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Az átalakulás még 
nem fejeződött be

4. oldal

Biztonságunk 
korszerű záloga

9. oldal

Mit tenne a város
karácsonyfája alá?

 10. oldal

Monoron járt
a miniszterelnök

14. oldal
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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

Akciós árak december 9-től 21-ig.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

KIEMELT AJÁNLATUNK

Pulyka  
felsőcomb 949,-Hasa- és 

tokaszalonna 590,-

Darált  
pulykahús 850,-

Csirkeszárny 559,-

Pecsenye- 
kacsa 650,- Pulykanyak

Lecsókol-
bász, virsli 599,-Pacal 990,-

Marha  
leveshús 990,-

Libaháj 599,- Sertés-
tarja 990,-

Hevesi 

kolbász 1190,-Sertéslapocka

990,-
Csirkemellfilé

1150,-

Sertés 
darálthús 890,-

Tyúk, kakas

699-

499,-
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Önkormányzati hírek

A Monori Strázsa 2013. decemberi számának tartalma:

Lassan papíron is lezárul a városközpont-fejlesztés  3  |  Megváltozott munkaképességűek dolgozhatnak az önkormányzatnál  3
Bővül a Petőfi  utcai üzletek kínálata  3  |  Kihirdetett rendeletek  3  |  Megújították a könyvtárvezető megbízatását  3  |  Kéményseprők a városban  3  

Szemétszállítás az ünnepek alatt  3  |  Segítség fogyatékkal élőknek  3  |  Az átalakulás még nem fejeződött be  4  |   Nagy Imrére emlékezünk  7
Egy emberöltő óta a nagycsaládosokért  8  |   Biztonságunk korszerű záloga  9  |   Mit tenne a város karácsonyfája alá?  10  |  Védekezés veszettség ellen  11
Ajánlattételi felhívás  11  |  A Vigadó programjai  12  |  A monoriak viselt dolgai LVIII. – Polgári iskola 3.  12  |  Újra Monoron a Hot Jazz Band  13
Film készül a Monori Pincefaluról  13  |  Szilveszteri retro party  13  |  A könyvtár programjai  13  |  Monoron járt a miniszterelnök  14  

Szemétszállítás az ünnepek alatt 

A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság az ál-
tala végzett szemétszállítási szolgáltatás-
sal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja 
Monor város lakosságát:
 2013. december 25-én (szerdán) hulla-
dékszállítás nem lesz, helyette de cember 
28-án (szombaton) szállítjuk el a szeme-
tet.
 2014  január 1-jén (szerdán) hulladékszál-
lítás nem lesz, helyette január 4-én (szom-
baton) szállítjuk el a szemetet. KÖVÁL Zrt.

Kéményseprők a városban 

A Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, 
Petőfi  tér 1., telephely: 2364 Ócsa, Nefe-
lejcs u. 2/A. tel.: 06-29/378-001) dolgo-
zói a 63/2012.(XII.11.) BM rendelet 3-4. 
§-a értelmében előírt kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás körébe tarto-
zó fela datokat végeznek Monor közigazga-
tási határain belül 2013. november 19-től 
de cember 31-ig. A társaság alkalmazásá-
ban álló dolgozók névre szóló, arcképes 
kitűzőkkel rendelkeznek. 

Lassan papíron is lezárul 
a városközpont-fejlesztés

Megváltozott munkaképességűek
dolgozhatnak az önkormányzatnál

Bővül a Petőfi  utcai 
üzletek kínálata

Kihirdetett rendeletek

Megújították a könyvtárvezető
megbízatását

Segítség fogyatékkal élőknek 

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete tanács-
adást tart mozgáskorlátozottak és más fo-
gyatékossággal élők számára.
 Jogszabályváltozások miatt fogyatékossá-
gi támogatás, gépjárműszerzési támogatás, 
lakás-akadálymentesítési támogatás, par-
kolási igazolvány és egyéb segélyek igény-
léséhez nyomtatványok, azok kitöltésében 
segítség, tanácsadás.
 Makai Rozália Monoron a Vigadó ud-
varából nyíló irodában minden kedden 11-
14 óráig várja az érdeklődőket. Telefon: 06-
20/423-0463. A tanácsadás ingyenes. nfo

A képviselő-testület novemberi ülésén Po-
gácsás Tibor polgármester elmondta: a 
Monor Integrált Városközpont-fejlesztés 
projekt pénzügyi és műszaki zárása is a 
végéhez közeledik, eddig komolyabb ész-
revétel, kifogás nem fogalmazódott meg a 
projekttel kapcsolatban. Azonban a fejlesz-
téshez kapcsoló adatszolgáltatás elvégzésé-

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal projektigazgatósága kiírt egy pályá-
zatot a megváltozott munkaképességű em-
berek rehabilitációjára és foglalkoztatására. 
Mint Pogácsás Tibor polgármester a no-
vem beri képviselő-testületi ülésen elmond-
ta: ez a pályázat lehetővé teszi, hogy saját 
erő bevonása nélkül megváltozott munkaké-
pességű munkavállalókat foglalkoztassanak 
önkormányzatok, önkormányzati intézmé-

hez szükség van a KSH 2011. évi népszám-
lálási adatainak beszerzésére nettó 250 ezer 
forint értékben, illetve ki kell cserélni az 
evangélikus templom melletti rámpa kor-
látját. Erre azért van szükség, mert a ko-
rábbi költségtakarékos megoldás nem az 
előírásnak megfelelő. Ennek költsége net-
tó 288 ezer forint.

nyek. Nehéz előzetesen felmérni a pályázat 
adta lehetőséget, hiszen az önkormányzat 
nem vezet nyilvántartást a településen élő 
megváltozott munkaképességű emberekről, 
akik munkát szeretnének és tudnak vállal-
ni. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a város indul a pályázaton és kötelezettsé-
get vállal arra, hogy a pályázat keretében 
foglalkoztatni kívánt munkavállalók számá-
val kibővíti a létszámkeretét.

A városközpont gazdasági aktivitásának 
növelése érdekében az önkormányzat ko-
rábban pályázati pénzből felújította a régi 
posta épületét (Petőfi  Sándor utca 4.) és 
gazdasági szolgáltató házzá alakította át. 
A Petőfi  utca 12. szám alatti társasház-
ban pedig üzlethelyiséget alakított ki a 
régi bútorbolt helyén. Ezek bérbeadására 
kiírt pályázaton többen is indultak. Bár 
mindkét ingatlan esetében csak az üzleti 
szempontból értékesebb, közvetlenül utcá-
ra nyíló részét kívánták bérbe venni a pá-
lyázók, a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy mindkét pályázóval megköti a szer-
ződést. A Gazdasági és Pénzügyi Ellenőr-
ző Bizottság a megmaradó ingatlanrészek 
esetében javasolta a bérleti díjak csökken-
tését. A régi postaépületben még kivehető 
irodahelyiségek esetében évi 10 000 Ft/m2 
összeget, míg a régi bútorbolt raktárhelyi-
ségeire 7500 Ft/m2.

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testüle-
te megalkotta és kihirdeti az alábbi rendeletét:
 32/2013. (XI. 18.)  számú önkormányza-
ti rendelet A Monor Városi Önkormányzat  
szervezeti- és működési szabályzatáról szóló 
4/2003. (II. 28.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.
 33/2013. (XI. 18.) számú önkormányzati ren-
delet Monor Városi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 10/2013. (III. 18.) ön-
kormányzati rendelet 4. számú módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének teljes 
jegyzőkönyve, valamint a rendeletek szövege a 
Városi Könyvtárban megtekinthető. A rendele-
tek egységes szerkezetbe foglalt szövege, a tes-
tületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei már 
olvashatók és letölthetők a www.monor.hu hon-
lapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tájékozta-
tásról is értesülhet a város lakossága. A képvi-
selő-testület nyilvános üléséről a GEMINI TV 
minden esetben felvételt készít, amelyet az ülést 
követő második szombaton a Williams TV csa-
tornáján fi gyelemmel kísérhetnek.

Két pályázó közül a képviselő-testület Haj-
dú Zoltánné korábbi könyvtárvezető pályá-
zatát fogadta el a Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás vezetésé-
re. A megbízatás jövő év januártól 2018. de-
cember 31-ig tart. 
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Interjú

M
onor Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének október végén meg-
tartott közmeghallgatásán azt mond-

ta, hogy „nagy próbatétel volt a 2013-as év 
az önkormányzat számára, a legnagyobb az 
elmúlt 23 évben”. Ebből itt élőként ugyan-
akkor nem lehetett túl sokat érezni. Milyen 
próbatételekkel kellett szembenézni az ön-
kormányzatnak?
 – Amikor a rendszerváltás után meg-
alakultak az önkormányzatok, rendkívül 
dekoncentrált rendszer jött létre. A telepü-
lések szinte minden állami feladatot átvehet-
tek, amennyiben ezt az érdekeik úgy kíván-
ták. Akkor még az volt az elképzelés, hogy a 
helyi adókon kívül a személyi jövedelemadó-
val is teljes mértékben az önkormányzatok 
gazdálkodhatnak. Hamar kiderült, hogy ez 
tarthatatlan állapothoz vezet az állami költ-
ségvetésben, így megkezdődött az adórendszer 
átalakítása. Ilyen értelemben a rendszervál-
tás utáni három-négy év volt az önkormány-
zatok aranykora. Az akkori önkormányzati 
rendszer egyedülálló volt a világban is, per-
sze valószínűleg éppen a tarthatatlansága 
miatt. Amikor 1998-ban polgármester let-
tem, ez az időszak már elmúlt, így az újjáa-
lakult képviselő-testülettel közösen úgy dön-
töttünk, hogy a korábban felvállalt, de nem 
kötelező feladatainkat lehetőség szerint más 
fenntartóra bízzuk. Így került a Pest Me-
gyei Önkormányzathoz a szakorvosi ellátás 
és a középiskolák működtetése is. Az ebből 
fakadó megtakarítás nagyon sokat segített 
az elkövetkező öt-hat évben az önkormány-
zaton, számos fejlesztésre adott lehetőséget. 
Azonban már akkoriban is látszott, hogy az 
igazgatási és az önkormányzati feladatok na-
gyon összemosódnak. Több terv is készült 
szétválasztásukra, de egyetlen kormányzat 
sem mert belevágni, egyrészt a költségigé-
nyek, másrészt az átszervezés bonyolultsá-
ga miatt. A 2010-ben megalakult kormány 
azonban már nem halogathatta tovább az 
átalakítást, mert ahogy az állam, úgy az 
önkormányzatok is jelentősen eladósodtak. 
Utóbbiak eladósodásához általában nem a 
felelőtlen gazdálkodás vezetett, hanem az, 
hogy 2004 után rendkívüli ütemben megfo-
gyatkoztak az önkormányzatok forrásai, mi-
közben nemhogy csökkent volna, de tovább 
nőtt az ellátandó feladatok mennyisége. En-

nek egy szomorú, de látványos következmé-
nye volt, amikor a Pest Megyei Önkormány-
zat 2011-ben fi zetésképtelenné vált. 

– Melyek voltak az önkormányzatokat érintő 
legfontosabb változások az idei évben?
 – Az államigazgatási ügyek jelentős része 
átkerült a járásokhoz. Ennek célszerűségét az 
okmányirodákkal szoktam szemléltetni, ame-
lyeket korábban az önkormányzatok működ-
tettek úgy, hogy a képviselő-testületnek nyil-
vánvalóan semmi köze nem volt ahhoz, hogy 
egy jogosítványt vagy egy személyi igazolványt 
hogyan adnak ki. Emellett sok más feladat 
is átkerült a járási hivatalokhoz, amelyeknek 
nem sok közük volt a helyi ügyekhez. A vál-
tozásokból kifolyólag a polgármesteri hivata-
lok létszáma megfeleződött. Monor esetében 
a korábbi munkatársaink nagy része a járási 
hivatalban helyezkedett el, kisebb részük más 
munkahelyet talált vagy nyugdíjba vonult, de 
senki nem lett munkanélküli.
 Szintén nagy változást jelentett az iskola-
rendszer átalakítása. A középiskolák esetében 
erre mindenképpen sort kellett keríteni, hiszen 
nagyon nagynak kell lennie egy önkormány-
zatnak ahhoz, hogy jól működő szakértői irá-
nyító testületet hozzon létre egy szakiskola 
megfelelő színvonalú működtetéséhez. Erre 
legjobb rálátása nyilván az adott minisztéri-
umnak van, amely hosszú távú előrejelzése-
ket tud készíteni, követni tudja a technológiai 
fejlődést. Csak így van esély arra, hogy olyan 
szakemberek kerüljenek ki az iskolából, akik-
re valódi kereslet van a munkaerőpiacon.
 Az általános iskolák fenntartása esetében 
nem volt ennyire egyértelmű a helyzet. A ké-
tezres évek végén a szegényebb önkormány-
zatok minden módon igyekeztek szabadulni 

attól a tehertől, amit a helyi 
iskolák fenntartása rótt rá-
juk. Az ő esetükben ráadásul 
gyakran a képzés színvona-
la is esélytelenné tette az ott 
tanuló gyerekeknek, hogy ké-
pességeiknek megfelelően ta-
nuljanak tovább. Monor ese-
tében ez természetesen nem 
így volt, az általános iskolák 
képzésének színvonala mindig 
jobb volt, mint az országos át-
lag, az iskolák fi nanszírozásá-
val sem voltak gondok. Az át-
alakításra azonban az említett 
országos érdekek miatt szük-
ség volt, hogy minden tanuló-
nak ugyanolyan esélye legyen 
bejutnia egy-egy középisko-
lába. Az képviselő-testületek 
azonban továbbra is bele tud-
nak valamilyen módon szólni 
a helyi iskolák működésébe, 
bár tény, hogy a végső dön-
tést már nem ők hozzák meg. 
Az önkormányzatoknak arra 
is volt lehetőségük, hogy az is-
kolák működtetését saját kéz-
ben tartsák, mi azonban úgy 

döntöttünk, hogy szerencsésebb, ha ugyanaz 
a szervezet gondoskodik a szakmaiságról, mint 
amely ez ehhez szükséges feltételeket is meg-
teremti. A működtetés költségeit azonban így 
is megosztja az állam az önkormányzattal. A 
város jelenleg havi 17,5 millió forintot fi zet a 
működtetésre, amit aránytalanul soknak tar-
tok, ezért tárgyalunk a minisztériummal egy 
általam igazságosabbnak tartott teherviselés 
lehetőségeiről. 

– Elképzelhető, hogy az iskolák működteté-
sének állami kézbe adásával több pénz jut 
majd felújításokra is?
 – Az elmúlt hétéves EU-s költségvetési cik-
lus abnormális helyzetet teremtett azzal, hogy 
olyan közösségi intézmények esetében, mint 
például az iskolák vagy a kórházak, egy nehe-
zen átlátható pályázati rendszert működtetett, 
miközben pontosan lehetett tudni, hogy hol 
és milyen fejlesztésekre van ténylegesen szük-
ség. Egy iskola felújításának támogatása pél-
dául nagyban függött attól, hogy hátrányos 
térségben helyezkedett-e el vagy sem. Ennek 
az lett a következménye, hogy sok olyan isko-
lát zártak be kihasználatlanság miatt, amelyet 
korábban pályázati pénzből újítottak fel, mi-
közben másutt, például Monoron nem jutott 
forrás a fejlesztésre. Ez a rendszer is változni 
fog, és a jövőben a valós igényeknek megfele-
lően osztják el a pénzt. Így jó eséllyel korsze-
rűsödhet többek között a nagyon leromlott ál-
lapotú Kossuth Iskola is.

– Az óvodák fenntartásáról továbbra is az 
önkormányzat gondoskodik. Az eredeti ter-
vek szerint 2014 őszétől minden 3 éves kort 
betöltött gyermeknek kötelező lett volna óvo-
dába járnia. A napokban nyújtottak be azon-

INTERJÚ POGÁCSÁS TIBORRAL
Az átalakulás még nem fejeződött be
A Monori Strázsa újság tavaly 
decemberi számában többek között 
arról beszélgettünk Pogácsás 
Tibor polgármesterrel, hogy milyen 
változásokat hoz az önkormányzat 
életében a 2013-as év. Akkor talán 
még ő sem számított arra, hogy 
a közigazgatás átszervezése előre 
láthatólag még 2014-ben is sok 
munkát fog adni a polgármesteri 
hivatal dolgozóinak. Az átszervezés 
okairól, szükségességéről és a 
monoriak életére gyakorolt hatásáról 
kérdeztük idén is Pogácsás Tibort.
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ban egy módosító javaslatot, amely ezt a 
hátáridőt 2015-re tolná ki. Tudomásom sze-
rint jelenleg nincs annyi férőhely a mono-
ri óvodákban, hogy minden 3 éves gyerek 
óvodába járhasson. Ha elfogadják a módo-
sítást, akkor másfél év alatt fel tud készül-
ni erre a város?
 – Monoron nem csak a férőhelyek hiánya 
okoz gondot, hanem az óvodák egy részének 
korszerűtlensége is. Ezért nem csak arra van 
szükség, hogy nőjön a férőhelyek száma, ha-
nem arra is, hogy a meglévő óvodákat, cso-
portszobákat a mai előírásoknak megfelelőre 
átalakítsuk. Próbálom elérni, hogy a minden-
kori kormányzat azt is vegye fi gyelembe az 
óvodafejlesztésekre fordítható pénzek elosz-
tásánál, hogy a megváltozott követelmények-
nek megfelelő átalakításokra is jusson forrás. 
A korábbi pályázatokban ugyanis csak új férő-
helyekre lehetett pályázni. A most megkezdő-
dött Petőfi  utcai óvoda bővítése már javítani 
fog a helyzeten. Egy új óvodaépítési program 
is indul, amelyre mi is pályázunk. Legalább 
3 csoportszobát szeretnénk még kialakítani a 
városban, de ha a szükségesnél kisebb terme-
ket is beleszámítjuk, akkor tulajdonképpen 5-6 
új csoportszobára van szükségünk. 

– Az állam nem csak feladatokat vett át az 
önkormányzattól, hanem az adósságukat is. 
Ez mennyiben javítja a város gazdálkodását?
 – A kétezres évek végére sok önkormány-
zat esetében tarthatatlan lett a korábbi évek-
ben felvett hiteleik törlesztése. Az eladósodás 
az esetek túlnyomó részében nem az önkor-
mányzatok felelőtlen gazdálkodásából adódott, 
hanem a források és a feladatok mennyiségé-
nek aránytalanságából. A kormányzatnak itt 
mindenképpen lépnie kellett, így két lépcső-
ben átvállalta az önkormányzatok adósságait. 
Ez mindenképpen kedvező helyzetet teremt az 
önkormányzatoknak. Sok feladat önkormány-
zati cégeken keresztül valósult meg, ezek a cé-
gek is vettek fel hiteleket, ma még nem egyér-
telmű, hogy ezeket átvállalja-e az állam? 
 Változik az önkormányzatok fi nanszírozásá-
nak módja is. Eddig egy ellátottra, vagy egy 
lakosra biztosított forrást az állam. Ebben a 
kvótarendszerben azonban az utóbbi időben 
egyre nagyobbra nyílt az olló a valós költségek 
és a fi nanszírozás között. Ennek következtében 
az önkormányzatoknak egyre többet kellett 
működésre fordítania a helyi adóbevételekből 

is. Míg a kétezres évek elején a képviselő-tes-
tület a költségvetést úgy állította össze, hogy 
a helyi adóbevételeket kizárólag helyi fejlesz-
tésekre és karbantartásokra fordította, addig 
2007–2008-ra ezt az összeget már a működé-
si költségek teljesen felszívták. Az önkormány-
zatok fi nanszírozásánál most az kormányzat 
célja az, hogy minden település megkapja az 
adott feladat elvégzéséhez szükséges teljes 
összeget. A rendszer átalakítása 2013-ban el-
kezdődött, jövőre ennek fi nomhangolása tör-
ténik meg, 2015-re pedig reményeink szerint 
kialakul egy teljesen új fi nanszírozási struktú-
ra. Ez az államnak nyilván többe fog kerülni, 
mint az elmúlt évtizedben, de nem kénysze-
ríti rá az önkormányzatokat, hogy működési 
célú hiteleket vegyenek fel. Ez egyébként már 
idén sem volt lehetséges, ami sok önkormány-
zat esetében, például nálunk is, gondot oko-
zott a gazdálkodásban.

– Összefoglalva az elhangzottakat: az önkor-
mányzati rendszer átalakításával a kormány-
zat célja az volt, hogy növelje az államigaz-
gatás hatékonyságát és átláthatóbbá tegye, 
hogy mire megy el a pénz. Mielőtt megszü-
lettek volna ezek a döntések, készültek ha-
tástanulmányok róla?
 – Minden évben készülnek ilyen hatástanul-
mányok, de úgy gondolom, hogy külső kény-
szer sokkal nagyobb volt, mintsem hosszan 
lehetett volna tudományosan boncolgatni az 
átállás legjobb módját. 2009 tájékán oda ju-
tott az ország, hogy pengeélen táncolt az ál-
lamadósság. Nem volt túl sok választás: vagy 
összedől az ország és egy görögországihoz ha-
sonló útra lép, vagy pedig nagyon gyors ész-
szerűsítésbe kezd és gyökeresen átalakítja az 
állam működését és elosztórendszereit. Mos-
tanra annyit biztosan sikerült elérni, hogy az 
államadósság növekedése megállt, az infl á-
ció radikálisan visszaszorult, az ország fi ze-
tési mérlege egyensúlyba került. A következő 
évek nagy feladata lesz, hogy ezeket a makró 
szintű pozitív változásokat a lakosság is egy-
re inkább a pénztárcáján érezze. 

– A város 2014-es költségvetésének koncep-
ciójában olyan kiadáscsökkentő javaslatok 
vannak megfogalmazva, mint például a nem 
kötelezően ellátandó önkormányzati felada-
tok felülvizsgálata. Ebbe tartozik például a 
kultúra és a sport támogatása, éppen azoké a Folytatás a 6. oldalon

tevékenységeké, amelyek közösséget teremte-
nek az itt élő emberek között. Kell attól tar-
tani, hogy ezeken a területeken megszorítja 
az önkormányzat a nadrágszíjat?
 – A koncepció beterjesztése óta eltelt idő-
szakban kedvezően változtak a dolgok az ön-
kormányzati fi nanszírozás mutatószámainak 
és a hozzátartozó értékek terén. Másrészt je-
lenleg is tárgyalásokat folytatunk az állam-
mal, mivel a polgármesteri hivatal átépíté-
sének költségeire felvett hitelt az állam nem 
vállalta át, miközben ma itt működik a járási 
hivatal is. Ha eredményesek lesznek a tárgya-
lások, akkor egészen más költségvetésünk lesz 
jövő évben, mint az eredetileg tervezett. Ettől 
függetlenül is úgy gondolom, hogy a nem kö-
telező feladatok közül a közösségteremtőkre 
fordított összeget nem lehet csökkenteni. Szí-
vem szerint még nagyobb forrást szánnék rá, 
mint az elmúlt években, főként a civil szerve-
zetek és azon belül is a sportegyesület eseté-
ben. Akárhogy is alakul a jövő évi költségve-
tés, biztosan megtaláljuk azokat a forrásokat, 
amelyek fenntartják ezt a jelenleg jól műkö-
dő rendszert.

– A két nagy monori önkormányzati cég, a 
Köváz Zrt. és az Uszoda Nonprofi t Kft. is költ-
ségmegtakarítási okokból kezdett egyesülni?
 – A közműcégek átalakulása indította el az 
egyesülés gondolatát. Az egy céggé válás még 
nem fejeződött be, ugyanakkor már közös irá-
nyítás alatt van a két vállalkozás. Egyelőre 
leállítottuk a további lépéseket, mert jelenleg 
egy tanulmány eredményére várunk, amely 
azt vizsgálja, hogy hogyan lehet hosszú táv-
ra megszervezni a közüzemi szolgáltatásokat. 
Az összeolvadás hátterében az áll, hogy ezál-
tal jobban ki tudjuk használni az adózási kör-
nyezet lehetőségeit, illetve a vezetők számának 
csökkentésével költségeket tudjunk megtaka-
rítani.

– Mindezek a változások azt jelentik, hogy a 
helyi adóbevételeket ismét fejlesztésekre le-
het majd fordítani?
 – Monor helyzete sok más településéhez ké-
pest annyiban egyedi, hogy a város viszony-
lag nagy, ugyanakkor kevés helyi adóbevétel-
lel rendelkezünk. Reális esély nincs arra, hogy 
ez rövid időn belül megváltozzon, nem számol-
hatunk olyan iparűzési adóbevétellel, mint az 
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Folytatás a 5. oldalról

agglomerációs települések. A helyi adóbevéte-
lek egy részét a feladatátvállalással együtt az 
állam elvette az önkormányzatoktól. A fi nan-
szírozási rendszer ugyanakkor megváltozik és 
fi gyelembe veszi a helyi adóbevételeket is. Te-
hát ha valakinek több bevétele származik ipar-
űzési adóból, a jövőben az állam ugyanarra 
a feladatra kevesebb forrást biztosít és fordít-
va. Ez a különbség azonban nem lesz akko-
ra, hogy elvegye az önkormányzatok kedvét 
az iparosítástól.

– A helyi adóbevételek kérdése Monor ese-
tében azért is fontos lehet, mert az M4-es 
építése, és az ennek következtében várható 
növekvő iparosodás, a jelenlegi állapotok sze-
rint a következő uniós tervezési ciklusban, 
tehát 2014 és 2021 között nem fejeződik be.
 – Sajnos ez így van, de nem lehet minden 
önkormányzat célja, hogy a településnek fej-
lett ipara legyen, valahol laknia is kell az em-
bereknek, vagy éppen meg kell termelni azt, 
amit megeszünk. Rövid távon nyilván nagyon 
jó hatása van az iparosításnak egy önkormány-
zat költségvetésére, a település fejlődésére, de 
hosszú távon meg kell fi zetni az árát. A na-
gyon iparosodott területek idővel leépülnek és 
magukkal húzzák a környező lakóterületeket 
is. Nyugat-Európában is nagyon sok olyan te-
lepülés van, ahol egyáltalán nincs ipar, az ott 
élő emberek mégis jó módban élnek, eközben 
pedig fejlett iparral rendelkező településekre 
járnak dolgozni. 

– Mindez jól hangzik, de mennyire érvé-
nyes Monorra? Jelenleg sokkal több a mun-
kahely a fővárosban és az aggloermációs te-
lepüléseken. Bár Monor jó adottságokat és 
infrastruktúrát kínál az itt élőknek, de ha 
fi gyelembe vesszük az utazás költségeit, ak-
kor nem biztos, hogy Monor jön ki győzte-
sen a versenyből.
 – Jó utazási viszonyok mellett egy ipari 
központ 50-80 kilométeres távolságból vonz-
za a munkaerőt tőlünk nyugatabbra. Ugyan-
ebbe az irányba haladtak a folyamatok Ma-
gyarországon is, de a válság megfordította a 
trendet. A munkáltatók ma nem minden eset-
ben vállalják át a munkába járás költségeit a 
munkavállalóktól. Eközben az utazási költsé-
gek egy szinten állnak a Nyugat-Európaival, a 
bérek viszont alatta vannak. Úgy látom, hogy 

jelenleg ez a mélypont, innen már csak javu-
lás várható. A közösségi közlekedés színvona-
lában is ezt várom, illetve ennek a bérekhez 
való aránytalanságnak a javulását is.

– Középtávon hová fejlődhet a város?
 – 2014-be kezdődik az Európai Unió kö-
vetkező hétéves ciklusa. Az előző hét év által 
kínált lehetőségekből sok mindent ki tudott 
használni Monor, a különféle pályázatokon 
való sikeres szereplésnek köszönhetően. Erre 
készülünk most is. A jövő évben kell megala-
pozni azt, hogy 2020-ban majd elmondhassa 
az akkori önkormányzat, hogy sikeres volt a 
mostani uniós ciklus. A fejlesztések tekinte-
tében így kevésbé lesz látványos a következő 
év, mint amilyenek az előzőek voltak.

– Azért jövőre elindul egy városközpont-fel-
újításhoz hasonló méretű fejlesztés, ami az 
ivóvíz minőségének javítását szolgálja.
 – Valóban, de ez nem egy látványos fejlesz-
tés, abból a szempontból, hogy az utcáról eb-
ből semmit nem lehet látni. Viszont ha jövő év 
végére megvalósul, az óriási előrelépést jelent 
az itt élők életminőségének javulásában. Tény, 
hogy egészségügyi szempontból most sem ki-
fogásolható a vezetékes víz, a beruházás befe-
jezése után viszont olyan minőségű víz folyik 
majd minden monori és monorierdői csapból, 
hogy utána tényleg felesleges lesz ásványvizet 
venni a helyieknek.

– Ha már szó esett Monorierdőről, úgy tudom, 
hogy a két település szétválásában még a mai 
napig vannak lezáratlan kérdések.
 – Amikor megkaptuk a javunkra ítélt jog-
erős bírósági ítéletet, úgy gondoltam, hogy egy 
utolsó vitás kérdésben, a szennyvízcsatorna-
beruházással kapcsolatban is sikerült pontot 
rakni a szétválásra. Monorierdő vezetése azon-
ban felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kú-
riához. Az ügy kiindulópontja az, hogy Mo-
nor a környező községekkel közösen szervezte 
meg a szennyvízcsatorna-beruházást. Az eh-
hez járó állami támogatás eltért a városoknál 
és a községeknél, illetve a települések adott-
ságaiból kifolyólag a műszaki tartalomban is 
volt különbség a települések között. Mivel azon-
ban a környező kistelepülések egyedül nem is 
pályázhattak, így Monorral közösen valósult 
meg a beruházás, a támogatás felhasználásá-
ban pedig nem tettünk különbséget sem a te-

lepülések méretében, sem a kiépülő hálózat 
technikai igényeiből fakadó költségek különb-
ségében. Monorierdőn kívül a többi négy te-
lepülés ebben nem látott kivetnivalót, ráadá-
sul Monorierdő akkor még Monor része volt. 
A beruházás után több mint tíz évvel pedig 
azt szeretnék, ha teljesen újratárgyalnák az 
egészet, amit mi elfogadhatatlannak tartunk.

– Látványosan nőtt a közmunkások száma 
az utóbbi időszakban a városban, mi en-
nek az oka?
 – Elindult egy közel féléves közmunka-
program, amibe több mint 130 embert tud-
tunk bevonni. Nagyjából a létszám fele két 
hónapot dolgozik és négy hónapos tovább-
képzésen vesz részt. A program lényege, hogy 
a legalacsonyabb végzettségűeknek lehetősé-
get adjon arra, hogy eséllyel induljanak egy 
álláspályázaton. 

– Milyen tervei vannak az önkormányzatnak 
Monor strázsahegyi részével?
 – Alapvetően külön kell választani pincefa-
lut és a zártkerti ingatlanokat, amikor a Strá-
zsahegyről beszélünk. A pincefalunak meg kell 
őriznie jelenlegi képét és funkcióit. Nagyon jó 
lenne, ha növekedne azon pincéknek a száma, 
ahol vendégeket fogadnak, de ezzel kapcsolat-
ban nem lehetnek túlzó elvárásaink. A cél első 
sorban az, hogy a tulajdonosok biztonságban 
tudják pincéjüket és értékeiket, illetve a pincé-
ket eredeti céljuknak megfelelően használják. A 
zártkertek egy részét mindenképp le kell válasz-
tani a Strázsahegyről. Ezek nagy része elapró-
zott, rendezetlen terület, amely a gyakorlatban 
már nem kertként, hanem lakóövezetként mű-
ködik, miközben az ehhez szükséges feltételek 
nem adottak. Azt mindenképp meg kell aka-
dályozni, hogy az ilyen területekből nyomor-
telep alakuljon ki. Jelenleg egy új szabályozási 
terv készül az zártkerti ingatlanok egy részére, 
a képviselő-testület pedig dolgozik azon, hogy 
megállapítsa, melyek azok a területek, amelyet 
a későbbiekben lakóövezetként kellene fejleszte-
ni. Ennek kialakítása, az utak elkészítése és a 
közművek odavezetése miatt jelentős költség-
gel fog járni, de mindenképp ebbe az irányba 
kell haladni. Eközben a polgármesteri hivatal, 
az ÁNTSZ, a rendőrség és az áramszolgáltató 
rendszeresen közös razziákat tart, hogy meg-
akadályozza a beköltözést olyan épületekbe, 
amelyek erre alkalmatlanok. Papp János

Hirdetés
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1933–2013
Nagy Imrére emlékezünk
2013. október 20-án – 80 éves korában – elhunyt Nagy Imre, olimpiai 
bajnok öttusázónk. Monoron született. Családi házuk a Kolozsvári 
(Koltói) utcában volt. Kisgyerek korában édesapja gyűrűt szerelt fel a 
házuk kertjében, mert azt akarta, hogy fi a erősödjön és sportoljon. 

Hirdetés

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

MM
gáz-, fűté

A polgári iskolában a háború éveiben is-
merkedett meg a szertornával, korán 
Budapestre kerülve. Előtte azonban az 

egykori (1927-ben megnyílt) monori strandon 
tanult meg úszni. Később – Zlinszki János 
visszaemlékezése szerint – annak fából ké-
szült, nagymedencét átívelő hídjáról ugrált a 
gyermek Nagy Imre is a vízbe, például Bok-
ros Károllyal. 
    Nagy Imre Monoron megszerzett úszótu-
dását később a margitszigeti uszodában töké-
letesítette, és ott fedezte fel őt az ugyancsak 
idén (augusztus 18-án) elhalálozott Gyarma-
ti Dezső. Ő hívta és ezt követően vízilabdá-
zott is három évig a Gyapjúmosó együttesében. 
Pesten egyébként a Közgazdasági Egyetemre 
járt, és eközben a Monoron ismert híres Rab-
ár ügyvéd fi ával lakott egy albérletben. Több 
sportág kipróbálása után csábította el a há-
rom-, majd az öttusa. Tari Pista bácsi lett a 
vívómestere, a Marczibányi téri lőtéren pedig 
Kisgyörgy Lajos vette pártfogásába. Lovagol-
ni Tóth Béla tanította meg. 
 1951–56-ig a Budapesti Haladás, ’57–68-
ig pedig a MAFC öttusázója, és az OSC ví-
vója. 1956–68-ig 28-szoros válogatott. 1958, 

’61 és ’62-ben vb-ezüstérmes, az 1960-as ró-
mai olimpián egyéniben ezüstérmet, csapat-
ban pedig (Balczó Andrással és Németh Fe-
renccel) olimpiai bajnoki aranyérmet szerzett. 
1964-ben – a tokiói olimpián – bronzérmes lett. 
1970–76-ig az öttusa válogatott sikeres szövet-
ségi kapitánya. 1988-ban megkapta „A magyar 
öttusa örökös bajnoka” címet és a Nemzetkö-
zi Öttusa Szövetség örökös tiszteletbeli tagjá-
vá választották.
 A talán legnagyobb monori helytörténeti 
gyűjteménnyel rendelkező Soltész Péter kitar-
tó kutatással kiderítette, hogy a római olimpi-
ai sikere után Nagy Imre (névnapja alkalmá-
ból) levelet kapott – 1960. november 4-én – a 
monori vadásztársaságtól (Bukai Péter alá-
írással): „Tartsad továbbra is magasra azt a 
lobogót, amely előtt egy világrész tisztelgett 
Róma földjén! Lelőttük neked az erdők és me-
zők titkos mélyén a madarak királyát: a fácán-
kakast, és a vadnyulat. E csekélységgel öle-
lünk Téged, mint a monori sport csillagát”. 
 1961. április 30-án Nagy Imre a Gimnázi-
umban, majd Monor főterén – hatalmas tömeg 
előtt (olimpiai formaruhájában) – élménybe-
számolót tartott. Ugyancsak ekkor, a Mono-

ri Sport Egyesület megalakulásának 60. év-
fordulóján, olimpiai győztes csapattársaival 
(Balczó Andrással és Németh Ferenccel) ví-
vóbemutatót tartottak a régi sportpályán. 
 Jólesően értesülhettünk arról is, hogy az 
idei halottak napján hivatalosan megkoszorúz-
ták a Farkasréti temetőben az olimpiai bajno-
kok emlékfalát, megemlékezve az idén elhunyt 
Gyarmati Dezsőről és Nagy Imréről is. Az oda 
vésett felirat szerint: „Csak az hal meg, akit 
elfelejtettek”. Őrizzük meg Nagy Imre emlé-
két, Monoron is.

Bolcsó G.

Karácsonyra 

Vigadó étterem
MMMoonnorrrrrooooooonnn a városközpooonntbbbaan

(Kossuth L. uuu. 6655-6667.)

Halászlé elvitelre!
Rántott hal
Kocsonya
Hidegtálak
Töltött káposzta
Sültes tálak
és az étlapunkon szereplő teljes kínálattal 
állunk kedves vendégeink rendelkezésére.
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Hirdetés

MEMO HOBBI ÁRUHÁZ
Téli nyitva tartás: H–P: 7.30–18, Szo: 7.30–13,

Állateledel  
és felszerelés

szaküzlet
Monor,  
Ady Endre 
út 47–49.

MindenMi d
póráz, nyakörv 

és játék 10% 
kedvezménnyel!

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk!

Karácsonyi 
akció!

(Decemb
9–21-ig

ÁZ
, V: zázzzá

onyi

ber
.)

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
árvaááárvvvaa

Ünnepi rendezvényünk alkalmából 
köszöntöttük a csoport alapítóját, 
Ordasiné Mankó Jolánt és a volt el-

nököket, vezetőségi tagokat, alapítókat. Az 
elmúlt 25 év alatt, több vezető is hozzájárult 
ahhoz, hogy közösségünket máig eredményes, 
működőképes egyesületként tartsák számon. 
 Rendezvényünket megtisztelte Pogácsás 
Tibor, városunk polgármestere. Meghívott elő-

adóink közül elsőként a Mono-
ri Ifjú Strázsák Néptáncegyüt-
tes táncosai, Reibach Tamás 
és Bán Orsolya mutatkoztak 
be. Délalföldi szólótáncokat 
mutattak be. A koreográfi -
át Petneházi Kata tanította 
be. Majd Topál Dániel elő-
adásában Zorán Boldog idők 
című zeneszámát hallhatták 
a jelenlévők. Egyesületünk 25 
éves születésnapja alkalmá-
ból, rajzpályázatot hirdettünk 
Monor város iskolái, óvodái 
és az egyesületi tagok gyer-
mekei között. A beérkező pá-
lyamunkákat értékeltük és az 

ünnepség alatt sort kerítettünk a díjak át-
adására is. 
 Elismerő oklevelet kapott Rendek Kris-
tóf és Hegedűs Pál, az egyesületben végzett 
kimagasló önkéntes tevékenységéért. 
 Ünnepi programunk a Tavaszi szél című 
előadással folytatódott. Fuvolán játszott: 
Guzsván Csenge, énekelt: Balogh Adrián. 
Ezután Erdős Marci saját versét szavalta el.

25 ÉV EMLÉKEI
Egy emberöltő óta a nagycsaládosokért
A Nagycsaládosok Monori Csoportja 25 évvel ezelőtt, 1988-ban jött létre, 
majd 1990. május 26-án önálló egyesületté alakult. Ennek alkalmából, 
2013. szeptember 15-én, ünnepi taggyűlés keretében visszaemlékeztünk 
az indulás pillanataira, a 25 év alatt történt eseményekre.

Visszaemlékezés

A monori nagycsaládosok elnökei, 
vezetőségi és alapítótagjai: 
Vörös Mária alapítótag, Piszárszki Gá-
borné alapítótag, Vadas Ferenc elnök 
(sok éves munkája elismeréséért, 1995-
ben NOE családjainkért emlékplakettet 
vehetett át), Zainkóné Németh Etelka 
elnök (sok éves munkája elismeréséért, 
1996-ban NOE családjainkért emlékpla-
kettet vehetett át), Németh Hunorné 
titkár, Varga Attila elnök, Tóth Pálné 
Elvira titkár, Szőnyiné Gábor Mária 
elnök (sok éves munkája elismeréséért, 
2011-ben NOE családjainkért emlék-
plakett elismerésen részesült), Szászné 
Kanczler Ildikó titkár, Siposné Füzesi 
Gabriella titkár, Endvainé Nagy Beáta 
elnök, Petrányi Lászlóné Ildikó titkár.

 Műsorunkat Vladár István tiszteletes úr 
szavaival zártuk. 
 Ezúton szeretnénk mindazoknak köszöne-
tet mondani, akik munkájukkal hozzájárul-
tak az ünnepi műsor megvalósításához.
 „Nagycsaládosnak lenni annyi, mint ál-
landó szolgálatban állni.” 

Keresztes Hajnalka, elnök

Monori Strázsa hirdetési árak

Hátsó borító felár: 50%   

Első belső borító (B2) felár: 40%     Hátsó belső borító (B3) felár: 30% 

Hirdetésfelvétel: Szekerka János  Tel.: 06-70/607-4444

Az árak az áfát nem tartalmazzák.

Hirdetési felület Méret (mm)
sz x m Színes ár (Ft) Fekete-fehér 

ár (Ft)
1/1 oldal 183 x 267 89 000 -
1/1 kifutó oldal 220 x 307 89 000 -
1/2 oldal 183 x 130 49 000 37 000
1/3 álló oldal 59 x 267 39 000 29 000
1/4 álló oldal 90 x 130 29 000 22 000 
1/4 fekvő oldal 183 x 63 29 000 22 000
1/8 oldal 90 x 63 16 000 12 000 
1/16 oldal 59 x 48 9 000 6 500  
Apróhirdetés szavanként - 60



December  |  2013. 12. 03. Monori Strázsa  |  9

Közösség

„A szakterü-
letnek és a 
közigazga-

tásnak ennyi 
vezető beosz-

tású orszá-
gos, megyei 

és terüle-
ti képviselő-
je Monoron 
együttesen 
talán még 

soha nem je-
lent meg.”

Hirdetés

Azok viszont, akik is-
merték a Virág utca 
21. alatti elődjét és fő-

leg azok, akik eddig az ottani 
méltatlan körülmények között 
kényszerültek felelősségteljes 
munkájukat végezni; halaszt-
hatatlanul és elengedhetetle-
nül szükségesnek érezhették 
a mielőbbi költözést. Nekik, 
nekünk, a városnak és von-
záskörzetének így döntő for-
dulópontot jelentett ennek az 
intézménynek a november 7-i 
átadása. Valamennyiünk biz-
tonságérzete szempontjából. 
 Az esemény jelentőségét az 
is érzékeltette, hogy a szakte-
rületnek és a közigazgatásnak 
ennyi vezető beosztású orszá-
gos, megyei és területi képvi-
selője Monoron együttesen ta-
lán még soha nem jelent meg. 
A Monori Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség törzsállománya 
és a helyi tűzoltó-parancs-
nokság teljes személyi állo-
mányának példás rendben fel-
sorakozott egységei előtt – a 
Katasztrófavédelem Központi 
Zenekarának fúvós térzenéje 
után – dr. Bakondi György 
tűzoltó altábornagy, a Bel-
ügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Felügye-
lőségének főigazgatója nyitot-
ta meg az ünnepélyes rendez-
vényt. Kiemelte az állam és a 
helyi önkormányzat példaér-
tékű összefogását, hogy a 495 
milliós beruházáshoz 98 mil-
lióval járult hozzá Monor. Így 
vált lehetővé a BM OKF-hez 
2009-ben – új tűzoltólakta-

TŰZOLTÓSÁG
Biztonságunk korszerű záloga
Aki Péteri felől közúton érkezik Monorra, első benyomásként elismeréssel tekinthet 
városunk új ékességére, a tűzoltóság és katasztrófavédelem háromszintes új, modern 
épülettömbjére. Talán még az is felmerülhet benne, hogy – ha eddig is működött a 
városban tűzoltóság – vajon szükség volt-e most ilyen mértékű és színvonalú bővítésre.

nya építésének támogatására 
– benyújtott pályázat elnyeré-
se; az 1367 négyzetméteres, a 
körzet 16 települését, 116 ezer 
ember ellátását szolgáló kor-
szerű komplexum felépítése. 
 A volt téeszraktárakból át-
alakított, 1991-től működő 
régi telephely már meglehe-
tősen rossz állapotban volt, 
onnan egyre nehezebb volt 
az évi hét-nyolcszáz vonulást  
zökkenőmentesen és a kívánt 
gyorsasággal megoldani. Most 
megteremtődtek az állomány 
és az eszközök kulturált elhe-
lyezésének feltételei. 
 Dr. Tarnai Richárd – Pest 
megyei kormánymegbízott – 
azzal kezdte köszöntőjét, hogy 
az igazgatási és katasztró-
favédelmi feladatok állami 
kézbevételét a sikeres árví-
zi védekezés példája igazol-
ta. A felsorakozott állomány-

ra utalva hangsúlyozta, hogy 
az ő feladatuk valamennyiünk 
személyi és vagyoni biztonsá-
gának védelme, amely életünk 
legnagyobb értéke és fejlődé-
sünk alapfeltétele
 Monor polgármestere – Po-
gácsás Tibor – arról beszélt, 
hogy a város büszke lehet erre 
az új objektumra. De arra is, 
hogy az utóbbi időszak min-
den évében egy-egy új intéz-
ményt avatunk, amivel lépés-
ről lépésre megújul a város. 
De nem a falak a lényeg – foly-
tatta –, hanem azok, akik az 
itt élőkért dolgoznak, testi 
épségüket kockáztatva. (Az 
átadási ünnepség a  Rám-
szakadékban mentés közben 
elhunyt tűzoltó – Köves Ger-
gő – emlékére tartott egyper-
ces tisztelgéssel kezdődött.) 
 Branyiczky Márk – tűz-
oltó ezredes, a megye ka-

tasztrófavédelmi igazgató-
ja – arról beszélt, hogy az 
épület 53 helyiséggel rendel-
kezik, amelyek korszerű ke-
retek között elégítik ki a ka-
tasztrófavédelem és a benne 
dolgozók szükségleteit: így 
többek között gépjárműmo-
só, csizma és védőruházat, 
zuhanyzó, négy hálóhelyi-
ség, légzőpalacktöltő, mele-
gítőkonyha, ebédlő, tante-
rem, kondicionáló helyiség 
is van az épületben. Emel-
lett korszerű informatikai 
rendszerrel felszerelt híradó-
helyiség, EDR rádióállomás 
és számítógépes hálózat, 15 
iroda, tárgyalóhelyiségek és 
akadálymentes közlekedés is 
segíti az ott dolgozók mun-
káját. Most új, megbízha-
tó, korszerű tűzoltóautót is 
kaptak. Branyiczky Márk, a 
helyi önkormányzattal való 
együttműködés elismeréséért 
oklevelet nyújtott át polgár-
mesterünknek.
 A monori hivatásos tűz-
oltó-parancsnokság és ka-
tasztrófavédelmi kirendelt-
ség integrált komplexumát 
városunk katolikus plébáno-
sa és evangélikus egyházköz-
ségének lelkésze is megáldot-
ta. Dr. Csáki Tibor – Szent 
Flóriánra, az árvizek és tűz-
vészek védőszentjére utalva 
– kiemelte: „Nagyobb szere-
tet nincs, mint életet adni, 
menteni barátainknak”. Azt 
kívánta, ne legyen rá szükség. 
A jelenlévők – a szigorúan al-
koholmentes pezsgővel való 
koccintás során (és az intéz-
mény bejárásakor) – is arról 
beszélgettek, hogy megnyug-
tató amit láttunk-hallottunk, 
de valóban jó lenne, ha mi-
nél kevesebbszer kellene éles 
helyzetben próbára tenni az 
új lehetőségek hatékonyságát.

B. G.

Nyitva: H–P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva

 
KERÉKPÁRCENTER

a

Minden kedves  

vásárlónknak  

boldog karácsonyt  

és sikerekben  

gazdag új évet  

kívánunk!

KARÁCSONYI KERÉKPÁRVÁSÁR!
 

10%, 15%,  20%
Akciós időszak: 2013. december 2-től december 2211-iggggg

Eladó  
utánfutó

Típus: Lady 6

Önsúly: 120 kg

Összsúly: 600 kg

Gyártási idő: 2000.

Méret: 2x1 méter

Állapot: teljesen felújított

Irányár: 80 ezer Ft

06-1/280-3754

Eladó  
kiskutyák

Azonnal elvihetők Monoron! 
Tel.: 06-30/467-7216

Törpe pincher  
(mini doberman): 

20 000 Ft-ért.

s
TT
(m

kiskkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkis

Csivava:  
40 000 Ft-ért  
többféle színben.
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Karácsony táján mindig az látszik kiderülni, hogy adni jobban szeretünk, mint 
kapni. Akinek módja van rá, ajándékok után jár, akinek erre nem telik, maga készít 
meglepetést. Mi ezúttal olvasóink segítségével megpróbáltunk eljátszani a gondolattal: 
mi lenne, ha hirtelen nyakunkba szakadna a gazdagság, amelyből arra is futná, 
hogy minden városlakónak, a közvetlenül körülöttünk élő földijeinknek örömet 
szerezzünk. Azt kérdeztük: ha megtehetné, ön mit tenne a város karácsonyfája alá?

Mit tenne a város karácsonyfája alá?
Kalocsa Jánosné Peczek László Zarándok Gáborné Kalocsa Károlyné Kövesdi László Ábelt Antalné

Egy napos síelés Chopok-Jasná
2014. 01.25.    Akció: dec. 24-ig. 

Rijekai karnevál és a mesés Opatija
Program: Varazdin, Opatija, Rijeka
2014. március 1-2.

Caterina Travel
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 81. 
www.caterina.hu
Tel.: 06-20/936-0502

Buszos utBBususzszozosos uttautatakk 
ői indgyömrői indulássalgygyöyöömrőrőői indulálásásssssalyy

4  999 Ft/fő

19  999 Ft/fő
 ++ síb+ síbérlet

hotelhotel*** reggeli

Felszállás: Gyömrő, Maglód, Vecsés, Budapest

Gyerek: 9  999 Ft/fő 12 év alatt

Seres Attila 
FÖLDMÉRŐ 

Piac tér 
Tel.: 06-30/974-5606  

Megosztás, határrendezés, GPS-
felmérés, épületfeltüntetés és törlés.

Hirdetés

Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig

RIXI Az olcsó cipők boltja!

Csizmák, hótaposók, táskák, 
sálak folyamatosan bővülő 
választékban.

Átmeneti csizzmáákkkk 2000 Ft-tól
Téli csizmák 2500 Ft-tól.

,
ővülő

t-t

ő 

tól

Minden  3000 Ft feletti vásárlás 
esetén ajándékot adunk!

Akció!

Monor, Kiss Ernő u. 3. 

K
alocsa Jánosné kicsit 
elgondolkodott, aztán 
mindjárt a gyerekek 

juthattak eszébe, mert azt 
felelte: ő a város valameny-
nyi óvodáját kistafírozná ren-
geteg játékkal. Leghamarabb 
a Katona József utcai óvodá-
nak juttatna udvari és szobai 
játékokat, amilyet és ameny-
nyit csak szeretnének – ugyan-
is ez az óvoda van a legköze-
lebb a lakásukhoz. Az oda 
járó kicsik örömében így akár 
minden nap gyönyörködhetne. 
És ez neki magának is nagy 
öröm lenne, már csak amiatt 
is, mert saját unokája még 
nincs, pedig az lenne csak az 
igazi ajándék.
 Peczek László kezében 
megállt egy percre a seprű 
meg a lapát, de ő sem tépe-
lődött sokáig a válaszon. Ha 
tehetné, egy kórházat adna 
a városnak – mondta –, így 
a szakrendelővel és a házi-
orvosi rendelővel együtt egy 
igazi gyógyítócentruma len-
ne Monornak. Nem nagy kór-
házban gondolkodik – tette 
hozzá – csak egy kisebb, csalá-
diasabb intézményben, aminek 

viszont érzése szerint a mono-
riak biztosan örülnének. Sze-
rették régen a szülőotthont is, 
ami ugyancsak nagy haszná-
ra volt a környéknek – véleke-
dett – és ahol ő maga is meg-
született annakidején. Milyen 
jó lenne, ha manapság is hely-
ben születhetnének a babák 
és a betegeknek sem kellene 
„szanaszét szóródniuk” a kör-
nyékbeli kórházakban – osz-
totta meg velünk elképzelését. 
De mielőtt még elköszöntünk 
volna, megtoldotta a képzelet-
beli adományt azzal, hogyha 
már úgyis nagyon gazdag len-
ne, valamiképpen megkeresné 
a módját, hogy munkahelye-
ket is teremtsen a városban, 
így aztán a szegények is ke-
vesebben lennének.
 Ha Zarándok Gábornénak 
rengeteg pénze lenne, abból a 
Gera-kertet varázsolná szép 
pihenőparkká – tudtuk meg. 
Igaz, most épp a tél jön – ne-
vetett –, így hát most a vá-
ros karácsonyfája alá leten-
né a terveket, s aztán majd 
tavasszal hozzá lehetne fog-
ni a munkához. Biztos ben-
ne, hogy az itt megforduló 

sok ember nagyon jól érez-
né magát egy szép parkban, 
ahol padból is több akad. Sőt, 
padból olyan sokat készíttet-
ne – mondta az ifjú hölgy –, 
hogy a vasútállomás környé-
kén bárki le tudjon ülni, aki 
most még csak kóvályog, ácso-
rog, bár látszik rajta, hogy 
szívesen letelepedne valaho-
vá, amíg a busz vagy a vonat 
megérkezik. Csakhogy most 
még nincs hová leülni.
 Kalocsa Károlyné arcán 
azt láttuk, hogy nagyon meg-
leptük a kérdésünkkel. Ezt 
mi nagyon jól átéreztük, hi-
szen nem könnyű beleélnie 
magát az embernek a hirte-
len rászakadó gazdagság gon-
dolatába, hát még, ha azt ké-
rik tőle, hogy azt kezdje el 
osztogatni is. Így azután a 
hölgynek hirtelen nem jutott 
más eszébe, minthogy felállí-
tana a város közepén egy ha-
talmas karácsonyfát, alázsú-
folna mindenféle hasznos és 
haszontalan ajándékot, s ott 
azután felpakolhatna bárki, 
de főleg a gyerekek. Ahogy 
ezt így végiggondolta, mind-
járt töprengeni is kezdett, 

mondván: attól nem kelle-
ne tartani, hogy a gazda-
gok is kijönnének válogatni, 
hiszen a tehetős embereket 
aligha érdekli a mindenki ka-
rácsonyfája…
 Kövesdi László a feleségével 
teljes egyetértésben úgy sza-
vazott, ha már gazdaggá tet-
tük őket gondolatban, akkor 
ők a felesleges százmillióikat 
a rendelőintézetre költenék. 
A régi épületet korszerűsíte-
nék, és mindkét egészségügyi 
intézménybe megvásárolná-
nak minden olyan korszerű 
eszközt és berendezést, ami-
re a gyógyító munkához szük-
ség van. Ennek egészen biz-
tosan minden monori örülne 
– vélekedtek. Kövesdiné még 
megpendítette, hogy talán a 
közbiztonságra is költeni kéne, 
de aztán abban maradtunk, 
hogy – mivel nem tudni pon-
tosan, mennyi pénzből is gaz-
dálkodhatnának – az majd a 
következő karácsonyfa alá ke-
rül ajándékképpen.
 Ábelt Antalné nem merte 
túlságosan elereszteni a képze-
letét, ezért ő csak egy ivókutat 
ajándékozott. Különös módon 
ő is a rendelőintézetbe, pedig 
akiket megszólítottunk, nem 
beszéltek össze, kérdezőskö-
désünk helyszínén még csak 
nem is találkoztak egymás-
sal. Amint Ábeltné elmondta, 
különböző betegségekkel küzd, 
gyakran megfordul a rendelők-
ben és sehol nem jut egy csepp 
vízhez, hacsak nem visz magá-
val. Így hát az ő ajándéka egy 
ivókút lenne, egy könnyen el-
érhető, szem előtt lévő helyen.
 Hideg volt nagyon aznap, 
amikor jártuk a vasútállomás 
környékét, mégis szívesen foly-
tattuk volna a kérdezősködést. 
Hiszen még annyi minden hi-
ányzott a város képzeletbeli 
karácsonyfája alól, amit, ha 
tovább is beszélgetünk, biz-
tosan mind-mind odatettünk 
volna.

Koblencz Zsuzsa

 „Felállítana 
a város köze-
pén egy ha-
talmas ka-
rácsonyfát, 
alázsúfol-

na mindenfé-
le hasznos és 
haszontalan 
ajándékot, 

s ott azután 
felpakolhat-

na bárki.”
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Közösség

FELHÍVÁS
Védekezés veszettség ellen
Három év után ismét felütötte fejét a veszettség Magyarországon a vörös 
rókákban: szeptember közepe óta már 18 állatnál igazolták a fertőzést. 
A Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyei esetek után november 
7-én a Pest megyei Kőröstetétlen közigazgatási területén lévő tanya 
közelébe tévedő róka hullájából is kimutatták a veszettség vírusát.

Hirdetés

Magyarországon 2010. óta nem mu-
tattak ki veszettséget vörös róká-
ban. November 7-én a Pest me-

gyei Kőröstetétlen közigazgatási területén 
lévő tanyára merészkedett és ott kutyával 
összemarakodó róka teteméből kimutatták 
a veszettség vírusát. Ennek megfelelően el-
rendelték a szükséges helyi járványügyi in-
tézkedéseket. 
 A veszettség, vírus okozta fertőző járvá-
nyos betegség, amely az agyvelő gyulladá-
sát okozza. Valamennyi emlősállat fogékony 
rá. A mai ismeretek szerint a klinikai tüne-
tek megjelenése esetén a betegség minden 
esetben gyógyíthatatlan. Védekezés megelő-
ző vakcinázással lehetséges.
  Az említett eset miatt, az október 5. és 
20. között végrehajtott őszi kampány során 
a határsávi szórás kiegészült az első veszett-
ségeset körüli 50 km-es körzetben történő 
gócvakcinázással. A gócoltás Pest megyében 
2480 négyzetkilométer nagyságú – a Mono-
ri, Ceglédi, Dabasi, Ráckevei Járási Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hiva-
talok területét érinti. 

 Felhívjuk az állampolgárok fi gyelmét a 
veszettséggel kapcsolatban az alábbiakra:
 A természetellenesen viselkedő (barátsá-
gos, vagy támadó magatartást mutató) va-
don élő emlősállattal (róka, aranysakál, kó-
bor eb) ne érintkezzen!
 Ha jármű által elgázolt vagy ismeretlen 
ok miatt elhullott róka tetemet talál, ne 
érintse meg!
 Mindkét fenti esetben értesítse az állat-
egészségügyi hatóságot!
 Ha veszettségre gyanús állattal érintke-
zett, sürgősen keresse fel háziorvosát.
 Ha házi kedvence a megszokottól eltérően 
viselkedik, vagy harapás nyomait véli fel-
fedezni rajta, haladéktalanul értesítse szol-
gáltató állatorvosát!
 Ne feledkezzen meg az ebek évenkénti kö-
telező veszettség elleni oltásáról!
 Tekintettel a veszettségi esetekre, kijáró 
házimacskák esetében is javasoljuk a ve-
szettség elleni oltás beadatását a főváros 
és Pest megye területén.

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
 és Állategészségügyi Igazgatóság

MONOR

Monor, Városi piac 14.           Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig

Tel./fax: 06-29/412-965  www.kissoptika.hu  kissoptika@upcmail.hu

Computeres szemvizsgálat, kontak-
tlencse illesztése és rendelése
Szemüveghez és kontaktlencséhezSzemüveghez és kontaktlencséhez
kapcsolódó tartozékok széles választékban, 
szemüvegkészítés, -javítás 
megvárható

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szép-kártya elfogadóhely.

7 i S 830 122 i

ya elfogadóhe y

30 12 i

ya elf g

HOYA 
multifokális 

lencse-akció!

megvárható.

Csak nálunk 

40 % 

kedvezmény-

nyel.

 

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Kft.
KÉTHETES INTENZÍV KRESZTANFOLYAM INDUL

DECEMBER 9ÉN ÉS 16ÁN 18 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

Felkaros 
vérnyomás-
mérő
66 évv cseregaranciával

5330 
Ft-ért! 

Tekintse meg további  
karácsonyi ajánlatunkat! 
Mindenkinek kellemes  
ünnepeket kívánunk!

Karácsonyi akció! 
A Bíróság melletti Monori Patikában!

Boldog karácsonyt
kíván Önnek a

GYEREK 

Bizi-Bolt 

Használt ruházat, 
bakancsok, kabátok 
kicsiktől a nagyokig.
Használt babakocsik,

 játékok, gyerekülések, 
hordozók...

Monoron az Ady út 33. alatt

A hirdetés 
átadójának 

20% kedvezmény 
ruházati termék 

vásárlásakor!

Ajánlattételi felhívás

Monor Városi Önkormányzat egyszerű 
versenyeztetési eljárásban pályázatot ír 
ki Monori Strázsa című újságjának ki-
adására. A pályázatok 2013. december 
9. 12 óráig nyújthatók be a Monori Pol-
gármesteri Hivatalba. A pályázati felhí-
vás teljes szövege letölthető Monor város 
honlapjáról: www.monor.hu. 
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Helytörténet

A 16–18. századi monori kisiskola elsősorban az „állapotbeli” kötelességekre 
való, valamint vallási-erkölcsi nevelés célzatával szerveződött az alsóbb 
néprétegek számára. Ugyanakkor „a parasztember az olvasás, írás, számolás, a 
vallás elemeinek, az erkölcsi ismeretek tantárgyai nélkül sem volt műveletlen.  
Sajátos, népi parasztműveltsége volt, a szájhagyomány útján átöröklődő szokás 
és hagyományrendszer, a közösség teljes életét betöltő kultúra birtokában”. 

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai LVIII.
Polgári iskola 3.Az adventi programok az

újság címlapján olvashatók

December 2. 10 óra, 
Vigadó emeleti oktatóterem
Szülésre felkészítő tanfolyam
A Védőnői Szolgálat szervezésében 

December 6. 18 óra, Vigadó díszterem
Miklós-napi operettgála 
Oszvald Marikával

December 8. 14 óra, Művelődési Ház
Nagycsaládos Mikulás-ünnepség 

December 13. 17 óra Művelődési Ház
Táncház a Monori Strázsák
Néptánc Egyesület szervezésében

December 14. 14 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek
Egyesületének összejövetele

December 18. 9 óra, Művelődési Ház
Véradás

December 19. 17 óra, Vigadó díszterem
Városi Zeneiskola évzáró koncert

Január 11. 16 óra, Vigadó díszterem
Hagyományos Újévi Operett
„Rózsám, viruló kis rózsám”
Barangolás a magyar nóta 
és operett világában

Január 18. 17 óra, Vigadó díszterem
Ünnepi műsor a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából
Berecz András önálló estje

Értesítjük kedves vendégeinket, hogy 
a Vigadó és az épületben találha-
tó ügyfélfogadási irodák 2013. de-
cem ber 21. és 2014. január 2. kö-
zött zárva tartanak. Ez idő alatt a 
személyes és telefonos ügyfélfoga-
dás szünetel. Megértésüket köszön-
jük, kellemes ünnepeket kívánunk!

További információ és jegyrendelés 
a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail 
címen. Honlap:  www.vigadokft.hu.

2013. DECEMBER

A Vigadó programjai

A 19. század második felében a társada-
lom fejlődése szükségessé tette a pa-
raszt és iparos ember számára is az 

olvasás, írás, számolás készségeinek elsajá-
títását. Korábban, a reformkor közoktatás-
politikai küzdelme előkészítette a falusi kis-
iskola ismeretanyagának új koncepcióját, és 
a báró Eötvös József által létrehozott 1868. 
évi 38. törvény megalkotta „népiskola” né-
ven az új iskolatípust. S egyre inkább ma-
gától értetődővé vált, hogy a parasztember 
iskolában megszerezhető alapműveltséggel 
rendelkezzék, aki lassan belátja a belterjes 
gazdálkodás szükségességét és előnyeit. El-
fogadja és használja az új mezőgazdasági 
eszközöket, munkagépeket (vaseke és boro-
na, ekekapa, vetőgép, arató- és cséplőgép). 
Felismeri a kereskedés, az ipar fontosságát.
 Az 1900-as évek elején a polgári iskola lét-
rehozása a monoriak számára is halasztha-
tatlanná vált. Molnár Sándor lapszerkesztő 
írásaival világossá tette az iskola létjogosult-
ságát. Fried Béla malomigazgató mozgósí-
totta az intellektuális családokat az iskola 
felállítása érdekében. Fromm Antal takarék-
pénztári igazgató meggyőzte a községi kép-
viselő-testületet az új típusú népoktatás je-
lentőségéről. Dr. Rabár Endre országgyűlési 
képviselő meggyőződéssel vezette a mono-
riak küldöttségét Budapestre, a kultuszmi-

niszterhez – a polgári iskola felállítása ügyé-
ben. Ezek után a polgári iskola 1903–1907 
között megtette első lépéseit a monori pol-
gárosodás szolgálatában (Monori Strázsa: A 
monoriak viselt dolgai 2010. XXIV-XXV.).
 Az első négy évben az oktatás albérleti 
körülmények között történt, sok nehézséggel 
megküzdve. Az új épületben történő folyta-
tás sem volt gondtalan, melyről a korabeli 
jegyzőkönyvek tanúskodnak. A monori isko-
lák felügyeletét iskolai gondnokság látta el, 
amely 24 tagból állt. Elnökei 1907 és 1914 
között Balla Lajos ref. lelkész, Fromm An-
tal takarékpénztári igazgató és dr. Lehotzky 
Antal kir. közjegyző. Például jövedelemhiány 
jelentkezett a tandíjbefi zetéseknél – a lakos-
ság elszegényedése miatt –, és taneszköz be-
szerzések ügyében 7000 korona értékű segélyt 
kértek a minisztériumtól. Az új épület falai 
még nem száradtak ki, emiatt a tanítónők, 
Bér Jolán, Szakács Teréz, Jakubovics Alice 
és Fényhalmy Katalin kényszerszabadságot 
kértek, és az oktatás átmenetileg a közpon-
ti elemi iskolában történt, délután. A pénz-
hiány ellenére széntároló kamrát kellett épí-
teni. A tornatermet nem tudták „átfűteni”, 
mert a mennyezet a repedéseken át szellő-
zött. Dr. Sandula Imre apát plébános arra 
kérte a nevelőket, hogy vasárnap és ünnep-
napokon télen is kísérjék a tanulókat temp-
lomba. A szülők aggódtak, mert a gyerme-
kek a hiányos öltözékük miatt megfáztak.
 1907 októberében áthelyezéssel megérkez-
tek a polgári iskolába Kellner Jenő okl. fel-
sőkereskedelmi és Kocsis Mihály okl. pol-
gári iskolai tanárok, Ambrus Ferenc pedig 
távozott. 1909-ben Oláh Dezső igazgató szer-
kesztésében megjelent az első Értesítő. Eb-
ből megtudhatjuk, hogy a 242 növendék 25 
százaléka tandíjmentes, a többiek 20 koro-
nát fi zettek, és 1 korona könyvtár, valamint 
30 fi llér felvételi díjat. De gyűjtöttek kirán-
dulási alapra is. Az iskola 10 tanerő után fi -
zetett a nyugdíjalapra személyenként 24 ko-
ronát. Az Értesítőben az igazgatói jelentés 
– a tanulmányi kirándulás beszámolója, az 
intézet személyzetének bemutatása, a tan-
tárgybeosztás, a tanulók névsora és statisz-
tikája, a tanulási eredmény – sokoldalúan il-
lusztrálja az iskola életét, eredményeit.
 Forrás: Dr. Mészáros István: Népoktatá-
sunk 1553–1777 között, Bp. 1972; Állami Is-
kolai Gondnokság jegyzőkönyve 1906–1914, 
Monor; A monori m. kir. állami polgári fi ú- 
és leányiskola értesítője. Szerkesztette: Oláh 
Dezső igazgató.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Báró Eötvös József, az 1868-as törvény megalkotója

Hirdetés
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Kultúra

Tabac 
Dohány, ajándék

Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

December 7-én, szombaton 19 órai kezdet-
tel a Jászai Mari Általános Iskola aulájában 
– a két évvel ezelőtti szenzációs hangulatú 
fellépése után – ismét koncertet ad a zenei 
repertoárárját a két háború közti dzsessz- 
és szvingszámokra építő, hazai és külföldi 
fi lmslágereket is előszeretettel műsorra tűző 
világjáró zenekar, a Hot Jazz Band.
 Helyszín: Monor, Jászai Mari tér 1. Te-
lefon: (29) 611-580

Újra Monoron
a Hot Jazz Band

Film készül a Monori 
Pincefaluról

Szilveszteri retro party

Hirdetés

Hirdetés

A Monori Polgárőr Egyesület jótékonysági retro 
party-t szervez a Jászai Mari Általános Iskola 
aulájában december 31-én 19 órától. A rendez-
vény bevételéből a Fiatal Bűmmegelőzők Tár-
saságát támogatják.
 A zenét Dj Kenyó Ferenc szolgáltatja: a 70-
80-90-es évek legnagyobb slágerei lesznek po-
rondon. Fellépők: Dj Dominique, Nép Anita 
énekesnő.
 Amivel mindenkit várnak: aperitif, nagy ér-
tékű tombolanyeremények, tűzijáték, büfé, a 
helyszínen különféle meglepetések. 
 Jegyár: 2500 Ft (csak elővételben!). Asztal-
foglalás: 06-31-317-9029. 
 Jegyvásárlás: Memo-Food (Ady út), savanyú-
ságos Kati (piac), Goods Market, polgárőrség.

A könyvtár programjai
A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Kiállítás decemberi ajánlatai:
 2-án 15 órától Dr. Erdélyi Lajos: Hely-
történet és családfakutatás.
 6-án 15 órától Németh Pál előadása a 
családfakutatásról.
 6-án 15 órától Rejtvényfejtő klub gye-
rekeknek.
 7-én 10 órától Meseszombat – Mauri 
Kunnas: Mikulás és a varázsdob.
 14-én 10 órától Kézművesszombat – Ké-
szítsünk együtt mézeskalácsot!, horgolás.
 20-án 15 órától Rejtvényfejtő klub gye-
rekeknek.
 Helyszín: Monor, Kossuth L. u. 88., tel.: 
06-29/412-246, e-mail: monorkonyvtar@
monorkonyvtar.hu.
 A könyvtár december 24. és 29. között 
zárva tart. December 31-én 8-tól 12 órá-
ig várja látogatóit.

AJÁNLÓK

Péterff y András rendezésében közel egyórás fi lm 
készül a Monori Pincefaluról, az ott tevékeny-
kedő borászokról és az ott zajló eseményekről. 
A pincefalu meghatározó személyiségei úgy gon-
dolják, hogy a fi lm egy igen fontos marketing 
eszköz lehet. A rendező szándéka szerint televí-
zióban is bemutatásra kerül. A fi lm valószínűleg 
nemzetközi fi lmseregszemlén is bemutatkozik 
majd, a franciaországi Carcossonne városában 
évente megrendezésre kerülő OenoVideo nem-
zetközi szőlő és bor fi lmfesztiválon. 
 A fi lm anyaga már elkészült, továbbiakban 
stúdiómunka (szerkesztő, vágó, fordító) követ-
kezik, amelynek költségeit a fi lm készítői pá-
lyázati pénzből szerették volna előteremteni, 
de nem kaptak rá támogatást. Az eddig fel-
merült költségeket önkormányzati pályázat-
ból és egy, a KultPince által szervezett támo-
gató rendezvényből teremtették elő. 
 A munka folyamatossá tétele és a tél végi be-
fejezhetőség érdekében újabb támogató rendez-
vényt szerveznek 2013. december 8-án 15 órai 
kezdettel a KultPincében. Vendégeket forralt 
borral, lapcsánkával, a gyerekeket házi szörp-
pel és Mikulás-napi meglepetéssel várják. 
 A fi lm előzetese megtekinthető a  www.
monoripincefalu.eu nyitólapján. KGY

             

          

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

            

         

06 29/411 135

920 Ft/m2

Tisztíttassa szőnyegeit!  
920 Ft/m2 -től  ingyenes háztól házig szállítással.

    
Magócsi Ruhatisztító

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

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el Facebook-oldalunkra:  

www.monoriallatorvos.hu
www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben 

az ebek mikrochippel történő megje-
lölését és a veszettség elleni védőoltás 
beadását – akár egyidejűleg – egész 

évben folyamatosan végezzük. 

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558

Nyitva tartás: H-P: 8
15 -17

  Nézzen be, 

érdemes!

-30  %

-30  %

-30  %

-30  %

-30  %

Ellenőriztesse   

látását és lepje meg 

magát egy szép szem-

üveggel, mert nálunk 

hó helyett a keretek 

árai hullanak!* 

Csak karácsonyig!

*részletek az üzletekbkbenenennnnennen

zlet
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Sport

Hirdetés

Közismerten sportszerető kormány-
főnk (miután a lelátón Szőnyi Já-
nos MSE-elnök és Pogácsás Tibor 

polgármester mellett végigszurkolta a mér-
kőzést) készségesen válaszolt – a kínálkozó 
alkalom során – feltett kérdéseinkre.

– Úgy tudjuk, hogy nem először jár a mo-
nori sportpályán.
 – Valóban nem először vagyok itt, ugyan-
is volt olyan kedves az elnök úr, hogy a pá-
lyafelújítás és a klubházépítés átadására is 
elhívott. Örülök, hogy megint itt lehetek, 
már csak azért is, mert az önök egyesületé-
nek az utánpótlás labdarúgótagozata a Pus-
kás Akadémiával szerződéses kapcsolatban 
van. Sok tehetséges, jó mentalitású játékost 
kapunk önöktől. Úgyhogy a monoriak elég 
gyakran a szemem elé kerülnek. Gratulálok 
az itt folyó munkához!

– Hogy tetszett önnek a mérkőzés? 
 – Az NBII átszervezésével tizenhat csapat 
NBII-es játékosai lejjebb kerültek, az NBIII-
ba. Ehhez az MLSZ-hez hasonlóan én is nagy 
reményeket fűztem. Azt vártuk tőle, hogy 
megemeli az NBIII színvonalát, a játékosok 
erőnlétét, tempóját, képzettségét. Ez látható 
is volt a mérkőzésen. Az NBIII más bajnok-
ság lett, mint azelőtt volt. Fiam egy hosszú 
sérülés után most lépet harmadszor pályá-
ra, így alkalmam volt látni három, vagy ta-
lán már négy NBIII-as meccset is. Úgy lá-
tom, hogy komoly bajnoksággá vált.

– Milyen érzés, amikor saját fi át a tribün-
ről láthatja?
 – Ha az ember a saját gyerekét nézi, az fur-
csa érzés. Egyfelől van miért szurkolnia, ez 
valami kis tüzet visz az ember életébe, más-
felől nehéz eldöntenie, hogy mikor segít neki 
a legtöbbet. Akkor, ha biztatja, vagy akkor 
ha korholja? Nálam a kettő kiegyenlíti egy-
mást, ezért inkább csöndben maradok.

INTERJÚ
Monoron járt a miniszterelnök
A Monor – Videoton (II.) mérkőzés nézőinek meglepetésére (november 
9-én) váratlanul az MSE-pályára érkezett Orbán Viktor miniszterelnök, 
a vendégcsapatban futballozó fi a játékának megtekintésére. Társaságában 
megjelent Eperjes Károly, népszerű Kossuth-díjas színművészünk is.

– Milyennek látta a Monor együttesét?
 – Monor jó erőben lévő együttes. Azt hit-
tem, hogy a meccs utolsó 20-30 percében nem 
fogják úgy bírni a mérkőzést, mint mi. Ez nem 
így történt. Másfelől nekünk volt kettő, a Mo-
nornak meg öt-hat komolyabb helyzete. Hogy-
ha ez nem futball lenne, hanem matematika, 
akkor ma a Monor nyert volna. (A végered-
mény 0-0 lett, a szerk.)

– A monori csapat szurkolójaként örülök, 
hogy Videoton-szimpátiája és fi a ellenére 
is  objektíven tudta értékelni a mérkőzést. 
Milyen esélyt lát arra, hogy pályagondjaink 
a közeljövőben megoldódnak? 
 – Megállapodás közeli helyzetben vagyunk 
a sportegyesület elnökével és a polgármester 
úrral is. Ha az egyesületnek sikerül megfelelő 
mennyiségű társaságiadó-támogatást összegyűj-
teni, akkor az önerőt, amit ebben a pillanat-
ban a település nem tud odaadni, kormányza-
ti erőből megoldjuk. A tárgyalások lassacskán 
le is zárultak ebben az ügyben, most már csak 
egy írásos anyagra van szükségünk, és akkor 
szerintem meglesz a pályaépítés. Télen sajnos 
még nem fogják tudni használni, mert azért 
a műfüves pálya elkészítése időt vesz igénybe, 
de a tavasz során lesz már örömük benne.

– Az ön sportért felelős államtitkár-he-
lyettesével szintén volt szerencsém beszél-

ni. Ő Monor lehetséges „tüdejének” nevez-
te ezt a leendő pályát, hiszen a kilencszáz 
gyerek mellett a felnőttek is szívesen láto-
gatják. Bizony ősszel és télen nagy bajban 
vagyunk, amikor locsog-tocsog a játéktér. 
Főképp, hogy a versenytársaknál már meg-
vannak ezek a műfüves pályák.
 – A futballt ma sokan kritizálják, és van 
is rá okuk, hiszen a válogatott csúnyán meg-
égett Hollandiában. Ilyenkor az embernek még 
az élettől is elmegy a kedve, nemhogy a fut-
balltól. Így joggal kérdőjelezik meg, hogy sza-
bad-e ilyen pályákat, stadionokat építeni? Én 
azt gondolom, hogy a gyerekek érdekében kell 
döntéseket hozni. Fontos, hogy őket kicsalo-
gassuk és kinn is tartsuk a pályán. Jó körül-
mények közé kell vinni őket, ha azt akarjuk, 
hogy jó egészségi állapotú és szellemiségű fi a-
taljaink legyenek. Ezért a pályaépítést a gye-
rekeinkbe való beruházásnak kell tekinteni. A 
magam részéről ezért is tartom fontosnak. Mo-
nor ebből a szempontból kiemelkedő és élenjá-
ró klub, itt több száz gyerek van. Megérdemlik, 
hogy tisztességes körülmények között edzhes-
senek. Jó edzők vannak, némelyiket magam is 
ismerem, némelyikkel beszéltem is. Úgy látom, 
hogy jó kezekben vannak a gyerekek. Ha min-
den együtt van, vagyis a gyerekek, akik spor-
tolni akarnak, a szülők, akik kiküldik őket a 
pályára, az edzők, akik tudnak velük tisztes-
ségesen foglalkozni, akkor az államnak köte-
lessége, hogy megépítse a szükséges létesítmé-
nyeket, itt is.

– A magyar labdarúgás kapott most egy-két 
nagy pofont, klub és válogatott szintjén is. 
Ennek ellenére mégis megmaradt az opti-
mizmusa a magyar futballal kapcsolatban?
 – Mindenki úgy beszél a magyar futballról, 
mintha létezne egy sróf, amit ha eltekerünk, 
minden megváltozik. Mindenkinek többet és 
jobban kell dolgoznia. Az elnöktől a legkisebb 
csapat edzőjéig. Ha mindenki többet és job-
ban dolgozik, akkor annak meg lesz az ered-
ménye. Még egyszer mondom: csak együtt, 
mindenki többet, mindenki jobbat.

– Köszönöm a beszélgetést, és további erőt, 
egészséget kívánok, politikusként, apaként, 
sportbarátként egyaránt.
 – A legjobbakat kívánom a lapjaik, az MSE 
Híradó és a Monori Strázsa olvasóinak!

Bolcsó Gusztáv

Műanyag nyílászárók!
Beépítéssel! 

www.muanyag.com

Al-Pet Kft.

-50 %
+ 2% kedvezmény 

a 2014. januári megrendelésekre.

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 percppeerc000000 FFtt///4445/4455 pp99009099
A sószobát egyszerre két felnőtt,  
vagy egy felnőtt és két gyerek 
használhatja.

Szabaduljon meg a gyötrő 
köhögéstől! Látogassa  
a monori sószobát!
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Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-

soknak kedvezmény, ingyenes hibabejelentés. 

06-80/625-647, 06-20/467-7693

Tuti turi használtruhaüzlet a Jászai Mari téren! He-

tente frissülő árukészlettel, folyamatos akciókkal! 

H-P 9-17, Szo 9-12

Neves gyógyintézetnél szerzett évtizedes tapasz-

talattal Budapesten, szerdánként Monoron várom 

a felfrissülni vágyókat, talpmasszázs-, fülgyertya-, 

testgyertya-bérletkedvezmény. Edit. 

Tel.: 06-20-4655-027

Tűzifa eladó! Akácfa összefűrészelve házhoz szál-

lítva. 2500 Ft/q. Tel.: 06-20/981-7879.

Angol, francia, német korrepetálás. Szerezzen 

használható nyelvtudást. Vizsgára való felkészítés. 

Számlát adok! Tel.: 06-30/725-1672

Kiadó Monor központjában 20 m2-es  felújított he-

lyiség üzletnek irodának! Azonnal beköltözhető. 

Érd.: 06-30/472-5616

Tüzifa eladó! Akác guriga 2700 Ft/q, tölgy-bükk 

guriga 2400 Ft/q, méteres rönk 2300 Ft/q, hasítás 

200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás ingyenes. 

Tel.: 06-20/343-1067

Apróhirdetés

Ajánló

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett családtagunk, Csintalan Dezsőné teme-

tésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek el, ezzel 

fájdalmunkban osztoztak.  A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Tel.: 06-70/607-4444, 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

Szerkesztőség: 
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TARTÓS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA

MENTŐÖV
MEGTAKARÍTÁSAINAK

* A 2013. október 21. – december 31. között nyitott PÁTRIA Tartós Megtakarítási Számla 
(továbbiakban: Számla) kamata a számlanyitás napja és 2013. december 31. között 
fix éves 4,50%, EBKM 4,50%. 2014. január 1-jétől a kamat megegyezik a PÁTRIA 
Tartós Megtakarítási Számla Hirdetményében meghirdetett kamatokkal. Az akció 
előtt nyitott Számlákra a PÁTRIA Tartós Megtakarítási Számla Hirdetményében fog-
laltak vonatkoznak. A Számla kezelésére és adózására az 1995. évi 
CXVII. törvény (SZJA) 67/B. §-ban leírtakat kell alkalmazni. Jelen hirde-
tésben szereplő információ nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül 
ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag a figyelem felkeltése 
a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos 
hirdetményekben és kondíciókban talál.
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WWW.PATRIATAKAREK.HU

A PÁTRIA Takarék fiókjai:

Monori Fiók 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 77.
Telefon: (29) 410-396, e-mail: monor@patriatakarek.hu

Gombai Fiók 2217 Gomba, Jókai u. 2/b
Telefon: (29) 433-472, e-mail: gomba@patriatakarek.hu

Vasadi Fiók 2211 Vasad, Monori út 1.
Telefon: (29) 494-021, e-mail: vasad@patriatakarek.hu
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VÁRJUK EGYÜTT A MIKULÁST

Monoron a belváros szívében!
Sok szeretettel várunk minden kisgyermeket,  

aki személyesen szeretne találkozni 
a Mikulással!

Rajzház, arcfestés, állatsimogató, 
vattacukor, forralt bor

LOVASKOCSIKÁZÁS (ingyenes)

N I - F É R F I  D I V A T  
 

ÉÉÉNN II - FF ÉÉ II DD II VV AA TTÉÉ RR FFF

Belvárosi 
Sétány

Szépítőműhely  
             és szolárium

2013. 
december 

7-én 
szombaton 

9-13 óráig 

MMMoooonooooroonnn aa vvvároosskközpponntttbbbbaaaannn (Kossuth L. u. 65-67.)

Szilveszteri mulatság 
a Vigadóban 

ág 

19 órától virradatig!

2013.

Vendégeinket 
Böszörményi Tibor 
élő zenéje szórakoztatja!
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Telefon: 06-70/317-5633 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00    szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont
AKStella , 0,5 l dob.  189 Ft

Riesenbbrau 0,55 l dob.#,  115 Ft
yAranyfácán , 0,5 l dob. /# 129 Ft / 119 Ft

Arranyászok y 0,55 l  üv.,  159 Ft
yAranyászok ,0,5 l dob.  /# 169 Ft / 159 Ft

Drreher 00,5 l dobb. /#, 189 Ftt / 179 Ft
Löwenbrau ,0,5 l dob. /# 159 Ft / 149 Ft
HBB sör  0,,5 l dob../#, 159 Ftt / 149 Ft
Kozel , 0,5 l dob./# 169 Ft / 159 Ft
Soppronip 00,5 l dobb., 169 Ft
Borsodi ,0,5 l dob. /# 179 Ft / 169 Ft
Borrsodi BBivaly y 00,5 l dob. , 199 Ft
Adambrau ,0,5 l dob. 139 Ft
Borrbála Feehér gyyüm.borgy 2 l ddb/# 459 Ft // 419 Ft
Pincemester fehérbor 2 l db/3# 499 Ft / 469 Ft
Rauuch Ice ttea 1,5 l, 229 FFt
Zw. Unicum 1 l 4690 Ft
Szenntkirályyi ásváányvíz y y 1,5 l,  89 FFt

yMizse ásványvíz ,1,5 l 49 Ft
Mizsse ásványvíz y 22 l  59 Ftt
Theodora víz 1,5 l 69 Ft
Apennta mállnap 1,5 l , 159 Ftt

pPepsi Cola 2,5 l 299 Ft
Coca CCola 2 l  /# 319 Ft  / 309 Ft
Coca Cola 0,33 l dob.  # 105 Ft
Bombba 0,25 l dob./üüv. 119 Ft

gHell energiaital 0,25 l dob./#/3# 129 Ft / 119 Ft / 110 Ft
Adrennalin 0,225 l  dob.  89 Ft
Adrenalin XXL 0,5 l   dob./# 139 Ft / 119 Ft
Nutellla 880 ggg   1490 Ft
Milka csokoládé g100g /20 db-tól 179 Ft / 169 Ft-tól
KKinderr T4 tejccsokoláádé  139 Ft

Domestos (( , p , ) 750 ml  (zöld, piros, kék)/# 339 Ft / 319 Ft
AAriel 4,755 l  foolyékoony, eeredeti osztrák, y y, 2790 Ft
Ariel , g p , 8,4 kg mosópor, eredeti osztrák 4290 Ft
TTomi Krisstályyy folyéékonyy 1,46 ly y , 799 Ft
Tomi y y ,folyékony 4,38 l 1990 Ft
TTomi 4 kggg 1490 Ft
Tomi g6 kg 1990 Ft
AAriel kapsszulaap 32 ddb 2390 Ft

ppPersil duo kapszula 15 db 1190 Ft
Siilan 1 l öbblítő 399 Ft-tól
Lenor 5 l öblítő 2190 Ft
Cooccolino 1 l # 419 Ft-tól
Coccolino 4 l 999 Ft
Sillan öblíttő 2 l 699 Ft

pPersil duo kapszula 48 db 2990 Ft
D. EE. Palomma káávé 2250 g  db/#g 359 Ft / 339 Ft
D. E. Omnia g250 g  db/# 599 Ft / 559 Ft
Tchhibo famiilyy 2550 ggyy  1 ddb/1# //3# 349  Ft/339 Ft / 329 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db/18 db 389 Ft / 339 Ft
Wieener Extrar  2550 g ddb/#g 369 Ft / 339 Ft

gAmigos kávé g250 g 249 Ft
UHTT tej j 1,5%% 1 l, 179 Ft

jTejszínhab 250 ml  db/# 249 Ft / 229Ft
Kristtálycukoory  1 kkg   db/10ddbg 239 Ft / 229 Ft
Azur finomliszt g1 kg 95 Ft
ÉÉtolaaj É j shéf  1 l /12 db                     309 Ft / 299 Ft

jVénusz étolaj 1 l 419 Ft
„„B” rrizs 1 kgg 179 Ft-tól

y pKutyatáp g 10 kg    1590 Ft
MMacskakonzeerv 4115 g ##g 89 Ft-tól

y pFincsi kutyatáp g3 kg 529 Ft
KuKutyaakonzervv 12330 g ttöbbfféle # 229 Ft-tól

Akció!
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

Minden Voile és Jacquard  

függönyre, valamint Shaggy  

darabszőnyegre 

Ingyenes 
függöny 
varrás!

MONOR, Móricz Zs. u. 45. (vasútállomás mellett)

20% kedvezményt  

adunk a hirdetés felmutatójának.
December 31-ig.

ÜNNEPI HALLÁSHETEK 2200 Monor,  

Balassa u. 1.

06-30/337-1294
Az akció részleteirôl érdeklôdjön audiológusánál. Az akció 

WWW.VICTOFON.HU

Hozza be hirdetésünket az azonnali ajándékért!

ingyenes  

ETEK

Az akc

WWW.VI


