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Ajánló

Az épületben LIFT, kerékpár- 
és babakocsi-tároló, a zárt 
udvarban JÁTSZÓTÉR és 
minden lakáshoz egy-egy 
PARKOLÓ kerül megépítésre. 
Lakásárak: 
6,9 M Ft-tól 12,5 M Ft-ig
A hitelfelvételben szakkép-
zett hitelügyintézőnk segít.

Monor központjában épülő 3 szintes, 
28 lakásos társasházban (29 m2-estől 54 m2-esig)

Az építkezés várható 
 befejezése: 2010

A lakások – igény szerint – akár szerkezetkész állapotban is megvásárolhatók.

Lakások eladók!
Érdeklődni lehet:
 Telefonon: 06-30-9-341-343,
vagy a Mártírok útja 24. alatt lévő 
irodában az Állomás  
pékség udvarában.
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
E-mail: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu

Lovass Sándor
Víz-, gázvezeték-,  
klíma-, központi-  
és padlófűtés-  
szerelő mester.
20 éve a lakosság szolgálatában!
Tervezést és kivitelezési  
munkákat vállalok garan  ciával.

2200 Monor, Mártírok u. 24.
Telefon: 06-309/341-343, 
              29/411-815

Munkavállalásra is  
alkalmas oklevelet adó 
MASSZŐR- 
TANFOLYAM 

indul 
Monoron 2010. jan. 20-án,  •  Budapesten (II.ker.) jan. 23-án. 
Ára: 45.000 Ft (részletfizetés)   •   Telefon: 30/ 302-1487 

(Nyilv.szám: 14-0032-06)

szolárium 
a monori uszodában

Új csövekkel, régi árakkal 
várjuk kedves vendégeinket!

Nyitva tartás:
hétköznap 8–21, 

hétvégén 10–21 óráig
Telefonos bejelentkezés:

[20] 454 3826

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

-20%, -34%, -40%, -58%, -60%, -70%, -80% 
Annyi  % engedményt kap  
a keret árából, ahány éves!

Részletek az üzletben.

irisz oPtika IRISZ

OPTIKA

NézzeN be, érdemes!
AKCIÓ! 

január 31-ig

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

A szAkORvOsI RENdElőINtézEtBEN

Ünnepi műsor a magyar kultúra napja 
tiszteletére 2010. január 22-én, 18 órától.

Információ, jegyrendelés: a Vigadó Kft. emeleti pénztárában  
(Monor, Kossuth L. u. 65–67.), a 06-29/413-212-es telefonszámon 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

Oberfrank Pál 
Szamarakkal a paradicsomba 
című önálló estje a Vigadó dísztermében 
(Monor, Kossuth L. u. 65.)

Az est során Babits Mihály, Sík Sándor, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, József 
Attila, Reményik Sándor, Ady Endre, Vörösmarty Mihály, Dsida Jenő, Juhász Gyula 
néhány nagyszerű költeményét hallhatják.
Zongorán közreműködik: Réti Anikó

Jegyek egységesen 1500 forintos áron kaphatóak
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Év végi testületi döntések

Egyetlen interpelláció 
hangzott el. Sinkovicz 
László felhívta a fi-

gyelmet a TESCO Áruház-
hoz kiépített kerékpárúton 
lévő oszlopok balesetveszé-
lyességére. Kérte, hogy ta-
láljanak ki olyan jelzési le-
hetőséget, amit nem tudnak 
egyszerűen megrongálni.

Végül nem növelték 
a helyi adókat

Ismét módosították az önkor-
mányzat 2009. évi költségve-
tési rendeletét. A legutóbbi 
módosítás óta hozott testü-
leti határozatok kerültek be-
építésre, valamint az állami 
támogatások összegei.
 Mivel, a költségvetési kon-
cepció szerint elég magas a 
2010. évi költségvetés hiá-
nya, felvetődött, hogy eset-
legesen módosítanák a he-
lyi adókról szóló rendeletet. 
Több bizottság is tárgyalt 
erről, de az volt az egyönte-
tű vélemény, hogy nem sza-
bad adót emelni, mert ezzel 
nem növelnék a bevételeket, 
sőt, az így sem jó adófizetési 
morál még talán csökkenne 
is. Inkább a be nem fizetett 
adók behajtásáról igyekezzen 
gondoskodni a hivatal, s az 
ellenőrzést, a hatékonyságot 
igyekezzen növelni. A képvi-
selő-testület osztotta ezt a 
véleményt, és úgy határo-
zott, hogy 2010-ben egyik 
helyi adónemet sem emeli, 
és nem is vezet be új adót.

Az infláció alatti mértékben 
emelkedtek a víz- és 
a csatornadíjak

A Kövál Zrt. beszámolt a 
víz-és csatornaszolgáltatási 
tevékenységéről, és javasla-
tot tett a 2010. évi díjakra 
is. Minimálisan emelkedett 

Az év utolsó soros ülését tartotta Monor Város Képviselő-
testülete december 10-én, 14 órai kezdettel. 

csupán a víz- és a csatorna-
díj; konkrétan: az infláció 
mértékét sem éri el. A 2010. 
évi víz- és csatornahasznála-
ti díjak a következők: a ve-
zetékes ivóvíz köbméterének 
díja: 198 Ft+áfa.
 Alapdíjak: 13 mm átmérő 
esetén: 325 Ft/hó+áfa, 20–
25 mm-ig: 700 Ft/hó+áfa, 
25 mm felett: 960 Ft/hó+áfa. 
Közkúthasználati díj: 239 
Ft/m3+áfa; vízmérővel nem 
rendelkező lakásoknál: 239 
Ft/m3+áfa. Átalány meny-
nyisége: 120 l/nap/fő; kom-
fortos és annál alacsonyabb 
komfortfokozatú lakás ese-
tén: 80 l/nap/fő. A közcsa-
torna használati díja: 307 
Ft/m3+áfa; vízterhelési díj-
jal együtt: 317 Ft/m3+áfa.

Növekedtek a hulladék-
szállítási díjak is

A hulladékszállítási díjak is 
emelkedtek a következők sze-
rint: a szemétszállítási díj 
egységnyi díjtétele 2010. ja-
nuár 1-től 2,654 Ft/l+áfa. 
Az egy lakóegységre vetített 
érték 120 literes gyűjtőedény 
esetén: 1.380 Ft/hónap+áfa; 
80 literes gyűjtőedény ese-
tén: 920 Ft/hónap+áfa. Vá-
sárolható feliratozott zsák 
díja 300 Ft/db+áfa.
 Bár már nagyon kevesen 
veszik igénybe a folyékony 
hulladékszállítást, azért 
szükséges itt is az ármeg-
állapítás, mely a következő: 
lakossági folyékony kommu-
nális hulladék (rövid cső ese-
tén): 1.654 Ft/m3+áfa; 20 
méter feletti csőigény ese-
tén: 1.738 Ft/m3+áfa.

Még mindig nem indult el 
a szelektív hulladékgyűjtés

A hulladékgyűjtésről és ke-
zelésről szóló beszámolót is 

elfogadta a képviselő-testü-
let. Többen felteszik a kér-
dést, hogy Monoron miért 
nincsen még szelektív hul-
ladékgyűjtés, hiszen már 
évek óta készül rá a város, 
a hulladékgyűjtő szigetek 
is elkészültek. Sajnos, a re-
gionális hulladéklerakó to-
vábbra sem üzemel, csak 
próbaüzemben. A műszaki 
létesítménycsoport elkészült, 
a járművek készen állnak 
a szállításra, és a nemzet-
közi tender is kiírásra ke-
rült, amit megtámadtak, 
ezért ismét kiírják. Most 
még nem tudni, hogy mikor 
fog teljes kapacitással üze-
melni, mikortól lehet majd 
a szelektív hulladékgyűjtést 
beindítani.

Beszámolók, tájékoztatók

A Monor Uszoda Nonprofit 
Kft. több tevékenységéről is 
beszámolt, így a piac-, a te-
mető-, az uszoda- és a kony-
hák üzemeltetéséről. Két bi-
zottság tárgyalta előzetesen 
a beszámolókat, melyeket 
átfogó, pontos előterjesz-
téseknek tartottak. Vadas 
Ferencné ügyvezető igaz-
gató elmondta, hogy talán 
a legnehezebb feladatuk a 
temetők üzemeltetése volt. 
Teljesen új, ismeretlen fel-
adatot jelentett. Úgy gon-
dolja, hogy a körülmények-
hez képest eddig sikerült jól 
megoldani.
 Elbírálták a bölcsőde ve-
zetői álláshelyére beérkezett 
pályázatot. A Szociális és 
Egészségügyi Bizottság ja-
vaslatára Fazekas Józsefnét 
nevezte ki a képviselő-tes-
tület bölcsődevezetőnek, 
2010. február 1-jétől. Kiss 
Dezsőné, volt vezető meg-
köszönte a testület döntését, 
hiszen véleménye szerint jó 

Önkormányzati hírek

Folytatás a 4. oldalon

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 25/2009. számú: Monor Városi önkor-
mányzat 2009. évi költségvetéséről és 
szerkezeti rendjéről szóló 4/2009. (III. 
02.) számú rendelet módosítása.
 26/2009. számú: A víz- és csatorna-
használati díjakról szóló 30/2003. (XII. 
30.) számú rendelet módosítása.
 27/2009. számú: A köztisztaságról és 
a szervezett köztisztasági szolgáltatások-
ról szóló 4/1996. (I. 18.) számú rendelet 
módosítása.

vezetőt fog kapni az intéz-
mény Fazekas Jószefné sze-
mélyében.

2010. évi rendezvények

Elfogadta a képviselő-testü-
let a 2010. évi városi rendez-
vények tervezetét. A Vigadó 
Kulturális és Civilközpont 
Nonprofit Kft. – mint min-
den évben – begyűjtötte a 
város civil szervezeteinek, 
egyesületeinek programter-
veit, s ezt bővítette ki sa-
ját programjaival. Részle-
tesen az I. félévet dolgozták 
ki. Több új elem is szere-
pel benne, így azt tervezik, 
hogy a városi gyermeknapot 
– a Nagycsaládosok Orszá-
gos Egyesülete Regionális 
Szervezetével közösen – re-
gionális családi napnak szer-
vezik május utolsó vasár-
napján. Terveik szerint a 
legkisebbektől a kamaszko-

Fontos telefonszámok
A mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-30-533-6253
Veres András: 06-20-533-8103
A gyepmester elérhetősége:
Herczig József: 06-20-964-3025
A strázsahegyi járőr elérhetősége:
Papp József: 06-29-410-726
Strázsahegyi polgárőr egyesület:
06-70-270-7777

„A képviselő-
testület úgy 
határozott, 
hogy 2010-

ben egyik he-
lyi adónemet 
sem emeli, és 
nem is vezet 
be új adót.”



4  |  Monori Strázsa 2010. 01. 12.  |   Január

rúakig, a kísérő szülőknek, 
nagyszülőknek, mindenki-
nek kínálnának lehetőséget 
a szórakozásra a piaccsar-
nokban, a főtéren és a Mű-
velődési Házban.
 Az elmúlt évekhez hason-
lóan, ismét megrendeznék a 
regionális Ki mit tud?-ot. Re-
mélik, hogy a Pest Megyei 
Önkormányzat továbbra is 
partner lesz ebben. A prog-
ram részletesen megjelenik la-
punkban, valamint olvasható 
a www.vigadokft.hu honla-
pon. Az első féléves esemé-
nyekről programfüzet készült, 
amely ingyenesen átvehető a 
Vigadó épületében.

Ismét megnyílhat  
az étterem a Vigadóban

Tárgyalta és elfogadta a kép-
viselő-testület a Vigadó ét-
termének hasznosítására a 
Vigadó Nonprofit Kft. által 
benyújtott elgondolást. Isme-
retes, hogy több éve ismét 
nem üzemel az étterem. Az 
eddigi próbálkozások mind 
kudarcba fulladtak. Talán 
a Vigadó tervei életképesek 
lehetnek. Az elgondolás sze-
rint az étterem kisebbik ré-
sze büféként üzemelne. Ezt 
a Vigadó megnyitása óta hi-
ányolták a fellépők és a ven-
dégek egyaránt. Köztudott, 
hogy az esküvőket a Vigadó 
épületében tartják Monoron. 
Több házasuló pár felvetet-
te, hogy a nagytermet bér-
be vennék a lakodalom meg-
tartására is. Erre eddig nem 
volt lehetőség, ez adta az öt-
letet a terem hasznosítására. 
A konyha már működhet a 
felújítás után, így lehetőség 
lesz épületen belül az esküvő 
és lakodalom együttes lebo-
nyolítására. Hanzelik Andrea 
ügyvezető elmondása szerint 
a Vigadó csapata lelkesen 
vállalja ezt a feladatot.

Ismét pályázik a város a tele-
pülésközpont fejlesztésére

Elfogadták a Monor Város 
Parkolási Koncepcióját, va-
lamint a Monor Város Kör-
nyezetvédelmi Programját. 
A koncepció és a program 
pályázatok benyújtásához is 
szükséges.
 Módosította a képviselő-
testület a Pest megyei te-
lepülésközpontok fejlesztése, 
integrált településfejlesztés 
Pest megyében című pályáza-

ti anyagát. Egyszer már pá-
lyázott az önkormányzat ez-
zel az anyaggal, akkor nem 
nyert. Most ismét kiírásra ke-
rült a pályázat, de sok pontja 
megváltozott. A pályázat be-
nyújtásához szükséges, hogy 
a képviselő-testület elfogad-
ja a módosított Monor Város 
Integrált Városfejlesztési Stra-
tégiáját. Új antiszegregációs 
tervet kell készíttetni, és szak-
értői véleményt kell beszerez-
ni. Ezek már folyamatban 
vannak. A pályázat kiírójával 
egyeztetve az összes olyan ap-
róságot beépítik a programba, 
ami alapján nagyobb eséllyel 
pályázhatnak, mint az előző 
programban. A jelenlegi ki-
írás szerint belső átalakítás-
ra akkor lehet pályázni, ha 
az adott funkció megszűnik, 
így a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola kikerül a pályá-
zatból. Nem tudják a kül-
ső felújítást sem elvégezni, 
mert akkor el kellene végez-
ni a teljes akadálymentesí-
tést, és erre a jelenlegi épület 
nem alkalmas. A JAG Petőfi 
utcai homlokzatfelújításánál 
ugyanez a helyzet, itt is 
a teljes területet kellene 
akadálymentesíteni, ezért ezt 
is ki kellett venni a program-
ból. Bekerült viszont a körfor-
galom a Kossuth Lajos–Ady 
Endre utca kereszteződésében, 
a térfigyelő rendszer kiépítése, 
a Kálvin tér és a Szent Ist-
ván tér parkrekonstrukciója, 
a Dobó István utca rekonst-
rukciója, a posta régi épületé-
nek hasznosítása. Fontosnak 
tartják az autóbusz-pályaud-
var sorsának a rendezését is, 
de most ez nem lehet része a 
városközpont rekonstrukciós 
pályázatának.

Monor kártya és Strázsa

Az ingatlan- és egyéb lakás-
ügyek tárgyalása után elfo-
gadta a képviselő-testület a 
2010. I. félévi munka- és ülés-
tervét, majd elvi hozzájáru-
lását adta a „Monor kártya” 
létrehozásához, és engedé-
lyezte Monor városi címeré-
nek a használatát a kártyán. 
A kártyáról bővebben is ol-
vashatnak lapunkban.
 A Régió Lapkiadó Kft. 
szerződése december 31-én 
lejárt a Monori Strázsa ön-
kormányzati újság kiadásá-
ra. A képviselő-testület meg-
hosszabbította újabb két évre 
a szerződést, és hozzájárult, 
hogy a lap külső megjelené-

Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyvtár-
ban megtekinthető. A képviselő-tes-
tület nyilvános üléséről a Gemini Tv 
minden esetben felvételt készít, me-
lyet az ülést követő hét szombatján, a 
Williams Televízió csatornáján figye-
lemmel kísérhetnek. Bővült a tájékoz-
tatási lehetőségünk, így a rendeletek 
egységes szerkezetbe foglalt szövege, a 
testületi és bizottsági ülések jegyző-
könyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb 
fontos felhívásról, tájékoztatásról is ér-
tesülhetnek.

se is megváltozzon. Bár a 
lapkiadó kérte, illetve java-
solta a fejléc megújítását is, 
a képviselő-testület ragasz-
kodott a jelenlegihez.

A vártnál kevesebb 
támogatás a sportnak

A Sport- és Egyesületi Bi-
zottságnak hosszas vita után 
javasolta, hogy a képviselő-
testület 2010. évi költségve-
tésében 26 millió forinttal 
támogassa a Monori Sport-
egyesületet a jelenlegi 22 mil-
lióval szemben. A 26 millió 
forint magában foglalja az 
MSE által használt tornater-
mek bérleti díját is, ami most 
külön szerepel valamivel több 
mint 2 millió forintos összeg-
gel. A testület ezt a javasla-
tot nem támogatta. Döntését 
azzal indokolta, hogy városi 
szinten minden intézmény 
költségvetését csökkenteni 
kényszerülnek, hiszen a je-
lenlegi városi szintű költség-
vetési hiányt is csökkenteni 
kell, különben nem finanszí-
rozható. Köztudott, hogy az 
állami támogatások szintén 
kisebb összegűek, viszont a 
feladatokat el kell látni. 

Polgármesteri jelentés

A polgármesteri jelentésben 
több olyan napirendi pont-
ban döntöttek, amelyeket a 
bizottságok tárgyaltak, de 
nem javasolták külön napi-
rendre vételét.
 Meghatározta a testület 
az Ügyrendi és Közbizton-
sági Bizottság javaslatára a 
„Közbiztonsági Fórum” idő-
pontját, mi szerint 2010. ja-
nuár 21-én, csütörtökön 18 
órai kezdettel tartják a Mű-
velődési Házban, a Monori 
Rendőrkapitánysággal közö-
sen. A szervezők ezúton is 
kérik az intézmények, gaz-
dasági szervezetek vezetőit, 
hogy vegyenek részt a fóru-
mon. Amennyiben kérdésük, 
véleményük, javaslatuk lenne, 
azt előzetesen is eljuttathat-
ják a Polgármesteri Hivatal 
Jegyzői Irodájához. A fóru-
mon az illetékesektől választ 
fognak kapni.
 Zárt ülésen fellebbezése-
ket bíráltak el. Az ülés végén 
Pogácsás Tibor polgármes-
ter megköszönte a képvise-
lőknek, a bizottságok képvi-
selő- és külső tagjainak az 
egész éves munkát. 

Összeállította: Nagy Lajosné

Napirendi pontok januárban
Monor Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a következő soros ülését 
2010. január 21-én, csütörtökön, 
14 órai kezdettel tartja, a Városháza 
emeleti tanácskozótermében. 
 Tervezett napirendi pontjai:
 1.) Interpellációk.
 2.) Monor Uszoda Nonprofit Kft. 
2010. évi üzleti tervének elfogadása.
 3.) Előterjesztés az önkormányzat 
2009. évi költségvetéséről szóló rende-
let módosítására.
 4.) Előterjesztés az önkormányzat 
költségvetésről és költségvetés végre-
hajtásáról szóló rendelet tartalmi és 
formai követelményeiről szóló rendelet 
megalkotására.
 5.) Beszámoló a park- és közterület-
fenntartási tevékenységről.
 6.) Beszámoló a mezőőrök munká-
járól.
 7.) Beszámoló a gyepmester tevé-
kenységéről.
 8.) A 2009. évi alapítványi pályáza-
tok elszámolásának elfogadása.
 9.) Beszámoló a Közművelődési és 
Oktatási Bizottság, a Sport és Egye-
sületi Bizottság, valamint a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság rendelkezési 
alapjának 2009. évi felhasználásáról.
 10.) Monor Városi Polgármesteri Hi-
vatal munkaerő- és bérgazdálkodásá-
ról tájékoztató.
 11.) Kiemelt célok megállapítása a 
Monor Városi Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek teljesítményértékelé-
séhez.
 12.) Kiemelt célok megállapítása a 
Monor Város Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnoksága dolgozói teljesítményér-
tékeléséhez.
 13.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 14.) Polgármesteri jelentés a két 
ülés közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről, valamint a lejárt ha-
táridejű testületi határozatok végre-
hajtásáról.
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helyi ügy
Monor kártya

Monor város képviselő-testülete egy-
hangúan támogatta a Monor és Kör-
nyéke Ipartestület, a Régió Lapki-

adó Kft., valamint a Gemini Televízió által 
javasolt Monor kártya bevezetését a város-
ban. A kártya felmutatásával öt százalék-
kal olcsóbban lehet vásárolni.

Miért jött létre a Monor kártya?

– A 2008 júniusában elkészült Monor Város 
Integrált Városfejlesztési Stratégiája részle-
tesen elemzi a város gazdasági helyzetét. Ez 
alapján az ezer főre jutó vállalkozások száma 
Monoron magasnak mondható, ebből követ-
kezően a városban sokan szerzik legalább ki-
egészítő jövedelmüket egyéni vagy társas vál-
lalkozásukból – hangsúlyozta Balogh Péter, 
a Monor és Környéke Ipartestület elnöke. – A 
város azonban nem rendelkezik egyetlen olyan 
gazdasági vállalkozással sem, amely jelentő-
sen meghatározná a helyi foglalkoztatottságot 
és adóbevételeket. A helyi adóbevételek na-
gyobb része néhány kis- és közepes vállalkozás 
eredményétől függ, de szintén meghatározó 
tényező a több száz – főként kereskedelem-
mel és szolgáltatásokkal foglalkozó –, néhány 
főt foglalkoztató mikrovállalkozás is.
 A recesszió szinte minden vállalkozást és 
lakost érintett a városban. A válság kedve-
zőtlen hatásait tovább erősítette Budapest 
egyre növekvő vásárlóerő-lekötő szerepe, il-
letve a városban az utóbbi években megnyílt 
multinacionális kereskedelmi láncok megje-
lenése, amelyek szintén jelentős bevételi for-
rásokat vonnak el a kisebb vállalkozások-
tól. Bár a nagyobb kereskedelmi láncok – a 
számlaadási kötelezettségük és a munka-
erejük jogszerű alkalmazása miatt – rövid-
távon vélhetően valamelyest növelik a vá-

Ez év februárjától valamennyi monori 
lakos öt százalék kedvezménnyel 
vásárolhat azokban a helyi üzletekben, 
amelyek Monor kártya elfogadó 
helyként üzemelnek. Az egy hónapig 
érvényes kártyához minden hónapban 
a Monori Strázsa újságon keresztül 
juthatnak hozzá a helyi lakosok.

ros adóbevételeit, a nyomukban megjelenő 
üzletbezárások eredményeképpen az adóbe-
vételek közép és hosszú távon várhatóan a 
megelőző szintre vagy az alá csökkenhetnek, 
amely együtt járhat a növekvő munkanélkü-
liség megjelenésével is. E kedvezőtlen hatá-
sok mellett azonban a kis üzletek ellehetet-
lenülése együtt járhat azzal is, hogy Monor 
új belvárosi része teljesen funkcióját veszti, 
mert az itt működő kereskedelmi egységek 
és szolgáltatók versenyképtelenek lesznek a 
nagy láncokkal szemben. Így előfordulhat az 
a – budapesti nagykörúton és Rákóczi úton 
már megfigyelhető – jelenség, hogy a koráb-
ban keresett üzlethelyiségek üresen várják 
sorsuk jobbra fordulását, miközben a város-
rész az elhanyagoltság miatt egyre pusztul. 

A kedvezményt mindenki igénybe veheti

A gazdasági válság nyomán megjelenő pénz-
szűke az embereket takarékosságra ösztönzi, 
emiatt keresik az olyan lehetőségeket, amelyek-
kel kedvezőbb áron vásárolhatnak termékeket, 
szolgáltatásokat – mondta Szekerka János, a 
Monori Strázsa felelős kiadója. – Az egyik ilyen 
lehetőség a vásárlói közösség, amelynek meg-
jelenésére az utóbbi években számtalan pél-
dát láttunk. Ezek a vásárlói közösségek azon-
ban sokszor piramisjáték-szerűen működnek. 
Nem elsősorban a benne részt vevők érdeke-
it tartják szem előtt, hanem egy szűk érdek-
csoportnak kedveznek, ahogy azt a nemrég 
megbukott Sciennet példájából is látni lehe-
tett. A Monor kártyához ezzel szemben sem-
milyen hálózati jelleg nem társul, nincs alá- 
és fölérendeltségi viszony, azt bármely monori 
lakos a saját javára használhatja. Ugyanígy 
bármely monori vállalkozás elfogadhatja a 
kártyát, ha vállalja, hogy öt százalék ked-
vezményt ad a felmutatójának.
 A Monor kártya minden hónapban meg-
jelenik a Monori Strázsa című újságban, így 
biztosítható, hogy minden monori háztartás 
részt vehessen a vásárlói közösségben. Annak, 
aki fel kívánja használni a kártya nyújtotta 
szolgáltatásokat, nincs más teendője, mint ki-
vágni az újságból a kártyát, és azt bemutatni 
az elfogadóhelyeken. Mivel a szervezők célja, 
hogy a kártyát csak és kizárólag monori la-
kosok vehessék igénybe, ezért minden hónap-
ban új kártya jelenik meg a Monori Strázsa 
című lapban, amelyet csak abban a hónap-

ban lehet felhasználni. Így elkerülhető, hogy 
az egyszer kiadott és nem névre szóló kár-
tyákat nagyobb arányban felhasználhassák a 
más településen élő emberek is, egyúttal fo-
lyamatossá válik a kártya promóciója.
 A Monor kártyát valamennyi, Monor vá-
rosában telephellyel rendelkező vállalkozás 
elfogadhatja. Ennek feltétele, hogy a kártyát 
felmutató személy számára legalább öt száza-
lékos kedvezményt nyújtson. A vásárlói rend-
szerbe kapcsolódó üzleteknek a Monor kártya 
promóciójába is be kell kapcsolódniuk oly mó-
don, hogy az üzletük bejáratánál, illetve bár-
mely hirdetésükben föl kell tüntetniük magu-
kat mint Monor kártya elfogadóhely.
 A Monor kártya hivatalos kibocsátója a 
Monor és Környéke Ipartestület. A kártya elfo-
gadóhelyek a Régió Lapkiadó Kft. irodájában 
(Kossuth L. u. 65-67., a Vigadó első emeletén) 
köthetik meg szerződésüket az ipartestülettel, 
és ugyanitt vehetik át az üzletük bejáratánál 
kötelezően elhelyezendő matricát.
 A kártya promócióját a Régió Lapkiadó 
Kft. a Monori Strázsa, illetve a Monori Hir-
dető című újságban végzi, míg az elektronikus 
média területéről a Gemini Televízió kapcso-
lódik be a helyi törzsvásárlói közösség nép-
szerűsítésébe.
 Az első, vásárlásra is felhasználható Monor 
kártya kibocsátására a Strázsa feburári szá-
mában kerül sor.

A vevő, a kereskedő és az önkormányzat is jól jár

– Reméljük, a kártya bevezetésével élénkül a 
városban a belső kereskedelem, amellyel vég-
ső soron mindenki jól jár – mondta Sipos Ta-
más a Gemini TV főszerkesztője. – Jól járnak 
a vásárlók, hiszen kedvezményesen vásárol-
hatnak, jól járnak a kereskedők, mert növek-
szik a forgalmuk, és jól jár a város is, mert 
nőnek a helyi adóbevételei. A személyes meg-
kérdezések alapján mind a kártya felhaszná-
lói, mind a kártya elfogadói oldala rendkívül 
pozitívan állt a kezdeményezéshez.
 A Monor kártya elfogadó helyek január 18-
tól regisztráltathatják magukat a Régió Lap-
kiadó Kft. irodájában, a Vigadó első emele-
tén, és ugyanitt vehetik át az elfogadóhelyet 
jelző matricát is. Az első Monor kártya ki-
bocsátására a Monori Strázsa februári szá-
mában kerül sor.

Papp János

Monor
kártya Január

Érvényes: 2010. január 1-jétől, 2009 február 5-ig

Vásároljon Monoron, 3-5% kedvezménnyel!
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Autós-Motoros IskolA kft.
tanfolyam indul:

január 13-án és 18-án 17 órakor
számítógépes felkészítés krEsZ-vizsgára

részletfizetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam

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

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

Hirdetés Közösségi hirdetés
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elkölTözTek
Postaavatás

Magyarország postatér-
képén, az 1750–1850 
közötti időszakban, 

Budapest–Cegléd térségében 
működő postahelyként csak 
Monor és Irsa szerepel. Az 
biztos, hogy 1836-tól Monoron 
használtak az ezt igazoló, „A” 
típusú, egysoros feliratú bé-
lyegzőt. Ezeket az adatokat 
Soltész Péter kutatásainak 
köszönhetjük, akinek gyűj-
teményében 1850-től vannak 
monori postabélyegzők máso-
latai. Körülbelül azóta – te-
hát több mint másfél évszá-
zada – kereste igazi helyét, 
legpraktikusabb épületét ez 
az intézmény. Volt, amikor 
22 négyzetméteren 18 ember 
kényszerült dolgozni. Főleg pi-
acnapokon pedig szinte elvi-
selhetetlennek tűnt a zsúfolt-
ság az ügyféltérben.

A sok átépítés, bővítés, költözködés után most 
teljesülhetett a nagy álom: az igényeknek megfelelő, 
korszerű létesítménybe költözött a monori postahivatal.

 A sok átépítés, bővítés, köl-
tözködés után most teljesül-
hetett a nagy álom: az igé-
nyeknek megfelelő, korszerű 
létesítmény kialakítása. A de-
cember 12–13-ra eső hétvégén 
sikerült átköltözniük az 1954-
ben vásárolt – egykori kopor-
sókészítő és temetkezési vállal-
kozótól – Petőfi utca 4. szám 
alatti helyükről néhány épü-
lettel odábbi új otthonukba. 
Hogy a kezdetektől mostaná-
ig (illetve ugyanabban az utcá-
ban is e rövid távolság megté-
teléig) mennyi minden történt 
postánk történelmében, annak 
emlékezetes pillanatait nagy 
sikerrel idézték fel – a meg-
nyitó hangulatos műsorában 
– a József Attila Gimnázium 
és Szakközépiskola diákjai. A 
gyalogos postásoktól, a posta-
lovas koron át, a számítógépes 

ügyfélhívó rendszerig fellelhe-
tő dokumentumok feltárásá-
ért köszönet illeti – a postán 
kívül – Németh Lászlót is.
 A nagyon várt ünnepélyes 
átadásra december 17-én ke-
rült sor. Ennek jelentőségét 
a körzeti William’s Tv-n kí-
vül a Magyar Televízió ka-
merájának, illetve a Magyar 
Posta szóvivőjének jelenléte is 
mutatta. A postakürtjel után 
Bor Sándor, a Központi Te-
rületi Igazgatóság vezetője, az 
esemény házigazdája köszön-
tötte a meghívott vendégeket. 
Szivi László, a Magyar Pos-
ta Zrt. általános vezérigaz-
gató-helyettese, a 364 millió 
Ft-ból elkészült épület ottho-
nosságát, szociális helyiségei-
nek fontosságát emelte ki. (Ör-
vendetes, hogy pl. az időjárás 
viszontagságainak kitett kéz-
besítők ruhaszárítására is si-
került itt megoldást találni.)
Pogácsás Tibor polgármes-
ter úr a posta és az önkor-
mányzat komoly összefogását 
hangsúlyozta. Mint épületet 
is példaértékűnek nevezte az 
új intézményt, amiért köszö-
netet mondott a tervezőnek: 
Kokas Lászlónak (a nemrég 
elhunyt Kossuth-díjas festő-
művész, Kokas Ignác fiának). 
Úgy vélte, büszkék lehetünk rá, 
jól illik a város formálódó ar-
culatához. Jó érzés ott lenni, 
sokan csak megnézni is betér-
nek. Sikerülnie kell megőriz-
nünk is! Elismerést érdemel a 
beruházó (a posta) és a kivite-
lező (a Bau-Vertikál Kft.) is.
 Gál Zoltán – körzetünk or-
szággyűlési képviselője – fel-
idézte, hogy 2006 kora tava-
szán azért hívták Monorra a 
posta akkori vezérigazgató-
ját (Szabó Pált), hogy meg-
győződhessen arról: itt feltét-
lenül új épületet kell létrehozni. 
Azóta sokan készültek ennek 

megvalósítására. Hozzátette 
azt is: Bízzunk abban, hogy 
a tűzoltólaktanya pályázata is 
sikeres lesz. Kresják Jánosné 
– az új Monor 1. Sz. Posta ve-
zetője – szintén kiemelte a ter-
vező ideális partnerségét és a 
kivitelező munkájának minő-
ségét.
 Az átadási szertartás része-
ként megtörtént a szalagátvá-
gás, és a felkért vezetők alá-
írták azokat a képeslapokat, 
amelyekre rákerült az új pos-
táról készült alkalmi bélyeg, 
és amit – a jeles nap pecsétjé-
vel – elküldtek a Postamúze-
umnak is. Mindezt körbeveze-
téses bemutatás és állófogadás 
követte. Jelen voltak a környék 
postavezetői is, mivel Monor 1. 
Sz. Postahivatala eddig is 13 
környékbeli testvérintézmény 
központjaként működött. A 
munkáltatói jogkört és a tá-
jékoztató tevékenységet velük 
kapcsolatban is kulturáltabb 
körülmények között tudják 
majd folytatni a jövőben.
 Az ügyeiket itt intézők 
örülhetnek a gazdag válasz-
tékú és új szolgáltatásokat 
is nyújtó postashopnak, ahol 
sokkal több praktikus dolgot 
vásárolhatnak, mint az előző 
helyen.
 Az első napok türelmetlen-
sége után a betérők biztosan 
hamar hozzászoknak majd a 
modern ügyfélhívó rendszer-
hez, annál is inkább, mert a 
tetőtér világítású, galériás, ké-
nyelmes ügyféltérben kelleme-
sebb – és ülve is jobban lehet-
séges – a várakozás.
 Kresják Jánosné azzal bú-
csúzott a vendégektől, hogy 
szép, új, munkahelyüket em-
berséges, jó szándékú munká-
val szeretnék megköszönni a 
kuncsaftoknak. Céljuk, hogy 
szeressenek hozzájuk bejönni.

Bolcsó Gusztáv

„Az első na-
pok türel-

metlensége 
után a beté-
rők biztosan 
hamar hoz-
zászoknak 

majd a mo-
dern ügyfél-

hívó rend-
szerhez."

  A Posta új 
épülete jól illik a 
város formáló-
dó arculatához.

Fo
tó

: K
ok

as
 Lá

sz
ló

       Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Monor, Kistói u. 86. Az aluljáróval szemben!

Tel.: (29) 413-255

Nyitva tartás: K–V: 9–18  Hétfő szünnap

        
Megnyitottunk!

Helyben készült  
cukrászsütemények,  
torták, sós és édes sütemények,  
főzött fagylalt, kávé üdítő  
nagy választékban kapható!

     Segíthetünk, hogy jól induljon 2010?
Névnap, születésnap, házassági évforduló, „csak úgy” meglepetés …
Farsangi bálok idén is lesznek és a Valentin-nap sem marad el!
Hogyan tudja ezt egyszerűbben, takarékosabban, de kreatívan, 
ötletesen megoldani? Válasszon többet jóval kevesebbért!

Minden termékünkre 9-18 óráig  
január 15-én (pénteken) 
és január 18-án (hétfőn) is   38 

        
        

Kedvezményekkel teli 

        
      b

oldog új évet kívánunk!

kreatív hobbi 
kézművesbolt

LivEnn
Monor,  

Ady E. u. 17. 
Az Egészségháznál

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13

%-os 
kedvezmény!



Márkabolt

   utazási iroda

Szépítőműhely  
                 és szolárium

A Belvárosi sétány
                                 ajánlata

Max-Immun rák 
és Immunkutató Kft. termékei:  
Immunerősítőktől, 
a szív- és érrendszeri 
problémákra, cukorbetegségen 
át, a daganatos megbetegedé-
sekig természetes segítség 
a szervezetnek.
Tel.: 29/413-721, 
30/218-1503

Női-, férfi-, gyermekruházat, 
cipő, táska

Utazási Iroda szolgáltatásai: 
Szervezett kül- és belföldi 
utak értékesítése, egyéni 
szállások foglalása, repülő-
jegy-értékesítés, utasbizto-
sítás, színház- és koncert-
jegy-értékesítés. Üdülési 
csekket elfogadunk. Minőség 
vonzó áron! 
Tel./fax.: 29/415-425, 
www.unimonor.hu

Hallo Pizzéria és Söröző
Hétköznap 12-14 óra között 
minden helyben fogyasztott 
étel árából 
25% kedvezmény. 
Vasárnap minden étel-
és italfogyasztásból 10% 
kedvezmény, mely érvé-
nyes a házhoz szállításra is. 
Hallo vonal: 29/610-390, 
Hallomobil: 20/206-3788

Kozmetika   Fodrászat
Tel.: 30/323-5010 Sportruházat, cipő, táska

2010-ben is szeretettel várjuk 
kedves Vásárlóinkat:

Gyógygomba  
kivonatok boltja

Csempék, padlólapok, kádak, 
kabinok, egyéb fürdőszoba 
berendezések és kiegészítők. 
Hitelügyintézés a helyszínen.
Tel.: 29/413-721, 
30/952-3269

A sétányon kialakított 3 szintes  
társasházban kulcsrakész 

elAdó lAkások 37–80 m2-es
A vételár tartalmazza:
• konyhabútor
• villanytűzhely
• páraelszívó
•  választható hideg- és melegburkolatok

Az épületben található lift, kerékpártároló, mélygarázs.
Eladó- kiadó parkolóhelyek  
a sétány alatt található mélygarázsban.

kiAdó üzlethelyiség:  107 m2

•  Megközelíthető a Németh Ágoston utca és a 
sétány felől

• Külön mérőórák
• Kedvező bérleti feltételekkel

A kossuth lajos u. 71/a szám alatt  
található exclusive irodaházban 

bérbeAdó irodák  30–100 m2-ig.
•  Variálható, összenyitható helyiségekkel
• Egyedi mérőórákkal

A kossuth lajos u. 77. szám alatt  

kiAdó üzlethelyiség  
(Takarékszövetkezet épületében) 17 m2

információ: 29/572-782
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öröm és üröm
Tömjük meg őket!

Mindkét konténerfaj-
ta a feleslegessé vált 
dolgok gyűjtésére 

ösztönöz. Tegyük bele a szá-
munkra már nem szükséges, 
de a rászorulóknak még hasz-
nálható ruhákat és cipőket; 
illetve segítséget nyújthat a 
kutyatulajdonosoknak – „egy 
esemény esetére…, azonnal-
ra vagy későbbre”–, ha ebük 
olyantól akar közterületen 
megszabadulni, ami szeny-
nyezi környezetünket. 
 Hogy miért foglalkozunk 
egyáltalán ilyen jelentéktelen-
nek tűnő hétköznapi aprósá-
gokkal? Mert a kis dolgok ösz-
szessége teszi ki életünk nagy 
részét, s lehet alapja közérze-
tünknek. 
 Kempis Tamás – a 15. szá-
zadi Németalföld Ágoston-
rendi szerzetese – azt írta egy 
helyütt: „Két szárnyon emel-
kedik fel az ember a földről, 
tudniillik az egyenes szívűsé-
gen és a tisztaságon.”

Két-két figyelemfelhívó konténer jelent meg Monor belvárosában: 
a piactéren, illetve a rendelőintézett mellett. Két kisebb – első 
látásra hagyományos formájú, utcai szemétgyűjtőnek látszó 
–, ugyancsak fehérre festett fémtároló pedig a főtéren.

 Jószívvel és egyenes szán-
dékkal eddig is sokan ada-
koztak kinőtt vagy már nem 
használt, megunt ruhaneműk-
ből, pl. a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Monori Cso-
portjának gyűjtőhelyén. Ez a 
szervezet ezt a karitatív tevé-
kenységet hosszú idő óta igen 
példásan folytatja. Hogy e 
munkájukra nagy szükség van, 
azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy hétfőnként igen so-
kan és türelmetlenül szoktak 
várakozni a remélt adomá-
nyokra. 
 A „Segíts, hogy segíthes-
sünk!” szándék gyakorlati 
megvalósításában hagyomá-
nyosan főszereplő a Vöröske-
reszt is. Pest Megyei Szerve-
zete olyan megoldást keresett 
most, melynek során leegy-
szerűsödik az adományok fel-
dolgozása, és az adományozó 
bármikor (nem csupán a hét 
egy vagy két megharázott 

napján és időpontjában) el 
tudja juttatni az általa már 
nem használt ruhát a Vörös-
kereszthez. Sikerült olyan ke-
reskedelmi és szolgáltató kft.-t 
találniuk, amelynek zárható 
gyűjtőkonténerei és jól bevált, 
praktikus feldolgozó rendsze-
re (fertőtlenítés, tisztítás, el-
osztás, eljuttatás) kiválthatta 
az önkéntesek eddig hónapo-
kon át tartó munkáját; így ők 
a szervezet egyéb tevékenysé-
geire (pl. legutóbb a karácso-
nyi élelmiszercsomagok porci-
ózására) koncentrálhatnak.
 Mivel e konténereket a vá-
rosközpont könnyen megköze-
líthető, frekventált pontjaira 
helyezték ki, bárki számára, 
bármikor elérhetők.
 A képviselő-testület meg-
szavazta, hogy az önkormány-
zat biztosítja a lengőajtós acél-
tartályoknak a területet, az 
együttműködési megállapo-
dás szerint pedig a kft. a Vö-
röskereszt igényei szerint oszt-
ja szét az adományokat. 
 Az országban 300 ilyen kon-
ténert működtető kft. mun-
katársa – érdeklődésünkre 
– elmondta, hogy az eltelt rö-
vid idő alatt jól beindult ná-
lunk az új gyűjtési mód; a 
monoriak átlagon felüli meny-
nyiségben adakoztak. Pilisen 
legutóbb főleg takarókat kér-
tek, Monoron a gyerekruhák-
ra volt leginkább igény.
Nem nagy öröm, hogy szük-
ség (és egyre nagyobb) van 
az ilyen adományokra. Ha vi-
szont ezt sikerült jobban meg-
szervezni, az mindenképpen 
üdvözlendő.
 Nem csupán a gazdasági-
társadalmi különbségek mé-
lyülésének szociális hatása, 
hanem az ember mestersé-
ges környezetének állandó vál-
tozása is megoldandó kérdé-
seket, rendezési szükségletet 

vet fel. Monor város centru-
mának felújítása, megszépí-
tése, átépítése és tisztaságá-
nak megóvása is. Az például, 
hogy több emeletes ház épült 
ott az utóbbi időben. Azokban 
ugyanis – a természet iránti 
nosztalgiának köszönhetően – 
egyre több kutyát tartanak. 
A házi kedvencek pedig alig 
várják, hogy kiszabadulhassa-
nak az új parkokba, a rendbe 
tett közösségi terekre. Gondos 
szoktatásuknak megfelelően 
viszont – természetesen – ott 
végzik el kis- és nagydolgukat. 
Ám az ember leghűségesebb 
társainak ürüléke nemcsak a 
környezetet szennyezi, csúfít-
ja, hanem – ahogyan azt az 
utóbbi évek vizsgálatai igazol-
ták – a fűben-homokban ját-
szó kisgyerekeink egészségét 
is komolyan veszélyezteti. 
 Monoron – ahol a lakosság 
döntő többsége családi há-
zakban él (onnan is költöznek 
mostanában az emeletesbe) – 
még nem alakult ki a kultúrája 
annak, hogy a gazdik eltaka-
rítsák a közterületről állatuk 
természetes szükségleteinek 
nyomait. Pedig ehhez hozzá-
szokni elkerülhetetlen! (Eddig 
is kötelezettség volt.) Lakossá-
gi kérésre ezért rendelte meg az 
önkormányzati hivatal ennek 
megoldását, és keresett hozzá 
eszközöket az Uszoda Kht. – 
a szállítás, elhelyezés, takarí-
tás vállalásával. A tartályokat 
előállító kft. elmés gyártmá-
nyán egyértelmű ábrákkal in-
formál, hogy a kihúzható nej-
lonzacskókkal mit és hogyan 
kell és lehet tenni (sterilen!) 
a cél érdekében (megfosztva 
a kutyatulajdonost az eszköz-
telenségre való hivatkozástól.) 
Mindez velejár az urbanizáci-
óval, és hozzátartozik a rend 
biztosításához. 

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

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

  Itt lehet el-
helyezni a feles-
legessé vált ru-
hadarabokat...

  ...  it t pedig 
a kutyusok sze-
metétől lehet 
megszabadulni

Hirdetés

Nyugati és japán autóalkatrészek raktárról  
és rövid határidős beszerzéssel (akár 2-3 órán belül is)!

Monor, Bajcsy-Zs. u. 8.
Telefon: 06/29 411-789

Minden  
 15 000 Ft-os   
vásárlás után
 500 Ft-os  
vásárlási utalványt 
adunk ajándékba!
Az utalványok 2010. 03. 31.-ig 

használhatók fel bármilyen 
nálunk kapható termék  

vásárlására!
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300 db névjegy 
Fekete-fehér: 
2900 Ft
Színes: 4900 Ft
Rives Recyled 250 
grammos chalk 
vagy limestone 
papírra, Konica 
Ecoprint nyomással.

1000 db A/5-os 
szórólap
Fekete-fehér: 
2900 Ft
Xerox Recyled  
80 grammos papírra, 
Konica Ecoprint 
nyomással.

Akciós névjegykártya!

Akciós A/5-ös szórólap!

2010-ben védje környezetét  
és pénztárcáját is!
Készíttesse 2010-es névjegyeit  
és szórólapjait környezetbarát 
papírra, költségkímélő  nyomtatással!

 Az Ön 
ajánlatai

300 db
2900

 Ft*

1000 db
2900

 Ft* Cs
ak

 2
01

0.
 ja

nu
ár

 3
1-i

g!

Vállaljuk továbbá egyéb szórólapok, prospektusok,  
kisebb füzetek, levélpapírok, borítékok,  
üdvözlőlapok, asztali- és falinaptárak készítését.

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. (A Vigadó első emeletén)
Telefon: 06-70-220-8848, E-mail info@regiolapok.hu

*Az árak az áfát nem tartalmazzák!

TesTkulTúra
Varázslatos csikung

A hagyományos kínai 
orvoslás megközelí-
tésében a csikung el-

sősorban az energiarendsze-
ren keresztül fejti ki jótékony 
hatását. Az utóbbi időkben 
azonban klinikai körülmények 
között is vizsgálták, melynek 
során egyértelműen bizonyí-
tottá vált, hogy az emberi 
szervezet élettani és pszichés 
folyamatait pozitívan befo-
lyásolja. Aki a csikung út-
ját választja, olyan önisme-
reti folyamatnak lesz része, 
mely megváltoztatja életvi-
telét, világnézetét, feléleszti 
szunnyadó képességeit, igé-
nye támad az önfejlesztésre, 
harmóniára törekszik önma-
gával, a természettel és kör-
nyezetével egyaránt. 

Miként éri el mindezt?

Speciális mozdulatokkal, lég-
zés- és vizualizációs technikák 
tudatos, rendszeres gyakorlá-
sával kimozdíthatjuk magun-
kat a tehetetlenség állapo-
tából, vagy változtathatunk 
téves viselkedésmintáinkon. A 
csikung komplexitásánál fog-
va kiválóan alkalmas az ér-
zelmi és energetikai blokkok 
feloldására, káros beidegző-
déseink átalakítására, és ezek 
által az idegrendszer műkö-
désének kiegyensúlyozására. 
A tényleges változással/vál-
toztatással járó pozitív követ-
kezmények pedig egyben bi-
zonyítékai is annak, hogy az 
ember képes önerőből meg-
felelni a mindennapi kihívá-
soknak – meglévő erőtarta-
lékainak mozgósításával. A 
csikung tehát arra figyelmez-
tet és ösztönöz, hogy mer-
jünk mozdulni, változtatni. 
Így erős önbizalommal és ma-
gabiztossággal képessé vá-
lunk arra, hogy bármilyen 
ismeretlen helyzetben meg-
felelően tudjunk dönteni és 
helytállni.

Kinek javasolt?

A csikung gyakorlásának első-
sorban a megelőzésben, azaz 
egészségünk megőrzésében 
van komoly szerepe, de az 
egyensúlyból kibillent, hibás 

Monoron három éve tart edzéseket Zhang Shen csikungmester. 
Kezdetben a gimnáziumban, jó egy éve a Nemzetőr Általános 
Iskola tornacsarnokában kerül sor a gyakorlatra.

testi folyamatokat éppolyan 
hatékonysággal képes rendez-
ni. Napjainkban kiegészítő 
kezelésként terápiás és reha-
bilitációs célra is egyre gyak-
rabban használják. 

Bárki számára elérhető

A korábban kolostori kivált-
ságnak számító és hosszú 
időn keresztül titkosított taní-
tásokra a csikung történelme 
során hatással volt a budd-
hista és a taoista világnézeti 
és bölcseleti rendszerek kiala-
kulása és fejlődése. Azonban 
sem a gyakorlás, sem a kívánt 
eredmények elérése nem felté-
telezi ezek ismeretét. Vallási 
és társadalmi hovatartozás-
tól, nemtől és kortól függet-
lenül ma már bárki számára 
elérhető és ajánlott.
 Bővebb információ a www.
csikungkozpont.hu webolda-
lon olvasható, vagy a 06/30-
512-2875-ös telefonon kérhető. 
A foglalkozás ideje: minden 
szerdán 18 órától 20 óra 30 
percig.
 Szeretettel várunk minden-
kit, aki tenni szeretne egészsé-
géért, lelki egyensúlyáért!  (X)

„A csikung 
gyakorlásá-
nak elsősor-
ban a meg-
előzésben, 

azaz egész-
ségünk meg-

őrzésében 
van komoly 

szerepe.”

  Zhang Shen 
csikungmester 
Monoron is ok-
tatja a csikungot

computeres szemvizsgálat, SZTK-vény beváltása
kontaktlencse rendelése, illesztése és tartozékok 

szemüvegkészítés, -javítás megvárható 
márkás szemüvegkeretek és lencsék nagy választékban

MONOR

KISS OPTIKA

ÚJDONSÁGUNK!
Üdülési csekkel 

is fizethet!

SzemorvoSi vizSgálat! 
Részletek az üzletben!

Bank- és egészségpénztár-
kártyával is vásárolhat.

Monor, Városi piac 14. Nyitva tartás: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu



Hirdetés

VisszaTekinTés

A monoriak viselt dolgai XXI. 
A kisdedóvók megszületéséről

A polgárosodás folyamata számos új tö-
rekvésnek utat nyitott. A nyugat-eu-
rópai hatás Magyarországra is begyű-

rűzött. Brunszvik Teréz kezdeményezésére 
1828-ban „Angyalkertet szerveztek a kisde-
dek megóvására, nevelésére, amelynek példá-
ja 1848 előtt számos ilyen jellegű intézmény 
megszületését eredményezte. 1837-ben Kis-
dedóvóképző Intézet alakult Tolnán, amely 
1843-ban Pestre került. Itt férfiakat képeztek 
egy év elmélet, majd egy év gyakorlat alatt 
óvókká. A 48-as forradalom előtt mintegy 89 
óvoda volt az országban, melyek száma az 
önkényuralom alatt 52-re csökkent”.
 A nagyarányú gyermekhalandóság, a fel-
ügyelet nélküli gyermekek által okozott károk, 
s nem utolsósorban a magyar nyelv terjeszté-
se mint cél – az államot is egyre inkább a kis-
dedóvással való foglalkozásra kényszerítették. 
Megszületett 1891-ben az óvodai törvény (15. 
törvénycikk), amely már határozottan elkü-
lönítette az óvodát az elemi népiskolától. A 
községek és az állam mellett a fenntartók 
sorában szerep jutott az egyházaknak is. A 
törvény szabályozta a 14 éves korhoz kötött 
óvónőképzés szervezetét és tantervi kerete-
it. 1892-ben már csak nők felvételét tette 
lehetővé. Az óvodákban folyó nevelőmunka 
azonban a nagy gyermeklétszám miatt le-
szűkült a gyermekek „kordában tartására”, 
megóvására.

Óvodák Monoron

A monori elöljáróság óvodafelállítás iránt 
tanúsított közömbösségét „az idős Őry bá-
csi törte meg, … amidőn 1873 táján meg-
alakította magán óvodáját. Ideája rövid pár 
év alatt összetörpülve a pártolás hiányán a 
semmivé lett.” 1882-ben, a sajtóban is köz-
zétett sürgetésre a Jótékony Nőegylet szer-
vezett átmenetileg óvodát. A századvégi év-

tizedekben – önként feltámasztva – hol volt, 
hol nem volt óvoda. 
 A Vallás és Közoktatásügyi m. kir. minisz-
ter 1896-ban kiadott legújabb óvodarendele-
tét Monoron, 1897-ben – a rendkívüli képvi-
selő-testületi közgyűlésen – Tóth József kir. 
tanfelügyelő ismertette. A rendelet szerint e 
község köteles a beszedendő óvódíjak fejében 
„az óvoda elhelyezésére szükséges épületről, 
valamint felszereléséről akként gondoskodni, 
hogy az óvoda 1898. május 1-én megnyitha-
tó legyen”. 
 Ezen az ülésen többek között jelen volt az 
egykori bíró, Németh Ágoston mint képvise-
lő, s elnökölt Kucsera István bíró. Megoldás-
ként, egy év múlva kapóra jött az eladásra 
került Bekker István örököseinek birtokában 
lévő ház, amely közvetlenül a piac mellett, a 
község tulajdonát képező vendégfogadó és a 
községháza között állt (a mai bírósági épü-
let helyén). A képviselő-testület meg is vá-
sárolta kisdedóvoda céljára 10 000 forintért. 
A 60 tagú testületből megjelent 36 főből – 
egy kivételével – mindenki igent szavazott a 
megvételre. 
 Az óvoda felállítása azonban tovább késik. 
Karay Ilona ennek ellenére 1899-ben óvodás-
korú gyermekeket tanít, felügyel rájuk, és 200 
forint évi segélyt kér a községtől. Havonta 15 
forint segélyt szavaz meg részére a képvise-
lő-testület. Ebben az időszakban a közvéle-
mény két intézmény felállítását javasolta: a 
Gombai (József A.) és a Mendei (Acsádi) ut-
cák tájékán.

Elhatározás és cselekvés 

1902-ben már Némethy Jenő szolgabíró elnö-
költ Juhász Mihály bíróval a testületi ülésen, 
hogy az óvoda ügyét végre dűlőre vigyék. A 
11 éve elodázott téma így elmozdult a holtvá-
gányról. A Bekker-féle, 103 éves rozoga ház-

A XIX. században, a monori nagycsaládokban – a kisgyermektől az 
aggastyánig – meghatározó szerep jutott minden családtagnak. Az 
együttműködés a nap valamennyi közösen eltöltött percére vonatkozott.

Helytörténet
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ban – némi renoválás után – februárban meg-
nyitják az óvodát. Szerződnek Karay Ilonával, 
és elhatározzák, hogy két újabb kisdedóvónak 
alkalmas helyiséget vásárolnak. Végül a község 
északi részén, a „felszegen” Bokros József házát, 
a község déli, vagyis „alszegi” részén a Pfeffer 
Artúr-féle házat veszik meg 4500 koronáért. Az 
átalakítás azonban csak 1904. szeptemberre 
lett kész. Ekkor választotta meg az iskolaszék 
Szabó Ilona és Rutkay Elvira óvónőket 600-
600 korona évi fizetéssel és lakás biztosításá-
val. Az óvodákat a monori Jótékony Nőegylet 
rendszeresen támogatta. Például 1905-ben özv. 
Schneller Miklósné egyleti elnök kezdeménye-
zésére óvodánként egy-egy zsindely tetőzetű, 
tágas nyári helyiséget építtettek.

Óvodatörténeti vándorkiállítás

A kisdedóvók további fejlődését szemlélete-
sen bemutatja a Helytörténeti Kör – Köz-
művelődési Egyesület rendezésében megva-
lósult óvodatörténeti vándorkiállítás: január 
11-től egy hétig a Katona József úti intéz-
ményben, majd februárban a telepi Jászai és 
a Toldi óvodában. Közben a január 22-én, a 
magyar kultúra napján megnyíló művelődés-
történeti kiállítás szerves részeként látható a 
Városi Könyvtárban. Ajánlom a tisztelt olva-
sónak, tekintse meg, érdemes.
 Forrás: Széchényi Könyvtár Bp.; Monor és 
Vidéke 1882; Monorkerületi Lapok 1901–1914; 
Monori elöljárósági jegyzőkönyv 1898–1906

Dr. Dobos György,
a helytörténeti kör elnöke

  Borzsák Endréné (Magócsi Sára) foglalkoztatja a ki-
csiket a Dózsa úti óvodában; 1960-as évek vége
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Hirdetés

A monori Vigadó 
Kulturális és Civil Központ 
2010. januári programajánlója

Január 8. 17 óra  Nyugdíjas internettanfolyam – csoportkezdés • Vigadó
január 9. 18 óra Monori Strázsák Néptáncegyüttes újévi táncháza 

Művelődési Ház
január 11. 18 óra Közös nevező című kiállítássorozat – Kiállítás 

Csobaji Zsolt festőművész műveiből • Vigadó, folyosógaléria
január 13. 18 óra Társastánc-megbeszélés • Vigadó
január 15. Fotópályázat Monor város értékeiről – Első fordulós 

pályamunkák leadási határideje
január 15. 18 óra Újévi operettgála a Vigadóban – Borban az 

igazság címmel bordalok az opera, operett, musical és a nóta 
műfajából a Tihanyi Vándorszínpad öt kiváló művészének előadá-
sában. • Vigadó, díszterem

január 17. 18 óra Pleszkán Frigyes és barátai zongorakoncertje  
A műsorban népszerű klasszikusok – Mozart, Beethoven, Csaj-
kovszkij, Liszt – műveit dolgozzák fel. Az első részben szóló zongo-
radarabok Pleszkán Frigyestől, a második részben közreműködik 
Gayer Ferenc (bőgő) és Horváth Zoltán (dob). • Vigadó, díszterem

január 21. 18 óra Közbiztonsági fórum – Monor Városi Önkormány-
zat és a Monori Rendőrkapitányság illetékeseivel. • Művelődési Ház

január 22. 18 óra Ünnepi műsor a magyar kultúra napja tiszte-
letére – Oberfrank Pál Szamarakkal a paradicsomba című önálló 
estje. • Vigadó, díszterem

január 23. 14 óra „Közös Út” Cukorbetegek Egyesületének össze-
jövetele • Művelődési Ház

január 28. 12 óra Rendhagyó irodalomóra – Járvás Katalinnal 
és barátaival „Nyugat-i séta” – Összeállítás a Nyugat költőinek 
verseiből. Az összeállítás közben klasszikus és könnyűzenei betétek 
hangzanak el zongorán. • Vigadó

január 28. 18 óra A száműzött magyar irodalom – Takaró Mihály 
irodalomtörténész előadássorozata; Wass Albert • Vigadó

A házasság világnapja
Szeretettel meghívjuk önt és kedves 
párját a 2010. február 13-án, 14 órakor 
kezdődő „Házasság világnapja” című 
rendezvényünkre, a Vigadóba! Kérjük, 
részvételi szándékát legkésőbb január 
22-ig jelezze a 06-70/9343-339-es vagy 
a 06-70/9343-340-es számon

NOE KMRK, Nagycsaládosok Monori Egyesülete

Társastánc tanfolyam indul
Társastánc tanfolyam indul a Vigadóban 
2010. január 13-án 18 órától. Megbeszélés 
és beiratkozás a helyszínen. (Kossuth L. u. 
65-67. I. emelet). Kezdő táncok: mambó, 
rock & roll, cha-cha-cha, bécsi keringő, 
szamba, tangó, rumba, blues, twist. Fel-
nőttek és gyermekek jelentkezését egyaránt 
várjuk! Információ: 06-30/850-2628.

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

BaBák
Nem lehet elég korán kezdeni!

A klub programjában ze-
ne böl csi foglalkozás is 
helyet kapott az egy-

éves kort betöltött gyermekek 
részére. A foglalkozásokon a 
gyerekek szüleikkel közösen 
vesznek részt, mert számuk-
ra az együttlét nagyobb biz-
tonságot nyújt.
 Az együttjátszás hatásá-

ra az anya-gyermek kapcso-
lat elmélyül, és felhőtlen ki-
kapcsolódást biztosít mindkét 
fél számára. A kicsik zene-
hallgatás közben érzelmileg 
kiegyensúlyozottá válnak. A 
pozitív hangzású dalok, ver-
sikék, játékok oldják a belső 
feszültséget. A magyar népi 
mondókák segítik az anya-
nyelv elsajátítását, bővítik 
a szókincset, fejlesztik a rit-
musérzéket, valamint a be-
szédhibák javításában is nagy 
szerepet játszanak. Minden 
mondókát és dalt játékos 
mozdulatok kísérnek, ezál-
tal a mozgáskoordináció is 

Tavaly novemberben – a monori Vigadó tehetséggondozással kapcsolatos 
foglalkozásainak keretében – heti rendszerességgel baba-mama klub indult.

javul, a figyelem időtarta-
ma pedig fokozatosan növek-
szik. A megtanultak hatásá-
ra a memória és a képzelőerő 
egyaránt fejlődik.
 Mivel nem csak a gyerekek 
képességfejlesztése az egye-
düli cél, szeretnénk a szü-
lőknek is valami pluszt adni! 
Heti rendszerességgel, igény 
szerint váltakozva, gyermek-
egészségügyi, nevelési és men-
tális kérdésekben tartunk 
nyílt vitafórumokat. Ezekre 
időközönként szakembereket 
– védőnő, gyermek pszicholó-
gus – is vendégül látunk.

Kovács Andrea

Minden csütörtökön
Minden érdeklődőt szere-
tettel vár csütörtökönként 
délelőtt fél tíztől Kovács 
Andrea óvónő a monori 
Vigadóban. (Monor Kos-
suth Lajos utca 65-67.)
 Az első alkalommal a 
részvétel ingyenes, a to-
vábbiakban 800 forint 
foglalkozásonként. To-
vábbi kérdéseikre kész-
séggel válaszolunk 06-
30-999-6524-es számon.

M O N O RK F T .

Cím: 2200 Monor, Móricz Zsigmond utca 4. 
Telefon: 30/618 6666

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig
de.: 9-től 12 óráig, du.: 16-tól 18 óráig

HiTelÜgyinTéZés a válság  
idején is válToZaTlan  
felTéTelekkel!

 végrehajtások kiváltása
  teljes körű gépjármű-finanszírozás

hitelkiváltás,  
saját tehermentes autóra is, 
maradványértékes konstrukciók,  
flottakedvezmények autóbeszerzéssel

  szabad felhasználású építési- és  
felújítási hitelek,
 vásárlás 0% önerővel, 
  személyi kölcsönök minimális  
feltételekkel
  adósságrendezés  
 

Jövedelemigazolás nélkül is!  
ingatlanforgalmazás  
generálkivitelezés
Gyors ügyintézés, több bank hitele  
nálunk egy helyen.
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Hirdetés

közokTaTás
Fejlődik a Szterényi

Az első, külső szemlélő 
számára leglátványo-
sabb változás, hogy új 

iskolaépületet emelnek az ud-
varon, amelyet feltehetően feb-
ruár-március körül fognak át-
adni ünnepélyes keretek között. 
Az épületben speciális gyakor-
lati oktatótermeket alakítanak 
ki a vendéglátó-idegenforgalom 
és a kereskedelem-marketing 
szakirány tanulói számára. A 
létesítményt a 21. század el-
várásainak megfelelően, kör-
nyezetvédelmi szempontokat 
is figyelembe véve tervezték 

meg, melyhez hozzátartozik, 
hogy az energiaellátás egy ré-
szét napkollektorok segítségé-
vel biztosítják. A mintegy hat-
vanmillió forintos beruházást 
uniós forrásból finanszírozza 
Monor város önkormányzata, 
Pest megye önkormányzata és 
az iskola a szakképzési hozzá-
járulásokból.
 A TISZK-be való belépés-
nek köszönhetően a Szterényi 
felveheti a szakképzési hozzá-
járulások összegét.
 Mit jelent ez pontosan? A 
vállalkozásokban az éves bér-
kiáramlás másfél százalékát 
kötelesek befizetni szakkép-
zési hozzájárulás céljából. Ezt 
az összeget vagy az állam-
kasszába adják be, vagy egy 
TISZK-hez tartozó szakkép-
ző iskolának ajánlják fel. Az 
így összegyűlt pénzt az isko-
lának a gyermekekre, illetve 
az általuk használt eszközökre 
kell fordítaniuk, jelen esetben 
például új gyakorlati oktató-
termek létrehozására és kor-
szerű felszerelésére. Sőt, ameny-
nyiben a vállalkozások júniusig 
a hozzájárulás egy részét elő-
törlesztésként az iskolának be-
fizetik, adózás szempontjából 
jobban is járnak, mert továb-
bi kedvezményeket biztosít ne-
kik az állam. Az iskola ezúton 
is kéri a vállalkozókat, segítsék 
ily módon a tanulókat. Az in-
tézmény minden évben közzé 
teszi a Monori Strázsa újság-
ban, hogy mire költötte a be-
folyt összeget.

Nagy Renáta

A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola a közelmúltban 
belépett az Országközepe TISZK-be (Térségi Integrált 
Szakképző Központba), melynek máris rengeteg pozitív 
hozadékát élvezhetik a tanulók, tanárok, szülők egyaránt. 

Oktatás
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Nyolc kitüntetés 2007 óta
Czerjak Judit a Szterényi József Szak-
középiskola és Szakiskola pedagógusa. 
A Pilisen élő, magyar-orosz, háztartás-
ökonómia-életvitel szakos tanár 1974-
ben kezdte pályafutását diákotthonban, 
és 1997 óta tanít a Szterényiben. Az in-
tézményben sikeresen készíti fel a pincér 
tanulókat a szakmai és a szintvizsgák-
ra, tanulmányi versenyekre. Diákjai a 
különféle megmérettetéseken az ország 
legjobbjai között szerepeltek. Évek óta 
vezeti az osztályfőnöki munkaközössé-
get, és szinte minden tanévben tevé-
kenykedett osztályfőnökként is. Nyug-
díjba vonulása alkalmával érdemeit és 
35 éves pedagógusi tevékenységét ily 
módon is elismerte a szakma. „Büszkék 
vagyunk arra, hogy 2007-től iskolánk 
nyolc pedagógusa kapott különböző 
szintű kitüntetést. Ez is jelzi, hogy ta-
náraink hosszú idő óta nagyon jól dol-
goznak” – mondta büszkén Hangyásné 
Farkas Ágnes, az intézmény igazgatója. 

A Szterényi József Szak-
középiskola és Szakiskolá-
ban ettől a tanévtől – a 10. 
évfolyamon – kísérletkép-
pen bevezették az elektro-
nikus naplót. Mindezt egy 
Taninform nevű program 
megvásárlása, valamint 
a dolgozók több hónapos 
munkája tette lehetővé. 
A szülő – amennyiben kéri 
– kap egy elektronikus fel-
használónevet és jelszót, 
aminek segítségével az 
interneten keresztül meg 
tudja nézni saját gyerme-
kének az osztályzatait, di-
cséreteit, késéseit, mulasz-
tásait, megrovásait, azaz 
mindent, amit az iskolá-
ban regisztrálnak vele kap-
csolatban. A szülő állandó 
e-mailes kapcsolatban le-
het a tanárokkal, igazga-
tóval, vagyis egy élő, min-
dennapos kommunikációt 
biztosít akkor is, ha mun-
kája miatt nem tud rendsze-
resen tanári fogadóórákra 
járni. A szülők nagyon örül-
nek az elektronikus nap-
ló bevezetésének, és szinte 
kivétel nélkül mindenki él 
ezzel a lehetőséggel. „Tud-
juk, hogy a kamaszoknál 
az ellenőrző könyv kérdé-
se problémás szokott len-
ni. Az elektronikus nap-
ló bevezetésével azonban 
ez a probléma megszűnik, 
ugyanis a szülő állandó el-
lenőrzés alatt tudja tartani 
a gyermekét” – mondta el 
lapunknak Hangyásné Far-
kas Ágnes igazgató. 
 A szülők részéről egyön-
tetű sikert aratott ez az új 
lehetőség, de hogyan mű-

ködik mindez az iskola, a 
tanár oldaláról? Minden 
egyes tanterem internetes 
eléréssel rendelkező tanári 
számítógéppel rendelkezik. 
A pedagógus az óra elején 
megnyitja az adott osztály 
virtuális naplóját, beírja a 
hiányzókat, az óra anyagát 
pedig a tanmenetből akár 
előre is be lehet táplálni. 
Ugyanúgy tanít, osztályoz, 
dolgozatot írat, mint eddig, 
azzal a különbséggel, hogy 
a jegyeket nem kézzel írja 
be, hanem számítógépen 
regisztrálja. A tanárok ré-
széről az elektronikus napló 
egyértelműen könnyebbsé-
get jelent, mivel a program 
olyan hasznos műveleteket 
is el tud végezni pillanatok 
alatt, mint például automa-
tikusan átlagolja a jegyeket, 
súlyozza az osztályzatokat. 
A jegyek mellé megjegyzé-
seket lehet fűzni, és akár 
csoportos osztályozásra is 
lehetőséget ad. Az év végi 
statisztikát is önállóan el-
végzi, ami az osztályfőnök 
dolgát nagyban megköny-
nyíti. Idén, a kísérleti év-
ben a biztonság kedvéért 
még ugyanúgy megmaradt 
a hagyományos napló és el-
lenőrző könyv, mint eddig, 
tehát párhuzamosan mű-
ködik a dokumentáció pa-
pír alapú és elektronikus 
módja. Ám a rendszer már-
is annyira jól működik az 
iskolában és otthon, hogy a 
következő tanévtől a többi 
évfolyamon is átveszik az 
új gyakorlatot, és kizáró-
lag a digitális naplót fog-
ják használni.

szTerényi

Sikeres elektronikus naplózás

„A TISZK-be 
való belé-
pésnek kö-
szönhetően 
a Szterényi 
középisko-

la felveheti a 
szakképzési 

hozzájárulá-
sok összegét.”
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MEMO HOBBI ÁllatElEdEl
és fElszErElés szaküzlEt
Kutya, macska, rágcsáló, papagáj, tavi- és akváriumi hal, 
valamint galambeledelek és felszerelések szakáruháza. 

PRÉMIUM KUTYAELEDELEK SZÉLES VÁLASZTÉKA EGY HELYEN!

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

Nyitva tartás 
a téli időszámítás 

ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1800 

Szombat: 730–1400  

Vasárnap: zárva

Monor 
Ady Endre út 47-49.

Folyamatosan bővülő, élő kisállatválasztékkal 
várjuk kedves vevőinket!

Monor Városi Önkormányzat pályázatot hirdet területi 
védőnői munkakör betöltésére.
 Pályázati feltételek: egészségügyi főiskolai karon szer-
zett védőnői oklevél; büntetlen előélet; 18. életév betöltése; 
magyar állampolgárság. Előny: legalább egy év szakmai 
tapasztalat. A pályázathoz csatolni kell: szakmai önélet-
rajzot; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok máso-
latát; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat 
elbírálásában részt vevők megismerhetik.
 Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi szolgáltatá-
sok Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rende-
let szerint. Közalkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozott idő (előreláthatólag 2011. 01. 31-ig), próbaidő 3 hó-
nap. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Munkavégzés 
helye: Monor város 6. számú területi védőnői körzete.
 Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi vé-
dőnői ellátásról szóló 49/2004.(V. 21.) ESzCsM. rendelet-
ben meghatározott feladatok.
 A pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 25. 
Az elbírálás határideje: 2010. februrár 11. A munkakör be-
tölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal.
 A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt 
borítékban, „területi védőnői pályázat; azonosító szám: 
1014-25/2009” megjelöléssel Monor Város Képviselő-tes-
tületének címezve, Monor város polgármesteréhez (2200 
Monor, Kossuth L. u. 78–80.) kell benyújtani.
 Bővebb felvilágosítás a 06-29-612-314 telefonszámon.

álláspályázaT

Területi védőnő kerestetik
„Értsd meg a cukorbetegséget, és irányítsd!” – 
Ez volt a mottója az idei „Diabétesz Világnap”-
nak, amit Debrecenben tartottak meg 2009. 
november 21-én, ahol a monori cukorbetegek 
egyesülete 39 fővel képviseltette magát.
 Helyi egyesületünk 11 éve lelkesen és sike-
resen dolgozik a cukorbetegség és szövődmé-
nyeinek megelőzésén, az életminőség általá-
nos javításán. Havonta tartunk betegoktató 
programokat, részt veszünk számos rendez-
vényen, egészségtúrákat szervezünk.
 Minden év novemberében megtartjuk a cu-
korbetegek világnapját. Így volt ez tavaly is. 
A betegoktató program után a helyi zeneis-
kola növendékei: Hadnagy Áron, Ruskó Ró-
zsa és Ruskó Róbert adtak számunkra szí-
nes zenei műsort.
 Decemberi összejövetelünket már a kará-
csony jegyében tartottuk meg. Ünnepi han-
gulatot varázsoltak a Kossuth iskola diákjai, 
valamint fellépett a református egyház kó-
rusa is. A lelki útravalót Vladár István tisz-
teletes úrtól kaptuk meghitt beszédében. Az 
egyesület ezúttal is ajándékkal kedveskedett 
tagjainak. Köszönet ezért szponzorainknak: 
a Mikla-kernek és a Gergely cukrászatnak.
 Tisztelettel kérjük kedves olvasóinkat, hogy 
a jövőben se feledkezzenek meg adójuk 1 szá-
zalékáról, amit a „Közös út” Cukorbetegek 
Egyesülete részére várunk. Adószámunk: 
18680566-1-13. 

Fekete Jánosné

Közös út... Bárosan szép az élet
A Straub Dezső által jegy-
zett „Bárosan szép az élet” 
helyi csoportja január 13-án 
és 27-én délután három óra-
kor tartja zenés összejöve-
telét a Sport étteremben. 

Galambkiállítás
A Monori Galamb- és Kis-
állattenyésztők Egyesüle-
te galambkiállítást rendez 
a Művelődési Házban feb-
ruár 13-án és 14-én. A  ki-
állítás szombaton 8-tól 18 
óráig, vasárnap 7-től 15 
óráig tart nyitva.

A művelődéstörténetről
Január 22-én, pénteken 15 
órai kezdettel kerül sor a 
Művelődéstörténeti kiállí-
tás ünnepélyes megnyitó-
jára a Városi Könyvtár-
ban, a helytörténeti kör 
szervezésében. Díszvendég: 
Baranyi Ferenc Kossuth-
díjas költő. A kiállítás két 
hétig ingyen látogatható.

Taxi Éjjel-nappal

Autómentés, Autó-, utánfutó- és trélerkölcsönzés

06-20/236-4000
Diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezmény!
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CiVilek
Fehérasztal mellett

A pályázatokon nyertes civilek a fehér-
asztal mellett személyesen is elmond-
hatták, mit végeztek az év során, mi-

lyen programokat sikerült megvalósítaniuk 
az elnyert összegből. 
 A pályázat feltételei szigorúak, maximum 
150 ezer forintot lehet elnyerni, amellyel az 
év végéig el is kell számolniuk a nyertesek-
nek, részletezve, hogy mire használták fel a 
pénzt.
 Előbb Sinkovicz László, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság, majd Juhász Lász-
ló, a Sport- és Egyesületi Bizottság elnöke 
köszöntötte a megjelenteket.
 Sinkovicz László elmondta, hogy jó érzés 
ismét együtt látni az egyesületek, civil szer-
vezetek képviselőit. Véleménye szerint vég-
re olyan közösségek alakultak a városban, 
amelyek közösen vesznek részt a rendezvé-
nyeken. Több szervezet ebben az évben ju-
bilált. A bizottságok jövőre is tudnak majd 
pályázat útján pénzt biztosítani a progra-
mok megszervezéséhez, végrehajtásához. A 
pályázaton elnyert összeget felhasználva, 
többségében kimagasló értékeket hozhat-
nak létre az egyesületek, szervezetek. Kü-
lön köszönetet mondott a Vigadó Kulturá-
lis és Civil Központnak, hogy a programok 
megszervezéséhez segítséget nyújtanak, és 
helyet adnak a lebonyolításhoz is.
 A jelenlévők egyenként számoltak be az 
elmúlt esztendőben végzett munkáról, ki 
rövidebben, ki hosszabban ecsetelve, ho-
gyan fogják össze szervezetük tagjait, mi-
vel tudják tartalmasabbá tenni napjaikat. 
A nyugdíjas egyesületek, klubok többsége 
kirándulásokra használta a pénzt, vagy ép-

Már hagyomány, hogy a Sport és Egyesületi, valamint a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság, az év végéhez közeledve, fehérasztal 
mellé hívja meg azoknak az egyesületeknek, civil szervezeteknek, 
egyházaknak, alapítványoknak a vezetőit, akik a bizottsági alapokra 
kiírt pályázaton nyertek, azaz részesültek a támogatásból.

pen, mint az Idősek Klubja, fennállásuk 
30 éves évfordulóját ünnepelte meg mél-
tóképpen.
 Sok szervezet kifejezetten támogatásokra, 
ajándékcsomagokra használta fel a pályáza-
ton nyert összeget. A bölcsőde udvari gyer-
mekjátékokat vásárolt, a Gondozási Központ 
az idősek kényelmét szolgáló udvari bútoro-
kat. A Nemzetőr Általános Iskola Speciális 
Tagozata erdei iskolába vitte a gyerekeket, 
amit a kapott pénz nélkül nem tudott vol-
na megtenni. A Máltai Szeretetszolgálat is 
a rászoruló gyermekek napjait próbálta szeb-
bé tenni. A „Gondviselés Háza” dolgozói sú-
lyosan sérült gyermekeket vittek el az állat-
kertbe. Mint képviselőjük elmondta, „nagy 
kaland volt” mind a gyermekek, mind a kísé-
rők számára. Szintén jubilál az idén, hiszen 
20 éves a Nagycsaládosok Monori Egyesü-
lete. A NOE Regionális Szervezetével közö-
sen szerveznek programokat, nyári napközis 
táborokat a családoknak, gyermekeknek.
 Szilágyi Imre, a Körme képviselője meg-
köszönte az egyesületek, civil szervezetek se-
gítségét, amelyet programjaik végrehajtásá-
hoz nyújtottak. Külön kiemelte, hogy ebben 
az évben a II. helyezést érte el Monor vá-
ros a parlagfű elleni küzdelemben. Mindösz-
sze egy ponttal maradt le településünk az I. 
helyről.
 Sokan nem is tudják, hogy a civil szerveze-
tek milyen hasznos munkát végeznek a város-
ban, és milyen sokan vesznek részt a különbö-
ző programokon. Összességében elmondható: 
a támogatások jó helyre kerülnek, az önkor-
mányzat ezzel is a lakosságot segíti.

N. L.-né

Pest megyei diákolimpia
Tavaly november 28-án, a százhalombat-
tai uszoda 8 pályás versenymedencéjében 
mérték össze úszástudásukat Pest megye 
diákjai. Monorról az Ady, a Jászai és a 
Nemzetőr iskola vett részt a megmérette-
tésen. Az első helyezettek képviselik Pest 
megyét idén februárban, az országos diák-
olimpiai döntőben. 
 Eredmények: Az Ady úti iskolából: Ponyi 
Patrik és Verebélyi Sára 50 m mell 1.; 
Bacskai Attila 50 m hát és 50 m mell 1.; 
Leé Ádám Tamás 100 m gyors 1., 100 m 
mell 2.; Séllei Gergő 100 m pille 1., 100 
m gyors 2.; Bacskai Csilla 100 m hát 3., 
100 m pille 4.; Ponyi Péter 100 m mell és 
100 m hát 3.; Fenyvesi Roland 50 m gyors 
4. A Jászai iskolából: Botka Anita 50 m 
hát 1.; Botka Dóra 50 m mell 1.; Városi 
Brigitta 100 m gyors 3., 100 m mell 2.; 
Kovács Eszter 50 m hát 7.; Kovács Pat-
rik 50 m gyors 5., 50 m hát 7. A Nemzet-
őr iskolából: Bokros Blanka 50 m gyors 
1.; Varga Bernadett 50 m mell 11.

Pest megyei 
csapatbajnokság
December 6-án Százhalombattán rendez-
ték meg a Pest megyei csapatbajnokság 
IV,. egyben utolsó fordulóját. A monoriak 
eredményei: Bokros Blanka 50 m gyors és 
50 m mell 1.; Botka Dóra 50 m gyors és 
50 m mell 1.; Bacskai Attila 50 m pille és 
100 m mell 1.; Leé Ádám Tamás 50 m pil-
le és 50 m hát 1., 200 m gyors 2.; Bacskai 
Csilla 50 m mell és 100 m hát 3.; Kovács 
Patrik 50 m pille 3., 100 m mell 5.; Bokros 
Belián 50 m pille, 200 m gyors és 50 m hát 
3.; Ponyi Péter 50 m mell 3.; Botka Ani-
ta 50 m gyors 4., 50 m mell 6.; Verebélyi 
Sára 50 m gyors 4., 50 m hát 3.
 A 4x50 m vegyes váltón 1. helyezés 
(1999–2000): Botka Anita, Bokros Blanka, 
Botka Dóra, Varga Bernadett, a 4x50 m 
gyors váltón 5. helyezés (1995–1996): Bok-
ros Blanka, Bacskai Csilla, Botka Dóra, 
Botka Anita. 
 Ugyanezen a napon Hódmezővásárhelyen 
zajlott az országos rövidpályás vidékbaj-
nokság, ahol Séllei Gergő 50 m pillangón 
és 200 m gyorson a 3. helyen végzett. 

Győzelem Nagykátán
Nagykátán karácsonyi teremlabdarúgó tor-
nán mérettette meg magát az U9-es foci-
csapatunk. A kedvezőtlen időjárás miatt 
két csapat is lemondta a részvételt. A vég-
eredmény: 1. Monor SE, 2. Tápiócsecső, 3. 
Nagykáta, 4. Sülysáp. A torna legjobb Ka-
pusa a monori Viktor Hugó lett.

A rovatot összeállította: Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid

Veretlen maradt Monor
Kosárlabda női felnőtt bajnokság, 4. fordu-
ló: Monor SE–Budaörsi DSE 81-53 (22-14, 
16-16, 21-6, 22-17)
 A mérkőzést lendületesen kezdő Monor 
SE a 2. percben 8-2, a 9. percben pedig 
– Németh Ági duplája után – már 21-8-ra 
vezetett. Innen porszem került a gépezet-
be: a vendégek rengeteg támadó lepattanót 
szedtek és szép lassan elkezdték ledolgozni 
hátrányukat. A 17. percben kerültek a leg-
közelebb: Varga büntetői után 29-28-ra ka-
paszkodtak fel. Ez felébresztette lányainkat, 
akik a szünet előtt 8 pontosra hizlalták az 
előnyt Rácz Hanna a dudaszó pillanatában 
szerzett három pontosával. Fordulás után 
hengereltek a lányok, és a 25. percben már 
megnyugtató 48-30-as előnyt mutatott az 
eredményjelző Bánkúti Dóra kosara után. 
Ebben a negyedben szinte minden bejött, 
Kocsis Ágnes remekül játszott; az utolsó 

20 másodpercben 3 labdát is szerzett, ami-
ből csapatunk 59-36-ra alakította az ered-
ményt. A záró szakaszban Mészáros And-
rea játékát csodálhatta a közönség az utolsó 
percben Rácz Hanna dobott két hárompon-
tost, és kosaraival kialakult a megérdemelt 
monori győzelem. Ezzel a sikerrel lányaink 
veretlenek maradtak az idei bajnokságban!

  Kocsis Ágnes szerez labdát, indítja Han-
nát és máris újabb két pont kerül neve mellé
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Eladó 2 db magyar tarka, 6 hónapos vemhes 
üsző. Érd.: 06-30-538-8259, 06-29-415-390

Lisztérzékenyek, figyelem!
2010. január 30-án gyűljünk össze megbe-
szélni ügyes-bajos dolgainkat! Várlak benne-
teket a monori Katolikus Nagytemplom előtt 
16.45 és 17 óra között, csevegés a templom 
közösségi termében 17 órától. Vass Aranka

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Alumí-
nium, műanyag redőnyök, napellenző, relu-
xa, szalagfüggöny, mobil, fix szúnyogháló és 
szúnyogháló-ajtók. Újdonságok. Azonnali fel-
mérés, árajánlat-készítés! 29 éves tapasztalat, 
garancia, 5% kedvezmény! 06-30-401-1029

Monoron kiadó hosszú távra a sétálóutcá-
ban, a Petőfi u. 8. sz. alatt lévő I. emeleti 49 
négyzetméteres üzlethelyiség. Irodának is ki-
válóan alkalmas! Érdeklődni napközben tele-
fonon: 06-30-989-4615

Angol tanítás, nyelvvizsgára felkészítés, for-
dítás. Tel.: 06-20-3611-169

Fűkaszálást, favágást vállalok reális áron. 
T.: 06-20-538-25-31

A Strázsahegy legszebb részén, téglából 
épült, tetőteres, lakható, jó állapotú pince, 
örök panorámával eladó. Irányár: 3 millió fo-
rint.  Tel.: 06-30-9455-509

Apróhirdetések

Ajánló
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Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) Tel.:/Fax: 29/417-333

Pilis, Rákóczi Ferenc út 21.
Tel.:/Fax: 29/498-333

Gyömrő, Szent István út 21.
(Centrum üzletház) Tel.:/Fax: 29/334-333

web: www.galcehkft.hu e-mail: galcehkft@upcmail.hu
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5 légkamrás („A kategóriás”) 

ablakok -40%
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Álmodtunk magunknak egy életet, csodásat, 
szépet, de a kegyetlen valóság közbelépett. 

Bíztunk az életben, fogtuk kezed, hittük, velünk 
ez nem történhet meg. Sosem panaszkodtál, 
pedig nagyon beteg voltál, csak a családodra 
gondoltál, nekünk szomorúságot ne okozzál. 
Hittünk a gyógyulásban, végén a csodában, 

bíztunk, reménykedtünk, talán szeretetünkkel 
megmenthetünk. 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,  
akik szerető feleségem és édesanyánk, Lódiné Csatlós Andrea 

temetésén részt vettek, sírjára a megemlékezés virágait 
tették, így osztoztak fájdalmunkban.

A gyászoló család
Köszönöm, hogy enyém lettél,  

gyermekeinkkel velem éltél, s minket szerettél. 
Számunkra nem haltál meg,  
csak a csillagok közé mentél.

S ha majd csillagod reánk ragyog, érezned kell,  
úgy élünk, ahogy azt együtt megálmodtuk.

Köszönet- 
nyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük 
mindazoknak, akik

szeretett halottunk,

 nagy pál

temetésén részt vettek, 
sírjára virágot helyeztek, 
illetve részvétnyilvánítá-
sukkal bánatunkat enyhí-

teni igyekeztek. 

a gyászoló család

Nézzen be hozzánk!
Monor, Forrás u. 6. 

Tel.: 20/367-9854
Nyitva: H–P: 8.30–16.30, Szo: 8–12

Monoron, a Forrás soron.

s  Humorsarok – vicces ajándékokkal

s 3D-s lézergravírozott üvegtárgyak

s  Dísz- és zselégyertyák, mécsesek, párologtatók

s italosflaskák, cigarettatárcák, hamutartók

s ZiPPO és egyéb öngyújtók

s ajándéktáskák, italoskészletek 

s Plüssáruk

s bizsu- és féldrágakő ékszerek

s  Fülbevalók, karkötők, nyakláncok, hajbavalók 

s  Hűtőmágnesek, kulcstartók és még sok minden más…

s  Egyedi fényképes ajándékok 

(bögrék, puzzle, stb.) 

s  Medálok melyekbe feliratot 

és fotót gravírozunk!

s   2D fotó üvegtestben

s  Digitális fotó 3 dimenziós 

formában, üvegkockába  

gravírozva!Rendelje meg 
Most

a BELIZo-ban!

Újdonság! Lepje meg szeretteit 

                           
 személyre szóló ajándékkal!

Belizo Bizsu- és ajándékbolt




