembe 
véve – egy napi 3300 köbméter teljesítőképességű vízműtelep 
megépítése szerepel. A telepen egy 180 négyzetméteres kezelő-
épület, egy 90 köbméteres vasiszapülepítő és egy 25 köbméteres 
sűrítő épülne meg. A tervezett vízkezelési technológia: ammó-
niummentesítés, vas-mangántalanítás valamint fertőtlenítés. A 
rendszer zavarmentes működését irányítástechnikai rendszer 
felügyelné. A víztisztító technológia kiépítését követően hat da-
rab kútszivattyút is ki kell cserélni, két kutat pedig fel kell újí-
tani. A projekt keretében több mint 122 kilométer vízvezeték-
hálózatot tisztítanak ki mechanikai úton, amelyet 149 mosató 
csomópont kiépítésével valósítanak meg. 

Monori ivóvízminőség- 
javításának műszaki előkészítése

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
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Annyi történelmi arculatváltozás után, ismét barátkozunk városközpontunk 
korszerűsített, átépített hangulatával. Polgármesterünk szavaival 
„karácsonyi ajándékot” kapott Monor, amikor december 16-án hivatalosan 
is átadták a megújult városközpont köztéri, első ütemét. Szalagátvágással, 
ünnepi díszkivilágítással, alkalmi mézeskaláccsal, bejglivel, forralt borral 
és teával. Illetve azzal, hogy e nagy munkafolyamat januárban – az 
olvasást, zenét és gondviselést szolgáló – emblematikus épületegyüttesünk 
átalakításának befejezésével válik majd teljessé. Az is elkészült. 
Korszakos belső változásai után most már egyedi külsőt is öltve.

ÚJ VÁROSKÖZPONT
Korszakos átalakulás

Hirdetés

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
2200 Monor, Mátyás K. u. 11.              hr@bandk.hu

A B&K Kft. ProjeKt Manager Projekt 
manmunkatársat keres.

Feladata: 
-  épületgépészeti termékek forgalmazása, árajánlatok 

kidolgozása magyarországi partnerek részére
-  meglévő vevőkör kezelése, újak felkutatása
-  piacfelmérések
-  új termékek kifejlesztésében és a termékportfolió 

kialakításában való együttműködés
-  értékesítés bővítése

elvárások: 
-  épületgépész vagy műszaki felsőfokú végzettség
-  széleskörű ismeretség és gyakorlat az épületgépészet 

területén
-  mobilitás
-  önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, 

terhelhetőség, határozottság, jó kommunikációs készség
előny: 

-  kereskedelmi gyakorlat
-  angol vagy német nyelvismeret

Munkavégzés helye: 
-  monori telephelyünkön 

Új és használt mobil-
telefonok adás-vétele

Autós navigációk • Tablet Pc  
 Kiegészítők, tartozékok  
 GSM-, GPS-gyorsszerviz

06-29/411-443
monor@elektrotime.hu
2200 Monor, Petőfi S. u. 16.

Telenor: 1200 Ft- tól
T-Mobile: 1500 Ft-tól
Vodafone: 2000 Ft-tól
Tesco Mobile: 2000 Ft-tól

Online egyenlegfeltöltés 

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!
2013-ban már                                                 is!

Nézzen szét nálunk az otthonából: www.memobike.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva

Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memo-bike@memo-food.hu

Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

Szezon előtti 
Akció!

Kerékpárok 

10–20%
kedvezménnyel!

KeréKpárcenter

A városi könyvtárnak és zeneiskolának 
otthont adó épület és környezete felújí-
tása 114 millió forintba került – mond-

ta Rajki László, a Monori Városfejlesztő Kft. 
ügyvezetője, akivel a műszaki átadáskor be-
szélgettünk. – Ebből a főtéri épülettömb 66,6, 
az udvari játszótér 10,7 milliót tett ki. Pá-
lyázatunk kiemelt része volt közfeladatot el-
látó intézményünk nyílászáróinak, padlásfö-
démének és javított, fóliázott, újracserepezett 
tetőterének, valamint homlokzatának hőszi-
getelése és újraszínezett megújítása, díszbur-
kolása. Fontos, hogy e szigetelések haszna 
hamarosan a fűtésszámlákban is érzékelhe-
tő lesz. Sikerült megvalósítanunk az úgyne-
vezett projektarányos akadálymentesítést is. 
Rámpát kapott az épület fő- illetve játszóté-
ri bejárata, a Máltai Szeretetszolgálat épü-
letrészénél lévő pedig új burkolatot és kor-
látot. A szélesen nyitható ajtó és az egyik 
földszinti vizesblokk a mozgáskorlátozot-

tak számára is használhatóan lett kialakít-
va. Az új típusú ablakoknál megváltozott a 
parapetmagasság, emiatt a radiátorokat ki 
kellett cserélni. A gépészethez, vízhálózat-
hoz is valamelyest hozzányúltunk a vizes-

blokk kapcsán. Az épület eddigi beton- és 
aszfalttenger udvarán hangulatos mini ját-
szótér épült. Ezzel egy régi adósságát tör-
lesztette a város, hiszen a belvárosban ed-
dig nem volt játszótér. Az új játékok alatt 
uniós szabványoknak megfelelő gumis ütés-
csillapító felület van. Ha az időjárás engedi, 
az addig tárolt növények is kiültetésre ke-
rülnek, kellemes zöld környezetet biztosít-
va. A különböző korosztályú gyerekeknek 
különféle játéklehetőségei lesznek. Annak 
érdekében, hogy a játékszerek hosszú távon 
szolgálják feladatukat, estétől reggelik zár-
va tartjuk majd a játszóteret.
     A Monor integrált városközpont-fejlesz-
tése projekt II/1. üteméhez tartozóan befe-
jeződött az önkormányzati tulajdonú Pető-
fi u. 12. sz. alatti üzlethelyiség külső-belső 
felújítása is, amelyet az önkormányzat bérbe 
fog adni. A tavasszal befejeződő II/2. ütem-
ben a Petőfi utcai régi postaépület is gazda-
sági szolgáltatóházzá alakul át.
 – A városközpont felújítását Monori CPP 
Konzorcium végezte, akik nagyon lelkiismere-
tesen végezték a munkájukat – hangsúlyozta 
Rajki László. – Folyamatosan egyeztettünk, 
a problémákat megbeszéltük a tervezővel, a 
műszaki ellenőrrel. A lehetőségekhez mérten 
a kisebb-nagyobb kéréseinket mindig igye-
keztek teljesíteni. Műszakilag jó minőségű 
munkát végeztek, de ez persze csak utólag 
igazolódhat majd valójában, ha néhány év 
múlva is működőképes lesz, amit most épí-
tettek.

BG
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ÁTÉPÍTÉS
Intézményvezetők a felújításról
A körforgalom kialakításának és a kerékpárút áthelyezésének szükségessége már 
bebizonyosodott. Hogy milyen kellemes lesz majd tavasszal a városközpont, milyen 
lesz nyári estéken vízcsobogás mellett, kivilágított parkosított környezetben 
üldögélni és sétálgatni, az új műalkotásokon elmerengeni, majd csak akkor derülhet 
ki. Az viszont már most is, hogy mi a véleménye a főtéri épület átépítésének 
nehézségeiről és nyereségeiről az abban működő három intézmény vezetőjének.

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

Mindannyian egyön-
tetűen úgy nyilat-
koztak, hogy az 

építkezések mindenkor ta-
pasztalható apró kellemet-
lenségei eltörpültek ahhoz 
viszonyítva, amit végered-
ményként kaptak. 
     – Intézményünknek mind 
a támogató, mind a fogya-

tékosok nappali foglalkozta-
tó szolgálata zavartalanul tu-
dott működni a felújítás alatt 
– mondta Klujber Anita a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza munkatársa. 
– Örülünk a jól záródó, eszté-
tikus ablakoknak, a rezsikölt-
ség várható csökkenésének, a 
korlát és rámpa jól sikerült ki-

vitelezésének és a terasz lefe-
désének. A játszótérnek pedig 
különösen, hiszen ott foglalko-
zásokat is tudunk majd tartani.
 – Nagyon köszönjük a Vi-
gadónak, hogy az órák egy ré-
szét (zongora, szolfézs, zene-
irodalom) ott tarthattuk meg 
– hangsúlyozta Ruskó Róbert 
és Zsombok Erika a zeneisko-
la képviseletében. – A fúvós, 
hegedű, ütő itt maradt. Volt, 
hogy teremről teremre ván-
doroltunk, illetve villannyal 
fűtöttünk, de csak négyszer 
kellett áthelyezni a tanítási 
napokat. A vártnál is jobb 
hatást érzékelünk a hang és 
hőszigetelés szempontjából. A 
téli szünet után már minden-
ki a megszokott helyen kez-
dett. Örülünk és reményke-
dünk, hogy a jövőben a belső 
felújításra is sor kerül.

 – A Könyvtár a felújí-
tás ideje alatt is folyamato-
san működhetett. Igaz, eh-
hez 50 ezer kötetet kellett és 
kell még egyszer megmozgat-
nunk – mondta Hajdú Zoltán-
né igazgató. – Köszönjük a 
Kossuth iskolának, hogy meg-
felelő helyet biztosított ne-
künk átmeneti működésünk-
höz. Köszönjük a városnak, 
az önkénteseknek a figyelmes, 
szeretetteljes, aktív partneri 
segítséget, ami minden vára-
kozásunkat felülmúlta. Bár 
látogatottságunk – főképp a 
gyerekek részéről – csökkent 
az utóbbi negyedévben, de öt-
leteink és megnövekedett lehe-
tőségeink új lendületet adhat-
nak munkánknak. Így például 
a földszintre tervezett fogadó-
helyünkön teljes körű szolgál-
tatást tudunk majd biztosíta-
ni a mozgáskorlátozottaknak 
is. Segítőinkre ismételten szá-
mítva, március végéig szeret-
nénk teljesen visszaköltözni, 
olyan könyvtárként tovább-
működve, ahová szívesen tér-
nek be, és ahonnan az olvas-
mányokkal és információkkal 
elégedetten távoznak a láto-
gatók.

Bolcsó Gusztáv

„A Könyv-
tár a fel-

újítás ideje 
alatt is fo-

lyamatosan 
működött.”

Farsang a     2013. február 9.

Welcome drink
5 fogásos  

büfévacsora

Korlátlan 
fogyasz-

tás!

Helyfoglalás: 06-20/824-8823, 06-30/395-4834
Monoron a városközpontban (Kossuth L. u. 65-67.)

Gombás korhelyleves
Kakaspörkölt túrós csuszával
Ropogós kacsacomb párolt 
káposztával
Juhtúróval és lilahagymával 
töltött sertésborda
Töltött káposzta
Farsangi fánk

A legjobb  jelmezben érkezők  
között ajándékot sorsolunk ki!

5500 Ft/fő

Vigadó 
étteremben

Gobelin  
és képkeret

Ivánszki Zoltán
2200 Monor, Katona J. u. 37.

Tel.: 06-30/214-7167,  
Tel./Fax: 06-29/415-874

Gobelinek  
nagy választéka 9 gyártótól.

Minőségi fonalat 550-féle színárnyalatban  
találhat, kedvező áron.

Himzőcérna, kézimunkaalap, tű, egyéb kellékek.  
Tekintse meg üzletünkben!

Törött üvegét javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott számlát adunk.

Hőszigetelt üvegek.
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Ha papíron még nem is, de építészetileg 2013 január végére nagyjából lezárult Monor Integrált 
Városközpont-fejlesztése. Az egész városközpontot megújító, uniós támogatásból megvalósuló projekt 
nem csak belváros közterületeit rendezte, de a művészeti alkotások megvalósítását is támogatta. Az 
egyik, a Szövetség ’39 Művészeti Bázis által létrehozott, MUKI–PIX terülő művészeti rendszer.

VÁROSFEJLESZTÉS
Üzennek a világító térkövek

Egy érdekesség a régi időkből: a környé-
ken lakók kacsáikat színnel jelölték meg, 
és kiengedték őket a tóra. Este az álla-
tok maguktól jöttek haza, és mindegyik 
kacsa megtalálta gazdáját.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

„Sziasztok! Hallottam hogy „témát” kerestek a Monori műalkotáshoz! Én monori vagyok, itt nőttem 
fel, és semmi pénzért se mennék el innen! ...Minden sarok egy emlék, úgyhogy még gondolkozom, mi 
lenne a megfelelő story, nektek!... De van valamim, amiről bármelyik monori fiatalt megkérdezed, biz-
tosan azt fogja mondani, hogy az miatt is büszke, hogy monori! ...Csináltam egy monori életvitelről 
szóló Rap CD-t! ami sok monori szivét megdobogtatja, kapom a visszajelzéseket! Ha jobban megfigye-
led a logót, alul benne van az irányítószámunk! Tisztelettel Szurok László.”

A vasúton túli terület régen egy nagy 
mező volt. Itt legeltették régen az álla-
tokat, főleg a bikákat. A mai Petőfi ut-
cán hajtották végig az állatokat, ezért 
régen Bika utcának nevezték. Az 1901-
ben megalakult Monor SE ezt a legelőt 
szemelte ki, hogy megtartsák Monor 
első fociedzését. A meccs mindig úgy in-
dult, hogy el kellett hajtani az állatokat 
a pályáról. A legelő mellett volt egy bi-
kaistálló is, itt tartották a focikapukat.

Kossuth Lajos Általános Iskola előtti 
járdaszakasz (Kossuth L. u. 98.)

„A fociedzőnk neve Csoki. Romaválo-
gatott, állami gondozott fiú. A tano-
dában dolgozik, mára 4-5 korosztályt 
edz. Sikeresen nyernek kupákat, a fia-
talok példaképüknek tekintik.”

Nem kapcsolódik 
konkrét történet-
hez, de az álta-
lános iskola elé 
kerülő felületbe 
beterveztünk egy 
kis ugróiskolát is.

Monor a kosárlabdázás fővárosa.

A József Attila Gim-
názium egykori di-
ákjai még mindig 
emlegetik Simon 
Gyula tanár úr órá-
it, mikor kizavart 
mindenkit, aki nem 
ismeri fel a diakép-
ről Jónás és a cet-
hal történetét.

A Kis-tó Monor belterületén van, valamikor egy hatalmas mocsár vette körül. Na-
gyon koszos, fürdésre alkalmatlan, találtak már benne lemerült akkumulátort, 
sőt döglött lovat is. Télen nagy sportélet van itt. Levágják a nádat és korcsolyáz-
nak. Ha egy-egy torzsa megmarad, annak nagy esés lehet a vége. Szegény Kugel 
György alatt beszakadt egyszer a jég, és úgy elfagyott a lába, hogy még ma is érzi 
néha. Egyszer itt áttelelt egy gólya. A tó mellett van a szánkódomb. Kicsi és mes-
terséges, de mindenki szereti.

A Kálvin téren nemrégiben átadtak egy 
szökőkutat. Ez eredetileg egy díszkút, de 
meleg nyári napokon a gyerekek nem 
tudnak ellenállni a kísértésnek, hogy be-
lemásszanak. A környékbeli cigánygye-
rekek nemigen láttak még szökőkutat 
azelőtt, igen megörültek neki, pancsol-
tak egész délután. Ez igencsak felbosz-
szantotta a városvezetést, és biztonsá-
gi őrt állítottak a szökőkút mellé, hogy 
ne engedjen oda senkit. Ez nem volt na-
gyon hatásos, a gyerekek visszabeszél-
tek neki. Kiss Dávidnak eszébe jutott a 
megoldás: biztonsági őr helyett egy 
vénasszonyt állított a szökőkút mellé, 
akinek meghagyta, hogy fegyelmez-
ze meg a kölyköket, de ne káromkod-
jon! A cigányasszony néhány sallerrel 
elrendezte az ügyet.

A városközpont több pontján megvalósult 
alkotásokat már sokan felfedezték ma-
guknak az elmúlt két hónapban. Gye-

rekek és felnőttek egyaránt szívesen nézegetik 
és játszanak az interaktív térkövekkel, főképp 
az esti órákban. Bizonyára sokan rájöttek már 
közülük, hogy minden egyes térkőnek a vá-

roshoz kapcsolódó üzenete van. Az utalások 
sokszor magától értetődőek, máskor némi ma-
gyarázatra szorulnak. Összeállításunkban rész-
letesen bemutatjuk a térkövek által elmesélt, 
Monor hagyományaihoz és jelenéhez hozzá-
tartozó történeteket. Továbbá azokat a kör-
nyéken jelenleg élő emberektől, kisboltok kö-

zönségétől, újságcikkekből gyűjtött, valós és 
nem valós személyes történeteket és mende-
mondákat is, amelyek az alkotást létrehozó 
művészeket inspirálta. Újságunk következő 
számából azt is megtudhatják az érdeklődők, 
hogy a művészek hogyan valósították meg ezt 
az összességében 20 négyzetméteres alkotást.



A betyár Tarka Bandinak gyermeke született, ő pedig a bandájával együtt haza-
ment, hogy megnézze újszülött fiát. A felesége még gyenge volt, más asszony pe-
dig nem volt a háznál, ezért a szomszédasszonyt hívták át, hogy vacsorát készítsen 
nekik. Ez a szomszédasszony egyszer Pestre indult a vásárba. A biztonságosabb 
út érdekében több kocsi is indult egyszerre. Tarka Bandi és bandája megtámad-
ták őket és mindenkit leparancsoltak a kocsiról. A szomszédasszony felismerte 
őket, és így kiáltott: „Nem főzök én kendteknek még egyszer mákos gubát! Csak 
azt lessék kendtek!” Erre Tarka Bandi és a bandája eltakarodott.

Római katolikus templom melletti 
járdaszakasz (Kossuth L. u. 83.)

Fönn a Lapos-
hegy en, pinceásás 
közben akadtak 
mamutcsontok-
ra, és sokféle csi-
szolt kőkorszaki 
szerszámra. Ezek 
egy része a Nem-
zeti Múzeumba 
került.

Magócsy Lajos fontos, központi személy volt Monoron, a mo-
nori Edisonként is emlegetik elmés találmányai miatt. Ikoni-
kus találmánya a pumpás kék kút, amit akkor fejlesztett ki, 
amikor Monoron felütötte a fejét a tífusz. Kútja télen-nyáron 
képes tiszta vízzel szolgálni, a higiénia a betegség ellenszere. 
A kúton megtalálhatjuk Magócsy emléktábláját. Magócsy La-
jos szőlősgazda is volt, ahogy Monoron mindenki. A mondás 
úgy szól, hogy nem is igazi monori az, akinek nincs pincéje. 
Szívesen töltötte idejét borozgatással, jókedvében gyakran 
nótára fakadt. Jó néhány saját verse, rigmusa ismert. Rímeit 
fatáblákba vésték, a pincék ajtaját a mai napig ezekkel díszí-
tik. – Jön az magátul, de főképpen a jó bor szagátul! –ma-
gyarázza dalos kedvét. Nótáit veje, Petrik Sándor zenésítette 
meg. Magócsy Lajos bácsi nevét a mai napig sokan emlege-
tik, a monori közemlékezet fontos része.

Lovak a kályha mellett, dalnokok a Sintár pincében.
„Egy téli délután kölcsönkértük Kugel Vili bácsitól a szánt 
és a lovakat, hogy azzal vonuljunk fel a hegyre a sógorral, 
Csoltkó Bandival – meséli vendéglátónk, s már ezen az ár-
tatlan mondaton felnevet, ő ugyanis ismeri a végkifejletet – 
Vili bácsi beleegyezett, de figyelmeztetett bennünket, hogy 
a szánkó régóta nem volt használatban, eléggé ki van szá-
radva. Nem számított, mentünk lelkesen, a szánkó minden 
ízében recsegett, néha felszaladtunk a betonra, ahol viszont 
nem volt hó egyáltalán, fel is borultunk útközben. Végül csak 
kiértünk a pincébe, leöblítettük a viszontagságokat. De ad-
digra már olyan rossz idő lett, hogy megsajnáltuk a lova-
kat, hát behoztuk őket is a pincekamrába, ne fagyoskodja-
nak szegények odakint. Nyolcan voltunk akkor már abban 
a szűk helyiségben, de valahogy befértek a lovak is, és egé-
szen jól elvoltak a kályha közelében. Hogy mi mennyire jól 
elvoltunk, azt talán nem is kell részleteznem.”

„Szia! Remélem, tegezhetlek? Hát ne-
kem ilyen humoros volt, nem tudom, 
hogy jó-e, de leírom... Monoron min-
den évben szoktak Strázsahegyi teke-
rőt rendezni és én meg a barátnőm (Deli 
Nikolett) pályaőrők voltunk... Mi akkor 
a Nemzetőr Általános Iskolához tartoz-
tunk... És véletlenül az Adys sulisok felét 
rosszfelé írányítottuk a pályabejárós kö-
rüknél. De még gondolkozok, hogy van 
még más is. Szép estét! A strázsahegyi 
tekerő egy amatőr kerékpárverseny, 
amin az össze általános iskolás indul.” 
Juhász Bernadett levele.

Közösség

Február  |  2013. 02. 05. Monori Strázsa  |  11



Közösség

12  |  Monori Strázsa 2013. 02. 05.  |  Február

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1 2 3 4 5 6 7 8

                                      1         2           3          4

A
   

   
   

   
 B

   
   

   
  C

   
   

   
 D

Volt egy történet a Bajcsy-hentes kolbászáról, tudniillik ku-
kacos volt az ő kolbásza, melyet a fiatalok a bor mellé vet-
tek, borkorcsolyának. Ám két kancsó bor után már úgy érez-
ték, végül is ehető, a harmadik után pedig már nagyon jónak 
érezték. Így terjedt el a híre a strázsahegyi bornak, hogy még 
az ételmérgezés ellen is nagyon jó :)

Az állatbörzéről, ami mindenképp szokott ott lenni: béka, 
aranyfácán, galamb, kínai kopaszkutya, papagáj, süni, hör-
csög, póniló és a legfontosabb!! ÓRIÁSI DUGÓK, a közlekedés 
megreked. Havi egyszer tartják.

Tódor Guszti egy jópofa, színes figurája a 
város közelmúltjának. Egyszer meghal-
lotta, hogy erős fiatalokat keresnek ejtő-
ernyősnek. Ő is jelentkezett, egy barátjá-
val együtt. A beavatás, vagy úgy tetszik 
felvételi során megnézhettek lentről egy 
bemutató ugrást. Három ember ugrott 
ki egy repülőből, de csak két ernyő nyílt 
ki. A jelentkezők nagy része visszariadt. 
Tódor Guszti megkereste a lezuhant ka-
tonát, és kiderült, hogy csak fabábu..
A fickó egyébként halottszállító volt, 
egy fekete Robur volt a halottaskocsi. 
Tekintve, hogy gyakran ivott, történ-
tek vele érdekes dolgok. Egyszer, órá-
kat késtek egy temetésről, mert útba 
ejtették a Strázsahegy néhány pincé-
jét. Útközben vidám nótákat énekel-
tek a halottnak, hogy még egyszer jó-
kedvre derítsék!

Forrás áruház melletti járdaszakasz
(Forrás u. 2.)

Forrás áruház melletti járdaszakasz
(Forrás u. 2.)

Az égett kezű gyerekekkel kapcsolatban két történet is létezik.
 Egyre több cigánygyereket kellett kórházba vinni. A baj 
mindig ugyanaz: mindkét tenyéren égési sérülések. Mikor a 
gyerekeket ellátták, újabbak érkeztek. Mikor kivizsgálták a 
rejtélyes betegség okát, felfedezték, hogy az egyik házban 
a forró kazán billeg és gyakran felborul. A szeleburdi gye-
rekek állandóan magukra borították. A kazán stabilizálása 
után nem történt több baleset.
 A kályhás: a cirkuszos kocsikban dobkályha volt. Ahhoz 
hogy el tudjanak menni mellette, a kezükkel védték magu-
kat, és ez néha nem sikerült a szűk hely miatt. Általában a 
kicsik, a gyerekek égették meg a kezüket.

Egy képsorban feldolgoztuk a cigányte-
lep lakóházainak evolúcióját is.

Dr. Dudás Jenő ny. főállatorvos és művészeti vezető: újabb 
csokor az Őszirózsákból:
 „Végignéztem a társaságon és megkérdeztem tőlük: Mond-
ják, maguk  komolyan gondolják, hogy ebben a korban még 
táncolni tanulnak?”
 Mazsorett műsor – A műsor rövid és pörgős „Inkább mond-
ják azt: kár, hogy  vége, mint: hagyják már abba!” Ez mazso-
rett, nem ám mamorett!
 Cigány tánc – A Dudás-féle cigány show a legsikeresebb 
műsoruk. A cigány  tánc nagyon gyors, ennek ellenére a cso-
port ragaszkodott hozzá, hogy betanulja. Egy könnyed sá-
toros bevonulás után hármasával bújnak elő a táncosok a 
sátorból. Három mozog, a többi pihen. Így azt a benyomást 
keltik, hogy a monori nyugdíjasok milyen jól bírják a tempót.
Idős koruk ellenére nagy sikereket érnek el kitartásukkal. 
Jelszavuk: „Nem csak  magunkat, hanem másokat is szóra-
koztatni akarunk!”
 Éves fellépéseik száma első évben 9 volt, 2005-re elérte a 
24-et, amikor pedig  Tánc kategóriában második helyezést 
értek el a nyugdíjasok Ki mit tud?-ján, annyi felkérést kap-
tak, hogy már nem is tudták mind elvállalni. Nyugdíjas-ta-
lálkozókon számon tartják és hívják őket, például Fehérvár-
ra, Pécsre, Debrecenbe és Budapest valamennyi kerületébe. 
Ebből a sikerből táplálkozva Monoron már a negyedik orszá-
gosra bővülő nyugdíjas-találkozóra készülnek az Őszirózsák.
(Monori fények és árnyak, 84. old.)

„Hujjogatnak, ütik-vágják az üstház oldalát, és mégsem ment el az eszük.” Létezik a Monori Galamb-
egyesület. A galambászás is lokálpatriotikus dolognak számít.
 A galambászok nagy zajt csapnak, püfölnek, meg kurjongatnak, hogy megijesszenek két fönt szál-
ló galambfalkát, ettől összekeverednek, és mikor visszaereszkednek az udvarokba, kiderül, hogy a saját 
falka hozott magával idegent, az attól kezdve az új gazdáé lesz. Helyi galambfajta a „monori keringő”.

1927. szeptember 14-én Kaszala Károly, 
egykori első világháborús pilóta, új ma-
gyar és világrekordot állított fel, amikor 
a Monor és Mátyásföld közötti 50 km-
es távot 13-szor megtéve, zárt körön le-
szállás nélkül 746 km-t repült 9 óra 21 
perc alatt. Később leszállás nélkül re-
pült az olasz fővárosba, ahol az L-2 re-
pülőgépre felfestették a Róma nevet.
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Azt hogy a delet a Magyar Rádióban 
harangszó jelzi, egy monori polgárnak 
köszönhetjük. Dr. Borzsák József gim-
náziumi tanár kérte levélben korábbi 
gimnáziumi diáktársától, Szőts Ernőtől a 
Magyar Rádió akkori vezérigazgatójától. 
A levél eredménye közismert: 1928. áp-
rilis 1-jétől az Egyetem téri templom ha-
rangja szólt délben a rádióban. Forrás: 
Monori krónika 1398-1998 (144-147.o.)

A monori fagyi mindenkit ide vonz, nem 
csak kiváló ízvilága miatt, hanem óriási 
átlagon felüli gombócai miatt is. A gom-
bócok kétszerakkorák, mint máshol, de 
ugyanannyiba kerülnek. Megfigyelése-
ink szerint egy átlagos magyar középma-
gas barnahajú férfi 3 gombóc fagyival éri 
be, egy középkorú nő 2-vel, egy kamasz 
fiú 4-et kér. Ezek a számok Monoron is 
igazak, de a gyakorlatban ez kétszer any-
nyi fagyit jelent, mint az ország más ré-
szeiben. A monoriak aztán tudnak élni!
 A Petőfi utcát, ami ma sétáló utca, 
régen Bika utcának hívták, mert erre 
hajtották ki a bikákat a vasúton túli le-
gelőkre. Ma nincs ott legelő, mert fel-
parcellázták a területet, Rákóczi-telep-
nek hívják, és Pestről idetelepült családok 
lakják.

Jégvirágtól Borvirágig – Újra itt a tél.
Sűrű pelyhekben hull a hó, és mindannyian a közelgő ünnepekre gondolunk. Találkozás rég nem látott sze-
retteinkkel, kellemes időtöltés, közös ebédek és vacsorák, halászlé, töltött káposzta, mákos guba és süti-süti-
süti… Reggel sokáig lustálkodunk az ágyban, heverészünk a TV előtt, hallgatjuk a cserépkályha duruzso-
ló hangját vagy kezünkben egy jó könyvvel ringatózunk a hintaszékben takaróba bugyolálva. Nincs munka 
és nincs kötelezettség, csak ünnep és öröm. Aztán észre sem vesszük, és máris kopogtat az ajtónkon a szil-
veszter és vele együtt az új év első napja.
 És ekkor már talán valami másra vágyunk. Szívesen kimozdulnánk otthonunk bágyasztó melegéből. Ki-
csit elég már a karácsonyi beigliből és a szilveszteri pezsgősüveg-durrogtatásból. A szabadba vágyunk, hi-
szen a telet nem csak az ablakból szeretnék élvezni, hanem megélni vágyjuk teljes valónkkal, hogy kipiro-
sodjon az orrunk, párát leheljünk, és hóangyalt csináljunk hanyatt dobva magunkat a fehér porcukorban. 
Persze amikor kint hideg van, jól esik, ha legalább belülről melegít valami, legyen szó egy finom teáról vagy 
csalogatóan gőzölgő forralt borról. Akik az utóbbit részesítik előnyben, azoknak ajánljuk a Monori Borút 
Egyesület januári rendezvényét.
http://www.monoriborut.hu

Forrás áruház melletti járdaszakasz
(Forrás u. 2.) Petőfi Sándor u. eleje

Monori önkormányzat előtti járdaszakasz (Kossuth L. 78-80.)

Evangélikus templom mögötti park
(Kossuth L. u. és Bajza u. között)

Az alkotás Vitéz Anna A monori szőlőmanók című mesé-
jét dolgozza fel. A történetben egy angyal három varázsla-
tos –egy ezüst (jóság), egy arany (szeretet) és egy gyémánt 
(békesség) – szőlőszemet ajándékoz a szőlőmanóknak. Ké-
sőbb egy gonosz boszorka költözik a monori agyagbánya 
mélyére, aki el szeretné pusztítani a tájat és a manókat. Elő-
ször sárkány fiát küldi el, hogy tapossa szét a szőlőskerteket. 
Mivel a sárkányt állandóan szomjúság kínozza, először ki-
iszik egy tavat. A szőlőmanók neki adják az ezüst szőlősze-
met, állandó szomjúsága megszűnik, majd pedig Erdélybe 
költözik. A boszorkány ezután lányát, egy óriási horgas cső-
rű madárt küld a manók elpusztítására. A madár először a 
szárnya alá rejti a Napot, de később megsebesül. Vergődé-
sében találnak rá a manók és az arany színű szőlőszemmel 
meggyógyítják. A madár ezután Tatára repül egy hegy tete-
jére. A boszorka tajtékzik a dühtől és elhatározza, hogy most 
már maga veszi kézbe az irányítást. Varázskotyvalékot ké-
szít, amiből sűrű, nyálkás köd száll a vidékre. Mikor éppen az 
utolsó szőlőmanót is fogságba ejti, észreveszi a vállán lógó 
tarisznyát. A manó azzal kecsegteti, hogy aki megeszi a ta-
risznyában lévő gyémánt szőlőszemet, hatalmas kincs bir-
tokába kerül. A boszorka persze megeszi, és békesség árad 
szét lelkében.  Észreveszi, hogy a táj, amit el akart pusztíta-
ni, gyönyörű szép. S bár a három szőlőszem elfogyott, de a 
három igazkincset, a jóságot, szeretetet, békességet még 
ma is őrzik Monoron.
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Hirdetés

VITI-VETŐ
VETŐMAGKERESKEDÉS

Ct.: VITÁLIS ISTVÁN

Monor, 
Kistói u. 88.

Telefon: 
06-29/412-469 

06-20/9-625-984
E-mail: vitiveto@monornet.hu

Jön a tavasz!
Vetőmagok, műtrágyák  

széles választékban. Nyitva: H-P: 800-1700, Sz: 800-1200

VISzoNTeLadókNak kedVezméNy!
az aluljáró és a „víz” nem akadály! Nyitva vagyunk!

Megrendelések megbízható, gyors teljesítése 20 éve működő üzletünkben.

Nevem a garancia: 
VITÁLIS = éLeTerőS

www.vitiveto.hu

Nyitva tartás: H–P: 7.30–18.00, Sz: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050   •  E-mail: monor@memo-food.hu

Tájékoztatjuk a kedves állattartókat, hogy megkezdtük a sokak által már ismert, 
kiváló minőségű Vitafort tápok forgalmazását.

Minden háznál tartható haszonállat számára kínálunk komplett takarmánykeveréket.
Ízelítő a kínálatunkból:

Dabasi hízó, Dabasi malac, Árutojó, Kacsa nevelő, Pulyka nevelő, Tejelő tehéntáp, 
Bárány nevelő, Nyúl hizlaló, Vegyes dara, Borsós dara, Borjú nevelő… stb.

ÚJDONSÁG!
TÁPOK ÉS TAKARMÁNYOK MONORON!

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

Az egylet január 15-ére hívta össze ta-
lálkozóra azokat a személyeket és szer-
vezeteket, amelyek előzetes jelentkezés 

alapján részt kívántak venni a Bacchus tér 
fásításában. Elfogadta a szervezők meghívá-
sát André Zoltán, a NEFAG Zrt. Monori 
Erdészetének igazgatója is, aki javaslatokat 
fogalmazott meg a fásítással kapcsolatban. 
Hangsúlyozta, hogy a befektetett munka csak 
akkor hozza meg a várt eredményt, ha a je-
lenleg ismeretlen összetételű talajba megfele-
lő növények kerülnek. A fásításra erdészeti 
módszert javasolt, mivel véleménye szerint 
jelen esetben ez a leginkább költséghatékony 
megoldás. A technológia ugyanakkor meg-
követeli, hogy az ültetés utáni három évben 
folyamatosan gyomtalanítva legyen a facse-
meték körüli terület és szükség esetén az ön-
tözés is megoldott legyen. A kijelölt terület 
fákkal történő beültetését 4 sorban, külön-
böző fafajták megválasztásával javasolta.  
A technológia sajátossága, hogy az ültetés 
utáni egy-két évben nem lesz túl látványos 
a terület, de nagyjából öt év alatt a cseme-
ték a három méteres magasságot is elérik, 
és teljesen zárt lombozatukkal határozottan 

keretezik majd a Bacchus teret. A fasor mel-
lett a belső részekre is javasolta a faültetést, 
amennyiben ezt a talajviszonyok lehetővé te-
szik majd. Ennek érdekében próbafúrásokat 
kell végezni, mivel az egyméteres termőföld-
réteg, amellyel a korábbi szemétbányát le-
fedték, nem biztos, hogy mindenütt egyen-
lő vastagságú. Felhívta a figyelmet arra is, 
hogy az első három évben elengedhetetlen 
a fasorok közeinek tárcsázása és a faközök 
kapálása. Az erdészet nevében hangsúlyoz-
ta, hogy a lehetőségeikhez mérten minden-
ben igyekeznek segíteni az ültetést és az első 
évek fenntartási munkáit.
 Szöőr Levente, az erdészet korábbi igazga-
tója kiemelte, hogy hasonló technikával tet-
ték rendezetté, kikapcsolódásra alkalmassá 
a Kistói út mellett lévő Tavas parkot is. A 
terület azóta ligetes hangulatával szolgálja 
a környékben élőket és a város lakosságát.
 Balogh Péter, a fásítást kezdeményező lo-
kálpatrióták elnöke köszönetét fejezte ki a 
támogatásért az egyesület, illetve a pincetu-
lajdonosok nevében, emellett vállalta, hogy 
a szervezők tevékenyen részt vesznek a gon-
dozási feladatokban. Elmondta, hogy az er-

dészet javaslata előtt már 60-70, többéves 
facsemete megvásárlását és elültetését aján-
lották fel támogató magánszemélyek és cé-
gek. Ezeket is érdemes lesz elültetni, hiszen 
így hamarabb lehet látványos eredményt el-
érni, illetve fafajokban és fajtákban gazda-
gabb területet lehet kialakítani. 
 A terület előkészítését Tóth László, a 
Kerbor Kft. tulajdonosa vállalta, csupán 
arra kérte a szervezőket, hogy a mélyszán-
tás és boronálás üzemanyagköltségét térítsék 
meg. Mint kertészeti szakember, felhívta a 
figyelmet ezen munkák elvégzésének fontos-
ságára, hiszen ezek elhanyagolása esetén a 
facsemeték rosszul fejlődnének vagy elpusz-
tulnának. 
 A találkozó óta eltelt időben megtörtént 
a terület mélyszántása. Ahogy számíta-
ni lehetett rá, bizonyos területeken – ahol 
a fedőréteg vastagsága nem érte el az elő-
írtakat – a szemét is felszínre került. Ezzel 
kapcsolatban több bejelentés is érkezett a 
polgármesteri hivatalba, amelyről a szerve-
zők is értesültek. A felszínre került szemét 
összeszedését és elszállítását természetesen 
vállalták, csupán arra kérték az érintette-
ket, hogy várják meg a boronálás elvégzését, 
amely csak teljesen felengedett talaj esetén 
lehetséges. Amennyiben az időjárás engedi, 
a cikk megjelenésére már rendeződik a ki-
alakult helyzet. Tavasszal pedig sor kerül a 
facsemeték kiültetésére is. 
 A szervezők kérik a környékben élőket, 
hogy fokozottan figyeljenek terület állapotára 
és támogassák munkájukat azzal, hogy részt 
vesznek a parkosítási munkában. A Monori 
Lokálpatrióta Egylet továbbra is várja azok 
jelentkezését, aki akár anyagilag, akár fizikai 
munkával hozzá tudnak járulni a facsemeték 
megvásárlásához, ültetéséhez, gondozásához. 
Várják jelentkezésüket a baloghp@inext.hu 
e-mail címen vagy a 06-30/986-9371-es te-
lefonszámon.

Papp János

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS
Megkezdődött a Bacchus tér parkosítása
A Monori Lokálpatrióta Egylet és a Téglagyári pincék tulajdonosai kérelemmel fordultak a Monor 
Városi Képviselő-testülethez, hogy járuljanak hozzá a volt szemétbánya területén kialakított Bacchus 
tér fásításához. A testület a januári ülésén támogatta a civil kezdeményezést, a szervezők pedig nem 
késlekedtek, rögtön el is kezdték a megvalósításról az egyeztetést és a terület előkészítését. 

 Öt-tíz év, és hasonló tájkép fogadja majd a Bacchus térre látogatókat



TÉLI HALLÁSHETEK Hozza be hirdetésünket, és 
megajándékozzuk Önt!INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS  

HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!

www.victofon.hu
a             -on is

A kép csak illusztráció.  
Az ajándék készpénzre 

nem váltható!

Az akció 2013. január 2-tól a készlet erejéig tart.  
A részletekért érdeklődjön audiológusánál.

2200 MONOR, BALASSA U. 1.
06-30/337-1294

 

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

február 20-án és 25-én 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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Monor, Kossuth Lajos u. 71/A

Tel.: 06-70/429-4306

GRAFIKAI STÚDIÓ
Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Névjegykártyák
 egyoldalas fekete-fehér

egyoldalas színes

Fekete-fehér  
nyomtatás A4 

Színes nyom- 
tatás A4

Fotónyom- 
tatás A4 

 6 Ft/db-tól

 32 Ft/db-tól

500 Ft/db

 11 Ft/db-tól

 15 Ft/db-tól

JOGOSÍTVÁNYSZERZÉS

a Gyarmati Tanoda  
Autós-Motoros Iskola  
szervezésében Járművezető-

képző tanfolyamot 
indítunk  
Monoron  
a Nemzetőr  
Általános 
Iskolában. 

A költségekre kamatmentes 
részlet, a tanuláshoz CD-t 
adunk ajándékba. 
Tanfolyamainkat folyama-
tosan, minden hónapban 
indítjuk.

Jelentkezés:
Dankos Antal: 
+36-30/254-0626 
Bolyhos Lajos: 
+36-30/968-1763
Nagy Géza: 
+36-30/942-8113 
Péter László: 
+36-30/965-3627
Gyarmati György:
+36-30/962-1816 
Beiratkozás: 
2013. március 1-jén  
17.00 órakor  
Monor, Nemzetőr u. 
22–26. alatt. 

VEZESSEN VELÜNK, EZREKET SPÓROLHAT!



Közösség

16  |  Monori Strázsa 2013. 02. 05.  |  Február

Mivel más-más gene-
rációk valóban más-
más félszavakból ér-

tik egymást, ma már azon 
is csak bizonyos korosztályok 
képesek nevetgélni, hogy Mo-
noron a 60-as, 70-es években 
úgy tartotta a fáma: a tűz-
eseteket a keletkezésük előtt 
nyolc nappal be kellett jelen-
teni a helyi önkéntes tűzol-
tóknál, hogy azok aztán ide-
jében a helyszínre érhessenek.
 Nem voltak még hivatá-
sos tűzoltók Monoron, ami-
kor Fekete Sándor a cukor-
baja miatt leszerelt a fővárosi 
tűzoltóktól, de a hivatástól 
nem volt képes megválni, s 
átvette a monori önkéntesek 
irányítását.
 István, a fia emlékezete sze-
rint ez ’73-ban lehetett, a pa-
pának ugyanis akkor mond-
ták az orvosok, hogyha vigyáz 
magára, még elélhet huszon-
öt évig is. És napra ponto-
san addig élt: ’98-ban halt 
meg, 74 évesen. Pedig egyál-
talán nem vigyázott magá-
ra, a mindene volt a hivatás, 
annak rendelte alá jóformán 
még a családja életét is. 
 Náluk, az Acsádi utcában 
volt például az állandó ügye-
let. Emiatt aztán a három fia 
se nagyon tehette ki a lábát 
otthonról, hiszen bármikor 
történhetett valami. 

 A tűzoltólaktanya a Kos-
suth Lajos utcai gyógyszertár 
helyén volt, a Vigadó köze-
lében. Olyan rend volt ab-
ban, hogy akár vaksötétben 
is meg lehetett találni ben-
ne a szerszámokat.
 A régi, olajfékes Csepel 
tűzoltókocsit – amin az ak-
kor még gyerek Fekete Pista 
emlékezete szerint a buszso-
főr Susányszky Lajos, Ja-
kab Gábor, Illés bácsi és 
Varga bácsi váltották egy-
mást szükség szerint – nem-
igen övezte közmegbecsülés. 
Ugyanis állítólag folyton ké-
sőn ért a helyszínre, a pesti 
vagy a ceglédi hivatásosok 
már rég a lángok megféke-
zésén tüsténkedtek, amikor 
a monori kocsi bedöcögött. 
Bántotta ez a rendkívül lel-
kiismeretes Fekete Sándor 
parancsnokot nagyon, de hát 
olyan rossz volt az a valahon-
nan már leselejtezett autó, 
hogy néha annak is örültek, 
ha beindult.
 Az új IFA akkor érkezett 
meg, amikor Fekete Pista le-
szerelt a katonaságtól, de hát 
sok baj volt azzal is. Pedig a 
TEFU vállalta a karbantar-
tását. Viszont ezek a tűzoltó-
autók eleve úgy voltak beál-
lítva – meséli Fekete István 
– hogy nyolcvannál gyorsab-
ban nem lehetett menni ve-

ÖNKÉNTESEK
Régi idők tüzei
Jelen voltam éppen, amikor ismerősöm unokája lekezelően 
legyintett a nagyapja számítógépes ismereteire, mire 
a nagyapa önérzetesen kijelentette: „neked viszont 
halvány fogalmad sincsen a csühögős vonatról, az 
olajfékes Csepelről, a Tefuról vagy a Füszértről”.

lük, mert akkor az adago-
ló letiltott, a jármű megállt. 
Ráadásul borulósak is voltak 
ezek az IFÁ-k, a kanyarban 
csak úgy csavarodtak kifelé, 
s billegett a fülkéjük is ret-
tenetesen.
 Nem volt hát könnyű dol-
guk a monori önkénteseknek, 
mégis, tagjai voltak a csapat-
nak vagy harmincan-negyve-
nen. Fekete Sándor rendsze-
resen majálisokat rendezett, s 
volt saját zenekaruk is. Ebben 
ugyancsak benne volt mind-
három fia: Pista, mint kisdo-
bos, Sándor a pisztonos, Já-
nos pedig szaxofonon játszott.
 A május elsejei zenés éb-
resztők rájuk voltak bízva, 
de olykor térzenét is adtak, 
csak úgy, a hangulat kedvé-
ért. Meg hát nyaranta, ami-
kor a szertárban a zenekari 
próbát tartották, ki kellett 
tárni az ajtókat a meleg mi-
att. S habár a népes hallga-
tóság közt akadtak, akik a 
zenészeket olykor kutyaütő-
nek nevezték, mégis szépek 
és emlékezetesek voltak ezek 
a főutcai zenés nyári esték.
 Olyasmikre azonban már 
csak a beavatottak emlé-
keznek – mint például Ba-
logh Péter, akinek az édes-
apja annakidején ugyancsak 
sofőrködött a helyi önkénte-
seknél –, hogy a katolikus 
templom tornyában tűzőr-
ség figyelte, nem gyullad-e 
ki aratáskor a gabona a ha-
tárban. S mivel a toronyba 
telefonvonalat is felszerel-
tek, arról tudták riasztani 
a lentieket. Pilóták is figyel-
ték akkoriban a tájat, s Fe-
rihegyen leszállva jelentet-
ték, ha tüzet láttak.

Egy rendhagyó könyv be-
mutatóján vehettek részt az 
érdeklődők január 30-án, a 
monori Vigadó Kulturális és 
Civil Központban. A Mono-
rért Baráti Kör és a Máltai 

Módszertanmesék a Tabánból

 Balról jobbra: 
Oláh Zsolt, Kiss Dá-
vid, Bátki Márton, 
Szabóné Kármán 
Judit, Pató Selam, 
Ugrin Dániel

Szeretetszolgálat közremű-
ködésével kiadott Jelenlét 
– módszertanmesék a telepi 
munkáról című kötet testkö-
zelből mutatja be a monori 
cigánytelep, a Tabán min-

 Rendszeresek voltak a 
tűzoltóversenyek, az után-
pótlást képviselő gyerekek 
számára is. A ’63-ban Gom-
bán rendezett megmérette-
tésen is igen szép eredmény-
nyel szerepeltek – emlékszik 
vissza Balogh Péter –, csak 
aztán hazafelé leszakadt az 
IFA kardántengelye, és Fe-
hér Béla bácsinak, a sofőr-
nek haza kellett gyalogolnia 
Monorra, alkatrészért. Ak-
koriban azonban az ilyesmi 
az életnek úgyszólván ter-
mészetes velejárója volt.
 De hiába iparkodtak a 
monori önkéntesek minden 
erejükkel, hiába áldozták 
fel a szabadidejüket tűzőr-
ségre, árvízvédelemre, tan-
folyamokra és versenyekre, 
hiába tették ki a lelküket, 
ha a felszereltségük mindig 
mögötte kullogott még az 
elvárható minimumnak is. 
Ráadásul emiatt  tűrniük 
kellett a folytonos kritizá-
lást. 
 Tűrte egy ideig néhai Ba-
logh Péter is, hogy úton-út-
félen megállítják és szemre-
hányást tesznek neki, ám 
egyszercsak azt találta mon-
dani valakinek: Monoron az 
nem úgy van, hogy a tűz-
oltók csak fejvesztve rohan-
gálnak, ha hívják őket. Mo-
nor, ez egy olyan hely, ahol 
a tűzesteket nyolc nappal 
előbb be kell jelenteni.
 Ezzel aztán az önkéntese-
ken való élcelődések sorozata 
egyszer s mindenkorra lezá-
rult. Viszont Balogh Pétert 
és Monor általa kitalált ki-
vételességét még jó sokáig, 
büszkén lehetett emlegetni. 

Koblencz Zsuzsanna

„Fekete Sán-
dor a cukor-
baja miatt 

leszerelt a fő-
városi tűz-
oltóktól, de 
a hivatás-

tól nem volt 
képes meg-

válni.”

„Monor, ez 
egy olyan 

hely, ahol a 
tűzesteket 

nyolc nappal 
előbb be kell 

jelenteni.”

dennapjait, és a segítők ál-
dozatos, olykor küzdelmek-
kel teli munkáját. 
 A könyvet Szabóné Kár-
mán Judit romo lógus, egye-
temi oktató kerekasztal-be-

szélgetés keretében mutatta 
be, mely résztvevői azok a 
segítők voltak, akik nélkül 
nem jöhetett volna létre a kö-
tet. Ők azok, akik minden-
napi áldozatos munkájuk-
kal járulnak hozzá a telepi 
emberek életének jobbításá-
hoz, a Tabánban élő cigány-
ság társadalmi felemelkedé-
séhez. 
 A könyv híd lehet a ma-
gyarság és a cigányság között, 
sorait olvasva pedig arra is 
választ kaphatunk, hogy ci-
gányok és nem cigányok is 
megférnek egy asztalnál, ha 
nem gyűlölettel, hanem mint 
ember az emberhez közelíte-
nek egymáshoz. 

varga
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MARKET CENTRAL
Nem érdemes tovább várni!
Akár 70%-kal olcsóbban is vásárolhatunk a Market Centralban lévő 
üzletekben. Az akciók azonban már nem tartanak sokáig, hiszen 
a legjobb darabokat hamar elkapkodják az élelmes vevők, az 
üzleteket pedig lassan a tavaszi kínálattal kezdik feltölteni. 

Hirdetés

Több mint 100 év tapasztalat! 
Kizárólag cégünk által készített (nem kínai) termékek!

HUNGR ÁNIT BT.
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS

Amennyiben február 28-ig rendel nálunk síremléket, 
csupán bruttó 187  000 Ft-ért  
méltó emléket állíttathat  
elhunyt szeretteinek!
Az ár tartalmazza: egyes gránit párnás 
síremlék megmunkálva,  
1 db fedlapba fúrt  
virágtartó,  
1 név és évszám bevésése,  
monori temetőbe szállítás,  
összeállítás, temetőfejlesz- 
tési hozzájárulás, áfa. 

Gránit síremlék  
álló fejrésszel már 
207  000 Ft-tól!
Másfeles gránit síremlék  
már bruttó 347  500 Ft-tól!

Urnás gránit síremlék már 
bruttó 78  000 Ft-tól!

2200 Monor,  
Dr. Csanádi  

György u. 10.
(Gomba felé az 

utolsó aszfaltos utca, 
a Volántelep mögött)

Telefon: 
06-29/413-179

06-30/505-7778
Fax: 

06-29/413-564 
E-mail: 

hungranit@ 
freemail.hu

Nyitva: 
H-Cs: 700-1630,  

P: 700-1600

Téli 
akció!

Meglepetések,  
plusz költségek nélkül!

www.hungranit.hu

A Market Centralba nem csak azért érdemes 
ellátogatnunk mostanában, hogy a pénztár-
cánkat kényeztessük. Amennyiben a hasun-
kat és az ízlelőbimbóinkat sem szeretnénk 
elhanyagolni, keressük fel a Sherry Peking 
éttermet! Mi minden kategóriában a legjob-
bakat és legsikeresebbeket gyűjtöttük egy 
helyre. A szegedi székhelyű, Magyarország 
legnagyobb, 48 tagú kínai étteremből álló 
hálózat tulajdonosai az elmúlt 17 évben bi-
zonyították, a kínai konyha a ma-
gyar gasztronómiai kultúra részé-
vé vált. Természetesen ezért 
ők is sokat tettek, hiszen a 
hagyományos kínai éte-
lek mellett egytál magyar 
ételekkel is várják az éhes 
vendégeket. Bár az étlap ösz-
szeállításában visszatükrö-

ződik az étterem magyaros jellege, valameny-
nyi éttermükben kizárólag kínai szakácsok 
főznek. Az ételek így egyszerre lesznek fino-
mak és egészségesek, hiszen a kínai konyha-
technika nagyon sok friss zöldséget használ, 
és odafigyel az öt elem és öt íz egyensúlyá-
ra. A friss alapanyagokból rövid ideig tartó 
párolással és hirtelen sütéssel a tápanyagok 
és a vitaminok nem vesznek kárba, hanem 
a vendégek tányérjára kerülnek. 
 Talán mondani sem kell: az étterem-

lánc népszerűségében az is nagy 
szerepet játszik, hogy a ki-

váló minőséghez kedvező 
árakat is kínálnak. Aki 
nem hiszi, járjon utána 
februárban, amikor min-
den meleg ételt 10% ked-

vezménnyel kínálnak!

48 étterem közönsége 
nem tévedhet!

Érdemes hát legké-
sőbb a következő 
hétvégén felkeres-

ni a környék legnagyobb 
bevásárlóközpontját!
 Ízelítőül az akciókból: 
 PlayersRoom: 
30-50% kedvezmények.
 Charles Vögele: a téli kollekciókra akár 
70% kedvezmény.
 Euronics: több mint 500 termék beszer-
zési áron, 5-50% kedvezménnyel.
 Líra könyv: a Valentin-napi akcióban 
könyvek már 999 Ft-tól, szépirodalmi köny-
vek 30-50% kedvezménnyel.
 KiK Textil: téli kiárusítás: tetőtől tal-
pig felöltözhetünk 9000 Ft alatt.
 További információk az akciókról a Mar-
ket Central Ferihegy és az üzletek honlap-
ján (www.marketcentral.hu).

SHERRY PEKING

-10% 
kedvezmény februárban

minden meleg ételre!

WWW.MARKETCENTRAL.HU
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Február 4. 17 óra, 
Vigadó emeleti folyosógaléria
Közös nevező kiállítás-sorozat
Nagy Parisa festőművész 
kiállításának megnyitója 
 
Február 6. 10 és 12 óra, 
Vigadó Díszterem
Honvéd férfikar 
Pest megyei ifjúsági hang-
versenybérlet 2. előadás
 
Február 8–10. Művelődési Ház
Országos galambkiállítás

Február 9. 14 óra, Vigadó Díszterem
Házasság világnapja
A Nagycsaládosok Monori
Egyesülete szervezésében.

Február 15. Művelődési Ház
Magyar Agrárkamara – választás

Február 16–17. 17 óra, Művelődési Ház
Katyi című darab bemutatója
A Szterényi iskola színját-
szó körének előadásában.

Február 22. 16 óra, Művelődési Ház
Szivárvány óvoda farsangja

Február 23. 14 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbeteg 
Egyesület összejövetele

Február 23. 18 óra, Művelődési Ház
Bethlen Gábor Erdé-
lyi Kör – farsangi bál

Február 25. 15 óra, 
Petőfi utcai emléktábla
Megemlékezés a kommu-
nista diktatúra áldozatai-
nak emléknapja alkalmából

Március 4. 
Vigadó emeleti folyosógaléria
Közös nevező-kiállítássorozat
Magyar Miklós festőművész 
kiállításának megnyitója 

Március 7. Művelődési Ház
Nőnapi operett Leblanc Győzővel

További részletek és jegyrende-
lés: a 06-29/413-212-es telefon-
számon vagy a vigado@vigadokft.
hu e-mail címen, illetve a Viga-
dó honlapján: www.vigadokft.hu.

2013. FEBRUÁR

A Vigadó programjai

Falánk fánkfalók
A Monor Hegyessy Lions Club 2013. feb-
ruár 16-án 15 órai kezdettel Strázsahegyi 
fánkfaló néven jótékonysági fánksütést ren-
dez a Monori Pincefaluban (Strázsahegy), 
a Kövidinka soron található KultPincében.
 A klub tagjai által készített fánk mellé 
a Kerbor Kft. és a KultPince boraiból ké-
szült, különleges ízesítésű forralt bort kí-
nálunk, míg a gyerekek térítésmentesen 
fogyaszthatnak gyümölcsteát. A klub a 
befolyt összeget a monori kisegítő iskola, 
illetve a Sulipersely Diákalapítvány támo-
gatására szánja. Kérjük, jöjjön el családjá-
val, töltsünk egy kellemes délutánt együtt 
és segítsük az iskolákat, illetve az ott ta-
nuló fiatalakat!

A szervezők

A könyvtár programjai
Február 2-án 10 órától Meseszombat, feb-
ruár 6-án 10 órától Hintóka-ringóka fog-
lalkozás, február 9-én 10 órától Kézmű-
ves szombat (Tanuljunk horgolni együtt!), 
február 20-án 10 órától Hintóka-ringóka 
foglalkozás.
 Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, 
hogy 2013. február 11-től – a költözésre 
való tekintettel – a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cai ideiglenes helyünkön csak ügyeletet 
tartunk. Ez idő alatt csak korlátozottan 
vehetik igénybe szolgáltatásainkat. Meg-
értésüket köszönjük!
 Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt ideiglenes helyünkön: Bajcsy-Zsi-
linszky utca 11.

nfo

Nagyszámú közönség gyűlt össze január 25-
én Budapest belvárosának Centrál Kávéhá-
zában. A 125. évfordulóját ünneplő, kultúr-
történeti szempontból is patinás intézmény 
galériaszintjén Koday László Csokonai-díjas 
festőművészünk 40 képét tekinthették meg 
az érdeklődők. Az üzletvezető azért nevez-
te rendhagyónak a kiállítást, mert először 
fordult elő, hogy egy művész már másod-
szor (először 2006-ban) kapott lehetőséget 
náluk ilyen bemutatkozásra. Pilaszanovich 
Irén művészettörténész úgy méltatta az al-
kotót, mint aki nem öregszik, üzenete nem 
kopik. Goethe szavai szerint nem külön, de 
új világot teremt, minden kísértésnek ellen-
állva járja saját útját. Figurái derűs megelé-
gedettséggel élik világukat, kiapadhatatlan 
variációs lehetőségekkel. Életörömöt sugároz 
varázslatos ábrázolásmódja. Éppen ezért ked-

Koday-kiállítás a fővárosban

Internettanfolyam nyugdíjasoknak

velik sokan azok, akik szerint – a Pecznyik 
Ibolya által előadott Váci-vers soraival – az 
a „valami” manapság „nincs sehol”. 

B.G.

 Koday László (jobb oldalt) a kiállítás megnyitóján

A Vigadó Nonprofit Kft. pályázati lehetőség 
keretében kedvezményes, Kattints rá, Nagyi! 
tanfolyam indítását tervezi. A program tá-
mogatója a UPC Magyarország Kft., szer-
vezője a Budapesti Művelődési Központ. A 

25 órás tanfolyam során lehetőség adódik az 
internet használatának elsajátítására és gya-
korlására. A tanfolyam főbb elemei: interne-
tes keresők, művelődés az interneten, kap-
csolatteremtés, levelezés, közösségi oldalak.
 A programban való részvétel a jelképes 
1000 forint befizetését követően válik vég-
legessé. Mivel csak 11 hallgatóknak tudjuk 
biztosítani a lehetőséget, ezért a jelentkezők-
nek vállalnia kell, hogy az órák 90 százalé-
kán részt tudnak venni. Kérjük, ezt vegyék 
figyelembe! Fontos, hogy csak nyugdíjasok-
nak van lehetőségük részt venni a tanfolya-
mon! A jelentkezőket időrendi sorrendben 
regisztráljuk, majd ezt követően várjuk mi-
hamarabbi befizetésüket. Az órák tervezett 
időpontja: hétfő és csütörtök délutánonként 
16 és 19 óra között. A csoport tervezett első 
alkalma február második fele. 
 Várjuk jelentkezésüket a 06-29/413-212-es 
telefonszámon, vagy személyesen irodánkban, 
a Vigadó emeletén.

Vigadó Kft.
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MONOR Városi Önkormányzat támogatásával most
INGYENES RIASZTÓRENDSZERHEZ juthat!
Riasztórendszert igényelhet minden 
Monoron élő, bejelentett lakcímmel 
rendelkező magánszemély. 

A jelentkezés sorrendjében – díjmentes 
helyszíni felmérés után – térítésmentesen 
juthat hozzá egy komplett lakásriasztó- 
rendszerhez, amelyet profi szakemberek 
szerelnek be (1 db riasztóközpont, 
kezelőegység, kültéri sziréna, 
nyitásérzékelő, transzformátor, 
2 db akkumulátor, 3 db mozgásérzékelő).  

Ha az Ön vezetékes telefonvonala nem 
alkalmas az átjelzésre, úgy a szakemberek 
GPRS-t szerelnek fel, amelynek kauciós 
díja 10  000 Ft. Ez a kauciós díj a GPRS 
leszerelésekor visszajár.

Szerződéskötéskor az igénylő vállalja, 
hogy legalább 24 hónapon keresztül fizeti 
a – kivonuló járőrszolgálattal biztosított – 
kedvezményes távfelügyeleti szolgáltatási 
díjat, amely az átjelzés típusától függően 

havonta  bruttó 3  900 Ft  
(telefonos kapcsolat esetén)
vagy bruttó 4  900 Ft  
(GPRS-kapcsolat esetén).

Tisztelettel:
Pogácsás Tibor
polgármester

Tisztelt Monori Lakosok!

Az elmúlt években sajnos megnőtt a környéken és 
városunkban is a vagyonellenes bűncselekmények 
száma.  A betöréses lopások és rablások megelőzése 
érdekében Monor Város Önkormányzata 2013. 
február 1-jétől lehetőséget biztosít a lakosság részére 
kedvezményes riasztórendszerek igénybevételére.

Településünk lakóinak biztonsága érdekében 
igyekszünk minden lehetséges eszközzel segíteni 
a vagyon- és a személyelleni bűncselekmények 
visszaszorítását. Ezzel az akcióval a célunk az, hogy 
a lakásokba telepített korszerű riasztórendszerek 
– távfelügyelettel és kivonuló járőrszolgálattal 
kiegészítve – megelőzzék és megakadályozzák 
a bűncselekmények elkövetését, ezzel is javítva 
lakosságunk biztonságérzetét.

A jelentkezés benyújtható:
2013. február 1-jétől folyamatosan.
Az akció visszavonásig érvényes!
 
Jelentkezés és további 
információ:   
•  személyesen: Vecsés, Fő út 180. 

(Mirador-Sec Kft.)
•  interneten: marketing@mirador-sec.hu
• telefonon: 06-29/350-455
• faxon: 06-29/350-375
• honlapcím: www.mirador-sec.hu
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Mindenkinek van legalább egy könyve az életéről. Van, aki meg is írja, mások csak a 
fejükben őrzik a történeteket, s aztán az emlékeikben lapoznak vissza, ha úgy adódik, 
hogy valakivel mégiscsak szeretnének megismertetni egy-egy fontosabb epizódot.

BÖRTÖNPISTA
A tanárnőnek itt még dolga van

Kalmárné Gérus Iloná-
nak öt könyve van. A 
legutolsó, Börtönpista 

címmel, nemrégiben jelent 
meg. Zákányi Zsuzsa lekto-
rálta és készítette az illuszt-
rációkat, Granasztói Szilvia 
iparművész-művészetpedagó-
gus segítette nyomdába juttat-
ni a kéziratot, a terjesztésben 
ugyancsak e két hölgy – az író 
jó barátai – közreműködtek.
 Kalmárné Gérus Ilona ötven 
évig dolgozott pedagógusként 
Budapest egyik 9. kerületi álta-
lános iskolájában. Már nyugdí-
jasként költözött Monorra, de 
itt is kereste – és meg is talál-
ta – a kapcsolatot a művelő-
dési ház akkori igazgatójával. 
Szakköri foglalkozásokat indí-
tott cigánygyerekeknek.
 Jó ideig örömmel és ered-
ményesen csinálta. Aztán el-
fáradt, mondja. Hiszen mégis 
csak 87 éves lesz februárban.
 Annyira azonban mégsem 
fáradt el, hogy a korábbi év-

tizedek alatt felgyűlt szakmai 
és élettapasztalatait hagyja 
csak úgy kihasználatlanul he-
verni.
 Már maga az élete is olyan 
volt – rengeteg minden bele-
fért ebbe a nyolc évtizedbe 
– amelynek tanulságait sze-
rette volna másokkal megosz-
tani. Erről szól ez a legutóbbi, 
Börtönpista című, igaz törté-
netekből összeszőtt regénye is: 
a háború ötödik évében, ro-
mok és halottak, deportálá-
sok és embertelen törvények 
közt az emberségről, a mások 
elfogadásáról, az életben való 
eligazodásról és ösztönös, be-
lülről vezérelt cselekedetekről. 
 A hátrányos helyzetűek közt 
találta meg Gérus Ilona az iga-
zi élethivatását. Ezért is tanult 
népművelést és drámapedagó-
giát utóbb, amikor már megta-
pasztalta, mekkora erővel bír a 
játék, és a „kibeszélés”, s nem 
csak a gyerekek, hanem a fel-
nőttek között is.

 Első könyvéért, a Dráma-
játékokért bement egy bör-
töntiszt az iskolába, hogy 
kérjen belőle egy példányt, 

Hirdetés

hátha hasznosítani tudják 
a fogvatartottak körében is. 
Aztán bement még egyszer, 
hogy kellene ebből több is, 
mert „a rabok egymás kezé-
ből tépkedik ki”.
 A Börtönpistát ugyan 
nemigen tépkedik egymás 
kezéből az olvasók, mégis 
írója szemérmes dicsekvés-
sel elmeséli: adott egy pél-
dányt a zöldségesnek, aztán 
egyszercsak azt látta, hogy 
két asszony egymásnak olvas 
valamit egy könyvből az üz-
let előtt. Közelebb érve lát-
ta, hogy az ő könyve volt ná-
luk. Nagy érzés tud lenni az 
ilyen: meghatódott ő is.
 Tökölre készül most, a bör-
tönbe, író-olvasó találkozó-
ra. Felolvasni a Börtönpistát. 
Úgy izgul, mint egy gyerek, 
meséli, de jó érzés ez is: biz-
tos benne, hogy adni tud va-
lamit mindabból, amit már 
megélt, megtapasztalt. Hát-
ha hasznára válik másoknak. 
 Közben készül a követke-
ző könyv megírására is.
 – Nem én akarok írni – 
szögezi le –, a könyvek akar-
ják velem megíratni magukat. 
Emiatt vagyok én hosszú életű. 
Nekem még dolgom van itt.

Kertész Zsuzsa

Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

Februári
akció!  
A készlet erejéig.

Minőségi 
borok, 

whiskyk, 
likőrök, 

pálinkák 
nagy 

választéka!

Telefon: 06-70/317-5633
Nyitva: Hétfőtől péntekig: 7.30–18.00
szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárvaAK

Aranyászok ü. 0,5 l  #    149 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.   149 Ft
Heineken  0,33 l üveges   179 Ft
Dreher  0,5 l üveges     179 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.   169 Ft
HB sör  0,5 l dob.   149 Ft
Frostenburg sör 0,5 l dob.   102 Ft
Prince sör dob. 0,5 l /# 119 Ft   /  110 Ft
Pincemester fehérbor 2 l   459 Ft
Pincemester vörösbor 2 l    499 Ft
Rauch Ice tea őszi, citrom 1,5 l   219 Ft
Nestea 1,5 l (őszi, citrom, mangó, szilvás)   269 Ft
Piroska szörp 0,7 l   399 Ft-tól
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   95 Ft
Aquarius ásványvíz 1,5 l.   42 Ft
Apenta málna 1,5 l    149 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l   309 Ft
Coca Cola 0,33 l dob. #   99 Ft
Redd bull 0,25 l dob. #   249 Ft
Bomba 0,25 l dob.   119 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.   129 Ft
Adrenalin XXL dob. 0,5 l /# 169 Ft   /  149 Ft
Julius konyak 0,7 l   1290 Ft
Jägermeister 1/1 l   3990 Ft
Olympos citromlé 1 l   199 Ft
Alpiland UHT tej 1,5% 1 l   159 Ft
Milka csoki 300 g   599 Ft-tól
Milka csoki 100 g   169 Ft-tól

Ariel 4,75 l     2390 Ft
Ariel 8 kg mosópor   4690 Ft
Ariel 10 kg mosópor   4990 Ft
Ariel kapszula 32 db   2490 Ft
Persil duo kapszula 15 db   1190 Ft
Quick Star mosópor 9 kg   999 Ft
Silan 1 l   399 Ft-tól
Silan 5 l   2190 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft-tól
Coccolino 2 l   799 Ft
Pervoll 1 l   599 Ft
Karaván kávé 250 g   399 Ft
Paloma kávé 250 g   359 Ft
D. E. Omnia 250 g   599 Ft
Tchibo 250 g    1 db / 18 db-tól  379 Ft / 369 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db / 18 db-tól  389 Ft / 369 Ft
Bravos 3 in 1   279 Ft
Amigos kávé 250 g   279 Ft
Kristálycukor 1 kg   269 Ft
Kunsági liszt 1 kg 149 Ft / 139 Ft
Mamika konyhája liszt 1 kg   109 Ft
Sunol étolaj 1 l   379 Ft
Terra gyorsrizs 2x125 g   75 Ft
Simba macskakonzerv 400 g   99 Ft
Milario kutyatáp 10 kg       1490 Ft
Chappi kutyatáp 15 kg   4990 Ft
Fincsi kutyatáp 3 kg   499 Ft
Simba kutyakonzerv 1300 g#   229 Ft
Gazdi kutyaszalámi 1 kg/# 179 Ft / 169 Ft
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 A címeres tég-
lák mögött Mol-
nár Zsolt fia

Molnár Zsolt és fele-
sége nem tősgyöke-
res monoriak, az 

asszony üllői, a férj a Tápió 
környékéről való. Mégis Mo-
nort választották a letelepe-
désre, 1997-ben költöztek a 
városba. Tetszetős, nagy ház-
ban laknak két fiukkal, a 16 
éves Martinnal és a 12 éves 
Márkóval. 
 Mindebben nem lenne 
semmi különös, ha nem ke-
rült volna a házuk, sőt a ve-
lük szemközti ház elé is az a 
két különleges kerítés.
 Az bennük a különleges, 
hogy csupa ős öreg téglából 
vannak összerakva. Olyan 
régiek azok a téglák, hogy 
némelyikbe bele van ütve 
hajdani nemesi családok cí-
mere, de Dávid csillagos is 
akad köztük. Amelyeken cí-
mer nincsen, az is olyan ódon 
hangulatot áraszt, hogy az 
ember akár egy várfal tö-
vében is érezheti magát, ha 
megáll itt szemlélődni.
 Molnár Zsolt a saját gyö-
nyörűségére, akaratlanul 

létrehozott az utcában egy 
szabadtéri téglamúzeumot. 
Ehhez hasonlót legutóbb a 
kőbányai helytörténeti gyűj-
teményben láttunk, azt vi-
szont már csak az interneten 
olvasgattuk, hogy Szanyban 
egy Rugli Dezső nevű fér-
fi ugyancsak megteremtette 
a saját téglamúzeumát, ahol 
minden egyes darab eredetét 
is kikutatta. 
 Látványosság lett azóta 
az a múzeum, de Rugli De-
zsőnek könnyebb dolga volt, 
ő ugyanis kőműves. Molnár 
Zsoltnak meg soha semmi 

A gyalogos életforma állítólagos kényelmetlenségéért és lassúságáért 
bőven kárpótolja a gyaloglót a tény, hogy sokkal többet észrevesz, mint 
aki autóval jár. Akadnak gyalogos ismerőseim, akik városnéző sétákat 
tudnának vezetni nálunk úgy, hogy olyan kis utcákba, zegzugokba, 
szögletekbe kalauzolnák földijeiket, ahol azok még sosem jártak. Pedig 
olyasmiket láthatnának ott, hogy leesne az álluk. De legalábbis igen-
igen jól elszórakoznának. Itt van például mindjárt két kerítés és az ő 
történetük, nem is olyan eldugott helyen: a Fónyad Dezső utcában.

köze nem volt az építőipar-
hoz, neki papírkereskedelmi 
kis családi vállalkozása van. 
Ő éppen csak jártában-kelté-
ben megszerette az öreg tég-
lákat. Némely szebb dara-
bot megvásárolt, volt amihez 
bontásból jutott hozzá, vagy 
csak rátalált valahol elhajítva. 
Épített belőlük kerítésoszlo-
pot a háza elé, meg a szem-
közti portára, ahol a 89 éves 
Terike néni lakik. Aki gyer-
mektelenül, megözvegyülve 
rábízta magát az eltelt évek 
alatt a jó embereknek bizo-
nyult Molnárékra.

 Molnár Zsolt a téglái tör-
ténetét nem kutatta, nem 
volt még erre ideje –, mond-
ja, egyszerűen csak szereti 
őket. Különleges érzés rájuk 
pillantani, ha épp hazaér va-
lahonnan.
 Jövőre kész lesz a pincéje 
is – meséli –, ott is sok öreg 
téglát felhasznált, az is na-
gyon különlegesnek ígérkezik.
 Ha már pincéje is lesz, iga-
zi monorinak vallhatja ma-
gát – osztjuk meg vele a he-
lyiek régóta érvényben lévő 
vélekedését. Molnár Zsoltot 
azonban időközben már fel-
világosította egy idős gaz-
da a hegyen, hogy a verdikt 
megváltozott, a titulust nem 
adják ilyen olcsón: újabban 
már csak az mondhatja iga-
zi monorinak magát, akinek 
legalább három pincéje van 
a Strázsán.
 De hátha nyom valamit a 
latban a téglamúzeum is…

Koblencz Zsuzsanna

„Olyan ré-
giek azok a 

téglák, hogy 
némelyikbe 

bele van ütve 
hajdani ne-
mesi csalá-
dok címere, 

de Dávid csil-
lagos is akad 

köztük.”

Április hatodikát már 
most érdemes beírni 
a naptárba, hiszen a 

Monori Lokálpatrióta Egy-
let ismét megrendezi a há-
zilag készített kolbászok és 
szalámik versenyét. Tavaly 
22 kiállító mutatta meg a 
nagyközönségnek, hogy Mo-
nor igazi kolbász nagyhata-
lom. A rendezvényre ellátoga-
tó közel 400 fő pedig igazolta 
is mindezt. A kóstolás és zsű-
rizés helyszíne idén is a Mű-

velődési Ház lesz, amelybe 
ugyan tavaly épphogy befér-
tek az érdeklődők, de a ren-
dezők ígérik: a helyszín át-
alakításával idén mindenki 
kényelmesen el fog férni. A 
nevezési díj nem változik: csu-
pán két kiló szalámit vagy 
kolbászt kell felajánlania kós-
tolásra a jelentkezőnek, illet-
ve számlával vagy állatorvo-
si igazolással alátámasztani, 
hogy a felhasznált hús nem 
veszélyezteti mások egész-

Egy hétnek sem kell eltelnie, hogy húsvét után ismét füstölt finomságokat 
kóstolhassunk. Nem is akármilyeneket, hanem a Monoron és környékén élők 
legjobb kolbászait! A versenyt immár harmadik alkalommal rendezik meg 
a városban, így szinte bizonyos, hogy a tavalyi nagy sikerű rendezvény után 
idén is jól fogják magukat érezni a kiállítók és a látogatók egyaránt.

ségét. Továbbá a nevezőnek 
kell biztosítania a kínáláshoz 
szükséges eszközöket is (asz-
talterítő, papírtálca, dekorá-
ció stb.). A szakértő zsűri a 
tételeket a megjelenése, a füs-
tölésének minősége, az álla-
ga, valamint az íze és illata 
alapján értékeli.
 A versenyzők délután egy 
órától rendezhetik be a saját 
standjukat, a közönség pedig 
délután három órától élvezheti 
a monori ízeket. A rendezvény-
re a belépő továbbra is 1000 
Ft, amely legalább 20 különfé-
le kolbász vagy szalámi kósto-
lására, illetve egy deci monori 
bor elfogyasztására jogosít.
 A versenyen való indulás 
részletes feltételeivel kapcso-
latban Balogh Péter készsége-
sen áll az érdeklődők rendel-
kezésére a 06-30/986-9371-es 
telefonszámon.

LÁTVÁNYOSSÁG
Téglamúzeum az utcán

KÓSTOLÓ
Húsvét után ismét kolbászverseny
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Sport

Monori úszósikerek télen-nyáron

Mini birkózóink maxi eredményeiNagykáta volt a jobb

A Monori Sport Egyesület úszószakosztá-
lyának ifjú versenyzői télen sem pihennek. 
Nyári (júniusi) nyitott medencés megmé-
rettetéseiken a tiszaföldvári Földvár-ku-
pán: 4 ezüst és 1 bronz, a gyöngyösi Para-
fa-kupán: 1 bronz, míg az esztergomi Szent 
István-kupán pedig 4 arany, 7 ezüst és 1 
bronzérmet, továbbá eredményességi kü-
löndíjat szereztek.
 Ősszel (októberben) a pécsi Delfin-ku-
pán 3 arany, 1 ezüst és 2 bronz, Százha-
lombattán a Matrica nemzetközi rövidpá-
lyás úszóversenyen pedig 2 arany, 1 ezüst 
és 2 bronz jutalmazta teljesítményüket. 

 Az év végi cikluszáró versenyeken foly-
tatódtak a 2012-es sikerek. Pécsen, decem-
ber 8-án az ANK nemzetközi úszóversenyen 
Kovács Patrik 3 arany és 2 ezüstérmet szer-
zett. Budapesten pedig, december 15-16-án 
a BVSC nemzetközi úszóversenyén Kovács 
Patrik 1 bronz, Ponyi Patrik 2 ezüst és 1 
bronzéremmel gyarapította a maga és az 
MSE éremgyűjteményét. 
 Az idei év is jól kezdődött számukra. Ja-
nuár 26-án Százhalombattán, a Pest megyei 
diákolimpián Kovács Patrik a 100 m hát és 
a 100 m pillangón ezüstérmes, míg Ponyi 
Patrik a 100 m mellúszás bronzérmese lett. 
Mindketten a megyei iskolák közötti ver-
senysorozat III. korcsoportjában indultak.  

B.G.                                           Kovács Patrik, Csernák Mariann (edző), Ponyi Patrik
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Évtizedek óta Érden kerül megrendezésre 
az évadnyitó januári nemzetközi verseny, az 
Érd-kupa. A megmérettetésre idén is szá-
mos határon túli egyesület érkezett, ame-
lyek hét korcsoport, több mint ötven súly-
csoportjában mérhették fel tudásukat a 
magyar birkózókkal.
 Kitűnő körülmények között, a kisebb néző-
térrel rendelkező Batthyány Általános Iskola 
tornacsarnokában zajlott az évadnyitó kupa. 
A 40 egyesület mintegy 400 versenyzője hat 
szőnyegen indulhatott el az Érd kupa meg-
szerzéséért. Monori színekben 13 sportolónk 

mérkőzött. Az MSE nagy büszkesége, hogy 
először vihették el komolyabb versenyre az 
ősszel toborzott „mini” birkózóikat. A gyer-
mek korosztályban szőnyegre léphettek most 
a 2006–2007-ben született kis óvodásaik is, 
akik teljesítményére nagyon büszkék lehet-
tek. Eredményeik: Balatoni Bence: Kadet 
korcsoport 1. hely; Bódi Mihály: Junior k. 
cs. 5. hely, Kellner Dániel: Diák II. k. cs. 
1. hely; Fekete Sándor: Gyermek I. k. cs. 1. 
hely, Nagy Máté és Békési Vencel: Gyermek 
2006/7. k. cs. 3. hely.

B.G.                 

Hirdetés

Január 28-án elpártolt a szerencse a Monor 
SE futsal férficsapata mellől. Az NBII keleti 
csoportban a 17. fordulót rendezték, a mono-
ri gárda a Kincsem LP-Nagykáta otthonába 
látogatott, ahol nagyarányú vereséget szen-
vedett. Nagykáta együttese 11 góllal múlta 
felül Monor csapatát, akik így továbbra is a 
tabella 10. helyén szerénykednek. 
 A következő fordulóban lehetőség lesz a 
javításra, Monor hazai pályán fogadja a táb-
lázat utolsó helyén tanyázó, eddig nyeretlen 
Siketek SK csapatát. 

nfo
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Zálogjegy! Magasak a költségek? Sok a tör-
lesztő? Nem éri meg hosszabbítani! Zálogjegy 
és arany felvásárlása a legkedvezőbb feltéte-
lekkel. Tel.: 06-30/587-8697 

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

Dohányzásleszoktatás biorezo nanciával 
Monoron a piactéren, a Na tu ra boltban. 
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Tűzifa eladó! Akác guriga 2600 Ft/q, tölgy, 
bükk 2300 Ft/q, 1 méteres rönk 2150 Ft/q, ha-
sítás 200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás ingyenes! 
Tel.: 06-20/343-1067 

 Natura Bolt! Monor Piac tér 11., ahol az 
egészség polcairól válogathat! Ajánlatunkból: 
gyógy- és gyümölcs teák, reformélelmiszerek, 
gabonák, gluténmentes termékek, diabetikus 
termékek,  csíráztató tálak és magvak, hide-
gen sajtolt olajak, lúgos és gyógyvizek, vitami-
nok, étrendkiegészítők, szappanok, fürdősók, 
széles választékban kaphatók!

Duguláselhárítás bontás nélkül! 
Tel.: 06-70/502-5620

Monor frekventált részén új társasházi laká-
sok eladók, gépkocsibeállóval. Otthonterem-
tési támogatott hitel igényelhető a megvá-
sárláshoz 15 M Ft-ig! Február 25-ig történő 
vásárlás esetén 5% kedvezményt adunk. 
Érd.: 06-30/548-5462 

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Szervokormány, 
légzsák, vonóhorog, 130 000 km. Kedvező fo-
gyasztás, olcsó fentarthatóság, megbízható 
minőség. Ára: 590 000 Ft. 
Tel.: 06-20/5-934-534

Gépkocsijába a benzin árát nem áll mó-
dunkban csökkenteni, de a mennyiségét igen. 
Üzemanyagfogyasztást csökkentő adalék a 
NASA által fejlesztve! Tankolásonként 10-
25% fogyasztáscsökkenés érhető el. 
Tel.: 06-20/321-6840 

1 hold szántóföld Monoron eladó! 
Érd.: 06-20/475-5710 

Budapesten a XVII. kerületben R.hegy 
és R.kert között, közel a lakott területhez, 
két útra nyíló 0,1 hektáros szántó eladó. 
Péteriben lévő földterületre cserélhető 
egyeztetéssel. I.ár: 3,5 M. Ft. 
Érd.: 06-70/418-2558

Apróhirdetés

Ajánló

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

Cím: Kossuth Lajos u. 71/a, I. em 1.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK
Cím: Monor, Kistói út 120.
Telefon: 06-29/415-176  
Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

IT THON VAGYUNK, ÉRTÉKET TEREMTÜNK

www.patriatakarek.hu

Albertirsai Fiók 
2730 Albertirsa, Pesti út 28. 
Telefon: 53/ 370-440
Ceglédberceli Fiók 
2737 Ceglédbercel, 
Pesti út 195. 
Telefon: 53/ 578-560

CSALÁDI SZÁMLAKEDVEZMÉNY
Nincs még gyermekének, unokájának ifj úsági számlája? 
Igényeljen most számára Rajt vagy Gyorsítás 
számlacsomagot és mi elengedjük:

 ezen számlacsomag havi díját és
 a havi első saját vagy integrációs ATM készpénzfelvét díját*!

*A kedvezmény kizárólag új Rajt/Gyorsítás számlacsomag nyitására vonatkozik abban az esetben, 
amennyiben az újonnan megnyitott számlára minden hónapban legalább egy jóváírás érkezik.

Dánszentmiklósi Fiók 
2735 Dánszentmiklós, 
Dózsa Gy. u. 2/6. 
Telefon / Fax: 53/ 374-021
Gombai Fiók 
2217 Gomba, Jókai u. 2/b
Telefon: 29/ 433-472

Monori Fiók 2200 Monor, Kossuth L. u. 77. 
Telefon: 29/ 410-396
Nyáregyházi Fiók 2723 Nyáregyháza, 
Nyári Pál u. 19.
Telefon: 29/ 490-022
Vasadi Fiók 2211 Vasad, 
Monori út 1. Telefon: 29/ 494-021

Sószoba
Cím:  
Monori uszoda  
Monor, Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő-péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat-vasárnap:  
9-től 21 óráig

A sószoba  
használati díja  
alkalmanként:  
900 Ft/45 perc
A sószobát egyszerre két felnőtt,  
vagy egy felnőtt és két gyerek 
használhatja.

Előzze meg az  
allergiát, látogassa  
a  monori sószobát!

•		Földmérés  Telekhatár kitűzés, megosztás, 
épületfeltüntetés, szolgalmi jog alapítás, tervezési-
megvalósulási alaptérkép, kisajátítási tervek, ipari 
geodézia, földhivatali dokumentálás – szakmai 
képviselet

GEO-BEST Mérnöki Iroda szolgáltatásai:

Mobil: 06-20-95-59-349 • e-mail: info@geobest.hu

•	 	Értékbecslési	
szakvélemény		
(Pátria Takarékszövetkezet szerződött partnere) 

•	 	Talajvédelem  Talajvédelmi terv, rekultivációs 
terv készítése, hatásvizsgálatok, termőföld 
beruházási igénybe vétel engedélyeztetése.



Megunta régi arany ékszereit?  
Hozza el hozzánk, mi a legmagasabb  
napi áron beszámítjuk: 14K /  7 400 Ft/gr
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 5 900 Ft/gr

Arany ékszer  -10%
Ezüst ékszer -40%

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

Aranytartalék
ötvös-

ékszerész
Monor 4-es főút 

Tescoban

Farsangi
óra és ékszer-
vásár!

swarovski ékszerek


