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Újraválasztották  
Pogácsás Tibort
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Akciós árak október 13-tól 25-ig

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

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

Konyhák, éttermek 
részére 

kiszállítást vállalunk: 
06-29-412-046

Kolbász-
hús 690,- Zsírszalonna 350,- Főtt

császár 890,- Csirke-
szárny 490,-

Bőrös 
császár 590,-

Hasa-
szalonna 390,-

Sertés-
karaj 1090,-

Csirke-
comb 570,- Lecsó-

kolbász 390,- Sertés-
oldalalas 790,-

Liba
bőrös háj 

gyf. 490,- Liba-
szárnytő

gyf. 290,- Pecsenye-
kacsa gyf. 550,- Pulyka-

szárny, 
alsócomb 490,-

kiemelt
ajánlatunk

Setéstarja 890,-
kiemelt

ajánlatunk
Füstölt 
csülök 750,-
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A régi testület utolsó ülése
Önkormányzati hírek

Szeptember 16-án tartotta Monor Város 2006-ban megválasztott képviselő-testülete 
utolsó soros nyilvános ülését, amely más okokból is eltért a megszokottaktól. 

„Aki jogosu-
latlanul köt 
rá a szenny-
vízcsatorná-

ra, annak 
magas össze-

gű bírságot 
kell fizetnie.”

Folytatás a 4. oldalon

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirdeti 
az alábbi rendeleteit:
 20/2010. (IX. 23.) számú rendelete: 
Monor Város Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 19.) 
számú rendelet 3. számú módosításáról.
 21/2010. (IX. 23.) számú rendelete: A 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. 
(VII. 28) számú rendelet módosítása.
22/2010. (IX. 23.) számú rendelete: A 
gyermekvédelmi támogatásokról szóló
18/2003. (VII. 28.) számú rendelet mó-
dosításáról.
 23/2010. (IX. 23.) számú rendelete: A 
köztisztaságról és a szervezett köztisz-
tasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 
18.) számú rendelet módosításáról.
 24/2010. (IX. 23.) számú rendelete: A 
víz- és csatornahasználati díjakról szóló 
30/2003. (XII. 30.) számú rendelet mó-
dosításáról.
 25/2010. (IX. 23.) számú rendelete: A 
város-rehabilitációhoz kapcsolódó felada-
tok ellátásáról.

Nemcsak azért, mert 
cikluszáró ülés volt, de 
Pogácsás Tibor pol-

gármester napirend előtt át-
adta a „jó tanuló, jó sportoló” 
kitüntetéseket, és a fotópályá-
zat nyerteseinek a díjakat.
 Az augusztusi számunk-
ban láthatták az önkormány-
zat illetve a Vigadó Kft. által 
kiírt fotópályázat nyertes ké-
peit, most alkotóikat is neve-
sítjük. Az első helyet Szántó 
Sándor „Nyugalom”, a má-
sodikat Vigh András Ger-
gő „Monor Szökőkút–Fény-
szín”, a harmadik helyezést 
pedig Kovács Ákos „Monor 
Kistó” fotója érte el. 
 Interpelláció az ülésen nem 
hangzott el.

Törvényes és biztonságos

A rendelet alkotások sorát a 
2010. évi költségvetési ren-
delet módosításával kezdték. 
Ez a szokásos, a képviselő-
testület által hozott dönté-
sekből eredő kiadások vagy 
bevételek összegének beépí-
tése az alaprendeletbe, me-
lyet a könyvvizsgáló is véle-
ményezett.
 A szociális rászorultság-
tól függő pénzbeli és ter-
mészetbeli ellátásokról szó-
ló 17/2003. számú rendelet 
több rendelkezése is módo-
sult. Ennek teljes szövege a 
honlapon olvasható, de az 
érdekeltek a Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Irodáján 
konkrét felvilágosítást kap-
hatnak a változásokról.
 Ugyanígy a gyermekvé-
delmi támogatásokról szóló 
18/2003. számú önkormány-
zati rendelet is több pontjá-
ban megváltozott. Konkré-
tumokat erről is az előbb 
említett Hatósági Irodán 
tudhatnak meg.

 Tájékoztatót fogadtak el 
az önkormányzat 2010. első 
féléves gazdálkodásáról. A 
számadatokból kitűnik, hogy 
az önkormányzat gazdálko-
dása törvényes és biztonsá-
gos, a teljesítések időarányo-
sak. A költségvetési rendelet 
alkotását is minősíti, hogy a 
rendeletben meghatározott 
kiadási és bevételi számok 
alapvetően az önkormányzat 
elképzelései szerint alakulnak. 
A fejlesztéseknél vannak az 
ütemezésből adódóan eltéré-
sek. A város működése az év 
további részében biztosított, 
és a jövő évet is megfelelően 
tudják majd kezdeni. Ezt a 
könyvvizsgáló is alátámasz-
totta véleményével.

125 ezer forint is  
lehet a büntetés

Sokszor szó esett már a csa-
tornarendszer jogosulatlan 
használatából eredő pótdí-
jazásról. Elkészült egy ren-
delet-módosítási tervezet, 
amelyet most elfogadott a 
testület a köztisztaságról, 
és a szervezett köztiszta-
sági szolgáltatásokról szóló 
4/1996. (I. 18.) számú ren-
delet módosítására. Ennek 
lényege, hogy aki jogosulat-
lanul köt rá a szennyvízcsa-
tornára, annak magas ösz-
szegű bírságot kell fizetnie. 
Ugyanez a helyzet akkor is, 
ha a szennyvízcsatornába 
csapadékvizet engednek. Ha 
valaki illegálisan köt rá a csa-
tornára, 5 évre visszamenő-
leg állapíthatnak meg hasz-
nálati díjat.
 Módosították a víz- és csa-
tornahasználati díjakról szó-
ló 30/2003. (XII. 30.) számú 
rendeletet is, mely szerint a 
szennyvízhálózatba vezetett 
csapadékvíz után fizetendő 

pótdíj mértéke a jelenlegi 25 
százalékos általános forgal-
mi adót figyelembe véve al-
kalmanként 62 500 forint, a 
szennyvízhálózatra a szolgál-
tató engedélye nélküli rákö-
tés, és zárt vagy emésztő 
rendszerű szennyvíztárolóból 
a szennyvíz-csatornahálózat-
ba szivattyúzás esetén fize-
tendő pótdíj alkalmanként 
125 000 forint. A szolgál-
tató engedélyével rendelke-
ző rákötés esetén nem kom-
munális szennyvíznek, vagy 
illegálisan vételezett víznek 
a szennyvíz-csatornaháló-
zatba történő bebocsátása 
esetén alkalmanként 62 500 
forint. A kommunális vagy 
nem kommunális szennyvíz-
nek, vagy illegálisan vétele-
zett víznek szippantó autóval 
a szennyvíz-csatornahálózat-
ba történő illegális leürítés 
esetén alkalmanként 125 000 
forint. Ezt a módosítást a tu-
lajdonközösség minden tele-
pülésén elfogadták.

A képviselők szerint sikeresen 
működtek a bizottságok

A Közművelődési és Okta-
tásügyi, a Sport és Egyesü-
leti, a Szociális és Egészség-
ügyi, valamint a Pénzügyi 
Bizottság beszámolt a vá-
lasztások óta végzett munká-
járól. Mindhárom bizottsági 
elnök szóban is kiegészítet-
te az írásos anyagot. Varga 
Jenő bizottsági elnök elmond-
ta, hogy az előző ciklusban 9 
fős bizottság a mostaniban 5 
fővel működött, 3 képviselő 
és 2 külsős taggal. Az elmúlt 
négy évben mindig határo-
zatképesek voltak. Kiemel-
te, hogy az óvodai átszer-
vezés nagy munkát jelentett, 
de zökkenőmentesen sikerült 

az érdekeket összeegyeztet-
ni. A Vigadó és a Művelő-
dési Központ megújult az 
elmúlt négy évben, a város 
civil szerveződéseit is támo-
gatják olyan rendezvények 
lebonyolításában, amelyek 
a város lakosságának nagy 
részét érintik. 
 Juhász László szerint az 
írásos anyag pontosan leír-
ja, hogy mivel foglalkoztak 
az elmúlt négy évben. Meg-
köszönte a bizottság tagja-
inak a munkáját, valamint 
Farkas Zoltán kiemelkedő 
tevékenységét, aki munka-
időn túl is nagyon sokat se-
gített. 
 Sinkovicz László kiemel-
te, hogy az írásos anyag min-
denre kiterjedő módon igyek-
szik választ adni arra, hogy 
a polgármesteri hivatalban 
dolgozó kollégák és a bizott-
ság tagjai a jogszabályok és 
a helyi rendeleteik alapján – 
figyelembe véve a valós rá-
szorultságot – dolgoztak. A 
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Folytatás a 3. oldalról

„A város-
központ re-
habilitáci-

ós folyamat 
feladatait a 
Monori Vá-
rosfejlesz-
tő Kft. cso-

portosítja. ”

Hirdetés

társadalmi szervezetekkel, 
egyházakkal és az oktatási 
intézményekkel elindult egy 
információs folyamat, ami a 
munkájukat segíti. Megkö-
szönte a Hatósági Iroda mun-
káját, valamint Schweierné 
Juhász Katalin aljegyző asz-
szony és dr. Ugrin Dániel 
irodavezető úr segítségét.
 Rajki László véleménye 
szerint kicsiny létszámú, de 
annál aktívabb volt az elmúlt 
négy évben a Pénzügyi Bi-
zottság. Az intézmények át-
szervezésében aktívan vettek 
részt, eredményes munkát 
igyekeztek végezni. Ő is meg-

köszönte a bizottság tagja-
inak, illetve a hivatal dol-
gozóinak a munkáját, akik 
ebben közreműködtek.

Jövőre megújulhat 
a városközpont

Újabb önkormányzati cég lét-
rehozásáról, a Monori Város-
fejlesztő Kft. megalakításáról 
döntött a képviselő-testület. 
Döntés született arról is, hogy 
részt vesznek a funkcióbőví-
tő pályázaton. A pályázat 
az I. fordulóban sikeres volt, 
ezért szükséges a Monori Vá-
rosfejlesztő Kft., amit alap-
feltételként határozott meg 
a pályázat kiírója. A város-
központ rehabilitációs folya-
mat feladatait a Monori Vá-
rosfejlesztő Kft. csoportosítja. 
Olyan módon kell elindítani 
a kft. működését, hogy né-
hány éven belül saját lábára 
tudjon állni. Ha az önkor-
mányzat megkapja a pályá-
zati forrást, akkor a most 
betervezett összegeket visz-
sza tudják venni a költség-
vetésbe, addig viszont meg 
kell előlegezni. Október 10-
ig a közreműködő szervezet-
nek be kell nyújtani a szük-
séges iratokat. 
 A Városközpont további 
építésére, fejlesztésére folyik 
a tervezés, építési engedélyek-
hez szükséges dokumentációk 
beszerzése. A pályázat elbírá-
lása november végén, decem-
ber elején várható.  Valószí-
nűleg a jövő év első felében 
lehet támogatási szerződést 
kötni, amikor a közbeszer-
zések kiírása is megtörtén-
het. Előreláthatólag a jövő 
év végén, vagy a következő 
év elején jelenhetnek meg a 
munkagépek a helyszínen. 
 A képviselő-testület meg-
alkotta a Monori Városfej-

lesztő Kft. alapításához 
szükséges rendeletet, majd 
kinevezte ügyvezetőnek 
Rajki Lászlót, aki nem is-
meretlen a városban, hiszen 
több cikluson keresztül volt 
képviselő, valamint a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke. Rajki 
László Cegléden az önkor-
mányzati kabinet vezetője-
ként tevékenykedett, ahol 
a beruházásokkal kapcsola-
tos pályázatok menedzselé-
se tartozott hozzá. A város 
vezetése elégedett volt mun-
kájával, amit az is bizonyít, 
hogy felkérték egy hasonló 
városfejlesztő kft. vezetésé-
re. Szerencsére úgy döntött, 
hogy Monoron vállalja el ezt 
a feladatot. A kft. felügyelő 
bizottság elnökének 3 éves 
időtartamra Dessewffy An-
dor, tagjának Varga Jenő 
és Zátrok Károly képvise-
lőket választották meg. Az 
EU-s pályázatok önrésze-
ként fejlesztési céltartalékot 
képeznek, ehhez jelzálogjog 
bejegyzést kell biztosítani, 
amihez hozzájárult a kép-
viselő-testület.

Megoldódnak az eső 
okozta problémák

Elfogadták a Get Energy Ma-
gyarország Kft. energiame-
nedzsment szolgáltatási aján-
latát, amely alapján a cég 
visszamenőlegesen 50 százalé-
kos sikerdíj fejében átvizsgálja 
a közüzemi számlákat. Van-
nak vitatott pontjai a kibo-
csátott számláknak, amelyek 
visszaigénylése speciális jogi 
tranzakciót igényel. Ezt vég-
zi el a cég. Egyes városokban 
ily módon 1-2 millió forintot 
sikerült visszaszerezni a köz-
üzemi szolgáltatóktól.
 A belvíz, csapadékvíz elve-
zetése a legtöbb településen 

gondot okoz. Monoron több 
területen volt probléma, ezért 
a legveszélyeztetettebb he-
lyeken a meglévő árkok kot-
rására, az átereszek kitisztí-
tására, illetve új vízelvezető 
árkok, átereszek megépítésé-
re kért árajánlatokat. A be-
érkezett ajánlatok alapján a 
rendelkezésre álló pénzből a 
következő munkák elvégzé-
séről döntöttek: 
 – Kossuth Lajos és Mik-
száth utca csomópontjában 
átereszépítés.
 – Kossuth Lajos, Irányi, 
Rákosi, Szilágyi utcai nyílt 
árok.
 – Kistói utca belvízelveze-
tő árok takarítása és meder-
kotrása a Szélmalom utcától 
a befogadó 24-es csatornáig.
 – Széchenyi, Ady Endre, 
és Petőfi Sándor utca közöt-
ti szakaszon a belvízelvezető 
árok mederkotrása.
 – Wesselényi, Mártírok és 
Mátyás király utca közöt-
ti szakaszán az árok meder-
kotrása.
 – Tó utcai árok tisztítása.
 Forráshiány miatt az ön-
kormányzat elhalasztja a Ki-
nizsi utcai nyílt árok me-
derkotrását. Az Újtelepen 
a Forgách utca és a PROFI 
raktárbázis közötti vasúti 
árok tisztítását csak akkor 
végezteti el, ha marad rá fe-
dezet. A Rét utcai szikkasz-
tó árok átkötését, valamint 
az Iglói utcai árok Gyáli I-es 
csatornába történő bekötését 
a 2011. évi költségvetésébe 
tervezi.

Rendezik a közvilágítást is
 
A városban több helyről je-
lezték a közvilágítási lámpa 
hiányát, illetve kérték a ve-
zeték kiépítését. A hivatal ár-
ajánlatot kért, és a rendelke-

Fontos telefonszámok
A mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-20-533-6253
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

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyvtár-
ban megtekinthető. A képviselő-testü-
let nyilvános üléséről a GEMINI TV 
minden esetben felvételt készít, amelyet, 
az ülést követő második szombaton a 
Williams TV csatornáján figyelemmel 
kísérhetnek. Bővült a tájékoztatási le-
hetőségünk, így a rendeletek egységes 
szerkezetbe foglalt szövege, a testületi, 
és bizottsági ülések jegyzőkönyvei már 
olvashatók és letölthetők a www.monor.
hu honlapról. Itt egyéb fontos felhívás-
ról, tájékoztatásról is értesülhetnek.
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Monor
kártya Október

Érvényes: 2010. október 1-jétől 2010. november 5-éig

Vásároljon Monoron, 5% kedvezménnyel!Monor, Szent Orbán tér
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Közösségi hirdetésHirdetés

zésre álló pénzügyi keretből 
a következő munkák elvég-
zését rendeli meg:
 – Váczi Mihály közben egy 
lámpatest egyedi vezérlés-
sel.
 – Kinizsi közben egy lám-
patest légvezeték kiépítésé-
vel.
 – Irányi utca Szilágyi De-
zső és Rákosi Jenő utcák kö-
zötti szakaszán négy lámpa-
test légvezeték kiépítésével.
 – Pósa Lajos utcában két 
lámpatest kihelyezése.
 – Lőcsei és Beáta utcában 
egy lámpatest légvezeték ki-
építése.
 – Közcélú hálózat létesítése.
 – Nyitrai utca földkábeles 
közvilágítási hálózat kiépíté-
se, három kandeláber, lámpa-
test kiépítése, tervezési és ki-
vitelezési díja.
 – Szent Orbán téren egy 
lámpatest légvezetékkel.

Támogatják a zeneiskolát

Döntött a testület a közle-
kedési kártérítési ügyekben, 
majd ingatlan ügyeket tár-
gyalt.
 A képviselő-testület, a 
monori alapfokú művésze-
ti oktatás támogatására, a 
2010. szeptember 1-től decem-
ber 31-ig terjedő időszakra, 2 
894 000 forintot biztosít költ-
ségvetésében. A határozat a 
zeneiskola további finanszíro-
zására vonatkozik, ugyanis a 
fenntartó Pest Megyei Önkor-
mányzat csak akkor biztosít-
ja a működési költségeket, ha 
ehhez a helyi önkormányzat 
is hozzájárul. Ugyanez történt 
tavaly a Józef Attila Gimná-
ziumban a 6 osztályos évfo-
lyam 7. 8. osztályának indí-
tásánál is. 
 A testület ebben az évben 
is úgy határozott, hogy csat-

lakozik a Bursa Hungarica 
Felősoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2011. 
évi fordulójához. A pályá-
zatot Monor Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hi-
vatalánál (Monor, Kossuth 
Lajos utca 78-80.) írásban, 
a pályázó által aláírva, ere-
detiben, egy példányban kell 
benyújtani. A határidő 2010. 
október 1-től 29-ig tart. Az 
Oktatási Minisztérium Tá-
mogatáskezelője 2011. már-
cius 16-ig írásban értesíti 
a települési önkormányzat 
által támogatásban része-
sített pályázókat a Bursa 
Hungarica ösztöndíj teljes 
összegéről, és az ösztöndíj-
folyósítás módjáról. Bővebb 
felvilágosítás, a pályázat tel-
jes szövege valamint az űr-
lap letölthető a www.monor.
hu honlapról.

Nem épül  
telefonátjátszó-állomás

A képviselő-testület már 
többször tárgyalta a térfi-
gyelő kamerarendszer kiépí-
tését és működtetését. Ez 
ügyben született legfrissebb 
eredményekből az újságunk 
külön cikkben foglalkozik.
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy a sportpályán a 
rádiótelefonátjátszó-állomás 
megépítéséhez adott elvi hoz-
zájárulás kapcsán elkészült 
a tulajdonosi hozzájárulási 
javaslat, amivel az intézmé-
nyekben a média hírközlé-
si hatóság antennát fog fel-
állítani és méri a sugárzást. 
Ezt figyelembe véve a tes-
tület Szőnyi Sándor képvi-
selő javaslatára visszavonta 
azt a határozatát, amely-
ben tulajdonosi hozzájáru-
lást adott a rádiótelefon át-

játszó torony létrehozására. 
Balogh Imre képviselő azt is 
javasolta, hogy a következő 
képviselő-testület a mérési 
eredmények függvényében 
vizsgálja felül a szabályozá-
si tervet, és amennyiben le-
hetséges, jelölje meg, hol le-
het ilyen állomást létesíteni 
a városban. 
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter felhívta a figyelmet, hogy 
a jogszabályok értelmében át-
játszó kihelyezésére a létesí-
tést az önkormányzat nem 
tilthatja meg.  

Búcsú és köszönet

Pogácsás Tibor polgármes-
ter a képviselő-testület utol-
só nyilvános ülésének végén 
megköszönte minden, a kép-
viselő-testületi munkában 
résztvevő képviselőnek, külső 
bizottsági tagnak és a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozóinak 
a munkáját. A képviselő-tes-
tület tisztességgel végezte a 
feladatát, amit szintén meg-
köszönt. A testület tagjai, 
pártok, illetve civil szerve-
zetek képviselői mindvégig 
nyitott és érdemi tevékeny-
séget, vitát folytattak. Egé-
szen biztos, hogy ugyanilyen 
összetételben már nem ülhet 
össze a testület, hiszen a lét-
száma kisebb lesz. A Fidesz 
részéről két jelenlegi képvi-
selő nem indul újra a válasz-
táson: Balogh Imre és Rajki 
László. Utóbbi továbbra is 
kapcsolódik az önkormány-
zat munkájához. Rajki Lász-
ló 1990 óta, Balogh Imre pe-
dig vagy képviselőként, vagy 
külsős bizottsági tagként vett 
részt az önkormányzat mun-
kájában. Megköszönte min-
denkinek, aki külső figyelő-
ként figyelemmel kísérte az 
önkormányzat munkáját.

Jó tanuló – Jó sportoló
A tanulmányi munka és a sportsiker 
alapján az önkormányzat minden év-
ben három tanulónak adományozza a 
kitüntető díjat. Ebben az évben Szigeti 
Cintia Kitti díjlovagló, Varga Regina 
Eszter gyorsasági görkorcsolyázó, vala-
mint Bokros Blanka Melinda úszó ré-
szesült ebben az elismerésben. 
 Szigeti Cintia Kitti 
A lovaglást 2006. júniusában kezdte, 
versenyszerűen 2008 óta szerepel a díj-
ugratásban. 2008-ban a július-augusz-
tusi díjugratás korosztályos versenye 
összesítésében 4. helyezést érte el az 
országos bajnokságon külön engedély-
lyel az idősebbek között. Az Országos 
Szakszövetségi stílus versenyen Jászbe-
rényben I. helyezést, az Országos Szak-
szövetségi versenyen Gyömrőn, majd 
Csömörön I. helyezést, az Aranyos Ku-
pán Dánszentmiklóson II. helyezést, 
az Országos Szakszövetségi versenyen 
Monoron I. helyezést, Jászapátiban II. 
helyezést ért el. 
 Varga Regina Eszter 
Gyorsasági görkorcsolyázó. Nemzetközi 
és hazai versenyeken is kiválóan szerepelt, 
első vagy második helyeken végzett. 
 Bokros Blanka Melinda 
A Monori Sportegyesület úszószakosztá-
lyának a tagja. A korosztályos ranglistán 
minden versenyszámban előkelő helyet 
foglal el. Országos és megyei versenyeken 
egyaránt legjobbak között szerepel.

 A nyílt ülés befejeztével 
zárt ülésen döntött a képvi-
selő-testület a Monor Város 
Közbiztonságáért Díj oda-
ítéléséről, melyet már az új 
testület októberi soros ülésén 
napirend előtt fog a polgár-
mester átadni. A zárt ülés 
után a testület tagjai a 18 
órakor megkezdett közmeg-
hallgatásra és közbiztonsági 
fórumra mentek át a Műve-
lődési Házba.

Összeállította: Nagy Lajosné

a Présház 
Borászati Szaküzlet
                      új helyen

Borászati kezelőanyagok, 
szőlőcukor, rozsdamentes 
tartályok, palackok,  
minőségi borok.

06-30/655-0471

Víg Borász Bt.

Monor, Mátyás király u. 19.

„A képvi-
selő-testü-

let tisztesség-
gel végezte a 

feladatát.”
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Közmeghallgatás
Értékelték Monor elmúlt egy évét

A vásárlásról
ne felejtsen

el bizonylatot 
kérni!

Monor Városi
Önkormányzat

Monor kártya elfogadó helyek:
1 eurós bolt, 100-as bolt, B&K Kft., B+B Böngészde, Babi-Kő Kandalló Bt.,  
Balogh Peugeot, Bekker László esztergályos, Boldog Napok Esküvőszervező Iro-
da (esküvői meghívókra), Czövek Bt., Dr. Borzsák Csaba egyéni ügyvéd, Expert-
Tóth Kft., Gabi italdiszkont (italokból, kávékból, édességekből „nagykerár”), 
Gemini Televízió, GEO GOLD OIL Kft. (-5 Ft az üzemanyagárból), Gyömölcs sziget 
(Klapka LTP), Forrás sori Gyros ételbár, Gyuricskó sírkő, Hitelbróker Monor, Hun-
gránit Bt., Ivánszky Zoltán üveges és képkeretező, Juhász József szobafestő, Kiss 
Optika, Kofa 2003 Kft., Kolibri festékbolt, Lovass Sándor víz-gáz szerelő, Magócsi 
Ruhatisztító, Memofood (felszerelésekre 5%, eledelekre 2%), Moha virágbolt – 
Krichió Design, Nagy Tamás, Nail’s szépségszalon, Neotaxi, Pataki Pékség 2002 
Kft., Régió Lapkiadó Kft., Szánthó Kereskedőház Kft. (minden hónapban más 
termékcsoportra), Szem Írisz Optika Kft., Terike vegyesbolt, Topor János aszta-
los, Vigadó Nonpro�t Kft., Vladár Miklós és Társa Kft. (a Mátyás kir. utcai üzlet-
ben), West-Car autósbolt (utángyártott alkatrészekre), Zsombok szoli

E-mail: geminitv@monornet.hu,  
Telefonszámok: 06-29/413-511, 

06-20/936-2543, 06-20/984-4447
Adások a UPC képújság csatornáján: 

Reklám- és referencia�lmek  
készítése az Ön igényei szerint.

A GEMINI TELEVÍZIÓ  
az ÖN médiakapcsolata!

2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8 Vá
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Monor város képviselő-testülete minden évben közmeghallgatást tart, 
ám az eddigi hagyományoktól eltérően most a találkozót egybekötötték 
a közbiztonsági fórummal. A helyi önkormányzati választások miatt ez 
évben a találkozót nem októberben, hanem szeptemberben tartották.

HirdetésKözösségi hirdetés

Hirdetés

„Monoron 
ebben az év-

ben még 
nem volt ha-
lálos baleset, 

azonban a 
kerékpáros 

balestek és a 
biciklilopások 
száma meg-
emelkedett.”

HOBBI KUCKÓ
KREATÍV HOBBI- ÉS DEKORÁCIÓS BOLT

ÜZLETÜNKBEN KREATÍV PAPÍR-, FA-, ÜVEG- ÉS 
CSERÉPÁRUK, HOBBIFESTÉKEK, RAGASZTÓK,  
SZALVÉTATECHNIKA-ALAPANYAGOK, TERMÉSEK, 
KOSZORÚALAPOK, GIPSZFIGURÁK, GYÖNGYÖK, 
MŰVÉSZKELLÉKEK KAPHATÓK.

MONOR, PETŐFI SÁNDOR U. 8. (A SZOLGÁLTATÓ HÁZBAN)

NYITVA: H-P: 10-17, SZO: 8-12

Pogácsás Tibor polgár-
mester köszöntője után 
átadta a szót Kelemen 

József alezredes rendőrkapi-
tánynak. Kelemen József be-
számolója szerint a Monori 
Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területe 540 km2, 18 te-
lepüléssel, 125 000 fő állan-
dó lakossal. A kapitányság a 
bűnügyi, a közrendvédelmi, a 
közlekedési és igazgatásren-
dészeti osztállyal, valamint 
öt rendőrőrssel működik. A 
létszámuk 193 fő, így 650 la-
kosra jut egy rendőr. Ez jó-
val elmarad az országos és 
a fővárosi átlagtól, tehát a 
közterületi jelenlétet, a kör-
zeti megbízotti és az egyéb 
szolgálatokat is fejleszteni 
kell. Ennek ellenére a bűn-
ügyi eredményeket tekintve 
Pest megyében a harmadik 
helyen állnak.

Félszáz bűncselekmény 
nyolc hónap alatt

Monoron az elmúlt 8 hónap-
ban 527 bűncselekmény volt, 
míg az előző évben 687 ju-
tott a tudomásukra ugyan-
ezen időszak alatt. A szemé-
lyek elleni bűncselekmények 
száma az idei évben 59, ta-
valy 96 volt. Monoron csök-
kent a testi sértések, a va-
gyon elleni bűncselekmények 
és a betöréses lopások szá-
ma. Az idén a kapitányság 
illetékességi területén több 
mint kétezer bűncselekmény 
jutott a tudomásukra. 
 A kapitányság ellenőrzé-
se alatt álló 1500 kilométe-
res közúton tavaly 490 bal-
eset történt, míg idén 469. 
Csökkent a halálos, nőtt vi-
szont a súlyos balesetek szá-
ma. Monoron ebben az év-

ben még nem volt halálos 
baleset, azonban a kerékpá-
ros balestek és a biciklilo-
pások száma megemelkedett. 
Bűncselekmény miatt tavaly 
353, idén 396 személyt fog-
tak el. 
 A kapitányság saját moto-
ros rendőrökkel és sebesség-
mérő berendezéssel rendel-
kezik, azonban mindezekkel 
együtt is 4-5 fős létszámhi-
ánnyal dolgozik. Tavaly év 
végén a Strázsahegyen visz-
szaállították a körzeti meg-
bízotti szolgálatot, és meg-
találták a megfelelő embert, 
aki együtt dolgozik a mező-
őrökkel és a polgárőrséggel.
 A hozzászólásokban több 
lakos is kiemelte a kisállat-
vásárral kapcsolatos gépjár-
műforgalom zavaró hatását. 
Kelemen József rendőrkapi-
tány válaszában elmondta, 

hogy a kisállatvásárra min-
dig plusz rendőröket külde-
nek ki, és a kollégák igyekez-
nek a forgalmat irányítani, 
de mindenhol nem tudnak 
jelen lenni. 

Otthonuknak 
érzik a települést

Pogácsás Tibor polgármester 
összefoglalta mindazt, amit 
az elmúlt évben említésre 
méltónak tartott. Valameny-
nyi négyéves önkormányza-
ti ciklus úgy kezdődik, hogy 
az önkormányzat egy gaz-
dasági programot, tervet ál-
lít össze, melyek alapján a 
képviselő-testület a későb-
biekben meghozza a dön-
téseit. 
 A településfejlesztés egy 
hosszabb ideje elindított 
elképzelés, amely a város 
földrajzi helyzetére, az itt 
élők gazdasági, képzettsé-
gi helyzetére és összetéte-
lére alapoz. Az M0-ás kö-
zelében lévő települések 
szerencsésebbek, hiszen je-
lentős számban vannak je-
len a nagy iparűzési adót 
fizető cégek. Monor helyi 

Magas minőségű lakások, 
megfizethető 
áron!!

Monoron 6 lakásos 
társasházi lakások 

eladók
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Hirdetés

„Reális esély 
van arra, 

hogy Monor 
a térség köz-
pontjaként 
egy stabil 

szolgáltatást 
nyújtó vá-

ros legyen.”

bevétele lakosságarányosan 
meg sem közelíti a körgyű-
rű közelében lévő települé-
sekét. Szeretnék, ha a vá-
rosba beköltöznének olyan 
lakosok, akik jó adófizetők, 
mert ők erősíthetik a helyi 
szolgáltató ipart is. 
 A monori közintézmények 
pest megyei színvonalon dol-
goznak. A monori általános 
iskolák a Pest megyei értéke-
ket nézve a statisztikák sze-
rint átlagos, vagy e fölötti 
teljesítményt nyújtanak. 
 Az előző közmeghallga-
tás idején elterjedtek olyan 
pletykák, hogy cigányokat 
fog az önkormányzat bete-
lepíteni a városba, ami per-
sze nem volt igaz. A szö-
kőkút beüzemelésénél is 
voltak rosszindulatú reklá-
mok, amik mára már lecsi-
tultak. Jó látni, hogy a vá-
rosközpontban az emberek 
mozognak, otthonuknak ér-
zik a települést. Ezt a folya-
matot szeretnék folytatni. 
Egy sikeres pályázat kap-
csán a Főtér program le-
záró szakasza is megtörté-
nik. A József Attila utcától 
az evangélikus templomig a 
Kossuth Lajos utca teljesen 

megújul, a Dobó István ut-
cában pedig új parkolókat 
fognak építeni. 

Drasztikus változások  
várhatók az önkormányzati 
rendszerben

Az elmúlt évben a gimnázi-
umban új szárnyat építettek, 
a Szterényi József Szakkö-
zépiskola és Szakiskolában 
pedig a tanműhelyt újítot-
ták fel. Belekezdtek óvoda 
korszerűsítésbe, a bölcsőde 
külső felújítása jelenleg is fo-
lyik, jövőre pedig a belső át-
alakítása is megtörténik. 
 A Pest Megyei Önkor-
mányzattal kötött együtt-
működéssel megújult a szak-
orvosi rendelőintézet külső 
része, és megállapodás van 
egy háziorvosi rendelő épí-
tésére. Az év végéig meg-
épül az alap orvosi ellátást 
szolgáló rendelő, ezután a 
szakorvosi rendelőintézet 
belső felújítását a Pest Me-
gyei Önkormányzattal kell 
majd egyeztetni. 
 A Polgármesteri Hivatal 
megújítása, bővítése és az 
ügyféltér korszerűsítése már 
a jövőbe tekint. A jelen-

MEGNYÍLT A CEGLÉDI 

CIPŐBOLT!
A Ceglédi Cipőgyár termékeit a PUMA-cipők magyarországi 

gyártójának hagyományaira építve újra gyártja a Kalló-Plast Kft. 
A régi helyen: Cegléd, Fűtőház úti boltunkban 

várjuk kedves vásárlóinkat megújult termékválasztékunkkal.
Ajánljuk hagyományos

amelyek továbbra is a legjobb minőségű bőrből készülnek.  
Továbbra is lábegészségügyi, lábkényelmi szempontok  
határozzák meg termékeink fejlesztésének fő irányait. 

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig, H, V: szünnap
Gyermek, női és fér� modelljeinkkel várjuk Önöket.

Boltunkban rendkívül kedvező, gyári áron vásárolhatja meg kiváló minőségű termékeinket!

2 fő értékesítőt 
keresek pénzügyi területre

Feltétel: min. középfokú végzettség  
és saját gépkocsi.

ING, Monor, piactér

Tel.: 06-30/914-1056   Cseri Andrásné
vagy: 06-20/312-0177

legi önkormányzati és ál-
lamigazgatási rendszer hosz-
szú ideig nem tartható fenn. 
Drasztikus változások lesz-
nek ezen a téren, de a város 
körzetközponti szerepét meg 
kell őrizni. Ezért is volt el-
engedhetetlen a Városháza 
korszerűsítése. 
 2005-től kezdve a fejlesz-
tési források csökkentek. Ma 
a befolyó helyi adókat mű-
ködésre használják fel, en-
nek ellenére 18 hosszabb-
rövidebb földút szakaszt 
tudnak stabilizálni. Egy-
két éven belül a belterü-
leten minden földutat asz-
faltszőnyeggel szeretnének 
borítani. A Liliom utat fel-
újították, de szó sincs ar-
ról, hogy a Kossuth Lajos 
utca forgalmát oda kíván-
ják terelni. A Mátyás király 
utca és a Dózsa György út 
felújítása folyamatban van, 
a Virág utcáig és a Dózsa 
György útig korszerű par-
kolók is épülnek.

A város anyagi helyzete 
stabil és fejlődőképes

2008-ban nagyon nehéz kö-
rülmények között működött 

a város, ezért döntöttek az 
intézményrendszer szerke-
zeti átalakításáról. Az Ál-
lami Számvevőszéki vizs-
gálat kiemelte, hogy ez évi 
140-150 millió forintos meg-
takarítást jelentett a mű-
ködésben. 
 A közeljövőben várható 
a városközpont átépítése 
is. A város anyagi helyzete 
stabil, de jelentős hitelállo-
mánnyal rendelkezik. Kötvé-
nyeket bocsátottak ki, ame-
lyekből a befolyt összeget az 
OTP-nél lekötött betétben 
helyezték el, hogy a későb-
biekben biztosítva legyen az 
önrész az uniós pályázatok-
hoz. A város fejlődőképes, 
állja a versenyt a környező 
településekkel. Reális esély 
van arra, hogy Monor a tér-
ség központjaként egy sta-
bil szolgáltatást nyújtó vá-
ros legyen. 
 Pogácsás Tibor polgár-
mester lakossági kérdésre 
elmondta, hogy a belvízel-
vezetéssel kapcsolatban a 
képviselő-testület pályáza-
tot írt ki, és már kiválasz-
tották azt a kivitelezőt, aki 
elkezdi a munkát. 

Összeállította: Nagy Lajosné
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polgármester
Újraválasztották Pogácsás Tibort
A monoriak 3754 szavazattal 74 százalékos arányban ismét Pogácsás Tibort 
választották polgármesterükké, aki az elmúlt 12 évben is a város élén állt.

Pogácsás Tibor 46 
éves, óvónő feleségé-
vel és három lányá-

val Monoron él. A Kossuth 
Lajos Általános Iskolában 
kezdte tanulmányait. Első 
diplomáját Győrben szerez-
te vasútgépész-üzemmérnöki 
szakon, később pedig a Bu-

dapesti Műszaki Egyetemen 
műszaki tanárként végzett. 
A MÁV-nál kezdett dolgoz-
ni, majd a katonaság után, 
1987-től a Szterényi József 
Szakközépiskolában műsza-
ki tárgyakat tanított. 1990 
októberében a Fidesz színe-
iben kezdte az önkormány-
zati munkáját. 1994-ben al-
polgármesternek, 1998-ban 
polgármesternek választot-
ták. Ezt a tisztséget azóta is 
folyamatosa betölti. 1998-tól 
2006-ig országgyűlési képvi-
selő volt. A Pest Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésében 
1994–1998 között, majd a 
2006-ban kezdődő önkor-
mányzati ciklusban is az 
oktatási bizottságban ka-
pott feladatot. 2006-tól ve-
zette a Fidesz–KDNP Pest 
megyei frakcióját. A megyei 
megbízatásairól 2010-ben le-
mondott, amikor a választók 

bizalmából ismét a választó-
kerület országgyűlési képvi-
selője lett.
 Úgy véli, az előttünk álló 
időszakban Monornak ismét 
lesznek fejlesztési lehetőségei, 
befejezhetjük a megkezdett 
programokat, sőt újakat is 
indíthatunk. Véleménye sze-
rint az intézmények felújítá-
sát, bővítését folytatni kell, 
végére kell érni a földutak 
burkolásának, a rossz uta-
kat, járdákat ki kell javí-
tani, és bővíteni kell a csa-
padékvízelvezető-rendszert, 
valamint a szennyvíztisztí-
tó telepet. A jelenleg folya-
matban lévő beruházások 
eredményeként hamarosan 
megnyílik az egészségügyi 
alapellátást biztosító kor-
szerű új rendelő, a bölcső-
de pedig 2011 májusában 
már kibővülve és megszé-
pülve fogadja a gyermeke-

ket. Korszerűsítik a Jászai 
téri óvodát, és elkészült a Pe-
tőfi óvoda bővítésének terve 
is. A könyvtár és a zeneisko-
la épülete teljesen új köntöst 
kap, ezzel együtt megtörté-
nik az akadálymentesítése 
is. Az új postahivatal átadá-
sával a város birtokába ke-
rült az intézmény régi épü-
lete, melynek következtében 
lehetőség nyílik annak felújí-
tására, hasznosítására. Két 
éven belül pályázati és saját 
forrásból a város új tűzoltó-
laktanyát épít a Péteri úton, 
így a Petőfi utcai telek hasz-
nosítható lesz.

„Monornak 
ismét lesznek 
fejlesztési le-

hetőségei, 
befejezhet-
jük a meg-

kezdett prog-
ramokat, sőt 
újakat is in-
díthatunk.”

Név Jelölő szervezet Szavazati arány 
(szavazat)

1. választókerület
1. Husz Enikő Judit (Fidesz-KDNP) 47,35% (250)
2. Koncsik Géza (Jobbik) 17,99% (95)
3. Zátrok Károly (MSE) 15,34% (81)
4. Horváth Ferenc (MSZP) 10,23% (54)
5. Szabados Andrea (Független) 6,06% (32)
6. Krizsanics Ádám Tibor (KÖRME) 3,03% (16)

2. választókerület
1. Juhász László (Fidesz-KDNP) 52,07% (339)
2. Lendvay Endre (Jobbik) 20,28% (132)
3. Petrányi Miklós (MSE) 10,75% (70)
4. Kecsmárik András (MSZP) 9,22% (60)
5. Szilágyi Imre (KÖRME) 7,68% (50)

3. választókerület
1. Dessewffy Andor Béla (Fidesz-KDNP) 53,78% (349)
2. Bokros Tibor (Jobbik) 14,95% (97)
3. Remete Zoltán (MSZP) 14,33% (93)
4. Balogh Péter (MSE) 10,17% (66)
5. Dámics Magdaléna (KÖRME) 6,78% (44)

4. választókerület
1. Darázsi Kálmán (Fidesz-KDNP) 64,74% (325)
2. Ranga Zoltán (Jobbik) 14,14% (71)
3. Szabó Gergely (MSZP) 9,36% (47)
4. Vincze István (KÖRME) 8,96% (45)
5. Czinege István (MSE) 2,79% (14)

A képviselőkre összesen 5016 érvényes szavazatot adtak le a választók. A legtöbb szavazatot, 2770-et (55,2%) 
a Fidesz-KDNP színeiben indult jelöltek kapták, őket követte a Jobbik 810 (16,1%), az MSZP 542 (10,8%), az MSE 
514 (10,3%) és a KÖRME 255 (5,1%) szavazattal. A két független képviselőjelölt összesen 125 szavazatot kapott (2,5%)

Polgármester-jelölti
eredmények

1. Pogácsás Tibor Já-
nos (Fidesz-KDNP) 
74,00% (3754 szavazat)
2. Kereszturi Imre 
(Jobbik) 14,74% (748 
szavazat)
3. Varga Jenő (MSZP) 
11,26% (571 szavazat)

Név Szervezet Szavazati arány 
(szavazat)

5. választókerület
1. Sinkovicz László Zoltán (Fidesz-KDNP) 58,23% (375)
2. Fehér Károly Sándorné (MSZP) 16,93% (109)
3. Baráth Katalin (Jobbik) 12,58% (81)
4. Jánosovits Miklós (MSE) 8,07% (52)
5. Spenger István Mihály (KÖRME) 4,19% (27)

6. választókerület
1. Babinszki György (Fidesz-KDNP) 52,12% (394)
2. Kereszturi Imre (Jobbik) 17,33% (131)
3. Szabó László (Független) 12,30% (93)
4. Varga Jenő (MSZP) 10,85% (82)
5. Szabó Károly (KÖRME) 3,97% (30)
6. Winkler Róbertné (MSE) 3,44% (26)

7. választókerület
1. Szőnyi Sándor (Fidesz-KDNP) 57,08% (403)
2. Balogh Tibor József (MSE) 15,72% (111)
3. Pfundt Imre Fülöp (Jobbik) 15,30% (108)
4. Barna István (MSZP) 9,21% (65)
5. Szilágyi Eszter Viktória (KÖRME) 2,69% (19)

8. választókerület
1. Zsombok László Krisztián (Fidesz-KDNP) 57,76% (335)
2. Hajdú Ferenc (Jobbik) 16,38% (95)
3. Kispál Gábor (MSE) 16,21% (94)
4. Szentirmai Cecília Rozália (MSZP) 5,52% (32)
5. Sárköziné Juhász Gyöngyi (KÖRME) 4,14% (24)

Cigány kisebbségi választás
Monoron a kisebbségek közül csak a ci-
gányság állított jelölteket. A 12 jelölt-
ből a Lungo Drom által indított Gu-
lyás István Sándor, Gulyás Mária, 
Maka István és Oláh Zsolt Kriszti-
án jutott képviselői helyhez a város ki-
sebbségi önkormányzatában.

A nyolc egyéni választókerület mind-
egyikében fideszes képviselőket vá-
lasztottak meg a monoriak. Közülük 

valamennyien már az előző ciklusban is a 
képviselő-testületben dolgoztak. A kompen-
zációs listáról a Monori Sport Egyesület 
(MSE) színeiben Zátrok Károly, az MSZP 
színeiben pedig Varga Jenő jutott mandá-
tumhoz, akik szintén testületi tagok voltak 
az elmúlt négy évben. Egyetlen új tag tes-
tületben a Jobbikos Pfund Imre lesz. (lásd 
Régi-új képviselők című írásunkat a követ-
kező oldalakon). 
  Szám szerint a legtöbb szavazatot, 403-
at Szőnyi Sándor (Fidesz-KDNP) kapta, a 
legkevesebbet, 14-et, pedig Czinege István 
(MSE).

önKormányzati választás
Képviselőtestületi jelöltek eredményei
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választás
Régi-új képviselők Monoron
Az polgármester nélkül az eddigi 17-ről 11-re csökkent az önkormányzati képviselők 
száma. Közülük 10-en már az elmúlt négy évben is dolgoztak a testületben.

Monoron október 3-án 
a választók ismét 
úgy döntöttek, hogy 

– az eddigiekhez hasonlóan – 
ismét Fideszes többségű le-
gyen a város döntéshozó szer-
ve. A Strázsa olvasói most 
közelebbről is megismerhetik 
Monor Város régi-új önkor-
mányzati képviselőit.

Husz Enikő Judit 

A Fidesz képviselőjelöltjeként 
az 1. számú választókerületből 
jutott be Monor Város Kép-
viselő-testületébe.
 1967-ben született egy 
Monorhoz hasonló kisváros-
ban. A Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziumában 
érettségizett, majd a Károli 
Gáspár Református Egyete-
men végzett, mint református 
lelkész. Teológiai tanulmányai 
mellett az ELTE Természet-
tudományi Karán középiskolai 
földrajztanári diplomát szer-
zett. Öt éven keresztül a bu-
dapesti Baár-Madas Reformá-
tus Gimnáziumban tanított. 
1997-ben költözött Monorra 
villamosmérnök férjével, aki-
vel 3 gyermeket nevelnek. 11 
éve dolgozik a közigazgatás-
ban. 2006 óta tagja a képvi-
selő-testületnek, valamint a 
Szociális és Egészségügyi Bi-
zottságnak. 
 Véleménye szerint az el-
múlt ciklusban sokat szépült 
választókerülete. Folytatódik 
a Főtér átépítése: A Kossuth–
Ady–Deák Ferenc utcák ke-
reszteződésében körforgalom 
épül, a könyvtár és a zeneis-
kola is felújításra kerül. Foly-
tatódik a járdaépítés a Bajcsy-
Zsilinszky és a Deák Ferenc 
utcákban, valamint a Bocs-
kai utca felső szakaszának 
aszfaltozására is sor kerül. A 
sikeres pályázat eredménye-

képpen megoldódhat a piac-
csarnok környékének parkolá-
sa is, hiszen a Dobó utcában 
új parkolóhelyek épülnek. Fon-
tosnak tartja a gyermekek 
iskolai körülményeinek és a 
temetők közbiztonságának ja-
vítását. Támogatja a Strázsa-
hegy idegenforgalmi haszno-
sítását, a pincék védelmét, és 
az ottani lakhatás kérdéseinek 
rendezését is igen komoly fel-
adatnak tartja.
 Az elmúlt ciklusban a tes-
tületben hosszú idő után so-
káig egyedül képviselte a női 
nemet. Úgy gondolja, tovább-
ra is szükség van a nők, a csa-
ládok, a gyermekek érdekei-
nek hathatós képviseletére.

Juhász László

A Fidesz képviselőjelöltjeként 
a 2. számú választókerületből 
jutott be Monor Város Kép-
viselő-testületébe.

 12 éve dolgozik Monor vá-
ros önkormányzati képviselő-
jeként, az elmúlt négy évben 
a Sport és Egyesületi Bizott-
ságot vezette. Tősgyökeres 
monori családból származik, 
feleségével és kisfiával az Irá-
nyi utcában lakik. Az álta-
lános iskolát és a gimnáziu-
mot Monoron végezte, majd 
a Kandó Kálmán Műszaki 
Főiskolán szerzett műszaki 
menedzser oklevelet. A fő-
iskola mellett európai uniós 
közigazgatási képzésen vett 
részt, sportoktatói képesítést 
kapott, idén pedig okleveles 
közgazdász diplomát szere-
zett az Óbudai Egyetemen. 
A főiskola befejezését követő-
en a Monor Telefon Társaság-
nál helyezkedett el (2007-től 
UPC), ahol ma is az üzleti 
kommunikációs osztály érté-

kesítési csoportját vezeti. Az 
üzemi tanács választott elnö-
ki tisztségét is betöltötte, és 
két alkalommal elnyerte az 
év dolgozója címet.
 Az általa legfontosabbnak 
tartott vállalása a vásártér– 
városközpont kerékpárút, mely 
elkészült, ám egyetértve a 
Kossuth Lajos utcai lakosok-
kal, célszerű lenne meghosz-
szabbítani a település határig. 
A Dugonics utcai szegélyköves 
útépítés nem valósulhatott 
meg, ilyen színvonalú mun-
kára ugyanis az önkormány-
zat saját forrásai ma már nem 
elegendőek. Ezt a Liliom ut-
cához hasonlón pályázati for-
rásból kell kivitelezni. Régóta 
vár aszfaltburkolatra a Marti-
novics, a Honvéd és a Malom-
hegy utca is, szeretné elérni, 
hogy ezen igények is mielőbb 
teljesüljenek. A következő cik-
lusra vállalt legfontosabb fel-
adata a József Attila utcai ke-
rékpárút megépíttetése.

Dessewffy Andor

A Fidesz képviselőjelöltjeként 
a 3. számú választókerületből 
jutott be Monor Város Kép-
viselő-testületébe.
 Születése óta Monoron él, 
általános iskolai és gimnáziu-
mi tanulmányaimat is itt vé-
gezte. Érettségi után a Szent 
István Egyetem Gyöngyö-
si Főiskolai Karán gazdasá-
gi mérnökként diplomázott. 
Ezzel párhuzamosan számító-
gép-kezelői képesítést szerzett, 
és német nyelvből nemzetkö-
zi nyelvvizsgát tett. Tizen-

két éve dolgozik a kereskede-
lem területén. Nyolc éve tagja 
Monor város képviselő-tes-
tületének, ez idő alatt négy 

bizottság munkájában vett 
részt: a Szociális és Egészség-
ügyi; az Ipari, Kereskedelmi 
és Mezőgazdasági; a Városfej-
lesztési és a Pénzügyi Bizott-
ságban.
 Választókörzetében még az 
idei évben aszfaltozásra kerül-
nek a Stromfeld Aurél, a Szil-
ágyi Dezső, a Bánffy Dezső, a 
Rákosi Jenő és a Katona Jó-
zsef utcák hiányzó szakaszai. 
Úgy gondolja, hogy egyik leg-
sürgetőbb probléma a csapa-
dékvíz elvezetése, ezért na-
gyon fontos a fő vízelvezető 
árkok karbantartása. Ahol 
kell, a már meglévő rosszakat 
ki kell váltani, máshol pedig 
rendszeres tisztítással meg kell 
őrizni állapotukat. Programjá-
ban különös figyelmet szentel 
a Kistó környékének rendbe-
tételére. Medrét mindenkép-
pen ki kell tisztítani, a par-
kot rendbe kell tenni, hogy a 
családok kellemesen tölthessék 
idejüket a környéken. Szerinte 
a ismét figyelmet kell szentel-
ni a biztonság megteremtésé-
re is, meg kell akadályozni a 
bűnözés terjedését.

Darázsi Kálmán

A Fidesz képviselőjelöltjeként 
a 4. számú választókerületből 
jutott be Monor Város Kép-
viselő-testületébe.

 1979-ben született, azóta 
Monoron él. Általános isko-
lai tanulmányait is itt végezte, 
majd a Kaesz Gyula Faipari 
Szakközépiskolában asztalos 
képesítést szerzett. Ma is itt 
tanít faipari elméletet és gya-
korlatot. A technikum elvég-
zése után a Nyugat Magyar-
országi Egyetemen szerzett 
tanári majd Faipari Mérnö-
ki diplomát. Jelenleg főállá-
sú munkahelye mellett óraadó 
tanárként dolgozik az Aszódi 
Javítóintézetben, a Budapes-
ti Munkaerőpiaci Intervenci-
ós Központnál és a SZTAV 
Zrt.-nél. Feleségével és július-

Folytatás a 10. oldalon

Husz Enikő  
Judit szerint 
továbbra is 
szükség van 
a nők, a csa-

ládok, a gyer-
mekek érdeke-
inek hathatós 
képviseletére.

Juhász László  
következő 

ciklusra vál-
lalt legfonto-
sabb feladata 
a József Atti-

la utcai kerék-
párút meg-
építtetése.

Dessewffy 
Andor prog-

ramjában kü-
lönös figyel-
met szentela 
Kistó környé-
kének rend-
betételére.
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ban született kislányukkal él. 
Négy éve tagja Monor város 
képviselő-testületének. Tevé-
kenysége során a Közműve-
lődési és Oktatásügyi, vala-
mint a Sport és Egyesületi 
Bizottság munkájában vál-
lalt szerepet. 
 Tervei között szerepel a 
Veres Pálné utca kivezetése a 
Kistói útra és további utcák 
aszfaltozása. A Kistó és kör-
nyezetének rendbetétele, va-
lamint pihenőparkká fejlesz-
tése. A hiányzó vízelvezető 
árkok pótlása, és a meglévők 
karbantartása. Pihenőpadok 
és köztéri szemetesek kihe-
lyezése. A parlagfüves és ga-
zos területek megtisztítása. 
A költségvetési lehetőségek 
figyelembevételével a lakos-
ság által igényelt, önerős jár-
daprogram újraindítása, a só-
der és a cement biztosításával. 
Szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek létesítése. A Kistói úti 
játszótér körbekerítése. Kez-
deményezi a Pósa Lajos utca 
felőli vasúti zajvédő fal befe-
jezését. A felsoroltakon kívül 
támogat minden olyan beru-
házást, amely megkönnyíti a 
monori emberek életét.

Sinkovicz László

A Fidesz képviselőjelöltjeként 
az 5. számú választókerület-
ből jutott be Monor Város 
Képviselő-testületébe.
 1963-ban született Buda-
pesten. Szülei vegytisztító 
kisiparosként dolgoztak, egy 
gyermek édesapja. A Szege-
di Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karán a ma-
gyar szak elvégzését követően 
szabad bölcsész hallgatóként 
folytatja tanulmányait. Az 
Ady Endre úti Általános Isko-
la elvégzése után Budapesten 
érettségizett. Kezdetben gép-
kocsivezetőként állt munkába, 
majd a Pest Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgá-
latnál volt módszertani szak-
tanácsadó. Jelenleg a Pest 
Megyei Önkormányzat köz-

gyűlésének alelnöke. Munka 
mellett a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetemen szociális 
munkás, a Corvinus Egyetem 
Államigazgatási Karán szo-
ciális szakigazgatás szervező 
diplomát szerzett. Ugyanitt 
egészségügyi menedzsment 
szakértőként végzett. 1990 
óta Monor város önkormány-
zatának képviselője. Az el-
múlt ciklusban a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnö-
keként dolgozott. Érdeklődési 
köre az ifjúsági, sport, szociá-
lis és gyermekvédelemi terü-
let, az egészségügy, valamint 
a települések együttműködé-
sének javítása. 
 Célja városrészt különösen 
sújtó belvízhelyzet kezelése, 
az elvezető árkok folyama-
tos karbantartása, meghosz-
szabbítása. Folytatni kívánja 
a megkezdett fejlesztéseket, 
kezelni a településrész prob-
lémáit, hogy a „telep” élhető, 
szerethető városrésszé ala-
kuljon. Szükségesnek tartja 
a járdaprogram folytatását, 
és valamennyi még hiányzó 
telepi út aszfaltozását. Célja 
a meglévő utak folyamatos 
kátyúzása, szükség szerin-
ti újraszőnyegezése; a felszí-
ni vízelvezetés megoldása; 
a Maggyár-kert rendezésé-
nek folytatása, pihenőpark-
ká alakítása; a Táncsics utcai 
megszűnt kisiskola közössé-
gi célra történő hasznosítá-
sa és nem utolsó sorban a 
Monoron működő egyesüle-
tek, civil szervezetek, egy-
házak támogatása.

Dr. Babinszki György

A Fidesz képviselőjelöltjeként 
a 6. számú választókerületből 
jutott be Monor Város Kép-
viselő-testületébe.
 1948-ban született Monoron. 
Családja több mint 160 éve él 
és dolgozik a településen. Ál-
talános és középiskolai tanul-
mányait szülőhelyén végezte, 
diplomát a Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetemen 
szerzett. Második egyetemi 
oklevelének megszerzése után, 
1985-ben pénzügytan szaktu-
dományból avatták közgazda-
ságtudományi doktorrá. Az 
Igazságügyi Minisztérium és 
a Pénzügyminisztérium által 
bejegyzett szakértői képesíté-
sekkel is rendelkezik. Főállása 
mellett városi és megyei bí-
róságoknak végez szakértői 
tevékenységet. Nős, közel 40 
éve él feleségével. Két felnőtt, 

önálló egzisztenciával rendel-
kező gyermekük és egy uno-
kájuk van. 1998 óta dolgozik 

Monor város önkormányza-
tában képviselőként és alpol-
gármesterként. Feladatai közé 
tartozott a polgármester he-
lyettesítése, a fejlesztések el-
döntésében valamint előké-
szítésében való részvétel, a 
Pénzügyi- és a Városfejlesz-
tési Bizottságok munkájának 
segítése.  Választókerületében 
szeretné parkosítani az Ady 
Endre és a Virág utcát, vala-
mint felújítani a Gera-kertet 
és a vasútállomás előtti teret. 
A következő években megkez-
dődik a központ csapadékvíz 
rendszerének rekonstrukciója 
is. Az Ady Endre és Kossuth 
Lajos úti csomópontban kör-
forgalom épül. Az ezekkel kap-
csolatos tervek elkészültek, a 
kiírt pályázaton nyert a város. 
Még 2010-ben felújításra kerül 
a Dózsa György és a Mátyás 
király utca, ahol további par-
kolók kerülnek kialakításra. 

Szőnyi Sándor

A Fidesz képviselőjelöltjeként 
a 7. számú választókerületből 
jutott be Monor Város Kép-
viselő-testületébe.
 1954-ben született Monoron, 
és mai is itt él a 7. sz. egyé-
ni választókerülethez tartozó 
Vörösmarty utcában. Szülei 
is monoriak voltak. Az álta-
lános iskola elvégzése után 
Budapesten érettségizett, és 
elektroműszerész szakmunkás 
bizonyítványt kapott. 1981-
ben üzemmérnöki diplomát 
szerzett a győri Közlekedé-
si és Távközlési Műszaki Fő-
iskolán, és 1985-ig mérnök-
ként dolgozott a MÁV-nál. 
1985 szeptemberétől Monoron, 
a Szterényi József Szakkö-
zép- és Szakiskolában először 
szakoktatóként, majd szakta-
nárként, jelenleg pedig igaz-
gatóhelyettesként tevékeny-
kedik. Felesége – Szőnyiné 
Gábor Mária – a monori Jó-

zsef Attila Gimnázium tanára, 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete Közép- magyar-
országi Régiójának titkára. 
Négy gyermekük és három 
unokájuk van.  1998-ban, 
2002-ben és 2006-ban a FI-
DESZ jelöltjeként választot-
ták Monor város önkormány-
zatának képviselő-testületébe. 
Az elmúlt ciklusban az Ügy-
rendi és Közbiztonsági Bizott-
ság munkájában vett részt. 
 Az önkormányzat és a 
rendőrség sikeres együttmű-
ködésének köszönhetően ez 
év során kiépül a közterüle-
teket figyelő kamerarendszer. 
A 2010-es év útprogramjának 
keretében ősszel több utca is 
aszfaltburkolatot kap, többek 
között a Bajza utca. A követ-
kező célokat szeretné elérni: 
Pályázati és önkormányzati 
forrásból megépíteni az Ady 
Endre út és a Kossuth Lajos 
utca kereszteződésében a kör-
forgalmat, és megszépíteni az 
evangélikus templom kertjét. 

Elvégezni a még el nem ké-
szült, illetve a felújításra szo-
ruló utcák aszfaltozását, el-
készíteni a hiányzó járdákat, 
megépíteni a csapadékvíz el-
vezető árkokat, a meglévőket 
pedig felújítani. Azért is tevé-
kenykedni fog, hogy hamaro-
san elvégezzék a Kenderesalja 
még beépítetlen területeinek 
közművesítését, és utcákat és 
parkokat hozzanak létre.

Dr. Zsombok László

A Fidesz képviselőjelöltjeként 
a 8. számú választókerületből 
jutott be Monor Város Kép-
viselő-testületébe.
 Tősgyökeres monori csa-
ládban született 1977-ben, és 
azóta is Monoron él. A Mis-
kolci Egyetemen politológiát 
tanult, a Szegedi Tudomány-
egyetemen pedig jogi diplo-
mát szerezett. Jelenleg egy 
ingatlanfejlesztéssel és tanács-
adással foglalkozó kft. ügy-
vezetője. Korán bekapcsoló-
dott a helyi közéletbe. Monor 

Folytatás a 9. oldalról

Dr. Babinszki 
György: „Még 
2010-ben fel-

újításra ke-
rül a Dózsa 
György és a 

Mátyás király 
utca, ahol to-
vábbi parko-
lók kerülnek 
kialakításra.”

Szőnyi Sán-
dor azért is 

tevékenyked-
ni fog, hogy 
hamarosan 
elvégezzék a 
Kenderesalja 
még beépí-
tetlen terü-

leteinek köz-
művesítését, 
és utcákat és 

parkokat hoz-
zanak létre.

Sinkovicz 
László cél-

ja többek kö-
zött  a Mag-

gyár-kert 
rendezésének 
folytatása, pi-

henőpark-
ká alakítása; 
a Táncsics ut-
cai megszűnt 
kisiskola kö-
zösségi célra 

történő hasz-
nosítása.
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Zátrok Károly: 
 „Az önkor-
mányzati 

munkát csak 
kellő hittel, 

elhivatottság-
gal és megfe-
lelő gyakor-
lattal lehet 

eredménye-
sen végezni.”

Varga Jenő 
a lakosok-

kal pártállás-
tól függet-

len, korrekt, 
élő kapcsolat 
kialakításá-
ra törekszik.

Pfundt Imre 
2008 márci-
usában ha-

tározta el 
két barátjá-
val, hogy új-

raszerve-
zik a Jobbik 

Magyarorszá-
gért Mozga-
lom monori 
szervezetét.

város önkormányzatában az 
Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottságnak tizenkét éve, a 
képviselő-testületnek pedig 
nyolc éve tagja. 

 Célja, hogy folytassa a 
megkezdett munkát. Még 
idén új burkolatot kap a Pé-
teri út úgynevezett „Malom-
gödrön” belüli szakasza, vala-
mint a Nemzetőr köz. Ebben 
a ciklusban kiemelten fontos 
lesz egy csapadékvíz-elveze-
tő rendszer terveztetése. Az 
autómosóval szemben lévő 
egykori tó területét az ön-
kormányzat Zsombok Lász-
ló javaslatára közparkká mi-
nősítette. A park tényleges 
kialakítása a következő évek 
feladata lesz. Hamarosan el-
kezdődhet a „Főszögről”, pon-
tosabban a Péteri út város-
határától a városközpontba 
vezető kerékpárút előkészí-
tése. Kezdeményezni fogja a 
Kossuth Lajos utcán újabb 
gyalogátkelőhely kialakítá-
sát. Az elmúlt ciklusban az 
önkormányzat vevőt talált 
a Péteri út településen kívü-
li szakaszán lévő földterüle-
tére (ún. „Nyárfás”). Újabb 
feladatnak tekinti az itteni 
fejlesztések ösztönzését, köz-
reműködését a környezetba-
rát, munkahelyteremtő cégek 
letelepítésében. Továbbra is 
kiemelt célként tartja számon 
a Strázsa-hegy idegenforgal-
mi fejlesztését.

Pfundt Imre

A Jobbik Magyarországért 
Mozgalom jelöltjeként, kom-
penzációs listáról került be 
Monor Város Képviselő-tes-
tületébe. 
 1972-ben született Buda-
pesten. Általános iskolai ta-
nulmányait Vecsésen végezte. 
A budapesti Trefort Ágos-
ton Kéttannyelvű Szakkö-
zépiskolában érettségizett és 
gépszerelői szakmát szerzett. 
Tovább képezve magát autó-
villamossági szakiskolában si-

keres szakmunkás vizsgát tett. 
A sorkatonai szolgálatot Kis-
kőrösön teljesítette, 12 hónap 
után őrmesteri rangban sze-
relt le. Tizenhét éve a Feri-
hegyi Repülőtéren dolgozik. 
Annak ellenére, hogy érdek-
lődési köre alapvetően műsza-
ki jellegű, úgy érzi, szociáli-
san fogékony az átlagember 
problémáira, mivel a közvet-
len környezete és ő maga is 
azokkal küzd napi szinten, a 
megoldásokat keresve.
 Anyai ágon tősgyökeres 
monorinak számít. Dédnagy-
apja Magócsi Lajos, monori 
gazdálkodó, huszárként szol-
gált az első világháborúban. 
1995-óta él Monoron, itt is-
merkedett meg feleségével. 
Három gyermekünk van: Fü-
löp, Árpád és Csaba.

 2008 márciusában határoz-
ta el két barátjával, hogy új-
raszervezik a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom monori 
szervezetét. Ennek 2009 jú-
liusa óta elnöke. A szervezet 
újraalakítása óta úgy érzi, 
mindent megtett annak érde-
kében, hogy minél nagyobb 
sikereket érjenek el, és a le-
hető legtöbb emberhez jus-
son el a Jobbik programja. 
 Képviselő-testületben a 
közbiztonsággal és a város-
üzemeltetéssel szeretne foglal-
kozni, emellett a nagycsalá-
dos egyesületnek is nagyobb 
képviseletet biztosítana.

Zátrok Károly

A Monori Sport Egyesület je-
löltjeként, kompenzációs lis-
táról került be Monor Város 
Képviselő-testületébe. 1969 
óta él Monoron, azóta a Jó-
zsef Attila Gimnázium taná-
ra, 14 évig igazgató-helyette-
se. Három éve megözvegyült, 
felesége Zátrok Károlyné szül. 
Lukácsy Edit 38 évig volt a 
Kossuth Lajos Általános Isko-
la tanítónője. Két felnőtt korú, 
diplomás gyermeke és három 

unokája van. Igyekszik aktí-
van részt venni a város közé-
letében, több egyesület, civil 
szervezet tagja. Részt vesz 
városi rendezvények és Pest 
Megye diáksportjának szer-
vezésében. Közéleti és sport-
munkájáért több kitüntetés-
ben is részesült. 

 1994 óta az önkormányzat 
képviselője a Monori Sport-
egyesület színeiben. Két cik-
lusban a Sport- és Egyesületi 
Bizottság, egy ciklusban pedig 
a Városfejlesztési Bizottság 
elnöke volt. Az elmúlt négy 
évben a Pénzügyi Bizottság 
tagjaként dolgozott. Több je-
lentős városi fejlesztés aktív 
közreműködője (piac, uszo-
da, JAG tornacsarnok, kilá-
tó, járdaprogram stb.). 
 Véleménye szerint az ön-
kormányzati munkát csak kel-
lő hittel, elhivatottsággal és 
megfelelő gyakorlattal lehet 
eredményesen végezni. Hosz-
szú évek alatt összegyűjtött 
tapasztalatait szeretné to-
vábbra is a város és a vá-
lasztókerület lakóinak szol-
gálatára felajánlani.
 41 éve él a Dózsa György 
úton, és tudja, hogy a körzet-
ben sok a tennivaló: Például 
a temetők melletti utcákat 
aszfaltburkolattal kell ellátni. 
Még mindig nem megnyugta-
tó piacnapokon a közlekedés 
rendje a piactér környékén. 
Véleménye szerint javíthat az 
őstermelők parkolási gondján 
a Bocskai utcai nyílt árok be-
fedése parkolóhelyek létreho-
zásával. Meg kell oldani a 
Bajcsy-Zsilinszky utca víz-
elvezetését a pincéktől a te-
metők között, a városközpont 
irányába. A Bocskai utca pá-
ros oldalán a járdát fel kell 
szedni és újraépíteni. Növelni 
kell a temetők közbiztonságát. 
A Malomhegy és a környék-
beli utcák további javítása 
szükséges. Meg kell kezdeni 
a Dobó István utca javítását 
és aszfaltozását. Javítani kell 
a körzet közbiztonságát.

 A múlt évben elfogadott 
városfejlesztési program ezek 
közül néhány pontot már tar-
talmaz, de végrehajtásukat a 
következő ciklusban meg kell 
oldani. Ezekért és más felme-
rült problémákért szeretne ten-
ni a következő négy évben. 

Varga Jenő

A Magyar Szocialista Párt je-
löltjeként, kompenzációs lis-
táról került be Monor Város 
Képviselő-testületébe. Ma-
gyar-történelem szakos ta-
nárként tanított a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában, 
majd 1996-tól a Péteri Ál-
talános Művelődési Központ 
igazgatója. 1989-től az MSZP 
monori szervezetének elnöke. 
Húsz éve tagja Monor város, 
tizennégy éve Pest megye ön-
kormányzatának. A városi és 
a megyei önkormányzatban 
kiemelten foglalkozott a köz-
művelődési és oktatási terü-
letekkel: 1992 óta a monori 
önkormányzat Közművelő-
dési- és Oktatási Bizottsá-
gának elnöke.

 Szorgalmazza, hogy az 
Ady és a Kistói út, vala-
mint a vasút által határolt, 
Monor központjának is ne-
vezett városrész a következő 
négy évben is tovább fejlőd-
jön. Szerinte ennek érdeké-
ben folytatni kell a Petőfi 
utca sétáló utcává alakítá-
sát egészen a Széchenyi ut-
cáig. A Dózsa György út-
nak a Petőfi utca és a Kistói 
út közötti szakaszát fel kell 
újítani, kiszélesíteni az asz-
faltszőnyeget és egyben al-
kalmassá tenni parkolásra. 
Mindent el szeretne követ-
ni annak érdekében, hogy a 
Kossuth Lajos és Ady End-
re út kereszteződésében lévő 
balesetveszélyes keresztező-
désben megépüljön a körfor-
galom. A lakosokkal pártál-
lástól független, korrekt, élő 
kapcsolat kialakítására tö-
rekszik.

Nagy Renáta
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Közösség

Épületgépészeti 
szerelvények boltja
Kazánok, cirkók, radiátorok, 
acél- műanyag-, rézcsövek  
és minden, ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.

Cím: Monor, Kistói út 120.
Tel.: 06-29/415-176  Ny.: H-P: 8-17 Szo: 8-12

AKCIÓ!
                          Star acél 

lapradiátorok 
                -5% 

kedvezménnyel

ÜGYFÉLFOGADÁS: hétfőtől péntekig
délelőtt: 9–12 óráig, délután: 16–18 óráig

Előzetes telefonegyeztetésre más időpontban is! Tel.: 06-30/618-6666

 Végrehajtások kiváltása
  Szabad felhasználású, építési- és felújítási hitelek
 Vásárlás és lakáslízing akár 0% önerővel, 
  Személyi kölcsönök minimális feltételekkel  
(hitelbírálat helyben azonnal)

  Adósságrendezés

Kezdje 
az évet 
kedvezőtlen 
hitelei 
kiváltásával, 
összevonásával!

M O N O R       K F T .

HITELBRÓKER IRODA MONOR
Cím: 2200 Monor, Móricz Zs. u. 4. Telefon: 06-30/618-6666

  Ingatlanforgalmazás  
Eladó ingatlanok 40–50% -kal a piaci ár alatt  
(több száz ingatlan országszerte). 
Új építésű, mediterrán stílusú társasházi lakások 
2010. augusztusi átadással leköthetők!  
Ár: 11–15 M Ft között.

10év 15év 20év
1 M 12 400 Ft 9 500 Ft 8 200Ft

2 M 24 400Ft 19 000Ft 16 500Ft

5 M 61 000Ft 47 600Ft 41 200Ft

10 M 122 000 Ft 95 200Ft 82 500Ft

Új helyen a falugazdászok
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal tájékoztatja 
a lakosságot, hogy a falugazdászok szep-
tember 1-jétől, a monori piac területén, 
az Állategészségügyi Igazgatóság mel-
letti irodában érhetőek el.

Társastánc-tanfolyam
Társastánc tanfolyam indul a Művelődési 
Házban Monoron. Minden korosztályt sze-
retettel várunk. Megbeszélés: 2010. okt. 20. 
18 óra. Tánctanár: Molnár László. 
Érd: 06-30/850-2628

Családi délelőtt
Dr. Simon Mariann pszichológus Szabá-
lyok és korlátok címmel előadást tart az 
Országos Családi Könyvtári Napok ke-
retében október 9-én 10 órától a városi 
könyvtárban. Ezen a délelőttön ugyanott 
kézműves foglalkozásra, meseolvasásra is 
várják a gyerekeket és szüleiket.
 A könyvtár a program keretében, ok-
tóber 4-től 10-ig idén is meghirdeti a 
„megbocsátás hetét”. Ezen a héten a köl-
csönzési határidő lejárta után visszaho-
zott könyvekért, CD-kért, folyóiratokért 
nem számítanak fel késedelmi díjat.

határtalanul!

Az Apáczai Közalapítvány támogatásával a 
monori Szterényi József Szakközépiskola tizenhét 
diákja és három tanára 2010 szeptemberében egy 
héten át a vajdasági Törökkanizsán járt iskolába. 

Diákok Szerbiában

A Szterényi középiskola 
tanulói a törökkanizsai 
Dositej Obradovic Kö-

zépiskola cserediákjaiként is-
merkedhettek meg a határon 
túli magyarság mindennap-
jaival. A helyi diákokkal kö-
zösen novellaíró versenyen 
vettek részt, elektronikus do-
bókockát készítettek, valamint 
tájjellegű ételeket főztek, és 
természetesen felfedezték a 
Vajdaság természeti, kulturá-
lis értékeit – tájékoztatta la-
punkat Augusztin Ildikó, a 
Szterényi József Szakközép-
iskola és Szakiskola pedagó-
gusa, a projekt vezetője.
 Az utazás teljes költségét 
az Apáczai Közalapítvány fi-
zette, az iskola ugyanis si-
keresen pályázott az általuk 
meghirdetett támogatásra. A 
program olyan iskolák közöt-
ti projekteket segít, amelyek a 
határon túli magyar iskolákat 

vonják be egy közös munkába 
a Felvidék, Erdély, Kárpátalja 
vagy a Vajdaság területén.
 – Minden iskola számára 
fontos, hogy nyisson a világ 
felé, hogy a tanulók ezzel is 
gyakorolhassák a más kör-
nyezetbe való beilleszkedést. 
Ezért októberben felvettük a 
kapcsolatot néhány olyan ha-
táron túli magyar iskolával, 
ahol a mi intézményünkhöz 
hasonló képzés folyik. Így lel-
tünk egymásra a vajdasági 
középiskolával, ahol az otta-
ni magyar nyelv és irodalom 
tanár, Selmeczi Melinda és 
Augusztin Ildikó közösen kidol-
gozták az egy hét projektter-
vét – nyilatkozta Hangyásné 
Farkas Ágnes, a Szterényi Jó-
zsef Szakkö zépiskola és Szak-

iskola igazgatója. – Ez az út 
segít egymás megismerésében, 
és azon kívül, hogy a gyere-
kekben tudatosodik az idegen 
nyelv tudásának fontossága, 
remélhetőleg erősödni fog a 
magyar anyanyelvűekkel való 
összetartozás érzése. Az aján-
dékba vitt könyveinkkel pedig 
talán a vajdasági magyarok is 
közelebb kerülnek Magyaror-
szághoz – tette hozzá az igaz-
gatónő. 
 Az utazás megkezdése előtt 
Hus Péter és Jódy Károly, az 
iskola pedagógusai előadást 
tartottak Szerbia földrajzáról 
és történelméről, prof. Szekér 
Árpád testnevelés szakos ta-
nár pedig – aki a vajdaságban 
született, és az ottani egye-
tem tanára volt – szerbiai él-
ményeiről számolt be a gye-
rekeknek.
  A diákok útját monori és ül-
lői vállalkozók és is segítették. 
A Computer System Bt. fel-
ajánlása révén egy laptoppal, 
a Líra könyvesboltnak köszön-
hetően pedig több szakmai és 
szépirodalmi könyvvel lepték 
meg a vajdasági kollegákat, 
diákokat. Az iskola köszöne-
tet mond a segítségükért.

N.R.

Hirdetés
Monor kártya elfogadóhely!



Belvárosi 
sétány

Mindent 
egy helyen 
a belváros 
szívében!

Az új generáció 
biztosítója
Ny.: H-Cs: 9-18, P: 9-15
06-30/458-7120, 
06-30/593-3030
E-mail: 
 bestinsurance@ 
uniqa-net.hu, 
gyorgy.urgyan@uniqa.hu

Szépítőműhely  
             és szolárium

Kozmetika  Fodrászat 
Műköröm, Pedikűr, 
Manikűr
Bejelentkezés: 
06-30/323-5010

Csempék, padlólapok, 
kádak, kabinok, egyéb 
fürdő szoba-be ren dezé-
sek és kiegészítők. 

Tel.:  06-29/413-721,         
06-30/952-3269

TÉLI KOLLEKCIÓ! 
Kabátok, csizmák  
nagy választékban. 
Női-, férfi-, gyermek- 
ruházat. 

Sportruházat, cipő

NIKE TURI NAP 
Október 7 és 16 között 
turi napot tartunk!

Ny.: H-P: 9- 17   
SZ: 9-12

 UTAZÁSI IRODA

MÁRKABOLT

Szervezett kül- és  
belföldi utak értékesítése, 
Egyéni szállások  
foglalása.
Repülőjegy értékesítés, 
utasbiztosítás.
Színház és koncertjegy 
értékesítés..

Üdülési csekket  
elfogadunk.
Minőség vonzó áron!
tel./fax.: 06-29/415-425, 
www.unimonor.hu

VÁSÁROLJON LAKÁST 
KOCKÁZATMENTESEN
AZONNAL KÖLTÖZHETŐEN  
A BELVÁROS SZÍVÉBEN!

3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 
közötti KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK.

ELADÓ-KIADÓ PARKOLÓHELYEK  
a sétány alatt található mélygarázsban.

CSATLAKOZZON SÉTÁNYUNK  
CSAPATÁHOZ!

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 107 m2, 
IRODÁK 30-100 m2 
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 17 m2  
Kossuth L. u. 77. szám alatt 
(Takarékszövetkezet épületében), 

ugyanitt KIADÓ-ELADÓ  
BEÁLLÓHELYEK  
sorompóval lezárt parkolóban.

Információ: 
06-29/572-782

  Pizzák: 28cm 32cm
 1. Margherita  650.- 790.-
 2. Prosciutto  950.- 1190.-
 3. Fughi, prosciutto 1090.- 1390.-
 4. Hawaii 1090.- 1390.-
 5. Vegetariana 950.- 1190.-
 6. Ungharese 1190.- 1490.-

Nyitva: H-Szo: 11-23
Házhoz szállítás 
11-22-ig. 
DÉLI KEDVEZMÉNY 
12-15 óráig, - 15%  
a helyben fogyasztott  
ételek árából!

ÚJDONSÁGOK:
Magyaros ízek 
Tejfölös kemencéskenyér
Ingyenes kiszállítás 
Monor egész területén!
Rendelés: 
06-29/610-390, 
06-20/206-3788
Accor, Sodexho, Chèque 
déjeuner, utalványokat 
elfogadunk.

Hallo 
Pizzéria  
és Söröző
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térfigyelőK
36 kamera figyel a rendre
Monoron a térfigyelő kamerák kihelyezésének augusztus 31-e volt az előzetesen 
megjelölt határideje. Mi e beruházás elhúzódásának oka? Borbély Pál rendőr 
őrnagytól, valamint Pogácsás Tibor polgármestertől kértünk információt.

ORFK által telepített kamerák
 1. Ady E. utca x Kossuth L. utca
 2. Kossuth L. utca x Mátyás király utca
 3. Kossuth L. utca x Kistói út
 4. József A. utca x Kisfaludi utca
 5. Kossuth L. utca x Mátra utca
 6. Petőfi S. utca x Dózsa Gy. utca
 7. Ady E. utca x Móricz Zs. utca
 8. Monor MÁV állomás
 9. Móricz Zs. utca utca x Kistói út
 10. József A. utca x Liliom utca
 11. Liliom utca x Bocskai utca
 12. Bajcsy Zs. utca x Liliom utca
 13. Bajcsy Zs. utca x Csokonai utca
 14. Gép utca x Malomhegy utca
 15. Gép utca x József A. utca
 16. Kossuth L. utca x Fillér utca

Város által telepített kamerák
A. Ady E. utca x 4-es út
B. Vasadi út x 4-es út
C. Kistói út x 4-es út
D. Kistói út x Halas utca
E. Ady E. utca x Gém utca
F. Ady E. utca x Virág utca
G. Krúdy utca x Balassi utca
H. Krúdy utca x Kossuth L. utca
I. Liliom utca x Nemzetőr utca
J. Acsády utca x Csokonai utca
K. Csokonai utca x Munkácsy utca
L. Laposhegyi út x Csokonai utca
M. Csokonai utca x Völgykúti utca
N. Acsády utca 
O. Bercsényi utca x Bocskai utca
P. Forrás utca x Üzletsor

A határidő csúszására és 
a szerződésmódosításra 
a közszolgáltatók hoz-

zájárulásainak késése miatt 
került sor. Ez nagyjából 24 
nappal későbbi átadást je-
lenthet. 
 – Eredetileg még 2009 ele-
jén a rendőrségtől jött az ötlet, 
hogy egész kistérségünkben fel 
kellene állítani a térfigyelő ka-
merák rendszerét – mondta el 
Borbély Pál, a Monori Rend-
őrkapitányág Közrendvédelmi 
Osztályának vezetője.  A Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
nyert egy olyan pályázatot, 
amiből a Monori Rendőrka-
pitányságon ki lehetett építeni 
a megfigyelőközpontot, majd 
16 kamerát. Elkészült Monor 
bűnügyi fertőzöttségi térké-
pe, ami alapját képezhette a 
kamerák elhelyezésének. Ön-
kormányzatunknak így már 
csak a maga által kihelyezett 
16 térfigyelő kamera árát kel-
lett finanszíroznia, a rendőr-
séggel való egyeztetés után. 
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy amíg a rendőrsé-
gi beruházás el nem indult, 

addig a városi közbeszerzés 
kiírására sem kerülhetett 
sor, csak szeptember 20-tól. 
Egyeztetett tervek alapján így 
alakult ki a 32 kamera helye. 
Ehhez csatlakozott a MÁV 
Zrt., a vasútállomáson felál-
lítandó további 3; valamint 
az OTP Zrt., a helyi fiók elé 
telepített 1 kamerával. 
 A 36 kamerás rendszert 1 
központból irányítják a Monori 
Rendőrkapitányságon. Lehe-
tőség lesz a kis monitorokra 
beérkező képek kinagyításá-
ra, illetve rögzítésére. A for-
gatható, zoomolható kamerák 
pásztázó üzemmódban figye-
lik majd környéküket. Ködben, 
éjszaka is értékelhető, színes, 
éles képet adnak, 800-1000 
méteres hatótávolsággal. Állí-
tólag még a felvett egyén sze-
me színét is meg tudják mu-
tatni e távon belül. 
 Mivel a rendszer működ-
tetéséhez 24 órás rendőri fel-
ügyelet is kell, a tervezett 
2 diszpécser mellé plusz 1 
személy finanszírozásához 
szívesen venne a rendőrség 
hozzájárulásokat civil szer-
vezetektől és cégektől. 

Hirdetés

 – Egyes települések köz-
biztonságának javítását célzó 
együttműködéshez kapcsoló-
dó támogatásokra a belügymi-
nisztérium is kiírt pályázatot, 
amin rendőrkapitányságunk 
is megpróbál nyerni önkor-
mányzatunk támogató szán-
déknyilatkozatával – hangsú-
lyozta Pogácsás Tibor.
 A polgármester szerint az 
első 16 kamera várhatóan ok-
tóber elejétől, a következő 19 
pedig decembertől működik. 
A kameraállványok már he-
tek óta láthatók városszerte. 
Dr. Ugrin Dániel, a Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzői Iro-
dájának vezetője készségesen 
lapunk rendelkezésére bocsá-
totta a kamerák elhelyezésé-
nek térképét. Látható tehát, 
hogy frekventált, forgalmas 
pontokon szolgálnak majd. 
 – Ha nem is várható tőlük 
a bűnözés egy csapásra való 
megszüntetése – vallja Pogá-
csás Tibor –, de az utcai ron-
gálások, erőszakos cselekede-
tek mellett csökkenthetik a 
rablások, betörések, közleke-
dési vétségek számát. 

Bolcsó G.

RIXI
Őszi, téli cipők, 

csizmák, bakancsok, 
nagyon kedvező áron
már 2000 Ft-tól!

Nyitva: K-P: 8-16-ig, 
Szo: 8-12-ig

Az Olcsó 
cipők boltja! 

Monor, Kiss Ernő u. 1. A Sport vendéglő mellett

Monor központjában 
500 m2-es 
üzlet 
bérleti joga 
átadó.
Berendezve, vagy anélkül!
Raktár céljára is megfelel. 0
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Kiváló új és krém  
minőségű használt 
ruhák gyermekeknek és felnőtteknek

Monor, Mátyás király u. 7.

Térj be hozzánk,  
és kincsekkel fogsz távozni!

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM Kiadó 
Monor központjában  
20m2 -es felújított helyiség 
 üzeltnek, irodának.
Azonnal beköltözhető!

Érdeklődni: 06-30/728-2517

epulettervezo.hu  +36 30 496 3477
Monor, Alkotmány u. 35.
 2010-ben a hirdetés felmutatójának 
25% kedvezmény a tervezési díjból!

25 év tapasztalat
Szőnyi László
okl. építészmérnök

Épülettervezés -energetika
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Monoron 
telepített 
kamerák 
ORFK:
Önkormányzat:

Monor kártya elfogadóhely!

Monor, Katona József u. 37.

Ivánszki Zoltán  
Üveges és képkeretező
A megszokott  

választékkal és a régi árakkal!
Képkeretezés több, mint 600 féle keretmintából. 

Tel.: 06-30/214-7167, 06-29/415-874
Web: www.uvegeskepkeretezo.hu

Ha betörik az ablak, javíttassa nálunk! 
Biztosítók által is elfogadott számlát  adunk.
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ironman
Elzárás egy falfirkáért?
Július végén – Monor egyik legforgalmasabb utcájában – egyetlen 
éjszaka alatt új graffitik sora jelent meg a járdákon, redőnyökön, 
üzletportálokon, falakon. Az elfogadott új közbiztonsági csomag miatt 
akár harminc napos elzárásra is ítélhetik a fiatal korú graffitizőket is.

Hirdetés

A festékszórós „alkotók” nem voltak vá-
logatósak. Tematikailag volt azok-
ban mindenféle primitív ocsmány-

ság. A tiltott önkényuralmi jelképektől az 
óvoda falára ábrázolt tekintélyes méretű 
falloszig. (Szegény óvónők hogy magyaráz-
hatták meg azok megjelenését és jelenté-
sét az okosan érdeklődő, mindenre választ 
váró kicsinyeknek?!) És a többé-kevésbé si-
kerrel lesikált területen azóta is újabb áb-
rák jelentek meg…
 Elkeseredett idős néni panaszkodott te-
hetetlenül a háza előtt fejcsóválva megál-
ló, a rongálásokat elítélő járókelőknek. Még 
meg sem száradt otthonának frissen reno-
vált vakolata, és most kezdhetnék újra… De 
miből?! Elmúlt nyolcvan éves, özvegy, a fia 
pedig tolószékbe kényszerült…
 Megakadt a szemünk a redőny (viszony-
lag könnyebben letisztítható de mélyen be-
lénk vésődő) feliratán: „IRONMAN”. Ennek 
az angol kifejezésnek a szó szerinti magyar 
fordítása vasember. De vajon az erkölcsi je-
lentésével is tisztában lehetett az, aki – va-
lószínűleg egy alkoholgőzös éjszakai bulizás 
után – balhéból odarondította? (Az említett 

útvonalon – néhány épülettel odébb – ott 
díszelgett a falon a szinte önvallomásszerű: 
„BESZÍVA” szövegű, hasonló betűformálá-
sú falfirka is.)
 Milyen erkölcsű az, aki az erőszak vas-
páncéljában a kiszolgáltatott, védtelen em-
ber áldozatokkal létrehozott, védett tulaj-
donát felelőtlenül, brahiból tönkreteszi?
 Valószínűleg nem is tudják, hogy a Ironman, 
vagyis vasember nem csak a kitalált szuper-
hőst jelenti, hanem azt a sportolót is, aki az 
akaraterejét, szívós edzésmunkáját önmaga 
értékeinek gyarapítására, a teljesítőképes-
ség fokozására fejleszti, nem pedig a mások 
kárára. Ahogy a küzdősportok művelői sem 
támadásra, hanem önmaguk és a rászorulók 
védelmére tanulják gyakorlataikat. Ha ezek 
a rongálók igazán vasemberek lennének, ak-
kor fölös energiáikat – tervszerű, tudatos, ki-
tartó edzésekkel – elismerendő sportteljesít-
mények elérésére fordíthatnák. 
 Az elburjánzott fal fir kadivatról már so-
kat láthattunk, hallhattunk, olvashattunk. 
A legfontosabb vonatkozásáról viszont ke-
vesebbet. Konkrétan és hathatósan mit le-
hetne tenni ellene?

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor,

Mátyás király utca 15.
Tel./fax: 06-29/412-763,

06-29/413-300 
e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk:
Minden, ami víz-, gáz-

és központifűtés-szereléssel 
kapcsolatos, valamint:

A fenti termékek műszaki
adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

A rossz minőség emléke sokkal
tovább él, mint az alacsony ár
miatt szerzett rövidke öröm!

–  elektromos kéziszerszámok

        barkács és ipari felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk

        széles választékban
–  metrikus és menetes csavarok

        teljes körű kínálata
– kerti szerszámok
        nagy választékban

Hibaigazítás
A Strázsa Szaknévsorban tévesen jelent 
meg, hogy a Virág utcában dr. Burzuk 
Valéria rendel hétfőn és szerdán. A meg-
jelölt napokon dr. Rados Mária fogad-
ja a betegeket.

Kéményseprés a városban
Értesítjük a lakosságot, hogy Monoron a kö-
telező kéményseprő-ipari szolgáltatást a Ma-
gyar Kémény Kft. (korábbi nevén Somogy 
Megyei Kéményseprő Kft.) ócsai kirendelt-
sége látja el. A kirendeltség telephelye: 2364 
Ócsa, Nefelejcs utca 2/a. Telefon/fax: 06-
29-378-001, mobil: 06-70-377-40-94. 
 A kft. munkatársai december 31-ig a 
városban végzik a kötelezően ellátandó ké-
ményseprő-ipari feladatokat, és díjakat szed-
nek. A társaság alkalmazásában álló dolgo-
zók névre szóló kitűzőkkel rendelkeznek.

Monor kártya elfogadóhely! Monor kártya elfogadóhely!

Köszönet a tanulmányútért
Köszönjük az Apáczai Közalapítványnak, 
hogy anyagi támogatásával lehetővé tet-
te, hogy a Határtalanul pályázat kereté-
ben a monori József Attila Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola 10. E 
osztálya egy 4 napos szlovákiai tanulmá-
nyi kiránduláson vegyen részt.
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MÁRKAFÜGGETLEN 
SZERVIZ MONORON
Garanciális és garancián túli javítások és szervizek

Tóth Autóház Kft.
2200 Monor, Vasadi út 1. 
Tel.: 06-29/412-121 • www.opel-toth.hu • www.chevy-toth.hu 4 év felett

Tabac 
Dohány, ajándék
 cigaretta, dohányok
 töltők, sodrók  
 cigarettahüvelyek, -papírok 
 szűrők széles választéka

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

Monor, Pozsonyi ltp. A ép. II. fsz. 4.
06-30/290-6766
www.dinamoka.hu
1-9 éves korig max. 5 fős 
csoportokban
8000 Ft/
8 alkalom

DinaMóka
     nyelvstúdió

angolIngyenes bemutató óra!

    Ajándék hanganyag!

Német, svájci új és használt 
bútor, ruha, cipő üzletben 

végkiárusítás!
Szőnyegek, képek, vázák, szobrok 

30-50%  engedménnyel.
Minden héten új kedvezményekkel várjuk.
Monor, Mátyás király u. 1–3. 
Nyitva: K–P: 9–1630, Sz: 9–12

 Ezt a kérdést tettük fel Kenyár Tibor 
rendőrszázadosnak, a Monori Rendőrkapi-
tányság Őr-Járőrszolgálati Alosztálya ve-
zetőjének. Már tudtak az említett konkrét 
rongálásokról, helyszíneltek és fényképeztek 
is ez ügyben, járőreik frissen észrevételez-
ték azokat. Miután a körzet 18 települése 
tartozik a kapitánysághoz, azt is érzékelik, 
hogy nem elszigetelt jelenségről van szó e 
térségben sem. Akkor tudnak valamit ten-
ni – hallhattuk –, ha a károsultak be-, illet-
ve feljelentést tesznek, lehetőleg fényképek-
kel. Ha megpróbálják eltüntetni a firkákat, 
és a rendőrség nem szerez róla hivatalo-
san tudomást, nincs joguk és nem is tud-
nak intézkedni. Ők tehetnek különbséget 
abban is, hogy vétség vagy bűncselekmény 
történt-e ez ügyben. Fontosak a falfirkák 
„tagjai” (monogram, aláírás, logó, jel), ame-
lyek azonosítási lehetőségre kínálnak alkal-

mat. Különösen, ha azok térben és időben 
ismétlődnek. Ha minél többen bejelentenék 
az ilyen károkat, és beküldenék a fényké-
peket (amik ma már könnyen elkészíthe-
tők mobiltelefonokkal, és továbbíthatók az 
interneten is) a rendőrségekhez, nagyobb 
sikerrel lehetne végezni a felderítő munkát. 
Több esetből, több információból nagyobb 
az elemzési, összevethetőségi, beazonosítá-
si lehetőség. Kellő mennyiségű adat esetén 
lehet felvenni a kapcsolatot az ORFK erre 
szakosodott elemző csoportjával is.
 Vannak, akik a „vasemberek” bosszújá-
tól félve nem mernek bejelentést (feljelen-
tést) tenni, vagy – pl. korukra hivatkoz-
va – nem vállalják a hivatalos ügymenetet. 
Több közeli érintett összefogásával viszont 
ezen is lehetne segíteni. Vagy egyszeri ész-
revevőként adatszolgáltatással is.
 Mindemellett Monoron a mindennapi rend-
szeres járőrszolgálatot (főleg a nyári vaká-
ció időszakában) éjszaka is fokozták. Legin-
kább a gyakrabban károsított központban, 
úgy, hogy a kisebb utcákban sem csökken-
tették a jelenlétet. Ha éppen nincs konkrét 
esetük, a közlekedésiek és a bűnügyiek is 
csatlakoznak a járőrözéshez. A polgárőrök 
mellett a településőr szolgálat is támogat-
ta a munkát. A kihelyezendő 16 térfigyelő 
kamera is jelentős visszatartó, leleplező sze-
repet játszhat majd.
 Bíznak abban is, hogy a körzet valameny-
nyi önkormányzata a jövőben is segíti a min-
dennapi működést. A létszámgondok és az 
anyagi lehetőségek korlátozottsága ellené-
re mindent megpróbálnak megtenni azért, 
hogy a helyi lakosok érezzék, hogy velük és 
értük vannak – összegezte mondanivalóját 
a készségesen válaszoló százados úr.

 Hogy nem reménytelen a helyzet, azt az 
is igazolhatja, hogy egy igen sok helyen lát-
ható logó gazdája – többek között falfirká-
iért is – jelenleg a váci börtönben ül…
 Még biztatóbb hatása lehet az Országgyű-
lés által július 22-én elfogadott, és augusztus 
16-tól hatályba lépő közbiztonsági csomag-
nak. A szabálysértési törvénymódosítás tar-
talmazza – többek között – a 20 000 Ft-ot 
meg nem haladó értékű, szándékos rongálást 
elkövető fiatalkorú elzárásának lehetőségét 
(vagy 150 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtását). A felnőttektől elkülönítetten 1-30, 
több hasonló súlyú szabálysértés esetén 45-
90 nap is lehet az elzárás időtartama. Ha 
tetten érésre kerül sor (vagy ha 48 órán be-
lül sikerül elfognia a rendőrségnek az elkö-
vetőt) gyorsított bírósági eljárás céljából tör-
ténhet őrizetbe vétel.
 A feltételes mód azt jelenti – és ez meg-
nyugtathatja azokat, akik a mechanikusan 
alkalmazott szigorítás negatív következmé-
nyeitől tartanak –, hogy a fokozatosság mér-
legelésére ezután is maradt lehetőség. A sza-
bálysértések felderítésében kevésbé tapasztalt 
jegyzők helyett most a rendőrség majd va-
lószínűleg hathatósabban, rutinosabban kü-
lönbséget tud tenni az egyszeri, meggondo-
latlan cselekedet és a folytatólagos vétség 
között. Alkalmazhatja a figyelmeztetés és 
a kisebb büntetés fokozatait is.
 Egy biztos: az eddig lopásoktól, rongálá-
soktól rettegő polgárok örülnek a törvény-
módosításnak, és reménykednek visszatar-
tó erejében. Valószínűleg a 20 000 Ft-ot 
éppen el nem érő károkozásra specializáló-
dott elkövetők sem nevethetik úgy szembe 
a rendőröket, mint eddig több esetben…

B.G.

 Graffiti Monor egyik forgalmas utcájában
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„A fővárosba 
bejáró ipari 
szakmunká-
sok többnyi-
re vendéglő-
be jártak. A 

„korcsmákat” 
kisgazdák és 

napszámosok 
látogatták.”

Helytörténet

Nyílászárók gyártása Monoron
Közvetlenül a gyártótól

Portalu Kft.

Nyitva:  H-P: 7-17

    Ingyenes felmérés  
                 és árajánlat készítés.

 

Beépítés 50% kedvezménnyel!

 

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Kft.
TANFOLYAM INDUL:

OKTÓBER 6-ÁN ÉS 11-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

visszateKintés

A monoriak viselt dolgai XXIX. 
Vendéglősök, kocsmárosok, kuncsaftok
1882 áprilisában kiemelkedő hírnek számított, hogy az „Úri Casinó” helyiségét a Virág utcából 
a főtéren lévő Kirchknop Károly-féle házba tette át (a helyén ma a Városi Könyvtár épülete található), 
s május 6-án – avatóként – a könyvtára javára közvacsorával egybekötött hangversenyt rendezett. 

Ezzel a vendéglátásnak 
egy magasabb szín-
vonala jelent meg, a 

nagyvendéglővel szemben. A 
kaszinó kisvendéglőjének ve-
zetői sokszor váltották egy-
mást. 1904-ben pl. Fábry 
Gyula fiatal hentes és mé-
száros a húsüzletet a ven-
déglővel üzemeltette, ám jó 
ideig özv. Bokros Jánosné 
is bérelte ez utóbbit. 
 A község tulajdonában 
lévő szőlő évente 50-60 hek-
toliter bort termett, melynek 
borkimérési jogát haszon-
bérletbe adták Szt. Mihály 
napjától Szt. György napjá-
ig 3-3 évre. Az eladás jogát 
többnyire a nagyvendéglő-
sök nyerték el, akik az ital-
mérő korszerűsítésére is tö-
rekedtek. 1905-ben például 
kerthelyiség született a nagy-
vendéglő udvarán. 1908-ban 
a Polgári Kör tekeversenyt 
is rendezett az újonnan el-
készült pályán. A Szent Ilo-
na gőzfürdőben a tulajdonos 
Szeidl Károly vendéglőt is 
üzemeltet. A Baross asztal-
társaság nyári mulatságait 
Bajkay Sándor vendéglőjé-
nek szépen feldíszített udva-
rán tartja. A felépült Viga-
dó vendéglősei Budapestről 
érkező szakképzett főpincé-
rek voltak, akik tovább fej-
lesztették a monori vendéglá-
tást. Időnként a tönkrement 
vendéglősök eladásra kínál-
ják üzletüket. Így tett Sipos 

Imre is szatócsüzletével, ven-
déglőjével. 
 1897-ben az italméré-
si üzletek száma 18, amit 
a községi elöljáróság keve-
sellt, mondván: „például a 
Vantulek Pál gőzmalmánál 
sincs korcsma”. A meglévők 
körében pedig elég nagy volt 
a vetélkedés. A kistói csár-
da községi üdülőhellyé kívánt 
fejlődni. Schlesinger Ignác 
még a Petőfi utcai házát is 
eladta, hogy a vasúti vendég-
lőt sikerre vigye. Petrovics 
Károly mészáros és hentes a 
Mátyás Király utca 23. alat-
ti vendéglőjét állandóan csi-
nosította. Kerthelyiségét ár-
nyas lugasokkal, gondozott 
virágágyakkal, díszcserjékkel 
díszíti. A kaszinós Bokrosné 
a Kossuth–Gőzmalom utca 
sarkára helyezi át italmérését, 
hogy a központban legyen. A 
„Korona” ligetes kerthelyisé-
get rendez be. A Sportegye-
sület ételek és italok árusí-
tására kér engedélyt. Penz 
János a Kistói utcával szem-
ben (Kossuth u. 108.) 80 fil-
lérről 72 fillérre csökkenti egy 
liter bor árát, hogy csábítsa 
a vendégeket.
 Akik között akadtak ve-
rekedők is. 1914. március 
1-jén éjjel a Schlesinger-féle 
vendéglőben Bajkay János 
monori legény fejbe vágta 
Oláh János monori zenészt, 
akinek húsz napon túl gyógy-
uló sebeket okozott. 1914. 

május 1-jén Szolga István 
Deák Ferenc utcai lakos a 
Huppert-féle pálinkamérés-
ben egy sörösüveggel ütöt-
te fejbe Tönköl Gábort, aki 
viszont négy nap múlva be-
lehalt a sérülésbe.
 Mit tudunk a kuncsaftok-
ról? A fővárosba bejáró ipa-
ri szakmunkások többnyire 
vendéglőbe jártak. A „korcs-
mákat” kisgazdák és napszá-
mosok látogatták. Az ipari 
munkás napi 10 órai mun-
káért heti 23-30 korona bért 
kapott. Alkoholra költött he-
tenként: 22 % 20 fillértől 1 
koronáig, 26 % 1-2 koronát, 
13 % 2-3, 7 % pedig 3-4 ko-
ronát. A családok évi jövedel-
mük 3-4 %-át fizették italra 
és élvezeti cikkekre. Élelmi-
szerre ugyanakkor 53 %-ot; 
ruházatra, lakbérre 10-10; 

fűtésre, világításra 6; közle-
kedésre 2,6; művelődésre és 
üdülésre 2,2 %-os arányban 
futotta a keresetből.
 Az élelmiszervásárlás 
fontossági sorrendje: kenyér, 
burgonya, liszt, cukor, sertés-
hús, tea, marhahús, só, bab, 
lóhús, szárnyasok, borjúhús, 
kolbász, szemes kávé, juhhús, 
vad és hal.
 Míg az ipari munkás évi 
bére 1905 körül 1500 k, a 
napszámosé csupán 350-450 
korona volt.
Forrás: OSZK, Bp.; Monor 
és Vidéke 1882; Monor köz-
ség elöljárósági jkv. 1897–
1912; Közérdek 1913–1914; 
Monorkerületi Lapok 1901–
1912; Magyar munkásszoci-
ográfiák 1974.   

Dr. Dobos György,  
a helytörténeti kör elnöke
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 Az egyko-
ri Bika (ma Pe-
tőfi) utcában is 
üzemelt kocsma
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Az elmúlt évek jól bevált gyakorlatát követve zajlott idén 
Monoron a Szüreti Sokadalom, de az eddigi programokat idén 
a Szüreti bál és egy jótékonysági főzés is kiegíszítette.
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Október 7., Művelődési Ház
Napraforgócska gyermek néptánc cso-
portok indulása. 15 óra: kisiskolás csoport, 
16 óra: óvodás csoport. 

Október 7. 19 óra, Vigadó Étterem
Micheller Myrtill, Tátrai Tibor és 
Pintér Tibor dzsessz és francia estje 
A koncert előtt egy pohár borra vendégül 
látjuk a közönséget!

Október 8. 18 óra, Vigadó, díszterem
Bartók vonósnégyes koncertje a Monor 
Hegyessy Lions Club szervezésében.

Október 9. és 10. 17 óra, Művelődési Ház 
A Merlot társulat bemutatja a My Fair 
Lady című zenés vígjátékot 2 részben.

Október 14. 18 óra, Vigadó, díszterem
Szabó Dezső – a népi gondolat meg-
alkotója
Takaró Mihály előadássorozata a törté-
nelmünket formáló nagy magyarokról.

Október 14. 19 óra, Vigadó Étterem 
Black Orpheus latin dzsessz gitár duó 
zenei estje.

Október 16. 14 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek Egyesületének 
összejövetele.

Október 16. 18 óra, Vigadó, díszterem
Budapest Ragtime Band koncertje.

Október 20. 18 óra, Művelődési Ház
Társastánc csoport indulása.

Október 23. 10.30, Fesztiválcsarnok
Megemlékezés az 1956-os forradalom 
eseményeiről.

Október 28., Művelődési Ház
Kézműves foglalkozás és gyermekelő-
adás. 15 óra: töklámpás-faragás, 17 óra: 
Jancsi és Juliska táncos mesejáték.

Október 28. 19 óra, Vigadó Étterem
Black Orpheus latin dzsessz gitár duó 
zenei estje.

Október 30. 17 óra, Művelődési Ház
Gogol: Egy őrült naplója
A Monori Ikrek Stúdió előadása.

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

2010. oKtóber

A Vigadó októberi 
programjai

Monoron kötöttek házasságot
Sándor Brigitta–Lehota Ferenc
Ganovszky Rita Tünde–Horváth 
Mihály
Gyüre Anita–Bori István Levente
Cserényi Noémi–Naszvadi Norbert
Boldolczki Éva Zita–Rados 
Soma Gábor
Haluska Éva–Buzás Zsolt
Kiss Bernadett–Rakusz Balázs

186 ezer forint a cukorbetegeknek
A monori „Közös út” Cukorbeteg Egye-
sület köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik a 2009-es évi adójuk egy százalékát 
az egyesület javára felajánlották. Az így 
befolyt 186 000 Ft forintot oktató prog-
ramra, társegyesületekkel való kapcso-
lattartásra fordítottuk.
Monor, 2010. aug. 26.

Béres Jánosné  – CBE vezetőségi tag

A nap minden rendezvénye a meghirde-
tetteknek megfelelően alakult, a vál-
tozás mindössze a látványszüret el-

maradása volt. 
 Reggel nyolc órakor a Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület táncosai a piaccsarnok-
ban és a város több pontján verték nagydob-
ra a nap várható eseményeit, majd kézműves 
foglalkozás, valamint veterán mezőgazdasá-
gi gépek kiállítása várta az érdeklődőket. A 
látványszüretet azért kellett törölni a prog-
ramból, mert a kedvezőtlen időjárás miatt a 
felajánló idén nem tudta biztosítani a megfe-
lelő mennyiségű szőlőt a bemutatóhoz. Ehe-
lyett táncos hívogató várta a közönséget a 
főtéren. A hagyományoknak megfelelően 
a szüreti felvonulás a Gazdakör székháza 
elől indult, ahol körülbelül 12 lovaskocsi és 
20 lovas, valamint három néptánccsoport 
(Mendéről, Gombáról és Monorról) vezette 
a menetet. Ezt követően a fesztiválcsarnok-

szüreti soKadalom
Nagydobra verték

ban mulatság, a Művelődési Házban tánc-
ház, a Vigadóban pedig bál várta a szóra-
kozni vágyókat. 
 – A Szüreti Sokadalom rendezője idén 
is a Gazdakör, a Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület, valamint a Vigadó Nonprofit Kft. 
volt – mondta el kérdésünkre Roik Róbert, 
a Monori Strázsák Néptánc Egyesület szak-
mai vezetője.
 A piaccsarnokban került megrendezésre 
az a jótékonysági főzés is, amelynek több 
mint háromszázezer forintos bevételével egy 
monori belvízkárosult családot támogatnak 
a szervezők.
 – A monori piaccsarnokban megrendezett 
gasztronómiai-társadalmi eseményen tizen-
egy csapat vett részt – mondta Balogh Pé-
ter szervező. – Az ételek alapanyagát min-
denki saját maga biztosította, az elkészült 
finomságokból pedig bárki vásárolhatott. 
 Nemcsak az alkalom jó hangulatát, de a 
szakácsok ügyességét is dicséri, hogy a ha-
lászlétől a tokányig, a szürke marha pörkölt-
től a birkapörköltig minden étel elfogyott. 
A közönség részéről is igen nagy volt az ér-
deklődés, a szervező szerint az elkészült ét-
keknek akár a duplája is elfogyott volna.
 – A jó cél érdekében az embereket össze 
lehet fogni, ezért a jövőben is szeretnénk 
folytatni ezt a kezdeményezést – tette hoz-
zá Balogh Péter.

N.R.

 Jótékonysági főzés  Szüreti felvonulás

 Szüreti bál
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merlot társulat
Virágárus lányból hercegnő
A Merlot Társulat már sokszor elkápráztatta a monori közönséget. 
Két éves fennállásuk óta elérték, hogy előadásaik a Vigadó programfüzetében is 
szerepelnek. Vereczkei Gabriellával, a társulat vezetőjével beszélgettünk.

– Milyen céllal alakult a 
Merlot Társulat?
 – A Merlot Társulat azzal a 
céllal alakult, hogy Monor vá-
rosának is legyen egy színját-
szó csapata. A társulat mag-
ját a Szterényi középiskola 
egykori színjátszósai alkotják, 
akik már tíz éve foglalkoz-
nak ezzel. A csapat indulása 
óta viszont sorra csatlakoznak 
hozzánk olyan szerepelni vá-
gyó új tagok is, akik szívesen 
vesznek részt ebben a munká-
ban. A bemutatkozó előadá-
sunk 2009. márciusában volt 
Időutazás címmel. Ezt követő-
en az első egész estés színda-
rabunk az Okos mama című 
vígjáték volt.
  
– Milyen visszajelzéseket ka-
pott a társulat az első be-
mutatott darab után?
 – Nagyon örülünk neki, 
hogy csupa pozitív visszajel-
zés érkezett felénk az Okos 

mama bemutatóját követően. 
Mindenki tiszteletét fejezte 
ki a szereplők felé, hogy csa-
lád és munka, iskola mellett, 
szán időt mindennapjaiból 
arra, hogy egy ilyen szintű 
előadást tudjunk színpadra 
állítani. Köszönjük minden-
kinek a biztatást, a pozitív, 
motiváló mondatokat, s to-
vábbra is bízunk benne, hogy 
egyre többen és többen fog-
ják előadásainkat látogatni.

– Milyen feltételei vannak  az 
új tagok csatlakozásának?
 – Mindenkit szeretettel 
várunk sorainkba, aki elmúlt 
15 éves, és tehetséget, ráter-
mettséget érez magában arra, 
hogy színpadra álljon. Po-
zitívum, ha valaki szívesen 
táncol és énekel, de ez nem 
alapfeltétel. Ha valaki hatá-
rozott személyiség, és kelle-
mes orgánummal rendelkezik, 
csak előnyére válhat. Jelen-

leg 14 fő dolgozik a bemutató 
előtt álló darabunkon. Rövi-
desen viszont elkezdjük pró-
bálni a következő műsorun-
kat, melyhez várjuk fiúk és 
lányok, hölgyek és urak je-
lentkezését!

– Miért pont  a My fair la-
dy-re esett a választás?
 – Már régen dédelgetett 
terv volt, hogy ezt a min-
denki számára ismert és ked-
velt darabot egyszer színpad-
ra állítsuk. Az, ami most 
tette éppen aktuálissá, az a 
Lisa Doolittle szerepére szánt 
lánynak a személyisége és ka-
raktere. Sándor Otilia játsz-
sza a kissé neveletlen, csú-
nyán beszélő virágárus lányt, 
aki a darab végére igazi her-
cegnővé növi ki magát. Oti 
énekhangja és színpadi játé-
ka reményünk szerint min-
denki számára emlékezetes-
sé fogja tenni előadásaink 

es tétit. Gyönyörű dallamok-
ra, sok-sok nevetésre, néhány 
óra igazi kikapcsolódásra és 
egy emlékezetes estére szá-
míthat az, aki eljön megnéz-
ni a darabot.

– Mióta készültök az elő-
adásra?
 – Több mint fél éve készü-
lünk a My Fair Lady bemu-
tatójára. Rengeteg munkát 
igényelt ez az igen összetett 
és bonyolult darab minden-
ki részéről. Igazi kihívás volt 
a rendezés, a szereplőknek a 
sok-sok szöveg elsajátítása, a 
zenét készítő Kiss Jánosnak 
a gyönyörű dallamok megszó-
laltatása, valamint Czibor 
Éva és kis csapatának a dísz-
letek megálmodása. Tehát 
sokan dolgoztak azon, hogy 
egy igazán színvonalas elő-
adást tudjunk megvalósítani. 
S persze nem szabad megfe-
ledkeznünk a technikai hát-
teret biztosító Bogár Attilá-
ról és Babos Attiláról, illetve 
a Vigadó munkatársainak se-
gítőkészségéről sem. Előadá-
saink október 9-10-én lesznek 
17 órai kezdettel a monori 
Művelődési Házban. 

Makai Ádám

„Minden-
kit szeretettel 
várunk sora-
inkba, aki el-
múlt 15 éves, 
és tehetséget, 
rátermettsé-
get érez ma-
gában arra, 
hogy szín-

padra álljon.”

MONOR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
KÖZEL 50 ÉVE STABIL ALAPOKON!
Nálunk az Ön pénzügyi problémáira 
is van megoldás!

Várjuk Önt  Monoron, Ecseren, Maglódon, Üllőn, Sülysápon, 
Mendén, Vasadon, Gyömrőn, Vecsésen, Nyáregyházán, 

Úriban és Budapesten a XVIII., XVI. és VI. kerületben
 www.monor.tksz.hu

VALÓSÍTSA MEG VELÜNK LAKÁSCÉLJAIT!
Korszerűsíteni szeretné meglévő ingatlanát? 
Igényeljen Takarékszövetkezetünknél támogatott lakáshitelt  
évi 4,92%-os ügyleti kamat meg�zetésével!
Új lakás vásárlásra és építésre akár már évi 4%-os ügyleti 
kamat meg�zetésével is igényelhet támogatott hitelt! 
A kezelési költség egységesen évi 2%.  THM: 6,62%-7,47%
Miért érdemes a hitelt igényelnie?

a piaci kamatozású hiteleknél 
kedvezőbb kondíciók érhetők el. 

2200 Monor, Mátyás király u. 15\A
Tel.: 06-29/410-550, 06-20/440-5325

20 éves tapasztalattal várjuk kedves vásárlóinkat!

A képek 
illsztrációk

Monor
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Kultúra

Koncert
Világszerte ismert magyar zenészek Monoron
Október 7-én ad koncertet a Vigadóban egy kivételes énekesnő és egy bravúros gitáros: Micheller 
Myrtill és Pintér Tibor: VOICE & GUITAR címmel. Az est sztárvendége Tátrai Tibor.

Hirdetés

Gránit és márvány sírkövek,
 egyéb termékek nagykereskedelmi áron az importőrtől.

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 400 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

MYSTIQUE STONE
INVESTMENT GROUP

Web: www.granitsirko.hu
Telefon.: 06-30/431-5858

Monorierdő, 4 sz. főút 42.

Kertészbolt         Monor
Kertészeti, borászati kellékek  
nagy választékban

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás király u. 9.   Telefon: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946  www.kerteszbolt.net16.net

A kiszállítás 5000 Ft felett ingyenes!

 őszi virághagymák
 tápok, 
 takarmányok, 
 koncentrátumok, 
 ásványi anyag pótlók, 
  díszmadár és rágcsáló   eleségek.
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Kispesten    60 m2-es  

házrész      jó közlekedéssel,  

gázfűtéssel, saját mérőórákkal, 

autó beállá si lehetőséggel  

60 e Ft + rezsiért  
tulajdonostól    bérbeadó. 

A duó 2006-ban ala-
kult, ám a formáció 
máris két albummal 

rendelkezik. Első lemezü-
ket a megjelenés évében 
Fonogram-díjra jelölték. Te-
hetségüket az is bizonyít-
ja, hogy a Németországban 
megrendezett nemzetközi 
ének-gitár duó versenyen 
két alkalommal a döntőbe 
jutottak, 2009-ben pedig 

már London előkelő klub-
jaiban koncerteztek.  

Sláger, dzsessz, latin

Micheller Myrtill a zenei 
szakma közismert és elis-
mert énekesnője. Több mint 
40 lemezen közreműködött, 
finnországi dzsessz-ének 
versenyen az előkelő har-
madik helyet érte el.  Itt-
hon beválasztották az 50 
legsikeresebb magyar fia-
tal közé, nevéhez fűződik 
a Meseautó című remake 
film főcímdala, tanította 
a Megasztár 1. résztvevőit, 
idén pedig az X-faktor egyik 
szakmai felkészítője. Ez év 
januárjában a Thália Szín-
házban pótszékes teltházzal 
mutatta be önálló magyar-
francia lemezét. 
   Pintér Tibor sem kisebb 
név a szakmában. Számos 
produkcióban megfordult 
már: Myrtillel közös mű-

soraik mellett többek között 
a Showder Band gitárosa, 
valamint Tátrai Tibor gi-
tárpartnere a Tátrai Trend 
együttesben. 
  
Sztárvendég: Tátrai Tibor

Az ének-gitár felállás egy 
igazán különleges formá-
ció: bravúros, gazdag és 
improvizatív előadásmó-
dot jelent, és habár „csak” 
ketten alkotják, mégis – a 
kreatív ötletek miatt – a 
megszólalás maradéktalan 
zenei élményt nyújt. Mű-
sorukban ugyanúgy megta-
lálható a könnyed populá-
ris sláger, ahogy az elegáns 
dzsessz örökzöld vagy a tü-
zes latin dallamok. Mind-
ez egyéni köntösben vala-
mint olyan megszólalásban, 
amelyben megmutatkozik 
Myrtill mesterien csiszolt 
énekhangja és Tibor bra-
vúros gitártechnikája. 

Már a hivatalos bemutató 
előtt láthatják a monoriak

Myrtill és Tibor egy va-
donatúj koncertműsort ké-
szített, melynek alapját az 
eddig megjelent két leme-
zük, valamint az azóta el-
készült új dalok adják. A 
műsor sztárvendége Tát-
rai Tibor lesz, aki a Tát-
rai Trenddel már tavaly is 
elkápráztatta a monori kö-
zönséget. 
 A koncert első hivatalos 
bemutatójára 2010. októ-
ber 19-én kerül sor az Új 
Színház nagyszínpadán, ám 
Monoron a közönség már a 
bemutató előtt, október 7-én 
láthatja az előadást. Jegyek 
elővételben 1500 Ft-ért kap-
hatóak a Vigadó pénztárá-
ban. 
 Információ: 29/413-212, 
www.vigadokft.hu, vigado@
vigadokft.hu.

N.R.

             

         

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!

 A szépség 
és a szörnyen
jó gitáros

M
űh

ely
fo

tó

Monor kártya elfogadóhely!
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Sporthírek

Küzdelemből jeleskedő nők
Budapesten 0-1-re győzött a Monor SE 
női labdarúgó csapata a bajnokság 6. for-
dulóján. Már a mérkőzés elején nagy fö-
lénybe került a monori csapat az RKSK-
val szemben. A 30. percben majdnem az 
első gól is megszületett: Rákosfalvi pasz-
szolt Gazdának, azonban a gólba tartó 
lövésébe az utolsó pillanatban beleértek, 
így a labda végül szögletre vágódott. 
 Fordulás után Burján érte el a lab-
dát, és lövésre szánta el magát. Szinte a 
félpályáról zörgette meg az RKSK ka-
puját. Ezzel a 43. percben megszerezte 
csapatunk a vezetést. A 60. percben nő-
hetett volna kettőre a gólkülönbség. A 
67. percben Rákosfalvi dönthette volna 
el a mérkőzést végleg, azonban Pirót be-
ívelését centikkel mellé fejelte. A folyta-
tásban már csupán kőkemény ütközések 
alakultak ki, így maradt a teljesen meg-
érdemelt győzelem. 
 MSE: Bárdi–Fűri, Pirót, Vámos, Ma-
nev, Rákosfalvi, Burján N., Fekete, Ku-
csera. Cserék: Burján A., Falvai, Gazda, 
Lendvai, Vad. Edző: Vad Sándorné.

verseny
A monori birkózók diákolimpiája

Már megint nem sikerült győzni
A Monor SE 3-1-es vereséget szenvedett 
el a Winner-Sporttól, az NB III. Mátra 
csoport 8. fordulójában. Az első félidő 
hajrájáig jól tartotta magát csapatunk 
a bajnokságban szintén rosszul szerep-
lő RAFC otthonában. A szünet előtt 
a hazaiak szerezték meg a vezetést. A 
fordulást követően gárdánk megpróbált 
ritmust váltani, de gólt újra a RAFC 
ért el. A 70. percben Morauszki talá-
latát követően felcsillant a remény, sőt 
az egyenlítés is benne volt a levegőben. 
Azonban egy védelmi megingást kihasz-
nálva a RAFC végleg eldöntötte a mér-
kőzést, ráadásul csapatunk emberhát-
rányba is került.  
 MSE: Tóth–Morauszki, Kimder, Sza-
bó, Nadl acki- Petric, Csőke (Lovasi 
58.), E rős, Csi kós (Kiss 68.)–Farkas, 
Tár kányi (Simon 55.). Ed ző: Herbály 
Zsig mond, Erős Károly.

Az elmúlt években már többször hírt adtunk a Monori SE Birkózó 
Szakosztályának sikereiről különböző országos diákversenyeken. 
A szakosztály, ezekkel a sikerekkel a tarsolyában, most egy minden 
korábbinál nagyobb vállalkozásba fogott. November 12-13-án birkózó 
diákolimpiát rendez az Üllői Általános Iskola tornacsarnokában. 

Hirdetés

A JÖVŐ 
BEFEKTETÉSE
MEGÚJULÓ ENERGIA

KÉNYELEM  IGÉNYESSÉG
Telefon: 06-30/548-5462

Monor frekventált részén a 
ZÖLD – KENDERES TÁRSASHÁZBAN

30–51 m2-es lakások eladók!
A GEOTHERMIKUS ENERGIA egy új életstílus! 

Egészséges fűtésű és hűtésű lakásban élhet ALACSONY 
FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK  mellett!

Teljeskörű ügyintézés, 
kedvező kamatozású 

hitellehetőség.

Bátor vállalkozás, maga 
a helyszínválasztás 
is mutatja, hiszen 

Monoron nincs ekkora, több 
száz fő versenyzőt két napra 
befogadó sportcsarnok, így 
került a helyszín a szomszéd 
településre.    
 A sikerek és a nagy vállal-
kozás, ami persze a monori 
sportnak és a városnak komoly 
tisztesség (és kihívás is, hogy 
jó volna bizony az a városi 
tornacsarnok), nem a véletlen 
gyümölcse. Ott van mögötte a 
szakosztály száz éves hagyo-
mánya, melyben voltak már 
szép évtizedek. A kulcs azon-
ban nyilvánvalóan Komáromi 
Tibor (háromszoros világbaj-
nok és olimpiai ezüstérmes) ne-
gyedik éve tartó edzősége. És 
persze tehetséges, szorgalmas 
fiatalok, és gyermekük spor-
tolásáért sokat vállaló szülők. 
Hiszen, hogy mást ne említ-
sünk, az országos versenyek, 
ahová a monoriaknak érdemes 
elmenniük, hiszen nem szok-
tak hazatérni érmek vagy re-
mek helyezések nélkül, mindig 
komoly utazásokat jelentenek 
olykor messzi megyék nagyvá-
rosaiba. És a költség persze a 
szülőké. 
 Az országos rendezvé-
nyen, hazai szőnyegen láthat-
juk majd az egyesület kiváló 
monori fiataljait, akik leg-
utóbb a Bécsi Ifjúsági Sport-
fesztiválon heten hét érmet 
szereztek (3 arany, egy ezüst, 
3 bronz), a soltvadkerti meg-

hívásos nemzetközi versenyen 
pedig öten öt érmet (2 arany, 1 
ezüst, 2 bronz). A diákolimpi-
án majd küzd vetélytársaival 
Tóth Bendegúz, Hodza Valen-
tin, Bódi Mihály, Gidrányi 
Lionel, Tőzsér János, Bajkai 
Ábel és a többiek. (Balatoni 
Bencét, az egyik legígérete-
sebb tehetséget kisebb mű-
tétje miatt nélkülöznie kell a 
csapatnak.)
 A siker legbensőbb titka 
persze nem a múlt, az edző 
egykori sportolói kiválósága,  
vagy a szülők áldozatossága, 
hanem a munka, a rengeteg 
munka. Ha valaki eltölt egy 
fél órát a Kossuth Iskola es-
ténként edzőteremmé átala-
kuló tornatermében, az lát-
hatja, ezek a fiúk hihetetlen 
keményen dolgoznak, össze-
szorított foggal ezerszer is új-
rapróbálnak minden mozdu-
latot, minden dobást, minden 
esést. Komáromi Tibor isme-
ri és szereti a fiatalokat, ezért 
aztán nincs lazaság, tudja, 
megélte, a jó edző rengeteget 
követel. S cserébe persze jön-
nek az eredmények. S megéri 
a naponkénti szenvedés. A na-
ponkénti győzelem a fáradtság, 
vagy akár éppen a fájdalmak 
felett. Ennek az elszántság-
nak lesz aztán olyan szép kö-
vetkezménye, hogy a fiatalok 
egyike, Tőzsér Jani, aki nyol-
cadikos a Kossuthban, nem is 
tudja már másként elképzel-
ni a pályaválasztását, mint 
hogy sportiskolában folytas-

sa azt, amit itthon elkezdett. 
Hogy aztán éltre szóló emberi 
tartás lesz „csak” a nagy terv 
eredménye, vagy folytatódik 
a szépen kezdődő sportkarri-
er, az már majdnem mindegy, 
noha persze mi mindannyian 
azon szurkolunk, legközelebb 
tehát az üllői sportcsarnok-
ban, hogy ott álljon a dobo-
gón, ő is, egyesületi társai-
val együtt, és ünnepelhessük 
őket. S minél több monori di-
áknak támadjon kedve kipró-
bálni magát a szőnyegen. 
 Reménykedhetünk abban 
is, hogy a Monori SE többi 
szakosztálya fiataljait felpisz-
kálja majd a birkózók szerep-
lése, s kedvük támad megmu-
tatni, tőlük is telik az, ami a 
kis nyakas legényektől.  
 A rendezvényt mindkét pol-
gármesterünk, az üllői Kissné 
Szabó Katalin és a monori 
Pogácsás Tibor is támogatá-
sáról biztosította. Szükség is 
van a erre, hiszen a rendez-
vény költségeinek nagy részét 
a rendező egyesület állja. 
 Jó volna, ha a diákolimpia 
nem csak azáltal válna neve-
zetessé, hogy egy kisváros kis 
egyesülete rendezte, hanem 
arról is, hogy remek közön-
ség fogadta a fiatalokat. 
 Ha a rendezvénnyel kapcso-
latban volna kedv segíteni bár-
mely módon, hiszen rengeteg 
a tennivaló egy országos ver-
sennyel, a szervezők örömmel 
fogadnak minden ajánlatot.  

Takács G
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Nyugdíjpénztári tagtoborzáshoz kollégákat 
keresünk, fő- és mellékállásban, képzést biztosí-
tunk. Érd.: 06-30/350-4362

Fajtatiszta németjuhász kiskutyák vörösrajzos 
színben minősített szülőktől oltva, féreghajtva, 
chipezve igény szerint törzskönyvezve eladók! 
(Monor)  Tel.: 06-30/382-8334

Albérlet kiadó! Monoron a vasútállomás és a 
központ közelében 60 m2-es házrész kiadó! 
Tel.: 06-30/275-5689

Dohányzás leszoktatás biorezonanciával 
Monoron a piactéren, a Natura boltban.
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Akác tüzifa eladó összefűrészelve, házhoz szállít-
va: 2200 Ft/mázsa. Tel.: 06-20/981-7879

Önállóan dolgozni tudó férfi-női fodrászt kere-
sek monori szalonba. Tel.: 06-30/418-1504

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Alumínium 
és műanyag redőnyök, napellenző, reluxa, mo-
bil és fix szúnyogháló ajtók. Újdonságok. Azonna-
li felmérés, 30 éves tapasztalat. Garancia. -10% 
nyugdíjas kedvezmény. Tel.: 06-30/401-1029

Monor központjában liftes társasházban 60 m2-
es lakás áron alul eladó! Érd.: 06-70/302-6533

Fatüzelésű kemencéhez értő pizzasütőt,vagy 
szakácsot  keresek Monor és környékéről. 
Tel: 06-20/465-8353

Apróhirdetés

Ajánló

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 
Tel.: 06-30-467-7216, Fax: 06-29-410-767
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. ( Vigadó I. em.)
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

ÁLLÁSHIRDETÉS MONORI 
MUNKAHELYRE

Márkakereskedésünkbe felveszünk:

2200 Monor, Vasadi út 1. 
Tel.: 06/29-412-121
Fényképes önéletrajzokat  
a hirdetes@opel-toth.hu címre várjuk.

2200 Monor, Deák Ferenc u. 10.
Tel.: 06-29-613-620, 29-613-630 
Fax: 29-613-625 E-mail: ecofact@ecofact.hu, 
Web: www.ecofact.hu

EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÜGYVITELÉNEK  
TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA

   Könyvvezetés 
Könyvviteli rendszer kialakítása, ügyvitelszervezés

   Mérlegbeszámoló és adóbevallások 
Egyszeres, kettős, egyszerűsített és éves beszámoló 
készítése az összes melléklettel

   Adó- és üzletviteli tanácsadás
   Teljes körű képviselet APEH, tb és egyéb ügyekben
   Számviteli szabályzatok készítése
   Közreműködés könyvvizsgálatban 

Partnerünk a vezető piaci pozícióban lévő EX ASSE ZRT.
BÉRSZÁMFEJTÉS

   Bér, tb és munkaügyi ügyintézés bármilyen  
konstrukcióban

   Háttér adminisztrációk elkészítése: munkaszerződés, 
szabadság-nyilvántartás stb.

   Adatszolgáltatások APEH, tb számára számítógépes  
adathordozókon és/vagy elektronikus úton

   Magánszemélyek adóbevallásának elkészítése
MUNKAVÉDELEM, MUNKABIZTONSÁG

  Munkavédelmi tevékenység szervezése, elvégzése  
és ellenőrzése

TŰZVÉDELEM, KÖRNYEZETVÉDELEM
PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS

EGYÜTT ÉRTÉKET TEREMTÜNK!

FASHION BOX

Monor, Petőfi u. 21.
Market Central 
Ferihegy

Telefon: 06-30/47-57-823

KONYHABÚTORGYÁRTÁS
Expert-Tóth Kft.
2200 Monor
Vasadi út 1/b 
(A Shell 
benzinkút  
mögött)

Monor
kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

3D 

látványterv

készítése

Monor kártya elfogadóhely!



Hozott, vagy Ön által  
kiválasztott kép alapján 
díszítjük tortáját.
(Családi kép, mese�gura, �lm, portré stb...)

Új tortadíszítés  
a Paningnál!
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Paning pékség: 
Monor, Ady E. út 19.

Tel.: 06-29/611-334

Torták 
díszítése (lenyomat): 
4 szeletes 500,-
8 szeletes 1000,-
12 szeletes 1200,-
16 szeletes 1500,-
24 szeletes 2500,-

Kitűnő színek 
Minőség 

Újdonság

OKTÓBER 
A LÁTÁS 
HÓNAPJA

INGYENESLÁTÁSVIZSGÁLAT 
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

A  KISS OPTIKÁBAN
JELENTKEZZEN BE MOST!

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

        Meghosszabbítva 
                             november14-ig!

06-30-7130-733 

OP-ART
ÉTTEREM és PANZIÓ

   vasárnapi
 ingyen 
ebéd*

választóinknak!

Megígértük! 
Megcsináltuk!

*  Jöjjön el éttermünkbe 
október bármelyik 
hétvégéjén, 
és szombati étel-
fogyasztásának 
értékében másnap, 
vasárnap ingyen ehet!

Szavazzon ránk 
októberben is!

Ajánlatunk 2010. október 1-től 31-ig érvényes.

Modern és tradicionális ételeket kínálunk a gasztronómia 
szerelmeseinek az Ady Endre u. 87. szám alatt nyílt új 
éttermünkben.
Panziókban 2-3 ágyas szobákban várjuk szállóvendégeinket!

Amit nyújtunk: Kávé- és igazi belga csokoládé különlegességek! 
Új, modern, hangulatos és egy csepp művészettel színezett 

 
(a dohányzóterem is füstmentesített)  

Minden 
hétköznap 
menü: 650 Ft

Monor kártya elfogadóhely!


