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Monorról odaérkező diáksereglet előtt. 
a 4 és 6 évfolyamos, valamint a szakkö-
zépiskolai oktatási lehetőségek mellett 
az eddigieknél is nagyobbnak mutatko-
zott az érdeklődés a nyelvi előkészítős 
osztálytípus iránt. az információs kár-
tyanaptár mellett valamennyien tanul-
mányozhatták a színes, iskolát bemutató 
prospektust is. Meghallgathatták a szó-
beli tájékoztatókat (ott kérdéseikre is vá-
laszt kaphattak), egy-egy órára be is ké-
redzkedhetett, aki befért. Voltak akik a 
nyelvi előkészítősök műsorpróbáját meg 
is tapsolták.

„immáron hagyománnyá vált, hogy Már-
ton-nap környékén ünnepeljük végzős di-
ákjainkat. ilyenkor számadást készítünk, és 
elmondjuk nekik jövőbeli reményeinket.”
 „ahogy mondják: a Márton-nap az új 
bor bírája is. Erre az időre elválik, hogy 
mit érlelt ez az év. az újbor üde, erőteljes, 
és megcsillantja a reményt, hogy naggyá 
válhat. Érződik a bizonytalanság is, hogy 
elveszhet minden biztató erény. a mai ün-
nepünket is e számvetés és a jövő ígérete 
jellemzi.” Ezekkel a gondolatokkal kezdte 
köszönteni a megjelenteket Megyeri ist-
ván – a józsef attila Gimnázium igazgató-
ja – az intézmény zsúfolásig megtelt tor-
nacsarnokában, november 22-én.
 az eseménysorozat már előző nap 
megkezdődött, amikor ugyanott – 15 és 
18 órai kezdettel – több mint ezer vendég 
láthatta a minden évben nagy érdeklő-
déssel várt szalagavató táncokat, össze-
kötő műsorszámok (idén népszerű musi-
calrészletek) kíséretében.
 a másnapi szalagtűző szertartást is 
nagy sikerű műsor előzte meg, és 600 
hozzátartozó vastapsa tette emlékeze-
tessé a 165 végzős diák avatását, illetve 
színpompás táncprodukcióját.
 november 27–28-án pedig nyílt na-
pokra tárta szélesre kapuit e középisko-
la a környékbeli településekről illetve Folytatás a 9. oldalon

2                            Gazdaságosabb üzemeltetés

oktatásSzAlAGAvAtó, Nyílt NAp, tUDOK
Mozgalmas volt az év vége a monori József Attila Gimnáziumban.

 a közgyűlés az alapító tagok közül meg-
választotta az egyesület tisztségviselőit. az 
elnök Szabó István Gyula, az alelnök Csuzi 
Szabolcs, a titkár Kaltenecker Andrea, a két to-
vábbi vezetőségi tag pedig Kugel György és 
Megyeri Szabolcs lett. a felügyelőbizottság 
elnöke: Kucsera Sándorné, további bizottsá-
gi tagok: Kovács Róbert és Tóth László.
 az egyesület célja, hogy működésével 
elősegítse a monori strázsahegy és kör-
nyéke kulturális és történelmi örökségé-
nek megóvását, kultúrájának, hagyomá-
nyainak megőrzését és továbbvitelét. 

az alakuló közgyűlésre a Két Szabó és Csuzi 
Családi Pincében tartott előzetes megbe-
szélések után Hanzelik Lajos pincéjében 
került sor. az alapító tagok között vannak 
borászok, borbarátok, pincetulajdono-
sok, szállásadók, magánvállalkozások és 
civil egyesületek. az egyesület tagja töb-
bek között a környezetvédelem Monorért 
Egyesület, a Monorért Baráti kör, a Monori 
strázsák néptánc Egyesület, a Monor kör-
nyéki strázsa Borrend, a kerbor kft., a nyer-
ges Hotel kft., a strázsahegyi szárazhegyi 
Hegyközség, a Bénye-Gombai Hegyköz-
ség, illetve a péteri Borbarát kör Egyesület.

ÖsszefogásMONOri BOrÚt EGyESülEt
Több hónapos előkészület és háttérmunka eredményeként 2008. december 1-jén
21 természetes személy és 10 jogi személy megalakította a Monori Borút Egyesületet. 

Folytatás a 7. oldalon

TUDOK eredményhirdetés
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testületGAzDASÁGOSABB üzEMEltEtéS
Az év utolsó ülésére gyűltek össze a képviselők december 11-én. A 
napirendi pontok nagy részének hátterében a képviselők arra kerestek 
választ, miképp lehet a várost gazdaságosabban üzemeltetni. Jövőre még 
több feladatot lát el az Uszoda Kht. és a közbeszerzés is központi lesz.

Monori Strázsa 

2008. december 31.
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Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete következő soros nyilvános ülé-
sét 2009. január 15-én 14 órai kezdettel 
tartja a Városháza emeleti tanácstermé-
ben. tervezett napirendi pontjai:
 1.) javaslat a 2009. évi költségvetési 
rendelet-tervezet megvitatására (i. for-
duló). Előadó: pogácsás tibor polgár-
mester.
 2.) Monor Város szabályozási tervé-
ről és Helyi Építési szabályzatáról szó-
ló 11/2004. sz. helyi rendelet módosítá-
sához érkezett kérelmek megtárgyalása. 
Előadó: pogácsás tibor polgármester.
 3.) a 2008. évi alapítványi pályáza-
tok elszámolásának elfogadása. Előadó: 
pogácsás tibor polgármester.
 4.) Beszámoló a közművelődési és 
oktatási Bizottság, a sport és Egyesületi 
Bizottság és a szociális és Egészségügyi 
Bizottság rendelkezési alapjának 2008. 
évi felhasználásáról. Előadók: Varga 
jenő, juhász László és sinkovicz László 
bizottsági elnökök
 5.) kiemelt célok megállapítása a 
Monor Városi polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek teljesítményértéke-
léséhez. Előadó: pogácsás tibor polgár-
mester.
 6.) kiemelt célok megállapítása a 
Monor Város Hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnoksága dolgozói teljesítmény-
értékeléséhez. Előadó: pogácsás tibor 
polgármester.
 7.) az önkormányzati intézmények 
2009. évi tervszerű karbantartási mun-
káinak felmérése, előkészítése. Előadó: 
pogácsás tibor polgármester.
 8.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
Előadó: pogácsás tibor polgármester.
 9.) polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt ha-
táridejű testületi határozatok vég-
rehajtásáról. Előadó: pogácsás tibor 
polgármester.

NapireNdi poNtok jaNuárbaN

Sinkovicz László képviselő örömmel tá-
jékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
2008. december 4-én, a Megye-napon, a 
Bölcsőde átvette pest Megye szegénye-
kért és Elesettekért Díjat. további öröm-
teli hír, hogy 2008-ban az MsE labdarúgó 
szakosztályának ’98-as korosztályú után-
pótlás csapata elnyerte a megye testne-
velési és sport Díj kitűntetését. Vélemé-
nye szerint igen elismerésre méltó, hogy 
Magyarországot ők képviselik a 2009-es 
Európa-bajnokságon.
 Lakossági kérés, hogy vizsgálja meg a 
Városfejlesztési és környezetvédelmi Bi-
zottság annak a lehetőségét, hogy a vasút-
állomás mögött a nádas és a Gém utca sar-
kánál  a derékszögű kanyarban esetleg fel 
lehet-e egy tükröt szerelni a balesetek elke-
rülése érdekében, mivel nem látható be ez a 
kanyar.
 a Fónyad Dezső és az avar utca sarkán a 
járda meghosszabbítása egy árok fölött ve-
zet el, amit egy cementgyűrű támaszt alá. 
sajnos ez már régen eltörött, ezért ki kelle-
ne cserélni, mert balesetveszélyes, ahogy 
ezt már több eset is igazolta.
 Zátrok Károly képviselő szintén közleke-
désügyben interpellált. a város központi te-
rületén veszélyes az átkelés a Vigadó sarká-
nál. kérte, hogy a közútkezelővel közösen 
vizsgálják meg ezt a helyzetet, mert nincs 

biztosítva a lekanyarodó sáv és nincs biz-
tosítva a gyalogos átkelés sem a Deák Fe-
renc utca felől. jelenleg csupán a Vigadó és 
az evangélikus templom között van kijelölt 
gyalogátkelőhely.
 az egészségháznál lévő buszmegállónál 
van egy zebrás átkelőhely, de ez nincs ösz-
szekötve a járdával, mert a Dózsa György 
utcában most épül a parkoló. Ezért esős idő 
esetén a gyalogosok csak a közúton tudnak 
közlekedni, ami szintén baleseti veszélyfor-
rás lehet.
 Szőnyi Sándor képviselő a november 20-
án megtartott közbiztonsági fórummal kap-
csolatban elmondta, hogy a jelenlévők ak-
kor még bizakodóan állapították meg, hogy 
a város közbiztonsága jó, a statisztikák ja-
vulnak, súlyos bűncselekmény pedig már 
két éve nem történt. Mindenki nyugtázta 
az elhangzottakat, a jelen lévő legnagyobb 
problémája pedgi az volt, hogy sok az ille-
gális hulladéklerakó a városban. aztán no-
vember 29-én gyilkosság történt a városban. 
szőnyi sándor szerint ez is azt jelzi, hogy né-
hány bűnöző a gátlástalanság olyan fokát 
érte el, amelyet már a tisztességes állampol-
gárok nem tolerálhatnak. amikor a bűnö-
zők már meg merik fenyegetni a saját laká-
sa előtt az ellenük eljáró rendőrt, akkor még 
határozottabban kell ellenük fellépni. Meg-
kérdezte a jelenlévő rendőrkapitányt, hogy 
mit lehetne tenni azért, hogy ne mi, hanem 
ezek az emberek féljenek? azt kérte a jelen-
lévőktől, illetve a lakosságtól is, hogy min-
den pici bűncselekményt jelentsenek be a 
rendőrségen, hogy legyen belőle ügy, mert 
akkor a statisztikák sem csalják meg őket. 
 Jánosovits Miklós képviselő kifogásolta, 
hogy a Balassa és az ady Endre utca keresz-
teződésénél a mai napig nincs felfestve a 
gyalogátkelő és a kerékpárátkelőknél sincs 
felújítva a festés. a rét utca és a Fónyad 
Dezső utca sarkán is ugyanaz a probléma, 
mint az avar és a Fónyad Dezső utca ke-
reszteződésében, vagyis meg kellene javí-
tani az átereszt.

Nem kell félni a városban

Pogácsás Tibor polgármester a következő-
ket válaszolta a föltett kérdésekre. sinkovicz 
László képviselő forgalomszabályozással 
kapcsolatos javaslatait a Városfejlesztési 
és környezetvédelmi Bizottság fogja meg-
tárgyalni. a nádas és a Gém utca sarká-
nál egy tükör felhelyezése drága mulatság 
lenne, mert sokkal forgalmasabb területen 
sem marad meg a tükör. az áteresz javítását 
ma tárgyalják képviselő-testületi ülésen az 
Uszoda kht. felszíni és csapadékvíz elveze-

tés feladatai között. 
 zátrok károly képviselő úr javaslatát szin-
tén a Városfejlesztési és környezetvédelmi 
Bizottság tárgyalja. a fejlesztési és karban-
tartási tervet a képviselő-testület elfogadta 
a múlt ülésen. a bizottság dönthet a kijelölt 
gyalogátkelőhelyek számának emelésé-
ről. a Balassa utcai zebra, illetve kerékpárút 
felfestése megtörténik 2009-ben az útbur-
kolati jelek felfestésével együtt. a krEsz-
szabályait mindenkinek be kell tartani a fel-
festéstől függetlenül. 
 szőnyi sándor képviselő úr a közbiz-
tonsággal kapcsolatban feltett kérdésére 
a rendőrkapitány válaszában belátta, hogy 
valóban nagyon súlyos bűncselekmény tör-
tént a városban. az elkövetők kiléte azon-
ban 36 órán belül felderítésre került, két 
személyt elfogtak a pest Megyei rendőrka-
pitányság munkatársaival és a polgárőrség-
gel közösen. Minden lakos a tőle elvárha-
tó módon segítette a rendőrség munkáját, 
mindenki elhatárolódott ettől a borzalmas 
tettől. a területet a polgárőrséggel közösen 
lezárták, így sikerült rögtön a két elkövetőt 
elkapni. Egy fő még szökésben van. Megje-
lent a fényképe az interneten, a pest Megyei 
rendőrkapitányság is keresi. a polgárőrök 
5-10 percen belül ott voltak és segítették a 
munkájukat.
 a letartóztatott személyek már ismer-
tek voltak a kapitányság előtt, a vádeme-
lés meg is történt. Folyamatosan tartanak 
ellenőrzéseket a polgárőrökkel, amely-
nek eredménye is van, hiszen körözött sze-
mélyt és lakásbetörőt is fogtak az utóbbi 
időben. Ő is kérte a lakosságot, hogy min-
dent jelentsenek be a rendőrségen, hiszen 
ezzel is segítik a rendőrség munkáját. ja-
vasolta a polgárőrség létszámának a meg-
emelését is, hiszen így eredményesebb 
lehet a rendőrség munkája is. Végül hang-
súlyozta, hogy Magyarországon nem kell 
félniük az állampolgároknak, hiszen aki 
bűncselekményt követ el, az nagy valószí-
nűséggel számíthat rá, hogy a felelősségre 
vonása sem marad el.
 pogácsás tibor polgármester megkö-
szönte rendőrkapitány válaszát és hozzá-
tette, komoly feszültség érezhető a lakos-
ság körében az utóbbi években és semmi 
jel nem mutat arra, hogy az idő múlásával 
ez csökkenne. Ez nem csak monori problé-
ma, de más településeken is hasonló gon-
dokkal küzdenek. szeretnék elérni, hogy 
több rendőr legyen a településeken. 

Módosított körzetek

Elsőként a 2008. évi költségvetési rende-
letet módosították, amely a szokásos ed-
dig hozott határozatok beépítését is tar-
talmazta.
 Módosították az egészségügyi körze-
tek meghatározásáról szóló 13/2008. számú 
helyi rendeletet is, amely szerint az iskolafo-
gászati körzeteket a fogorvosok a követke-
zők szerint látják el: 1. számú: dr. poncz La-

jos; 2. számú: dr. Müller Mária Magdolna; 3. 
számú kóródiné dr. Berta ágnes, 4. számú: 
dr. nemes ágnes (Fogtündér Bt.).

Központosított közbeszerzés

a testület megalkotta a helyben központo-
sított közbeszerzésekről szóló rendeletét. 
Ennek értelmében a városi intézmények a 
Monor Városi polgármesteri Hivatalon ke-
resztül bonyolíthatják le közbeszerzései-
ket 2009. január 1-jétől. a központosított 
közbeszerzések a következőkre vonatkoz-
nak: vagyonbiztosítás (kivéve casco-biztosí-
tás); felelősségbiztosítás (kivéve: gépjármű-
vek kötelező felelősségbiztosítása); étkezési 
utalványok beszerzése; riasztók, távfelügye-
let; foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok; 
munkaegészségügyi vizsgálatok; tűzvédel-
mi feladatok, tűzoltó készülékek karbantar-
tása; villamos berendezések felülvizsgálata, 
érintésvédelmi feladatok, villámhárító be-
rendezés ellenőrzése, felülvizsgálata; mun-
kavédelmi szolgáltatás; jogi szolgáltatás; 
gázkazánok éves felülvizsgálata; fénymá-
solók, elektronikus irodatechnikai eszközök 
működtetése, karbantartása, javítása; rovar-, 
patkány- és rágcsálóirtás, szemétszállítás.

Új könyvtárigazgató

a Városi könyvtár vezetői álláshelyére im-
már másodszor írt ki pályázatot a testület, 
mivel az első eredménytelen volt. Most, 
másodszorra 4 pályázat érkezett, ebből 
egy pályázat nem felelt meg a kiírásnak. 
az érvényes három pályázatot először egy 
szakmai bizottság bírálta el, lehetőséget 
adva a pályázóknak, hogy szóban is kiegé-
szítsék. a szakmai bizottság véleményével 
ellátott pályázatokat ezután a közműve-
lődési és oktatásügyi Bizottság tárgyal-
ta, szintén meghallgatva a pályázók szó-
beli kiegészítését. a bizottsági tárgyalás 
után egy pályázó visszalépett, így a kép-
viselő-testületnek már két pályázó között 
kellett dönteni. Mindkét pályázatot szín-
vonalasnak értékelték, jó szakmai progra-
mokat tartalmaztak. a testület végül úgy 
döntött, hogy Hajdú Zoltánnét nevezi ki a 
Városi könyvtár vezetői álláshelyére 2009. 
január 1-jétől 2013. december 31-ig. Haj-
dú zoltánné jelenleg egykori iskolájában, 
a józsef attila Gimnázium és közgazda-
sági szakközépiskolában dolgozik. Most 
is könyvtárosi munkát végez, így a kellő 
szakmai gyakorlata mindenképpen meg 
van, szakdolgozatát is a jaG könyvtárának 
számítógépes fejlesztése témában írta. a 
környéken először vezették be a vonalkó-
dos rendszert, és hozzá kell tenni, hogy 
teljesen önerőből. Ezzel megoldható a 
gyorsabb kölcsönzés, és több idő marad 
a tájékoztatásra. szerkesztőként az isko-
la évkönyveinek elkészítésén is dolgozott. 
az ötvenedik évfordulóra készített színes 
kiadvány kiemelkedő volt. a nem hagyo-
mányos formátumok közül a jaGaLBUM 

digitális fényképalbum elkészítésében is 
kiemelkedő munkát végzett. a könyvtáro-
si munka mellett rendezvényszervezések-
ben is aktívan részt vesz.
 Hajdú zoltánné a Városi könyvtár veze-
tését szakmai kihívásnak tartja. a jelenle-
gi könyvtár belső részének átrendezésével, 
igényes programokkal szeretné a munka-
társakkal együtt a kultúrára, információra 
szomjas városlakókat becsalogatni a könyv-
tárba. Három pontban foglalta össze pályá-
zatában a legfontosabb teendőket. Először 
is a dolgozókkal olyan ötletbörzét szervez-
ne, ahol mindenki elmondhatná, mivel te-
hetné jobbá a saját területén belül a mun-
káját. Véleménye szerint csak együtt, közös 
akarattal lehet célt érni. Emellett elemezné 
az elmúlt néhány hónap forgalmi, kölcsön-
zési, statisztikai adatait, mert azt szeretné 
látni, hogy mely állományrészek forognak 
jobban, melyek a keresett művek. továbbá 
mindenképpen elvégeztetné az épület mű-
szaki állapotának felmérését, hogy megis-
merje a lehetőségeket és a korlátokat. több 
ötlete van a belső átalakításra, átrendezésre. 
nem utolsó sorban, az olvasókkal és a városi 
intézményekkel a kapcsolattartás újabb for-
máit szeretné kipróbálni. a munkatársakkal 
mindenképpen jó kapcsolatot szeretne ki-
építeni, a demokratikus vezetési stílust lát-
ja célravezetőnek, mert így, együtt többet 
tehetnek az olvasókért is. a Városi könyvtár 
megbízott vezetője az átmeneti időszakban 
Csernus j. alánné volt, akinek a munkáját a 
képviselő-testület nevében is megköszönte 
pogácsás tibor polgármester.

Fellendült a kulturális élet

Írásban adott tájékozatót a főépítész a Fő-
építészi társulás munkájáról, majd a Viga-
dó kulturális és Civil központ nonprofit kft. 
ügyvezetője, Hanzelik andrea számolt be 
a 2008. háromnegyed éves munkájáról. a 
közművelődési és oktatásügyi Bizottság ki-
emelkedőnek tartotta az elvégzett munkát, 
és javasolta a képviselő-testületnek, hogy 
fejezze ki köszönetét a Vigadó kft. dolgo-
zóinak és ügyvezetőjének. tény, hogy a vá-
ros kulturális élete fellendült, színvonalas 
műsorokkal gazdagodott. a testület azzal 
is megköszönte ezt a munkát, hogy a 2009. 
évi üzleti terv koncepcióját elfogadta.

Szinte az egész  
várost üzemeltetik

Beszámolt a Monor Uszoda kht. is az eltelt 
időszakban a feladatok elvégzéséről. nem 
volt könnyű helyzetben a kht. ügyvezető-
je, Vadas Ferencné, hiszen évközben több-
ször kellett módosítani az üzleti tervet, mert 
mindig újabb, és újabb feladatot kaptak. a 
Városi Uszoda üzemeltetése mellett, szinte 
az egész város üzemeltetése a kht. felada-
ta, januártól pedig ismét újabb feladatokat 
kapnak.

a képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a ren-
deletek szövege a Városi könyvtárban 
megtekinthető. a képviselő-testület 
nyilvános üléséről a GEMini tV minden 
esetben felvételt készít, amelyet, az ülést 
követő szombaton a pátria tV csator-
náján figyelemmel kísérhetnek. Bővült a 
tájékoztatási lehetőségünk, így a rende-
letek egységes szerkezetbe foglalt szö-
vege már olvasható és letölthető a www.
monor.hu honlapról. itt egyéb fontos fel-
hívásról, tájékoztatásról is értesülhetnek.

további iNformációk

Folytatás a 4. oldalon

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 19/2008. számú az önkormányzat 
2008. évi költségvetési rendeletének 
módosítása.
 20/2008. számú az egészség-
ügyi körzetek meghatározásáról szóló 
13/2008. (Viii. 01.) számú rendelet mó-
dosítása.
 21/2008. számú a víz-és csatorna-
használati díjakról szóló 30/2003. (Xii. 
30.) számú helyi rendelet módosítása.
 22/2008. számú a köztisztaságról 
és a szervezett köztisztasági szolgálta-
tásról szóló 4/1996. (i. 18.) számú helyi 
rendelet módosítása.
 23/2008. számú a vásárokról és pi-
acokról szóló 28/2001. (Xi. 29.) számú 
rendelet módosítása.
 24/2008. számú a központosított 
közbeszerzésekről.
 25/2008. számú a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről.

reNdeletek
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a képviselő-testület elfogadta a 2008. évi víz-
szolgáltatási tevékenységről szóló beszámo-
lót, valamint jóváhagyta a 2009. évre tervezett 
fejlesztési feladatokat 9,9 millió Ft összegben. 
a 2009. évi vízdíjakat a következők szerint álla-
pította meg. a vezetékes ivóvíz díja: 192 Ft/m3. 
alapdíj 13 mm átmérő esetén 325 Ft/hó, 20-25 
mm-ig 700 Ft/hó, 25 mm felett 960 Ft/hó. köz-
kúthasználati díj: 232 Ft/m3. 
 a vízmérővel nem rendelkező lakásoknál 
232 Ft/m3 díjat kell fizetni. az átalány meny-
nyiség 120 liter/nap/fő, a komfortos és annál 
alacsonyabb komfortfokozatú lakások eseté-
ben pedig 80 liter/nap/fő. a díjak az általános 
forgalmi adó összegét nem tartalmazzák, és 
2009. január 1-jétől érvényesek.
 a beszámolóból megtudhatták a képvise-
lők, hogy az elmúlt évben több mint ezer hiba-
bejelentés érkezett az üzemeltetőhöz, mely-
nek nagyobb része a vákuumos hálózaton 
jelentkezett. Ez a hibabejelentés kevesebb, 
mint az előző években. tavaly sikerült minimá-
lisra csökkenteni a bűzhatással járó kellemet-
lenségeket, de az időnként jelentkező pana-
szokat soron kívül kivizsgálták és igyekeztek 
megszüntetni. Ezt a beszámolót is elfogadta a 
testület és a 2009. évi fejlesztési tervekre is jó-

váhagyta a több mint 32 millió forintot.
 a 2009. évi közcsatorna használati díját 308 
Ft/m3 összegben állapították meg. Ez szintén 
nem tartalmazza az áfa összegét, és 2009. ja-
nuár 1-jétől érvényes.
 Mint már ismeretes, 2008-ban sem nyílt 
meg a ceglédi regionális hulladéklerakó. a 
monori szemétbányát viszont 2008. március 
31-ével be kellett zárni, így április 1-től a ceg-
lédi külső-kátai úti hulladéklerakóba szállítják 
az összegyűjtött lakossági szilárdhulladékot. 
a megnövekedett távolság miatt a hulladék-
szállítás díját áprilistól megemelték, de a la-
kosságnál ez csak májustól jelentkezett, így a 
kÖVáL zrt. veszteséggel zárta ezt az évet.
 a szolgáltató tevékenysége kiterjed a rend-
szeres lakossági szilárd kommunális hulladék 
gyűjtésére és elszállítására, az évi egyszeri 
lomtalanításra, az inert hulladék gyűjtésére és 
átmeneti tárolására, az újrahasznosítás előké-
szítésére. továbbra is üzemeltetik a hulladék-
udvar mögött kialakított gyűjtőkonténereket, 
ahová a lakosság saját gépjárművel kiszállít-
hatja azt a hulladékot – lerakási díj megfizeté-
se mellett –, ami már nem fér el a kukákban. 
a hulladékszállításnál legmagasabb a díjeme-
lés, mivel ebben az évben nem emelt egyszer-

köválvíz, cSAtOrNA, hUllADéKMegszűnik  
a Művelődési Központ

Döntöttek a Művelődési központ megszün-
tetéséről is 2008. december 31-i dátummal. 
a Vigadó kulturális és Civil központ kft. a 
létrehozása után, a város közművelődési 
feladatait szinte teljes egészében átvette. 
Mivel azonban EU-pályázaton nyert pénz-
ből újította fel az önkormányzat a Művelő-
dési központot, ezért a teljes integrációra 
nem volt lehetőség az uniós előírások mi-
att. Most azonban a teljes elszámolás lezá-
rása után ezt célszerű volt meglépni.

védőnők, intézményrendszer

Engedélyezte a képviselő-testület Dr. 
schmelcz anita háziorvos kérésére, hogy 
az 1. számú háziorvosi körzetet Dr. kiss ti-
bor lássa el, amennyiben az ehhez szüksé-
ges dokumentumokat bemutatja.
 több napirendi ponton keresztül a köz-
oktatási intézményrendszer finanszírozásá-
nak módjáról születtek határozatok.
 Elfogadták az Önkormányzat közokta-
tási Minőségirányítási programját a 2009-
2013-as időszakra vonatkozóan.

A város üzemelteti a temetőket

Még az előző üléseken felhatalmazta a kép-
viselő-testület a polgármestert és a jegy-
zőt, hogy folytassanak tárgyalásokat a ka-
tolikus és a református egyház vezetőivel a 
temetők üzemeltetésének átvételéről. jog-
szabály írja elő, hogy a településnek közte-
metővel kell rendelkeznie, ami eddig nem 
volt, hiszen a temetők az egyházak tulajdo-
nában vannak. a tárgyalások eredménnyel 
zárultak, így 2009. január 1-jétől a Monor 
Uszoda kht.-n keresztül a város üzemelte-
ti a temetőket. Ettől az időponttól új ren-
delkezések is életbe lépnek, melyeket ren-
delet elfogadásával szabályozott a testület. 
január 1-jétől a köztemetőkben a követke-
zőben ismertetett díjakat alkalmazzák, me-
lyek már az általános forgalmi adó összegét 
is tartalmazzák. temetési hely és újraváltás 
díjai: egyes sírhely 25 000 Ft, kettes sírhely 

40 000 Ft, sírbolt 120 000 Ft, kolumbárium 
egyes fülke 15 000 Ft, kolumbárium kettes 
fülke 30 000 Ft, urnasírhely 25 000 Ft. a te-
metkezési szolgáltatók által fizetett díjak: 
ravatalozó használata 12 000 Ft/alkalom, 
boncoló helyiség használata 6000 Ft/alka-
lom, halott hűtő hűtési alapdíja (3 napra) 
6000 Ft, halott hűtés minden további meg-
kezdett nap után 1500 Ft, temető fenntar-
tási hozzájárulás díja 12 000 Ft/koporsós 
temetés, temetői létesítmények haszná-
lati díja 6000 Ft/urnás temetés. a vállalko-
zásszerűen munkát végzők által fizetett díj: 
sírkőfelújítás, -szétszedés, -javítás 3600 Ft/
db, új síremlék i-es sír 8400 Ft/db, új sírem-
lék ii-es sír 12 000 Ft/db, kriptára síremlék 
18 000 Ft/db, kripta föld alatti létesítmény 
18 000 Ft/db.
 a katolikus temetőben lévő ravatalozó 
épület önkormányzati tulajdonban van, en-
nek felújításáról is határozott a testület. sür-
gős munkaként először a tetőt újítják fel, 
majd a későbbiekben az egész épületet.

Jövőre háromszor is lesz  
igazgatási szünet a városban

Elfogadták a képviselő-testület 2009. i. fél-
évi munkatervét. az új évben az első ülést 
2009. január 15-én tartják.
 a polgármesteri jelentés több olyan bi-
zottsági határozatot tartalmazott, amelyet 
külön napirendre nem volt szükséges felven-
ni. többek között döntöttek arról, hogy a kör-
nyező településekhez hasonlóan, Monoron 
is lesz igazgatási szünet a polgármesteri hi-
vatalban. Ennek időpontjai a következők: 
2009. július 20-tól július 24-ig, 2009. augusz-
tus 17-től augusztus 19-ig, és 2009. decem-
ber 28-tól december 31-ig. az ügyfélszolgá-
lati és okmányirodai, valamint az anyakönyvi 
igazgatási feladatok ellátására ezen időszak 
alatt is ügyeletet tart fent a város.
 Csatlakozott Monor Városi Önkormány-
zat képviselő-testülete kóka község felhívá-
sához, melyben a közrend és közbiztonság 
megerősítése érdekében több rendőr jelen-
létét kérik a településeken.

Összeállította: Nagy Lajosné

re annyit a testület, mint amennyit a távolabbi 
szállítás és a lerakóhelyi díj indokolt volna.
 a szemétszállítási díj mértékét 1 lakóegy-
ségre vetítve a következők szerint állapították 
meg. 120 literes gyűjtőedény esetén 1326 Ft/
hó, 80 literes gyűjtőedény esetén 884 Ft/hó.
 továbbra is lehet a kÖVáL zrt.-től feliratos 
műanyag zsákokat vásárolni 300 Ft-ért, ami ter-
mészetesen az elszállítás díját is tartalmazza.
 Már nagyon kevesen veszik igénybe, de a 
rendeletnek tartalmaznia kell a folyékony hul-
ladék elszállításának és leürítésének díját, me-
lyek a következők: lakossági folyékony kom-
munális hulladék rövid cső esetén 1575 Ft/m3, 
20 m feletti csőigény esetén pedig 1655 Ft/m3. 
Ezek a díjak sem tartalmazzák az áfa összegét, 
és szintén január 1-jétől érvényesek.
 a külső és belső piacot is a kÖVáL zrt. üze-
meltette, ezért az elmúlt évi tevékenységé-
ről beszámolt a testületnek. 2005. január 15-
től a Monor városi piac területén bevezették 
a HaCCp-t (jó Higiéniai Gyakorlat- követel-
mény- és szempontrendszer). E rendszer al-
kalmazásával igyekezett az üzemeltető min-
dent megtenni, hogy a vásárlók biztonságos 
árukkal, élelmiszerekkel legyenek kiszolgálva 
a városi piacon.
 a képviselő-testület döntése alapján 2009. 
január 1-jétől a Monor Uszoda kht. veszi át a 
piac üzemeltetését, ezért az esetleges új asztal-
bérleti díjak megállapítására később kerül sor. 
a beszámolót a képviselő-testület elfogadta. 

– NL –

A KÖVÁL Zrt.  a decemberi testületi ülésen beszámolt a víz- és csatorna szolgál-
tatási, a lakosságihulladék-gyűjtési tevékenységről, valamint a piacüzemeltetésről. 

Új árak az uszodában

az üzleti terv koncepciójának elfogadá-
sa előtt a testület döntött az uszodai be-
lépőjegyárak módosításáról is. az elmúlt 
évek energiaár-emelkedése megdrágí-
totta az uszoda üzemeltetését, ami ed-
dig a jegyárakban nem tükröződött, hi-
szen két éve nem emeltek belépődíjat. 
a képviselő-testület a következő, for-
galmi adóval növelt jegyárakat fogad-
ta el: felnőttjegy 3 órára 740 Ft, felnőtt-
jegy 3 órán túl 1000 Ft, kedvezményes 
jegy 3 órára 510 Ft, kedvezményes jegy 
3 órán túl 800 Ft, felnőttbérlet 10 alka-
lomra 6900 Ft, felnőttbérlet 30 alkalom-
ra 19 800 Ft, felnőttbérlet 100 alkalomra 
60000 Ft, kedvezményes bérlet 10 alka-
lomra 4800 Ft, kedvezményes bérlet 30 
alkalomra 13000 Ft, kedvezményes bér-
let 100 alkalomra 35 000 Ft, szerződés 
alapján csoportos belépő 350 Ft, sávbér-
let (sáv/óra) 2600 Ft. 

        

 MONOR, AVAR U. 31. 

29-415-129

Nagy választékkal és kedvező árakkal 
várja Önt az új Katica Kávéház!

Sütemény már 110 Ft-tól.
Torták: 10 szeletes: 2400 Ft-tól, 16 szeletes: 3500 Ft-tól.

Üdülési csekket és étkezési 
utalványt is elfogadunk!
Hidegtál megrendelhető!

   Ingatlanfedezet-alapú 
hitelek (jelzáloghitelek)

  Lakásvásárlási hitelek
  Szabad felhasználású 
hitelek

  Hitelkiváltás
  Cégeknek folyószámlahitel

Ügyfélfogadás: 
hétfőtől péntekig, megbeszélés alapján.

Tel.: 06-20-329-8863

Hitelügyintézés MONOR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Nálunk az Ön pénzügyi problámáira 
2009-ben is van megoldás!

Várjuk Önt  Monoron, Ecseren, Maglódon, Üllőn, Sülysápon, 
Mendén, Vasadon, Gyömrőn, Vecsésen, Nyáregyházán, 
Úriban, és Budapesten a XVIII., XVI., és VI. kerületekben

 www.monor.tksz.hu

ÜGYFELEINKNEK ÉS LEENDŐ ÜGYFELEINKNEK 
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

Lakossági/vállalkozói lakáscélú/beruházási/szabad felhasználású 
jelzáloghitelek Ft-ban.

A törlesztő részletek tájékoztató jelleggel, 20 éves futamidőre, szabad felhasználású 
lakossági hitelre vonatkoznak.

THM: HUF 17,79%
Lakossági ügyfeleink részére számlacsomagjaink továbbra is kedvező feltételekkel 
érhetőek el. A csomagok tartalmaznak:

- ingyen bankszámlakivonatot,
-  ingyen bankkártyát, mellyel havonta 1 készpénz felvétel  

a Takarékszövetkezet ATM-eiből ingyenes,
- nyugdíjas ügyfeleinknek ingyen SMS szolgáltatást.

Az ajánlat nem teljes körű, további részletek a kirendeltségen kifüggesztett Hirdetményekben találhatóak.

Hitelösszeg Törlesztő részlet
HUF hitel

   1 000 000, -Ft 14 090, -Ft
   5 000 000, -Ft 70 440, -Ft
 10 000 000, -Ft 140 870, -Ft

a Monor környéki strázsa Borrend pá-
lyázatot hirdet az ország első bortu-
risztikai tanösvényének, valamint a 
Monori Borút Egyesület logójának 
megtervezése.
 a pályamunkák beérkezésének ha-
tárideje: 2009. január 30. 16 óra.
 pályázatok benyújthatók postán 
(B&k kft. 2200 Monor, Má-
tyás király u. 13.) és e-mailben 
(monoriborutegyesulet@gmail.com)
postai úton történő feladáskor a pá-
lyaművet digitális adathordozón (CD) 
kell megküldeni. a levélen kérjük fel-
tüntetni: Logótervezés.
 Díjazás: az 1. helyezett 20, a 2. he-
lyezett 15, a 3. helyezett 10 fős ven-
déglátásra (borkóstolóval egybekötött 
vacsorára) jogosult a Borút Egyesület 
vendégváró pincéinek egyikében.
 további információ: Kugel György
(telefon: 36-30-934-1000)

logópályázatok
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Monor Város Önkormányzata a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXiii. törvény 20/a. § alapján pá-
lyázatot hirdet területi védőnő mun-
kakör betöltésére.
 pályázati feltételek: egészségügyi 
főiskolai karon szerzett védőnői okle-
vél, büntetlen előélet, 18. életév betöl-
tése, magyar állampolgárság.
 Előnyök: legalább 1 év szakmai ta-
pasztalat.
 a pályázathoz csatolni kell: szakmai 
önéletrajzot, iskolai végzettséget iga-
zoló dokumentumok másolatát, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy 
a pályázati anyagot a pályázat elbírálá-
sában résztvevők megismerhetik.
 Bérezés: a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXiii. törvény 
előírásai szerint.
 közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozott idő, előreláthatólag 
2012. június 30-ig, próbaidő 3 hónap.
 Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
 Munkavégzés helye: Monor város 2. 
számú területi védőnői körzete.
Munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok: a területi védőnői ellátásról szóló 
49/2004.(V.21.) EszCsM. rendeletben 
meghatározott feladatok.
 a pályázat benyújtásának határide-
je: 2009. január 20. a pályázat elbírá-
lásának határideje: 2009. február 15. 
a munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2009. március 1.
 a pályázat benyújtásának mód-
ja: a pályázatot zárt borítékban, „terü-
leti védőnői pályázat” megjelöléssel 
Monor Város képviselő-testületének 
címezve, Monor Város polgármester-
éhez (2200 Monor, kossuth L.u.78-80.) 
kell benyújtani. Bővebb felvilágosítás 
a 06-29-413-119/114 telefonszámon 
kérhető.

területi védőNő pályázat

az állami népegészségügyi és tisztiorvosi 
szolgálat közép-magyarországi regionális 
intézetének tisztifőorvosa a 8717-10/2008. 
számú határozatával elrendelte a 30 év fe-
letti lakosság körében a kötelező tüdőszű-
rő-vizsgálat elvégzését.  a szűrővizsgálaton 
a részvétel kötelező! a szűrővizsgálaton 
nem kell részt vennie azoknak a személyek-
nek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton 
igazoltan részt vettek, illetve tüdőgondozó 
intézetben gyógykezelés alatt állnak.
 a vizsgálat helye: tüdőgondozó inté-
zet (Monor, kossuth L. u. 97–101.) a vizsgá-
lat időpontja: hétfőtől csütörtökig: 8-tól 17 
óráig, pénteken 8-tól 13 óráig a következő 
bontásban: 2009. január 5–15. között a 6. 
számú felnőtt háziorvosi körzet lakói, akik 
decemberben nem kaptak értesítést, vala-
mint 2009. január 16–31. között a 3. számú 

felnőtt háziorvosi körzet lakói, akik szep-
temberben nem kaptak értesítést.
 a háziorvosi körzeteket utcánkénti bon-
tásban Monor Város Önkormányzat képvi-
selő-testületének 17/2002. számú rendelete 
határozza meg. a szűrővizsgálat időpontjá-
ról az egyes körzetek lakosságát és az érin-
tett személyeket a polgármesteri Hivatal 
külön felhívásban is tájékoztatja.
 a szűrővizsgálat – a szűrővizsgálat he-
lyére történő oda-vissza utazás szükséges 
időtartamát is beleértve – a munkajogi jog-
szabályok alkalmazása során kötelező or-
vosi vizsgálatnak minősül. 
 aki a kötelező szűrővizsgálaton nem 
jelenik meg, az ellen a 218/1999. (Xii. 28.) 
korm. rendelet 102. § (1) bekezdés a) pont-
ja szerinti 60 000 Ft-ig terjedő szabálysérté-
si bírság is kiszabható. 

EgészségügyFElhívÁS tüDőSzűréSrE

a Fiatalok Fejlődéséért Monoron Egyesü-
let Mikulása idén vonattal érkezett Monorra. 
December 4-én 14 órától 16 óráig a nem-
zetőr, majd 16 órától a kossuth iskola és a 
könyvtár elöl indult a Mikulás-járat. a Móricz 
zsigmond utcában lévő 100 Ft-os boltnál a 
Mikulás és segítői – a krampuszok – kis aján-
dékokkal kedveskedtek a gyerekeknek. 
 az eső ellenére jó hangulat, énekszó jel-
lemezte a programot. Vidámság, fényképe-
zés, a járókelők tapsa kísérte a vonatot. 
 példamutató volt a rendőrség hozzáállá-
sa, hiszen a megkülönböztető jelzés haszná-

latával még felejthetetlenebbé tették ezt az 
estét gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. 
 December 5-én a Művelődési Házban 
folytatódott a „Mikulás-hangulat”.  
 köszönet a kossuth iskola tanítóinak és 
kisdiákjainak az érdekes – egyedi – plakátok 
elkészítéséért. köszönet illeti a nemzetőr is-
kola pedagógusait az iskola elöl induló jára-
toknál nyújtott lelkes közreműködésükért. 
 a programunk megvalósítását a közmű-
velődési és oktatásügyi Bizottság és a Viga-
dó kft. munkatársai is támogatták.

Szentirmay  Cecília 

programMiKUlÁSvONAt MONOrON

az egykor a jelenlegi Monor és Vidéke ta-
karékszövetkezet helyén működő popper 
nyomda és köztiszteletben álló tulajdono-
sa nevét őrző emléktábla avatására 2009. 
január 31-én (szombaton) kerül sor. az ér-

deklődők a Városi könyvtárban gyülekez-
hetnek, majd az avatás után megtekinthetik 
a nyomda termékeiből, illetve a városunkról 
készült fotókból összeállított kiállítást.

Városi Könyvtár, Monorért Baráti Kör

MegemlékezésMEGhívó EMléKtÁBlA ÁtADórA

program

Borturizmus

 az egyesület célja továbbá a térség ide-
genforgalmának bővítése és a Monori kistér-
ség fejlesztése. Feladatai közé tartoznak: 1) a 
Monori Borút kialakítása, sajátos és egységes 
arculatának megteremtése. 2) a borhoz kap-
csolódó idegenforgalmi szolgáltatások fej-
lesztése. 3) a borturizmus infrastruktúrájának 
kialakítása a környezetvédelmi szempont-
ok figyelembe vételével. 4) a kunsági Borvi-
dék hírnevének öregbítése. 5) kapcsolat ki-
építése nemzeti és nemzetközi borutakkal. 6) 
programcsomagok kialakítása a kulturális, tör-
ténelmi, hagyományőrző programok és más 

turisztikai termékek bevonásával. 7) közös 
marketing feladatok ellátása a helyi borokkal 
és más idegenforgalmi szolgáltatásokkal kap-
csolatban. 8) képzési lehetőségek, tanulmány-
utak szervezése. 9) tanácsadás. 10) Minősíté-
si rendszer alkalmazása az egységes minőség 
biztosítása érdekében. 11) segítségnyújtás pá-
lyázatok előkészítéséhez a tagoknak, pályá-
zatok benyújtása az egyesület nevében. 12)  
a tagok érdekvédelme. 13) Csatlakozás más 
szakmai szövetségekhez, egyesületekhez. 14) 
Folyamatos tájékoztatás. 15) kapcsolattartás 
és együttműködés a térségben működő tér-
ség- és vidékfejlesztő szervezetekkel.

MON-COMP BT
ADSL INTERNET MAGÁN - UPC TELEKOM (VOLT MONORTEL) TERÜLETÉN

ADSL BUSINESS PARTNER

Díjcsomag 
neve: Sebesség:

Telefonvonallal Telefonvonal nélkül
Új bekötés Új bekötés

Havi díj: Előre 
�zetéssel: Havi díj: Előre 

�zetéssel:
Basic 1 Mbps 3 864 Ft 3 396 Ft 5 712 Ft 4 992 Ft
Medium 5 Mbps 5 490 Ft 4 896 Ft 7 332 Ft 6 408 Ft
Extra 10 Mbps 6 972 Ft 6 192 Ft 8 760 Ft 7 692 Ft
Max 18 Mbps 12 150 Ft 11 496 Ft 13 920 Ft 12 192 Ft

 A fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t!

2200 Monor, Virág u. 10.
tel.: 417-512

BOrtUriSztiKAi tANöSvéNy
A Monor Környéki Strázsa Borrend pályázata ezúttal eredményesen 
zárult. Monoron lesz az ország első borturisztikai tanösvénye.

a Monor környéki strázsa Borrend pályáza-
ta ezúttal eredményesen zárult. konzorci-
umi szerződés keretében közös pályázatot 
nyújtott be a Duna Borrégió Borút Egyesü-
let, a Monor környéki strázsa Borlovagrend 
és a Csongrádi Borvidék Hegyközségi taná-
csa. a tagok azért szerződtek, hogy a föld-
művelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
által meghirdetett, „a magyar borvidékek/
borrégiók és jellegzetes termékeik marke-
ting-kommunikációjának, valamint bor-
turisztikai szolgáltatásaik kül- és belpiacra 
jutásának támogatására kiírt pályázati fel-

hívásra beadott projekt elemeit a közös cél 
érdekében megvalósítsák. 
 a Borrend úgy gondolta, hogy a 
Kaltenecker Andrea okleveles tájépítész-
mérnök diplomatervében felvázolt bor-
turisztikai tanösvénynek létjogosultsága 
van a strázsahegyen. Hégely Péter pályá-
zati szakértő segítségével sikerült olyan 
anyagot összeállítani, mely egyértelműen 
meggyőzte a pályázatot elbíráló szakem-
bereket. Ennek eredményeként a Borrend 
több mint 6,5 millió Ft támogatást szerzett. 
az elnyert összegből a tanösvény informá-

ciós táblái mellett szórólap, kiadványfüzet, 
illetve egy webes aloldal is megvalósul. 
 a tanösvény különlegességét többek 
között az adja, hogy hazánkban mindez-
idáig nem létesült szőlészeti és borásza-
ti témájú tematikus út. azonban nem csak 
a témaválasztás lesz egyedülálló, hanem a 
táblák megjelenése is. a tervek között pa-
norámatáblák és interaktív játékos táblák 
kialakítása is szerepel. a külföldi vendé-
gekre gondolva a kiadványokat és az infor-
mációs táblákat magyar és angol nyelven 
készítjük el. a projekt megvalósításának 
határideje 2009. június 30. a Borrend remé-
nyei szerint a tanösvény újabb látogatókat 
fog Monorra vonzani, amely alapja lehet a 
strázsahegy további fejlődésének.

KA

 az Monori Borút Egyesülethez 2009. 
március 31-ig rendes tagként természetes 
és jogi személyek egyaránt csatlakozhat-
nak. a csatlakozáshoz szándéknyilatkoza-
tot kell benyújtani az egyesület elnökségé-
nek (monoriborutegyesulet@gmail.com), 
amely dönt az új tagok felvételéről. a tagok 
az éves tagdíj megfizetése ellenében a tag-
ság mellett lehetőséget nyernek az egye-
sület kiadványaiban való megjelenésre 
és ezzel vállalkozási vagy közhasznú tevé-
kenységük széles fórumon történő ismer-
tetésére is.

Kaltenecker Andrea

lOvAGi lAKOMA éS BOrÁSz BÁl
a Monor környéki strázsa Borrend 2009. ja-
nuár 31-én rendezi meg a hagyományos tá-
mogató célú Lovalagi Lakoma és Borász Bált, 
amelynek bevételét a május 23-án megren-
dezésre kerülő strázsahegyi tekerő amatőr 
terep kerékpárverseny és az ugyanebben az 
időben zajló strázsahegyi kavaró sütő-Főző 
Fesztivál megrendezésére fordítja.  Mint min-
den évben, így  most is több étterem kínálja 
ételeit, amelyek: Hegyessy nyerges Hotel, La 
Fiesta party service, Gombás Étterem, zila ká-
véház és Étterem, Forrás Vendéglő, nicolett 

panzió és Étterem.  a borkínálatot a helyi és 
környékbeli borászok biztosítják, emellett 
meghívott vendégként borvidékünk jeles bo-
rászai a Frittmann testvérek is bemutatják bo-
raikat a báli közönségnek. a vendégfogadás 
és a vacsora időtartama alatt a regős zenekar, 
a bál időtartama alatt pedig a signal zenekar 
szolgáltatja a zenét. az est megnyitásakor a 
meghívott borrendek, a Fehérasztal Lovag-
rend tagjai, a Monor környéki strázsa Borrend 
nagymestere és Frittmann János köszönti a 
báli közönséget. Folytatásként műsorral szó-

rakoztatjuk vendégeinket, majd következik a 
svédasztalos vacsora, ahol az éttermek séfjei 
a borászokkal együtt kínálják ételeiket és bo-
raikat. ne feledjék, hogy a menükártyán ott a 
szavazólap, hogy kiválasszák a legjobb étter-
met és borászt. Díjátadás a tombolahúzást kö-
vetően. Ha mindezt „túlélték”, jön a korhelyle-
ves, majd folytatódik a bál virradatig.
 Bővebb információ a www.strazsaborrend.hu 
rendezvények oldalán. jegyek előrendelhetők 
a szerkeszto@strazsaborrend.hu email címen il-
letve a 29-413 535 faxon, személyesen  a B&k kft. 
Monor Mátyás kir. u 13. sz. alatti vevőszolgálati 
irodájában munkanapokon 8–16 óra között. 

Folytatás az 1. oldalról
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 – Mintha 2008-ban több szép virág ke-
rült volna ki, és maradt volna meg a közte-
rületeken – kezdtük beszélgetésünket Va-
das Ferencnével a Monor Város- és Uszoda 
Építő-, kivitelező és szolgáltató kht. ügy-
vezető igazgatójával. arra kértük őt, hogy 
értékelje az elmúlt év jellemzőit: minek 
örülhetett, mi nem sikerült, és mik a terve-
ik (lehetőségeik) 2009-ben?
 – Ha már a virágokról esett szó – vála-
szolta –, azokat bizony gyakran pótolni 
kellett az utóbbi időben is. sajnos tovább-
ra is gyakran tulajdonítanak el belőlük. a 
kossuth Lajos utca teljes hosszában azért 
került évelő szegfűsor az büdöskék he-
lyére, mert azok nem maradtak meg ott 
sikeresen. nagy öröm viszont, hogy a 
monorierdei Fajtakitermelő állomástól 
(MgszH) 150 tő rózsát ingyen kapott a vá-
ros, amit október-novemberben el is ültet-
tünk, sőt meg maradt is belőle. Ezúton is 
csak köszönet jár érte Németh Pál úrnak.
 – tervszerűen folytattuk a faültetést is – 
folytatta a vezető. – Három hársfa is került 
a rendelőintézet előtti háromszög parkba, 
gömbakácokat ültettünk a németh ágos-
ton utcába, de ezeket sajnos helyszűke 
miatt nem tudtuk kikarózni. De az ülteté-
sek mellett folyamatos a fák megújítása is. 
a Főtéren is jó hatása lett a fák megnyírá-
sának, ezt bizonyítja a megkezdődött haj-
tásválogatás is. a katolikus nagytemplom 
melletti parkból viszont eltűnt hat tuja, a 
pótlásukra viszont már nem futotta.
 – Folyamatosan küzdünk a rongálókkal 

– panaszkodott Vadas Ferencné. – a Barát-
ság parkban lévő játszóteret teljesen szét-
verték. Először a tetőszerkezetet vitték el, 

majd az alját is árokba dobták, végül már 
a csúszda is a vízben volt. Egyre fájdalma-
sabb kérdés, hogy lehet-e ott egyáltalán 
játszótér, ahol ilyen fokú a vandalizmus 
veszélye? a katona józsef utcában sem 
maradt meg a játszótér. az új közterületi 
szemeteseket is állandóan tönkreteszik a 
vandálok. a padokat rendszeresen firkál-
ják, ezért tavasszal újra kell festenünk őket. 
arra kérem a monori polgárokat, ha ron-
gálással találkoznak, szóljanak ellene!
 a jövőt illetően nem könnyű a helyzet. 
azért sem, mert nagyon megnőtt a kht. te-
vékenységi köre. szeptembertől két kony-
ha került szervezetünkhöz, januártól a 
belső-külső piac üzemeltetése, és – való-
színűleg – a temetők gondozása is. ráadá-
sul kevesen vannak, így egyre többet kell 
dolgozniuk…
 a szoborparkban háromszor kellett új-
raültetni a virágokat. az árvácskák viszont 
decemberben is szépek maradtak min-
denütt, és bebizonyosodott, hogy át tud-
nak telelni…

– Bolcsó –

ÁttElElNEK Az ÁrvÁcSKÁK
Pontosan egy esztendeje indult lapunkban az Öröm és üröm rovat, azzal 
a céllal, hogy elsősorban környezetünk szépítésére, óvására, otthonosabbá 
tételére hívja fel a figyelmet. Lakossági észrevételeket tett szóvá, és örömünkre, 
nem maradt visszhang nélkül. Úton-útfélen, szóban és írásban is reagáltak 
olvasóink felvetéseinkre: ki egyetértéssel, ki kiegészítéssel, ki kritikával, de 
valamennyien jobbító szándékkal (örülve egy eltört pad kicserélésének, egy 
leomlott vagy összefirkált vakolat kijavításának, egy park helyrehozatalának).

Öröm és üröm

a 2001-ben létrejött Uszoda kht. alap-
vető feladata eredetileg a városi uszo-
da megalakítása volt, ám emellett 
olyan „kisebb” munkálatok irányítá-
sát is elvégezte, mint a városi sport-
pálya rekonstrukciója, valamint a 
Balassi Bálint utca csapadékvíz elve-
zetése. 2007-től fő feladatán, az uszo-
da üzemeltetésén kívül egyéb város-
üzemeltetési feladatokat is el kellett 
látnia. Ma már az Uszoda kht. erede-
ti tevékenységén túl gyakorlatilag a 
teljes városgondnoksági feladatot el-
látja. rendkívül szerteágazó tevé-
kenységi köre alá tartozik a városi 
parkfenntartás, a gyepmesteri tevé-
kenység, a városi és strázsahegyi sze-
métgyűjtés, a költöztetés, a rendrakás, 
a viharkárok utáni rendezés, a kátyú-
zás, a veszélyes fák kivágása 23 köz-
munkás segítségével. alvállalkozókkal 
együttműködve irányítják a kötelező 
növényvédelmi feladatokat, a városi 
patkánymentesítést, valamint a teme-
tők szemétszállítását is. szeptember 
elsejétől átvették a katona és a jászai 
konyha üzemeltetését a dolgozók tel-
jes létszámával, valamint a teljes esz-
közállománnyal együtt. 
 a hóeltakarítás szintén az Uszo-
da kht. feladata lett. Fő felada-
tuk az alsóbbrendű, városi utak 
síkosságmentesítése, melyhez 3 hó-
tolóval ellátott traktor és a szórás-
hoz szükséges homok, valamint só 
áll rendelkezésre. jogszabály rögzí-
ti, hogy a különböző utakat (fontossá-
gi sorrendben) mennyi idő alatt kell 
járhatóvá tenni. a központilag előírt 
rendelkezésre álló idő alatt el tudják 
végezni a hóeltakarítási munkálato-
kat az autó- és kerékpárutak, valamint 
a parkolók területén. a fő közlekedé-
si utak járhatóvá tétele továbbra is a 
Magyar közút kht. feladata. 

Nagy Renáta

Havazásra felkészülteN
Folytatás az 1. oldalról
 november 28-án kezdődött és 29-én zá-
rult a iX. tUDok (tudományos Diákkörök 
országos konferenciája) közép-magyaror-
szági regionális fordulójának kétnapos it-
teni programja. a vendéglátó jaG-osok az 
ünnepélyes megnyitót a Vigadó díszter-
mében rendezhették meg. a rendezvény 
fővédnökeként Pogácsás Tibor, Monor vá-
ros polgármestere arról beszélt, hogy hosz-
szú távon népünk jövőjét a versenyképes 
tudás alapozza meg. Megköszönte az elő-
adók és felkészítők munkáját.
 Révész Tamás, a kutató Diákok országos 
szövetségének ügyvezető elnöke örömét 
fejezte ki, hogy 8 év után újra Monoron ta-
lálkozhatnak a tudományos munkát válla-
ló diákok – a térség átmeneti kisebb érdek-
lődését követően most ismét reménykeltő 
számban. országosan 650 diák kapcsoló-
dott be az idén ebbe a mozgalomba, akik 
8 (köztük 3 határon túli) helyszínen mérik 
össze tudásukat, hogy legjobbjaik az ápri-
lisi pannonhalmi döntőbe juthassanak. 
 az ünnepi hangulatot egy szép hegedű-
zongora Vivaldi darab (Farkas Zoltán, Takács 
Etelka), a feszültségenyhítő, lazító jókedvet 
pedig az irodalmi színpadosok dr. Bubó 
című diákos összeállítása segítette elő.
 Ezután öt munkacsoportban kezdődött 
el a 45 előadás, 58 előadóval. 
 a Biológia, állattan, ökológia szekció-
ból a váci Balassi Márton, a budakeszi Lu-

kács Márk Sebestyén, valamint a budapesti 
Mandics Laura és a gödöllői Mucsi Anna ju-
tottak tovább. 
 a kémia, orvostudomány, földrajz szek-
cióból Berta Máté–Sveiczer Attila, Nagy At-
tila Gergő, valamin Szvetnik Enikő Amina 
előadásait értékelte legjobbnak a zsűri. 
Mindhárom prezentáció bemutatói buda-
pestiek voltak, olyan neves középiskolák-
ból, mint az Eötvös, a Babits és a németh L. 
Gimnázium.) 
 a történelem, szociológia, politológia 
témakörben Leichter Lillát (Monor, jaG), 
Tóth Boldizsárt (Budapest, ELtE r.M. Gya-
korló Gimn.) valamint Fehér Józsefet és 
a Winkler Bianka–Vágvölgyi Anna pá r ost 
(utóbbiak mind a monori jaG diákjai) ítél-
ték továbbjutásra érdemesnek. 
 az irodalom, nyelvészet, médiatudo-
mány, művészettörténet, néprajz kérdés-
csoportban a váci Lipusz Kinga Orsolya és 
a pusztaszabolcsról jött Lepsényi Dorina je-
leskedett archaikus igealakjainkról, illetve 
az elfelejtett muzsikáról beszélve. 
 a technika, fizika, technológia szekció 
legjobbjai pedig Földesi Gergely illetve a 
Kelemen Ákos–Jászberényi Csaba páros let-
tek, mindannyian Budapestről (szent Mar-
git G. és puskás tivadar távközlési Műszaki 
technikum). 
 jó volt tapasztalni, hogy – a konferencia 
hosszú előkészítő munkája után – a kétna-
pos rendezvény alatt a diákok és a tanárok 

is fáradhatatlan együttműködéssel járul-
tak hozzá a rendezvény zökkenőmentes 
lebonyolításához.
 révész tamás zárszavában az „eddigi 
legjobb, nagyszerű szervezés”-nek nevez-
te ezt a monorit, külön gratulálva Bernula 
Béla Péter tanárnak (koordinációs munká-
jához), aki pedig megköszönte a vendé-
geknek, hogy eljöttek és együtt lehettünk 
velük.
 a monoriak büszkék lehetnek arra is, 
hogy a neves szakemberekből álló zsű-
ri három „hazai” prezentációt is tovább-
juttatott az országos döntőre. Így a tava-
lyi monori siker folytatódhatott. (Most az a 
monori Balatoni Mátyás osztotta ki az okle-
veleket, aki tavaly nyertes volt az országos 
találkozón.)
 E sikeres légkör kialakításához jelentő-
sen hozzájárultak a rendezvény támoga-
tói: CiB Bank, a paning pékség, Vigadó kft., 
Monor Város Önkormányzata, nicolette 
panzió és Étterem, Gemini tV, Bitto rak-
tártechnikai kft, Moha/kruchio Virágbolt 
és az ajtai Minerál Enterprise kft.
 Mottója is lehetne ennek az élménydús 
találkozónak, amit elváláskor az egyik zsű-
ri monori szószólója idézett József Attilá-
tól: „…a jövendő férfiakról szólok. I Ők lesz-
nek az erő és a szelídség, I Szétszaggatják a 
tudás vasálarcát, I Hogy az arcán meglás-
sák a lelkét.”

Bolcsó Gusztáv

Nyitva: H-P 8.15–13.15-ig és 14.15–17.00-ig

 SZTK-vények beváltása 
Női, fér�, gyermek szemüvegkeretek nagy választékban
Szemüvegkészítés, - javítás azonnal, 10 perc alatt
Hoya, Zeiss, Essilor márkájú szemüveglencsék 
Vékonyított, törhetetlen, felületkezelt, fényre sötétedő, bi  fokális 
multifokális és más egyéb speciális, számítógépes munkához 
hobbihoz való lencsék
Napszemüvegek, nagyítók, szemüveg kiegészítők, tokok, láncok stb.
Kontaktlencse ápoló szerek forgalmazása

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
Szemüveg utalványok az Ön által kért összegben saját magá nak és szerettei részére.

EGÉSZ ÉVBEN VÁLTOZÓ LENCSEAKCIÓK!
SZEMÜVEGKERETEK MÁR 700 Ft-TÓL!

NYUGDÍJAS- ÉS GYERMEKKEDVEZMÉNYEK!
AJÁNDÉK KIEGÉSZÍTŐK! (Vásárlási értéktől függően változó)

SZOLÍD KÖRNYEZET, ALACSONY ÁRAK – NÉZZEN BE, ÉRDEMES!

AKTUÁLIS AKCIÓK!
Fényre sötétedő, progresszív és monitor előtti munkához 

va ló lencséket és szemüvegkereteket vásárolhat most 
nálam jelentős kedvezménnyel!  Részletek az üzletben!

2200  MONOR , Balassi Bálint u. 1. I. em. 105.
Tel. : 06 29/411-558,   06 30/9619-706
www.iriszoptik.hu

IRISZ OPTIKA
A SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETBEN

IRISZ

OPTIKA

      B
oldog új évet

       
     k

ívánunk!
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HírlapMi ÚJSÁG MONOrON?
Voltak idők, amikor az újság volt az egyetlen médium, ahonnan tájékozódni 
lehetett a nagyvilág eseményeiről. Aztán a rádió, televízió nagyrészt 
átvette a hírközlés (vagy hírkészítés?) szerepét, majd jött az internet, ami 
írott mivoltánál fogva némileg visszahozta a hírek olvasásának divatját, 
de nem kis mértékben át is alakította az újságolvasási gyakorlatot. 

internet ide, televízió oda, a hírlapolvasás 
szokása, bár kétségtelen, virágkorát nem 
most éli, szerencsére még mindig élő te-
vékenység. Van, aki a bulvárlapok, má-
sok a különböző magazinok vagy politikai 
napilapok szerelmese, de szép számmal 
akadnak olyanok is, akik szaklapokat, ter-
mészetrajzi vagy hobbival kapcsolatos ki-
adványokat keresnek az újságárusnál. 
 az írott sajtókiadványok közül jóma-
gam főleg irodalmi folyóiratokat vásárlok. 
az általam olvasott lapokat mindeddig 
csak a fővárosban tudtam beszerezni, ám 
most Monoron is hozzá juthatok még a ke-
vésbé közismert sajtókiadványokhoz is. 
 a hírlapszaküzlet vezetőivel beszél-
gettem.         
•  Honnan jött az ötlet, hogy Monoron hír-
lapszaküzletet nyissanak?
•  2006 novemberében családi vállalkozás-
ba kezdtünk, így alapítottuk meg a Mix-
Ház kft-t. a közel 80 négyzetméteres üz-
lethelyiségünk az ady úton, az iskolával 
szemben volt, ahol vegyeskereskedéssel 
foglalkoztunk. azonban mivel a cégben 
mindenkinek ez volt a „másodállása”, nem 
tudtunk kellő időt és energiát fordítani az 
üzletre, így egy év után felszámoltuk. Úgy 
gondoltuk, egy kisebb, ám a város köz-
pontjában lévő üzlethelyiségben, más jel-
legű árukészlettel folytatjuk a kereskedést, 
így nyitottuk meg 2007. szeptember 28-án 
az újságboltunkat. És hogy miért pont ez 
a vállalkozás profilja? az egyik tulajdonos-
nak pesten szintén hírlapüzlete van, aki is-
meri a szakma minden előnyét és hátul-

ütőjét, így rengeteget segít abban, hogy 
megfelelő módon ki tudjuk szolgálni a vá-
sárlói igényeket.
•  Mennyire  divatos  tevékenység  manap-
ság az újságolvasás?
•  az immár több mint egyéves tapasztalat 
azt mutatja, hogy a multimédiás eszközök 
még mindig nem szorították ki az olvasás 
tevékenységét. sok embernek igenis van 
igénye a rendszeres, napi olvasásra, arra, 
hogy akár utazás közben esetleg a busz-
ra várakozva tájékozódjon a világ történé-
seiről vagy elmerüljön az őt érdeklő témá-
ban. Üzletünkben naponta 250-350 vevőt 
szolgálunk ki. Ez néha sajnos kisebb torló-
dást is okoz, hiszen az üzlethelyiség 13,5 
négyzetméteres, ebből az eladótér 8,5 
négyzetméter, de természetesen igyek-
szünk mindenkit a lehető legrövidebb idő 
alatt kiszolgálni. 
•  Korábban  is  voltak  újságárusok Mo no
ron.  Mivel  kínál  többet  az  önök  hírlap-
szaküzlete?
•  Boltunknak több előnye is van. Elsősor-
ban természetesen fő profilunkat, a hírlap-
árusítást igyekeztünk a legmagasabb szín-
vonalon kialakítani. Egy év tapasztalatát és 
tanulságait levonva, a vásárlói igényekhez 
igazodva átalakítottuk az üzlet arculatát. 
igyekeztünk úgy elhelyezni az árukészle-
tet, hogy még átláthatóbb legyen, és a vá-
sárlók könnyen megtalálják a keresett ki-
adványt. azon kívül, hogy hírlapszaküzlet 
vagyunk, on-line töltést is végzünk, illetve 
a másik fő termékkörünk a dohány és a kü-
lönböző dohánytermékek, melyeket szin-
tén kulturált környezetben lehet megvá-
sárolni. 

•  A  hírlapokkal  kapcsolatos  legfonto-
sabb  igény a naprakészség. Hogyan  tud-
ják  megvalósítani,  hogy  napi  szinten  a 
legfrissebb újságokhoz  jussanak hozzá a 
vásárlók?
•  az üzlet jellegéből adódóan természe-
tesen fő követelmény, hogy mindig a leg-
frissebb lapok legyenek a polcokon. Min-
dennap négy és hat óra között hozzák az 
újságokat, illetve viszik el az előző napit, 
melyek megmaradtak. 
•  Milyen  fajta  újságokra,  magazinokra 
van a legnagyobb igény? 
•  Hírlapszaküzletünk több mint hétszáz-
féle újságot kínál. Hogy csak néhányat 
említsek: napi-, heti-, havilapok a legkü-
lönbözőbb témákban, az erotikus jelle-
gű újságok kivételével.  Bulvár, gazdasági, 
gyerek, sport, vallási, gazdálkodó, irodal-
mi, turisztikai lapok. Gyakorlatilag min-
den olyan sajtókiadvány megtalálható, 
ami mondjuk egy, a fővárosi metró aluljá-
rókban is lévő, relay-típusú üzletben. ter-
mészetesen a napilapokra, illetve a heten-
te megjelenő bulvármagazinokra, illetve 
a gyermekeknek szóló sajtókiadványok-
ra van a legnagyobb igény. a több mint 
hétszáz fajta újság között persze akad-
nak olyanok is, melyeket csak kevesen 
keresnek, de mi fontosnak tartjuk, hogy 
számukra is kielégítő legyen hírlapszaküz-
letünk kínálata. Üzleti szemléletünk alap-
ja, hogy mindenkor, még a bolt megnyi-
tása után egy évvel is alkalmazkodjunk a 
vásárlóink igényeihez.

Nagy Renáta (x)

Mix-Ház Kft.
Cím: Monor, kossuth Lajos u. 77.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 6-tól 17 óráig
szombaton: 6-tól 12 óráig
Vasárnap 6-tól 10 óráig

kapcsolat

MegemlékezésBOrzSÁK ENDrE SzÁz évE 
Január 31-én emlékezik meg a Borzsák Endre Hagyományőrző 
Egyesület névadója, Monor jeles néprajzosa születésének századik 
évfordulójáról. De ki is Borzsák Endre, és miféle egyesület viseli a nevét? 
az tudható volt, hogy a nagy monori szárma-
zású klasszikus filológusnak, Borzsák istván-
nak (aki tavaly télen hunyt el, ne feledkezzünk 
meg róla, most, hogy már örökre visszatért 
szülővárosába) van egy unokatestvére, aki 
maga is tudományokkal foglalkozott, de a pá-
lyája korántsem alakult olyan szépen, mint ki-
váló rokonáé. Elég most csak annyit monda-
nunk, hogy 1947-ben, 38 évesen elbocsátották 
a néprajzi Múzeumból, s voltaképp halálá-
ig belső száműzetésben élt. Eleinte Monorról 
is ki volt tiltva, tete-pusztán kellett élnie, csa-
ládjával csak titokban találkozhatott, egy kis 
birkanyáj volt a megélhetése és a társasága. 
Ötvenhat után aztán éjjeliőrként helyezked-
hetett el szülővárosában. Hogy mégis népraj-
zosként beszélhetünk róla, az termékeny fiatal 
éveinek, majd dacos magánkutatásainak, ma-
gángyűjtéseinek köszönhető. a nevét két éve 
viselő hagyományőrző egyesület elhatároz-
ta, hogy összegyűjti és kiadja néprajzi, hely-
történeti tárgyú munkái javát. Borzsák Endre 
már a háború előtt lelkesen gyűjtött tárgyakat 
egy leendő monori múzeum számára, s a terv 
meghiúsulása ellenére élete végéig, 1985-ig 
ápolgatta magában a gondolatot, hogy itt mú-
zeumnak kell születnie. Most végre azonkép-
pen mutatkozhat be szülővárosának, ahogy 
az neki kijár, és kijárt volna már életében: ér-
tékes, maradandó, közösségformáló szellemi 
teljesítményre képes alkotó emberként. aki-
vel kibabrált a történelem, de azért végül neki 
is sikerült a történelemmel kibabrálnia. Hiszen 
az a lelki függetlenség, mellyel a legnehezebb 
időkben is dacolt a behódolást váró világgal, 
mára ritka, értékes és különleges hagyatékká 
vált. Meg kell ismerkednünk vele. 
 Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy 
a tetei „bolond” különb volt koránál. Meg kell 
próbálnunk élete tanulságait komolyan venni, 
hogy mai gyávaságainkhoz legyen tükör, mai 
bátorságainkhoz legyen mérték. Mindenek-
előtt tehát életre kell kelteni Borzsák Endre írá-
sait, és figyelemmel kell kutatnunk életét. 

 a kötetet az évfordulóra szánta az egye-
sület és ebbeli igyekezetében társává váló 
Monorért Baráti kör. Hónapok óta áldozatosan 
dolgozik a kiadáson Horváth Mária, Kiss Attila 
és Laza István. a könyv megjelenése tavasszal 
várható. a kiadás költségei azonban részben 
még fedezetlenek, hiszen valódi, szép, mél-
tó könyv készül, a szerkesztők, az egyesületek 
örömmel fogadnának támogatókat.
 ami pedig a Hagyományőrző Egyesüle-
tet illeti, voltak néhányan, felnőttek, 2006 
őszén, akik megkeresték Laza istvánt, mint 
a strázsák táncegyüttes alapítóját, a monori 
néptánckultúra újjászületésének kezdemé-
nyezőjét, hogy nekik ugyan nincsenek szerep-
lési vágyaik, és nem is fiatalok már annyira, de 
néptáncot szívesen tanulnának. Laza istván-
nak kedve volt táncot tanítani felnőtteknek. 
a tanulás mindmáig folyik, a kezdeménye-
zők köré kis közösség szerveződött azóta, s a 
tánc mellé került az ének, utazások Erdélybe, 
csángó gyerekek közös keresztszülősége, ady 
irodalmi est rendezése, néptánctalálkozók 
szervezése a strázsák együttessel közösen, ha-
gyományok ápolása, közös aratás, kenyérsü-
tés, s legutóbb pedig pásztorjáték a magunk 
és mások meglepetésére, örömére. Halad te-
hát a kör az elvesztett múlt visszaszerzése felé. 
És ezen az úton járva választották névadójuk-
nak Borzsák Endrét. sok segítséget és támo-
gatást kapva a nehéz sorsú tudós közöttünk 
élő leszármazottaitól, unokáitól. 
 az egyesület persze nem édenkert, és nem 
is nosztalgiaklub. küszködünk magunkkal, en-
gedetlen lábainkkal, romlott megszokásaink-
kal, ítéleteinkkel és előítéleteinkkel, de minded-
dig bárki jött, aki kíváncsi volt ránk, aki be akart 
kapcsolódni, nem volt egy se közülünk, aki ne 
segítette volna az első tétova lépéseknél. 
 nehéz elindulni hétfőnként a táncba, de 
egy hétre való lendületet nyerhet ott az em-
ber. néha halljuk Borzsák Endre pásztorbotjá-
nak kopogását.  

Takács Géza            

HAGYOMÁNYOS 
ÍZEK BOLTJA
Monor, Pető� Sándor u. 20.

NAGY VÁLASZTÉKBAN KÍNÁLUNK 
HAGYOMÁNYOS FÜSTÖLT TERMÉKEKET.
Kolbászfélékkel, szalámikkal, vörös árukkal, felvágottakkal 
és még sok más �nomsággal várjuk kedves vásárlóinkat.

MERT NEM MINDEGY, HOGY MIT VESZÜNK ÉS MIT ESZÜNK!
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUK!
Nyitva: H-P: 07-18, Sz: 07-12
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

             

          Boldog új évet kívánunk 
   minden kedves vásárlónknak!

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

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

Monor Város Önkormányzata a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXiii. törvény 20/a. § alapján pályáza-
tot hirdet iskolavédőnő munkakör be-
töltésére.
 pályázati feltételek: egészségügyi fő-
iskolai karon szerzett védőnői oklevél, 
büntetlen előélet, 18. életév betöltése, 
magyar állampolgárság.
 Előnyök: legalább 1 év szakmai ta-
pasztalat.
 a pályázathoz csatolni kell: szakmai 
önéletrajzot, iskolai végzettséget iga-
zoló dokumentumok másolatát, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy 
a pályázati anyagot a pályázat elbírálá-
sában részt vevők megismerhetik.
 Bérezés: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXiii. törvény elő-
írásai szerint.
 közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idő, próbaidő 3 hónap.
 Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
időben.
 Munkavégzés helye: Monor város 4. 
számú iskolavédőnői körzete (józsef at-
tila Gimnázium és közgazdasági szakkö-
zépiskola, 2200 Monor, ady E. u. 12–14.).
 Munkakörbe tartozó lényeges 
felada tok: az intézmény tanulóinak is-
kolavédőnői ellátása. Önálló védőnői 
tanácsadás- és szűrések végzése. Egész-
ségnevelési feladatok ellátása. 
 a pályázat benyújtásának határideje: 
2009. január 20. a pályázat elbírálásá-
nak határideje: 2009. február 15. a mun-
kakör betölthetőségének időpontja: 
2009. március 1.
 a pályázat benyújtásának módja: a 
pályázatot zárt borítékban, „iskolavédő-
női pályázat” megjelöléssel Monor Város 
képviselő-testületének címezve, Monor 
Város polgármesteréhez (2200 Monor, 
kossuth L.u.78–80.) kell benyújtani. Bő-
vebb felvilágosítás: 06-29-413-119/114.

iskolavédőNő pályázat
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BA-LI TAXI
 é J J E l - N A p p A l

A legolcsóbban és a leggyorsabban!
MeglepetéseK Helyett
 06-70/205-7000
 06-70/232-0500

Diákoknak és nyugdíjasoknak igazolvány 
felmutatása után óriási kedvezmény!

Helytörténet

A MONOriAK viSElt DOlGAi (Xii.) 
A hAzAi ipArFEJlőDéS tüKréBEN
A monori iparfejlődés bemutatása az országos helyzetkép vázlatos 
áttekintését igényli. Hazánk gazdasága a XVIII. századra kialakult 
hátrányos helyzetét nehezen tudta leküzdeni. Míg nyugaton szabadon 
fejlődhettek a manufaktúrák, Mária Terézia 1754-ben életbe léptetett 
vámrendelete csupán az osztrák ipar megszületését támogatta.

ságban – alkalmi munkával napszámosként 
vagy részes műveléssel keresték kenyerüket.
 a századforduló táján arról olvashattak 
elődeink a helyi újságban, hogy Monoron már 
negyed millió a vasúton utazók száma, és a 11 
ezer lakosú község, amelybe harminc másik 
csatlakozik, elégedetlen a vasúti „pályaház” 
és az áruraktár állapotával. Ugyanis 1846-ban, 
amikor az épült, a községnek 5 ezer lakosa és 
két boltosa volt. az írás idején már 360 boltos 
üzletrésze a vasúti raktár, melynek forgalma 
nagyobb, mint a többi állomásé együttvéve, 
Budapesttől Ceglédig. Vagyis az áruraktár-

nak négyszer akkorának kellene lennie, mint 
amekkora. a „pályaház” pedig messze elma-
radt a kor igényeitől. Ebben az időszakban a 
helyi és a környéki szőlőművelők is évről évre 
éltek a vasúti szállítás lehetőségével. találtak 
olyan exportra dolgozó nagykereskedőt, aki 
a vasútállomás raktárában ősszel a csemege-
szőlőt átvette és elszállította.

Gőzmalom, téglagyár, maggyár

Más esemény: a monori élelmiszeripart jelen-
tő – vasút mellett épült – gőzmalom szomo-

rú sorsra jutott; elhamvasztotta a tűz 1900 
augusztusában. a sajtó híradása szerint gyö-
nyörű épület volt, benne modern techniká-
val és mechanikával. a szakértő mérnökök a 
leégett malom műszaki fejlettségét ritkaság-
számba menőnek nyilvánították. a XiX. szá-
zad monori téglagyára nagyobb szerencsének 
örvendett. a részvénytársaság vezetője, Fried 
Béla a gyár telepén még műjégkészítést is vég-
zett a napi 50 mázsát termelő gépezetével. 
 a mezőgazdaság ipari jellegű tevékenysé-
gét az 1900-as évek elején megszületett Ma-
gyar Magtenyésztési rt. monori telepe képvi-
selte. igazgatóságának székhelye Budapest. 
Helyi főintézője Gyarmathai Derera József, aki-
nek apja terménykereskedőként összekötte-
tésben állt a balkáni államokkal, valamint né-
metországgal és svájccal. nagykereskedelmi 
munkássága hazai elismeréseként magyar 
nemességet kapott. ilyen családi érdemek és 
tapasztalatok birtokában tevékenykedett a fia 
a Monori Mag főintézőjeként. a létesítmény 
jóvoltából az ipari jellegű vetőmagtermesz-
tés, -tisztítás, -csomagolás sok száz asszony-
nak adott ötven évig munkalehetőséget tele-
pülésünkön. s a vetőmag-kereskedelem által 
egész Európában ismertté vált Monor neve.
 Forrás: Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés 
története, Buda, 1811; Berend T. Iván–Szuhay 
Miklós: A tőkés gazdaság története Magyaror-
szágon 1848–1944 Bp., 1973; Monorkerületi La-
pok 1901–1912; Monori krónika 1998

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

néhány földesúri nagybirtokon mégis meg-
indult az ipari fejlődés. Monoron, az 1760-as 
években, az egri káptalan kezdeményezésére 
megépült a téglaégető, amely a monori ipari 
létesítmények elődjeként – az egyházi és káp-
talani építkezések kiszolgálása mellett – meg-
rendelésekre is égetett téglát a kutya-hegyen 
(Malom-hegyen). Magyarországon számos 
nagybirtokon született téglaégető. Megje-
lentek a gyapjúszöveteket készítő manufak-
túrák is. Legnevezetesebb az 1792-ben létre-
jött gácsi üzem, ahol már posztószövőszéket 
állítottak fel. Érdekessége, hogy a fonás – har-
minc vidéki helységben – mintegy kétezer nőt 
foglalkoztatott. a századforduló táján kassán 
alapítottak posztógyárat nyolc szövőszékkel, 
kallómalommal és festőműhellyel. a dohány-
feldolgozás terén figyelemre méltó a fiumei 
dohánygyár, amely 1797-ben tízezer mázsa 
szegedi és pécsi dohányt szállított olasz- és 
törökországba. példáját rövid idő múlva a 
pesti, kassai, pozsonyi és újvidéki gyárak kö-
vették. számos nagybirtokon készült üzemi 
módon pálinka. többek között károlyi Lajos 
Csongrád megyei majorjában, ahol 1823-ban 
már „angol idomú” gőzgép dolgozik. Megje-
lennek a cukorgyárak, vashámorok, gépmű-
helyek. a gabonaszállítás többnyire folyókon 
történik. az első folyami hajók titelen szület-
nek, melyeket nem csak a katonaság, hanem 
a bánsági búzakereskedők is használnak. Egy-
re több helyen létesülnek ásványanyag-fel-
dolgozók, üzemi szintű salétromfőzők. Bu-
dán timsót gyártottak. De említésre méltó 
itt a hintókészítés is. Üveghuta mintegy har-
minc létezett az ország bükkerdős vidékein. 
a vászon kézművekben szepes megye járt az 
élen. pesten, a vízi városban bőrgyár és olaj-
ütő épült.

 a tőkés iparfejlődés azonban nem mehe-
tett végbe bérmunkások nélkül. nem vélet-
len, hogy 1830 táján a reformkori országgyű-
lés központi problémája a jobbágykérdés. a 
jobbágyfelszabadítás azonban felemás mó-
don valósult meg. a tőkés átalakulás, a fejlő-
dés élén továbbra is a nagybirtok állt, amelyen 
a kevés fizetett munkaerőt igénylő kultúrák 
termesztését részesítették előnyben. a beve-
tett vetésterület 70 százalékát gabonafélék 
jelentették. Végül 1850–1870 között a mező-
gazdaság alapvetően tőkés jellegűvé vált, de 
kezdeti színvonalon, hetven–százéves lemara-
dással a nyugat-európai országokhoz képest.
 Előrelépés a pesti Hengermalom társaság 
megszületése. az 1860-as években pesten 14 
malmot alapítottak, és gőzgépet alkalmaz-
tak. Megjelentek a szesz- és sörgyárak. a gép-
gyártás elsősorban a mezőgazdasági gépek-
hez és a vasútépítéshez kapcsolódott. 1870 
táján a vas- és faekék száma 1:1 arányú. a gé-
pek jelentős hányada a nagybirtokokra jutott. 
többnyire az aratást és cséplést gépesítették, 
a vetés műveleteinél ez a kukorica- és a répa-
termesztésben jelentkezett először.

Az ipari forradalom küszöbén

a nagyipar 1867 után kezdett kibontakoz-
ni, fejlődött a szén- és a vasbányászat, a ko-
hászat. az 1870-es években megindult a Mar-
tin acélgyártás. a Lánggyár gőzgépóriást 
készített az Erzsébet malomnak, ahol már a 
Mechwart andrás találmányát, a hengerszé-
ket alkalmazták őrlőkövek helyett. a MáVaG 
1873-ban megkezdte a gőzmozdonygyártást, 
lokomobil és cséplőgép mellett. számos he-
lyen téglagyári részvénytársaságok születtek. 
Ebben Monor község is jeleskedett.
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 a mezőgazdaság modernizálása, a külső 
piacokra alapozott tőkés agrárfejlődés igé-
nye felgyorsította a magyarországi vasútépí-
tést. az osztrák élelmiszerimport szükséglete 
pedig megkövetelte a korszerű közlekedést. 
az első, 1846-ban átadott vasútvonalat újab-
bak követték. 1848-ig 200 km vaspálya épült. 
1850 után elsőként a Bécs–pest vasúti ösz-
szeköttetését teremtették meg, majd a nagy 
mezőgazdasági centrumok kapcsolatát biz-
tosították Bécs–pest–szeged–temesvár leg-
fontosabb gabonatermő vidékeivel. Bécs–
pest–szolnok–Debrecen az állattenyésztés 
tiszántúli centrumának összeköttetését je-
lentette. 1900-ban már 1700, 1913-ban pedig 
több mint 22 ezer km hosszúságú vasútháló-
zat üzemelt az országban.

A monoriak ipari forradalma

Monor község 1847. szeptember 1-jétől része-
sült a vasúti közlekedés áldásaiból. terménye-
it szekerezés helyett vasúton szállíthatta pest-
re. a nagyvárosi építkezéseken sok föld nélkül 
maradt monori zsellér vett részt. Bekapcso-
lódhatott, ha kisegítő munkásként is, a pesten 
kialakuló nagyipari tevékenységbe. a korsze-
rű utazás jóvoltából nőtt a község vonzásköre. 
a környék településeiről több ezren Monorra 
költöztek. Megjelentek a jelentős tőkével ren-
delkező kereskedők, iparosok, vállalkozók. a 
XiX. század második felében hitelintézetek 
alakultak; ügyvédek, orvosok kezdték meg 
praxisukat településünkön. illusztris országos 
és megyei vezetők, egyházi méltóságok láto-
gattak el községünkbe. a kulturális élet is to-
vább gazdagodott. rendszeresen bemutat-
ták játékaikat más városok színtársulatai – a 
vasúti közlekedés előnyeit kihasználva.
 s ami a legfontosabb, a vasút megjelené-
sével sok monori ember felhagyott paraszti 
életmódjával; nagyvárosi ipari munkássá vált. 
többen vasutasok lettek, beléptek egy olyan 
munkavilágba, ahol fegyelmezetten, pon-
tosan, egyenruhában végezték tevékenysé-
güket. Ők tehát biztonságban éltek; nyug-
díjjogosultak lettek, arcképes igazolvánnyal 
kedvezményesen utazhattak. (E sorok írójának 
apai nagyapja is vasúti altiszt volt.) a volt zsel-
lértársaik pedig – mindennapi bizonytalan-
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EgészségügyÚJ BElGyóGyÁSzAti MóDSzEr
„S a szív, a máj, a szárnyas két tüdő, I  
a lucskos és rejtelmes gépezet I hogy szolgál…” (Radnóti Miklós)

Előző számunkban örömmel írtunk a 
mammográfiáról mint helyileg új egész-
ségügyi szolgáltatásról. Egyúttal egy so-
rozatot indítottunk, melynek célja a szak-
rendelések bemutatása. Dr. Raffay István 
igazgató főorvos választása másodikként 
a belgyógyászatra esett. nem véletlen, 
hisz sokban segíti, támogatja ezt a fontos 
területet, melynek vezetője dr. Kovács And-
rás belgyógyász, diabetológus főorvos. 
aki jó egy éve jár át naponta kistarcsáról, 
hogy – mindkét hivatását immár nyugdí-
jasként gyakorolva – nagy szakértelemmel 
és lelkiismerettel gyógyítsa a rászorulókat. 
tapasztalatból már csak azért sincs hiány, 
mert közel húsz évig sürgősségi osztály 
élén kellett életmentő döntéseket hoz-
nia. kérésünkre készséggel ismertette azt 
a jelentős fejlődést szakterületén, melyet 
most közreadunk.
 a monori szakorvosi rendelőintézet 
igazgatóságának javaslatára és döntése 
alapján 2008-tól megindult – az ellátási te-
rület betegei érdekében – a kényelmeseb-
ben megoldható keringésjavító infúziós 
kezelések rendszere. Ezzel agyi vérellátás, 
érszűkület, mozgásszervi, illetve fülzúgás 
okozta panaszokkal küszködők számára 
biztosítható a gondozás. az említett meg-
betegedések – sajnos – az életkilátás, élet-
minőség tekintetében döntőek, továbbá a 
beteg és családja, valamint az egészség-
ügy vonatkozásában fokozottan terhelőek 
lehetnek.
 a magas vérnyomás-, a cukorbetegség, 
a miattuk kialakult érzészavar, az érszűkü-
let, valamint a mozgásszervi megbetege-
dések időben történő terápiával kezelhe-
tők. a szövődmények s az emiatt felmerült 
orvosi beavatkozások késleltethetők. De 
azt is tudni kell, hogy véglegesen nem 
gyógyíthatók.
 ismertetjük röviden a betegségeket.
 Agyi infarktus (érelzáródás, -szűkület), 
valamint agyvérzés (valóságos „érszaka-

dás”) miatt a mögöttes agyi területek oxi-
gén- és cukorellátása sérül, ezért átmeneti 
vagy végleges mozgásszervi, beszédkész-
ség-, önellátásbeli zavarok a következmé-
nyek. a vertebrobasilaris syndroma gyakran 
a fej elfordításakor – hónapokon vagy éve-
ken át hasonlóan jelentkező – forgó jellegű 
szédülés, kettős képlátás, tarkótáji fejfájás, 
hirtelen tónusvesztés (összeesés) panaszá-
val jár. az alsó végtagi érszűkület főképpen 
a sétálás, gyaloglás során észlelhető lábik-
ragörcs és/vagy fájdalom tünetével jelent-
kezik. a láb hideg; mindig meleg harisnyát, 
zoknit hord a benne szenvedő páciens. a 
legkisebb sérülés a végtag (ujjak, alszár, 
teljes láb) végleges eltávolítását teheti 
szükségessé az egyén életének megmen-
tése érdekében. a mozgásszervi megbete-
gedések – főképpen a gerincbetegségek 
– szintén kezelhetők. Gyakran eredménye-
sebben és gyorsabban gyógyíthatók infú-
zióban adott gyógyszerrel (kiegészítve a 
gyógytornakezeléssel), mint „csak” a szá-
jon át bevehető antirheumatikumokkal. a 
fülzúgás (tinnitus) az egyik legzavaróbb je-
lenség lehet. a belső fül érellátási (sérülése 
miatt kialakulható) zavara.
 az említett panaszokra csak a mihama-
rabb megkezdett keringésjavító infúziós 
kezelés lehet gyógyír. Minél tovább tart a 
sérült rész ellátatlansága, annál nagyobb 
az esély annak végleges, gyógyíthatat-
lan fixálódására, vagyis az egész életen át 
megmaradó fülzúgásra s az életminőség 
romlására. 
 a monori szakorvosi rendelőintézet és 
ellátási területe távol van – és nem is min-
dig egyszerű az elérhetősége – a műszere-
zettséggel jobban felszerelt kórházaktól, 
melyek többnyire túlzsúfoltak. a betegek 
gondozása, orvoslása, rendszeres ellenőr-
zése emiatt problémásabb, s a körülmé-
nyek sem családiasak. Ezért is örvendetes 
tény, hogy született egy helyben, illetve 
közelebb igénybe vehető gyógymód.

 a belgyógyászati szakrendelésen az új 
módszerrel napi 10–14 beteg ápolása biz-
tosított. időpont-előjegyzés alapján – a 
kért szakorvosi javaslat után – a páciensek 
a célzott gyógyszerek, infúziók megvásár-
lásával kapják meg a szükséges kezelést. 
természetesen a hét végi napok – miután 
a rendelő nem üzemel – kimaradnak, de az 
eredmény ugyanolyan, és sok esetben lát-
ványos is. a várakozási idő fogalma isme-
retlen, hiszen az orvos és az asszisztens 
már reggel ½ 7-kor megkezdi a munkát, és 
a belgyógyászati szakrendelés kezdetéig 
ellátja az előjegyzett betegeket.
 Mivel a szakrendelés a központi EkG he-
lyiségével szomszédos – közös ajtóval –, a 
betegellenőrzés folyamatosan biztosított 
mind orvosi, mind asszisztensi tekintetben. 
az EkG hivatalos munkaidejének befejezé-
sével megkezdődik az infúziós kezelések 
napi folytatása, mely az ápoltakkal való 
előzetes egyeztetés szerint történik az ő 
kérésükre (betegségük miatt; pl. cukorbe-
teg, inzulin-). az eddigi tapasztalat alapján 
a páciensek elégedettek ezzel a formával, 
és sokkal inkább vállalják, mint a túlzsúfolt, 
nem tervezhető kórházi kezelést. 
 tudnunk kell azonban azt is, hogy van-
nak betegek, akiknél az anatómiai elté-
rések miatt az infúzió bekötése nehezí-
tett, illetve nem kivitelezhető – még a napi 
munkájában mindig ezzel foglalkozó, jár-
tas egészségügyi dolgozó segítségével 
sem. ilyenkor sajnos nem áll rendelkezésre 
a centrális véna biztosításának lehetősége, 
mely a kérdést megoldaná. az ilyen ese-
tek számára csak a kórházi körülmények 
felelnek meg. Ennek ellenére leszögezhe-
tő, hogy az új módszer minden gyógyulni 
vágyónak lényegesen kényelmesebb, nyu-
godtabb, és ami a legfontosabb: naponta a 
családja körében pihenhet, tartózkodhat.
 Bízunk abban, hogy a rendelőintézet ve-
zetősége tovább tudja támogatni – anyagi-
lag is – ezt a betegcentrikus, családias gyó-
gyítási lehetőséget. Ennek reményében 
kívánunk minden kedves olvasónknak bé-
kés, boldog új esztendőt, nagyon jó egész-
séget, sok erőt, hitet és türelmet!

P. Ibolya

a karácsonyt ma már összekötjük az ajándé-
kozással, melyből néha őrjöngés szintű vá-
sárlási láz hatalmasodik el világszerte, ho-
lott igazán ennek a néhány napnak a békéről, 
nyugalomról, szeretetről kellene szólni. Ezen 
kívül arról, hogy a készülődésbe ne tartozzon 
bele az, hogy rendőrségre futkossunk olyan 
ügyekben, amelyekben sértettként kell vé-
gigélveznünk az államigazgatási eljárás min-
den szépségét. 

Minden mozdíthatót...

akinek nincs miből ajándékot venni, az nem 
biztos, hogy ebbe belenyugszik, néha lábra 
kap és elveszi felebarátjának holmijait, majd 
ezt eladva jut hozzá pénzhez, mely segítségé-
vel szeretteinek örömet okozhat. kis falunk-
ban továbbra is divatos a pincefeltörés, példa 
erre az a Csabagyöngye úti szőlőspince, aho-
vá ismeretlen tettesek rácsfeszítés módszeré-
vel jutottak be, majd, hogy az ünnepi asztal ne 
maradjon üres, elvittek húsz liter bort, ami ta-
lán az ünnepig ki is tart. De hogy legyen lakás-
feltörésre is példa, megemlítjük a székely Ber-
talan utca egyik ingatlanát, ahonnan enyves 
kezek a pincéből gázpalackot, rádiót és némi 
italt vittek el. December 17-én a Móricz zsig-
mond utca egyik üzletébe csak egy percre 
szaladt be az az autótulajdonos, aki az emberi-
ségbe vetett bizalma jeléül nem zárta be a jár-
művet, így abból könnyű volt kiemelni a ben-
ne hagyott táskát, amelyben személyes iratok, 
mobiltelefon és más apróságok voltak. Bosz-
szankodás, utánajárás, veszekedés a bürok-
ráciával, illetékbélyeg, másolatok beszerzése, 
magyarázkodás. Ez mind elkerülhető egy apró 
mozdulattal. igaz viszont, hogy a zárt ajtók és 
a rácsok se állíthatják meg azt, aki valahová be 
akar jutni, mint például a Mező utca egyik csa-
ládi házába, ahol kitörve az ablakot, készpénzt 
és ékszert loptak el több mint egymillió forint 
értékben. nincs még vége a sornak, hiszen a 
lopások száma végtelen, de hogy mennyire 
nincs veszélyérzet a tolvajokban és mennyire 
nem hiszik az emberek, hogy őket nem érheti 
baj, bizonyítja az, hogy a főtéri patika előtt egy 
hétköznap fényes délelőtt néhány percre leál-
lított és nyitva hagyott opel astra pillanatok 
alatt gazdát cserélt. Mire a tulajdonos vissza-
ért, bosszankodva konstatálhatta, hogy gya-
log kell folytatni útját, melynek első állomása 
a közeli rendőrség lett. a nyitva hagyott zárak 
mikulásra virradóan okoztak gondot a rét ut-
cában, ahol a nyitott garázsból négy alufelnit 
vittek el a felszerelt gumival együtt. Vigyáz-
ni kell hát értékeinkre, de néha még az is ke-
vés, ha közvetlenül értékeink mellett állunk. 
sokszor felhívta már a figyelmet a média, így 
lapunk és a Gemini televízió is arra, hogy a 
zsebtolvajok karácsony táján szinte gomba-

mód szaporodnak és a vásárlások során szí-
vesen vadásznak a boltokban a vásárlók ko-
sarainak tetején hagyott tárcákra. szomorúan 
bólinthat erre a tényre az a monori polgár, aki 
az egyik nagyobb áruházban így vesztette el 
pénztárcáját, a benne lévő 50 ezer forinttal és 
személyes iratokkal egyetemben.

őrült világ

az év végi ünnepek hajtásában az emberek 
idegrendszere hamarabb felmondja a szolgá-
latot, és habár a karácsonynak a már leírtaknak 
kellene megfelelnie. azonban furcsa fintora az 
életnek, hogy karácsonykor megszaporodik 
a családi botrányok száma. az emberek, csa-
ládok napokra össze vannak zárva, és bizony 
hamar felszínre kerülnek a vélt vagy valós sé-
relmek. aztán a szépen feldíszített fa alatt hol 
anyu üti aput, hol apu anyut, hol közösen a 
gyereket, lényeg, hogy a szeretet ünnepéből 
hamar véres dráma lehet, ha elveszítjük tole-
ranciánkat egymás iránt. talán ennek előszele 
volt az az eset, mikor december közepén egy 
férfi felkereste volt élettársát a lakásán. nem 
tudni, mi volt a látogatás célja és a beszélge-
tés témája, de a férfi rövidesen törni-zúzni kez-
dett. recsegtek a bútorok, törtek az üvegek, a 
csatatéren mintegy 200 ezer forintnyi kárt kel-
lett regisztrálni. a rendőrök elfogták és előállí-
tották a magából kikelt illetőt, ám a karácsonyi 
békés, nyugodt hangulatot sem az elkövető, 
sem a sértett nem fogja önfeledten élvezni.

halálos december

az előbbi történetek szereplőinek közös vo-
nása, hogy elvileg elolvashatják a róluk szó-
ló sorokat, de sajnos tavaly több olyan eset 
is történt, amelyek főszereplőinek erre töb-
bé nincs lehetőségük. Ők azok az áldozatok, 
akiknek halála lett az alapja egy 
eljárásnak, akár baleset történt, 
akár bűncselekmény. Monorierdő 
a közelmúltban hatalmas sajtó-
visszhangot kapott az ott összeüt-
között két vonat miatt, bizonyára 
emlékeznek a négy halálos áldo-
zatot és számos sérültet követelő 
katasztrófára. az ottani vasúti sza-
kaszon viszont több olyan halálos baleset is 
történt már, amely egy kis odafigyeléssel és 
gondossággal, elkerülhető lett volna. szin-
te minden évben több ember hal meg a vas-
úti átjáróban, megoldás nincs, mivel alul, vagy 
felüljárót a hely szűkössége miatt nem lehet 
építeni. Marad tehát a figyelem, ami egyéb-
ként sem erőssége a közlekedőknek, ünne-
pek környékén pedig a felfokozott hangulat 
még inkább veszélyessé teszi a helyszínt. De-
cember 6-án este nyolc felé egy vonat köze-

ledett a jelzett helyhez, a vonatvezető látta, 
hogy egy férfi a sínek mellett bizonytalanko-
dik, láthatóan nem tudta eldönteni, hogy át-
szaladjon-e a közeledő mozdony előtt vagy 
megvárja, míg elhalad előtte. azután dön-
tött. rosszul. Megpróbált átszaladni, de egy 
töredék másodperccel elhibázta a lépést és 
a mozdony elgázolta. az ötvennyolc éves fér-
fi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 
helyszínen meghalt, a mozdony fékútja négy-
száz méter volt. 
 a baleseti halált se lehet elfogadni, ám ha 
valaki úgy hal erőszakos halált, hogy egy má-
sik ember veszi el az életét, az minden embert 
elborzaszt. Ha pedig a környezetében törté-
nik emberölés, akkor félni is kezd, hogy talán 
ő lesz a következő. Marika néni élete nyolc-
van évében sok mindent láthatott a Bercsé-
nyi utcában. Világháborút, szovjet megszál-
lást, forradalmat, ami ellenforradalom lett, 
majd negyven év múlva megint forradalom, 
rendszerváltást, recessziót. Fizetett pengő-
vel, aztán forinttal, megtapasztalt jót és rosz-
szat, sokszor segítette szomszédjait, kiknek ja-
varésze szociális segélyből él és halmozottan 
hátrányos helyzetűnek számít cigány szárma-
zása miatt. aztán elérkezett ez év decemberé-
nek első napja, és Marika néni meghalt. Meg-
halt, mert nem volt óvatos, mert fel se merült 
benne, hogy veszély fenyegetné olyanok ré-
széről, akikkel mindig békében élt, és akik ott 
nőttek fel a szeme előtt. Meghalt, mert ami-
kor három fiatal, köztük egy szinte gyerek be-
ugrott az udvarára, lekapcsolták a villanyórát, 
hogy kicsalják őt. Marika néni egy kicsit biztos 
bosszankodott, hogy mi lehet a villannyal, de 
nem gyanakodott, mikor kinyitotta az ajtót és 
kiment visszakapcsolni a biztosítékot. Mikor ki-
lépett, olyan erővel ütötték meg a fejét, hogy 
azt nem lehetett túlélni. aztán arrébb vonszol-
ták az élettelen testet és ott hagyták a fagyos 
téli földön, rendetlen ruházatban. Marika néni 
nem volt ellenfél a három, jó erőben lévő gyil-
kos számára és meghalt, mert volt némi pénze, 
amit el lehetett tőle venni. reggel fedezték fel 
a bűncselekményt, és példátlan rendőri erők 
mozdultak meg a felderítésére. nyomozók, jár-
őrök folytattak adatgyűjtést, és rövidesen szű-

kült a kör. aztán megvolt a három 
név is. az elfogáshoz megmozdult 
szinte minden elérhető monori 
rendőr, bekerítették a telepet és 
nem hagytak menekülési lehető-
séget. szigorúak és határozottak 
voltak, ebből kifolyólag volt némi 
kiabálás és sikoltozás is, ám rövide-
sen a három gyanúsítottból ketten 

már bilincsben voltak. az eljárás folyik, harma-
dik társukat, a fiatalkorú Kolompár Zsoltot még 
körözik. a rendőrség kéri, hogy aki a fényké-
pen látható fiatal férfi hollétéről információval 
rendelkezik, értesítse a hatóságot. Marika néni 
ezen a karácsonyon már nem gyújthatott gyer-
tyát, gyilkosai pedig remélhetőleg jó pár évig 
a börtönben tölthetik az ünnepeket. Én pedig 
ezúton kívánok minden olvasónknak boldo-
gabb, gazdagabb, válságmentes új évet.

Sipos Tamás

kékhírekAz üNNEpEK MEGrONtói
A téli napforduló ünnepe sokkal régebbi, mint a mai keresztény karácsony, az 
emberek évezredek óta várták azt a pillanatot, amikor a napok már nem rövidülnek 
tovább, hanem végre egyre hosszabb ideig lehet világosban tevékenykedni. 
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pénzügyekA MONOri hitElBróKEr

•  a pénzügyi világhoz hamar fel kellett 
nőnöm. Öt évvel ezelőtt, az iroda indu-
lásakor fiatal korom ellenére – a fellépé-
semnek köszönhetően – komolyan vet-
tek és bizalommal fogadtak a magas 
beosztású pénzügyi vezetők. az elmúlt 
években fontos tapasztalatokat szerez-
tem az élet szinte minden területén. a 
közös munka során kivívtam az elisme-
résüket, a kezdeti bizalmat pedig kiugró-
an magas hitelállománnyal viszonoztam. 
tulajdonképpen a kapcsolatteremtő ké-
pességnek köszönhetem az eddigi sike-
reimet. 
•  A  változó  pénzügyi  világban  milyen 
szakmai  ismeretek  szükségesek  ilyen 
magas szintű tevékenységhez?
•  a legjobb tevékenységet nyújtó bró-
kereknek rendszeres tréningekkel segí-
tik a további előrelépésüket. Ez kisebb 
irodák számára elérhetetlen. az idei év-
ben többek között az international Bu-
siness school vezetője tartott kétnapos 
tréninget, ami szakmai fejlődésünket se-
gítette.
•  Az  országos  médiában  egyre  több-
ször hallani, hogy a jelenlegi válság mi-
att nehezebb hitelt felvenni. Valóban így 
van ez?
•  tagadhatatlan, hogy a bankok tettek 
kötelező intézkedéseket, de ez a hitel-
felvétel szempontjából nem befolyásoló 
tényező. Ezek a változtatások a válságtól 
függetlenül is szükségesek voltak. aki 

Az egész világot érintő gazdasági válság a hétköznapi emberek 
életébe is begyűrűzik. A mindennapi anyagi nehézségek megoldására 
egy jó hitellehetőség biztos megoldást kínál. Kovács Andrással, 
a monori Hitelbróker Iroda vezetőjével beszélgettünk.

•  Sok embernek idegen a hitelbróker ki-
fejezés.  Be  tudná  mutatni,  hogy  mivel 
foglakozik az ön által vezetett iroda?
•  Ügyfeleimmel négyszemközt beszél-
getünk az elképzeléseikről és a lehetősé-
gekről. az általunk előzetesen végzett hi-
telbírálattal többségében ki tudjuk zárni 
a bankok részéről a hitelkérelem elutasí-
tását, ezzel is megtakarítva az ügyfelek 
pénzét. Együtt tudjuk kiválasztani a leg-
megfelelőbb bank legjobb ajánlatát.   
•  Miért van szükség ilyen közvetítői sze-
repre?
•  Egyrészt hitelbrókerként nem csupán 
egyetlen bank ajánlatát ismerjük. Ha-
zánkban már több mint húsz pénzinté-
zet kínál többféle hitelterméket a lakos-
ságnak, ez azt jelenti, hogy több mint 
száz termékből kell kiválasztani a leg-
jobbat. Ebben tudunk mi segíteni. Más-
részről nem csupán közvetítünk a bank 
és az ügyfél között, sok esetben csak a 
személyes kapcsolat vezet pozitív hitel-
bírálathoz. a máshol nyolc-tíz hetes vá-
rakozással szemben rajtunk keresztül 
három hét alatt juthat pénzhez az ügy-
fél. ami magánemberként nem elérhető 
egy banknál, az elérhetővé válhat az ál-
talam vezetett irodán keresztül.
•  Ha  jól  értem,  a  kapcsolatokon múlik, 
hogy  egyes  bankok  nyújtanake  hitelt 
magánszemélyeknek.  Ilyen  fiatalon  is 
már ennyire széles kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik?

Kovács András 
hitelbróker
iroda: Monor, Wesselényi u. 12.
telefon: 06-30/618-66-66
E-mail: hitelbrokermonor@monornet.hu

kapcsolat

Monori Strázsa

Ha
sz

ná
lt 

au
tó

 h
íre

k

2008. május 2. 39

Opel Astra F 1.4  5a GL 

390 000 Ft

Motor:

Évjárat:
1993
Műszaki:
2009
Futott km:
146988

Motor:

Évjárat:
2001
Műszaki:
2009
Futott km:
99842

Motor:

Évjárat:
2002
Műszaki:
?
Futott km:
42697

Motor:

Évjárat:
2001
Műszaki:
2010
Futott km:
183396

Motor:

Évjárat:
2000
Műszaki:
2010
Futott km:
122160

Motor:

Évjárat:
2000
Műszaki:
2011
Futott km:
25673

Motor:

Évjárat:
2007
Műszaki:
2011
Futott km:
280

Motor:

Évjárat:
2007
Műszaki:
2011
Futott km:
260

Motor:

Évjárat:
2006
Műszaki:
2010
Futott km:
75207

Motor:

Évjárat:
2004
Műszaki:
2010
Futott km:
50129

Motor:

Évjárat:
2004
Műszaki:
2011
Futott km:
30115

Motor:

Évjárat:
2005
Műszaki:
2009
Futott km:
53957

Motor:

Évjárat:
2004
Műszaki:
2010
Futott km:
31235

Motor:

Évjárat:
2005
Műszaki:
2009
Futott km:
104532

Motor:

Évjárat:
2008
Műszaki:
2012
Futott km:
78

Motor:

Évjárat:
2007
Műszaki:
2011
Futott km:
14400

Benzin, 1389 cm3

60 LE , Sc202 autórádió

Nyitvatartás:
Budapest:
Hétfő-Péntek: 8:00-17:30
Szombat: 9:00-13:00

Az akció 2009. 01. 01-től 2009. 01. 31-ig ill. a készlet erejéig érvényes.

Opel Astra F 1.4  5a Start

890 000 Ft

Benzin, 1389 cm3

60 LE , immobiliser, Car300 autórádió, 
vezetett szervizkönyv

Opel Astra F 1.4  4a Start

Benzin, 1389 cm3

60 LE , immobiliser, riasztó

890 000 Ft

Opel Astra F 1.4  Caravan

Benzin, 1389 cm3

60 LE , szervokormány, központi zár, 2 
légzsák, tetősín, CD-s rádió

Benzin, 1389 cm3

Opel Astra G 1.4  4a GL

90 LE , központi zár, klíma, vezető 
oldali légzsák, váltózár, Car300 
autórádió

1 250 000 Ft

Opel Agila 1.0 Base

Benzin, 998 cm3

60 LE , Car2003 autórádió, 4 fejtámla, 
laserline riasztó

Chevrolet Lacetti 1.4 5a Star

Benzin, 1399 cm3

95 LE , ABS, szervokormány, 2 légzsák, 
központi zár, elektromos ablak, klíma, 
CD-s rádió, tárcsafék

Chevrolet Epica 2.0 4a

890 000 Ft 2 290 000 Ft 4 590 000 Ft

Dízel, 1991 cm3

150 LE, ABS, szervokormány, 4 légzsák + 
függönylégzsák, digitális klíma, központi zár, 
el. ablak, CD MP3 8 hangszóróval, tempomat, 
esőérzékelős ablaktörlő, deréktámasz vez. és 
utasoldalon, ködlámpa, könyöktámasz

Opel Corsa 1.2 5a Silverline

Benzin, 1199 cm3

75 LE, ABS, dupla légzsák, klíma, 
elektromos ablak, magasságában 
állítható vezetőülés, bőrkomrány, 
szervokormány, távirányítós közponi 
zár,  CD30 autórádió

Daewoo Kalos 1.2 5a

Benzin, 1150 cm3

73 LE , Kenwood kazettás autórádió, 
elektromos ablak, központi zár 

1 690 000 Ft 990 000 Ft

Daewoo Matiz 0.8 5a S

Benzin, 798 cm3

51 LE , kazettás autórádió 

Suzuki Wagon R+ 1.3

940 000 Ft

Skoda Fabia 1.2 Kombi

Benzin, 1198cm3

64 LE , központi zár, vezető oldali 
légzsák, immobiliser, riasztó, Sony 
kazettás autórádió 

1 450 000 Ft

990 000 Ft

Benzin, 1298 cm3

76 LE , ABS, szervokormány, 2 légzsák, 
JVC CD-s rádió

Suzuki Ignis 1.3 GL

Benzin, 1298 cm3

92 LE , ABS, vezető és utasoldali 
légzsák, immobiliser, klíma

1 190 000 Ft

790 000 Ft

Opel Meriva 1.4 Essentia

Benzin, 1364 cm3

90 LE , ABS, szervokormány, 2 légzsák, 
központi zár, elektromos ablak, klíma, 
bőrkormány, kartámasz, sötétített 
üveg, ködlámpa

2 999 000 Ft

Opel Astra H 1.4 4a Enjoy

3 490 000 Ft

Benzin, 1364 cm3

90 LE , ABS, szervokormány, 4 légzsák, 
központi zár, el. ablak, elektronikus 
klíma, el. tükör, bőrkormány, CD-s 
Mp3-as rádió

Monor:
Hétfő-Péntek: 8:00-17:00
Szombat: 9:00-13:00

Tóth Autóház Kft.
www.opel-toth.hu info@opel-toth.hu

2200 Monor, Vasadi út 1. Tel.: 06 29 / 412-121
1191 Budapest, Üllői út 194. Tel.: 06 1 / 347-5030

eddig megfelelt a feltételeknek és ka-
pott hitelt, továbbra is hitelképes marad 
a bankoknál. 
•  Milyen típusú hiteleket ajánl ügyfele-
inek?
•  Ez attól függ, ki milyen céllal szeretne 
hitelt felvenni. alacsony hitelösszeg ese-
tén személyi hitelt lehet igényelni. Ehhez 
munkaviszony igazolása szükséges. Le-
hetőség van szabad felhasználású jelzá-
loghitel felvételre. a mai hitelpiac egyik 
jellemző terméke a lakáshitel. Ezeket le-
hetséges új és használt lakás vásárlásá-
ra is igényelni.   
•  Csak  magánszemélyek  kereshetik 
vagy  vállalati  ügyfelekkel  is  foglalko-
zik?
•  Eddig csak lakossági hitelekkel fog-
lalkoztunk. Főleg vásárlási és adósság-
rendező hitelekkel. az idei évtől lehe-
tőségünk nyílt kis-, középvállalkozói és 
projekthitelezésre. Vállalkozás indításá-
hoz, fejlesztéshez, korszerűsítéshez biz-
tosítjuk a szükséges hitelfedezetet. Emel-
lett építési beruházások teljes pénzügyi 
tervezését és hitelezését is kínáljuk a jö-
vőben. Ebben megfelelően képzett kül-
sős pénzügyi és ingatlanszakértők segí-
tik irodánkat.
•  Ha  jól  tudom,  a  közelmúltban  ingat-
lanfejlesztésbe  is  kezdtek  a  vasútállo-
más  közelében.  Új  irodát  nyitnak  vagy 
más jellegű terveik vannak az épülettel?
•  igen, egy exkluzív üzletház kivitelezés-
ét kezdtük meg, ahol tevékenységünket 
kibővítve, befektetési ajánlatokkal vár-
juk majd ügyfeleinket. itt lehetőség lesz 
továbbá üzletek és irodák bérlésére is. 
•  Vannak egyéb terveik is az idei évre?
•  terveinket nem mi, hanem a változé-
kony gazdasági helyzet határozza meg. 
az iroda működése óta több mint két-
száz család menekült meg az árverés elől 
a segítségünkkel. Bízunk benne, hogy a 
jövőben nem a végrehajtás elől ment-
jük meg az embereket, hanem a terve-
ik megvalósításában tudunk nekik segít-
séget nyújtani. 

gz (x)

• 

Hitel Bróker
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könnyűipar

üvEGEzéS éS KépKErEtEzéS 
EGy hElyEN, üzlEtBől

het választani. Vannak kész képkeretek 
többféle színben és formában, ovál, kör, 
blondel keretek, valamint saját gyártású 
pattintós keretek. Úgy gondolom, ekkora 
kínálatból mindenki megtalálhatja a neki 
leginkább megfelelőt. 
•  Mi az előnye annak, ha valaki a kívánt 
tükröt,  képkeretet  önnél  rendeli  meg, 
szemben azzal, mintha készen vásárolná 
meg a boltban? 
•  Mi minden megrendelést a vevő igényei 
alapján készítünk el a teljesen egyszerűtől 
a legkülönlegesebb, egyedi elképzelése-
kig. a rövid határidő miatt viszont olyan, 
mintha készen venné meg a terméket. ám 
ha valakinek nagyon sürgős, természete-
sen üzletünkben vannak raktáron kész-
termékek is, melyek azonnal elvihetők. 
nálunk bármilyen üvegtermék megren-
delhető a 10x10 cm-es üveg levágásától, 
ablak készítéséig, felújításig, vagy akár egy 
egyedi keretbe foglalt különleges gravíro-
zású tükörig. számlát adunk, ami felhasz-
nálható biztosítóknál kárrendezésre.
•  Mit jelent pontosan a rövid határidő?
•  a képkeretezést egyhetes határidő-
vel vállaljuk. az üvegezés esetében is ha-
sonlóan rövid határidő mellett dolgo-
zunk, bár ez függ az elvégzendő munka 
típusától. Ha valaki nálunk vásárol, kivá-
ló minőségű olasz és német alapanyagú 
termékhez jut hozzá. ami az árakat illeti, 
garantálom, hogy mindenkinek tudunk a 
pénztárcájának megfelelő minőségi ter-
méket ajánlani. Folyamatos akcióinkkal 
pedig arra szeretnénk ösztönözni vevőin-
ket, hogy időről időre visszatérjenek bol-
tunkba.

•  A megrendelők kaphatnak szakszerű ta-
nácsot is?
•  igen, a boltunkban bárki kaphat ilyet. 
sőt akár tőlem is, a mobiltelefonomon ke-
resztül, vagy személyesen a kiszálláskor a 
munka felvételénél is.
•  Ön  az  asztalos  szakmával  kezdte,  sok 
háztartás  és  intézmény  gyönyörű  bútor-
darabja  dicséri  munkáját.  Miért  váltott 
mégis?
•  több mint két éve döntöttem úgy, hogy 
belekezdek az üveges és képkeretező szak-
mába, mivel úgy láttam, hogy monoron és 
vonzáskörzetében szükség van még ilyen 
tevékenységet végző szakemberre. ter-
mészetesen asztalos munkát továbbra is 
vállalunk kollegámmal, de amint azt a ta-
valy decemberben megnyitott boltunk is 
mutatja, fő profilunk az üvegezés és kép-
keretezés lett. Bízom abban, az emberek 
megszokják és megszeretik, hogy üve-
gezésre, keretezésre váró tárgyaikkal egy 
üzletbe, és ne közvetlenül egy műhelybe 
menjenek.

Nagy Renáta

Tudomásom szerint Monoron és környékén egyedülálló, hogy egy boltban 
lehet megrendelni az üvegezést és a képkeretezést - mondta el lapunknak 
Ivánszki Zoltán üvegező-képkeretező, aki szakítva az eddigi gyakorlattal, nem 
a műhelybe, hanem rendezett, tiszta bemutatóterembe várja megrendelőit. 

•  Miért  jobb  egy  bemutatóteremben  ki-
választania az ügyfélnek egy üveget vagy 
képkeretet, mint a munka helyszínén?
•  természetes dolog, hogy a műhelyek-
ben munka során felgyülemlik a por és 
egyéb hulladék. a megrendelők pedig 
sokszor nehezen elkészített gobelineket, 
értékes festményeket, grafikákat hoznak 
kereteztetésre. Én is nyugodtabb lennék, 
ha az átadott értékem nem egy műhely-
ben, hanem tiszta, pormentes helyiség-
ben várakozna a sorára. Ezen kívül a mun-
ka helyszíne zajos, sokszor a hely is kevés, 
ami a vásárlóknak kényelmetlen lehet. Így 
fogalmazódott meg a gondolat, hogy egy 
olyan helyiséget biztosítsunk, ahol ezeket 
a kellemetlenségeket elkerülheti a vásár-
ló, és biztonságban tudhatja átadott ér-
tékeit. Ugyancsak gond a műhelyeknél, 
hogy a külső munkák miatt a szakember 
nehezen elérhető. az üzlet viszont lehető-
vé teszi, hogy nyitva tartási időben bizto-
san elérhetők legyünk, így a vásárló nem 
jön hiába.
•  Milyen szolgáltatások közül választhat 
az érdeklődő? 
•  Üvegezést vállalunk helyszíni kiszállás-
sal. az elterjedt sík és hőszigetelt üvegek 
mellett, mintegy kilencven különböző 
mintás katedrálüveg között válogathat-
nak a vevők. a tükrök formájának, mé-
retének, díszítésének és gravírozásának 
lehetősége szinte végtelen. Ezen kívül 
megrendelhető gobelinek, festmények 
keretezése, képek feszítése, valamint 
posztereket is kínálunk nagy választék-
ban. jelenleg körülbelül 600-féle keret- 
és mintegy 120 paszpartuminta közül le-

A képkeretezés és üvegezés munkafelvétele 
tiszta, kulturált környezetben történik

Jelenleg körülbelül 600-féle keret- és mintegy 120 paszpartuminta közül lehet választani

A boltban bármilyen üvegtermék megrendel-
hető a 10x10 cm-es üveg levágásától, ablak 
készítéséig, felújításig, vagy akár egy egyedi 
keretbe foglalt különleges gravírozású tükörig

Ivánszki Zoltán
üveges és képkeretező
Üzlet: Monor, kiss Ernő u. 3.
Mobil: 06-30-214-7167
tel.: 06-29-769-076

kapcsolat

Megoldjuk a nyelvét!
AZ ÖN CÉGE IS FIZET  
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁST?
MIT SZÓLNA,  
HA EBBŐL AZ ÖSSZEGBŐL 
A JÖVŐBEN DOLGOZÓI 
NYELVTUDÁSÁT FEJLESZTHETNÉ?

Programakkreditációs lajstromszám: PL-1742

Parole® nyelviskola és nyelvvizsgahely 
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Gépjárművezető-képző kft.

TAnfoLyAm InduL:

JANUÁr 14-éN éS 21-éN 17 órAKOr
számítógépes felkészítés KrESz-vizsgára

részletfizetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam

érdeklődni lehet: 
taBaC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
okÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

közös nevezőFOlt hÁtÁN FOlt…
A Közös nevező utolsó kiállítása méltó zárása volt az egész éves 
rendezvénysorozatnak. Pásztor Zoltánné Borus Piroska december 8-i 
kiállítás-megnyitóját olyan jóleső melegség árasztotta el, amely a 
karácsony előtti várakozás, készülődés meghitt hangulatát erősítette. 

a Vigadó emeleti galériájában a megany-
nyi szépség láttán béke, nyugalom, fenn-
költ csend uralta a számtalan érdeklődőt. a 
Kruchió László kertépítő mérnök ízlését di-
csérő dekoráció és a virágkötő Várnai Adri-
enn tisztán csengő énekhangja tökéletesen 
harmonizált a színpompás textíliák sugall-
ta érzelmekkel. köszönet az ave Maria és a 
Macskák-beli Memory (Emlék) dalokért.
 Németh Pál művészetkedvelő genetikus 
az első szárnypróbálgatások óta (1998) fi-
gyelemmel kíséri Borus piroska fejlődését. 
az ő kissé szubjektív, mégis szakszerűség-
re törekvő megnyitóbeszédéből idézem: 
„Mint minden míves dolgot, a foltvarrást is 
tanulni kell. Csak mikor már a fantázia, az 
ujjak meg a varrógép is arra megy, amer-
re az alkotó akarja, nyílik meg a világ előt-
te.” nos, pásztor piroska (foltvarró körök-
ben ily néven ismert) rengeteget tanult és 
tanul, olvasott és olvas, aminek köszönhe-
tően – mint ő maga mondja – jó úton jár. 
s ezen az úton, a fantázia szárnyán térben 
és időben szabadon csapongó utazáson 
alkotó- és útitársai lehetünk. az út színes, 
gördülékeny, egyenesen felfelé ívelő, mely 
közeledik az iparművészethez. Minden – 
jelképesen szólva – állomásán nem állha-
tunk meg. 
 De megállok az izraeli–magyar körvar-
rás remekénél, mely Gustav Klimt emléké-
re (osztrák festőművész, 1862–1918) szü-
letett, aki a bécsi szecesszió alapítójaként 
példa a patchwork művelői körében. Bi-
zonyára értékelné ő is a szeszélyes és játé-
kos díszítő elemek alkalmazását, melyet a 
világ két kis pontján foltoztak teljessé. Ez 
és a többi modern alkotás elhelyezése már 
utal várható szerepükre: faliképek lehet-
nének bármelyikünk otthonában. Hisz oly 
festőiek! s mi rejlik a színes foltok mögött? 
németh pál szerint „az élet megélt esemé-

nyei, tapasztalatai, örömei és fájdalmai. 
Mindegyik egy gondolat, nem csupán ki-
talált fantáziacím mögé bújtatott ötlet.” a 
zászlóformába öltött Bezárva irodalmi pél-
dát juttat eszembe. a népballadából is-
mert kőműves kelemen kisfiát látom lent 
a mélyben, sok-sok egymás melletti szim-
bólumként, melyek innen fentről nézve 
szabályosan szűkülnek, és egyre félelme-
tesebbé válnak. Ezt hangsúlyozza a mele-
gebb, világosabb színek fokozatos sötéte-
dése, elhidegülése.
 És megállok a Ha elmegyünk egymás 
mellett című képnél is, melynek pásztor pi-
roska a legnagyobb elismerést köszönhe-
ti – sok egyéb között. 2006-ban második 
helyezést ért el vele az országos verseny 
modern kategóriájában. sőt! a díjnyertes 
alkotás az érdeklődő spanyol szemeket 
is gyönyörködtette, a hogy jelenleg a mi-
énket is. Hasonlóan a Levendula officinalis, 
az Ég és Föld között vagy a Négykezes (ka-
nadai–magyar körvarrás) kékes-lilás szín-
árnyalatainak utánozhatatlan harmóniája. 
Értő kezek, érző lélek eredményeként, ami-
hez még az is hozzátartozik, hogy a meg-
vásárolható anyagok mellett ő maga festi 
a textilek zömét – tetszése szerint, külön-
féle eljárásokkal. Így talán könnyebb kép-
pé formálni az álmokat. a modern stíluson 
túl a hagyományos foltvarrás eszközeivel 
is. ily módon születtek csodálatos terítők, 
futók (Őszi levelek, Origami, Táltos stb.), ágy-
takarók, párnák, táskák és tárcák, dobozok 
és neszesszerek, tulipánok, labdák, babák 
– megannyi hasznos használati vagy lakást 
díszítő tárgy.
 jó érzés végigsimítani bársonyos puha-
ságukon, rajta felejteni tekintetünket szép-
ségükön – rácsodálkozva a színek és for-
mák gazdagságára!

Pecznyik Ibolya

Jegyrendelés: 06-29/413-212
Január 15. 18 óra, Vigadó oktatóterem
természetgyógyász előadássorozat má-
sodik előadása „Allergiák megelőzése és 
gyógyítása” címmel Belépőjegy: 500 Ft.
Január 17. 18 óra, Vigadó díszterem
Újévi operett Gála a tihanyi tóth Ván-
dorszínpad előadásában „Te légy az ál-
mom” címmel. Tihanyi Tóth Csaba és 
Bognár Rita operett-musical műsora. 
jegyárak: 1400 és 1900 Ft.
Január 22. 18 óra, Vigadó díszterem
Magyar Kultúra Napja. a Közös Nevező 
2009 című kiállítás megnyitása, a kö-
zönségdíj átadása. Műsort ad a Ma-
gyar Örökség és alternatív kossuth 
díjas mesemondó Berecz András. a ki-
állítás megtekintése ingyenes. Belépő-
jegy a műsorra: 1500 Ft.
Január 27. Vigadó oktatóterem
Helytörténeti előadássorozat – Kiss 
 Attila előadása.
Február 10. Vigadó oktatóterem
Helytörténeti előadássorozat – Gulyás 
László előadása.
Február 13. petőfi utcai emléktábla
Megemlékezés a kommunista diktatú-
ra áldozatairól.
Február 14. 20 óra, Vigadó díszterem
Valentin-napi Bál a Vigadóban! Üdvözlő 
ital, egész éjjel hideg-meleg svédaszta-
los vacsora, tombola, tánc. zenél a Black 
Magic zenekar. a belépőjegy ára: 7500 Ft.

a vigadó télvégi programjai

Vigadó szeretettel vár minden kedves 
érdeklődőt 2009. január 5-től induló, 
illetve folyatódó szakköreire és tanfo-
lyamaira: ovis angol, hastánc, akroba-
tikus rock&roll, társastánc, baba-ma-
ma klub, gyermek és felnőtt néptánc, 
színjátszó kör, rajziskola. Bővebb infor-
máció a 29/413-212 telefonszámon.

szakkörök, taNfolyamok
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Spanyol burkolatok, klímaberendezés, riasztórendszer.
Napkollektoros, kondenzációs fűtésrendszer, 
mellyel 40-50% energia-megtakarítást érhet el!

Szoc. pol., illetékmentesség igénybe vehető, 
kedvezményes hitelek, akár 0% önerővel.

Árak: 9 900 000–18 690 000 Ft – Megéri elsőnek lenni! 
Akciós ajánlatainkról a napraforgolitet.hu weboldalon tájékozódhat.

ÜLLŐN, új téglaépítésű társasházban 
és sorházakban 35–78 m2-es lakások eladók, 
terasszal, saját kerttel, gépkocsi beállóval.

Vízisportok

pest megyei diákolimpia

november 29-én a százhalombattai uszo-
da 8 pályás versenymedencéjében mér-
ték össze úszástudásukat pest megye di-
ákjai. Monor városát az ady, a jászai, a 
kossuth és a nemzetőr iskolák képvisel-
ték, Gyömrőt pedig a Fekete istván álta-
lános iskola. az első helyezettek képvisel-
hetik pest megyét a jövő év februárjában 
az országos diákolimpia döntőjében.
 az i. korcsoport (2000–2001) eredmé-
nyei: Bokros Blanka 50 m gyors és 50 m 
hát 1. hely, kovács patrik 50 m gyors 3. 
hely és 50 m mell 7. hely, ponyi patrik 50 
m mell 10. hely, Fenyvesi roland 50 m 
gyors 15. hely.
 a ii. korcsoport (1998–1999) eredmé-
nyei: Városi Brigitta 50 m mell 1. hely és 
50 m gyors 5. hely, Botka Dóra 50 m gyors 
2. hely, 50 m hát 6. hely, Botka anita 50 
m hát 4. hely, 50 m mell 5. hely, Verebélyi 
sára 50 m mell 4. hely, Bacskai attila 50 m 
hát és 50 m mell 4. hely, Bokros Belián 50 
m gyors 9. hely és 50 m hát 6. hely.

 a iii. korcsoport (1996–1997) eredmé-
nyei: Bacskai Csilla 100 m pille 2. hely és 
100 m hát 5. hely.
 a iV. korcsoport (1994–1995) eredmé-
nyei: séllei Gergő 100 m gyors 2. hely és 
100 m hát 3. hely.

Utánpótlás kupa

December 7-én a 10 évnél fiatalabb úszó-
reménységek országos versenyének 
negyedik és egyben utolsó fordulóját 
rendezték meg Budapesten a komjádi-
uszodában.
 Eredményeink: Bokros Blanka 50 m pil-
le és 100 m hát 1. hely, Botka Dóra 50 m 
pille 1. hely, 100 m gyors 4. hely, Botka 
anita 50 m pille 13. hely, 100 m gyors 9. 
hely, Városi Brigitta 50 m pille 10. hely, 
Bacskai attila 50 m pille 4. hely, 100 m 
gyors 10. hely.
 a négy forduló és a LEn-ponttáblázat 
alapján a 2000-ben születettek között 
Bokros Blanka az első helyen végzett, aki 
különdíjban részesült.  

ÚSzÁSErEDMéNyEK taekwon-do

november 29-én több szempontból is egy 
sikeres versenyt rendezett szakosztályunk 
a szterényi középiskola tornacsarnoká-
ban. a gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt 
"B" kategóriájú országos itF taekwon-do 
verseny helyszíni adottságait és a szer-
vezést egyaránt dícsérte a szövetség, az 
edzők, a sportolók, valamint az őket kísérő 
szülők és szurkolók is. a siker ezen részé-
hez nagyban hozzájárultak azon szpon-
zorok, támogatók, szülők, akik anyagi és 

egyéb felajánlásokkal, kétkezű munkával 
segítették e sportrendezvény megvalósu-
lását. Ezúton is köszönjük nekik!
 sikeres és eredményes verseny volt a 
sportolóink részéről is, ami az eredmé-
nyekből is egyértelműen látszik. a lányok 
formagyakorlatában Lódi Vivien (i. dan) 1. 
helyezést, Lukács Marianna (2. gup) 2. he-
lyezést ért el.  a lányok küzdelmében Lódi 
Vivien (+58 kg) 1. helyezést, a Lukács Mari-
anna (+58kg) 2. helyezést ért el.

i. MONOr KUpA 

Fémzárolt 
elsőfokú 
VERKO és 
SINESAP
lucerna vetőmag
700 Ft+áfa/kg

DPMG Rt.
Gazdaáruháza

Cegléd, 
Külső-Kátai út 98.

Telefon: 53/505-932
Téli nyitva tartás

H-P: 8-16-ig
Szo: 8-12-ig

Viszonteladóknak 
további  kedvezmény!

viharsarok kupa

December 13-14-én Békéscsabán ren-
dezték meg a XXXiV. Viharsarok kupát. a 
monori csapat a résztvevő 29 egyesület-
ből a 10. helyet szerezte meg. 
 Eredményeink: Bokros Blanka 200 m 
gyors 2. hely, 100 m pille 3. hely, 200 m pil-
le 4. hely,100 m  gyors 5. hely, Botka ani-
ta 100 m hát 2. hely, 200 m gyors 7., 100 
m pille 9., 200 m hát 10. hely, Botka Dóra 
100 m pille 2. hely, 100 m mell 3. hely, 100 
m gyors 4. hely, 200 m gyors 5. hely, Vá-
rosi Brigitta 100 m mell, 200 m mell és 200 
m vegyes 3. hely, Bacskai Csilla 200 m ve-
gyes, 4., 200 m pille 5. hely, 100 m pille 6. 
hely, 100 m mell 9. hely, Bacskai attila 100 
m pille, 200 m gyors és 200 m vegyes 1. 
hely, 100 m hát 2. hely, Bokros Belián 100 
m pille és 200 m pille 3. hely, 200 m ve-
gyes 5. hely, 200 m gyors 10. hely, séllei 
Gergő 100 m pille és 200 m pille 1. hely, 
100 m gyors és 200 m gyors 4. hely. 
 az 1999-ben születettek között a leg-
eredményesebb versenyző Bacskai atti-
la lett, aki különdíjként egy kupát vehe-
tett át.

MSE úszószakosztály

Vízisportok

november 22-én a Monori sE úszói 
Hódmezővásárhelyen versenyeztek 
nemzetközi mezőnyben a Hód kupáért, 
és az érmekért. 24 egyesület több mint 
400 úszója állt rajthoz. 
 a versenyen csapatunk remekül 
helytállt, így az összesítésben a 6. he-
lyen végzett. a verseny végén ponyi pé-
ter (1996) és séllei Gergő (1995) a LEn-
ponttáblázat alapján átvehették az 
évjárat legeredményesebb úszójának 
járó kupát.
 Eredményeink: Bokros Blanka 50 m 
gyors és 50 m hát 3. hely, 50 m mell és 
100 m gyors 2. hely, Botka Dóra 50 m 
pille 1. hely,100 m mell és 100 m gyors 
2. hely, 100 m hát 5. hely, Botka anita 

NEMzEtKözi MEGMérEttEtéS 100 m hát 1. hely, 100 m gyors 4. hely, 
50 m pille 7. hely, 100 m mell 12. hely, 
Városi Brigitta 100 m mell 1. hely, 100 m 
hát 6. hely és 50 m pille 7. hely, Bacskai 
Csilla 100 m pille 9. hely, 100 m mell 13. 
hely, 100 m hát 14. hely, 100 m gyors 20. 
hely, Bacskai attila 100 m hát és 100 m 
gyors 2. hely, 50 m pille 3. hely, 100 m 
mell 5. hely, Bokros Belián 50 m pille 3. 
hely, 100 m hát 7. hely, 100 m mell 14. 
hely, ponyi péter 100 m mell 2. hely, 100 
m hát 3. hely, 100 m gyors 5. hely és 100 
pille 7. hely, séllei Gergő 100 m pille 1. 
hely, 100 m hát és 100 m gyors 2. hely, 
100 m mell 4. hely, ponyi patrik 50 m 
mell 10. hely, 50 m hát 13. hely, kovács 
patrik 50 m gyors 26. hely, 50 m hát 25. 
hely, Leé ádám 100 m hát 10. hely, 100 
m pille 11. hely, 100 m mell 14. hely.

MSE úszószakosztály
A képen balról jobbra: Séllei Gergő, Csernák 
Mariann (vezetőedző) és Ponyi Péter

Várjuk Önöket
egy fergeteges hangulatú bálra
2009. február 14-én, 20 órától 
a Vigadó Kulturális és Civil Központ
dísztermébe (Monor, Kossuth L. u. 65.)

 WELCOME DRINK: Szerelmi bájital
 ELŐÉTEL: Ámor varázslat 
 FŐÉTEL: Szerelmes csirkecombok: 
   natúr csirkecomb  
   pirított gombával, 
   zöldséges currys rizzsel
  �ú szerelmesek vágyakozása:   
   pulykamell filé 
   gyümölcsös raguval, 
   narancslikőrrel
  Régi szerelem:
   sült csülök
   savanyúkáposztával, 
   pirított burgonyával
  Igaz szerelmek beteljesülése: 
   somlói galuska

Zenél a Black Magic zenekar

Valentin-napi bál a Vigadóban

A belépőjegy ára: 7500 Ft.
Információ, jegyrendelés: 
a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

 a fiúk formagyakorlatában Korsós 
Ádám (1. gup) 1. helyezést, Korsós Kriszti-
án (6. gup) 1. helyezést, Herczegh Tamás 
(3. gup) 2. helyezést, Csipesz Balázs (7. 
gup) 2. helyezést, Rigó Pál (ii. dan) 3. he-
lyezést, Korsós István (6. gup) 3. helyezést 
ért el. a fiúk küzdelmében rigó pál (-71 
kg) 1. helyezést, Herczegh tamás (+80 kg) 
1. helyezést, Bokros tamás (+70 kg) 1. he-
lyezést, Csipesz Balázs (-35 kg) 1. helye-
zést, korsós krisztián (-35 kg) 2. helye-
zést, Csipesz sándor (-52 kg) 3. helyezést 
ért el.

Lódi István szakosztályelnök

kosárlabda

kosárlabda nBii férfiak B csoport, 11.forduló 
Monor sE–Dunaharaszti Mtk 85-78 (31-
23; 14-23; 22-17; 18-15).
 Vezette: Balog György és Vida Béla. 
Monor sE: Gedei Tibor 26/9, Burján Imre 
23/15, Csuba Attila 16/3, Kovács Péter 13, 
Szabó Bálint 3/3, Sinka Péter 2, Nagy Sán-
dor 2, Stalter Endre. Edző: Veress László.
 a férfi másodosztályú nemzeti baj-
nokság 11. fordulóján valóságos kosár-
zuhataggal fogadtuk a tabella második 
helyén álló DMtk csapatát. az első ne-
gyedben már 31 pontig jutottak fiaink, 
mikor a második játékrészben védekezési 

stratégiát váltott a látogató, amivel kicsit 
meg is zavart bennünket,  hisz a nagy-
szünetben már náluk volt az előny (45-
46). Fordulás után azonban újra monori 
percek és vele együtt újabb pontok kö-
vetkeztek, s végül megérdemelt győzel-
met aratott a Gedei Tibor vezette gárdánk 
a tabella előkelő helyén álló vetélytársá-
val szemben. 
 a Monor sE így 5 győzelemmel és 6 ve-
reséggel a 8. helyen várja a 2009-es foly-
tatást. Legközelebb január 11-én a 12 
karátos iskolában játszik a Monor. a mér-
kőzés 17 órakor Budapesten a ii. kerület-

GyőzElMEK rEMEK JÁtéKKAl ben, a Marczibányi tér 1. szám alatt lesz. a 
12 karátos jelenleg a 12. helyen áll 2 győ-
zelem, 8 vereséggel.

veretlenül zártak

Év végére csak a Monor maradt veret-
len a pest megyei női kosárlabda bajnok-
ságban. az utolsó játéknapon a Gyön-
gyös csapata is kikapott. 60-58-ra maradt 
alul százhalombattán, s ezzel lányaink 
az első helyen kezdik az új évet. Eddigi 
statisztikájuk: 5 meccsből 5 győzelem! 
Legközelebb éppen rangadóval nyitnak, 
január 12-én, hétfőn 18 óra 30 perckor a  
Monor sE a Gyöngyös csapatával mérkő-
zik meg a szterényi csarnokban! 
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eladó vagy értékegyeztetéssel kisebb  
Monori vagy Monor környéki ingatlan-
ra (akár vállalkozással) cserélhető Bu-
dapesten, a XVi. kerületben kiemelt 
övezetben 330 nöl-ös telken két épü-
letből álló ingatlan. Egy szinteltolásos 
családi ház, mely 250 nm hasznos terü-
letén 4 nagy hálószoba, nappali, étke-
ző, konyha és 3 fürdőszoba, 4 WC van 
kialakítva, továbbá egy vállalkozás-
ra alkalmas 200 négyzetméteres kü-
lönálló épület, mely 2 szintjén 2 és fél 
szoba, teakonyha, fürdő, WC és egy 80 
nm-es tornaterem öltözővel található.  
tel.: 06-70-206-1968 (egész nap).

4267 nm-es telek eladó Monoron. jó-
zsef attila u. (Gombai úton), a sorházak-
kal szemben. közművek az utcán. tel.: 
06-20-338-3329

Vecsésen ház eladó a Fő út és a telepi 
út sarkán telekárban. tel.: 20-579-6051

társasházkezelést vállalunk állami 
társasházkezelői szakképzettséggel, 
gyakorlattal. koVi-szoLG Bt. tel.: 06-
20-913-2944, fax: 06-29-416-944, E-mail:
karacsondierzsebet@monornet.hu

apróHirdetés
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Riasztók, megfigyelőrendszerek tele-
pítése, karbantartása. 06-30-99-27-367

Német, francia, angol nyelvből korre-
petálást vállalok: 06-30-577-0677

Monoron a katalin csárda bérelhe-
tő rendezvények, baráti társaságok 
részére, kiszolgálással vagy anélkül.  
tel.: 06-30-535-5375

Csivava kan kiskutya oltásokkal 60 ezer 
forintért eladó. tel.: 06-30-467-7216

eladó egy két ló szállítására alkalmas, 
Böckmann gyártmányú lószállító. jó 
műszaki állapotban, lejárt műszaki vizs-
gával, Monoron. irányár: 650 ezer forint. 
tel.: 06-30-467-7216

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén 
is, nyugdíjas kedvezmény, klímaszerelés. 
tel.: 06-20-467-7693, 06-80-625-647

tűzifa eladó, fűrészelt akác házhoz szál-
lítva, 2300 Ft/mázsa. tel: 06-20-981-7879

Kreatív szakácsot keresünk monori 
étterembe. tel.: 06-20-965-0809

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett édesanyánk
 id. Galambos Jánosné 
temetésén részt vettek

és sírjára koszorút helyeztek.
Lánya fia és családja

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunkat

Szőke Sándornét
született Szőnyi Juliannát

utolsó útjára elkísérték, sírjára elhelyez-
ték az emlékezés virágait és mély fájdal-
munkban együttérzésüket fejezték ki.

A gyászoló család
Utóbbi köszönetnyilvánítás kimaradt előző számunkból, 

amiért az érintettek szíves elnézését kérjük!

köszöNetNyilváNítás

Mindenki szeretné, hogy gyermeke kiegyensúlyo-
zott le gyen, jó eredményeket, sikereket érjen el. 
Mi ebben tudunk segíteni. Barátságos, családias 
környezetben, személyre szabott megoldásokkal, 
szakképzett peda gó gusok változatos módszerek-

kel járulnak hozzá a tanulók fejlődéséhez.

BÓBITA CSALÁDI NAPKÖZI
ALSÓS TANULÓK RÉSZÉRE NAPKÖZIS ELLÁTÁST BIZTOSÍTUNK.

Választható foglalkozások:
eredményes tanulási módszerek elsajátítása

foglalkozás)

gyermektorna)

disgra�a, discalkulia)

VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET!
2200 MONOR Avar u. 19. Tel.: 06-20-513-0359  

vagy 06-29-411-756, e-mail: tanoda@se-tan.com
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 SZTK-vény beváltás 
 computeres szemvizsgálat 
 kontaktlencse rendelés illesztés és tartozékok 
 szemüvegkészítés, javítás megvárható 
  márkás szemüvegkeretek és lencsék nagy  
választékban

VÁSÁROLHAT BANK- ÉS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR-KÁRTYÁVAL IS.

ELKÉSZÜLTEK
a vásárlás összegétől függően megkapható, személyre szóló

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁK
akár 20% kedvezménnyel is

Monor, Városi piac 14.
Nyitva tartás: H-P: 830 30-12-ig

Tel./Fax: 06-29-412-965

MONOR

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es f őúton

Monorierdő felé
Nyitva: H–P: 7–17, Szo: 7–13 

Az akciós árak 2009 január 12-től 24-ig

Egész csirke

590,-

Sertésfej

 150,-

-

Egyéb forgalmazott termékek:

Sertés kolbászhús690,-

Csirkecomb

590,-

Bőrös császárszalonna

490,-

Sertés bőrke

  50,-

Hasa-, tokaszalonna290,-

Bőrös sertéscomb690,-

Ticket Restaurant és Sodexho 

Konyhák, éttermek részére 
 06-29-412046

Zsírszalonna

290,-

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Sertés darálthús590,-
Sertéstarja csontos890,-

Csirkezúza (gy. fagy.)450,-

Sertés tepertő

990,-

Parasztsonka

790,-
Pecsenyekacsamáj  (gy. fagy.)

990,-



Asztalfoglalás: 06-20-373-8997

Korlátlan étel- és italfogyasztás
1800 Ft-ért

amely tartalmazza a korlátlan bor- és sörfogyasztást is!

Napi menü: 
490 Ft

(leves és főétel – akár elvitelre is!)

Csülök & Csülök
Fast Food Restaurant

Monor, Ceglédi út 66. (A 4-es főút 37. kilométerénél)
   Nyitva hétfőtől-szombatig: 10-től 23 óráig, 

vasárnap 12-től 20 óráig
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