
XX. évfolyam 2. szám • 2011. február 1. Monor Városi Önkormányzat Lapja

Ötvenmilliót kell még 
megtakarítani

3. oldal

Önnek mi  
hiányzik a városból?

5. oldal

Tizenhárom  
éve közös a cél

9 oldal

Egy kihaló „faj”  
utolsó egyede?

10. oldal

Több polgárőrre lenne szükség
6. oldal

2011 az önkéntesség európai éve



Akciós árak február 7-től 19-ig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • szürkemarha 
marha • sertés • bárány • mangalica • vadhúsok • strucc • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott 
zöldségek • gomba • gyümölcsök • tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

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
proatlasz@gmail.com

gyf. = gyorsfagyasztott

Kolbász-
hús

Ft/kg

690,-Bőrös
lapocka

Ft/kg

590,-

Sertés-
comb

Ft/kg

890,-Sertés  
oldalas

Ft/kg

790,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

290,-

Sertés-
tarja

Ft/kg

850,-

Csirkmell -
filé

Ft/kg

990,-Pulyka-
mell filé

Ft/kg

1190,-

Bőrös 
comb

Ft/kg

690,-

Tyúk 
gyf.

Ft/kg

450,- Füstölt 
kolbász

Ft/kg

890,-

Pecsenye-
kacsa gyf.

Ft/kg

550,-Kacsa  
farhát és 

szárny gyf. Ft/kg

160,-

Sertés 
hosszú-

karaj Ft/kg

950,-

Baromfi
párizsi

Ft/kg

350,- Füstölt 
csülök

Ft/kg

750,-

Sertéshús  
vásár!



TesTüleT

Monori Strázsa  |   XX. évfolyam, 2. szám  |  2011. február 1.  |  Alapító laptulajdonos: Monor Városi Önkormányzat  |  Kiadó: Régió Lapkiadó Kft.   |  Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. |  Szerkesztő: Papp János  |  Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető
Szerkesztőség: A Vigadó első emeletén.   |  Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67.   |  Tel./fax: 06-29/412-587  |  E-mail: info@regiolapok.hu  |  Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.).   |  A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója 
Készült: 6300 példányban  |  ISSN: 1216-8106  |  Terjesztés: Magyar Posta Zrt.   |  Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  |  Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.  |  Címlapfotó: Papp János

Február  |  2011. 02. 01.  Monori Strázsa  |  3

A Monori Strázsa 2011. februári számának tartalma:
Ötvenmilliót kell még megtakarítani  3  |  Önnek mi hiányzik a városból?  5  |  Több polgárőrre lenne szükség  6  |  Helytörténeti vetélkedő  8    
Lions – támogatások és ösztöndíjak  8  |   Tizenhárom éve közös a cél  9  |  Tavaszváró kiállítás  9  |  Meghívó  9  |  OKJ-s képzések a Szterényiben  9
Képviselői fogadóóra  10  |  Tatay Sándor és Kinizsi Pál  10  |  Egy százalék a kultúráért  10  |  Egy kihaló „faj” utolsó egyede?  10  |  Ismét „Ki Mit Tud?”  11
Kreatív kézműves foglalkozások a Vigadóban  11  |  A Vigadó programjai  12  |  A monoriak viselt dolgai XXXIII. – Ipartestületi együttműködés  12
Jól érzik magukat a víz alatt is  13  |  Bronzérem a Liga Kupán!  14  |  Ezüstérem áldozattal  14

Ötvenmilliót kell még megtakarítani
Önkormányzati hírek

Január 20-án tartotta az év első ülését Monor Város Képviselő-testülete. 
Az ülés legfontosabb kérdése az volt, hogyan tudja Monor csökkenteni 
kiadásait, hogy továbbra is biztonságosan gazdálkodhasson.

„A közpon-
ti költségve-
tésből kapott 
támogatások 
összesen 46 

millió forinttal 
csökkennek.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyv-
tárban megtekinthető. A képviselő-
testület nyilvános üléséről a Gemini 
TV minden esetben felvételt készít, 
amelyetaz ülést követő második szom-
baton a Williams TV csatornáján fi-
gyelemmel kísérhetnek. Bővült a tájé-
koztatási lehetőségünk, így a rendeletek 
egységes szerkezetbe foglalt szövege, a 
testületi, és bizottsági ülések jegyző-
könyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb 
fontos felhívásról, tájékoztatásról is ér-
tesülhetnek.

A testületi ülésen inter-
pelláció nem hangzott 
el, és írásban sem érke-

zett kérdés. A következő na-
pirendi pontban a 2010. évi 
költségvetési rendelet tech-
nikai módosítását fogadták 
el, majd a 2011. évi költség-
vetési rendelet elsőfordulós 
anyagát tárgyalták meg. A 
költségvetési koncepciót még 
decemberben elfogadták a 
képviselők, most számokkal 
is feltöltötték a különböző ro-
vatokat, egyeztetve az intéz-
ményekkel, figyelembe véve 
igényeiket, valamint a tavalyi 
eredeti előirányzatokat. 

200 millió forintos hiány

Sajnos kiderült, hogy több 
mint 200 millió forint a költ-
ségvetés hiánya, amit legalább 
150 millió forintra kell lefarag-
ni ahhoz, hogy a város bizton-
ságosan gazdálkodhasson. A 
központi költségvetésből ka-
pott támogatások összesen 
46 millió forinttal csökken-
nek, valamint jelentősen át-
alakul a közcélú foglalkozta-
tás és annak finanszírozása is, 
amely szintén növeli a hiányt. 
Többletfeladatként jelentkezik 
a térfigyelő rendszer üzemel-
tetése. Az önkormányzati ki-
adások jelentős részét teszi ki 

az intézmények fenntartására 
fordított összeg, amelyen nem 
lehet takarékoskodni. Elsősor-
ban a dologi kiadásokat pró-
bálják majd tovább karcsúsí-
tani, mert többletbevételekre, 
nagyobb ingatlaneladásokra 
már nem számíthat az ön-
kormányzat. A város vezeté-
se minden erejével azon van, 
hogy ne létszámcsökkenéssel 
érjenek el megtakarításokat. 
 Módosította a testület a 
költségvetési és zárszámadási 
rendelet tartalmáról és mel-
lékleteiről szóló rendeletet 
is. Átvezetésre kerültek az 
elmúlt év törvényi változá-
sai és az Állami Számvevő-
szék vizsgálati anyagában le-
írt észrevételek.

Inflációval  
emelkedő bérleti díjak

Következő rendeletmódosí-
tás az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és he-
lyiségek bérletére, cseréjére 
valamint elidegenítésére vo-
natkozó szabályokról szóló 
15/1996. (VII. 11.) számú 
rendelet módosítása. Minden 
évben felülvizsgálja a képvise-
lő-testület a lakbéreket. Most 
is ezt tette, és úgy döntöttek, 
hogy a KSH által megadott, 
az előző évi 4,9%-os inflá-

ciós rátával emeli a lakbé-
rek összegét. A bérlőknek az 
1. táblázatban szereplő ösz-
szegeket kell fizetniük július 
1-jétől. Az önkormányzati tu-
lajdonú telkek, földterületek, 
nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérleti díját, szintén 
4,9%-kal emelte meg a tes-
tület, 2011. február 1-től. A 
bérlők hamarosan értesítést 
kapnak a díjemelésről.

Módosították az SZMSZ-t

A következő napirendi pont 
Monor Város Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 4/2003. (II. 
28.) számú rendelet módosí-
tásának első fordulós tárgya-
lása volt. Az alaprendelet el-
fogadása óta sokat változtak 
a jogszabályok, illetve a bi-
zottságok felépítése is. Két 
önkormányzati választás volt 
ez idő alatt, a bizottságok 
száma fokozatosan csökkent, 
így a hatáskörök is módosul-
tak. Az első fordulós előter-
jesztést a testület elfogadta, 
a következő ülésen módosít-
ják a rendeletet is.

Üzleti terveket fogadtak el

Négy önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaság mű-

ködik a városban: a Monor 
Város és Uszoda Üzemelte-
tő Nonprofit Kft., a „Vigadó” 
Nonprofit Kft., a Monori Vá-
rosépítő Kft., és a legfiata-
labb a Monori Városfejlesztő 
Kft. Üzleti tervük szorosan a 
város költségvetéséhez tarto-
zik. Mind a négyen benyúj-
tották üzleti tervüket elfoga-
dásra. Az első két említett 
cég üzleti tervét a következő 
ülésre napolta a testület, a 
másik kettőt elfogadta.
 A Monor Város és Uszoda 
Üzemeltető Nonprofit Kft. 

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete megalkotta is kihirdeti 
az alábbi rendeleteit:
 1/2011. számú: Monor Város Ön-
kormányzat 2010. évi költségvetésé-
ről szóló 3/2010. (II. 19.) számú ren-
delet 5. számú módosítása.
 2/2011. számú: Monor Város Önkor-
mányzatának költségvetési és zárszám-
adási rendelet tartalmáról és mellék-
leteiről szóló 1/2010. (II. 01.) számú 
rendelet módosítása.
 3/2011. számú: Az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyisé-
gek bérletére, cseréjére valamint elide-
genítésére vonatkozó szabályokról szó-
ló 15/1996. (VII. 11.) számú rendelet 
módosítása.
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Az önkormányzati lakások után fizetendő lakbér 2011. július 1-jétől

Komfortfokozat I. övezet II. övezet III. övezet

Összkomfortos 530 Ft/m2/hó 496 Ft/m2/hó 440 Ft/m2/hó

Komfortos 440 Ft/m2/hó 400 Ft/m2/hó 350 Ft/m2/hó

Félkomfortos 317 Ft/m2/hó 262 Ft/m2/hó 207 Ft/m2/hó

Komfort nélküli 207 Ft/m2/hó 178 Ft/m2/hó 152 Ft/m2/hó

Szükséglakás - 152 Ft/m2/hó 152 Ft/m2/hó
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Folytatás a 3. oldalról
Napirendi pontok februárban

A képviselő-testület következő soros, nyilvános 
ülését 2011. február 10-én 14 órakor tartja. 
Tervezett napirendi pontjai:
 l.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés Monor Város Önkormány-
zat 2010. évi költségvetési rendeletének mó-
dosítására.
 3.) Javaslat Monor Város Önkormányzat 
idei költségvetési rendeletének elfogadására.
 4.) Monor Város Önkormányzat Szer-
vezeti és Működési szabályzatáról szóló 
4/2003. (II.28.) számú rendeletmódosítá-
sának elfogadása.
 5.) A szociális rászorultságtól függő pénz-
beli és természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. 
(VII. 28) rendelet módosítása (temetési segély 
legalacsonyabb összegének megállapítása).
 6.) Közbeszerzési szabályzatok felül-
vizsgálata.
 7.) Monor Város Közbiztonsági Koncep-
ciójának módosítása.
 8.) Javaslat Monor Város 2010-2014. évi 
gazdasági programjának I. fordulós tárgya-
lására.
 9.) A Monori Városfejlesztő Kft. beszá-
molója fejlesztései kivitelezéséről, megvaló-
sulásáról és pénzügyi teljesítéséről.
 10.) Javaslat a folyószámla hitelkeret 
megújítására.
 11.) A közterület felügyelők 2010. II. fél-
évi munkájáról beszámoló.
 12.) Pályázati kiírás a városban műkö-
dő alapítványok számára.
 13.) Utak, járdák felújítási, építési, kar-
bantartási tervének megtárgyalása.
 14.) Tájékoztató a 2010. évben benyúj-
tott pályázatokról.
 15.) Általános iskolai, óvodai beíratások 
időpontjának meghatározása.
 16.) Bölcsőde és óvoda nyári zárva tar-
tásának meghatározása.
 17.) Jászai Mari Általános Iskola igaz-
gatói pályázat kiírása.
 18.) A parlagfűirtással kapcsolatos te-
endők előkészítése.
 19.) Lakás és egyéb ingatlanügyek.
 20.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testü-
leti határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Monorért Emlékplakett és Ok-
levél kitüntetések adományozására.

anyagában szerepel az uszo-
dai belépőjegyek és bérletek 
árának emelése is, hiszen 
évek óta csak az általános 
forgalmi adó módosítása 
miatt változott. Az ener-
giaárak viszont olyan mér-
tékben emelkedtek, hogy 
tovább nem lehet halogat-
ni az módosítást, ezért tíz-
százalékos emelést javasolt 
a testület megfontolásra az 
uszoda vezetésének. Arról 
is gondolkodnak még, hogy 
az emelés differenciált le-
gyen, vagyis a gyermekek 
részére alacsonyabb, a fel-
nőttek részére pedig maga-
sabb mértékű.

Támogatásokról döntöttek

A 2010. évi alapítványi pá-
lyázatok, valamint a bizott-
ságok rendelkezési alapjá-
nak elszámolásáról fogadtak 
el beszámolót a képviselők. 
A megítélt támogatásokkal 
mindenki rendben elszámolt. 
Egyetlen tervezett program 
nem valósult meg, az augusz-
tus 20-i ünnepség. Erre a cél-
ra biztosított összeget visz-
szautalták az önkormányzat 
számlájára.
 A Monori Sportegyesület 
is beszámolt a 2010. évi ön-
kormányzati támogatás fel-
használásáról, valamint a 
szakmai munkájáról. A le-
adott anyag egyben tartal-
mazta a 2011. évi támoga-
tási igényét is. Mint minden 
évben, az MSE támogatá-
si igénye most is jóval ma-
gasabb, mint amennyit a 
monori önkormányzat biz-
tosítani tud. Bár a képvise-
lők értékelik a sportegye-
sület fiatalok érdekében 
végzett munkáját, de mi-
vel minden intézménynél 
elvonásra kényszerülnek, 
az egyesületet sem tudják 
magasabb összeggel támo-
gatni.

Együttműködés,  
teljesítményértékelés

Együttműködési megálla-
podást fogadott el Monor 
Város Önkormányzata a 
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzattal. Jóváhagyták a 
polgármesteri hivatal köz-
tisztviselőinek teljesítmény-
értékeléséhez szükséges ki-
emelt célokat, ugyanígy a 
Monor Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság dolgozóira vonatko-
zóan is. Ezek alapján lehetne 
a dolgozók bérét emelni, de 
mivel a béreket már több éve 
befagyasztották, erre nem ke-
rülhet sor.
 Tájékozatót hagytak jóvá 
az önkormányzat tulajdonát 
képező hasznosítatlan ingat-
lanokról. Több építési telek 
van, amit nem sikerült érté-
kesíteni, így szükséges az in-
duló vételár módosítása.

Tájékoztató a belvízről

Tudomásul vette a testület a 
felszíni vízelvezetéssel kapcso-
latos tájékoztatót. A képviselő-
testület decemberi ülésén fel-
hatalmazta a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy a belvízzel 
kapcsolatos sürgős esetekben 
dönthessenek a munka elvégzé-
séről. A felhatalmazás alapján 
a január 7-ével kezdődött me-
legedés és hóolvadás után ja-
nuár 11. és 13. között elvégez-
ték a Kapisztrán J. utcai árok 
részleges mederkotrását, to-
vábbá elbontottak két átereszt, 
egyet pedig lesüllyesztettek. A 
Kapisztrán utcára csatlakozó 
Pfeiffer Izsák utca árkát be-
kötő áteresz womázása (ma-
gas nyomású mosatása) meg-
történt, valamint a Magócsi I. 
utcában megépült a nyílt árok 
a telkek mögötti szántóterü-
let víztelenítése érdekében. A 
város vezetése igyekszik min-
dent megtenni a vízelvezetés 
érdekében.

Új gyalogátkelők a városban

Gyalogátkelőhelyek kijelölé-
séhez szükséges intézkedé-
sekre kapott felhatalmazást 
a polgármester és a jegyző. 
A testület döntése szerint a 
Kistói úton a Móricz Zsig-
mond utcai kereszteződés 
közelében, illetve a Puskin 
utca, Völgy utca kereszte-
ződésénél, továbbá a Kos-
suth Lajos utca, József At-
tila utca kereszteződésénél, 
a Kossuth Lajos utca, Mátra 
utca kereszteződésénél, vala-
mint a 4. sz. főúton az Ipar 
utcánál, a Szterényi József 
Szakközépiskola és Szakis-
kola környezetében tervez-
nek gyalogos átkelőhelyet 
létesíteni.

Szemétszállítási problémák

A Pogácsás Tibor polgár-
mester az ülésen többek kö-
zött tájékoztatta a képviselő-
testületet a szilárdhulladék 
szállítás körüli problémák-
ról. A múlt hónapban arról 
volt szó, hogy januárban új 
szemétszállítási díjat állapít 
meg a testület, de erre most 
sem került sor. A legfrissebb 
hír szerint februárban meg 
lehet majd állapítani az új 
díjat. A szolgáltató tájékoz-
tatása szerint az üvegáru 
kivételével szelektíven tud-
ják a házaktól elszállítani 
a hulladékot. Erre külön-
böző színű zsákokat fognak 
kiosztani. Az is jó hír, hogy 
várhatóan a zöldhulladékot 
is elszállítják limit megha-
tározása nélkül. A számí-
tások szerint csökkeni fog a 
lakossági hulladékszállítási 
díj, hiszen a szelektív hul-
ladékszállítás miatt a ku-
kák mérete csökkenhet. Er-
ről részletesebben újságunk 
későbbi számában, a konk-
rétumok ismeretében tájé-
koztatjuk olvasóinkat.

Összeállította: Nagy Lajosné

Hirdetés

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!

Érdeklődni munkaidőben:
 06-30/472-5658

Monor központjában  
20m2 -es üzlethelyiség

(utcáról nyíló önálló egység) 
 fodrászüzletnek,  

esetleg irodának 

kiadó

A XVIII. kerületben, az Üllői úton,
a Lőrinc Centerrel majdnem szemben 

100 nm-es családi ház,
150 nöl-es telken

19,9 millió forintért tulajdonostól eladó,
vagy budapesti garzonlakásra cserélhető

értékegyeztetéssel.

Tel.: 06-1-280-3754
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Önnek mi hiányzik a városból?
Januárban véletlenszerűen megszólított helybelieknek tettük fel a kérdést: ha 
nagyobb összeghez jutna, amit azonban csak közcélokra költhetne el, mit oldana 
meg belőle haladéktalanul? A kérdésünkre adott válaszok megjelenése után többen 
is megállítottak bennünket, mondván, hogy nekik is lenne mondanivalójuk.

Rovatot indítunk te-
hát az újság hasáb-
jain Körkérdés cím-

mel, amelyben „az utca 
embere” dicsérhet, bírálhat, 
panaszkodhat. Reméljük, 
olyan kérdések is felvetőd-
nek, megtárgyalásra kerül-
nek – hangsúlyozottan politi-
kamentesen és tárgyilagosan 
–, amelyek a közmeghallga-
táson vagy az önkormány-
zati képviselők fogadóórá-
ján valamilyen okból nem 
jönnek felszínre. A nyilat-
kozók személyazonosságára 
mindig képpel és/vagy név-
vel utalunk majd a cikkben, 
hogy ne lehessen a névtelen-
ség homályából nyilatkozni 
valamiről. Természetesen az 
érintetteknek is helyet biz-
tosítunk a válaszadásra – 
amennyiben élni kívánnak 
ezzel a lehetőséggel.
 Maradtunk most is egyet-
len kérdésnél, amely ezúttal 
így szólt: mi az, ami hiány-
zik önnek a városból, noha 
úgy gondolja, hogy Monoron 
arra mindenképpen szükség 
lenne?
 Bár kérdezősködésünk 
hétköznap délelőttjén éppen 
nagyon hideg volt, a meg-
szólítottak – két ifjú hölgy 
kivételével – szívesen meg-
álltak velünk a hóban topo-
rogva eszmét cserélni.
 Elsőre az derült ki, hogy 
B. Lajosnak leginkább biz-
tonságérzete hiányzik a vá-
rosból. 
 Elégedetlen a közbizton-
sággal – mondta –, s bár ő 
maga még nem volt kárval-
lottja egyetlen atrocitásnak 

vagy bűncselekménynek sem, 
ismerősei annál inkább. Úgy 
véli, a térfigyelő kamerák se-
gítenek valamelyest, de nem 
tarthatnak szem előtt min-
den helyet, márpedig a baj 
bárhol megeshet. Lakókör-
nyezetében már annyi ijesztő 
eset történt – állítja –, hogy 
azok alapján csakis arra a kö-
vetkeztetésre juthat: Monor 
nem az a hely, ahol estén-
ként nyugodtan végig lehet-
ne sétálni egy kihalt város-
részen.

Zákó Ferenc néhány pilla-
natnyi tűnődés után egy biz-
tonságos játszótér mellett 
voksolt: szerinte az nagyon 
hiányzik. A városszéli be-
vásárlóközpont játszóházát 
már kipróbálták a gyerek-
kel – mesélte –, azzal na-
gyon elégedettek voltak, de 
olyan szabadtéri játszóhelyet, 
ahol nem kell handabandá-
zó suhancokat kerülgetni, s 
épségben vannak a játékok 
is, olyat most nem lehet fel-
lelni környékszerte.
 – Hogy mi hiányzik? – kér-
dezett vissza Major István – 

Soroljam? És sorolta: Nincs 
nyilvános illemhely az egész 
városban, pedig az aztán na-
gyon tud hiányozni. Aztán 
ott a minden alkalommal 
rendkívül népes kisállatbörze 
körüli rengeteg hiányérzet. 
Mivel ő a Pilisi úton lakik, 
a vásárok napján már pirka-
datkor motorzúgásra ébred: 
megy a rengeteg autó a vá-
sártérre, de eligazító tábla, 

hogy pontosan merre is kell 
menniük, sehol nem látható. 
Valaki – esetleg egy ügyes 
vállalkozó – arra is felfigyel-
hetne, mennyire hiányzik a 
népesebb rendezvények al-
kalmával egy busz, amely a 
vasútállomásról a helyszínre 
fuvarozná az érdeklődő kö-
zönséget. Major István vége-
zetül az utcai szemétgyűjtők 
hiányát emlegette: azokból 
bizony jó néhány elkelne, leg-
alább a városközpont forgal-
masabb részein.
 

A biztonságos játszóteret hi-
ányoló Zákó Ferenctől jó-
val távolabb állítottuk meg 
Kajli Lászlónét, kettőjük 

óhaja mégis egybecsengett. 
Kajliné is a játszóteret em-
lítette, noha – mint mondta 
– az unokái már nagyok, ők 

már felnőttek ezzel az orvo-
solatlan hiányérzettel. Ellen-
ben dédunoka kettő is van, 
most várják a harmadik ér-
kezését, s jó lenne, ha nekik 
már jutna némi felhőtlen, 
köztéri játéklehetőség.
 – Egy jó strand kellene! – 
felelte kérdésünkre Korotki 
Lászlóné, s ezen némiképpen 
meglepődtünk így télidőben, 
de be kellett látnunk: lesznek 
még nyarak is. Korotkiné a 
strandon kívül a fiatalok sza-
badidős lehetőségeit is hiá-
nyolja, mert – mint mond-
ta – családjában is gyakran 
felmerül, hogy az ifjabbak-
nak hétvégenként nincs hová 
menniük szórakozni, kikap-
csolódni. 
 Horváth István úgy gon-
dolja, hogy bár Monor bel-
városából látszólag egyet-
len üzlet sem hiányzik, azért 
némi profilbővítés nem árta-
na. Ha valaki például elektro-
mos műszaki cikket szeretne 
vásárolni, vagy azok vala-
mely tartozékát – legyen az 
akár egy villanymelegítő, ne-
tán egy fülhallgató –, annak 
vagy ki kell autóznia a vá-
rosszéli bevásárlóközpontba, 
vagy bemennie Pestre. Ha 
nincs autója, vagy nem szí-
vesen utazik, az esetben bosz-
szankodhat, hiszen a város-
központban ilyesmit egyetlen 
üzlet sem kínál.
 Mintegy végszó gyanánt 
egy járókelő minket állított 
meg a kérdéssel, azt tudakol-
va, hol talál Monoron régiség-
boltot vagy antikváriumot. 
Azt bizony sehol – válaszol-
tuk, de nekünk a szabadté-
ri kérdezősködés végeztével 
ekkor már a legjobban egy 
kis meleg hiányzott.

Koblencz Zsuzsanna

Korotki 
Lászlóné 

 Major István

 B. Lajos

 Kajli Lászlóné

 Zákó Ferenc

 Horváth István

„Nincs nyil-
vános illem-
hely az egész 
városban, pe-
dig az aztán 
nagyon tud 
hiányozni.”
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2011 az önkéntesség európai éve. Az Európai Unió meghatározása szerint önkéntes 
tevékenységnek számít bármilyen olyan szervezett vagy nem szervezett formában 
végzett cselekvés, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és 
motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez. Ebben már két 
évtizede élen járnak a város polgárőrei, akik januárban új vezetőséget választottak.

önTKénTeseK
Több polgárőrre lenne szükség

 Nagy Zoltán  
szerint legalább 
harminc fővel 
kellene növelni a 
polgárőrség lét-
számát ahhoz, 
hogy hatéko-
nyan tudják el-
látni feladatukat

A monori polgárőrök az 
egyesületük megala-
kulása óta becslések 

szerint közel százmillió fo-
rint értékű munkát végez-
tek el önkéntesen, a város-
ban élők érdekében. Nagy 
Zoltánt, a Monori Polgárőr 
Egyesület januárban meg-
választott elnökét kérdez-
tük munkájukról.

– Milyen eredményeket ér
tek el a megalakulásuk óta 
eltelt húsz évben?
 – Nehéz számszerűsíte-
ni a munkánkat, hiszen a 
fő feladatunk nem a bűn-
üldözés, hanem a bűnmeg-
előzés. Természetesen akad 
példa arra is, hogy elfogunk 
egy bűnözőt, vagy közvetle-
nül segítjük ebben a rendőr-
séget. Jelenlétünkkel viszont 
ezeknél biztosan sokkal több 
súlyos bűncselekményt meg-
előztünk már.

– Milyen létszámmal műkö
dik jelenleg az egyesület?
 – Jelenleg 38 polgárőr dol-
gozik Monoron. Ezért az el-
következő időszak legfonto-
sabb feladata, hogy a város 
méretéhez igazodjon a pol-
gárőrség létszáma is, hiszen 
jelenleg minden egyes polgár-
őrre nagyjából ötszáz hely-
ben lakó jut. A létszámból 
és a polgárőrség összetételé-
ből adódóan szinte csak éj-
szakai szolgálatokat tudunk 
adni, ezért sokan nem is ta-

lálkoznak velünk az utcán. 
Volt, akinek csak akkor tűnt 
föl, hogy a városban létezik 
a polgárőrség, amikor egy 
nappali rendezvény bizto-
sítása során találkozott ve-
lünk.

– Kiket várnak a polgárőr
ségbe?
 – Szeretnénk megszólíta-
ni a fiatalokat, és minél több 
gimnazistát, főiskolást látni 
tagjaink között. Mivel a be-
lépés feltétele csupán a bün-
tetlen előélet és a betöltött 16 
éves életkor, ezért tárt karok-
kal várjuk azokat a fiatalo-
kat, akik szeretnének egy ki-
csit jobban megismerkedni a 
testületi munkával, és egyút-
tal szeretnének tenni valamit 
a lakóhelyük közbiztonságá-
ért. Más településekhez ké-
pest nálunk sokkal kevesebb 

nyugdíjas jelentkezik polgár-
őrnek, olyannyira, hogy je-
lenleg egyetlen ilyen tagunk 
sincs. Pedig ők is nagy se-
gítséget jelentenének. A je-
lenlegi létszámmal ugyanis 
főleg éjszakai szolgálatokat 
tudunk vállalni, a nyugdí-
jas tagokkal viszont nappal 
is őrködhetnénk a köz- és a 
magántulajdon védelme ér-
dekében. 

– Hogyan lehet felismerni 
a polgárőröket?
 – Az országos szövetség 
előírja az egyenruha viselé-
sét, amit tavaly a mi egye-
sületünkben is bevezettünk. 
Egy ember felruházása 36 
ezer forint. Ezért csak olya-
nok jelentkezését várjuk, akik 
tényleg elkötelezettnek érzik 
magukat, mert anyagi hely-
zetünk nem teszi lehetővé, 

hogy egy felruházott polgár-
őr néhány hónap után ott-
hagyja a testületet. 

– Ha jelentkezik valaki, ak
kor mennyi szolgálatot kell 
vállalnia?
 – Erre csupán annyi az 
előírás az alapszabályunkban, 
hogy ha valaki három hóna-
pig nem lát el aktív szolgála-
tot, akkor az automatikus ki-
zárással jár az egyesületből. A 
gyakorlatban annyit várunk 
el tagjainktól, hogy legalább 
havonta kétszer áldozzanak 
szabadidejükből a közrend ér-
dekében. A legaktívabb tagok 
évente 4-600 órát is eltöltenek 
szolgálatban. Tavaly a legtöb-
bet Kosztán Balázs polgár-
őrtársunk dolgozott, összesen 
664 órát. Ha napi nyolc órá-
val számoljuk, akkor ez azt 
jelenti, hogy több mint négy 
hónap önkéntes munkát vég-
zett a köz érdekében. Ebből is 
látszik, hogy bár szükség van 
anyagi támogatásra a műkö-
désünkhöz, a legnagyobb tá-
mogatás a tagjainktól érkezik, 
hiszen ők a közösség érdeké-
ben végzett munka helyett 
akár máshol, pénzért is dol-
gozhattak volna. 

– Anyagi források nélkül 
nyilván nem lennének mű
ködőképesek, még akkor 
sem, ha önkéntesen végzik 
a munkájukat. Honnan ér
kezik támogatás? 
 – Legfőbb támogatónk az 
önkormányzat, a működé-
sünk alapfeltétele a tőle ér-
kező támogatás. Ezenkívül 
pályázatokból és a szemé-
lyi jövedelemadóból felaján-
lott egy százalékból gazdál-
kodunk. Mindez nagyjából 
évente két és fél millió forin-
tot jelent, amelynek nagy ré-
sze annak a járőrautónak az 

„Becslések 
szerint kö-

zel százmillió 
forint értékű 
munkát vé-

geztek el ön-
kéntesen.”

www.iriszoptik.hu

Nálunk február végéig korával  

egyenlő % kedvezményt kap  

minden keretünk árából, ha vékonyított lencsével rendeli 

meg szemüvegét!

   Ön 
hány éves?

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-12

Monor, Egészségház I.em. 105. 

Nyitva: 815 -17

 

      Szebbet, jobbat, 

            
      olcsóbban

    Szem Írisz 

   Optika üzletek:

06-30/9619-706

szolárium 
a monori uszodában

Nyitva: hétköznap 8–21, 
hétvégén 10–21 óráig

Telefonos bejelentkezés:
06 20/454 3826

3 perc:

 200 Ft
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üzemelésére megy el, amit az 
Országos Polgárőr Szövetség-
től kaptunk. Ez nagy válto-
zás ahhoz képest, mint mikor 
tizenhárom évvel ezelőtt be-
léptem az egyesületbe. Akkor 
még saját autóinkkal és jórészt 
saját üzemanyaggal kellett jár-
őröznünk. A rendelkezésre álló 
pénz sem sok, viszont az alap-
feladataink ellátására, ha szű-
kösen is, de elegendő. Ennek 
köszönhetően éjszakánként 
átlagosan 120 kilométert te-
szünk meg a városban. Ter-
mészetesen több forrással még 
többet tehetnénk a város érde-
kében. Két járőrautóval példá-
ul nem fordulhatna elő, hogy 
amíg mi a telepen vagyunk, 
addig ezt kifigyelve a város-
központban kövessenek el va-
lamilyen bűncselekményt.

– Hol találkozhatnak a mo
noriak a polgárőrökkel?
 – Ahogy már említettem, 
a személyi összetételből adó-
dóan főképp éjszaka járőrö-
zünk, de igyekszünk minél 
több nappali rendezvényt is 
biztosítani. Jó kapcsolatokat 
ápolunk a Vigadó Nonprofit 
Kft.-vel és a Monori Sport-
egyesülettel, rendszeresen 

„Fontos lenne 
napközben is 
minél több-

ször éreztetni 
jelenlétünket 
a városban, 
erre viszont 

egyelőre 
nincs kapa-
citásunk.”

biztosítjuk rendezvényeiket. 
Sokszor csak ilyenkor tűnik 
föl a helyi lakosoknak, hogy 
létezünk, hiszen az éjszakai 
járőrözéseink nem látványo-
sak egy átlagembernek, hi-
szen ők ilyenkor pihenéssel 
töltik idejüket. Ezért is len-
ne fontos napközben is mi-
nél többször éreztetni jelen-
létünket a városban, erre 
viszont egyelőre nincs ka-
pacitásunk.

– Milyen ügyben kereshetik a 
polgárőrséget az itt élők?
 – Bármilyen ügyben, ha 
úgy érzik, segíthetünk meg-
előzni egy bűncselekményt. 
A szolgálatunk telefonszáma: 
06-70/459-7073. Mivel tag-
létszámunk egyelőre nem te-
szi lehetővé, hogy folyama-
tos szolgálatot adjuk, ezért 
nem biztos, hogy egyből se-
gíteni tudunk. Ezért sürgős 
esetben érdemes a rendőrség 
telefonszámát, a 107-et hív-
ni. Viszont, ha valaki gyanús 
alkalmi vagy rendszeresen je-
lentkező dologra lesz figyel-
mes környezetében, hívjon 
bizalommal bennünket. Ja-
vaslom egyébként, hogy az 
itt élők is próbálják meg szo-

rosabbra fűzni kapcsolatai-
kat. Jó példa erre a Szom-
szédok Egymásért Mozgalom, 
röviden SZEM, amelynek cél-
kitűzése a lakóközösségben 
előforduló bűncselekmények 
megelőzése. Mindenki hal-
lott már történeteket olyan 
betörőkről, akik lakásköltöz-
tetőnek adták ki magukat, és 
mindent elszállítottak a ház-
ból anélkül, hogy a szom-
széd bármi bűnös tevékeny-
séget észlelt volna. Pedig ha 
ismerte volna a szomszédját, 
tudta volna, hogy nem ter-
vez költözést, tehát lehető-
sége lett volna a bűncselek-
mény megakadályozására. S 
bár tudom, hogy szinte lehe-
tetlen megszervezni, de egy 
olyan utcában, ahol hatvan 
családi ház van, elegendő len-
ne minden lakónak kéthavon-
ta egyszer felügyelnie az éj-
szakai utcát ahhoz, hogy a 
betörők még a környéket is 
nagy ívben elkerüljék.

– Újonnan megválasztott el
nökként milyen középtávú 
tervei vannak?
 – Célunk, hogy az önkor-
mányzattal és a rendőrséggel 
is szorosabbra fűzzük a kap-

Szeretettel várom a Monor ForráS Soron 
nyílt új állatfelszerelési üzletemben  
a kedves vásárlókat. 
Az üzletben kaphatók 

házi kedvencek  
részére eleségek  
és a tartásukhoz  

szükséges kiegészítők.

ÁllatbarÁtok 

boltja
Ny

itv
a t

ar
tá

s: 
K-

P:
 8-

17
, S

zo
: 8

-12

Zü mi

Aktuális kínálatunkból: 
- cinke gombóc
- téli magkeverék
- kutya ruhák

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése

csolatainkat. Mindkét helyen 
igyekszünk elérni, hogy jelöl-
jenek ki számunkra egy kap-
csolattartó személyt, akivel 
egyeztethetünk ügyes-bajos 
ügyeinkről. Úgy gondolom ez 
mindenkinek érdekében állna. 
Szeretnénk gyakrabban közö-
sen járőrözni a rendőrséggel, 
hiszen ezzel meglátásom sze-
rint mindkét szervezet haté-
konyabban végezhetné mun-
káját, végső soron az itt élők 
érdekében. Fel kívánjuk venni 
a kapcsolatot a Strázsahegyi 
Polgárőr Egyesülettel is a kö-
zös célok érdekében. Szeret-
ném továbbá elérni, hogy az 
aktív taglétszámunk 60-70 
főre növekedjen. Ezért vár-
juk mindenki jelentkezését, 
aki az önkéntesség jegyében 
és a köz érdekében szeretne 
feladatokat ellátni. Az érdek-
lődők bármikor hívhatnak a 
06-70/339-9511-es telefonszá-
momon. Ezenkívül bármilyen 
segítséget köszönettel foga-
dunk, legyen szó adományról, 
vagy a személyi jövedelemadó 
egy százalékának felajánlá-
sáról, amelynél a 19186144-
1-13-as adószámunkat kell 
feltűntetni.

Papp János

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

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

Cím: Monor, Kistói út 120.
Telefon: 06-29/415-176  

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

AKCIÓ!
   Szezonális   

kazán 
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Hirdetés

együTT
Lions – támogatások és ösztöndíjak
Nemzetközileg is egyre inkább elfogadott vélemény, hogy jellemző lehet egy ország 
fejlettségére, erkölcsi állapotára, tehetősebb polgárainak karitatív érzékenysége.

A Lions Clubok Magyar-
országi Szövetsége ma 
hazánk egyik legjelentő-

sebb közhasznú civil szerveze-
te. Mintegy 50 önálló klubban, 
12 megyében végez jószolgála-
ti feladatokat; fő céljaként el-
sősorban a szociális vagy más 
módon hátrányos helyzetű em-
berek és gyermekek társadal-
mi esélyegyenlőségét elősegít-
ve. De nem elhanyagolható 
például a kultúrát támogató 
tevékenysége sem.
 A Monor Hegyessy Lions 
Club is örvendetesen jeleskedik 
a Szövetség Alapszabályában 
megjelölt valamennyi terüle-
ten. Legszélesebb körben talán 
az ismeretes, hogy e szervezet 
volt a kezdeményezője a Zon-
gorát a városnak nevű akció-
nak. Ők hozták ide a világhírű 
Bartók Vonósnégyes koncert-
jét, melynek teljes bevételét a 
Monor és vidékén élő vakok és 
gyengénlátók részére ajánlottak 
fel. De nekik köszönhető Érdi 
Tamás és Bogányi Gergely it-
teni hangversenye is (hasonló 
céllal). Arra is sokan emlékez-
hetnek, hogy hozzájárultak a 
monori rendelőintézet sürgős-
ségi eset kocsijának megvásár-
lásához.
 Nem csupán a fogyatékkal 
élők nyári nemzetközi utazá-
sába – és magyarországi ven-
déglátásába – kapcsolódtak 
be, hanem pl. a Nemzetőr Is-
kola Speciális Tagozata bo-
gácsi erdei iskolájának meg-
szervezésébe, finanszírozásába 
is. A közelmúltban a vakok és 
gyengénlátók részére speciális 
felolvasóprogrammal készült 

számítógépet ajándékoztak a 
Városi Könyvtárnak. Az ősz-
szel az ugyanilyen fogyatékkal 
élők ceglédi összejövetelére egy 
klubtaguk több mázsa almát 
adott, illetve szállított is.
 Az aktuálisan felmerülő 
szükségletek kielégítésében 
folyamatosan próbálnak se-
gíteni. A tavalyi jótékonysá-
gi vacsora bevételéből például 
televíziót és kávéfőzőt vettek 
az Öregek Napközi Otthoná-
nak. A 2009-es év telén pedig 
egy Ady iskolás tanuló rászo-
ruló családját támogatták 30 
mázsa tűzifával. Természete-
sen az árvízkárosultak javá-
ra szervezett főzésben is részt 
vettek.
 Jó néhány éve aktívan be-
kapcsolódott e klub a Lions 
Cserediákprogramba. Ebbe a 
világ szinte minden pontján be 
tudnak lépni a küldő és foga-
dó lionsosok (illetve az általuk 
ajánlott tanulók). Monorról is 
többen vettek már részt ebben, 
mindkét minőségben. A lehe-
tőségek minden év decemberé-
ben jelennek meg a honlapon. 
Az egy hónapi időtartamból 
(aminek fontos célja a nyelv-
tanulás) két hét családnál, két 
hét pedig olyan táborban tölt-
hető el, ahol a karitatív mun-
kába is bevonják a fiatalokat.
Készülő oktatási reformtervünk 
is szeretné középiskolás diák-
jaink jótékonysági hajlandó-
ságát a gyakorlatban fejlesz-
teni. Ennek a szemléletnek a 
fontosságára az Európai Unió 
budapesti tanácskozása szintén 
felhívta a figyelmet, az önkén-
tesek éve alkalmából.

 A Monor Hegyessy Lions 
Club közel tíz éve azért hoz-
ta létre alapítványát, hogy a 
gimnáziumban évente két di-
áknak 50-50 ezer forint ösz-
töndíjat adhasson; a tanul-
mányi eredmény és a szociális 
rászorultság alapján, tovább-
tanulásukat segítve. A leg-
utóbbi – decemberi – alka-
lommal annyira hasonló és 
jogos indokokkal pályáztak 
négyen, hogy az alapítvány 
úgy döntött, mindannyian 
megkapják ezt az ösztöndíjat. 
Valamennyiüket egyedül neveli 
édesanyjuk, s anyagi gondok-
kal küzdenek. Csak állami fi-
nanszírozású továbbtanulásra 
gondolhatnak, és a nyári, il-
letve a tanulás melletti mun-
kától sem idegenkednek. Az 
így nyert összeg például fel-
vételi tárgyukból való korre-
petálást, nyelvvizsgát, illetve 
új számítógéphez jutást köny-
nyíthet meg számukra. Van 
közöttük olyan, aki előreho-
zott középszintű jeles érett-
ségi vizsgája után kémiából, 
matematikából és fizikából is 
emelt szintű sikerekre készül.
 És naponta hallhatjuk, hogy 
pont e reáltudományokban jár-
tas fiatalokra van manapság a 
legnagyobb szükség. A kimű-
velt emberfőkbe való befektetés 
pedig – hosszú távon – mindig 
megtérül.
 „Hogyha jól teszel jót” – írta 
Keresztury Dezső Örömeink 
című versében – „magként hull 
szét.” „Mindig adj, hogy a nagy 
folyam ne hordozód legyen, de 
részesed is.”

Bolcsó G.

A Helytörténeti Kiállítás négyfordulós 
vetélkedőt hirdet általános iskolás ko-
rúaknak.
 Itt az alkalom, hogy a helytörténet 
iránt érdeklődő monori fiatalok meg-
mutathassák tudásukat, kreativitásu-
kat és elszántságukat egymás és a vá-
rosban élők előtt. A versenyre négyfős 
csapatok jelentkezését várja a Helytör-
téneti Kiállítás. A vetélkedőn eredmé-
nyesen szereplő csapatok értékes jutal-
makban is részesülnek.
 1. forduló – Feladatlap kitöltése a 
Helytörténeti Kiállításon
A feladatlapot a csapatok a helyszínen 
kapják kézhez, itt is adják le. Többször 
is lehet jönni, amennyiben egy alkalom-
mal nem végeznének vele. (Nyitva tartás: 
szerda 8-12, csütörtök: 14-18, szombat 
8-12). A feladatlap beadási határideje: 
2011. február 16., szerda délelőtt.
 2. forduló – Gyűjtő-kutató munka
Monor és környéke népi építészeti em-
lékeit kell felkutatni, ezekről fotót ké-
szíteni. 10-15 kép például pincéről, pa-
rasztházról, pajtáról, góréról, kunyhóról 
stb. A fotókat tablón kell elhelyezni, ma-
gyarázó szöveggel az építési módokról. 
A tabló mérete: A/2-es karton. A tab-
ló beadási határideje: 2011. március 16. 
szerda délután.
 3. forduló – Szóbeli verseny
A csapatok bemutatják a gyűjtött anya-
gaikat power pointos vetítéssel, szóban 
elmagyarázzák, mit látunk a fotókon. A 
bemutató időtartama csapatonként leg-
feljebb 3 perc. Ezután kvízjáték követ-
kezik, amelyre a következő forrásokból 
lehet felkészülni: Monor – Látnivalók 
(TKM kiskönyvtára 725.), Borzsák End-
re: Juhászok, betyárok, garabonciások…
(csak a 127-143. oldalból). A Helytörté-
neti Kiállítás szórólapja. A verseny ideje: 
2011. március 16., szerda 14 óra
 4. forduló – Makett készítése
Népi építési módszerek bemutatása. Pél-
dául paticsfalú építmény, vályogfal, góré. 
A makett készítéséhez segítséget nyúj-
tunk csütörtök délutánonként. Akik 
igénylik, ebben az időben jöhetnek a 
kiállításra. Kérünk mindenkit, hogy 
a makettezést ne hagyja az utolsó na-
pokra, mert egyszerre sokan nem fér-
nek be a kiállításra. A makettek beadá-
si határideje: 2011. április 14., csütörtök 
14-16 óra.
 Az elkészült tablókat és maketteket a 
Városi Könyvtárban kiállítják a szerve-
zők. A kiállítás megnyitója 
és a vetélkedő ünnepé-
lyes eredményhir-
detése 2011. ápri-
lis 20-án, szerdán 
13 órakor lesz a 
Városi Könyvtár 
emeleti kiállítóte-
rében.

Helytörténeti vetélkedő
KreaTív Tudás

Ír est a zenekarral   a Vigadó Étteremben 
2011. március 4-én, 18 órától

Önt is elragadta már a stílusos ír tánczene?  
Szereti az ír söröket és a híres „Irish stew”-t (ír gulyás)? 
Jöjjön el éttermünkbe, ahol a Kék Bab ír folk&roll 
zenekar elragadó ír zenéje mellett vendégünk 
egy pohár ír sörre, és egész este az alkalomhoz illő 
étlapról válogathat kedvére!

Az estre jegyet 900 forintért vagy jegyet asztalfoglalással 
(mely tartalmazza a pohár sört is) 1800 forintért válthat.

Információ,  
asztalfoglalás  
a 06-29/413-212 
telefonszámon vagy a 
www.vigadokft.hu címen.
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A cukorbetegségben szenvedő, vagy arra hajlamos embereknek a karácsonyi 
ünnepek alatt is érdemes volt odafigyelniük a vércukorszintjükre. 
Arra, hogy mit és mennyi esznek – sokan mégis elcsábultak…

Közös úTon
Tizenhárom éve közös a cél

 xxx

Itt az idő, hogy tegyünk az 
egészségünkért és betart-
suk az előírt diétát! A sors-

társakkal együtt járjunk el a 
monori cukorbetegek egyesü-
letébe! Szinte hihetetlen, de 
már 13 éve működik a „Közös 
út” Cukorbetegek Egyesülete 
Monor. A városban élő cukorbe-
tegek gondjaival, problémáival 
foglalkozunk, illetve felvilágo-
sítást adunk gondjaik enyhíté-
sére. Felsorolni is nehéz volna 
azokat az előadókat, meghívott 
vendégeket, szponzorokat, akik 
felkészült, minden részletre ki-
terjedő előadásokat tartottak 
eddig az egyesület összejöve-
telein. Megemlíthetjük többek 
között a zeneiskola növendéke-
it, tanárait, a nyugdíjasok és a 
református egyház énekkarát, 
és a Monori Strázsák Néptánc 
Egyesületet akik előadásukkal 
színesítették összejöveteleinket, 
és nem utolsó sorban Vladár 
István református lelkészt, aki 
lelki támogatást nyújtott.
 Az egyesületi tagok számos 
lehetőséggel élhetnek az egye-
sület révén helyben, nem kell 
utazniuk érte. Lehet készíttetni 

gyógycipőket, melyekre a meg-
rendelést évente 3-4 alkalom-
mal veszik fel. Szintén helyben 
történnek a szűrések: minden 
alkalommal vércukor- és vér-
nyomás-, ritkábban koleszterin-
szint és HgA1c-mérés, illetve 
hangvillás lábvizsgálat. Tavaly 
nyáron átfogó szűrésre került 
sor, melyet az Elektronika77-
tel közösen szerveztünk meg a 
művelődési házban a monori 
lakosok részére. 
 Nagyon jól sikerültek a kis-
csoportos foglalkozások, me-
lyekről már hírt adtunk e lap 
hasábjain. Részt vettünk kö-
zös kirándulásokon, megtar-
tottuk helyi szervezetünkben 
is a cukorbetegek világnapját. 
Kedves vendégünk, Pécsi Il
dikó színművésznő is meg-
tisztelt jelenlétével, kedves 
előadásával.
 A Magyar Cukorbetegek Or-
szágos Szövetsége által szerve-
zett diabétesz világnapon is 
mindig nagy létszámmal ve-
szünk részt (40 fő). A tavalyi 
világnap „Somogy ország” fő-
városában, Kaposváron került 
megrendezésre. A két napos ki-

rándulás remekül sikerült. So-
kat tanultunk, nívós előadókat 
hallgattunk, és itt is részt vet-
tünk szűrővizsgálatokon. 
 A nyár folyamán tartott 
kiscsoportos foglalkozásainkra 
meghívtuk a törökszentmikló-
si társklub tagjait, akik 15 fő-
vel érkeztek hozzánk tapasz-
talatcserére. Nagyon tetszett 
nekik a foglalkozás, és meg-
ígérték, máskor is szívesen el-
jönnek. 
 Az egyesületet Jámbor Mik
lósné Jutka vezeti, 12 lelkes ve-
zetőségi taggal, akik nagyon 
sokat tesznek a szervezet mű-
ködéséért. Továbbra is nagy 
szükségünk lenne a személyi 
jövedelemadó egy százalékára, 
hogy az elkövetkező tizenhárom 
évben is ilyen jól működő szer-
vezet lehessünk. A 18680566-
1-13 adószámra várjuk tovább-
ra is segítő támogatásaikat!
 Önöket és hozzátartozóikat 
pedig várjuk összejöveteleink-
re! Célunk az egészség meg-
őrzése, a diabétesz szövőd-
ményeinek megelőzése, és az 
egészségi állapot javítása. 

Fekete Jánosné

OKJ-s képzések a Szterényiben
A Szterényi József Szakközépiskola 
és Szakiskola felvételt hirdet érettsé-
gi utáni nappali rendszerű OKJ-s kép-
zésekre: gazdasági informatikus (2 év), 
mechatronikai műszerész (2 év), ter-
mékdíj ügyintéző (1 év). 
 Érdeklődni lehet Szőnyi Sándornál 
a 06-29/413-822-es telefonszámon. 

Meghívó
A Nagycsaládosok Monori Egyesülete 
szeretettel meghívja önt és kedves párját 
2011. február 12-én, 14 órakor kezdődő 
Házasság világnapja című zenés, irodal-
mi rendezvényére a Vigadó dísztermé-
be (Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.). 
A belépés díjtalan. Részvételi szándékát 
kérjük jelezze a 06-70/9343-339 vagy a 
06-70/9343-340-es számokon

Autópest-V. Sebesség Kft. monori kirendeltsége 
kedvezményes gépjárművezetői tanfolyamot 
indít: 2011. március 7-én 16 órakor  
Monor Bajcsy Zs. u. 6 sz. alatt

Hölgyeknek  
és diákoknak   

5000 Ft-os  
díjkedvezmény 

az elméleti oktatás összegéből,
és egyéb kedvezmények! 

Jelentkezni lehet a helyszínen  
vagy Gál György kirendeltség vezetőnél 

a 06-20/771-8102 telefonszámon.

jogosítvány nőnapra!

Akciós

Hirdetés

Hirdetés

Másolók, nyomtatók,
kellékanyagok
Színes és ff (A3-as is) 
nyomtatás, másolás. 

Laminálás, spirálozás, faxolás. 

www.tonervaros.hu
Monor, Petőfi u. 16. • Tel.: 06-30-687-2142

A monori Városi Könyvtár várja a monori 
lakosokat Tavaszváró kiállítására, amely-
nek megnyitására február 22-én, kedden 
délután 4 órakor kerül sor. A tárlaton a lá-
togatók megismerkedhetnek Farkas Ale
xandra virágkompozícióival, Kovács Illés 
fából faragott láncaival és Zsíros Sándorné 
gobelinjeivel. 
 A könyvtár várja valamennyi monori fo-
tóit, rajzait, festményeit, hímzéseit, szobrait 
vagy bármilyen alkotását, amely a tavasz-
hoz, a megújuláshoz kapcsolható. A műve-
ket a kiállítás megnyitása után is el lehet 
hozni, hiszen a kiállított anyag folyamato-
san változhat, megújulhat.
 Április 20-án a közönség szavazatai alap-
ján a résztvevők díjakat kapnak.
 A megnyitón Girászi Istvánt, a könyv-

tár új emblémájának készítőjét 
örökös könyvtári tagsággal és 
könyvvel jutalmazzák.

Városi Könyvtár és 
helytörténeti kiállítás

városi KönyvTár

Tavaszváró kiállítás

             

         

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

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

A már megszokott kitűnő minőséggel és 
korrekt árakkal várjuk kedves ügyfeleinket!
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Jag
Egy kihaló „faj” utolsó egyede?
Hihetetlennek tűnt, amikor kiderült, hogy naponta kerékpárral 
jár Újpestről monori munkahelyére. Legutóbbi nyári lengyel 
útján – 4490 km-t megtéve – 52 napot töltött a nyeregben. Az 
angol mellett a középfokú orosz nyelvvizsga után kicsit megtanult 
szlovákul, jól beszél lengyelül, fordít latinból illetve ógörögből.

Hirdetés

Zsebteológusnak nevez-
ve magát nem ijed meg, 
ha – fordítás hiányában 

– eredetiben kell olvasnia az 
egyházatyák és a protestáns 
hitvitázók forrásértékű szöve-
geit. Az országos Középisko-
lai Tanulmányi Versenyen – a 
fővárosi Babits Mihály Gim-
názium diákjaként – első he-
lyezést ért el magyar nyelvből, 
a mai magyar nyelv statisz-
tikai elemzésével. Mindezt 
hallva kezdett egyre jobban 
érdekelni, hogy ki ez a ma-
napság tipikusnak egyáltalán 
nem nevezhető ember. 2009 
februárjától a monori József 
Attila Gimnázium matemati-
ka-fizika szakos tanára: Né
meth Ferenc.

– Hogyan tudta rászánni ma
gát erre az elképesztő fizi
kai teljesítményre, ami egy 
országúti kerékpáros ver
senyzőnek is dicséretére vál
hatna?
 – 2002 óta folyamato-
san hajtottam végre ország-
részenként hosszabb hazai 
körtúrákat, 2007-től pedig 
külföldieket is. A legutóbbi 
utam előtti évben már hétezer 
kilométer volt az aluvázas 
trekkingemben. Az Újpest 
és Monor közötti napi pró-
batétel pedig arra is jó volt, 
hogy kipróbálhassam felújí-
tott gépem teherbíróságát.

– Egy nagy külföldi út vár
ható élménygazdagsága kel

lő inspirációt adhat a ne
hézségek leküzdéséhez. Egy 
naponkénti odavissza teke
rés fárasztó monotóniájára 
viszont hogyan, miért vette 
rá magát? Ráadásul hogy tu
dott közben – teljes munka
időben – tanítani is?
 – 2009 májusában – egy 
lazább érettségi időszakban 
– próbáltam meg először így 
bejárni. Rájöttem, hogy fog 
ez menni naponta is, és még 
izomlázam sem volt. Bele-
játszott ebbe az is, hogy té-
len 122 kilógrammra ment 
fel a testsúlyom. Nem aka-
rok cukorbeteg vagy magas 
vérnyomású lenni, ami elő-
fordult a családban. Öt óra 
előtt tíz perccel indulok, a 
régi négyes úton, fél nyolc-
ra a gimnáziumban vagyok. 
Ott le tudok zuhanyozni, és 
át tudok öltözni. Visszafelé 
– a nagy autóforgalom miatt 
– a Ferihegyi–Gyömrői úton 
három óra alatt érek haza. 
Így sikerült leadnom tizen-
hat kilót. A lengyel úttal pe-
dig újabb tizet, így szeptem-
berben az ideálisnak érzett 
kilencvenhat kilóval kezd-
hettem a tanévet. Tizenkét 
éve voltam ennyi, azóta soha. 
Továbbra is biciklivel járok 
munkába, mert éhezni, vagy 
növényi kosztra átszokni nem 
vagyok képes.

– Az időjárási viszontagsá
gok nem befolyásolják elha
tározását?

 –  2009 szeptember–ok-
tóberében végig így jártam. 
2010 márciusától decembe-
rig szintén csak a rendkívü-
li időjárási napokat hagy-
tam ki, vagy ha máshova 
is kellett utaznom, vagy so-
káig volt dolgom az iskolá-
ban. A hőmérséklet, a szél, 
az eső és egyéb átlagos té-
nyezők nem térítenek el szán-
dékomtól. Volt olyan, hogy 
vonattal kellett jönnöm, és 
nagyon bosszantott annak 
késése, mivel kerékpárral ez 
nem fordulhatott volna elő…

– Defekt nem hiúsította meg 
munkába érkezését?
 – Országjárásom, vagy 
külföldi utam során is csak 
egy-két alkalommal ért de-
fekt, de tíz perc alatt ki tu-
dom cserélni a gumit. Újab-
ban szénszálas defektvédő 
csíkkal járok, ami az apróbb 
szúrásokat kivédi.

– 2009 nyarán már tett 
egy másfél hónapos, 3300 
kilométereses túrát Len
gyelországban, a Debrecen–
Krakkó–Varsó útvonalon. 
Melyek voltak a legmara
dandóbb élményei?
 – El akartam jutni a ten-
gerig, és látni akartam a 
grünwaldi csata 600. évfor-
dulójára rendezett emlékün-
nepséget. Láttam Varsóban 
a 18. századi királyi palotát, 
a majdaneki haláltábort, a 
grünwaldi különleges hadi-

Minőségi gránit sírkövek széles választéka kedvező áron.  
Minden egyedi igényt kielégítünk!

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 350 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

M y s t i q u e  s t o n e
investMent group

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

Monorierdő, 4 sz. főút 42.

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése. Műkő síremlékek felújítása.
Sírkőbontás, betűvésés, lézergravírozás, porcelán fénykép készítése.

A Városi Könyvtár játékos pályázatra hív-
ja a felső tagozatos érdeklődőket Ismerd 
meg Kinizsi Pál történetét, a regény írójá-
nak, Tatay Sándornak életútját címmel. A 
résztvevőknek – a regény elolvasása után 
– május 7-ig egy feladatlapot kell kitölte-
niük, ha részt kívánnak venni az ünnepi 
könyvhéten megrendezésre kerülő vetélke-
dőn, amelyre háromfős csapatok jelentke-
zését várják. Ajánlott irodalom a felkészü-
léshez: Tatay Sándor: Kinizsi Pál, Magyar 
Irodalmi Lexikon, Ki kicsoda a mai gyer-
mekirodalomban? 
 A játékban résztvevők értékes jutalom-
ban részesülnek.
 További felvilágosítás kérhető: Surmanné 
Megyeri Erzsébet (06-29/614-800) és Hajdú 
Zoltánné (06-29/412-585, 06-29/412-246)

Városi Könyvtár és 
helytörténeti kiállítás

Tatay Sándor és Kinizsi Pál

Dr. Zsombok László képviselő 2011. év 
első félévében, 19 órai kezdettel a kö-
vetkező időpontokban tart fogadóórát: 
február 7., március 7., április 11., má-
jus 9., június 6. Helyszín: monori Fi-
desz-iroda (Deák F. u. 2.). A képvise-
lő telefonon és e-mailben is várja az 
észrevételeket: 06-70-779-3252, laszlo.
zsombok@upcmail.hu.
 Husz Enikő Judit képviselő negyed-
évente tart fogadóórát, amelyről az azt 
megelőző hónapban a Monori Strázsa 
újságban tájékoztatja a polgárokat. 
 Ju hász László képviselő szintén ne-
gyedévente fogadja a lakosokat a Kos-
suth Lajos Általános Iskolában, előző-
leg írásban értesíti választópolgárait.
 Szőnyi Sándor képviselő minden hó-
napban, a testületi ülés hetében keddi 
napon 17 és 18 óra között a Fidesz-iro-
dában fogadja a polgárokat.

Képviselői fogadóórák 
KapcsolaT

Egy százalék a kultúráért
Kérjük, adójának egy százalékát ajánl-
ja fel a monori Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központ Nonprofit Kft. részére, ezzel 
támogatva különböző szabadtéri ren-
dezvények megszervezését: gyermeknap, 
nyugdíjas találkozó, koncertek, napközis 
tábor, szüreti sokadalom, adventi ünnep-
ségsorozat stb.
 Rendelkező nyilatkozatán a kedvezmé-
nyezett adószámához írja be: 14007505-
2-13
 A kedvezményezett neve: Vigadó Kul-
turális és Civil Központ Nonprofit Kft.
Támogatását előre is köszönjük! Remél-
jük, hogy programjaink között minden-
ki talál érdeklődésének megfelelő szóra-
kozási lehetőséget!

Hanzelik Andrea ügyvezető Fr
iss
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Közösség

Hirdetés

Kézműves foglalkozások a Vigadóban
Minden hónap második szerdáján 16.30-
tól kézműves foglalkozásokat tart a Hobbi 
Kuckó kreatív hobbi és dekorációs üzlet 
a Vigadó emeleti kis termében (Monor, 
Kossuth Lajos u. 65.). A foglalkozások 
alapanyagait és segédeszközeit a szerve-
zők biztosítják. A foglalkozás ára: 900 
Ft/fő, melyet a helyszínen, foglalkozá-
sonként kell fizetni.
 A foglalkozások tervezett témája és 
időpontja: gipszmaszk díszítése, farsan-
gi álarc készítése dekorgumiból (feb-
ruár 9.), tavaszi papírdíszek készítése 
fotokartonból (március 9.), tojásfüzér 
készítése méhsejtpapírból, fakanál virág 
(árpilis 13.), gipsz szalvétakép készítése, 
fa ceruzatartó díszítése decoupage tech-
nikával (május 11.), szélcsengő készítése 
cserépből (június 8.)
 További részletek és információ: az üz-
letben (Monor, Petőfi Sándor u. 8.) vagy 
a 06-209-277-312 telefonszámon. Várunk 
szeretettel minden érdeklődőt: gyereke-
ket, felnőtteket egyaránt!

játék főpróbáját. A Mazuri-
tavak vidékén (és másutt) 
több hitleri bunkeregyüttest, 
hajóátemelőt egy csatornán, 
Kopernikusz székesegyházát, 
látványos orosz és porosz erő-
döket, vénséges tölgyfákat, 
Malborg pompás keresztes lo-
vagvárát. Gdanskban a ten-
gerészeti emlékeket, Helben a 
fókákat, Łeba hatalmas ván-
dorló homokdűnéjét. Megindí-
tó német templomromokat a 
lubusi vajdaságban, ódon kas-
télyokat Sziléziában, de még 
hosszan lehetne sorolni…

– Nem lett volna egyszerűbb 
vasúttal, busszal vagy sze
mélygépkocsival utazni?
 – Biciklivel kényelmesebb, 
olcsóbb, környezetbarátabb, 
gyorsabb, önbizalmat és örö-
möt ad. Magam megyek szin-
te bárhová, és a fáradság nél-
küli  száguldás élménye sem 
marad el soha. A kerékpár 
emellett – mint már említet-
tem – edzésben tart, s ez az 
én alkatomhoz képest nem 
utolsó szempont. A Benedek 
István-féle skálán „igazi tu-
ristának” minősítem magam. 
Amíg bírom, nemes küzde-
lemben, magát egészen be-
vető búvárként akarom kicsi-
karni a természettől annak 
kincseit, tűrve esőt-havat, 
csúszkálva és izzadva, kulacs-
ból tusolva, ég alatt, sátorban 
hálva. Csomagos turistaként 
egy kihaló „faj” utolsó egye-
dének érzem magam. Csak 
ruhamosásra és a fényképe-
ző feltöltésére térek be kem-
pingbe. Azért túrázom, mert 
hiszem, hogy ezáltal épülök 
és erősödöm a tájra, hazára 
való szerető rálátásban.

– Különleges élményei, sok
oldalúsága iránt biztosan ér
deklődnek tanítványai is.

 – A jobbak igen. A gim-
názium Tudományos Diákkö-
rében harmadszor, legutóbb 
lengyel utamról tartottam 
előadást. A fizika fakultá-
ciósoknak pedig – saját kí-
sérleteimről – kétszer is A 
kerékpár menetstabilitása a 
pörgettyűelv fényében, illetve 
Az eldőlő rúd tövében ébre-
dő súrlódási és kényszererők 
címmel. 

– Az említetteken kívül mivel 
foglalkozik szívesen szabad
idejében? Mi foglalkoztatja 
leginkább mostanában?
 – Sok érdekes olvasnivalót 
is hoztam Lengyelországból. 
Szeretem a könyveket. Kü-
lönösen a régieket. Aki rá-
szánja a szükséges időt és 
erőt, kincseket találhat ben-
nük. Bölcsességük felcsendül 
széthullott világunkban. Az 
igazságot emberi tekintélyhez 
nem kötöm. A református ta-
nításokkal kilencven száza-
lékban egyetértek, de kicsit 
baptista, kicsit ókatolikus is 
vagyok. Négy féléven keresz-
tül beszöktem a Bölcsészettu-
dományi Kar újszövetségi gö-
rög szövegolvasás kurzusára, 
hogy eredetiben – közvetítők 
nélkül – tanulmányozhassam 
azt az óriási görög-latin szö-
vegkincset, ami már ott van 
a világhálón, de még tizede 
sincs angolra fordítva. A régi-
ek még elhitték, hogy világuk 
érthető, szép és jóindulatú. 
Kódexet másoló szerzetes ro-
botjával azon dolgozom, hogy 
szkennerrel beolvassam, ki-
javítsam és hálózatra alkal-
mazzam a 19. századi magyar 
természettudományi szak-
irodalom minél nagyobb ré-
szét. A Magyar Elektroni-
kus Könyvtárnak – térítés 
nélkül – felajánlottam mun-
kám eredményét átnézésre és 

elhelyezésre. Elfogadták, így 
erőfeszítésem talán nem hiá-
bavaló.

– Utazásai élményeit nem 
hasznosítja szélesebb kör
ben?
 – Most először fel kell dol-
goznom az ötödfélezer kilo-
méteren készített ugyaneny-
nyi fényképet, majd’ kétórányi 
nyers videofelvételt, és az öt-
ven lapra sűrűn lekörmölt esti 
feljegyzéseket. Tapasztalatai-
mat rendszeresen és módszere-
sen közzéteszem az interneten, 
saját túrahonlapomon. Vala-
ha az emberek közösségekbe 
verődtek, és a jelenkor her-
nyószerű, fogyasztást ajná-
rozó életideáljával szemben 
kultúremberként járták és 
védték a természetet. Latra 
teszem kincses vidékeinket, a 
sok látni és megismerni való 
színfoltot. Nem az oktató, ha-
nem a felfedezőtárs szerepé-
ben.

– Mi a legközelebbi túra
célja?
 – Csehországba készülök 
a nyáron.

– Meg tudja fogalmazni élet
filozófiáját?
 – Jelmondatom hősiesen 
szembemegy a jelenkorral: „A 
lényeges dolgokban egység, 
a kétségekben szabadság, és 
mindenben szeretet.” Ezt egy 
elfelejtett protestáns teoló-
gus írta le először. Mind pe-
dagógusi, mind zsebteológusi 
minőségemben ez a szakmai 
kódexem. Nem állítom, hogy 
mindezt már el is sajátítottam 
volna. Különösen az elsőt kell 
még sokat gyakorolnom, mert 
a lényeges dolgoknak a miben-
létük, sőt a puszta meglétük 
is kétségessé vált.

Bolcsó Gusztáv

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)
Tel: 06-209-277-312 • www.hobbikucko.gportal.hu
NYITVA: H-P: 10-17, Szo: 8-12

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

sportcipőinket • munkacipőinket • papucsainkat,
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 férfi modelljeinkkel várjuk Önöket.

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

A monori Vigadó idén újra kiírja nagy si-
kerű tehetségkutató rendezvényét, a „Ki 
mit tud?”-ot!
 A szervezők várják azok jelentkezését, 
akik szakértő zsűri előtt kívánják magu-
kat megmérettetni. Jelentkezési határidő: 
február 25. Az elődöntőt március 26-27-
én tartják a monori Művelődési Házban. 
A továbbjutók részt vesznek a monori dön-
tőn, amit élő adásban a Gemini TV is köz-
vetít. 
 A szervezők népdal, népzene, néptánc, 
modern tánc, könnyűzene, komolyzene, vers 
és próza, valamint egyéb ka tegóriákban vár-
ják mindazok jelentkezését, akik a 29-es kör-
zetben, továbbá Albertirsán, Ceglédbercelen, 
Dánszentmiklóson laknak vagy tanulnak. A 
részletes felhívás január végén jelenik meg 
a www.vigadokft.hu honlapon, a helyi is-
kolákban és művelődési házakban.

veTélKedő

Ismét „Ki Mit Tud?”
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Helytörténet

A 19. és 20. század fordulóján a városi ipartestület központi 
kérdésként kezelte a munkalehetőségek fokozását. Arra törekedtek, 
hogy minél nagyobb mértékben vegyenek részt a monori iparosok 
a közszállításokban, az állami megrendelések teljesítésében.

visszaTeKinTés

A monoriak viselt dolgai XXXIII. 
Ipartestületi együttműködés

 Sipos László, a hétszer megvá-
lasztott ipartestületi elnök

Február 2. 10 óra, Vigadó díszterem
Filharmónia előadássorozat
Erkel és a magyar nemzeti romantika
Közreműködik: Pest Megyei Szimfoni-
kus Zenekar, vezényel: Noseda Tibor.

Február 5. Művelődési Ház
Farsangi Bál
A Bethlen Gábor Erdélyi Kör 
szervezésében.

Február 9. 16.30, 
Vigadó emeleti oktatóterem
Kézműves foglalkozás
Gipszmaszk díszítés, farsangi álarc  
készítése.

Február 10., Vigadó díszterem
Takaró Mihály irodalom-
történész előadása
Áprily Lajos

Február 1113., Művelődési Ház
Galambkiállítás
 
Február 12. 14 óra, Vigadó
Házasság világnapja
A Nagycsaládosok Monori Egyesülete  
szervezésében

Február 1920. 17 óra, 
Művelődési Ház
Szterényi József SZKI és SZI 
színjátszó csoportjának előadása

Február 25. 16 óra, 
Petőfi utcai emléktábla
Megemlékezés a kommunista  
diktatúra áldozatairól

Február 25., Művelődési Ház
Farsangi ünnepség
A Toldi Óvoda szervezésében

Február 26., Művelődési Ház
Egyházi farsang

Március 3. 10 óra, Vigadó díszterem
Filharmónia előadássorozat 
Híres operakórusok
Közreműködik a Nemzeti Ének-
kar és Bizják Dóra (zongora)

Március 4. 18 óra, Vigadó Étterem
Ír est a Kék Bab zenekarral
Legyen vendégünk egy pohár ír sörre!

Március 6. 17 óra, Művelődési Ház
My Fair Lady
A Merlot Társulat tavalyi  
bemutatójának újabb előadása.
 
A programok részleteiért látogasson 
el honlapunkra: www.vigadokft.hu
 Információ, jegyrendelés: a  
0629/413212es telefonszámon, vagy 
a vigado@vigadokft.hu email címen.

2011. február

A Vigadó programjai

Az ipartestület munkájában a 20. szá-
zad elején folyamatosan napirenden 
volt a szaktudás fejlesztése. Az érté-

kesítés szervezettebbé tételét szorgalmazták, 
a szövetkezési eszme befogadását fontolgat-
ták. S ami a legfontosabb: előtérbe került az 
ipartestületek közötti együttműködés meg-
szervezése, megerősítése. Aradon ebben jó 
példával jártak elöl. Itt került megrendezés-
re 1890-ben a II. Ipartestületi kongresszus, 
amelyen a testületek küldöttei az ipartör-
vény megreformálását követelték. 
 Ezek hatására országos szakmai kong-
resszusokat rendeztek Budapesten. 1900-
ban az építőipari, majd három év múlva a 
sütőipari kongresszuson képviseltették ma-
gukat a monoriak. Az országos fórumokon 
többek között a munkaadók és a munká-
sok közötti jogviszonyról, betegsegélyezés-
ről, baleset elleni biztosításról, tanoncokta-
tásról folyt a vita.
 1905-ben megalakult az Ipartestületek Or-
szágos Szövetsége, amely a kézműves ipar 
egyetemes képviseletét igyekezett ellátni. 
A monori ipartestület önkéntesen lépett be 
az országos szövetségbe (a belépés nem volt 
kötelező). A tagdíj évi összege 1907-ben 12 
korona volt. 
 Szterényi József m. kir. kereskedelmi ál-
lamtitkár ebben az időszakban indítványoz-
za a mestervizsga intézményének létrehozá-
sát (de csak az I. világháború után valósult 
meg).
 Az ipartestületek a nagyobb rendezvé-
nyeikre kölcsönösen meghívták egymást. 
Például a budapesti sütők és szabók rend-
szeresen igényelték a tapasztalatcserét. Ko-
rábban, 1903-ban a Zsolnay Ipartestület 
invitálta iparkiállításra a monoriakat. E ta-
pasztalatok is bátorították a monori iparos 
közösséget, hogy gazdasági és ipari kiál-
lítást szervezzen 1905 szeptemberében. A 
rendezvény házigazdái – a Vármegyei Gaz-
dasági Egyesület, a Monori Gabonaraktár 
Szövetkezet és a Monor és Vidéke Ipartes-
tület – tenyészállat-kiállítással, baromfivá-
sárral kapcsolták össze a helyi ipari kiál-
lítást.
 A helyi sajtó lelkendezve számolt be a 
Gabonaraktár Szövetkezet óriási üzleti he-
lyiségeiben (később maggyár) megrendezett 
eseményekről: „A megnyitási ünnepélyt – a 
községek és a társ ipartestületek képviselői-
nek, a környék intelligenciájának, valamint a 
több száz főnyi érdeklődőnek a jelenlétében 
– dr. Förster Aurél, mint a szövetkezet el-
nöke nyitotta meg, s köszöntötte Keglevich 
Gábor grófot, a vármegye gazdasági egy-
letének elnökét és gróf Teleki Lászlóné ő 

méltóságát, mint a hazai baromfitenyésztés 
előmozdítóját.”
 A kiállításon a következő iparosok vettek 
részt iparcikkeikkel:
 Lukácsovits Alajos, Szőke Pál asztalo-
sok; Eibenschütz Ignác, Klein Vilmos bá-
dogosok; Artz Ferenc, Sztudvicska Ferenc, 
Bezák János, Klein Béláné cipészek; Balázs 
László, Csizmadia István, Bekker Elek, Sza
bó József csizmadiák; Deutsch Ignác cuk-
rász; Kakas Mihály mézesbábos; Baranyi 
Sándor, Gottmayer János kalaposok; Ka
szás Ambrus kárpitos és fényező; Berkes 
József, Oláh Sándor, Oláh Géza kádárok; 
özv. Popper Zsigmondné könyvkötő; Ujváry 
János, Sipos László, Horváth Mihály, va-
lamint Reviczky János és Rakitovszky La
jos (Alberti) szabók; Tóth Lajos szűrszabó; 
Szabó János köteles; Juhász Imre, Vörös 
Sándor szíjgyártók; Cserny Sámuel órás; 
Pollák Jenő szappanos; Topolcsányi Károly 
bognár (Vecsés); Mészáros Endre gépész. 
 A kiállított termékek meglepték a szem-
lélőt: „…úgy csínra, mint a jó munkára te-
kintettel igazán felülmúlták a várakozást, 
…a kiállított tárgyak nagy részét a közön-
ség megvásárolta, …meggyőződhetett arról, 
hogy iparosainkban van tudás és képesség 
a legmesszebb menő igényeknek is megfelel-
ni” – írja a helyi sajtó 1905 októberében.
 Forrás: Pest Megyei Levéltár, Bp.; Mo
nor kerületi Lapok 1901–1914

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke
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Monori uszoda
Jól érzik magukat a víz alatt is
Aki még nem hallott róla, furcsállhatja, hogy mi értelme van három hónapos 
kortól uszodába vinni a kisbabákat. Pedig többek között egy evolúciós elmélet 
is alátámasztja, hogy miért érzik olyan jól magukat a babák a víz alatt.

Hirdetés

„A vízi fog-
lalkozáso-
kon közös 

tapasztalato-
kat gyűjthet-
nek a kom-
munikáció, 

a bizalom, a 
szeretettel-
jes kapcso-
lattartás te-

rületéről.”

Cook kapitány 1778-ban 
fedezte fel a Hawai szi-
getcsoportot. Megle-

pődve tapasztalta, hogy az 
újszülöttek hátukon fekve le-
begnek a meleg áramlatokban 
és a lagúnákban. A nyugodt 
és meleg víz mellett élő em-
berek valóban előbb tanulnak 
meg otthonosan mozogni a 
vízben, mint járni a száraz-
földön. A nyugati országokban 
sokáig alábecsülték az újszü-
löttek tudását, vízbeli képes-
ségeiket pedig teljességgel fi-
gyelmen kívül hagyták. Az 
utóbbi közel száz évben azon-
ban egyre inkább elterjedt és 
elfogadottá vált, hogy a kis-
babákkal úszni járjanak szü-
leik. Mindez különösen egy új 
evolúciós elmélet fényében vá-
lik igazán érdekesé. Eszerint 
az őseink nem a szavannák-
ról származnak, hanem so-
káig vízi, vízparti életet foly-
tattak. Ennek köszönhetően 

tűnt el szőrzetünk nagy ré-
sze, illetve ezért működhet 
olyan pazarlóan só- és víz-
háztartásunk  –  Aká r 
már három hónapos kortól 
is vihetjük a babákat úszni 
– mondta Viczkó Andrea, a 
monori uszodában működő 
babaúszás foglalkozás veze-
tője. – Azért jó ilyen korán 
elkezdeni, mert a kicsiknek 
ebben a korban még műkö-
dik a búvárreflexük. Ilyenkor 
pár másodpercig nem vesznek 
levegőt, ha az orrukat és szá-
jukat víz éri. Ezt a képessé-
güket általában 7-8 hónapos 
korukra elvesztik, ezért előtte 
könnyebb megszerettetni ve-
lük a vizet, később sem fog-
nak attól tartani, ha víz alá 
kell merülniük. A rendszeres 
babaúszás pozitív hatással 
van a gyermek testi-szellemi 
fejlődésére. Javul a kisbabák 
keringése, tüdőteljesítménye, 
fokozza az izmok erejét. Mi-

vel a baba a fejlődésének korai 
szakaszában a szárazföldön 
még nem képes a gravitáció 
ellenében jól mozogni, ezért a 
víz egy ideális közeget jelent 
számára, ahol fejlődik koordi-
nációs képessége is. A közös 
úszás a szülő és a baba kap-
csolatát is erősíti, a babák ki-
egyensúlyozottabbak lesznek, 
a kismamák ritkábban szen-
vednek depressziótól. 
 – Tudományos kísérletek 
is kimutatták, hogy a ba-
bák mélyebben és nyugod-
tabban alszanak a testi meg-
terhelés után – hangsúlyozta 
Viczkó Andrea. – A baba-
úszással megelőzhetők az egy-
re gyakrabban kialakuló tar-
táshibák is, és ami talán a 
legfontosabb: fokozódik a gye-
rekek fertőzésekkel szembe-
ni ellenállóképessége is. Azt 
azonban senkinek nem aján-
lom, hogy egyedül kezdjen 
el úszni a babával, mivel a 

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

Kiemelkedően jó hitel ajánlatok  
a Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

 lakásvásárlásra,
 építésre,
 bővítésre,
 korszerűsítésre és felújításra,
 vagy  szabadfelhasználásra

Itthon vagyunk 
         - értéket 

teremtünk

MONOR TOP lakáshitel 
5.000.000.-Ft  már 43.100,-Ft*-tól
Most értékbecslési díj nélkül!
Kamat: 8,25%       THM: 9,38%
 *A hirdetésben szereplő törlesztő részlet ingatlancélú hitel esetén 
5.000.000.-Ft, 20 éves futamidő mellett érvényes  

csecsemőkorban szerzett első 
tapasztalatok az egész élet-
re hatással lesznek. A kelle-
metlen élmények ugyan nem 
maradnak meg tudatos em-
léknek, de a tudatalattiban 
tárolódhatnak. Ha a kelle-
metlen tapasztalat, élmény a 
korai gyermekkorban gyakran 
érte a gyermeket, akkor ezek 
az élmények fiatal és felnőtt 
korban félelmek okaivá vál-
hatnak. Ha azonban a gyer-
mek szeretetteljes és egészsé-
ges környezetben nő fel, akkor 
ezzel már megadjuk az alap-
jait egy pozitív beállítottsá-
gú életnek. Talán az eddi-
giekből is kiderült, de azért 
hangsúlyozom, hogy a ba-
baúszásra nem azért érde-
mes járni, hogy minél előbb 
megtanuljon a gyermek úsz-
ni, vagy hogy később kiváló 
versenysportoló legyen belő-
le. Sokkal inkább azért, hogy 
lelkileg és testileg mind a kis-
mamák, mind a kisbabák ki-
egyensúlyozott életet élhesse-
nek. A vízi foglalkozásokon 
közös tapasztalatokat gyűjt-
hetnek a kommunikáció, a bi-
zalom, a szeretetteljes kapcso-
lattartás területéről.

Papp János

  Vasárna
pi  

All inclusive akció

Valentin napi gyertyafényes vacsora a Vigadó Étteremben, február 14-én!
Pároknak 17.00 óra után kedvezmény az a’la cart étkezésből

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 
06-20/824-8823, vagy 06-30/395-4834 
vagy vigado@vigadokft.hu

a Vigadó Étteremben (Monor, Kossuth L. u. 65-67.)

Korlátlan étel- és italfogyasztás

 
Február 6, 13, 20, 27-én 11.30 és 15.00 óra között svédasztalos ünnepi 

ebéddel várjuk kedves vendégeinket! Hideg és meleg ételek széles választéka.  

Sör, monori bor, üdítő korlátlan fogyasztása. 2 900,- Ft/fő

 Nosztalgia péntek 

február 10-től a Vigadó Étteremben!

Zene – tánc – mulatság a farsangi péntekeken 19.00 órától.

Élje át újra fiatalságát – jöjjön és mulasson velünk!

Belépődíj nincsen – a részvétel feltétele kizárólag az ételfogyasztás.

Étel kiszállítás!
Rendelje meg akár egész hétre kedvenc ételét, vagy a déli menüt  
és mi kiszállítjuk Önnek! (Aznapi ebédrendelést  
kérjük 10.30 -ig jelezni szíveskedjék!)
Kiszállítás díja: Monorra 50,- Ft, környező településekre  
100.- Ft, plusz 50 Ft/doboz csomagolási költség!

www.vigadokft.hu
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Hirdetés

Ezüstérem áldozattalBronzéremmel tért haza Monor a Liga Kupáról!

Összeállította: Szalai Zsolt – www.monorse.hu

Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. pályázatot  
hirdet a társaság főkönyvelői vezetői munkakör betöltésére.

Főbb feladatok: teljes körű folyószámla és főkönyvi könyvelés • munkaügyi, 
bérszámfejtési feladatok teljes körű ellátása • havi, negyedéves és év végi 
záráshoz, jelentésekhez kapcsolódó feladatok elvégzése • adóbevallások, 
KSH kimutatások és egyéb adatközlések készítése • részvétel az adóhatósági 
ellenőrzéseken • mérleg, eredmény-beszámoló és közhasznú jelentések elké-
szítése • havi és egyéb menedzsment riportok készítése 

Felelős a gazdasági szakterületet ellátandó feladataiért. Az üzleti tervek tekinte-
tében a gazdaságosság, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsola-
tos teljes körű feladatok elvégzése.

Elvárások: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szer-
zett pénzügyi-számviteli végzettség • pénzügyi-számviteli területen szerzett 
legalább 5 év feletti gyakorlat • gyakorlott MS office használat

Előnyök: Libra 3S könyvelői rendszer ismeret • közhasznú vállalkozási könyve-
lésben szerzett tapasztalat

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget 
igazoló okiratok másolatai • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • 
fényképpel ellátott szakmai önéletrajz • könyvviteli szolgáltatás végzésére 
jogosító igazolvány másolata

Az alkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű, 3 hónapos próbaidővel
Foglalkoztatás: teljes, napi 8 órás munkaidőben
Munkavégzés helye: 2200 Monor, Péteri út 25.
Juttatások: fizetés megegyezés szerint
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A társaság 100%-

os önkormányzati tulajdonú, kiemelten közhasznú nonprofit Kft. Tevékenységei: 
igazgatási, városüzemeltetési feladatok, uszodaüzemeltetés, két közkonyha, 
temető, külső-belső piac üzemeltetése. A társaság feladatát képezi még két 
nonprofit kft. teljes körű számviteli és könyvelési feladatainak ellátása.

Pályázat benyújtásának módja: Postai úton – a 2201 Monor, Pf.: 48, vagy 
személyesen leadható: Monor, Péteri út 25. • Címzett: Monor Város és Uszo-
da Üzemeltető Nonprofit Kft., a borítékra írják rá: Főkönyvelői pályázat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 21.
Elbírálási határidő: 2011. február 28.
Munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. március 1.

A Külker SC játékosai re-
mek kezdeményezéssel pró-
bálkoztak. A holt szezont 
kihasználva, az NB II-es 
csapatoknak felkészülési tor-
nát szerveztek. Eredetileg a 
két csoport első 6 helyezettje 
vett volna részt, de nyugat-
ról a Haladás és a Keszthely 
számára nem volt megfele-
lő az időpont, így helyettük 
a Fradi fiataljai és a Vasas 
II. csapata szerepelt. A 12 
csapatot 3 négyes csoportba 
sorsolták a tabellán elfoglalt 
helyezésük alapján, ahon-
nan az első kettő és a két 
legjobb harmadik ment to-
vább, egyenes kieséses rend-
szerben. A találkozók húsz 
percesek voltak. Sokan arra 
számítottak, hogy az idő rö-
vidsége miatt majd gólínség 
lesz a solymári csarnokban, 
de szerencsére tévedtek. A 
csapatok nagy része nyílt si-
sakos támadójátékkal ment 
fel a pályára, így egész nap 
élvezhető összecsapásokra 
került sor.
 A „C" jelű kvartettben 
a Monor és a Berettyó II. 

Január 15-én Nagykátán került megrende-
zésre Pest Megyei Labdarúgó Szövetség ál-
tal első ízben kiírt Pest Megyei női Futball7-
vége téli teremtorna. A tornára hét csapat 
nevezett, akiket két csoportba soroltak. A 
Monor SE veretlenül végzett az A csoport 
élén, két győzelem és egy döntetlen volt a 
mérleg. A B csoportban szintén veretlen-
séggel vívta ki a dicsőséget a nagykőrösi 
Toldi SZKI. A monoriak a csoportmeccsek 
során még gólt sem kaptak, így bizakodva 
várhatták a finálét.
 A két csapat találkozója sajnos rosszul 
indul a csapatunknak. Mindjárt az elején 
súlyos sérülést szenvedett az addig remek 
teljesítményt nyújtó védőnk, Vad Lilla, így 
nem tudta folytatni a játékot. A mérkő-
zésre ráadásul mind fizikailag, mind fej-
ben elfáradtak játékosaink, s még a szeren-
cse sem szegődött mellénk. Burján Nóri és 
Rákosfalvi Kitti bombái is a kapufán csat-
tantak. Ezen a mérkőzésen jobb volt az el-
lenfelünk. Monor–Toldi SZKI 0-3
 A csapat tagjai voltak: Gazda Mónika, 
Fekete Alexandra,Vad Lilla, Rákosfalvi 
Kitti, Szikora Alexandra, Burján Nóra, 
Papp Enikő, Fűri Mónika, Vámos Vivien, 
Kucsera Zsanett, Nánai Tamara. Edző: 
Vad Sándorné.

keletről, míg a Vác és az 
ELTE pedig nyugatról ke-
rült a tornára. Mint utóbb 
kiderült ez volt a legkiegyen-
súlyozottabb csoport. Az 
utolsó meccs utolsó másod-
perceiben dőlt csak el a to-
vábbjutók kiléte és annak 
sorrendje. Hiába kezdett jól 
a Vác, a csoport végén az 
MVFC kiénekelte a szájuk-
ból a továbbjutást. A Be-
rettyó II. a csoportzárón a 
Monor ellen 4 másodperc-
cel a vége előtt kisbüntető-
vel egyenlített, tovább lőve 
magukat csoport harmadik-
ként és megfosztva ezzel a 
Monort a csoportelsőségtől. 
A csoport élén így végül az 
ELTE végzett.
 A negyeddöntőben csa-
patunk a Újszegedi TC-vel 
csapott össze. A nap legiz-
galmasabb meccsén együt-
tesünk 3-0-ra és 5-2-re is 
vezetett, de a szegediek fel-
zárkóztak és az utolsó pil-
lanatban egyenlíteni tudtak. 
Az 5-5-re végződő mérkőzést 
csak büntetőkkel sikerült el-
dönteni. Ezt a monoriak bír-

ták jobban idegekkel, hiszen 
egyszer sem hibáztak, és 10-
9-re diadalmaskodtak.
 Az elődöntőben a Káta 
GSM-mel kelt birokra csa-
patunk. A Nagykáta köny-
nyebb meccseken jutott el 
a négy közé, de ez a talál-
kozón nem érződött. Mind-
két együttes megszerezhette 
volna a győzelmet, de egyik 
félnek sem sikerült, így jö-
hettek a büntetők. Ami si-
került a Monornak az elő-
ző körben, az most nem jött 
össze az elődöntőben, így a 
Nagykáta lehet ott a finá-
léban.
 A harmadik helyért ját-
szó Monor SE végül 6-1-re 
igázta le a Gödöllői Biká-
kat, akik valószínűleg lé-
lekben már feladták az elő-
döntő után, míg csapatunk 
szeretett volna vigasztalód-
ni, ami sikerült is neki re-
mek támadójátékával.
 A döntőben az Érd nem 
talált fogást a Nagykátán, 
akik tudatos játékkal, ma-
gabiztosan szerezték meg az 
első helyet.
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Albérlet kiadó Monoron 65m2-es új épí-
tésű házban alacsony rezsivel igényesek-
nek. Érd.: 06-30/949-5757

Bontott Tetőcserép eladó. 
Tel.: 06-30/606-8565

Kőműves munka, burkolás, referenciával, 
korrekt áron ingyenes munkafelmérés-
sel. Tel.: 06-30/336-5931

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól. 
Alumínium és műanyag redőnyök, 
napellenző, reluxa, mobil és 
fix szúnyogháló ajtók. Újdonságok. 
Azonnali felmérés, 30 éves tapasztalat, 
garancia, -10% nyugdíjas kedvezmény. 
Tel.: 06-30/401-1029

Olasz nyelvvizsga előkészítő tanfolyam 
Monoron. Tel.: 06-30/476-4416

Víz, gáz központi fűtésszerelés terve-
zéssel, 30 év tapasztalattal, referenciával. 
Tel.: 06-30/506-3252

Pestlőrincen az Üllői úton, a Lőrinc Cen-
terrel majdnem szemben 100 nm-es csa-
ládi ház 150 nöl-es telken 19,9 millió fo-
rintért áron alul, tulajdonostól eladó, 
vagy budapesti garzonlakásra cserélhető 
értékegyeztetéssel. Tel.: 06-1/280-3754.

Monoron, új építésű, illetékmentes, 
65m2-es ikerház 400 m2-es telekkel, 
azonnal költözhetően 12 M Ft. 
Tel.: 06-30/960-5739

Kőműves munka, burkolás, referenciával, 
korrekt áron ingyenes munkafelmérés-
sel. Érd.: 06-30/336-5931

Olcsóbb telket vásárolnék, kisebb házzal 
is! Minden megoldás érdekel!
Tel.: 06-30/948-7539

Villanyszerelés, bojler javítás olcsón! 
Tel.: 06-20/313-0730

Redőnyök (műanyag, alumínium, fa) 
szúnyoghálók (mobil, fix) reluxák, 
napellenzők, harmonikaajtók, roletták, 
szalagfüggönyök (tisztítása is) 
javítása, készítése, garanciával! 
2200 Monor Jósika u. 42/A 
Tel.: 06-20/354-0518; 06-30/211-9730; 
06-70/381-0931

Nyugdíjas kertészt keresek heti 1 alka-
lommal 2-3 órára (10-20 óráig) múlt szá-
zadi kertembe. Tel.: 06-30/502-8451

Nincs megelégedve gyermeke félévi bi-
zonyítványával? Van segítség! Tanul-
mánytechnikai tanfolyam Monoron. 
Tel.: 06-30/476-4416

Tűzifa eladó! Akác guriga 2300 Ft/q 
bükk-tölgy guriga 2100 Ft/q puha tűzifa 
1500 Ft/q hasítás 200 Ft/q. 
Tel.: 06-20/343-1067

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

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

Szél Ferenc,
temetésén megjelentek, az emléke-

zés virágait elhelyezték sírjára. Köszö-
netünket fejezzük ki Zsédely doktor úr-

nak lelkiismeretes munkájáért.
 A gyászoló család     

Köszönetnyilvánítás
A szerkesztőség elérhetőségein
Tel.: 06-30-467-7216, 
Fax: 06-29-412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. 
(a Vigadó első emeletén)
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel

   Nerges HotelTermálbana

Házasodni szeretnétek, vagy egyszerűen 
csak érdekel az esküvők világa?

Gyertek el 2011. február 27-én 
Monorra, a Nyerges Hotelbe 10:00-

18:00 óra között megrendezésre kerülő 
családias hangulatú esküvő kiállításra, 
ahol mindent megtaláltok egy helyen, 

amitől ez a nap felejthetetlenné 
válik számotokra, illetve jelentős 
kedvezményekre tehettek szert.

Kedvetekre válogathattok mennyasszonyi 
és menyecske ruha, dekoráció, 

virág, zenekar, fotó, videó, vőfély, 
ceremóniamester, cukrászat, fodrász, 

sminkes, utazási iroda, helyszín, szállás, 
étterem, táncoktatás és egyéb szórakoztató 

programok között.

Programok:
Táncbemutató • Ízelítő zenekarok 

kínálatából • Válogatás romantikus 
operett és musical dalokból • Esküvői 
menük kóstolása • Nyereménysorsolás

Esküvő kiállítás

+36-29-410-758 
info@nyergeshotel.hu

Kérjük jelezzétek részvételi 
szándékotokat!

BelizoBelizo Minden nap előfordul,  
             hogy ajándékot veszünk:

... mert ünnep van

... mert vendégségbe megyünk

... mert valakinek születésnapja, névnapja van

... mert valaki nyugdíjba megy vagy elballag

GYERE ÉS NÉZZ KÖRÜL NÁLUNK: 
... ha valakit nagyon szeretsz
...  ha  barátaid nagy horgászok, szakácsok, 

vadászok
... ha vicces ajándékon szeretnél poénkodni
... ha szereted a szép dolgokat
...   ha személyre szóló ajándékot szeretnél
   vagy csak úgy....

2200 Monor, 
Petőfi S. u. 53. 

(Petőfi u. és Móricz Zs. u. sarok  
a vasútállomásnál)

Nyitva: H-P: 8.30-17.30 
Szo: 8.30-12.30

Tel.: 06-20/367-9854

Bizsu- és ajándékbolt



Megunta régi arany ékszereit???
Hozza el hozzánk, és mi a  
legmagasabb napi áron beszámítjuk:
14K / 7 500 Ft/gr     új ékszer vásárlása esetén.

 felvásároljuk: 14K / 4 000 Ft/gr

nemesacél ékszerek • Casio órák • faliórák

• nemesacél ékszerek 
• Casio órák 

• faliórák

arany 

ékszer -10%

ezüst 

ékszer -40%

 Az akciók nem összevonhatóak, és a napi árváltoztatás  

jogát fenntartjuk.

                                  Aranytartalék

 ötvös-ékszerész
                           Monor 4-es főút Tesco-ban


