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január utolsó napján nyitottuk meg kiál-
lításunkat a Városi könyvtár emeleti tár-
salgójában. Bolcsó Gusztáv felvetése után 
a monoriak közül többen csatlakoztak az 
elképzeléshez, hogy őrizzük meg a múl-
tunkból annak a nyomdának az emlékeit, 
amely helyén már egy új épület, a taka-
rékszövetkezet áll. az emléktábla avatá-
sához kapcsolódott kiállításával a könyv-
tár. sokan megmozdultak, keresgélték a 
családi kincseket, az emlékeket, és be-
hozták a könyvtárba azokat. 

Meghívó
Magyarországot 

a pokol  kapui 
sem fogják megdönt eni.

                 Kossuth Lajos
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Pogácsás Tibor 
polgármester sk.

köszönet mindazoknak, akik adomá-
nyaikkal hozzájárultak kiállításunkhoz. 
köszönjük, hogy megváltak néhány hét-
re féltett kincseiktől. igyekszünk vigyáz-
ni ezekre az értékekre. köszönet a csalá-
di fényképekért, iratokért és mindazokért 
a tárgyakért, amelyekkel emléket állíthat-
tunk egy ma már nem létező nyomdának.

külön köszönettel tartozunk a család 
rokonának, Kiss Gézánénak, aki jelentős 
gyűjteményét hozta el. 

EmlékezésÁtAdtÁk A PoPPer-emléktÁblÁt
A Popper Nyomda története a monoriak életében „a születéstől 
a halálig” – gondolatok egy kiállítás megnyitója után.

Folytatás az 5. oldalon

Múlt havi számunkban megjelent híreink 
több reakciót is kiváltottak, és ez egyrészt 
azt jelenti, hogy sokan olvassák lapunkat, 
másrészt azt, hogy az emberek türelme 
kezd szakadozni. Egyre érzékenyebbek, 
ingerültebbek vagyunk, és fogy a tole-
rancia. Mikor arról írtam, hogy manapság 
néha úgy járnak-kelnek a házainkban va-
didegenek, mint a sajátjukban, és igazá-
ból a háztulajdonos tehetetlen, nem úgy, 
mint az Egyesült államokban, ahol a betö-
rőt szélsőséges esetben akár le is lőhetik, 
valószínűleg rosszul fogalmaztam. Higy-
gyék el, nem kívánok se oda költözni, se 
azt, hogy itt a kárpát-medencében legyen 
amerikázás! Egyébként nem kell átrepülni 
az óceánt ahhoz, hogy hasonló törvénye-

ket találjunk, elég megnézni északi szom-
szédunkat, ahol a magántulajdon védel-
mét szintén nagyon szigorúan veszik, és 
mióta bevezették ezeket a törvényeket, 
szemlátomást visszaesett a vagyon elle-
ni bűnözés. Utána érdeklődtem, hogy mit 
tehet egy átlag polgár, ha a lakásában tet-
ten ér egy olyan illetőt, aki éppen pakol-
ja a holmikat egy zsákba, esetleg nagy 
nyugalommal viszi a tévénket, ékszerün-
ket, vagy a nagymamát hintaszékes tül a 
horgolással együtt. kedves olvasók, köz-
löm, hogy igazából semmi érdemlegeset. 
a törvény szerint – ésszerű ideig – vissza 
lehet tartani a helyszínen addig, amíg a 
rendőrség meg nem érkezik.

reakcióelmélkedés A közbiztonsÁgról
Minden akció kivált valamilyen reakciót, ez fizikai törvény, és ezt meg se 
lehet változtatni, nem úgy, mint a saját magunk által hozott törvényeket, 
melyeket úgy alakíthatunk, ahogy éppen a legjobban szeretnénk.

Folytatás a 12. oldalon



testület

kiegyensúlyozott  
költségvetés született
2009. február 12én az év második soros, nyilvános ülését tartotta a képviselő
testület, amelyen elfogadták a város 2009. évi költségvetését. Az ülés szokás 
szerint interpellációkkal kezdődött, amelyen több képviselő is felszólalt.
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Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete következő soros nyilvános 
ülése 2009. március 12-én, csütörtökön 
14 órai kezdettel lesz a Városháza eme-
leti tanácstermében.
tervezett napirendi pontok:
1.) interpellációk.
2.) javaslat az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési rendeletének szükséges 
módosítására.
3.) a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeli ellátásokról 
szóló 17/2003. (Vii. 28.) rendelet mó-
dosítása.
4.) a gyermekvédelmi támogatások-
ról szóló l8/2003. (Vii. 28.) rendelet 
módosítása.
5.) a parlagfűirtással kapcsolatos te-
endők előkészítése.
6.) Gyermekek napközbeni ellátása a 
nyári időszakban.
7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
8.) polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

NapireNdi poNtok márciusbaN

kérdések…

Husz Enikő judit képviselő a közbiztonsági 
helyzetre, a rendőrség munkájára hívta fel 
a figyelmet. az utóbbi hónapokban, hetek-
ben megszaporodtak a gépkocsifeltörések 
Monoron. az elkövetők már nem állnak 
meg a kapun kívül, hanem a házakba és a 
kertekbe is megkísérlik a bejutást, legtöbb-
ször eredményesen. Vannak olyan lakosok, 
akik már ott tartanak, hogy éjjel nem mer-
nek lefeküdni, mert félnek. Hívták a rend-
őrséget, a hívatlan látogatókról személyle-
írást is adtak, de semmi nem történt. nem 
helyszíneltek, nem állították elő a feltéte-
lezett elkövetőket, nem vettek ujjlenyo-
matot, mondván, műanyag kapuról nem 
lehet. az elkövetőknek vannak személyisé-
gi jogaik, miközben az áldozatoknak nin-
csen joguk saját tulajdonukat megvédeni? 
Miért nem lehet a feltételezett elkövetőket 
legalább 72 órára bezárni? ahogy a közle-
kedésben, itt is zéró toleranciát szeretné-
nek azok ellen, akik embertársaik nyugal-
mát és békéjét megzavarják. 

Varga Jenő képviselő lakossági panaszt 
tolmácsolt, mivel az utóbbi hetekben jelen-
tősen kimélyült a Monorierdő felé vezető út 
padkája. a keskeny út miatt szerencsés len-
ne az aszfalt melletti részt legyalulni vagy 
sóderrel feltölteni, mert balesetveszélyes.

Rajki László képviselő szintén az út-
hibákra hívta fel a figyelmet. az elmúlt 
években sikerült jó néhány úthibát kijaví-
tani. sajnos ezek a rossz idő miatt ismét 
előjöttek. a nagyobb méretű, baleset-
veszélyes kátyúkat jó lenne eltüntetni a 
város közepén. a közútkezelőhöz tarto-
zó kistói úton is van már több olyan ká-
tyú, amely balesetet okozhatna. Felhívta 
a lakosság figyelmét is, hogy próbáljanak 
közreműködni az utak javításában töltés-
sel, vízelvezetéssel, s ne mindent az ön-
kormányzattól várjanak el. 

rajki László szerint az utcai közbizton-
sági helyzet nagyon rossz; az utóbbi idő-
ben több életveszélyes támadás is történt. 
a miniszterelnök bejelentette, hogy ahol 
valami probléma van, ott segítenek. kéri, 
hogy erre a körzetre is kérjenek további tá-
mogatást mind rendőrökben, mind költ-
ségben, hogy meg tudják előzni ezeket a 
bűncselekményeket. 

Balogh Imre képviselő interpellációjának 
a címe „rekviem Monor fáiért” volt. a Bocs-
kai utca Dobó istván utcai szakaszán 12 fa 
támasztógyökereit szaggatták fel a járda-
építésnél. Ezeknek a fáknak jó ha 80 szá-
zaléka éli túl a pusztítást. kérte, hogy a ké-

sőbbiekben csak úgy végezhessenek ilyen 
munkákat a fák közelében, ha azt egy szak-
ember előzetesen véleményezte.

sinkovicz László képviselő arról tájékoz-
tatta a képviselő-testületet, hogy az idén is 
megrendezésre kerül a pest megyei „ki mit 
tud?”. idén is a monori Vigadó nonprofit 
kft. lesz a fő rendező, és a döntőre is hely-
ben kerül sor. Már kimentek a felhívások. 
Bízik abban, hogy legalább olyan népsze-
rű lesz, mint a tavalyi évben volt.

… és válaszok

Pogácsás Tibor polgármester a következő-
képpen reagált az elmondottakra.

a közbiztonsággal kapcsolatban kérte 
Kelemen József rendőrkapitány urat, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testületet a kér-
désről és továbbra is kísérjék figyelemmel 
a bűncselekményeket. nem fogadható el, 
hogy vannak olyan helyek Monoron, ahol 
a lakosok nap mint nap ezzel a problémá-
val szembesülnek. az emberek egyre ke-
vésbé bíznak abban, hogy megvédi őket 
az állam, és a rendőrség ellátja azokat a fel-
adatokat, amelyeket el kell végeznie. Írni 
fognak egy levelet a pest Megyei rendőr-
főkapitányságnak, hogy emeljék a rend-
őrök létszámát. 

az útfelújításokkal kapcsolatban a Vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi Bizott-
ság teszi meg a javaslatait. a Monor és 
Monorierdő közötti útnak állami kezelés-
ben kellene lennie. Ezzel kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket megteszik. Ha 
a gépkocsivezetők betartanák a sebesség-
korlátozást, akkor lényegesen kevesebb 
problémát okoznának az útpadkahibák. a 
polgármester nem javasolta, hogy ezt a 
szakaszt újítsák föl egy, a város belső ré-
szén lévő út helyett. 

Balogh imre képviselőnek igazat adott 
a fákkal kapcsolatosan. intézkedni fognak, 
hogy a jövőben még egyszer ne történhes-
sen hasonló eset.

módosított rendeletek

Elsőként a monori középfokú intézmé-
nyekben tanulók részére létesített városi 
ösztöndíjról szóló 13/1999. (iV. 23.) szá-
mú helyi rendelet módosítását fogadták 
el. Varga jenő bizottsági elnök elmondta, 
hogy a rendelet alapvetően bevált. a mó-
dosításra azért van szükség, mert a félév 
január 15–16-án fejeződik be. Ezután nem 
márciusban szűnne meg a támogatása an-
nak, aki nem éri el a rendeletben megha-

tározott tanulmányi eredményt, hanem 
már januárban. Egy másik tanuló így már 
februártól ismét megkaphatná. Ha a bi-
zottsághoz nem jut el a félévi értesítőnek 
a középfokú intézmény által hitelesített 
másolata a kiállítást követő tíz napon be-
lül, akkor jogvesztő lehet az ösztöndíj-tá-
mogatás folyósítása. 

3 290 020 000 Ft

Már novemberben elkezdődött a 2009. évi 
költségvetési javaslat tárgyalása. Először a 
koncepciót határozták meg, majd már – a 
fő számadatokkal – a költségvetési terve-
zet került a testület elé. a második fordu-
lós tárgyalásra és a költségvetés elfoga-
dására mindig februárban kerül sor, így 
most is ez történt. Ebben az évben az ön-
kormányzat 3 milliárd 290 millió 20 ezer fo-
rintos bevétellel és ugyanennyi kiadással 
gazdálkodhat. az elmúlt évektől eltérően 
a költségvetés most nem tartalmaz műkö-
dési hitelfelvételt, és az ingatlanbevételek-
re tervezett összeg is szerényebb. a könyv-
vizsgáló is pozitívumként értékelte ezt a 
tényt, kiemelve, hogy ritka az olyan ön-
kormányzat, amely ilyen költségvetést tud 
összeállítani. Ehhez hozzátartozik, hogy 
szoros, igen takarékos gazdálkodást ter-
veznek. Ezt úgy teheti meg a város, hogy 
az előző években végrehajtotta a szüksé-
ges intézményátalakításokat. Még így is az 
ingatlanértékesítésekből befolyt összeg-
ből kell kiegészíteni a működési kiadáso-
kat, ami a vagyon felélését jelentheti, de az 
állami támogatás nem elegendő erre, ezért 
kényszerpályán van az önkormányzat.

ismét a temetkezésről

Módosították a temetkezési tevékeny-
ségről szóló 25/2008. (Xii. 31.) számú ren-
deletet. Vita alakult ki a temetkezési szol-
gáltatókkal, így a rendeletet valamelyest 
módosítani kellett. az üzemeltető által 
beszedhető díjakkal kapcsolatos a rende-
letváltoztatás, amit a törvényhez kellett 
igazítani. a köztemetőben alkalmazan-
dó díjak a következők szerint módosul-
tak. temetési hely és újraváltás díjai: egyes 
sírhely 25 000 Ft, kettes sírhely 40 000 Ft, 
sírbolt 120 000 Ft, kolumbárium egyes fül-
ke 15 000 Ft, kolumbárium kettes fülke 
30 000 Ft, urnasírhely 25 000 Ft. a temet-
kezési szolgáltatók kivételével, a temető-
ben vállalkozásszerűen munkát végzők 
által fizetendő temető fenntartási hoz-
zájárulás díja 2125 Ft. a temetkezési szol-
gáltatók által a temetői létesítmények, 
illetve az üzemeltető által biztosított szol-
gáltatások igénybevételéért fizetendő dí-
jak: ravatalozó használata 12 000 Ft/alka-
lom, boncoló helyiség használata 6000 
Ft/alkalom, halott hűtő hűtési alapdíja (3 
napra) 6000 Ft, halott hűtés minden to-
vábbi megkezdett nap után 1500 Ft, teme-
tői létesítmények használati díja 12 000 Ft/

koporsós temetés, 6000 Ft/urnás temetés. 
az árak az általános forgalmi adó összegét 
tartalmazzák.

a képviselő-testület elfogadta a rende-
letmódosítást, és felhatalmazta a polgár-
mestert és a jegyzőt a köztemető fenntartá-
sáról, üzemeltetéséről szóló megállapodás 
aláírására. 

dicsérték a mezőőröket

Elfogadták a mezőőrök 2008. évi munká-
járól szóló beszámolót, valamint a mező-
őri szolgálatról szóló 8/1999. (ii. 19.) szá-
mú önkormányzati rendelet módosítását. 
a képviselő-testület véleménye szerint a 
mezőőrök tevékenysége érezhető a kül-
területeken. jól együtt tudnak működni a 
rendőrséggel. Hatékony a munkájuk, amit 
nagy elszántsággal végeznek. a határozat-
ban köszönetüket fejezték ki a két mezőőr-
nek lelkiismeretes munkájáért. a mezőőri 
járulékot 1 hektár után 1000 Ft/év, minden 
további hektár után 300 Ft/év, a zártkerti és 
pince ingatlanokra – területtől függetlenül 

– 1000 Ft/év összegben állapították meg. a 
járulékok az általános forgalmi adót tartal-
mazzák.

Átalakuló társaság

Módosították a Monor Város Helyi Építési 
szabályzatáról szóló 11/2004. (iV. 27.) szá-
mú rendeletet, majd a képviselő-testület 
taggyűlési hatáskörben eljárva elfogadta a 
Monor Uszoda kht. átalakulását nonprofit 
korlátolt felelősségű társasággá. a törvény 
értelmében az év közepétől nem működ-
hetnek tovább kht.-k, közhasznú kft.-vé 
kell átalakulniuk. az átalakulás nem befo-
lyásolja érdemben a kht. és az önkormány-
zat közötti munkát. a Felügyelő Bizottság is 
megtárgyalta a dokumentumokat, és elfo-
gadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

kevesebbel kell beérniük

a Monori sportegyesület beszámolt a 
2008. évi önkormányzati támogatás fel-
használásáról, és tájékoztatást adott az 
egyesület 2009. évi támogatási igényé-
ről. szőnyi sándor, az MsE elnöke megkö-
szönte az önkormányzat eddigi támoga-
tását. Elmondta, hogy sport és Egyesületi 
Bizottság legutóbbi ülését a sportpályán 
tartotta. Megállapították, hogy az edző-
pálya, amit 200-250 gyerek használ, minő-
ségileg leromlott, balesetveszélyes. Még 
80 méter járdát kellene építeni, amihez a 
térkő rendelkezésre is áll. Juhász László a 
sport és Egyesületi Bizottság elnöke alátá-
masztotta szőnyi sándor szavait, kiemelve, 
hogy a szakmai munkát nem kell bemutat-
ni, rengeteg érmet kaptak a versenyzők. 
amennyiben a költségvetés engedi, akkor 
az edzőpálya felújításához hozzá kellene 
járulni az idei évben. 

rajki László a pénzügyi Bizottság elnö- Folytatás a 4. oldalon

ke válaszában elmondta, ha az önkormány-
zat támogatja az elképzelést, akkor több in-
tézmény, egyesület is joggal jön a városhoz 
hasonló támogatásért. a mostani szoros és 
stabil költségvetést ilyen indokokkal nem 
kívánják felborítani. javasolta, hogy első 
körben próbálják meg ezt a megszavazott 
22 millió forintot felhasználni, mert másra 
idén nem nagyon számíthatnak. 

pogácsás tibor polgármester rajki 
László szavait kiegészítette azzal, hogy 
a magyar ipari termelés 25 százalékkal 
esett vissza 2008. utolsó negyedében. Ha 
az iparűzési adó ilyen mértékben csök-
ken, akkor a városnak karbantartásra sem 
lesz pénze. többletbevétel pedig bizto-
san nem várható. országos szinten a ví-
zilabda-válogatottnál is felmerült, hogy 
az idén nem vesznek részt a világkupán, 
valamint a kajak-kenusok is fontolgatják, 
hogy állami támogatás hiányában távol 
maradnak az Európa-bajnokságtól. nem 
biztatja a Monori sportegyesületet sem, 
hogy az idei évben többlettámogatást 
tudnak adni részükre. 

közbeszerzési terv

Elfogadták a 2009. évi összesített közbe-
szerzési tervet, majd a pályázati kiírásokat 
a bizottságok kereteire, valamint a város-
ban működő alapítványok számára. Új-
donság a kiírásban, hogy az a szervezet, 
amely az összeférhetetlenségi törvény 
előírásának nem felel meg, nem nyújt-
hat be pályázatot a támogatásra. Erről, 
ebben az évben először írásban is nyilat-
kozni kell. a pályázati kiírás teljes szövege, 
valamint a nyomtatványok letölthetőek a 
www.monor.hu honlapról.

Utak és járdák

több napirendben foglalkoztak a további-
akban az utakkal, járdákkal. Felmerült, hogy 
vizsgálják meg, hol vannak a szabályozá-
si, illetve szerkezeti tervben a városnak 
gyűjtőútjai. kevés ilyen út akad Monoron, 
így pályázati lehetőségektől is elesik a vá-
ros. a Városfejlesztési és környezetvédel-
mi Bizottság megkezdte ennek felülvizs-
gálatát. Vita alakult ki a bizottsági ülésen, 
mert a jogszabály szerint az újonnan épí-
tett gyűjtőutak szélessége 22 méter lehet. 
a városban a meglévő úthálózat nem teszi 

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
3/2009. számú: a monori középfokú in-
tézményekben tanulók részére létesített 
városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (iV. 23.) 
számú helyi rendelet módosításáról.
4/2009. számú: az Önkormányzat 
2009. évi költségvetéséről.
5/2009. számú: a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről szóló 
25/2008. (Xii. 31.) számú rendelet mó-
dosításáról.
6/2009. számú: a mezőőri szolgálat-
ról szóló 8/1999. (ii. 19.) számú 
helyi rendelet módosításáról.
7/2009. számú: Monor Város Helyi 
Építési szabályzatáról szóló – 8/2006. 
(iii. 31.) és a 4/2007. (ii. 16.) számú ren-
delettel módosított - 11/2004 (iV. 27.) 
számú rendelet módosításáról.

reNdeletek

Monor Város Önkormányzata ezúton 
értesíti a lakosságot, hogy a petőfi 
sándor utca – kossuth Lajos és Dózsa 
György utca közötti szakasza – átépítés 
miatt várhatóan 2009. március elejétől 
lezárásra kerül.
 köszönjük megértésüket!

ÉrtesítÉs

Sinkovicz László a 7. számú egyéni vá-
lasztókerület képviselője képviselői 
fogadóórát tart a Monor, táncsics ut-
cai általános iskolában 2009. április 
7-én 18 órától és 2009. június 2-án 18 
órától. Minden választópolgárát sze-
retettel várja!

kÉpviselői fogadóóra
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lehetővé új utak kijelölését, de a meglévők 
esetében ettől eltekint a szabályozás. 

a Városfejlesztési és környezetvédelmi 
Bizottság a földutak aszfaltozását, a meg-
lévő burkolt utak aszfaltszőnyegezését és 
a kátyúzásokat tárgyalta. Felállítottak egy 
sorrendet a szükséges munkákkal kapcso-
latban. a felújításokról majd tavasszal, a 
költségvetési helyzetet figyelembe véve 
döntenek. ahogy az időjárás megengedi, 
megkezdik a kátyúzást. 

az előző években meghirdetett ön-
erős járdaépítést a város nem folytatja, 
csak azokat a már bent lévő kérelmeket 
támogatja, ahol az utcában egy-két he-
lyen hiányzik a járda. az önkormányzat a 
következő helyeken tervezi a járdák meg-
építését: Bajcsy-zsilinszky utca jobb olda-
lának teljes hossza, a meglévő járdalapok 
felszedésével, pótlásával és újbóli leraká-
sával; a petőfi utca Dózsa György és szé-
chenyi utca közötti szakasza, a kistói úton, 
ahol a kerékpárúttal együtt nem épül jár-
da, a meglévő járdalapok felszedése, pót-
lása, újbóli lerakása. 

tájékoztatót fogadtak el a 2008. évben 
benyújtott pályázatokról. itt pogácsás ti-
bor megemlítette, hogy az integrált város-
fejlesztésre kiírt pályázat eredményhirde-
tése tovább csúszik. adatokat kértek be 
a pályázattal kapcsolatban, de elbírálás 
még nincs. 

iskolai, óvodai beíratások

Meghatározta a képviselő-testület az álta-
lános iskolai, óvodai beíratások időpontját.

a közművelődési és oktatásügyi Bizott-
ság egyhangúlag egyetértett az időpon-
tokkal és javasolta, hogy az önkormányzat 
tekintse át az elmúlt évek beiratkozási ta-
pasztalatait; később pedig térjenek vissza a 
módszerek meghatározására. 

az általános iskolai és óvodai beíratások 
időpontja a következő: 2009. március 30., 
hétfő 8–12 óra; március 31., kedd 12–18 óra, 
április 1., szerda 8–18 óra. az óvodák nyá-
ri szünete a következő időpontokban lesz: 
a napsugár tagóvodában július 6. és au-
gusztus 2., a szivárvány tagóvodában júli-
us 13. és augusztus 9., a petőfi tagóvodá-
ban június 22 és július 19., a kossuth Lajos 
Óvodában július 6 és augusztus 2. között, 
a tesz-Vesz tagóvodában július 20. és au-
gusztus 16. között.

800 milliót kell visszafizetni

pogácsás tibor arról tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy lejárnak az otp Ltp-szerző dé-
sek, melyeket a csatorna-beruházás építésé-
nél a lakossági önrész törlesztésére kötöttek. 
az önkormányzat pályázati úton nyert for-
rásból a csatornaépítés 76 százalékos költ-
ségeit elő tudta teremteni. a társulás meg-
alakulása után a lakosságnak kellett fizetni 

a fennmaradó pénzt. a szervezés idősza-
kában az otp nyrt.-vel megegyeztek ab-
ban, hogy egy olyan konstrukciót alakítanak 
ki, miszerint  Ltp-előtakarékosság formájá-
ban 136 ezer forintot fizet be a lakos 96 hó-
nap alatt. az állam negyedévente hozzátet-
te az állami támogatást és a kamatot, így jött 
össze a 201 400 Ft. akik nem fizették rend-
szeresen, azoknál az állami támogatás min-
dig hiányozni fog. Csak arányosan befizetett 
összeg után jár az állami támogatás. Erről ké-
szül egy elszámolás, és aki nem fizetett idő-
ben, annak ezt a különbözetet meg kell majd 
fizetnie. akik nagyon kevés pénzt fizettek be, 
azoknál megszűnt az Ltp-szerződés, nekik 
egy összegben kell ezt az összeget befizetni. 
kért mindenkit, tájékoztassák a lakosságot, 
hogy aki nem fizette rendszeresen a részle-
teket, az vegye elő és nézze meg, mennyi-
vel tartozik. azoknál minden rendben van, 
akik egy összegben fizettek, nem kell töb-
bet fizetni. a lakosság többségének ez nem 
jelenthet problémát. novemberben lejár az 
önkormányzat hitelének türelmi ideje. Ezt 
az összeget, ami több mint 800 millió Ft, egy 
összegben kell befizetni. a behajtás akkortól 
indulhat, amikor az Ltp-szerződések lejártak, 
és nyilvánvalóvá válik, hogy hol lesz eltérés. 

a polgármester megemlítette még, 
hogy a tEsCo-tól kapott egy értesítést, 
mely szerint a beruházást márciusban in-
dítják, és terveik szerint ősszel befejezik. 

Összeállította: Nagy Lajosné

Folytatás a 3. oldalról

EBOLTÁS 
a Monori Állatorvosi 

Rendelőben
Az ebek kedvezményes árú,

veszettség elleni immunizálásának 
időpontjai márciusban:

H - P: 9-12-ig,  és 15-18-ig,
                   valamint

14. (szombat) : 9-12 -ig
21. (szombat) : 9-12 -ig
22. (vasárnap): 9-12 -ig
28. (szombat) : 9-12 -ig
29. (vasárnap): 9-12 -ig

A fenti időpontokban a védőoltás és a féregtelenítés egységes ára 3300 Ft. 
A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet értelmében az első ízben veszettség ellen immunizált ebek 
oltásának igazolására csak a fenti rendeletben előírt kisállat egészségügyi könyv használható, 
melynek ára 500,-Ft. (2010. január 1-jétől már csak az ilyen kisállat egészségügyi könyvek használhatók!)

A rendelő állatorvosai hívásra telefonos egyeztetés után házhoz mennek.

Nyitva tartás egész évben: H-Cs: 9-12-ig és 15-18-ig, P: 9-12-ig
Kis és kedvtelésből tartott állatok teljes körű belgyógyászati, sebészeti ellátása, védőol-
tások, vér-, vizelet-, bélsárvizsgálatok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

Monor, Ady Endre út 27.
Telefon: 29-411-717

Dr. Biró Péter Gábor

Értesítjük a lakosságot, hogy Mo no-
ron a „2009. évi ebek kötelező, ve-
szettség elleni összevezetéses vé-
dőoltását” az alábbi helyeken és 
időpontokban végezzük:

Március 19., csütörtök 9–11 óra: 
Vásártér (dr. Varga János); 13–15 óra: 
Deák F. u. 12. (dr. Dudás Jenő).

Március 20., péntek 13–15 óra: 
attila u. 3. (dr. Dudás Jenő); 13–15 óra: 
Gazdakör (dr. Varga János).

Március 27., péntek 9–12 óra: 
Deák F. u. 12. (dr. Varga János).

Március 28., szombat 9–12 óra: 
Deák F. u. 12. (dr. Dudás Jenő).

a 164/2008/Xii.20-i FMV rende-
let szerint valamennyi, három hóna-
posnál idősebb eb veszettség elleni 
védőoltása évenként kötelező! az ol-
tással egyidejűleg végre kell hajtani 
az ebek féreghajtó szerrel való keze-
lését is. 

a veszettség elleni oltás elmulasz-
tása büntetést von maga után! 

az oltás és a féregtelenítés díja 
elővezetett ebenként 3300 Ft. 

a háznál oltott ebeknél az oltás 
díja a kiszállás költségével emel-
kedik.

eboltás 2009

sok adományt, többek között Popper 
Ernő tollhegyét, naplóját stb. köszönhe-
tünk a monori gyűjtögetőnek, Soltész Pé-
ternek. a gimnázium diákjai a kinti és a 
benti megemlékezést is szép, hatásos mű-
sorral tették emlékezetessé. a jaG taná-
rai közül hálával tartozunk Bernula Béla 
Péternek a kiállítás megnyitásáért, Bolcsó 
Gusztávnak és Kiss Attilának, akik adomá-
nyaikon túl munkájukkal is segítették a ki-
állítást. köszönjük a Monorért Baráti kör-
nek, hogy mellé állt a kezdeményezésnek, 
és a Monor és Vidéke takarékszövetkezet-
tel az emléktáblát elhelyezték. köszönjük 
a Helytörténeti körnek az együttműkö-
dését, és legfőképpen a kiállítás szelle-
mi atyjának, Bolcsó Gusztávnak a kitartó 
munkáját. köszönjük az emléktáblát el-
készítő Kampfl Jánosnak igényes kivitele-
zését, ami hosszan őrizheti majd a nyom-
da emlékét.

a kiállítás megnyitóján szép számmal 
meglátogattak bennünket, ami nagy örö-
möt jelentett mindannyiunknak. a kez-
deményező, Bolcsó Gusztáv nyitotta meg 
vendégkönyvünket, amely azóta sok érde-
kes, szívet melengető bejegyzéssel gaz-
dagodott. szerencsére a kíváncsiság az-
óta sok látogatót elhozott hozzánk, akik 
türelmesen végignézték a szekrényekben 
és tárlókban elhelyezett kincseket. a kiál-
lított tárgyakat természetesen visszaadjuk 

a tulajdonosoknak, de előtte digitalizáljuk 
azokat, hogy majd a könyvtárban egy le-
endő helytörténeti kutató számára bármi-
kor hozzáférhetőek legyenek.

a könyvtár ezen a délutánon még egy 
kiállítással gazdagodott a földszinti au-
lában. a múlt évben, a Föld napja alkal-
mából Pásztorné Borus Piroska néhány ta-
nítványával sok, színvonalas fényképet 
készített Monoron. a felhők, temploma-
ink, emlékműveink szebbnél szép fotói  – 
diákjaink alkotásai. reméljük, további fel-
vételekre sarkallnak majd másokat, vagy 
egyszerűen csak egy kicsit szebbnek látják 
a képek által környezetüket.

Hajdú Zoltánné

Popper Lászlóhoz tartozó családtagok-
ként vettünk részt az emléktábla-ava-
tási ünnepségen és az azt követő kiál-
lítás megnyitóján.

a család nevében szeretném meg-
köszönni Bolcsó Gusztávnak és a 
Monorért Baráti körnek e nemes cél ér-
dekében kifejtett lelkes munkájukat és 
Bernula Péternek a történeti visszatekin-
tését. köszönet a monori lakosoknak, 
hogy emléktárgyaikkal hozzájárultak a 
kiállítás megrendezéséhez! tisztelet és 
elismerés mindazoknak, akiknek szere-
pük volt abban, hogy a szép emléktáb-
la méltó helyre kerülve őrizheti tovább 
a popper család emlékét. 

 Kiss Gézáné és a rokonság

köszöNet a szervezőkNek!
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Az emléktábla avatása 

Folytatás az 1. oldalról

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
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Megemlékezés„...hA A múltAt megbecsüli...”
„Minden nemzet, bármely népfaj is, csak abban az esetben tarthat 
számot fejlődésre, fennmaradásra, ha a múltat megbecsüli, a régi 
hagyományokat gondosan őrzi, az ősök emlékét tiszteletben 
tartja. Ami áll egy nemzetre, az áll egy városra is.”

Ezt a mondatot Kocsis Mihály – az egyko-
ri polgári iskola igazgatója – fogalmazta 
meg, 1928-ban, „Monor község történe-
te” című írásának első mondataként. nap-
jainkban több helytörténeti témájú ren-
dezvény szószólója is idézte. az említett 
oktatási intézmény épületének és szellemi 
hagyományainak mai örökösei pedig azt 
a mottót írták ki az ady úti általános isko-
la főbejárata fölé, hogy: „Ha múltunk való-
ban a miénk volt, jövőnk is a miénk lehet”. 
(Nemeskürty István)

Mindkét – egy tőről fakadó – gondo-
lat aktuálisan eszünkbe juthat az idei már-
cius 15-ével kapcsolatban. nevezetesen 
és praktikusabban: jó érzéssel tölthet el 
valamennyiünket, hogy a Fidesz Monori 
Csoportja elhatározta, hogy a 160. évfor-
duló tiszteletére rendbe hozatja 1848/49-
es forradalom és szabadságharc főtéri em-
lékműveit.

Újra elkészíttetik a centenáriumi em-
lékhely zászlórúdjának végéről lelopott, 
a nemzeti dal esküjét idéző bronzkezet 
(aminek szégyenteljes eltulajdonításáról 
augusztusi számunkban írtunk), valamint 
fölújíttatják a kossuth-szobrot is.

a szoborkéz újramintázását az a káván 
dolgozó Simorka Sándor szobrászművész 
alkotta meg,  akinek már többször láthattuk 
Monoron is különféle képzőművészeti alko-
tásait. április 6-tól pedig a „közös nevező” 
kiállítássorozat régiós fordulójában mutat-
ja be újra a Vigadóban míves kisplasztiká-
it, festményei és könyvillusztrációi kísére-
tében.

a kéz újraöntése, valamint Kossuth Lajos 
mellszobrának szakszerű felújítása pedig 
annak a Troznai Istvánnak (istMár térmű-
vészeti Bt., Monor) köszönhető, aki példá-
ul a gimnázium előtti józsef attila-szobrot 
is újjávarázsolta 2005-ben.

a méltatlan rongálás – több mint 
bronzlopás! – helyrehozatala erkölcsi kér-
dés volt.

Németh László kutatásaiból tudhatjuk, 
hogy elődeink milyen áldozatokat hoztak, 
e nemrég megcsonkított emlékmű felállí-
tásáért.

1947 tavaszán a „Monori 48-as ifjúsági 
Bizottság” (ami a református és katolikus 
ifjúság, a cserkészcsapatok, a monorierdői 
ifjúsági szervezet, valamint a szociálde-
mokrata párt fiataljaiból alakult) célul tűzte 
ki a 48-as hagyományok ápolását, jelentő-
ségének hangsúlyozását. Ezért határozták 
el az emlékmű és a szabadságzászló létre-
hozását is, melynek fedezetére részjegye-
ket bocsátottak ki.

a kossuth-szobor mellett elhelyezett em-
lékművet 1948. március 15-én, a százéves 
évfordulón fel is avatták. negyven év múlva 
Berki István új zászlórudat készített az addig-
ra elkorhadt helyett. nemzeti színnel való le-
festését Soltész Péter végezte el (aki az ere-
deti kezet is megmentette). az akkori zászlót 
(amelynek az egyik oldalán a kossuth-címer, 
a másik oldalán a „SzabadSág, egyenlőSég, teSt-
vériSég, érte küzd monor ifjúSága.” felirat talál-
ható) a józsef attila Gimnáziumban találta 
meg sértetlenül németh László, aki a Hely-
történeti kiállításra vitte, ahol ma is látható.

a „Monori 48-as ifjúsági Bizottságot 
(amelynek tagja volt például Fejszés József, 
Magócsi József, Kéri István és Rédei Miklós), 
mint akkoriban minden civil szerveződést, 
1949-ben hatósági úton feloszlatták. En-
nek is éppen a 60. évfordulója van.

az idei jubileum során így erkölcsileg 
nekik is elégtételt szolgáltatunk, ha a múl-
tat megbecsüljük, a régi hagyományokat 
gondosan őrizzük, az ősök emlékeit tiszte-
letben tartjuk.

Bolcsó Gusztáv

TÁP-TERMÉNY 
ÁLLATELEDEL

  Tápok, szemes termények, takarmányok 
prémium minőségben (nyúl, sertés, 
barom�, kutya, macska stb.)

  Kiegészítők, vitaminok, aprómagvak, 
magkeverékek, egér- illetve patkány-
mérgek ipari méretben is. 

   Prémium minőségű galambeleségek 
szezonban kb. 30 féle.

  Papagáj és díszmadár eleségek fajtára 
bontással.

Igény esetén házhozszállítással.
Napos, illetve előnevelt barom� rendelhető!

Nyitva: 
H– P: 8-17, Sz: 8-12

NIV-RO Bt. 
Maglód, Apa� u. 1.

www.galambaszcentrum.hu
Tel.: 06-29/325-933,

 06-20/367-5827,
06-70/579-4241

Szekcionált garázskapuk  
gyártása, szerelése.
Nyíló-, toló-, úszókapuk  
automatizálása és kivitelezése.

Nyílászárók gyártása Monoron
Portalu Kft. Monor, Péteri úti major

Alumínium és műnyag ajtók és ablakok
Üvegfalak, télikertek gyártása és szerelése
Helyszíni felméréssel, rövid határidővel

Teljes körű hitelügyintézés!

Tel.: 06-30-544-3817
          06-29-412-871 (műhely)
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a szterényi józsef szakközépiskola és 
szakiskola a 2009/2010. tanévben fel-
vételt hirdet érettségivel záródó esti 
tagozatra, valamint érettségi utáni 
szakképzésben a következőkre: mecha-
tronikai műszerész, gazdasági informa-
tikus, marketing- és reklámügyintéző.

a 10. évfolyam utáni szakképzés ke-
retében bútorasztalos, villanyszere-
lő, pincér, élelmiszer és vegyiáru eladó 
szakmákra.

jelentkezés a 06-29-413-822-es te-
lefonszámon, munkanapokon 8-tól 15 
óráig.

szakkÉpzÉsek a szterÉNyibeN

a Magyar Vöröskereszt és a Vérellátó 
szolgálat véradast szervez Monoron 
a Művelődési Házban 2009. 03. 11-én 
8.30 és 17 óra között. Ha ön 18–65 év 
közötti, és egészségesnek érzi magát, 
kérjük, vegyen részt véradónapunkon, 
segítsen beteg embertársainkon!

felhívás vÉradásra

Várjuk azokat, akik szívesen festenek 
tojásokat, és megosztanák velünk, 
könyvtári közösségünkkel azokat az is-
mereteiket, amelyeket őriznek.

nagymamák unokákkal, szülők gye-
rekekkel, vagy bárki elkészítheti díszes 
húsvéti tojását a tavaszi szünet első 
napján, a nagyhéten, csütörtökön dél-
előtt 10 órától a könyvtárban.

kérjük, legkésőbb április 6-ig je-
lezzék részvételi szándékukat, hogy 
egyeztetni tudjunk, és felkészüljünk a 
kellékekkel!

Őrizzük a monori tojásfestő hagyo-
mányokat! Őrizzük értékeinket!

tojásfestÉs a köNyvtárbaN

IRODABÚTOR-
GYÁRTÁS
Expert-Tóth Kft.

2200 Monor Vasadi út 1/b. 
(A Shell benzinkút mögött)

Telefon: 06-29-412-266

Nyelvtudás nélkül 
       is lesz munkád?!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13085505 Intézményakkreidtáció: AL-1936  
Programakkreditációs lajstromszám: PL-1742

Március 13-ig még jelentkezhetsz
angol, német nyelvtanfolyamainkra,

hogy a nyelv neked se legyen akadály!

Parole® nyelviskola & nyelvvizsgahely 
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Jobb állást keresel?

Külföldön  
próbálnál szerencsét?

Bosszant,  
hogy mindenhol  
a nyelvtudásodat 
�rtatják?

COSINUS Bt.
Könyvelőiroda
1992 óta a legjobb választás

Kft.-k, Bt.-k, Rt.-k 
könyvelését, könyvvizsgálatát, 
bérszámfejtését, teljeskörű  
ügyviteli szolgáltatással vállaljuk.

Telefonszám: 06 30 901 9762
                                06 30 687 5990

  Márciusban nyíló 
pizzériába, 

Monorierdőre, 
szakácsot keresünk 

pizza készítéséhez. 

Tel.: 06-20-465-8353

Mezőőrök: Veres András (70/365-9980) 
Csernus Krisztián (30/549-8394).
Gyepmester: Herczig József 
(20/964-3025).
Strázsahegyi járőr: Papp József 
(70/313-4851).

közÉrdekű telefoNszámok

2009. március 8-án, 18 órai kezdettel két 
igazán szórakoztató előadást is tartanak a 
monori Művelődési Házban. az egyik a ja-
nika című vígjáték, melyet a szterényi isko-
la jelenlegi színjátszós diákjai adnak elő, a 
másik az időutazás című műsor, melyet a 
Vigadó szervezésében működő Merlot tár-
sulat mutat be. az utóbbi amatőr, 2008 au-
gusztusában alakult színjátszó csoportnak 
ez lesz a bemutatkozó előadása. a felhőt-
len szórakozásra néhány név garanciát ad-
hat, ugyanis a csoport alapító tagjai ex-
szterényis színjátszósok. talán sokaknak 
ismerősen cseng Kovács Ádám neve, aki 
többek között volt Fekete péter és Gede-

on bácsi is az ördög nem alszik című da-
rabban. Farkas Sándor, aki előbb a Mágnás 
Miska szórakozott lovász fiúja, majd Franco 
probolone volt az oscarban. Bakos Edina, a 
Grease-ben játszott, és az ördög nem al-
szik Éváját alakította. természetesen kö-
zöttünk van Zainkó Andris is, aki szintén 
több darab oszlopos tagja volt; a feledhe-
tetlen Bernát ügyvéd urat alakította. a töb-
biek: Nagy Anna, Sedró Áron, Szvitek Anita, 
Szalók Edit, Bürgés Tamás és a zeneszerző 
Oravecz Márti. aki pedig az egészet össze-
fogja: Vereczkei Gabriella. jegyek már igé-
nyelhetők a Vigadóban és a szereplőktől.

Vereczkei Gabriella

színjátszáskét előAdÁs egy estén

a tavalyihoz hasonlóan az idén is három 
versenynek ad otthont a helyszín.

a versenyeken ismét részt vesznek a 
monori versenyzőink: Forgács József és 
Vladár Péter. 

a versenyek időpontjai: 2009. márci-
us 14., szombat: kelet Magyar Motocross 
Bajnokság i. forduló, május 10., vasárnap: 
Magyar és nyílt nemzetközi Mx Bajnok-
ság ii. forduló, szeptember 6., vasárnap: 

Magyar tömegsport Motocross Bajnok-
ság  Vi. forduló.

a versenyek szünetében akrobatikus 
Freestyle motoros bemutató lesz. a kis-
gyermekek számára pedig ismét nyitva 
áll a nagy sikert aratott játszótér. 

a szervezők idén is várnak minden ér-
deklődőt a versenyekre. a látvány, az iz-
galom és a kellemes időtöltés garantált. 

A szervezők

MotocrossújrA hAngos A bogÁrzó!
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ügyfelek. a kormány ugyanis egyre több 
feladatot ad le a kistérségi központoknak, 
ezért szükséges bővíteni a hivatal épüle-
tét. Még akkor is, ha ez saját erőből nem 
megy, csak 15 éves futamidejű kölcsönfel-
vétellel. az egyre szűkebbé és korszerűt-
lenebbé váló régi ügyfélszolgálati iroda 
helyiségei így felszabadulnak, helyükön 
kereskedelmi egységek nyílhatnak. Ha pe-
dig jobban megnézzük az épületet, akkor 
láthatjuk, hogy a homlokzat alapvető egy-
ségét, szimmetriáját nem is bontja meg 
annyira a három portál, hiszen az egy utó-
lag a főépülethez toldott, kiegészítő szár-
nyon van. És végső soron az is praktikus-
nak mondható, hogy a külső felújítással 
egy időben, nem külön költséggel végez-
ték el ezt az átalakítást.

a centenáriumát ünneplő Vigadó ör-
vendetes megújulását is rontotta az aggo-
dalom érzése, amikor ázni, omladozni kez-
dett az oldalvakolata, illetve egyre jobban 
pusztították a galambok. József Attila  sza-
vaival élve: lerakódott rá „a guanó, kemé-
nyen, vastagon”…

novemberi lapszámunkban jó hírként 

közölhettük, hogy sikerült kijavíttatni a fel-
újítás után keletkezett vakolatkárosodáso-
kat és egyéb garanciális hibákat. a galam-
bok „megfékezésére” viszont az eredeti 
pályázati keretből már nem maradt pénz. 
a tavaly év végén összejött pluszbevétel 
viszont lehetőséget adott arra – önkor-
mányzati hozzájárulással –, hogy meg le-
hessen védeni a Vigadót a további felülről 
jövő áldatlan „áldástól”. 

Hanzelik Andreától – a Vigadó non-
profit kft. ügyvezető igazgatójától – meg-
tudhattuk, hogy azt a MEtMark ipari, ke-
reskedelmi és szolgáltató kft.-t sikerült 
felkérni a munkára, amelyik a katolikus 
nagytemplomnak is sikerrel oldotta meg 
ezt a gondját.

a szekszárdi cég 1 millió 353 ezer forin-
tért, 3 év garanciával vállalta a felkérést, az 
először felmerülő 2007-es áron. Ez nem 
kis összeg, de a további fokozatos rom-
lás helyreállítása sokkal nagyobb és egyre 
több költséget emészthetett volna fel.

kettős rendszerű – tüskés és gyen-
ge áramú elektromos – riasztóberende-
zés felszereléséről van szó, amit a tetőszé-
leken és a párkányokon vezetnek végig. 
az utcai frontokon 216 méter elektromos 
és 23 méter tüskés, az udvar felől pedig 30 
méter tüskés szalagon rögzített védelmi 
forma valósul meg.

akik – az esős időjárás miatt elhúzódó 
munkálatok során – heteken át egy szokat-
lan masina funkcióját találgatták a Vigadó 
előtt, most megtudhatják, hogy a denka-
lift nevű teleszkópos kosaras emelőszer-
kezet segítségével kerülhettek a megfele-
lő helyre a védelmi rendszer elemei.

rejtélyes a galambok lélektana. nem 
tudhatjuk, hogy miért pont a Vigadót 
szállták meg, és miért hagyták békén a 
szomszédos épületeket. Vonzódtak az 
újhoz? Mindenesetre most már a galam-
bokat sem érheti ártalom, meg az épüle-
tet sem. Csak reménykedhetünk abban, 
hogy nem költöznek át a felújított polgár-
mesteri Hivatal épületére. Bízzunk benne, 
hogy a galamb ősidők óta az újra helyre-
állt harmónia és a megbékélés jelképe!

Bolcsó Gusztáv

PortÁlok, Fémtüskék,  
meg A gAlAmbok…

A műgyökér-beültetésről

Monor emblematikus, városképet meghatározó patinás stílusú főtéri épületei: 
a Polgármesteri Hivatal és a Vigadó. Az előbbi 65, az utóbbi pont 100 éve 
készült el. Ha beszélni tudnának sok mindenről mesélhetnének, ami – az 
azóta eltelt nem akármilyen történelmi időszak alatt – a falaik között történt.

a fogimplantáció olyan eljárás, mely-
nek segítségével pótolni tudjuk az elvesz-
tett fognak nemcsak a koronai, hanem 
a gyökér részét is. Egy műtéti eljárás so-
rán olyan titán-, illetve kerámiacsavar(oka)t 
ültetünk be az állcsontba a foghi-
ány helyére, amely(ek) külső és bel-
ső csavarmenettel van(nak) ellát-
va. a külső csavarmenet szolgálja 
az állcsontban való rögzülést, míg 
a belsőbe csavarjuk a gyógyulá-
si időszak után a műcsonki részt, 
amelyre majd a felépítmény, azaz 
a korona vagy híd kerül.
 a hagyományos hídpótlások esetében 
a pillérfogak viselik a pótolt koronákra eső 
terhelést is, így – főleg erősen rágó pácien-
sek esetében – előfordulhat azok túlterhe-
lődése, amely kellemetlen panaszokkal jár-
hat. Emellett az eltávolított fogak helyén 
megindul a csont leépülése, amely az idő 
előre haladtával egyre súlyosbodik, és a ké-
sőbbiekben nagyon megnehezíti vagy le-
hetetlenné teszi a fogpótlás elkészítését. 
az implantáció segítségével ezek a jelensé-
gek megelőzhetők. további előnye a beülte-
tett implantátumokra készített pótlásoknak, 
hogy sokkal stabilabbak, erősebbek és tar-
tósabbak, mint a hídpótlások. Ehhez azon-
ban be kell tartani a szájhigiénés előírásokat, 

ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ ÜGYELET
TEL.: 06-20-404 2172

IRODÁK: 2200 Monor, Petőfi u. 27. 
                    2225 Üllő, Pesti út 164.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig
ELŐZETES telefonon történt EGYEZTETÉS

 ALAPJÁN BÁRMIKOR!

TEL./FAX.: 06-29-321 781
MŰDEKOR 2004 KFT

Teljes körű 
temetkezési  
szolgáltatással 
állunk a lakosság rendelkezésére!

(Anyakönyvezés helyben és vidéken,  
szállítás, hatósági ügyintézés)

MEGNYITOTTUNK!

Most viszont aktualitások kapcsán kerül-
tek az érdeklődés előterébe.

a polgármesteri Hivatal igen elhaszná-
lódott külleme már nem volt méltó a vá-
ros házához. szépen sikerült felújításának 
(ahogy erről novemberi számunkban ír-
tunk is) mindenki örült. Volt viszont ennek 
a műveletnek egy olyan részlete, ami igen 
nagy vitákat váltott ki a közvéleményben. 
nevezetesen, hogy miért vágtak három 
hatalmas portált az épület főtéri homlok-
zatára? Miért bontották meg annak addigi 
egységes stílusú képét?

Dr. Babinszki György alpolgármestertől 
azt a választ kaptuk erre, hogy a kifogásolt 
helyen három üzletet alakítanak ki és ad-
nak bérbe. Ez nem szentségtörés, számos 
példa van az önkormányzati épülettöm-
bön belüli üzlethelyiségekre szűkebb és 
tágabb körzetünkben is.

a tervek szerint 2009. december 1-jéig 
ugyanis – a belső felújítás mellett – meg-
épül a polgármesteri Hivatal új szárnya, 
a Deák Ferenc utca irányában. ott egy 
igazán modern, minden igényt kielégí-
tő, emberbarát környezetbe kerülnek az 

HITELBRÓK ER
MONOR

Ingatlanfedezet-alapú hitelek  (jelzáloghitelek)

KOVÁCS ANDRÁS: 06-30/618-6666
Ügyfélfogadás: hétfőtől szombatig megbeszélés alapján:

Jövedelemigazolás nélkül BAR listásoknak is!
Gyors ügyintézés, a legmegfelelőbb bank

 és konstrukció kiválasztása.

             

         Itt a tavasz! 
         Szőnyegtisztítás 20% -os kedvezménnyel.

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

    Magócsi Ruhatisztító

A Vigadó homlokzata szerelés közben Az átalakított önkormányzati épület
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Denti Implant Clinic
Cím: airport Hotel Budapest
2220 Vecsés, Lőrinci út 130/a.
Web: www.airporthotel.hu
Tel: 06-30-601-9022
Web: www.dentiimplantclinic.hu
Mail: info@dentiimplantclinic.hu

és rendszeres kontroll javasolt. Ugyanak-
kor az eljárásnak vannak hátrányai is. a mű-
tét miatt megterhelőbb a páciens számára, 
mint egy átlagos rögzített pótlás elkészítése; 
hosszabb időbe telik, mert ki kell várni a seb 

(kb. 1 hét) és a csont (3-6 hónap) 
gyógyulási idejét; illetve a költsé-
gek is magasabbak. a műtét előtt 
röntgen segítségével meghatá-
rozzuk a csont mennyiségét, és 
megtervezzük az implantátumok 
számát és pontos helyét. a be-
avatkozást helyi érzéstelenítés-
ben végezzük, ezért fontos, hogy 

a páciens előtte reggelizzen. a műtét során 
az ínyt felnyitjuk, és speciális csontfúrók se-
gítségével fészket készítünk a csavarok szá-
mára. Menetfúrást végzünk, majd az üreget 
pontosan kitöltő implantátumot behajtjuk a 
csontba. szükség esetén csontpótlást is al-
kalmazunk, majd a sebet varratokkal össze-
zárjuk. a műtétet követően lézeres kezelést 
végzünk, amely az utópanaszokat minimá-
lisra csökkenti. a beavatkozást követően an-
tibiotikumot kell szedni és Corsodyl oldattal 
öblögetni, hogy megelőzzük a seb felülfer-
tőződését, és általában szükség van fájda-
lomcsillapítóra is. néhány napig kerülendő 
a megerőltető fizikai munka, hajolás, emelés; 
illetve a műtét utáni naptól a sebet és környé-

két puha fogkefével óvatosan, de alaposan és 
rendszeresen tisztítani kell. Varratszedésre a 
műtét után 5-8 nappal kerül sor. 
 az implantátumok ezután 3-6 hónapig az 
íny alatt gyógyulnak. a csavarok felszínét úgy 
képezik ki, hogy a csont közvetlenül képes 
ránőni az implantátum felszínére, ami erős, 
csontos rögzítést eredményez. Ezt a folyama-
tot másfél havonta röntgenfelvételek segítsé-
gével ellenőrizzük. az első fogak helyére erre 
az időszakra ideiglenes pótlást készítünk, 
vagy saját fogak vagy ún. azonnal terhelhető 
implantátumok felhasználásával. Ha a gyógy-
ulás rendben lezajlott, a csavarokat felszaba-
dítjuk az íny alól, ínyformázó csavarokkal ki-
alakítjuk a majdani koronáknak a megfelelő 
ínyformát. Ezután lenyomatot veszünk és el-
készítjük a rögzített fogpótlást. a csavarok és 
a rájuk készített pótlás hosszú élettartamát 
csak megfelelő, alapos szájápolással és rend-
szeres kontrollal lehet biztosítani.  (x)

Nyerje 
vissza

egészséges
mosolyát 

Ön is!

Borkuckó

Lepje meg 
névnapjukat ünneplő 
férfi szeretteit, ismerőseit  
a Borkuckó választékából!
Cím: 2200 Monor, Piac tér 
Telefon: 20/9-240-878
Nyitva tartás: kedd-péntek: 10-17,
                         szombat: 7-12

Minőségi borok
Ajándéktárgyak
Díszcsomagok
Gravírozás
Cégeknek 
         repitermékek
Borok egyedi 
         címkézése
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A legolcsóbban és a leggyorsabban!
MEGlEpETéSEk hElyETT

 06-70/3-595-595 
Diákoknak és nyugdíjasoknak igazolvány 

felmutatása után óriási kedvezmény!
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MúltunkA monoriAk viselt dolgAi (Xiii.)
A szekér és a kocsi jelentősége a vasúti közlekedés megjelenésével Monoron 
sem csökkent. Sőt, a terménykereskedelem növekedésével, az árutermelés 
dualizmus kori kiteljesedésével, a malomipar megszületésével tovább növekedett.

elején, a zsilip (ma kiss Ernő) utcával szem-
ben volt. Lapozzuk fel az immár 150 éves fel-
jegyzéseket! Megtudhatjuk: az első tételek 
1858. augusztus 20-án íródtak. szép vörös 
viasz pecséttel, benne M j monogrammal 
(a betűk között hatküllős kerékkel díszítve) 
kezdődik a dokumentum. a mester úr tete 
puszta, Gomba, Bénye, káva, Vasad, Üllő, 
Gyömrő, Mende, rákoscsaba, Budapest és 
Gyöngyös települések gazdáit örvendeztet-
te meg munkáival. 

különféle kocsikat gyártott

 a felsorolásban kis, nagy, igás, fatengelyes, 
vastengelyes, bort hordó, cukros és nyújtott 
kocsik szerepelnek a szekér, könnyűszekér 
elnevezésekkel együtt. (Ez utóbbi hossza 
6,5 sukk; 1 sukk = 32 cm.) sárhányós kocsit is 
készített. Ennek nagy keletje volt a monori 
vásárokon. a nagyobb megrendelések mel-
lett faeke, taliga, szántó taliga, fogas borona, 
„szántó tésla és csikojtyus tésla, vidats eke, 
rakoncza (a kocsi oldalait tartó rúd), nagy, 
nyomtató, arató és sűrű gerebje, járomfej, 
gerendej” (az eke gerince) nevű faeszközök 
kerültek ki a műhelyből. a szőlősgazdáktól, 
kereskedőktől elfogadott igények: hordók, 
borsutuk (prések), kapcsosfák, puttonyok. 
De a molnároknak is dolgozott, akiknek ros-
tát, fédert, karfát, rosta garádot, garád fene-
ket, pitte rázót, puttonyt, a szélmalmokhoz 
csigát gyártott. 

a háztartásokat ugyancsak kiszolgál-
ta káposztáshordóval, sróffal (menetes fa-
orsó), dagasztószékkel, ágytokkal, bélfával, 
kollóval (kerekes gyermekjáróka), továbbá 
bárdok, fejszék, balták, szekercék, dohány-
vágók, kaszák, kapák fa részeinek cserélé-
sével. Még a vasrészeket is megköszörülte. 
a kutakhoz elvállalta az ágasfa, deratengely, 
kútkerék, kúthenger és csiga előállítását. a 
megrendeléseket nevesítette. Íme néhány 
példa: „tekintetes Balla Zádor urnak kuthoz 
tengej és vágás… Herodek Istvány Ur hoz 
kutkerék, esztergált csiga 1863 mártzi 18-
án… Kerek János ügyvéd ur részére… egy 
kut kerekett…” Ebben az időben elődeink 
többsége gémeskutat használt. a kútkávát, 
ágasfát, gémet, ostorfát többnyire házila-

a megtermelt búzát, rozst, árpát, zabot 
szalmástól, kalászostól szekérrel hordták a 
földekről a lovakkal végzett cséplés helyé-
hez, később a cséplőgéphez. innen aztán a 
„szem” szekéren folytatta útját a vasúthoz 
vagy a padlásokra, kamrákba, hombárok-
ba, majd a malomba, és onnan vissza im-
már liszt formájában. De adott feladatot a 
szekereknek a kukorica, burgonya, cukor-
répa és marharépa szállítása is. no meg a 
széna, lucerna, szálastakarmány, dohány, 
repce, kender, len, tűzi- és épületfa, vető-
mag, vályog, tégla, kő és a parasztgazda-
ságokban a trágya.

a monori bognároknak, kovácsoknak 
akadt tehát dolguk. az igazi nagy feladat a 
bognárműhelyben kezdődött. a kocsi há-
tulja alul még az egyszerűbb teendők közé 
tartozott; ennek fő fa alkatrészeit a nyújtó, a 
hátsó ágas és a tengelyág alkották. Bonyo-
lultabb volt a kocsi elejének alsó szerkeze-
te, amely a hámfákat, rúdnyílást, rúdszöget, 
rúdszárnyat, felhércet (förhércnek is mond-
ják), elsőtengelyágyat, fürgetőt és a juhafát 
jelentette. Úgyszintén igényes bognármun-
ka a négy kerék elkészítése: a kerékagy esz-
tergálása, a talpfák és a küllők kifaragá-
sa, összeállítása. szép feladatnak bizonyult 
a két szekéroldal, az első és a hátsó sarog-
lya munkálata. Befejezésül a lőcsök szilfából 
való kifaragása történt.

ötvennégy kerékgyártó céh

Honfoglaló elődeink használtak állatok von-
ta kerekes járműveket, s szekérkészítő mes-
tereik is voltak. a kerék, az oldal és a derék 
szavunk finnugor tőből származik, a tengely, 
a szárny török eredetű. a „corrus kochy” 
(kocsiszekér) kifejlesztése a komárom me-
gyei kocs községben élt szekérkészítők ér-
deme. a Duna–tisza közén különbséget 
tettek a szarvasmarha (ökör, bivaly, tehén) 

BÚTORVILÁG-HÁZ 06-29-614-030 30 30 00 00 00 00

Az árak az áfát tartalmazzák!

06-29-441-305
06-24-461-203

59.990 Ft

34.990 Ft
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74.990 Ft 129.990 Ft 71.990 Ft

154.990 Ft
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Másolók, multifunkciósok értékesítése, bérbeadása.

Nyomtatókazetták, tintapatronok forgalmazása.
Színes másolás, nyomtatás (A3-as is).

Nyomtatás, laminálás, spirálozás.

www.tonervaros.hu

gosan fabrikálták. az ostorfa végére került a 
kovácsolt hankalék (vasalás). Erre rögzítették 
a többnyire vásárokon beszerzett favödröt. 
a szekérkerékagyat, a talpat és a lőcsöt szil-
fából faragták. Maurer józsef is így cseleke-
dett: „1867-ben Bekker Tonihoz kerekekre tal-
pat tettem szilfából… Baki Istvány uramhoz 
szilfa lötsöt csináltam, adott szilfát… 1866-
ban Rikter László Ur hoz 2 lötsöt szilfábul csi-
náltam… szilfa kapható szetsön a Pataji 
Gergelnél.”

a nagy előd családi életéből ennyit tu-
dunk: Maurer józsef és neje, Tesszári Má-
ria tartotta keresztvíz alá Károly nevű gyer-
meküket a római katolikus templomban. 
az öreg mester 1884. június 9-én halt meg. 
Fia folytatta a bognárságot. inasokat is ne-
velt a szakma fortélyaira. például Rubes Fe-
rencet bognár tanulónak szerződtette 1883-
ban, május hó 21-től számítva három évre. a 
kontós könyv bejegyzése szerint „azzal a fel-
tétellel, hogy semmit nem ad, a terheket az 
atyja, Rubes Ignácz fogja viselni”.

Gyermekkoromban (1940–1950) még 
nagy keletje volt a szekéren való szállítás-
nak, közlekedésnek. szívesen emlékezem 
vissza a lovas kocsizás élményeire ebben a 
mai autós világban!

Forrás: Pest Megyei Levéltár Bp.; Monori Fü-
zetek 15. szám, 1988, szerkesztette: Burján Ist-
ván; Monori krónika 1998; Dr. Jekelfalusy Jó-
zsef címtár, Főv. Szabó Ervin Könyvtár, Bp.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

vonta szekér és a lófogatolású kocsi között. 
az erdélyi faragó specialisták a székelyföl-
dön még a XiX. század végén is a kerék, fa-
villa, járom és szekér gyártásából éltek. az 
ilyen szakosodás már az árpád-kori falvak 
szolgáló népeinek körében kialakult. az el-
múlt századokban Magyarországon a kerék-
gyártóknak ötvennégy önálló céhszervezete 
volt. De háziiparszerűen – csaknem 300 köz-
ségben – több mint háromezren foglalkoz-
tak gazdasági eszközök készítésével. Önál-
ló bognárcéh pest–pilis–solt vármegyében 
kecskeméten 1783-ban, nagykőrösön 1803-
ban alakult. a monori céhlevél tulajdonosa, 
helybéli „atyamestere” (1841-ben) valószí-
nűleg Budához tartozott, ahol már 1697-től 
működött bognár céh.

bognármunka monoron  
a XiX. században

a XiX. század második felében készült 
címtár (dr. Jekelfalusy Józsefé) a monoriak kö-
réből 14 bognárt említ: Bajkai Sámuel, B. Sán-
dor, Bajkay István, Balázs János, Balog Ambrus, 
B. Ferenc, Domonyi Sándor, Fekete András, F. 
István, Huszár István, Kovács Lajos, Merpacher 
Mihály, B. Molnár Sámuel, Löbi Nagy József.

Ha betekintünk egy korabeli bognármű-
hely kontós könyvébe (a hitelben végzett 
munkák nyilvántartásába), máris megtud-
juk, mennyi mindent végzett egy bognár-
mester. (köszönhetjük ezt dr. Vitálisné dr. 
Zilahy Lídia kutatómunkájának.) például 
Mauer József, akinek előbb a nyíl (ma Hu-
nyadi jános) és a Fegyver (ma Baross Gá-
bor) utca között, a Borzsák- és a pásztortelek 
mezsgyéjén létesült műhelye. később a ját-
szó (ezt követően Vásártér, majd Werbőczy), 
ma Dózsa György utcában bérelt műhelyt. 
E telken jelenleg a Gazdakör épülete áll. Vé-
gül saját házában rendezte be a bognársá-
got, amely az iskola (ma Mátyás király) utca 

a „jászai téri Óvodás Gyermekekért 
közhasznú alapítvány” tájékoztat-
ja a nyilvánosságot, hogy a 2006. évi 
személyi jövedelemadó egy százalé-
kának felajánlásából a bevétel, bank-
kamattal együtt 329 765 Ft. a kiadás: 
15 080 a bankköltségre, valamint 157 
640 Ft óvodai eszközök vásárlására. a 
2007. évi eredményt, amely így 157 045 
Ft, az alapítvány tartalékolta a szám-
láján, mert a 2008. évben jóváírandó 
egy százalék felajánlásával együtt, na-
gyobb összegű ráfordítást tervez.

köszönjük minden adományozó 
alapítványunknak nyújtott anyagi tá-
mogatását!

Az alapítvány kuratóriuma

tájÉkoztató

FELNŐTTKÉPZÉS!
2009. márciusban

Az OKTATÓBÁZIS Kft. (Eng. sz: 13-0285-05)  
OKJ-s tanfolyamokat szervez az alábbi szakmákban:

Kereskedő boltvezető,  Eladó, Kereskedő
A tanfolyamok helyszíne: Monor

Részlet�zetési kedvezmény!
Információ, jelentkezés:

Tel: 06 30 2440 646, 06 20 9772 483

a Dr. Gombos Matild alapítvány köz-
hasznúsági jelentése 2007-2008. évről.

nyitó pénzeszközök: 421 846 Ft 
(2007), 585 628 Ft (2008). Bevételek:  
173 382 Ft (2007), 442 279 Ft (2008). 
kiadások: 9 600 Ft (2007), 444 351 Ft 
(2008). záró pénzeszközök: 585 628 
Ft (2007), 583 556 Ft (2008).

Bevételek megoszlása: támogatás 
magánszemélytől: 0 Ft (2007), 12 000 
Ft (2008). támogatás jogi személytől: 
0 Ft (2007), 134 000 Ft (2008). Magán-
személyek adójának 1 %-a: 166 258 
Ft (2007), 287 559 Ft (2008). Banki ka-
mat:  7124 Ft (2007), 8720 Ft (2008).

kiadások megoszlása: Banki költ-
ségek: 9600 Ft (2007), 9351 Ft (2008).
rendelőintézet támogatása: 0 Ft 
(2007), 435 000 Ft (2008). 
 az alapítvány 2007–2008. évben 
költségvetési és önkormányzati tá-
mogatásban nem részesült. tárgyi 
eszközökkel nem rendelkezik. Ve-
zető tisztségviselők javadalmazás-
ban nem részesültek. az apEH által 
átadott pénzeszközök a szakorvosi 
rendelőintézet támogatására hasz-
náltuk fel.

Varga Jenő kuratóriumi elnök

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

HÚSVÉTI SONKA-VÁSÁR!
Kínálatunkból:
Hagyományos füstölésű SONKA, TARJA, CSÜLÖK, SZÍVSONKA, 
PARASZTLAPOCKA, PARASZTSONKA
MERT NEM MINDEGY, HOGY MIT VESZÜNK ÉS MIT ESZÜNK!

ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUK!
Nyitva: H-P: 07-18, Sz: 07-12

persze, ha a tetten ért illető úgy ítéli meg, 
hogy ő mégsem akar zsarukkal találkozni, 
akkor valószínűleg nem is fog, mert arány-
talan erőszakot tilos alkalmazni. nincs jog-
szabályban egyértelműen letisztázva, hogy 
nekünk, mint jogos tulajdonosoknak mi a 
jogunk. Előttem van a kép, mikor pszicho-
lógusi technikával addig győzködjük ver-
bálisan a tolvajt, amíg megtörik, és zokog-
va tépi a mellén a ruhát a megbánástól, és 
még ő sürgeti a mielőbbi bilincselést. Eset-
leg megkínáljuk kávéval, aprósüteménnyel 
és természetesen nem illetjük bántó kifeje-
zésekkel se őt, sem a kedves édesanyját, hát 
még a származását, nehogy becsületsérté-
si per legyen belőle. Fura ez az egész, még-
sem akarok Magyarországon amerikát. Én 
csak nyugodtan, biztonságban szeretném 
tudni a gyerekeim életét.

Másik témánk falopási híréből pedig 
cigányozás lett, amely ugyan a brutális 
Cozma-gyilkosság óta lassan kettészakítja 
az országot, mégse hittem volna, hogy ne-
kem is kijut belőle. Ugyanis egy kedves ol-
vasónk helyettem gondolkodott, jelezvén, 
hogy én az „alsóbb réteg” kitétellel bizo-
nyára a cigányokra gondoltam. szépremé-
nyű szociológia és szociálpolitika tanára-
im a fejüket fognák, ha elmesélném, hogy 
a szegénységet valaki azonosítja a cigány-
sággal. közölnöm kell azzal, aki ezt a néze-
tet vallja, hogy az alsóbb réteg sajnos egyre 

szélesedik, és ez a folyamat egyenes arány-
ban halad a pénzügyi válság kibontakozásá-
val. Még csak szakértőnek se kell lenni, hogy 
ezt megjósoljuk. Eljön az idő, mikor nem 
ennyien fognak halálra fagyni az országban, 
mint mostanság. a falopás pedig régen sem 
a cigányok privilégiuma volt; sok tanyán élő 
ember járt ki az erdőbe tűzrevalót gyűjte-
ni. Ha már a falopásnál tartunk, a napokban 
csíptek nyakon egy csgmk-t. (családi gaz-
dasági munkaközösség – S. T.) apa és két 
fia izzadtak meg a kemény munkában, mi-
kor a strázsa egyik önkormányzati tulajdo-
nú szakaszán abriktolták a fát szorgalma-
san. Balszerencséjükre épp arra járt a körzeti 
megbízott, aki viszont nem habozott lefü-
lelni őket. az eljárás során elmondtak még 
néhány hasonló cselekményt, és bár ezek 
mind szabálysértési értékre történtek, még-
is esetleg megállapítható az üzletszerűség, 
ami bűncselekménnyé változtatja az ügyet. 
Mint mindig, most is mindenki arra gondol, 
akire, amire csak akar, a kérdést nyitva hagy-
juk, és nem kérünk megfejtést a szerkesztő-
ségbe. 

rablások

Hajdan, mikor még viszonylag nyugodtan 
tudtunk akár éjszaka is közlekedni az utcá-
kon, kiemelt eseménynek számított, ha va-
lakit kiraboltak. Emlékszem, a nyolcvanas 
évek vége felé a BrFk-n külön megemlí-

tették a fővárosi eseteket az összes kerület 
járőröknek szóló eligazításán, de aztán mi-
vel mindennapossá vált, így nem volt értel-
me minden rablást külön közreadni. Monor 
sem kivétel, sajnos a közterületi bűncselek-
ményeknek ez a fajtája is rontja a statiszti-
kát, arról nem is szólva, hogy a biztonság-
érzet is egyre rosszabb ezáltal. szerencsére 
az esetek jó részét a helyi zsaruk felderítik, 
mint például azt, amely nem volt szokvá-
nyosnak mondható. Egy középkorú férfi 
múlatta estéjét egy augusztusi napon, mi-
kor egy hatfős csoport kiszemelte magá-
nak. nem tudni, miért pont őt, hiszen az „al-
sóbb réteghez” tartozik, nincs vagyona és 
nem hord sok pénzt magánál, ez látszik is 
rajta. talán könnyű prédának látszott, ezért 
becserkészték. a vasútállomás környékén 

kezdték kóstolgatni, pénzt kértek tőle, de 
persze ő nem adott, hanem riadtan bement 
az egyik szórakozóhelyre, hátha ott békén 
hagyják. a csapat követte, de különöseb-
ben nem zaklatták. amikor viszont távozott, 
ismét megtalálták és körbefogták. jöttek a 
szokásos fenyegetések. Ezeket nem szük-
séges felsorolni, hiszen általában minden 
rablásnál hasonlóak hangzanak el. Lényeg, 
hogy a fenyegetés hatására átadta a pénz-
tárcáját a benne lévő néhány ezer forinttal 
és talán még örült is, hogy ennyivel megúsz-
ta. az ügyet januárban sikerült felderíteni, az 
elkövető előzetes letartóztatásban van, bár 
kissé nehezményezte, hogy egy nyári bal-
hé miatt zaklatja a rendőrség. tájékoztatá-
sul közlöm azokkal, akik bármilyen bűncse-
lekményt követtek el vagy szándékoznak a 
közeljövőben elkövetni, hogy minden ilyen 
cselekménynek elévülési ideje van, amely 
lejártáig számíthatnak a felelősségre vonás-
ra. Egy másik rablási ügy elkövetője is rácsok 
mögött számolja már a napokat. Ő a vona-
tokra specializálódott, amelyeken addig 
ijesztgette késével a fiatal srácokat, amíg 
azok oda nem adták neki a mobiltelefonju-
kat vagy más értékeiket. a náluk csak egy-
két évvel idősebb rabló nem most kezdte az 
ipart. tizennégy évesen már a hatóság előtt 
kellett állnia zsarolások, lopások miatt. re-
méljük, ha letöltötte a büntetését, felhagy 
ezzel az élettel, és dolgos, becsületes ma-
gyar állampolgár válik belőle. 

lop(a)kodás

nem véletlenül írtam így a címet, hiszen 
aki lopni megy, az javarészt nem szere-
ti, ha kíváncsi szemek követik nyomon 
áldatlan tevékenységét. Beszámoltunk 
annak idején arról, hogy a Bocskai és a 
kossuth utca sarkán egy fiatalokból álló 
csoport agyba-főbe vert egy helyi férfit, 
aki előzőleg tetten érte őket a saját kert-
jében, mikor onnan lopni akartak. idá-
ig kergette őket, de itt visszafordultak és 
nekitámadtak.
 akkor elfogták az elkövetőket, közü-
lük az egyik most szabadult az előzetes 
letartóztatásból. nem ült sokáig a fene-
kén, hanem két társával egy pénteki na-
pon meglátogattak egy házat az ottho-
niak távollétében. az ajtót betörték, de 
nem tudtak sokra jutni, mivel több tanú 
látta őket, akik értesítették a rendőröket. 
Volt hosszú kergetőzés, lihegés, kiabálás, 
mire elkapták a menekülőket. ám ekkor 
közölték, hogy kifogyott a benzin a kocsi-
jukból, és csak üzemanyagot kerestek. az 
már szinte nem is fontos, hogy egyikük-
nek sincs vezetői engedélye. 
 Lényeg, hogy a zsaruk tették a dolgu-
kat, őrizetbe vették őket és előterjesz-
tést tettek az előzetes letartóztatásra. s 
most jön a csavar a történetben! az ille-
tékes hatóság képviselője úgy értékelte, 
nem kell attól tartani, hogy a fogda sza-
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2008. május havi
beköltözési lehetőséggel.

Érdeklődni lehet a 
06-20/9228-267-es

telefonszámon.

gát még szinte magán hordó ifjú újabb 
balhéba fog keveredni, ezért szabadláb-
ra helyezte. no comment.

hamis a forint

Manapság, mikor a forint-euro arány egy 
a háromszázhoz, elég viccesnek tűnik, 
hogy ezt a hanyatló fizetőeszközt bár-
ki is hamisítani akarja. ám a jelek sze-
rint még mindig van ázsiója a jó öreg fo-
rintnak. a kilencvenes évek elején, mikor 
egy átlagos havi fizetés 20-30 ezer forint 
volt, nem hittük, hogy húsz év múlva ez 
a havi fizetés a gázszámla alig harma-
dára lesz elég sok helyen. kell tehát be-
lőle bőven az élethez, és ha becsületes 
úton nem juthat hozzá az ember, bizony 
van, aki elkezdi sokszorosítani. Már több-
ször felhívtuk a figyelmet a hamis ban-
kókra, de újabban ismét nagyarányú ha-
mis pénzt terítenek körzetünkben, ezért 
újra tolmácsoljuk a rendőrség felhívá-
sát, amely nagyobb odafigyelésre ösz-
tönöz. Leginkább a húszezres, a tízezres 
és az ötezres bankjegyeket érdemes, de 
azért a kétezreseket sem árt tüzeteseb-
ben megvizsgálni. Ha gyanús lesz vala-
melyik, célszerűbb a hatóság segítségét 
kérni, mint később megpróbálni elsütni 
valahol. Ezzel kínos percektől kíméljük 
meg magunkat. 

Sipos Tamás

Mindennapossá váltak a közterületi rablások
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SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

A MAGYAR MÁLTAI 
SZERETETSZOLGÁLAT 
Monori Csoportjának felhívása
Segítségüket kérjük

adományozásában!
hétfőn és szerdán 15-17 -ig.

Folytatás az 1. oldalról
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AKCIÓS termékek 
március hónapban:

BIOLUX 10 kg cicaalom 480 Ft
Forgács alom 8 liter 150 Ft
Forgács alom 100 liter 900 Ft
Chappi kutyatáp 10 kg 2 550 Ft 
HEKTOR Junior 10 kg kutyatáp 2 200 Ft
Turbó Dog 10 kg kutyatáp 1 420 Ft
Berci kutyakonzerv 1240 gr.  240 Ft

MEMO-FOOD Kft. 
Tel./fax: 29/411-050

Kutya, macska, 
rágcsáló, papagáj, 
tavi- és akváriumi 

hal, valamint 
galambeledelek
és felszerelések

szakáruháza. 

Nyitva tartás 
a téli időszámítás 

ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1800 

Szombat: 730–1400  

Vasárnap: zárva

TÖRZSVÁSÁRLÓKNAK 
márciusban minden 
                felszerelésre    5+5% 
       kedvezményt biztosítunk!

PRÉMIUM KUTYAELEDELEK SZÉLES VÁLASZTÉKA EGY HELYEN!

Monor, Ady Endre út 47-49.

MEMO HOBBI ÁLLATELEDEL
ÉS FELSZERELÉS SZAKÜZLET

EÜA veleszületett csíPőFicAmról
Monor város Szakorvosi Rendelőintézetében hetente kétszer 
vehetik igénybe a betegek az ortopédiai ellátást.

a lelettel kontrollt javasolunk. az elváltozás 
gyanúja miatt mindenképpen ajánljuk a csí-
pők pelenkázását terpesz rugipelenkával. 
Ha az eltérések egy hónap múlva még min-
dig fennállnak, szükség lehet az ún. pavlik-
kengyel használatára, mely a csípőízületet 
egészséges helyzetben rögzíti, de a csecse-
mő mozgását nem akadályozza. Makacsabb 
vagy súlyosabb esetekben egy hónapig kel-
lő pozícióban, súllyal történő húzás jön szó-
ba. az eredménytelenség műtéthez vezet-
het, melynek során mesterségesen kerül a 
combcsont feje a csípőcsont megfelelő ízü-
leti felszínéhez. 

Hangsúlyozzuk: az időben felismert és 
helyesen kezelt enyhe csípőficam néhány 
hónap alatt meggyógyulhat. a szűréssel 
nemcsak a csípőt tekintjük meg, hanem a 
lábfejet is. Gyakori az ún. dongaláb, mely-
nél fixált, a vizsgálatnál nem korrigálható, 
jellegzetes, befelé forduló lábdeformitást 
látunk. itt elsőként a gipszelés jön szóba, 
majd makacsabb esetben a műtéti beavat-
kozás. szintén fontos szempont, hogy mi-
nél korábban észleljük az elváltozást a ke-
zelés sikere érdekében. amennyiben a 
méhűrben felcsapott a lábfej, akkor lábtor-
nát javaslunk, hiszen ez elegendő a korrek-
ció eléréséhez. Egyéb ortopédiai eltérések 
is kiderülhetnek: felső végtagi malformáció 
(fejlődési rendellenesség), mellkas defor-
mitás, gerincelváltozás.

a fejlődés későbbi szakaszában, 4–5 hó-
napos korban a szűrést megismételjük. ak-
kor a fentiek újbóli elvégzése mellett már a 
mozgásfejlődést és az izomtónust is lehet 
vizsgálni. az első vizit után három hónapra 
kérjük vissza a gyermeket, mert a jelenle-
gi szabályok szerint három hónapon belül 
nem szükséges újabb beutaló, s így a szü-
lő jöhet az előző lelettel. a kisgyermekko-
ri utolsó vizsgálat a stabil járáshoz kapcso-
lódva (a megtanulást követően) a járáskép 
szimmetriájára, harmóniájára összponto-
sul. a későbbiekben a szülők érdeklődése 
a lúdtalpasságra irányul.

Dr. pék Gábor – monori rendelésével – 
a régiós családok helyzetén könnyít, hiszen 
nem kell Budapestre utazni a kisbabával. 

P. Ibolya

Dr. Papp Gábor kedden, dr. Pék Gábor pedig 
szerdán fogadja a beutaltakat – előzetes idő-
pont-egyeztetéssel. ilyenkor kerül sor arra az 
új szűrővizsgálatra, amellyel felfedhető az 
esetleges veleszületett csípőficam.

pék Gábor ortopédus szakorvos har-
madik éve jár Monorra a fővárosból, ahol a 
MáV-kórház rendelőjében is dolgozik. Hi-
vatása gyakorlása közben ars poeticája se-
gíti: nem a betegséget, hanem a beteget 
kell gyógyítani. szeretné, ha ez a körzetünk-
ben még újnak számító lehetőség sok édes-
anya homlokán kisimítaná a ráncokat. Ezért 
osztjuk meg a kedves olvasóval a kórral és a 
vizsgálattal kapcsolatos tudnivalókat – dok-
tor pék Gábor leírása alapján.

a kórkép neve veleszületett csípőficam. 
Lényege: az újszülöttek egy részénél fejlet-
len a csípőízület. az ízületi lazaság hatásá-
ra könnyen kialakulhat az ízületben ficam; 
a combcsont feje elmozdulhat a medence-
csont ízületi felszínéről, a vápáról. Ennek fo-
kozatai: a nem teljes ficam – a vápa kis mér-
tékben fejletlen, laposabb (dysplasia); laza 
csípő; félficam (subluxatió); teljes ficamodás. 

a csípőficam oka nem ismert; az ere-
det kérdése kongresszusok közismert vi-
tatémája. kialakulásában valószínűleg 
öröklött hajlam is szerepet játszik. Egyes 
családokban halmozottan fordulhat elő. 
statisztikai tény, hogy lányoknál gyako-
ribb (1: 5–6). sokszor egyéb fejlődési rend-
ellenességeket kísér az elváltozás (pl.: 
dongaláb, ferdenyak, nyitott gerinc). 

tünettanára jellemző, hogy születés-
kor ízületi lazaság észlelhető, és egyes ese-
tekben az ízületi felszínek sem egymásnak 
megfelelően helyezkednek el. amíg a gyer-
mek nem kezd el járni, nincsenek – a laiku-
sok számára – zavaró tünetek. ortopédiai 
vizsgálatkor azonban ún. kattanó csípő ész-
lelhető: a combcsont feje a gyermek comb-
jának szétfeszítésekor elmozdul a csípő-
ízületből, kattanó hang mellett (ortolani 
tünet). Megfigyelhető továbbá, hogy a cse-

csemők végtagjai nem egyenlő hosszúak; 
a combon és a faron található redők nem 
egyformák; a gyermek a kóros oldalt kevés-
bé mozgatja. Ha a gyermek járni tanul, meg-
jelenik a jellegzetes kacsázó járás. idősebb 
korban az életkorhoz képest korábban je-
lentkeznek az ízület kóros elváltozásai; pl. 
csípőízületi porckopás, mely akár korai pro-
tézis-beültetéshez is vezethet. 

a korán megkezdett megfelelő terápia 
sikeressége miatt érték el hazánkban (né-
hány évtizede) ortopédusok, hogy a szülé-
szeteken még újszülött korban, majd 4–6 
hetesen, valamint 4–5 hónaposan rutinsze-
rű csípőszűrés történjen. az időben felis-
mert ficam jobb gyógyhajlamú, mint a nem 
észlelt. a veleszületett csípőficam korai fel-
ismerésében, megelőzésében rendkívül 
fontos ez a szervezett szűrővizsgálat! 

a vizsgálat gyors, egyszerű, nem mű-
szerigényes, de lényeges a fentebb említett 
okok miatt. Először az előzményadatokat 
rögzítjük. Mennyivel született a baba; sima 
szülés volt-e avagy császármetszés; előfor-
dult-e a családban csípőficam (ez az örökle-
tesség kérdése miatt fontos); a szülők észlel-
tek-e bármi kórosat? például mozgásában 
elhanyagolja-e a kisded valamelyik végtag-
ját; csak egy felé: jobbra vagy balra néz-e? 

Ezt követi a megtekintés: redőaszim-
metria látható-e (önmagában egy jól fej-
lett gyermeknél kisfokú redőaszimmetria 
nem kóros); spontán mozgás van-e, végtag-
hosszkülönbség megfigyelhető-e. a funkci-
onális teszt az utolsó vizsgálat, melynél kide-
rül, hogy fennáll-e a ficam; laza vagy kötött 
inkább a csípő. ilyenkor az egyik csípőt fixált 
állapotban tartjuk, a másikat terpesztjük, s 
közben gyűrűsujjal egy kisebb nyomást al-
kalmazunk a nagytompor tájra. Ha kattan a 
csípő, nagy a valószínűsége a ficamnak. 

Ultrahangvizsgálatra csak kellő indokkal 
– s gyanú felmerülésekor – küldjük a piciket. 
Ezzel objektív megállapítást nyer az ész-
lelt csípő érettségi foka. pozitivitás esetén 

Március 6. 15.30
 Művelődési Ház
 Bartos Erika, a népszerű anna, peti és 
Gergő, valamint a Bogyó és Babóca könyv-
sorozatok szerzőjének diavetítése. az elő-
adás után megvásárolt mesekönyveket 
Bartos Erika a helyszínen dedikálja. Belé-
pőjegy: 800 Ft, 3 éves kor alatt az előadás 
megtekintése ingyenes.
Március 8. 18 óra
 Művelődési Ház
 színházi délután a Művelődési Házban: 
janika és időutazás című előadások. közös 
belépőjegy: 800 Ft
Március 9. 15 óra
 Vigadó, oktatóterem
 Dr. Kocsis Gyula néprajzi előadása. a be-
lépés díjtalan.
Március 10. 15 óra
Vigadó, díszterem
 Helytörténeti előadássorozat iV.: dr. Csá-
ki Tibor esperes-plébános – a monori kato-
likus egyházközség múltja és jelene cím-
mel. az előadáson a részvétel ingyenes.
Március 12. 18 óra
 Vigadó, díszterem
 Szalók Edit természetgyógyász előadá-
sa: „azzá válsz, amit megeszel” – Emész-
tőrendszeri betegségek címmel. Belépő-
jegy: 500 Ft

ajánlóA vigAdó mÁrciUsi ProgrAmjA
Március 14. 18 óra
 Vigadó
 Megemlékezés Monor várossá avatá-
sának 20 éves évfordulójáról. kiállítás-
meg nyitó a város elmúlt 20 évéről a 
Monorért Baráti kör együttműködésé-
vel. Ünnepi műsort a józsef attila Gim-
názium és szakközépiskola irodalmi 
színpada ad. Ünnepi beszédet monda-
nak: Kovács Benő, a várossá avató okle-
vél átvevője és Pogácsás Tibor polgár-
mester.
Március 14. 18 óra
 Művelődési Ház
 a Monori strázsák néptánc Egyesület 
táncháza.
Március 15. 10.30
 Kossuth-szobor
 Ünnepi megemlékezés az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharcról. Ünnepi 
műsort ad az ady Úti általános iskola szín-
játszó csoportja. Ünnepi beszédet mond: 
Pogácsás Tibor polgármester 
2009. március 18. 10 és 12 óra 
 Vigadó, díszterem
 ifjúsági hangversenysorozat, közre-
működik a pest Megyei szimfonikus ze-
nekar. Bérleteken kívül jegyek kizárólag 
március 6-ig, előzetes megrendelésre 
kaphatóak. 

2009. március 20. 18 óra
 Vigadó, díszterem
 a költészet világnapja; Hobo: Francois 
Villon az akasztottak balladája című elő-
adása. Belépőjegy: 1900 és 1400 Ft.
2009. március 24. 15 óra
 Vigadó, díszterem
 Helytörténeti előadássorozat V.: Vásár-
helyi Géza – Új monori emlékhelyek, kato-
nák, hősök, szenvedők, írók, költők, emlé-
kezők. a részvétel ingyenes.
2009. március 28. 18 óra
 Vigadó, díszterem
 Mocsári Károly tavaszköszöntő hang-
versenye. Válogatás Liszt Magyar rapszó-
diáiból. a rendezvényt a nemzeti kultu-
rális alap támogatja. Belépőjegy: 1500 és 
800 Ft.
2009. április 1. 10 és 12 óra
 Vigadó, díszterem
 ifjúsági hangversenysorozat. közremű-
ködik a kolompos együttes. Bérleteken kí-
vül jegyek kizárólag március 6-ig, előzetes 
megrendelésre kaphatók!
2009. április 3. 14 óra
 Vigadó, díszterem
 iskolák közötti sakkverseny. jelentkezé-
si határidő: 2009. március 14.

Információ, jegyrendelés:
a 06-29-413-212-es telefonszámon, vagy a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
honlap:  www.vigadokft.hu 

Tavasz – salaktalanítás, lúgosítás
Naturland:
 Salaktalanító �lteres tea 600Ft
 Mate �lteres tea  500Ft
 Halolajkapszula 1500Ft
 Magnéziumkapszula 800Ft
 Svédcsepp  (250 ml) 680 Ft
 Füredi lúgosvíz Ph 9  (5 liter 850Ft)
 Füredi lúgosvíz Ph 9  (2 liter 380Ft)
 Green mix por 2800Ft
 Green mix kapszula 3200Ft

és sok más termék
Szeretettel és szaktanácsadással 
várjuk vásárlóinkat!

TAVASZI AKCIÓ

Natura bolt
Ahol az egészség  

polcairól válogathat!

Monor, Piac tér 
Tel.: 06-20-424-3071
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kosárlabda

0-10-et mutatott az eredményjelző. (a későn 
jövők meg is ijedtek kicsit, de szerencsére 
megnyugodtak, hiszen pozsonyi – feladva 
a pályaelőnyt – idegenben játszott otthon.)  
az első félidőben káprázatosan kosaraz-
tak lányaink. Kocsis Ági mesterien irányított, 
Mészáros Andrea labdalopása és álompasz-
szai, Szűcs Rita zseniális palánk alatti játé-
ka, Németh Ági középtávoli dobásai, Ko-
vács Bernadett lehengerlő játéka, Rácz 
Hanna ziccerei és passzai gyönyörköd-
tették a közönséget. Kocsi Klári is vissza-
tért hosszú sérüléséből, aki a dudaszóval 
dobott kosarával jelezte: megjöttem! Ez-
zel a találattal zárult az első félidő: 12-52. 
Fordulás után csapatunk átvette pozsonyi 
kapkodó játékát, és egy felejthető negye-
det produkált. aztán a 4. negyedben újból 
az igazi Monort láthatta a szép számú kö-
zönség, amely az utolsó percben borzasz-
tóan izgult, hiszen mindenki arra figyelt a 
lelátón, vajon meglesz-e a 100 pont? a 39. 
percben 26-91-nél (kevesen gondolták) egy 
huszáros hajrával Kocsis Bernadett (a me-
zőny legjobbja) teljesítette a nézők vágyát. 
Így a bajnokságban immár 3. alkalommal 
érte el csapatunk a bűvös 100 pontot, és to-
vább robog a bajnoki cím felé. Legközelebb 
éppen nőnapon, 2009. március 8-án, 10 óra-
kor játszik itthon a tatabánya kC-vel. 

egy győzelem, egy vereség
Lezárult az átigazolási időszak, és egyben 
befejezéséhez közeleg nB iii-as labdarúgó-
ink téli felkészülése.  ami a játékoskeretet 
illeti, bár több játékosunkat is csábították 
más egyesületek, végül sikerült együtt tar-
tani a gárdát, így egyetlen távozóként Ma-
gyar tamás igazolt Dabasra. Emellett a fel-
készülés negatív krónikájához tartozik, 
hogy a több poszton is megbízható telje-
sítményre képes Morauszki istván súlyos 
sérülést szenvedett a szigetszentmiklós 
elleni edzőmérkőzésen, így várhatóan 
nem számíthat csupaszív játékára tavasz-
szal a szakvezetés. 

ami az érkezési oldalt illeti, kék-fehér 
gárdánkat fogja erősíteni tavasszal Szluka 
János, aki visszatér pilisről. Valamint ér-
kezett még Fehér Tamás Gyömrőről, Far-
kas Norbert Mezőkövesdről, Csirinyi Zsolt 
Vecsésről. Utóbbi a százhalombatta elle-
ni 3-2-re megnyert találkozón góllal mu-
tatkozott be csapatunkban. szintén az 
MsE színeit fogja erősíteni Michel Victor; 
őt a Vecsés FC érintésével az african stars 
együttesétől igazoltuk.

Varga károly csapata jó előjelekkel vár-
ja a március 9-ei rajtot, amikor is Dabasra 
utazik az MsE. reméljük, megismétlik fia-
ink a 2007/2008-as 3-1-es sikert! 

– Szalai –

kár a második negyedért!
 

női felnőtt kosárlabda-bajnokság, pest me-
gye, 10. forduló: Monor jaG–százhalombatta 
28-40 (10-6, 2-16, 5-8, 11-10)  Monor jaG: 
Burján Nóra (14), Szemők Ágnes (2), Murvai 
Mercédesz (2), Pokornyik Vivien, Kovács Dóra 
(6), Radványi Rebeka, Tamás Timea (4). Edző: 
Veres László.
 kiválóan kezdte az összecsapást ifi jaG-os 
csapatunk a felnőtt bajnokságban. a százha-
lombatta nem tudta felvenni a gyors tempót 
amit lányaink diktáltak. Burján Nóra és Kovács 
Dóri vezetésével 10-6-ra vezettek az első ne-
gyed után. a kis szünetet kővetően agresszív 
védekezésre tért át a látogató és a palánk alól 
is eredményesen kosárlabdázott. Lányaink-
nak szinte minden dobása kiszédült, így 20 
perc játék után 12-22-re alakult az eredmény. 
Fordulás után egyik csapatnak sem ment a 
dobás. nálunk Burján nóra talált csak be, en-
nek ellenére a 31. percben már 17-32-re veze-
tett a „batta”. a gimisek érezték, hogy fárad 
ellenfelük, és félelmetes hajrába kezdtek. a 
36. percben már csak 6 pont volt a két csapat 
között (27-33). azonban az utolsó percekben 
a rutinosabb vendégek végül nemcsak meg-
tartani, de növelni is tudták előnyüket. Végül, 
ha nehezen is, de megnyerték a találkozót. a 
lányok védekezése előtt le a kalappal! Ha a 
támadások is sikerülnek, könnyű győzelem-
mel zárult volna a mérkőzés.

Szalai Zsolt

Foci

        

 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!

Március 3., kedd 16 óra 30:  Monor 
jaG–pozsonyi (Monor, józsef attila 
Gimnázium).
Március 8., vasárnap 10 óra:  Monori 
sE–tatabányai kC (Monor, szterényi 
sportcsarnok). 
Március 15., vasárnap 15 óra: Gyön-
gyösi si–Monori sE (Hatvan, széche-
nyi szki).

Női kosárlabda-mÉrkőzÉsek

pest megye 10. forduló: pozsonyi–Monor 
sE 31-100 (5-28, 7-24, 10-16, 9-32). Helyszín: 
Monor, 70 néző. Vezette: Miklósi, Mádi.

Monor sE: Rácz Hanna (8), Kovács Ber-
nadett (23), Németh Ágnes (15), Szűcs Rita 
(17), Mészáros Andrea (18). Csere: Kocsis 
Klára (4), Nagy Anikó (13), Balku Zsoltné, 
Magócsiné N. Katalin, Kocsis Ágnes. Edző: 
Kecsmarik András.

a 9. furdoló rangadó mérkőzése után 
(Gödöllő –Monor sE 50-65) a sereghajtóval 
találkozott csapatunk, így az összecsapás 
nem ígért nagy izgalmakat. Főleg, hogy az 
odavágón már 102-37-re nyert a Monor sE. 
Már a mérkőzés elején meg is mutatta csa-
patunk, ki az úr a háznál, hiszen a 4. percben 

itt A tAvAsz

Futószáras 
           oktatás, 
Osztálylovaglás, 
Tereplovaglás, 
Lovas kocsikázás

Lovagoltatás   Monorierdőn
    

Monorierdőn 
a Crosspálya mögött

Telefon:
 20/222-8494

MONOR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT!
Lakossági energiatakarékossági hitel

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

A HITEL JELLEMZŐI: LEHETSÉGES HITELCÉL:

-

MIÉRT NÁLUNK IGÉNYELJEN HITELT?

MIÉRT MOST VEGYE FEL A HITELT?

computeres szemvizsgálat 
 SZTK-vény beváltása

kontaktlencse rendelése, illesztése 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

KISS OPTIKA

Úszás

Pest megyei csapatbajnokság

Február 1-jén rendezték meg a pest me-
gyei csapatbajnokság első fordulóját száz-
halombattán.
 Eredményeink: Bokros Blanka 50 m pil-
le és 100 m gyors 1., Botka Dóra 50 m pille 
és 100 m gyors 1., Botka anita 50 m pille 5., 
100 m gyors 4., Városi Brigitta 100 m mell 
1. és 100 m hát 3., Bacskai Csilla 50 m gyors 
és 100 m vegyes 3., Fenyvesi roland 50 m 
gyors 5., ponyi patrik 50 m gyors 7., kovács 
patrik 50 m gyors 3., 50 m hát 7., Bacskai 
attila 50 m gyors és 50 m hát 1., Bokros 
Belián 50 m gyors 6., 100 m vegyes 4., Leé 
ádám tamás 50 m gyors 3. és 100 m ve-
gyes 1., ponyi péter 200 m vegyes 3. és 200 
m gyors 4., séllei Gergő 200 m vegyes 2., 
200 m gyors 1. és 100 m pille 5.
 a csapatunk 4x50 m-es fiú gyorsváltója 
az 1997–98-ban születettek között a 3. he-
lyet szerezte meg (Bacskai a., Leé á., ko-
vács p., Bokros B.).
 a monoriak 4x50 m-es lány gyorsváltó-
ja 1997–1998-ban születettek között a 2. 
helyen végzett (Városi B., Bokros B., Botka 
a., Botka D.).
 a 4x50 m fiú vegyes váltó a 1995–1996-
ban születettek között a 2. helyezett lett 
(séllei G., ponyi p., Bokros B., Bacskai a.).

ismét széP eredmények
Utánpótlás kupa

a hagyományos négyfordulós utánpót-
lás verseny első körével megkezdődött 
a 2009-es versenyévad. több, mint 300 
nyolc–tíz éves gyerkőc nevezett a komjádi 
sportuszodában január 24-én megrende-
zett viadalra.
 Eredményeink:  Bokros Blanka 100 m 
hát és 200 m vegyes 1., Botka Dóra 100 m 
hát 11. és 200 m vegyes 2., Botka anita 100 
m hát 4. és 200 m vegyes 7., ponyi patrik 50 
m mell 9., Fenyvesi roland 50 m gyors 12., 
Bacskai attila 100 m hát 1. és 200 m vegyes 
2. a LEn-ponttáblázat alapján járó kupát a 
fiúknál Bacskai attila vehette át. 

8–11 év közötti úszók  
országos versenye

január 31-én székesfehérváron voltunk. 
több, mint 24 csapat közel 400 úszója állt 
rajthoz. Eredményeink: Bokros Blanka 100 
pille 1., Botka Dóra 400 m vegyes 2., 50 m 
gyors 3. és 100 m pille 4., Botka anita 200 
m hát 2., 50 m hát 6., Városi Brigitta 200 m 
mell 4. és 400 m  vegyes 6., Bacskai atti-
la 400 m vegyes 2., 50m hát, 200m hát és 
100m pille 4., ponyi patrik 50 m mell 10., 
kovács patrik 50 m mell 24., 50 m hát 38.
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Monor városban a (jászai tér környé-
kén) 2 szoba összkomfortos családi ház 
eladó. teljesen téglafalakkal, 60 négy-
zetméter alapterületű, újszerű garázs-
zsal, valamint borospincével. Berende-
zéssel, illetve mellékhelyiséggel. 1143 
négyzetméter telekkel, aminek na-
gyobbik része 2–4 méter magas fenyő-
fákkal parkosítva van. irányár 18 millió 
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Monor Városi Önkormányzat lapja
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Vas-Szerelvény
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tisztelt vásárlóink! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy  

február 1-től a Pető� S. u. 26. szám alatti üzletünk 
átköltözik a Mátyás király utca 15. sz. alatti  

Vas-Szerelvény üzletünkbe.

Régi és a folyamatosan bővülő árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat!



házasságot kötöttek

az elmúlt hónapban Monoron 
öt pár kötött házasságot. 

Állampolgári esküt tettek

Vörös István, Pócs József, Pócs Mária, 
Pócs Péter Ákos, Pócs Szilvia Ivett

monoron hunytak el  

Sáránszki Pál, Radics Sándor,
Simon Henrikné szül. Zánthó Ilona,

Pogácsás Jánosné szül. Paulinusz Mária,
Burján Sándorné szül. Plavecz Margit,
Szőcs Miklósné szül. Danci Erzsébet,

Bán Sándorné szül. Kovács Lídia, Csulák 
Ernőné szül. László Mária Zsuzsánna

aNyaköNyvi hírek
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunkat, 

Bán Sándorné F. Kovács Lídiát
február 10-én utolsó útjára elkísérték, 

sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett férjem,

Bokros Károly
temetésén részt vettek.

Bokros Károlyné

a gyászoló család köszönetet mond 
mindazoknak, akik szeretett édesanyánk,

Török Lászlóné
temetésén részt vettek, és virágot hoztak.

A gyászoló család

köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett férjem, édesapánk,

Szvitek Károly 
sírjára koszorút, virágot helyeztek.

köszönetet mondunk 
kezelőorvosának, dr. Rados Máriának.

Szvitek család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett halottunkat, 

Pogácsás Jánosné Paulinusz Máriát
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot he-

lyeztek, és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett férjem, 

Sági László
gyászmiséjén mély fájdalmunkban 

együttérzésüket fejezték ki.
 A gyászoló család

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett férjemet, édesapánkat, 

nagypapánkat, 
id. Tönköl Jánost

utolsó útjára elkísérték, sírjára
elhelyezték az emlékezés virágait, 

és mély fájdalmunkban 
együttérzésüket fejezték ki.

A gyászoló család

köszönetet mondunk
mindazoknak

a rokonoknak, barátoknak, 
munkatársaknak, ismerősöknek, 

akik szeretett édesanyánk, 
nagymamánk, dédnagymamánk,

özv. Burján Sándorné, 
született Plavecz Margit

temetésén részt vettek, sírjára 
a megemlékezés virágait helyezték el.

A gyászoló család

Gyrosszal, gyrostállal,  
üdítővel, kávéval és teával 
várjuk szeretettel  
kedves vendégeinket 
reggel 8-tól 
az esti órákig.

Gyros büfé
Monoron a Pető� Sándor u. 27/A szám alatt 
                        ( a Munkaügyi Központ mellett)

 

Gépjárművezető-képző Kft.
TANFOLYAM INDUL:

MÁRCIUS 25-ÉN 17 ÓRAKOR
számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára

részlet�zetési 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

forint. Befektető esetén külön megegye-
zéssel. Érdeklődni: 06-29-412-197 számú te-
lefonon (18-21 óra között)

Duguláselhárítás. Lefolyórendszerek 
tisztítása, csatornák tisztítása.  
tel.: 06-30-29-25-644

karácsonyra kapott gyermek fajáróka és 
szobabicikli, az új ár feléért eladó. irányár: 
7000 Ft. tel.: 06-30-233-7243

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

Monoron a Czuczor utcában 
összközműves építési telek eladó. Érd.: 
06-20-314-3798

Fiatal kreatív szakácsot keresünk 
monori éttermünkbe azonnali kezdés-
sel. tel.: 06-20-965-0809
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ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es f őúton

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

Akciós árak március 9-től 21-ig

csirkemell� lé

890,-

Vegyes belső

 290,-

Egyéb forgalmazott termékek:

Bőrös császárszalonna

590,-

Csirkecomb

550,-

Kockázott bacon790,-

Füstölt csülök

790,-

Miklósi parasztkolbász

790,-

Tyúk

Sertés tepertő
890,-

Ticket Restaurant és Sodexho 

Konyhák, éttermek részére 
 06-29-412046

Egész csirke

550,-

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Sertéscomb

890,-
Zsír (lédig) kb: 20kg250,-

Bőrös sertéslapocka650,-
Bőrös sertéscomb690,-

Sertés grillkaraj (gyf.)1150,-

390,-


