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Új képviselő 
a testületben

3. oldal

Milyennek látja 
a közterületeket?

6. oldal

Ilyen volt
a világ és mi

10. oldal

A Vigadó Nonprofi t Kft. 
2010. évi munkájáról

13. oldal

 16.00-16.45  Helyi csoportok színpadi bemutatkozása
   Gamedance csoportok bemutatója, szirózsák    

Táncegyüttes, Dalkör, Kis Strázsák

 16.45 Ünnepélyes megnyitó
    A rendezvényt megnyitja, ünnepi beszédet mond: 

Pogácsás Tibor Monor város polgármestere
   Megemlékezést tartanak: Monor város lelkipásztorai 
   Az új kenyeret megáldja: dr. Csáki Tibor – esperes, plébános    
  Monori Strázsák Néptánc Egyesület fellépése

 18.00  Szegedi Miniszínház: 
Sivatagi Show – gyermek koncert él bábokkal

 19.30 Hevesi Tamás fellépése
 21.00 T zijáték
  A t zijáték után utcabál
 Helyszín:  az OTP el tti tér

  Kísér  programok: 
 15.00–21.00 Játékos tudomány  
  A  zika csodái 
  szabadtéri kiállítás

 15.00-tól Kirakodóvásár 

Tervezett program
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Akciós árak augusztus 8-tól 20-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
Tel.: 06-29-412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17, 

szombat: 7–13

Tyúk, kakas 490,-Pangasius
halfilé 790,-

Marha
leveshús 890,-

Füstölt-
kolbász

 

790,-

Sertés 
tepertő 990,- Sertés

hátsócsülök 590,-

Pecsenye-
kacsa gyf. 490,-Liba  

bőrös háj 390,-

kiemelt
ajánlatunk

Extra
fehér pacal 790,-

kiemelt
ajánlatunk

Sertés-
comb 929,-

kiemelt
ajánlatunk

Toka- és 
hasaszalonna 290,-

kiemelt
ajánlatunk

Sertés  
párizsi 390,-

Csirkemáj 550,-

Pulykamell
filé 1390,- Magyar

paprikás-
szalámi

1590,-

Darált 
pulykahús 790,-
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Új képviselő a testületben
Önkormányzati hírek

A hagyományostól eltérő módon kezdődött július 14-én a képviselő-testület 
soros, nyilvános ülése. Pfundt Imre képviselő halála miatt megüresedett 
képviselői helyre a Jobbik Magyarországért Mozgalom Lendvay Endrét javasolta, 
aki a kompenzációs listán a második helyen szerepelt. A Helyi Választási 
Bizottság az iratokat rendben találta, így semmi akadálya nem volt, hogy 
Lendvay Endre, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt letegye az esküt.

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirde-
ti az alábbi rendeleteit:
 21/2011. (VII. 21.) számú: Monor 
Város Önkormányzat 2011. évi költség-
vetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) számú 
rendelet 2. számú módosításáról.
 22/2011. (VII. 21.) számú: A közte-
rületen történő szeszes ital fogyasztás 
tilalmáról.

„Augusztus 

elsejétől 50 

ezer forint 

büntetésre 

is számíthat 

az, aki a vá-

ros belterüle-

tén alkoholt 

fogyaszt va-

lamely köz-

területen.”
Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban megte-
kinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a Gemini TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csa-
tornáján fi gyelemmel kísérhetnek. Bő-
vült a tájékoztatási lehetőségünk, így a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalt 
szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölt-
hetők a www.monor.hu honlapról. Itt 
egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról 
is értesülhetnek.

Az eskütétel után Lend-
vay Endre röviden be-
mutatkozott. Elmond-

ta, hogy Monoron született, 
azóta is itt él és dolgozik, 
feleségével négy gyerme-
ket nevelnek. Az új képvise-
lő lemondott tiszteletdíjáról 
Pfundt Imre Fülöp feleségé-
nek és árváinak javára. Az 
ülés interpellációkkal foly-
tatódott volna, de azok sem 
írásban, sem szóban nem 
hangzottak el.
 Következő napirendi pont-
ban a képviselő -testület 
megválasztotta a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság-
ba Lendvay Endrét, a Jogi, 
Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság külsős tagjának pe-
dig Bokros Tibort, aki szin-
tén a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom javaslata alapján 
került a bizottságba.

Tilos alkoholt fogyasztani
a monori közterületen

A képviselő testület új ren-
deletet alkotott a közterületi 
alkoholfogyasztás tilalmáról, 
amelyet a rendőrséggel közö-
sen készítettek elő. A rende-
let célja, hogy a szeszesital 
fogyasztásának közterületen 
való korlátozásával elősegítse 
az alkoholfogyasztási szoká-
sok megváltozását, megőriz-
ze és megtartsa a közterü-
letek rendjét és tisztaságát, 
valamint hozzájáruljon a köz-
területi rendbontások, garáz-
da cselekmények, és rendza-
varások megelőzéséhez.
 A rendelet területi hatálya 
Monor város közigazgatási 
területén lévő belterületi köz-
területekre és a rendeletben 

meghatározott közterület-
nek nem minősülő belterüle-
ti közforgalmú egyéb terü-
letekre, a személyi hatálya 
pedig minden, Monor Város 
közigazgatási területén bár-
milyen jogcímen tartózkodó 
természetes személyre terjed 
ki. A rendeletben fi gyelembe 
vették a Strázsahegyen kiala-
kult szokásokat, így ott nem 
tiltja a pincék előtti borozást, 
a tiltás kizárólag a belterü-
letre vonatkozik. Szintén ki-
vélt képez a december 31-én 
18 órától a következő év ja-
nuár 1-je 6 óráig tartó idő-
tartam, így szilveszterkor le-
het pezsgőzni az utcákon. 
 A rendelet értelmében ti-
los szeszesitalt fogyasztani a 
közterület-foglalási engedély-
lyel nem rendelkező szórako-
zóhelyek, vendéglátó-ipari 
egységek, kereskedelmi üz-
lethelyiségek és más elárusí-
tó helyek előtt és környékén, 
a vasútállomás előtti terüle-
ten és a vasútállomás alul-
járójában is. Nem terjed ki 
a tiltás az érvényes közterü-
let-használati és -foglalási en-
gedéllyel rendelkező szeszes 
ital kimérésére jogosult ven-
déglátó-ipari egységekre, és 
annak érvényes engedéllyel 
rendelkező előkertjére, tera-
szára, kitelepülési területére 
azok hivatalos nyitvatartási 
idejében. Akkor sem kell al-
kalmazni a rendeletben fog-
lalt tiltást, ha engedéllyel 
szervezett alkalmi rendez-
vényeket, a családi, városi 
és sporteseményeket, hivata-
los rendezvényeket tartanak.  
Ilyen a lakodalmas vagy szü-
reti menet is. Az engedély-
lyel rendelkező, köteles ven-

dégkörét tájékoztatni, hogy 
mely területre vonatkozik az 
engedélye, hol fogyasztható 
szeszesital a rendelet meg-
sértése nélkül. 
 Aki a rendeletben meg-
fogalmazott tilalmat meg-
szegi, szabálysértést követ 
el és 50 ezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható, me-
lyet a rendőrség, a közte-
rület-felügyelő és Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
illetékes Népegészségügyi 
Intézetének (közismertebb 
nevén ÁNTSZ) erre felhatal-
mazott ügyintézője szabhat 
ki, helyszíni bírság formá-
jában. A rendelet 2011. au-
gusztus 1-jétől lép hatályba, 
a rendelet türelmi időt nem 
határoz meg.
 Még az előkészítés során, 
a Jogi, Ügyrendi és Közbiz-
tonsági Bizottság ülésén fel-
merült, hogy a közterületi 
szeszesital fogyasztás tiltásá-
hoz hasonlóan, a közterületi 
dohányzás tiltására is előké-
szítenek rendeletet. Erről az 
ősz folyamán tárgyalnak.

Kevesebb gyerek, 
kevesebb pénz

Módosították a feladatfi-
nanszírozási határozatot, 
az általános iskolák heti 
óraszámának és pedagó-
gus álláskeretének, egyéb 
alkalmazottainak, továbbá 
az óvodák pedagógusainak, 
csoportjainak, illetve egyéb 
alkalmazottainak létszámát. 
Az anyagot az Oktatási, Köz-
művelődési, Sport és Egyesü-
leti, valamint a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
készítette elő. Átmeneti in-

tézkedésként, a jelentős ta-
nulói létszámcsökkenés miatt 
zárolták a kiemelt előirány-
zatok 5 %-át, a következő 
rendes testületi ülés időpont-
jáig, de legalább 2011. októ-
ber 31-ig. Ezen felül, rend-
kívüli eseményt kivéve nem 
engedélyez a testület a ki-
emelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítást a Kossuth 
Lajos és a Nemzetőr Álta-
lános Iskola, valamint an-
nak speciális tagozata szá-
mára.
 Az óvodákat érintően, a 
2011–2012-es tanévre 23 cso-
port indítását engedélyezték.

Jól tanultak, jól sportoltak

Döntöttek a Monor Város 
Jó Tanulója, Jó Sportoló-
ja pályázatra beérkezett ja-
vaslatokról. A rendelet ér-
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Folytatás a 3. oldalról

Szeptemberi napirend
A képviselő-testület várhatóan augusz-
tus végén rendkívüli ülést tart, a követ-
kező soros nyilvános ülésre szeptember 
15-én 14 órai kezdettel kerül sor, mely-
nek tervezett napirendi pontjai a kö-
vetkezők:
 Napirend előtt: Monor Város Jó Ta-
nulója, Jó Sportolója Díj ünnepélyes át-
adása.
 Átadja: Pogácsás Tibor polgármester.
 1.) Interpellációk.
 2.) Beszámoló Monor Város Önkor-
mányzatának 2011. I. félévi gazdálko-
dásáról.
 3.) Monor Város közigazgatási terü-
letén a közterület használat rendjéről 
szóló 28/2004. (XI. 29.) számú rende-
let felülvizsgálata.
 4.) Beszámoló Monor Város Önkor-
mányzat tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok 2011. I. féléves gazdálkodá-
sáról.
 5.) A Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal a térfi gyelő rendszer üzemeltetése 
tárgyában kötött megállapodás kiegészí-
tése, fi gyelemmel a kibővített térfi gye-
lő rendszerre.
 6.) Az új egészségház üzembehelyezése 
vonatkozásában, az egészségügyi szol-
gáltatókkal kötött megállapodás felül-
vizsgálata.
 7.) A KMOP-5.2.1/B09-2f-2010-0013 
regisztrációs számú, „Monor integrált 
városközpont-fejlesztése” című pályázat 
megvalósítása érdekében közbeszerzési 
döntések.
 8.) A Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Ösztöndíj pályázaton való részvételi 
szándék.
 9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 10.) A közmeghallgatás időpontjának 
és programjának meghatározása.
 11.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehajtá-
sáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Közbiztonsági Díj ado-
mányozására.

telmében három általános 
iskolás és egy középiskolás 
tanuló részesülhet a díjban. 
Ennél több javaslat érkezett, 
ami örvendetes, mert azt bi-
zonyítja, hogy sok olyan jó 
eredményeket elért sporto-
ló gyermek van a városban, 
aki emellett még jól is ta-
nul. A kitüntető címet eb-
ben az évben Bacskai Atti-
la úszó, Korsós Krisztián 
taekwondós, Vas Vencel lab-
darúgó és Balatoni Bence 
birkózó kapja meg. A díjakat 
a szeptemberi soros ülésen, 

napirend előtt adja át Pogá-
csás Tibor polgármester.

Öregszik a város

Elfogadta a testület a Monor 
Vá ros Szociális Szolgálta-
tástervezési Koncepciójá-
nak felülvizsgálatáról szó-
ló előterjesztést. Az anyag 
előkészítésében a Szociális 
és Egészségügyi Bizottság 
is részt vett. A bizottság 
elnöke, Sinkovicz Lász-
ló elmondta, az adatokból 
egyértelműen látszik, hogy 
öregszik a város. Hosszú-
távon a támogatási rend-
szer a Gondozási Központot 
befolyásolni fogja a törvé-
nyek sarkalatos változtatá-
sa alapján. Mindazok, akik-
nek nyilatkozniuk kellett a 
koncepcióval kapcsolatosan, 
ezt megtették, a Pest Me-
gyei Kormányhivatal, a Pest 
Megyei Önkormányzat szin-
tén megtárgyalta és elfoga-
dásra javasolta azt.

Kiköltöztetik a 
pincékben lakókat?

A Monor Város településren-
dezési eszközeinek – amely 
tulajdonképpen a Szabályo-
zási Terv és a Helyi Építé-
si Szabályzatról szóló rende-
let – részleges módosítását 
fogadta el a képviselő-testü-
let, amely előkészítő anyag 
és egyeztetési eljárásra kell 
bocsátani. 
 Elfogadták a pincefalu-
ra vonatkozó szabályozási 
terv tervezési programját is. 
Az előterjesztéssel kapcsola-
tosan Pogácsás Tibor pol-
gármester a következőket 
mondta: A pincefalu zártker-
ti ingatlan együttes, amely 
ott lévő, lakhatásra korlá-
tozottan alkalmas ingatla-
nok és beléjük költözők mi-
att elég sok problémát jelent 
a városnak. A városrész la-
kóterületté történő fejleszté-
se nem kívánatos a telepü-
lés szempontjából.
 Teljes egészében áttekintik 
a zártkerti ingatlanok jövő-
jét és meghatározzák, hogy 
melyik az a rész, amely épül-
het, vagy fennmaradhat lak-
hatást szolgáló külterületi in-
gatlanként. A polgármesteri 
hivatal munkatársai min-
dent megtesznek azért, hogy 
a lakás céljára nem alkal-
mas ingatlanokat rendszere-
sen ellenőrizzék és az ott la-
kókat bírságolják. Kérték a 

pince tulajdonosoktól, hogy 
segítsék a szabályozás elő-
készítését. Egy olyan sza-
bályozás, amely a terület 
lakhatását erősen korlátoz-
za, nagyon sok érdeket fog 
sérteni. Azoknak a szerveze-
teknek, akik a pincerendszer, 
pincefalu zártkerti ingatlan-
jainak jövőjével foglalkoznak, 
a turizmus lehetőségét fel-
vetik, azoknak segíteni kell 
abban, hogy ezt meg tudják 
teremteni. A felmérésekben 
és a marketing munkában 
együtt tudnak működni a 
Borút Egyesülettel. A jövő 
év elején minden részleté-
ben kidolgozott szabályo-
zási terv és HÉSZ-t alakí-
tanak ki. Valószínű, hogy a 
teljes szabályozás elkészül-
téig, változtatási tilalmat is 
elrendelnek a területre.

Bejárást tartottak a városban

Pogácsás Tibor polgármes-
ter, a polgármesteri jelentés 
keretében tájékoztatta a kép-
viselő-testületet, hogy két 
alkalommal, az elmúlt hó-
napban a mezőőrökkel, al-
polgármesterrel, a hivatal 
és a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat munkatársaival 
bejárást tartottak a monori 
pincék között, a testület ülé-
se előtt pedig a Cinka Pan-
na telepen jártak. A Soros 
Alapítvány támogatásával 
olyan beilleszkedést segítő 
program indult el, amely az 
alapítvány pénzéből igyek-
szik segíteni a gyerekek ön-
kormányzati rendszerbe való 
bekapcsolódását. A prog-
ram az óvodára készíti elő 
a szülőt és a gyerekeket is. 
Jó néhányan azt gondolják, 
hogy a pályázat által bizto-
sított összeg lakhatási célra 
áll rendelkezésre a keretből, 
de ez tévedés. Kismérték-
ben finanszíroztak a tele-
pen, életkörülményt javító 
felújításokat. A polgármes-
ter véleménye szerint, a te-
lep lényegesen jobb, elvisel-
hető arculatot mutat most, 
mint pár évvel ezelőtt. A 
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat által végzett program 
a Tabánban működik, a vá-
ros más részein nem végez-
nek érdemleges tevékenysé-
get. Az általuk megvásárolt 
Biztos Kezdet Ház bár a te-
lepen kívül van, de a telepet 
szolgálja. 
 Végigjártak minden olyan 
ingatlant, amelyeknél problé-

mák merültek fel. Akik ott-
hon voltak, azokkal közöl-
ték, hogy a területről el kell 
költözniük. A Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
felveszi a kapcsolatot ezek-
kel a családokkal és megkí-
sérel máshol lakhatást ta-
lálni számukra. A kialakult 
helyzet miatt szükség lehet a 
pincék bérbeadásának meg-
tiltására. Sokan más telepü-
lésekről kerültek a Strázsa-
hegyre. Fel fognak lépni a 
már beköltözöttekkel és a 
beköltözni szándékozókkal 
szemben. 
 Felvetődött az ülésen, 
hogy valaki szándékosan hí-
reszteli, hogy a Cinka Pan-
na befogadó telep. Az önkor-
mányzat tudomása szerint a 
telepre nincs beköltözés. Az 
egy évvel ezelőttihez képest 
kevesebb épület is van. A te-
rület rendezettebb, mint egy 
évvel ezelőtt volt. A gondo-
zó és a telepvezető elmon-
dása szerint, van két-há-
rom olyan család, akikkel 
nem tudnak mit kezdeni. A 
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat munkatársai nagyon 
várják, hogy a térfi gyelő ka-
merarendszer kiépüljön ezen 
a területen is. Nincs egyet-
len lakókocsi sem a telepen. 
Két olyan bódé van, ami 
minden jegyét hiányolja az 
emberi lakhatásnak alkal-
mas építménynek. 
A polgármester azt is el-
mondta, hogy nincs együtt-
működési megállapodás a 
Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat és az önkormányzat kö-
zött. A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat végzi a saját 
programját, ahogy a Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai is. A 
programok szétváltak egy-
mástól, de egymást kiegészí-
tik. Mivel hivatalos kapcso-
lat nincs az önkormányzat 
és a szeretetszolgálat között, 
ezért nem követelhető meg, 
hogy a máltaiak beszámol-
janak a programjukról és az 
eredményekről, csak kérhe-
tik tőlük, hogy adjanak er-
ről tájékoztatást az önkor-
mányzatnak. 

Csalók járják a várost

A polgármester felhívta a fi -
gyelmet arra, hogy a város-
ban idegen emberek úgy ke-
resik meg a lakosokat, hogy 
csatornát tisztítanak a ház 
előtt és ennek a kötelező ki-

„Fel fog-

nak lépni a 

strázsahe-

gyi pincékbe 

már beköl-

tözöttekkel 

és a beköl-

tözni szán-

dékozókkal 

szemben.”
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Önkormányzati hírek

fi zetését kérik a tulajdono-
soktól. Ezért a munkáért 
senkitől nem kérhető pénz. 
Ha ilyen előfordul, akkor ezt 
jelezzék, hogy a rendőrséget 
értesíteni tudják róla. 

Egyéb döntések

Ismét módosította a testület 
a Monor Város Önkormány-
zat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 4/2011. (II. 18.) számú 
rendeletét. Ezzel átvezetésre 
kerültek az utóbbi módosí-
tás óta hozott, a költségve-
tést érintő testületi határo-
zatokban foglaltak.
 Beszámoltak működésük-
ről az önkormányzati közala-
pítványok, a Segítő Támoga-
tó Közalapítvány, valamint 
a Monor és Környéke Men-
tés Ügyéért Közalapítvány. 
A képviselő-testület elfogad-
ta a beszámolókat, és egy-
ben megköszönte az alapít-
vány, valamint a támogatók 
elmúlt évi munkáját, illetve 
támogatását.
 Zárt ülés keretében dön-
töttek a városi ösztöndíjak 
odaítéléséről. Ebben az év-
ben 17 fő részére 10 hóna-
pon keresztül havi 6850 Ft 

összegű ösztöndíjat biztosí-
tottak.
 Megalkotta a testület a 
KÖVÁL Közüzemi és Vál-
lalkozási Zrt. Felügyelő Bi-
zottságának ügyrendjét és a 
vezető tisztségviselőire vo-
natkozó szabályzatot. 
 Elfogadták a „Monor in-
tegrált városközpont-fejlesz-
tése” című pályázathoz kap-
csolódó közbeszerzési kiírást, 
amelyet a végleges meghir-
detés előtt még el kell kül-
deni a közreműködő ható-
ságnak.
 Fedezetet biztosítottak a 
Vígadó és Művelődési Ház 
felújítási munkáira, amelyek 
nem fértek bele a garanciá-
lis javításokba.
 Elbírálták a monori óvodai 
intézmények érintésvédelmi, 
tűzvédelmi és villámvédelmi 
vizsgálatok elvégzésére kiírt 
egyszerű közbeszerzési eljá-
rásra beérkezett ajánlatokat. 
A legkedvezőbbet beadó vál-
lalkozással a VA-RÁD Bt.-
vel végeztetik el munkát.
 A polgármester tájékoz-
tatta képviselő-testületet, 
hogy parlagfűmentesítéssel 
kapcsolatos közmunka prog-
ramra aláírta a szerződést. 

A pályázat lehetővé tette az 
eszközvásárlást is, de eze-
ket az eszközöket a Monor 
Város és Uszoda Üzemelte-
tő Nonprofi t Kft. épületei-
ből elvitték, kibontották a 
falat. 
 A képviselő-testület tu-
domásul vette dr. Velkey 
Veronika iskola és ifjúság, 
egészségügyi körzet orvosi 
szolgálatának megszűnteté-
sére vonatkozó bejelentését, 
és elfogadták a pályázat ki-
írását az álláshelyre.
 A júniusi testületi ülésen 
új igazgatót nevezett ki a 
képviselő-testület a Jászai 
Mari Általános Iskola élé-
re, de a bérezéséről akkor 
nem döntött, ezt most pó-
tolták.
 Megváltozott munkaké-
pességű dolgozók foglal-
koztatását engedélyezte a 
képviselő-testület, így az ön-
kormányzat intézményeiben 
2011. szeptember 1-jétől de-
cember 31-ig 13 fő megválto-
zott munkaképességű mun-
kavállalót foglalkoztatnak 
naponta legfeljebb 6 órában, 
az intézményeknél tervezett 
rehabilitációs keret terhére.

Összeállította: Nagy Lajosné

Hirdetés

Dr. Zsombok László képviselő telefonon 
és e-mailben is várja a monoriak észre-
vételeit: 70/ 779 3252, laszlo.zsombok@
upcmail.hu. Ugyanígy Husz Enikő Ju-
dit képviselőasszony is a 20/313-7633, 
30/655-0021 telefonszámokon, illetve a 
husek5@monornet.hu e-mail címen.
 Szőnyi Sándor képviselő, minden hó-
napban, a testületi ülés hetében, keddi 
napon 17 és 18 óra között a Fidesz-iro-
dában (Monor, Deák F. u. 2.) tart foga-
dóórát.

Monor Városi Polgármesteri Hivatal 
igazgatási szünetet tart, 2011. augusz-
tus 15. napjától 2011. augusztus 19. 
napjáig, amikor az okmányiroda sem 
tart nyitva. Ezen időszak alatt sürgős 
(anyakönyvi vagy egyéb) ügyekben a 
telefonügyelet a következő: 06-20-529-
0693 vagy 06-70-418-7357.

INFORMÁCIÓ

FIGYELEM!

Képviselői fogadóórák

Igazgatási szünet

Monor Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ifjúsági és gyermekorvos munkakör betöltésére
Pályázati feltételek: háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi végzettség; 

Előnyök: iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok 
másolatát; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; nyilatkozatot arról, hogy a pályázati 
anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő Munkavégzés helye: Szterényi József Szakközépiskola (Monor, Ipar u. 2.) József Attila 
Gimnázium (Monor, Ady E. u. 12-14.)
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) 
NM rendelet 2. számú mellékletében foglalt feladatok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011.09.30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011.10.13.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011.11.01.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, „ifjúsági és gyermekorvos; 
azonosító szám: …………..” megjelöléssel Monor Város Képviselő-testületének címezve, Monor 

Bővebb felvilágosítás a 29/612-314 vagy a 29/411-497 telefonszámokon kérhető.

Városi,  túra, sport-  
és gyermek kerékpárok.

Közel száz kerékpárból és  
számtalan felszerelésből választhat!

MEMO HOBBI ÁRUHÁZ
Nyitva: H–P: 7.30–19.00,  Szo: 7.30–14.00, V: zárva

Vá i tú

Kerékpár  
és alkatrész
szaküzlet

Monor,  
Ady Endre 
út 47–49.

Augusztusban minden  
alkatrész és kerékpár-  

kiegészítő árából  
10% kedvezményt  

biztosítunk! 

Írisz 
nyitható kanapé

Akció! 44 500 Ft

Safaris  
rugós franciaágy

Akció! 48 500 Ft

Egyedi konyhabútorok 
verhetetlen áron!

Lakberendezés Kft.Lakberendezés Kft

Monor, Ceglédi út 78. 
Telefon: 29/ 411-311 
Ny.: H-P: 9-1730,  Szo: 9-12

Leó gardrób

Akció! 29 900 Ft

Eryk tanulósor

Akció! 43 000 Ft

Brüsszel 3-2-1
garnitúra

Akció! 104 500 Ft

A Monori Strázsa újság legközelebb az októberi számával jelentkezik 
(szeptember 27-én). A szeptemberi szám helyett a kiadó idén is Strázsa Szak-
névsor címen jelentet meg kiadványt Monoron és a környező településeken.
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Közösség

Hirdetés

Van, aki elfogadhatónak, akad, aki szépnek, s olyan is, aki a régebben tapasztalható állapotokhoz 
képest egyenesen gyönyörködtető látványnak tartja a város közterületeinek – tereinek, parkjainak, 
forgalmasabb utcáinak – naponta elébe táruló képét. Abban azonban minden, júliusi körkérdésünkkel 
megszólított járókelő azonos állásponton volt, hogy a jelenlegi állapoton van még mit javítani.

KÖRKÉRDÉS
Milyennek látja a közterületeket?

K
ocsis Imréné a város-
központ közterületeivel 
nagyon elégedett, amit 

azonban a peremterületen ta-
pasztal, azzal nincs kibékülve. 
Mivel az Újtelepen él, főleg az 
ottani állapotokat kifogásolja: 
szerinte az Ipar utca és annak 
környéke meglehetősen gazdát-
lan, gazos, elhanyagolt. Szo-
morúan tapasztalja – mondta 
– hogy arrafelé a magánterüle-
tekkel is mintha egyre kevés-
bé törődnének a porták gaz-
dái. Nem érti, miért van ez így, 
hiszen azelőtt is sokat dolgoz-
tak az emberek – némelyek ta-
lán a mostaniaknál is többet, 
hiszen amellett, hogy ingáz-
tak, még harmados földeket 
is vállaltak a boldogulásért – 
mégis törődtek a házuk tájá-
val. Épp a napokban olvasta 
valamelyik újságban, hogy egy 
kilencven éves asszony fákat 
ültetett a háza elé, és a falu-
beliek kinevetették – mesélte 
– pedig ennek a matrónának 
a hozzáállása mifelénk is csak 
példa lehetne.

 Varga László a liget egy 
padján üldögélve válaszolta: 
amióta nyugdíjban van, az-
óta kezdi felfedezni a városát, 
ahová annak előtte jóformán 
csak aludni járt haza. Amit 
lát, tetszik neki, különösen a 
városközpont a sok virággal. 
Sokszor, sokfelé lát takarító-
kat is, szemetet viszont egyre 
kevesebbet, úgyhogy elmond-
hatja: elégedett.

 Ferenci Balázs a vasútál-
lomás előtti tér virággrupp-
jára mutatva megjegyezte: 
milyen szép lett mostanában 
ez is. Egyetértettünk. Főleg, 
mert élénken él még emlékeze-
tünkben az a régi virágágyás, 
amelynek látványa gyakorló 
kertészek számára egyenérté-

kű lehetett az állatorvosi lóé-
val, de a kertészkedéshez nem 
értő járókelők se nagyon tud-
ták, a foghíjas sövény vagy a 
mögüle elősejlő kókadt palán-
ták sora a szánalmasabb. Fe-
renci Balázs, mint elmondta, 
olyan utcákban jár-kel a leg-
szívesebben, ahol sok a fa és 
az árnyék, ám, ami azt illeti, 
a monori közterületeknek e 
tekintetben még jócskán van-
nak hiányosságai.

 Kálmán Norbert közepes 
osztályzatot adna a közterüle-
tekről gondoskodóknak, szerin-
te ugyanis a helyzet „lehetne 
jobb is”. A kedvenc városrésze, 
ahol sokat és szívesen időz, a 
református templom mellet-
ti kis parkrész, és az angya-
los szökőkút környéke. Mivel 
azonban biciklizni is nagyon 
szeret, gyakran elvetődik a 
központon kívüli területekre 
is. Amelyek egy részét – mint 
a Kistói út melletti pihenőpar-
kot – rendezettnek látja, de 
ha beljebb megy, olyan helyre, 
ami az útról nem látszik, ott 
már derékig érő gazt is talál.

www.nyilaszaro-monor.hu monor@nyilaszaro-monor.hu

NYÍLÁSZÁRÓK

B2 C2 E2

Fenstherm Brill „A” kategóriás műanyag nyílászárók
típus szél. mag. nettó ár/db bruttó ár/db

bukó-nyíló

60 60 7 920,- 9 900,-
90 120 15 120,- 18 900,-
90 150 16 720,- 20 900,-

120 150 20 720,- 25 900,-

kétsz. bukó-nyíló
150 120 26 320,- 32 900,-
150 150 29 520,- 36 900,-

B2 bejárati ajtó 100 210 55 200,- 69 000,-
C2-E2 bejárati ajtó 100 210 63 200,- 79 000,-

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
BEÉPÍTÉS, helyreállítás garanciával!

Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) 
Tel.: 29/417-333, Mobil: 70/633-6201

 Artz  Károlyné és lánya, 
Artz Tímea egybehangzóan 
állították: nem kell már bo-
káig gázolni a szemétben se-
hol, sok a virág, szépek és ren-
dezettek a közterületek. Ahol 
ők élnek, rendszeresen kaszál-
ják a füvet, rendben vannak 
az árkok is. Ami pedig a köz-
pontot illeti, annak hangula-
tát az jellemzi a leginkább, 
hogy egyre többen üldögél-
nek, nézelődnek és beszélget-
nek a pihenőpadokon. Ők ma-
guk is. Kedvenc helyük pedig 
a könyvtár melletti tér.

Koblencz Zsuzsa Kocsis Imréné

Kálmán

Norbert 

 Ferenci Balázs

 Varga László

 Artz  Károlyné

 Artz Tímea

„Sokszor, 

sokfelé lát ta-

karítókat is, 

szemetet vi-

szont egyre 

kevesebbet.”

„Egyre töb-

ben üldö-

gélnek, né-

zelődnek és 

beszélget-

nek a pihe-

nőpadokon.”
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Közösség

KÖZREND
A polgárőrök nyáron sem pihennek
Kánikula, fesztiválok, fürdőzés, nyaralás sok pihenéssel. A legtöbb embernek ezt 
jelenti a nyár, de azt mindenki tudja, hogy többségnek ilyenkor is munkával telnek 
a napjai. A Monori Polgárőr Egyesület tagjai is megpróbálnak kikapcsolódni, de 
ezzel együtt szinte minden nap szolgálatba mennek, biztosítják a rendezvényeket. 

Hirdetés

„Éjszakai 

szolgálatain-

kat igen sok 

nappali szol-

gálattal egé-

szítettük ki.”

„Nagyon sok 

kivilágítatlan 

kerékpáros-

sal találko-

zunk szolgá-

lat során.”

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
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Mi ő é i á i í kö k él

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.

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

RIXIAz olcsó 
cipők boltja! 

Iskolakezdésre  
alkalmi cipők,  
torna cipők,  
iskola táskák,  
torna zsákok  
olcsón kaphatók! 

Augusztustól férfi, női, és gyermekruházattal  
bővítjük kínálatunkat bevezető áron! 

Új helyen!
Monor, Kiss Ernő u. 3.

Új! 

Monor, KMonor,

!

g

k!!

é

Kezdjük talán a kikap-
csolódással! Évek 
óta hagyományosan, 

így idén is megrendezésre 
került az Országos Polgár-
őr Szövetség évi nagy ren-
dezvénye, ahová az ország 
összes polgárőr egyesülete 
hivatalos volt. Nagy öröm-
mel vettük mi is a meg-
hívást. Az idei OPSZ nap 
Gyenesdiáson került meg-
rendezésre, ahol sok színes 
programmal vártak ben-
nünket. Már jó ideje meg-
szerveztük, hogy minél töb-
ben ott lehessünk, így egy 
egész napos buszos kirán-
duláson vettünk részt, ame-
lyen az egyesület legtöbb 
tagja a családjával együtt 
vett részt. Azt gondolom, 
hogy az ehhez hasonló kö-
zös programoknak igen jó 
a közösséget összekovácsoló 
erejük. Nagyon jól éreztük 

magunkat, jövőre is tervez-
zük a részvételt.
 A mi kikapcsolódásunk 
után, folytassuk azzal a 
munkával, amely a város-
ban élők kikapcsolódását 
szolgálta! A nyár első fe-
lében is több fontos ren-
dezvénynek adott otthont 
városunk. Jelenlétünkkel 
próbáltuk biztosítani a szó-
rakozást a már több éve 
sorozatosan megrendezett 
nagy komolyzenei koncerten, 
illetve az X-faktor sztárjai-
nak előadásán is, ahol sze-
rencsére minden rendben 
zajlott. A polgárőrség ez-
úton is szeretné felhívni a 
monori lakosság fi gyelmét, 
hogy a tömegrendezvénye-
ken a szórakozás mellett 
mindig legyenek fi gyelem-
mel értékeikre is, mert saj-
nos mi sem vehetünk észre 
mindent. 

 Az elmúlt hónapokban 
egyetlen alkalommal sem 
hagytuk ki MSE rendez-
vényeit, ahol mindig szép 
számmal megjelentünk, ez-
zel segítve a rendezők mun-
káját, miközben mi is kicsit 
szurkolóvá váltunk. Július 
17-én egy kisebb focibajnok-
ság keretében ünnepelte az 
MSE fennállásának 110. év-
fordulóját, ahol természe-
tesen mi is ott voltunk, se-
gítettünk a beléptetésnél, 
fi gyeltük, hogy a délutánt 
ne zavarja meg semmilyen 
rendbontás. 
 Éjszakai szolgálatainkat 
igen sok nappali szolgálattal 
egészítettük ki. A rendőrség 
kérésére velük tartunk több 
nappali tevékenységük során, 
ezzel is segítve az ő munká-
jukat is. Az éjszakai szolgá-
latok során sajnos több he-
lyen is tapasztaltuk, sokan 

nem fi gyelnek eléggé arra, 
hogy éjszakára biztonság-
ban tudják értékeiket. Több 
helyen találkoztunk nyitott 
kapukkal, amelyek kitű-
nő célpontul szolgálhatnak 
azoknak, akik ezt ki akarják 
használni! Kérjük, legyenek 
fi gyelmesebbek!
 Nagyon sok kivilágítat-
lan kerékpárossal találko-
zunk szolgálataink során. 
Ez nagyon veszélyes mind 
az autósok, de még inkább 
a kerekezők számára. Kér-
jük, gondoljanak saját testi 
épségükre, és ne közlekedje-
nek éjjel világítás nélkül! 
 Mint látható, igen sok 
dolgunk van éjjel-nappal, 
így szívesen látunk új ta-
gokat csapatunkban. Meg-
találnak minket minden 
keddi napon 19 és 20 óra kö-
zött egyesületi irodánkban 
(Monor, Deák Ferenc utca 
12.), illetve várjuk jelentke-
zésüket 06-70/833-99-511-
es telefonszámon vagy a  
monoripolgarorseg@gmail.
com címen is. A szolgálat el-
érhetősége: 06-70/459-7073 
(a telefonszám csak szolgá-
latok alatt él).

Oberst Marietta

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 férfi modelljeinkkel várjuk Önöket.

határozzák meg termékeink fejlesztésének fő irányait.

G k ői é fé fi d llj i kk l á j k Ö ök t
Boltunkban rendkívül kedvező, gyári áron vásárolhatja meg kiváló minőségű termékeinket!

M

AAA CeCeCe llglg édédédiii CCCiCiCiC pőgyár term

Telefon: 06-30/47-57-823Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése
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Június 24-én tartotta alakuló közgyűlését a Monori Lokálpatrióta 
Egylet, amely azzal a céllal alakult, hogy tagjai városszeretetüktől 
vezérelve folyamatos programokkal tegyenek Monorért és az itt élőkért.

LOKÁLPATRIÓTÁK
Új egyesület alakult a városért

MOZGÓKÉP
„Zsánerben” a monoriak a legjobbak

A Mozinet Magazin „Zsánerben” elnevezésű rovata ötödik éve közöl hónapról hónapra 
a mozgóképkultúrával kapcsolatos – középiskolásoknak szánt – olyan tanulmányokat, 
amiből országos versenyt hirdet. A levelező fordulók után a legjobb öt csapat 
az idén is az Uránia Nemzeti Filmszínházban versenyzett a végső győzelemért. 
Az idei első helyezést – április 27-én – a monori gimnazisták szerezték meg.

„A patinás 

fi lmszínház-

ban igen ne-

ves szakértő 

zsűri dön-

tött a végső 

sorrendről.”

Valamennyien érzékelhet-
jük mindennapjainkban 
(a képhordozó eszközök 

rohamos fejlődésével különö-
sen), hogy a vizuális kultú-
ra – szinte minden területen – 
egyre jobban, és minden előző 
kommunikációs formánál erő-
teljesebben hat ránk. Van, aki 
ennek örül, van, aki kevés-
bé, de a tény mindenképpen 
tény marad. Ha megismer-
jük annak fortélyait, újszerű 
nyelvét, és minél értőbb mó-
don közeledünk hozzá; job-
ban tudunk tájékozódni vilá-
gunkban. Nem véletlenül lett 
tantárgy a középiskolában a 
mozgóképkultúra és média-
ismeret, amit a JAG-ban pl. 
1998 óta tanít  Szuhányiné 
Szappanos Éva (aki – e tárgy 
középszintű oktatása mellett – 

az emelt szintű érettségi vizs-
gabizottság elnöke is volt). 
 Ez utóbbi szint megszünte-
tése miatt is – valamint a fen-
tebb említett szükségszerúség  
felismerésétől indíttatva – a 
Mozinet Magazin szaktanul-
mányaival kívánta gyarapíta-
ni (a tantervhez kapcsolódva, 
azt kiegészítve) a 14-18 éves 
korcsoport vizuális ismerete-
it. 2006 óta az ötödik tanév-
ben hirdette meg „Zsánerben” 
című rovatában országos le-
velező versenyét. Műfajtörté-
nettel és elmélettel, egy-egy 
szerző illetve színész életmű-
vével, valamint a dramatur-
gia alapjaival ismertette meg 
olvasóit, havonta választ kér-
ve kérdéseire.             
 A jelentkezőknek értelmez-
niük kellett a számonkénti 

4-5 oldalas cikket, kutatni-
keresni hozzá szakirodalmat, 
egy fi lm elemzésével. Az idén 
például diszkrimináció téma-
körben kellett a forgatókönyv-
írással ismerkedni: alapötlet-
tel, fő vázlatpontokkal; egy 
jelenet párbeszédének, dra-
maturgiájának, képi világá-
nak kidolgozásával.
 E tanévben 500 közép-
iskola csatlakozott a prog-
ramhoz. Többek között a 
székelykeresztúri Orbán Ba-
lázs Gimnázium is. Mivel ez 
egész évi kitartó munkát igé-
nyelt, hamarosan már csak 
100, a végére pedig 24 csapat 
maradt  A legjobban szerep-
lő öt csoport került élőben 
a bevezetőben említett dön-
tőbe, ahol elméleti és krea-
tivitást igénylő gyakorlati 

feladatokat kellett megol-
daniuk. Szuhányiné tanárnő 
két tanítványa: Komondy-
Tóth Anikó (aki azóta az 
ELTÉ-n ilyen szakirányban 
tanul tovább) és Varga Do-
rottya tavaly itt negyedik 
lett. Az idei, 12-esekből 
álló csapat (Szilágyi Diá-
na, Sedró Áron, Vitényi 
Réka, Reigl Andrea és Palo-
tai Petra) pedig már nyertes, 
megelőzve Sopron, Dunaúj-
város, Hajdúnánás és Gyula 
versenyzőit. A patinás fi lm-
színházban igen neves szak-
értő zsűri döntött a végső 
sorrendről. Báron György 
volt az elnök (fi lmkritikus, 
a Színház és Filmművésze-
ti Egyetem tanára), a tagok 
pedig: Bakos Edit (a Nem-
zeti Filmszínház igazgató-
ja), Varró Attila (fi lmkriti-
kus, az ELTE fi lmszakának 
tanára), Horváth György (a 
Titanic Filmfesztivál igazga-
tója), és Novák Emil (ren-
dező-operatőr, a Stábiskola 
vezetője).                 
 E névsor csak növeli gim-
nazistáink elért eredményé-
nek értékét.

Bolcsó Gusztáv

A lokálpatrióta egyesület célja többek 
között, hogy tegyen Monor város és 
polgárai felemelkedéséért, testi, szel-

lemi és lelki jólétének elősegítéséért. Ápolja 
a hagyományokat, összefogja és képviselje a 
várost szerető polgárokat, valamint erősítse 
a városszeretetet a településen. Az egyesü-
let az alapszabálya szerint a céljai megva-
lósítása érdekében gazdasági tevékenységet 
fojtathat, illetve jótékonysági rendezvénye-
ket szervezhet és bonyolíthat le.
 Az alakuló közgyűlésen a tagság Balogh 
Pétert választotta elnökké, Burján Tibor, 
Méhész János és Nagy László pedig elnök-
ségi tagok lettek. Szintén tagságot vállalt az 
egyesületben Mocsári Károly, Kampfl  János, 
Kerepeszki Ildikó, Bihari Zoltán, Somodi 
Gábor, Papp János, Szekerka János és Baj-
ári János. Gulyás László nyugalmazott re-
formátus lelkész pedig az egyesület tisztelet-
beli tagja lett.
 Az egyesület a munkáját a jótékonysági 
rendezvények lebonyolításával kezdte meg, hi-
szen megállapodott szakorvosi rendelőintézet-
tel és felvállalta, hogy munkájával segíti az új 
ultrahang készülék megvásárlását. Mindezt 
azért tartotta fontosnak az egyesület tagsága, 
mert a rendelőintézetben a kardiológiai ellá-

tás a megfelelő műszaki felszerelés hiányában 
rendkívül kritikussá vált, az intézmény pedig 
saját forrásaiból nem tud kigazdálkodni egy 
korszerű ultrahang készüléket. Az egyesület 
tagjai így két pénzgyűjtő dobozt és a hozzá 
tartozó plakátot helyeztek el a rendelőben, 
szórólapot készítettek a gyűjtéshez, amelyhez 
az adományokat a város hat különböző he-
lyén elhelyezett pénzgyűjtő dobozba is elhe-
lyezhetik a támogatók. A rendelő Dr. Gom-
bos Matild Alapítványa számára továbbra is 
a következő számlaszámra lehet adományt 
utalni 10103843-63270300-01003007 (Buda-
pest Bank). Az alapítvány működési költsé-
geket nem számol el, a munkatársai térítés-
mentesen vesznek részt tevékenységében. A 
beérkezett pénzösszegeket elkülönítve keze-
lik, ezért kérik, a megjegyzés rovatba feltét-
lenül írják be: ultrahang készülék.
 Szintén az ultrahang készülék megvásár-
lása érdekében ősszel árverést is szervez az 
egyesület, amelyen híres monori, vagy a vá-
roshoz kötődő művészek és egyéb személyi-
ségek ajánlanak fel különféle tárgyakat, és 
amelyekre először egy internetes aukciós por-
tálon lehet majd licitálni, majd végül élőben 
fejeződik be az árverés. Az egyesület vezetői 
várják a felajánlásokat az árverésre, amely-

nek pontos menetéről és időpontjáról később 
ígértek tájékoztatást.
 Mivel az egyesület alapító tagjainak nagy 
része részt vett a tavaly októberi, Szüreti 
sokadalmon megszervezett jótékonysági fő-
zésben, így adódott, hogy ezt a rendezvényt 
idén a Monori Lokálpatrióták Egylete szer-
vezze meg. Így idén október elsején, szomba-
ton, szintén a Szüreti sokadalom zárásaként 
várják a jótékony céllal főzni szerető, továb-
bá a jó hangulatot és társaságot kedvelő csa-
patokat, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén 
is legalább 310 ezer támogatásra fordítható 
forint gyűljön össze.
 A felajánlásokkal, programokon való rész-
vétellel kapcsolatban keressék Balogh Pé-
tert a következő elérhetőségeken: 06-30/986-
9371, baloghp@inext.hu. Itt lehet jelentkezni 
az egyesületi tagságra is, ha valaki aktívan 
tenni szeretne azért a városért, ahol él.

Már Anna

 Az egyesület által elhelyezett gyűjtődoboz

és plakát a rendelőintézetben
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NEMZETKÖZI  PROGRAM
Palackozott igazságok
Olvasóink lapunk hasábjain is végigkövethették „Az alkohol és az iskola” című kétéves 
nemzetközi pályázat eseménytörténetét. Az Európai Unió Comenius Programja 
Tempus Közalapítványának munkatalálkozóin négy ország öt nyertes iskolájának – 
köztük a monori JAG-nak – küldöttei vehettek részt. Az e témában összegyűjtött 
ismereteik, felméréseik és tapasztalataik kicserélése mellett sokoldalú, kreatív ötletekkel 
járultak hozzá a kulturált alkoholfogyasztást célzó európai kampány kidolgozásához 
is. A projekt záró összejövetelére május 28-tól 31-ig Belgiumban került sor.

Hirdetés

„Figyelem-

felhívási cél-

ját is feltét-

lenül elérte. 

Nem utolsó-

sorban akkor, 

ha a szerzett 

tapasztala-

tokat sikerül 

beépíteniük 

iskolai és ott-

honi minden 

napjaikba is.”

             

         

06-29/411-135

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12

    
Magócsi Ruhatisztító

06 29/411 13

Függöny, szőnyeg tisztítás  
ingyenes háztól házig szállítással!

A kiutazást – az alapve-
tő célkitűzésnek meg-
felelően – ezúttal is 

egy iskolai projektnap előz-
te meg. Ezen a találkozókon 
eddig részt vevő diákjaink 
tájékoztatták tanulótársai-
kat pályázati tevékenysé-
gükről, élményeikről, illetve 
látványos ízelítőt mutattak 
be a záró összejövetelre ké-
szített programjukból. Volt 
a témából tesztlap kitöltés, 
versírás és játékos vetélkedő. 
Multiplikátorok (minden osz-
tályból két fő) vettek részt a 
nap további eseményein is, 
akik utána társaiknak be tud-
tak számolni a hallottakról; 
mint ahogy az alkohol hatása-
ival kapcsolatos kémiai kísér-
letekről, pszichológiai előadás-
ról, illetve a pilisi rendőrőrsöt 
vezető őrnagy (egykori JAG-
os diák) megszívlelendő vide-
ós rendészeti intelmeiről. Kár, 
hogy a meghívott környékbe-
li általános iskolások és ven-
dégek közül kevesen tudtak 
megjelenni, mert a jelenlé-
vők megismerhették, hogy a 
kétévi munka során milyen 
jelentős adatbank létesült e 
témából. Bármilyen órán fel-
használható kérdőívek, teszt-
lapok; történelmi, jogi, idegen 
nyelvi, fi lm- és reklámanyag, 
valamint egy CD is. 
 A vendéglátó belgákkal – 
Mouscron város tágas közép-

iskolájában – másodszor, de 
valamennyien most utoljára 
találkoztak a német, olasz 
és magyar diákok. Prospek-
tusfordítás, valamint szülők-
nek és diákoknak szóló szó-
rólapkészítés volt a közös 
feladatuk, illetve borítólap 
tervezése ahhoz a témához 
kapcsolódó novelláskötet-
hez, amiben három monori 
írás is megjelenik, és amit 
valamennyiük nyelvére le-
fordítottak. A könyv címe: 
Palackozott igazságok. Ih-
letője egy nyertes monori 
plakát.
 A JAG-osok örömet sze-
reztek a többieknek azzal az 
ajándékba vitt fotókönyvvel, 
amit valamennyi csoport fel-
vételeiből állítottak össze. A 
helyiek pedig főleg a Gent vá-

rosába szervezett hajókirán-
dulással, ahol maradandó él-
ményt jelentettek a meseszép 
épületek. Hazafelé jövet még 
egy rövid brüsszeli városné-
zéssel is gazdagodhattak. 
 A nemzetközi társaság 
egészéhez viszonyítva is ki-
emelkedő munkát végeztek 
11-es diákjaink: Joseffi   Dóra, 
Kun Alex, Téglás Dániel és 
Varga Dominika. Nem csu-
pán abban, hogy több nyel-
ven kiválóan és élvezettel 
tudtak kommunikálni tár-
saikkal (ahogy a megelő-
ző utak résztvevői), hanem 
élen jártak a közös felada-
tok megoldásában és a han-
gulatteremtésben is. Nagy si-
kert arattak például Lackfi  
János: Palack című versé-
nek – általuk megzenésített 

gitáros,szájharmonikás – elő-
adásával.
 Diákoknak és a felkészí-
tő-kísérő tanároknak (Tu-
ráni Katalinnak és Bolcsó 
Gusztávnénak) egyaránt em-
lékezetes marad a búcsúest 
is, ahol az ottani tanárzene-
kar muzsikájára együtt tán-
colhattak valamennyien.
 Volt, akinek a repülés, 
másnak a rák és lazac éte-
lek, vagy éppen a belga cso-
ki ízlett nagyon. Olyan fi ú 
is akadt, akinek a híres bel-
ga sör tetszett (tartván ma-
gát a tanult: „nem tiltott, de 
kulturált, és módjával törté-
nő” alkoholfogyasztáshoz).
 Balatoniné Sárosi Már-
ta – a József Attila Gim-
názium és Szakközépiskola 
igazgatóhelyettese – a két-
éves programnak a kezdő, 
és most a záró találkozóján 
vett részt. Nagyon pozitív-
nak tartja ezt az egész prog-
ramot: a partneriskolák kap-
csolattartása és a gyerekek 
szempontjából az élő idegen 
nyelvek gyakorlása, a világlá-
tás lehetősége szempontjából. 
Figyelemfelhívási célját is fel-
tétlenül elérte. Nem utolsó-
sorban akkor, ha a szerzett 
tapasztalatokat sikerül be-
építeniük iskolai és otthoni 
mindennapjaikba is.
 Gimnáziumunk projektve-
zető tanárai pedig azt sze-
retnék, ha ősszel sikerülne 
megrendezni a három nyelven 
megjelenő novellaantológia 
ünnepélyes könyvbemutató-
ját, Lackfi  János költő meg-
hívásával (akinek a verseit a 
projekt témáihoz többször is 
felhasználhatták). Ennek ter-
mészetesen még anyagi feltét-
elei is vannak, de igazán méltó 
helyi lezárása lehetne e nem-
zetközi programsorozatnak. 

B.G.

Válassza a pénztárcakímélő kényelmet!

Monor lakó- és 
pihenőövezetében 
energiatakarékos 
fűtésű és hűtésű  
új társasházi 
lakások eladók.

Telefon: 30/548-5462

y

Telefon: 30/548-5462

Zöld otthonok!
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„– Halló, szerkesztőség? A Kistói út közelében lakom. A parkban, ahová 
játszani járnak a gyerekek, egész nyáron ott hevert egy döglött ló. Aztán 
már csak a csontváza.” – írta a Pest Megyei Újság egy 1981-es száma.

ÉLETKÉPEK ANNO
Ilyen volt a világ és mi

A Pest Megyei Hírlap és helyi mutációi, 
így Monor és Vidéke a kilencvenes évek 
elejéig létezett. Később több próbálko-

zás is volt a megyei napilap feltámasztásá-
ra, de mindegyik kudarcba fulladt, ma Pest 
megye (és Budapest) az egyetlen, amelynek 
nincs saját napilapja. A megyei újság koráb-
bi számai azonban fellelhetők, így hát – kis 
nyári lazaságot megengedve a Monori Strá-
zsának – szemezgettünk a húsz-harminc éve 
megjelent írásokból. Természetesen tisztában 
vagyunk azzal is, hogy nincs elavultabb a 
tegnapi újságnál, ilyen időtávlat pedig még 
nem igazán történelem. De ha olvassuk, azért 
mégiscsak rácsodálkozunk, hogy néha milyen 
mások, néha pedig mennyire ugyanolyanok 
vagyunk, mint három évtizede.

Nyári szünet

„A Monor és Vidéke keddi számában arról 
írtunk, hogy a nyári szabadságok miatt sok 
élelmiszerüzlet bezár, nagy területek marad-
nak ellátatlanul, a vásárlók ide-oda vándo-
rolnak, hogy nyitva tartó boltot találjanak. 
A Cegléd és Környéke Élelmiszer-kiskereske-
delmi Vállalat munkatársa elmondta: mun-
kaerőhiánnyal küzdenek, olyannyira, hogy 
ha egy-egy üzletből szabadságra mennek a 
dolgozók – a kereskedők közül sokan kisgyer-
mekes anyák, márpedig ha a bölcsődék, óvo-
dák, iskolák nyári szünetet tartanak, nekik 
is otthon kell maradniuk – nem tudnak he-
lyettük mást állítani. A nyugdíjasok pedig 
nemigen vállalnak helyettesítést, bár min-
den alkalommal megkeresik és felkérik őket 
erre. Megterheléssel, nagy fáradsággal jár 
a hetekig tartó helyettesítés, erre már nem 
vállalkoznak.”

Süket maga?

„Megérkezett a Forrás áruház élelmiszerosz-
tályára szombaton a kenyér, egyféle, kétkilós, 
válogatási lehetőség nem volt. Egy vásárló át-
szólt a pulton, kért egy kilót, s miközben az 
eladó felvágta a kenyeret, így folytatta:
 – Hé, süket maga? Mert ha süket, men-
jen el a fülészetre és mosassa ki a fülét! Nem 
hallotta, hogy frisset kértem?
 Az eladó nyelt egyet, majd még egyet, ne-
hogy ő is olyat szóljon… De hát tegnap is ki-
bírta válasz nélkül, amikor egy másik vásár-
ló így üdvözölte az eladókat:
 – Na mi van, bányarémek?!”
 
Az egyetlen

„Éjszaka van. Az ügyeletes orvos elteszi a fecs-
kendőt, becsukja a táskáját, és azt mondja: 
 – Remélem, most már nem lesz semmi 
baj. Ha mégis, egy óra múlva feltétlenül ér-
tesítsenek, telefonáljanak az ügyeletre.
 A telefonról éjszaka minden monorinak, 

akinek szüksége lenne rá, az jut eszébe: hol 
van a lakásához legközelebbi készülék? A vá-
lasz egyetlen szó: messze. Monor nagyköz-
ségben ugyanis egyetlen nyilvános telefonfül-
ke található, a vasúton túl, a telepi kisposta 
előtt. Sehol másutt.”

Mozi minden városban

„Még a vakáció megkezdése előtt mozibérle-
tet vásárolhattak a monori iskolások a jegy-
eladással megbízott tanároktól. Kalandfi lme-
ket és mesefi lmeket vetítenek délutánonként 
a fi lmszínházban. Élnek is a lehetőséggel a 
gyerekek, kicsiket és nagyokat egyaránt szép 
számban vonzanak a vetítések.”

Veszélyes a fagyi

 „Imbolyog három kapatos férfi  a főtéri Fészek 
vendéglő felé: nagy, kicsi, legkisebb. Pálinka-
felhő szálldos körülöttük. A Hangulat presz-
szóból fagyis tölcsérekkel kifelé tartó gyerekek 
láttán a legalacsonyabb férfi  megszólal:
 – Nem veszünk inkább mi is fagylaltot?
A nagy döbbenten néz rá:
 – Meg vagy te zavarodva? Tudod, hányan 
megdöglöttek már attól?!”

A döglött ló

„– Halló, szerkesztőség? A Kistói út közelé-
ben lakom. A parkban, ahová játszani járnak 
a gyerekek, egész nyáron ott hevert egy dög-
lött ló. Aztán már csak a csontváza.
 – Igaz, ezt már más is panaszolta.
 – Azt is elmondták, hogy néhány környék-
beli ott veri agyon a kutyáját? A saját sze-
memmel láttam, hogy egy illető kikötötte a 
házőrzőjét egy láncra, és addig ütötte, amíg 
lélek volt benne.
 – Szólt neki?
 – Az ember nem szívesen avatkozik bele 
ilyesmibe…”

Mikor megy Pestre?

 „A monori vasútállomás főnöke, Ellenpacher 
Lajos volt a fültanúja a következő párbeszéd-
nek utas és vasúti pénztáros között. Azóta 
sem tudja elfelejteni.
 – Mondja, mikor megy Pestre?
 – Én? Én nem megyek Pestre.
 – Nem maga, hanem a vonat!
 – Ja, az öt perc múlva.
 – És a következő?
 – Az is öt perc múlva.
 – És utána?
 – Megint öt perc múlva.
 – De hát nem tehervonatra gondoltam! 
Személyvonat mikor megy?
 – Öt perc múlva.
 – És mindenütt megáll?
 – Miért, maga mindenütt le akar szállni?”

Kikötözött gyerek

 „– Halló, szerkesztőség! Van most egy kis 
idejük?
 – Igen. Miről van szó?
 – Valaki menjen már el a gyermekruhá-
zati bolt elé, nézze meg, kikötöttek a kerék-
pártartó korláthoz egy gyereket!
 Rohanás. A vaskorláthoz támasztva női 
kerékpár, csomagtartóján aprócska kislány. 
Derekán öv-féle, áthurkolva a korláton. Ha a 
gyerek mozgolódásától a bicikli eldől, a kicsi 
ott marad lógva, ég és föld között. Jön az 
anyja, dúltan visszakérdez: na és, mi köze 
hozzá?!”

Narancs van?

„Bement a vásárló a minap a Jászai Mari téri 
ABC-be, ahol néhány narancsot látott egy 
rekeszben. Az eladóhoz fordult a kérdéssel: 
van ebből több is?
 – Fogalmam sincs – hangzott a válasz.
 – Akkor ki tudja? – így a vevő.
 – A boltvezető.
 – És ki a boltvezető?
 – Az Erzsike.
 – És ő hol van?
 – A raktárban.
 – Keressem meg?
 – Keresse.
 A raktárban szállítómunkások álldogáltak, 
ők igazították útba a vásárlót:
 – Az Erzsike ott van bent valamelyik ajtó 
mögött.
 A szállítók egyike olyan készségesnek bi-
zonyult, hogy még be is kurjantott Erzsike 
feltételezett tartózkodási helyére:
 – Van narancs?
 – Van! – jött a válasz.
 – De nem nekem kell, vevőnek lesz!
 – Vevőnek nincs! – kurjantott vissza a 
boltvezető. Így sommásan, a vevő füle hal-
latára, tudomásra hozva: a fontossági sor-
rendben az utolsó helyen szerepel.”

Sanyi munkahelye

„Két asszony üdvözli egymást a főtéren.
 – De rég láttalak! Hogy vagy mostanában?
 – Hát, nem valami jól. Megszűnt a Sanyi 
munkahelye. Hónapok óta nem dolgozik. Az 
én fi zetésemből tengődünk.
 – Miért nem keres valami munkát?
 – Nem akar. Azt mondja, jó neki otthon. 
Legalább jól kipiheni magát. Én meg dolgoz-
hatok helyette is, szakadásig.
 – És te miért nem vágod pofán, hogy ki-
essen neki a szeme?!”

Koblencz Zsuzsa



Augusztus |  2011. 08. 02.  Monori Strázsa  |  11

Közösség

Hirdetés

 

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Kft.
KÉTHETES INTENZÍV KRESZ TANFOLYAM INDUL

AUGUSZTUS 8ÁN 17 ÓRAKOR

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
MEMO HOBBI ÁRUHÁZ
Nyitva: H–P: 7.30–19.00,  Szo: 7.30–14.00, V: zárva

Állateledel  
és felszerelés

szaküzlet
Monor,  
Ady Endre 
út 47–49.

Augusztusi  

akció!
Vitto 1250 g konzerv kutyáknak   235 Ft.
Pórázok és nyakörvek 10% kedvezménnyel.

Turbó 10 kg kutyaeledel   1320 Ft.
Minden cicaalom 10% kedvezménnyel.

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyar-
országi Regionális Egyesülete értesíti a 
Monoron és környékén élő tagjait, hogy 
az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesü-
lete közreműködésével Monoron a Vi-
gadó épületében (Monor, Kossuth La-
jos u. 65-67.) keddenként 11 és 14 óra 
között ügyfélfogadást tartanak. Ilyen-
kor a sorstársak tanácsot, információt 
kaphatnak sok mindenről, ami őket ér-
dekli. Javasolják, hogy éljenek a fogadó 
órák lehetőségével, lépjenek be tagként 
egyesületbe, ezzel is a helyi összefogást 
erősítve. Ajánlják mindenki fi gyelmé-
be, hogy rendeljék meg országos szövet-
ségük lapját, a Humanitást, amely bár-
mely postahivatalban előfi zethető. Sok 
információhoz juthatnak az érdeklődők 
az egyesület honlapján is, melynek címe: 
mkmore.mentha.hu.

Idén január 8-án a Borzsák Endre Ha-
gyományőrző Egyesület jótékonysági es-
tet rendezett Monoron. Úgy tervezték, 
hogy a bevételből az egyesület három 
csángó keresztgyermekét nyaraltatnák 
Magyarországon. A terv sikerült, júni-
us 24-től július 2-ig Alexandra, Dani és 
Krisztián felejthetetlen napokat tölthe-
tett hazánkban. Az egyesület ezúton is 
köszöni a támogatók segítségét, nélkü-
lük ez nem jöhetett volna létre.

B.E.H.E

Fogadóóra mozgáskorlátozottaknak

Megvalósult, amire gyűjtöttek!
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Akció! 

Minden hónap 10-től 15-ig! 

15% kedvezményt adunk 

a könyvekre és a CD-kre! 

Ha könyvet szeretne,  

nálunk keresse!

Tel.: 06-29/413-724
Monor, Bajcsy-Zs. u. 4. 

Dohányáru, kávé és hűtött üdítők kaphatók.

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva tartás: H-Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12

Kis- és kedvtelésből tartott állatok teljes körű belgyógyásza-
ti, sebészeti ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, bélsárvizs-
gálatok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

Veszettség elleni oltás 
és mikrochip beültetés 

rendelőnkben  
folyamatos!

Tintapatronok
Lézerkazetták
Színes és ff (A3-as is) 

nyomtatás, másolás, laminálás.  
Névjegykártya, spirálozás, faxolás. 

www.tonervaros.hu

Az utazónak, aki gyakran megfordul a monori vasútállomáson, 
és annak aluljárójában, nem kell cirkuszba járnia. Ezen a helyen 
garantáltan annyi artistamutatványt láthat, amennyit csak akar.

JEGYZET
Aluljáró cirkusz, világszám!

Elég egy negyedórácskát 
töltenie a lejáró bejá-
ratánál, máris kezdhet 

remegni a gyomra egy ősz 
úr mutatványa láttán, aki 
biciklijét a hasán egyensú-
lyozva trappol le és fel a szá-
mos lépcsőfokon úgy, hogy 
közben nem látja, hová lép. 
De a babakocsit – benne a 
szendergő kisdeddel – halált 
megvető bátorsággal lefelé ci-
pelő kismama látványa sem 
mindennapi, különösen ak-
kor, ha egy, a mama szok-
nyájába kapaszkodó kisgye-
rekkel van súlyosbítva.
 A zuhanások és a sikolyok 
úgyszólván mindennaposak.
 – Megmondtam, hogy ne 
indujjá’ el, Zsolti! – üvölti a 
kapatos férfi  a nála is kapa-
tosabb fi atalember után, aki 
azonban már a tizenötödik lép-
csőfokon bucskázik a mélybe.
 A takarító személyzet rez-
zenéstelenül igyekszik eltün-
tetni a betonra száradó vérfol-
tokat. Lassan megszokták.
 Azon a vasárnapi előadá-
son, amikor olyan nagy volt a 

hőség, hogy az is szédült, aki 
különben nem szokott, az alul-
járóban előre borítékolni lehe-
tett minimum egy tragédiát.
 Hogy az aktatáskás, mun-
kásember külsejű fi atalember 
a cipőfűzőjében botlott-e meg, 
vagy csak nem fi gyelt, nem 
tudni. A szép számú közönség 
csak a hatalmas ívű repülés-
re és a csattanásra fi gyelt fel, 
amelynek végén a férfi  ott he-
vert a lépcsősor alján, arccal a 
betonon. Feje körül egyre na-
gyobb tócsába gyűlt a vér, s 
ezt a látványt néhány, amúgy 
is gyakran ott időző fi atal kö-
zelebbről is megszemlélte.
 – Apám, ezt a horrort. 
Tisztára, mint a fi lmeken – 
hörögték.
 Egy család, apa, anya és 
kisgyerek, néhány másodperc-
re ugyancsak megállt, de az 
anya sürgetni kezdte a hala-
dást, mondván:
 – Menjünk már, nem látod, 
hogy félni kezdett a Zolika?
 A jövő-menők között sze-
rencsére akadt egy olyan uta-
zó is, akit annakidején még 

arra tanítottak, mint a 74 
éves Sanyi bácsit, akit nem-
rég a magyar sajtó amiatt 
ünnepelt, mert azonnal a se-
gítségére sietett egy segítsé-
gért kiabáló hölgynek. Hogy 
élemedett kora ellenére miért 
tette, arra így válaszolt: „Hát, 
mert engem még arra tanítot-
tak, hogy aki segítségre szo-
rul, annak segíteni kell”.  
 Ez az aluljáróbéli „Sanyi 
bácsi” felliheget a lépcsősoron, 
ment a forgalmistához, szólni, 
hogy hívja a mentőket.
 – Hát ennyi ember közt egy 
se akadt, aki telefonáljon? – 
kapott a fejéhez, majd a te-
lefonjához a forgalmista. 
 Hogy ne hagyjuk kétségek 
közt az olvasót, megkérdeztük 
a monori mentőállomás vezető-
jét, Molnár Tam ást, sok dolguk 
akad-e ebben az „aluljáró-cir-
kuszban”. Azt nem mondhat-
ja, hogy mindennaposak a ri-
asztások – válaszolta – de jó 
néhányszor megfordulnak ott.
 Mi meg erre már csak any-
nyit tudunk mondani: ollé!

Koblencz Zsuzsa
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Helytörténet

Előző cikkünkben írtunk arról, hogy Monoron 1867. 
június hóban megalakult a Monor Városi Honvédegylet, 
melynek 1870-re 56 altiszt és közkatona lett a tagja. 

VISSZATEKINTÉS

A monoriak viselt dolgai  XXXVIII.
A „Liber” gróf

Az egylet első elnö-
ke Bu ro Dániel had-
nagy, a komáromi 

vár egykori védője. Rövid 
idő után az elnöki tisztségre 
gróf Wartenslében Ágostont, 
Kossuth Lajos egykori alez-
redesét kérték fel. Buro Dá-
niel jegyzőként folytatta az 
egylet szolgálatát. Ki is volt 
ez az új elnök, az akkor már 
a farkasdi birtokán élő, ha-
zafi as szellemű főúr?
 Nagyapja, Wartensleben 
Vilmos Westfáliából, az exteni 
várkastélyból került Porosz-
országba, majd Ausztriába, 
ahol magas katonai pályá-
ra emelkedett. Már az erdé-
lyi osztrák seregek táborno-
kaként vette feleségül Teleki 
Klára kisasszonyt, s egyben 
Gyömrő, Farkasd, Vasad bir-
tokok tulajdonosa lett. 1791-
ben nyerte el a magyar ál-
lampolgárságot. Fia, Károly 
1780-ban született Gyömrőn. 
Az ő neje Podmaniczky Amá-
lia. E házasságból született 
W. Ágoston (1804. nov. 11.) 
és W. Ida leánytestvér, akit 
Ráday László vett feleségül. 
(Ágoston ifjúkori életére nagy 
hatással volt a család gya-
kori vendége, Kazinczy Fe-
renc.)   

 Ágoston 1822-ben a kato-
nai pályát választotta. Az 
osztrák Walfmoden huszá-
roknál jutott el a hadnagyi 
rangig, de 1828-ban lesze-
relt, s Pesten, reform kö-
rökben élt társadalmi életet. 
A báji Patay Pál – gombai 
földbirtokos – leányát, Bor-
bálát 1830-ban vette felesé-
gül. Nyolc gyermekük szüle-
tett, akik köréből Amália és 
Jolanda, szép hajadonná fel-
serdülve, 1847-ben még Pe-
tőfi  Sándor érdeklődését is 
felkeltette.
 Wartenslében Ágoston 
1848-ban civilként csatlako-
zott Kossuth seregéhez, ahol 
őrnagyi rangban, Klapka ez-
redes szolgálatában védte 
Tokajt. 1849 februárjában 
Dessewff y Arisztid ezredes-
sel, Gyöngyösnél értek el je-
lentős hadisikereket. 1849 
márciusában a kormányzó 
felkérésére az őrnagy He-
vesben új, kétszáz fős lovas 
egységet toborzott, amely az 
Attila huszárezredben vett 
részt a hatvani ütközetben. 
Júliusban alezredessé nevez-
ték ki, s dandárparancsnok-
ként küzdött a temesvári üt-
közetben. Borosjenőn tették 
le a fegyvert. Mint fogoly ka-

Tabac 
Dohány, ajándék
Elektromos cigaretták, 
patronok, kiegészítők, 
széles választéka bevezető 
áron 15% kedvezménnyel.
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

Modern és antik 
bútorok javítása, 

felújítása.

Autó-,  
ajtókárpitozás.

Ingyenes  
felmérés és  

szállítás.
Viszkok István
Liliom u. 70/a

viszkok@monornet.hu
www.v-karpitos.hu

06-20/33-78-205

Kárpitos  
műhely 

Monoron

b

felmérés és
szállítás.u. 70/a

onornet.hu
rpitos.hu
-78-205

hu

        M
egnyílt!

Jótékonysági hangversenyt ad a Vigadó 
dísztermében Pitti Katalin opera-énekes-
nő és Kassai István zongoraművész, mely-
nek bevételét a Monori Gondozási Központ 
javára ajánlják fel.
 A Gondozási Központ megsegítésére ren-
dezett koncert a Liszt-emlékév alkalmából, 
a Liszt Ferenc és kortársai címet kapta. Ám 
a neves zeneszerző művein kívül Erkel Fe-
renc, valamint Franz Schubert darabok 
is hallhatók lesznek Pitti Katalin és Kas-
sai István előadásában. A művészek meg-
lepetéssel is várják a közönséget, a komoly 
zeneművek mellett várhatóan könnyedebb 
dallamok, közkedvelt operett részletek is 
felcsendülnek majd. A hangverseny szerve-
zője a Csányi Valéria által alapított Bu-
dai Művészház Alapítvány, amely a hang-
verseny költségeit fedezi.
 – Kassai István három éve, Pitti Katalin 
a kezdetek óta tanít a Budai Művészházban, 
és az alapítvány kuratóriumi tagja. Mind-
két művész gyakran ad jótékonysági kon-
certet, szívesen vállalták, hogy fellépésükkel 
segítik a Monori Gondozási Központ műkö-
dését és munkáját – tájékoztatta lapunkat 
Lázár György, a Budai Művészház Alapít-
vány kuratóriumi elnöke. – Habár többször 
dolgoztak már együtt, közös hangverseny-
ük még nem volt, így ebből a szempontból 
premiernek tekinthető a monori koncert.
 A szeptember 10-én, 18 órakor kezdő-
dő jótékonysági hangversenyre teljes áru 
és nyugdíjas belépőjegyek mellett támo-
gatói jegyek is vásárolhatók a Vigadóban, 
a Monori Gondozási Központban, az Írisz 
Optikában és a Kiss Optikában.

M.A.

AZ IDŐSEKÉRT

Pitti Katalin koncert

Hirdetés

tonatiszt Aradra került. No-
vemberben halálra ítélték, 
majd kegyelemből, mivel ci-
vilként lépett be a magyar 
honvéd seregbe, 18 évi vár-
fogságra enyhítették a bün-
tetést. (Egy uralkodói kihall-
gatáson a gróf 6 éves leánya, 
Ilona „oda somfordálva” a 
császár kezébe adta a ke-
gyelmi kérvényt.). Ám 1850-
ben kiszabadult Kufstein vá-
rából. Haláláig (1875. szept. 
19.) a farkasdi pusztán még 
ma is álló családi vadászkas-
télyban gyűjtötte emlékeit – 
német neve dacára is – a leg-
magyarabb főurak egyike.
 A Teleki és a Wartenslében 
család dicsőségét a gyömrői 
református templomban egy 
dombormű hirdeti, melyet 
báró Vay Dánielné, született 
Wartenslében Eszter készít-
tetett 1800-ban, kisfi a és szü-
lei síremlékének. (Antonio 
Canova világhírű olasz szob-
rász alkotása.)
 A monori újság írja 1905-
ben: „a Liber gróf min-
dig reménykedett, szünte-
len conspirált, bizton várta 
Kossuthot és a szabadság-
harc megújulását. Ki ne em-
lékeznék (az idősebb monori 
polgárok köréből) a mulató 
farkasdi Liber grófra, kinek 
az egyszerű, egyenes oldalú 
fakó kocsija néha napján har-
mad napig ott állott befogva 
a piactéri kávéház előtt. …)
 A Monor Városi Honvéd-
egylet elnökét, a szabadság-
harc hősét egyaránt tiszteljük 
a gombai és a gyömrői polgá-
rokkal közösen. S a „Kedves” 
grófra emlékezve: szeretettel 
köszöntjük a még köztünk 
élő ükunokáját, Polyák Má-
ria nyugdíjas tanárnőt.
 Forrás: Rakó József: A 
kedves gróf. Bp., 2001 (fele-
lős kiadó: Lakatos Tibor lel-
kipásztor, Gyömrő); Mo nor-
kerületi Lapok 1901–1914; 
Csiperke. Gombai havilap, 
1999–2005, dr. Erdélyi La-
jos cikksorozata.

Dr. Dobos György, a hely-
történeti kör elnöke
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Kultúra

A Vigadó Nonprofi t Kft. alapító okirata szerint közhasznú és vállalkozási tevékenységet folytat. 
A tevékenységének ellátásához, a Kossuth Lajos utca 65-67. és a Bocskai utca 1. szám alatt 
található ingatlant Monor Város Önkormányzata a társaság üzemeltetésébe adta. 

TÁJÉKOZTATÓ
A Vigadó Nonprofi t Kft. 2010. évi munkájáról

A működéshez szükséges 
alkalmazottak rendel-
kezésre állnak, az al-

kalmazottak száma nőtt, a 
vállalkozási tevékenység bő-
vülése következtében.
 A Társaság fő tevékenysé-
gei a következők: rendezvé-
nyek, programok, vetélkedők, 
kiállítások szervezése; szak-
körök, klubok működtetése; 
együttműködés a helyi civil 
szervezetekkel; házasságkö-
tések szervezése, szertartások 
lebonyolítása; tanfolyamok 
szervezése; jegyiroda mű-
ködtetése; iroda, terem bér-
beadása; étterem üzemelte-
tése.

Folyamatos megújulás

Több mint hároméves köz-
hasznú tevékenységünk so-
rán lehetőségünk nyílt ha-
gyományt teremteni több 
rendezvény esetében is, de 
szem előtt tartjuk, hogy min-
den évben megújuljunk, min-
dig szervezzünk, mutassunk 
valami újat a város és a kör-
nyék lakosságának, amellyel 
fenntartjuk érdeklődésüket 
rendezvényeink iránt.
 Tavaly már programfüze-
tünk is új formában jelent 
meg, amely több informáci-
ót tartalmazott egy-egy ese-
ményről az olvasóknak. 
 Rendezvényeink összeállí-
tása során igyekszünk vala-
mennyi korosztály érdeklődési 
körét fi gyelembe venni, mű-
fajok sokszínűségét kínálni. 
 2010-ben láthatott, hall-
hatott a közönség operettet, 
dzsesszt, komolyzenét, iro-
dalmi összeállítást, népzenét, 
irodalomtörténeti előadást, 
meseelőadást, színházi elő-
adást, ragtime zenét, szó-
rakozhatott a különböző 
táncházakban, mulathatott 
a nyugdíjas kulturális ta-
lálkozón, a szüreti bálon, 
versenyezhetett a sakkver-
senyen, gyönyörködhetett 
kiváló képzőművészeti al-
kotásokban. 

Középpontban a gyermekek

Kiemelt fi gyelmet fordítot-
tunk a gyermekekre. Először 

szerveztük meg a civil szer-
vezetekkel együttműködve 
a városi gyermeknapot. To-
vábbá színvonalas műsort 
kínáltunk részükre, példá-
ul Halász Judit, a 100 Folk 
Celsius, a Kolompos Együt-
tes és a Bojtorján együttes 
részvételével. Több kézmű-
ves foglalkozásra invitáltuk 
a kicsiket; a nyáron egy hé-
ten át, művészek közremű-
ködésével táboroztattunk a 
Művelődési Házban.
 2010-ben is helyet adtunk 
a Pest megyei ifjúsági hang-
verseny sorozatnak, amelyen 
fellépett a Pest Megyei Szim-
fonikus Zenekar, a Kolompos 
Együttes és az Állami Ba-
lettintézet növendékei. Alkal-
manként 250 gyermek vett 
részt az előadásokon.

Ünnepnapokat szerveztünk

Megszerveztük az állami és 
nemzeti ünnepeket, megem-
lékeztünk a házasság világ-
napjáról és az idősek világ-
napjáról, a kommunista 
diktatúra áldozatairól, a 
világháborúk áldozatairól. 
Ünnepséget szerveztünk a 
pedagógus és Semmel weis-
napon. Meghitt ünnepség-
sorozatot szerveztünk ka-
rácsony előtt az adventi 
vasárnapokon.

Közösségeket teremtünk

Szoros kapcsolatot tartunk a 
szakköreink, klubjaink, tan-
folyamaink vezetőivel, rész-
vevőivel. 
 Intézményekkel, civil szer-
vezetekkel, egyházakkal 
partneri viszonyban állunk. 
Segítjük egymás munkáját, 
rendezvények szervezését. 

Ezúton is köszönjük min-
den segítőkész embernek a 
munkáját, akik önzetlenül 
együtt dolgoznak velünk, hi-
szen nélkülük nagyon sok 
rendezvényt nem tudnánk 
megszervezni!
 Nagy sikert aratott a 
nyugdíjasok számára szer-
vezett internet tanfolyam, 
amely egész évben folyama-
tosan tartott. Ősztől várjuk 
az újabb jelentkezőket! 
 Saját programfüzetünk 
mellett, kezdeményezésünkre 
és közreműködésünkkel ké-
szült el Monor városát be-
mutató marketing kiadvány, 
„Jó itt élni!” címmel.

Jegyértékesítés

Szolgáltatásunk bővült a 
Ticketportal internetes jegy-
iroda működtetésével. Ennek 
segítségével a székhelyünkön 
több száz országos, illetve 
külföldi rendezvényre, szín-
házakba, koncertekre, feszti-
válokra is árusítunk belépő-
jegyet, valamint ugyanezen 
az értékesítő rendszeren ke-
resztül a Vigadóban meg-
rendezésre kerülő, belépő-
díjas programokra is bárhol 
az országban lehet jegyet vá-
sárolni.

Állandó partnereink

Különböző termékbemuta-
tókhoz – kizárólag olyanok-
hoz, amelyek egészségmeg-
őrző célt szolgálnak – bérbe 
adtuk a termeket, valamint 
több alkalommal konferen-
ciáknak is helyet adtunk. A 
Computer System Bt.-vel, a 
Démásszal, a Közép Magyar-
országi Regionális Egészség-
biztosító Pénztárral is ha-
tározatlan idejű szerződést 
kötöttünk internet kávézó 
és könyvesbolt, illetve ügy-
félszolgálat üzemeltetésére a 
Vigadó épületén belül. Vala-
mint szintén itt működik, a 
TÖKT, a Strázsa és a Régió 
újság szerkesztősége, vala-
mint a hegyközség és az ál-
dozatvédelmi iroda.
 A helyi és környékbeli mé-
diumokkal jó munkakapcso-
latot tartunk. Aktuális prog-

ramjainkról rajtuk keresztül 
is rendszeresen tájékoztatjuk 
közönségünket.
 Kapcsolatot tartunk a kis-
térség nevelési-oktatási in-
tézményeivel, a térség köz-
művelődési intézményeivel. 
Rendezvényeinkről folya-
matosan tájékoztatjuk őket, 
igény szerint helyet biztosí-
tunk programjaikhoz. 
 Valamennyi rendezvényünk 
plakátját eljuttatjuk a helyi 
intézményekhez, kihelyezzük 
a hirdetőtáblákra, jelentő-
sebb rendezvényeinkről kü-
lön szórólapot készítünk és 
terjesztünk. 
 Társaságunk igyekszik 
minden pályázati lehetősé-
get kihasználni. Az elnyert 
támogatások összege a 2010-
ben összesen 790 ezer forint 
volt. 

A Vigadó Étterem

Vállalkozási tevékenységünk 
a 2010. szeptemberétől je-
lentősen kibővült a Viga-
dó  Étterem üzemeltetésé-
vel. Az étterem felújítására 
több mint 10 millió Ft-ot 
fordítottunk.
 Az étteremet csupán a 
rendezvények kiszolgálásá-
val nem lehetne fenntartani. 
Ezért alakítottuk ki a menü-
kiszolgálást, hétköznapokon 
ebédidőben.  Jelentős bevétel 
származott 2010-ben a kü-
lönféle céges rendezvények, 
osztálytalálkozók, progra-
mok szervezéséből is. Az ét-
teremben tilos a dohányzás, 
ez ugyan csökkenti a szeszes-
ital forgalmat, de a minőség 
megóvását szolgálja. Erre át-
hidaló megoldás a nemrég 
megnyitott terasz.
 Ezúton is köszönjük mind-
azoknak, akik megtiszteltek 
minket bizalmukkal és rend-
szeresen látogatták rendezvé-
nyeinket, vendégeink voltak 
az étteremben!
 Várjuk önöket továbbra is 
sok szeretettel!
 Társaságunkról, program-
jainkról, tevékenységeinkről 
naprakész információk talál-
hatóak honlapunkon, a www.
vigadokft.hu címen.

Hanzelik Andrea

Tavalyi mérleg
A Vigadó Nonprofi t Kft. 2010-es mérleg-
adatai: saját tőke: 7258 E Ft, jegyzett 
tőke: 3000 E Ft, közhasznú tevékeny-
ség bevétele: 48 327 E Ft, vállalkozási 
tevékenység bevétele: 15 687 E Ft, ösz-
szes bevétel: 64 014 E Ft, összes ráfor-
dítás: 62 945 E Ft, adózás előtti ered-
mény: 1068 E Ft.

„Rendezvé-

nyeink össze-

állítása során 

igyekszünk 

valameny-

nyi korosztály 

érdeklődé-

si körét figye-

lembe ven-

ni, műfajok 

sokszínűsé-

gét kínálni.”

„Ezúton is 

köszönjük 

mindazok-

nak, akik 

megtisztel-

tek minket 

bizalmukkal 

és rendszere-

sen látogat-

ták rendez-

vényeinket, 

vendégeink 

voltak az ét-

teremben!”
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Sporthírek

Hirdetés

Bajnokok lettek az öregfi úk! 2. hely a villámtornán
Július 17-én, vasárnap 15 órától négycsapatos 
jubileumi labdarúgótornával ünneplte fenn-
állásának 110. születésnapját a Monori SE. 
Az eseményen az NB III-ban szereplő ha-
zai együttes mellett az NB II-ben szereplő 
Újpest, a Videoton-Puskás Akadémia, va-
lamint a BKV Előre csapatai vettek részt, 
melyek rövidített, 2x25 perces játékidejű ta-
lálkozókat játszottak egymással.
 A két elődöntőben 2-1-re győzött Vide-
oton Puskás-Akadémia az Újpest II ellen, 
míg döntetlen játszott, majd tizenegyesek-
kel 3-1-re diadalmaskodott a Monor SE a 
BKV-val szemben.
 Ezután bemutató mérkőzésen lépett pályá-
ra egymás ellen az elmúlt idény két monori 
aranyérmes együttese, az U13-as korosztály 
és a helyi öregfi úk csapata, majd a helyosz-
tókkal folytatódott a nap.
 A harmadik helyet végül az újpesti csapat 
szerezte meg 2-1-es eredménnyel. A döntő-
ben a Monor SE a Videoton Puskás Akadé-
miával lépett a gyepre. A mérkőzést végül 
kemény játék mellett  0-2-re elvesztette a 
hazai csapat. Míg az Videotonnak az Újpest 
II ellen még arra is volt energiája, hogy ki-
mondottan látványosan és szórakoztatóan 
játsszon, addig a döntőben a monoriak már 
feladták nekik a leckét, gyakran sikerült rá-
kényszeríteni akaratukat az „akadémistákra”. 
Sajnos a győzelmet mindennek ellenére sem 
sikerült összehoznia a hazai csapatnak.

Mindenki számára elérhető szakképzési lehetőség esti és nappali 
tagozaton a Mihály Dénes Szakképző Iskola monori telephelyén.  

Akár több szakmát is szerezhet!

Mihály Dénes  
a TELEHOR feltalálója. 1919-ben született meg a 
„Telehor”, egy szeléncellával és húros oszcillográffal 
működő szerkezet, amely már akkor alkalmas volt 
állóképek közvetítésére akár több kilométerre is.

Telehor = távolbalátó

Alapfokú
Irodai asszisztens

Szeretné megtartani a munkahelyét?
Irodában szeretne dolgozni?
Szeretné megtanulni a számítógép 
használatát?  Ez az Ön szakmája!

Középfokú
Informatikai

rendszergazda – CISCO
Válassza ezt a szakmát, ha mindent
tudni akar a hálózatokról, a 
számítógéprendszerekről, 
biztonságról!

Ügyviteli titkár
Legyen Ön a cég lelke! Informatika, 
gépírás, protokoll egy szakmán belül.  

 Jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző
Egy vállalkozásnak szüksége van 
olyanokra, akik tisztában vannak azzal, 
hogy milyen feladatokat kell elvégezni 
a cég működésének érdekében.

Felsőfokú
Pénzügyi szakügyintéző
– Társadalombiztosítási
és bérügyi szakelőadó

Vállalkozásoknak, szervezeteknek 
szüksége van olyan munkatársakra, 
akik jártasak a számvitelben, ismerik 
a pénzügyi fogalmakat, esetleg a 
bérszámfejtésben is jártasak.

Nappali tagozat:
Statisztikai és gazdasági ügyintéző  
(1 tanév) Közreműködik a vállalkozások 
létesítésével, működésével, pénzügyeivel 
kapcsolatos döntések előkészítésében, 
a statisztikai adatok gyűjtésében, 
rendszerezésében. A számvitel területén 
is jártassággal bír.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző (1,5 
év) Biztos megélhetésre számíthat, és 
lehetősége lesz akár a vállalati, akár az 
állami szektorban való elhelyezkedésre. 
Ha pedig továbbtanul mérlegképes 
könyvelő tanfolyamon, akkor akár saját 
könyvelőirodát is működtethet!

Szükséges feltételek:

Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 előtt végzetteknek 8 általános) évfolyam 
elvégzése. Közép és felsőfok esetén: érettségi vizsga.

A részletekről és a feltételekről érdeklődjön a 06 (70) 933-6300 telefonszámon!  
Jelentkezni lehet Szojár Magdolnánál a 06 (70) 605-2621-os telefonszámon, illetve 

Monor, Kossuth L. u. 98.

A 2010/11 Monor és Vidéke Öregfi úk Baj-
nokság győztese a monori (G)old Boys 
csapata lett. 
 A gárda az egész szezonban vezette a 
tabellát, így megérdemelten végzett az első 
helyen. A csapat által összesen rúgott 130 
gólból Füle Balázs 43-at szerzett, így ez-

zel ő lett a bajnokság gólkirálya. A csa-
pat köszöni a támogatók segítségét: Arany 
Ászok, Szabó László 100 Ft-os boltja, Ko-
vács Péter Toyota autókereskedése, Lo-
vas Sándor Állomás péksége, Farkas Fe-
renc Állomás hentesboltja.

VarróZ

 Felső sor: Varényi L. szöv. képv., Fórizs S. szöv. képv., Vágó L., Burján S. edző, Fehér T., Var-

ró Z., Buzás S., Gergely I., Bokros S., Szigeti Zs., László S., Heckenast K., Kajli I., Földvárszki.  

Alsó sor: Csóti Z., Kajli Z., Magócsi Z., Rikter Gy., Koltai T., Fülöp I., Árvai Z., Jarábik J., Kiss Gy. 

Csapattársak voltak, de a képen nem szerepelnek: Füle B., Somogyi J., Magda G., Katona L., Papp J., Rendek K., Szabó L.
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Tüzifa eladó! Tölgy, bükk 1 méteres 1900 
Ft/q, gurigában 2100 Ft/q, akác guriga 2400 
Ft/q. Tel.: 06-20/ 343-1067

Figyelem! Budapest belterületén, Soroksár 
és Pestimre között 2200 m2-es, két ingatlan 
kialakítására is alkalmas, átminősítés előtt 
álló telek tulajdonostól eladó 3 M Ft-ért. 
Tel.: 06-30/467-7216

Kőműves vállalja régi házak, járdák, keríté-
sek munkáját (Viacolort is).
Érdeklődni: 06-20/324-1302

Monoron a piactérrel szemben 70 m2-es 
helység üzletnek, vagy irodának kiadó! 
Érd.: 06-20/917-9879

Kiadó Monor központjában 100 m2-es szép 
lakás, kulturált környezetben. 
Érd.: 06-20/9-586-187

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

Monoron 65m2-es (2 szoba + nappali),  új 
építésű házban alacsony rezsivel, új fenyő 
bútorokkal igényeseknek, ALBÉRLET kiadó! 
Tel.: 06-30/949-5757 vagy 06-70/633-6201

Megnyitott az Online Ent Webshop infor-
matikai hardware és software webáruház. 
Kérem tekintse meg kínálatunkat 
a www.entwebshop.hu-n.

Fűkaszálás, fadarabolás. 
Tel.: 06-30/824-0115

Padló és fal burkolást vállalok Monoron. 
Tel.: 06-30/913-3366

Üzlethelyiség kiadó Monoron a főúton. 
Tel.: 06-30/934-0217

A Szterényi József Szakközépiskola és 
Szakiskola igazgatója matematika-infor-
matika és testnevelés szakos tanárokat ke-
res, egyetemi végzettséggel. A pályázatok a 
hfa@citromail.hu címre küldhetők.

Monor forgalmas főutcáján, az Ady E. úton 
eladó egy 3 szobás, összkomfortos csalá-
di ház 300 négyszögöl telken ir. ár 8,7 M Ft. 
Érd.: 06-70/940-8386

Budapest IX. kerületében 100 m2-es beve-
zetett (17 éve jelenleg is működő) büfé fa-
latozó teljes felszereléssel, 3.9 M Ft ir. áron 
eladó vagy hasonló értékű ingatlanra cse-
rélhető. Tel.: 06-70/607-7337

Lovak bértartása boxban, karámozta-
tással  Monoron a Junior lovardában. Ugró-
pálya használati lehetőséggel 40 ezer Ft/hó, 
ugyanitt lovas oktatás 1500 Ft/fél óra, 
2500 Ft/óra. Tel.: 06-20/598-2520

Manikűr, pedikűr (tyúkszem kiszedés, be-
nőtt köröm, sarokrepedés kezelése) műkö-
röm. Házhoz megyek. Tel.: 06-30/466-6608

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is. 
Tel.: 06-20/467-7693; 06-80/625-647

Figyelem! Budapest belvárosában a Nyu-
gati térnél a Szent István körúton 30m2-es 
udvari üzlethelyiség utcai táblával 60 ezer 
Ft + rezsiért bérbeadó. Tel.: 06-30/467-7216

Lovas tábor Monoron. Augusztus 8-án in-
dul. Napi kétszeri lovaglás, lóápolás, lovak-
kal kapcsolatos munka. Meleg ebéddel és 
uzsonnával várjuk a gyerekeket.
Ár: 21 500 Ft. Tel.: 06-20/598-2520 
(A délutáni órákban hívható.)

Pestlőrincen, a Lőrinc Centerrel szem-
ben az üllői úton 100 m2-es családi ház 150 
négyszögöles telken, autóbeállási lehető-
séggel, felújított állapotban 80 ezer Ft +re-
zsiért kiadó, vagy 17,2 M Ft-ért eladó akár 
vállalkozás, iroda céljára is. 
Tel.: 06-30/467-7216 

Eladó PFT Monojet 3.35 típusú vakológép. 
Új, gyári bemutatógép, garanciával, gyári 
felszereltséggel. Motor: 5,5 KW, elektromos 
csatlakozás: 3x16 A. Megtekinthető Pest 
megyében. Irányár: 1 190 000 Ft+áfa. 
Tel.: 06-30/49-33-799

Apróhirdetések

Ajánló

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett

édesapánk, nagyapánk,
dédnagyapánk, testvérünk 

Galambos József 
temetésén részt vettek, 

sírjára virágot helyeztek. 
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk 

Vas József 
temetésén részt vettek, sírjára az emlé-
kezés virágait elhelyezték. Köszönetün-

ket fejezzük ki dr. Rados Mária háziorvos-
nak lelkiismeretes munkájáért. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítások

E-mail: szekerka.janos@monornet.hu, tel.:

06-30-467-7216, apróhirdetés: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel

RÉG
IÓ

Grafikai Stúdió

Színes névjegykártya 21 Ft/db-tól

250 g-os műnyomó papírra, 

Fekete-fehér 

névjegykártya 11 Ft/db-tól

500 példányban, kifutó nélkül

Szórólapok

terjesztése

2,8 Ft/db-tól

20 ezer db-tól, 10 ezer db-tól 3 FtKiadványszerkesztés

Világítótáblák

Arculattervezés

Embléma, névjegy,

levélpapír 

Újságok, szórólapok, prospektusok,

katalógusok grafikai tervezése, nyomtatása

Reklámtáblák gyártása

Fali és kártya naptárak,

bögrék, pólók, egér-

padok, kispárnahuzatok

stb. rövid határidővel

  Egyedi

ajándéktárgyak

O
fszet és rotációs

nyom
tatás

Molinógyártás

3900 Ft/m
2 -től

10 m
2  felett. 2 m

2  felett 4900 Ft/m
2

Monor,

Kossuth-Bajcsy sarok

(A helytörténeti kiállítás mellett)

Telefon: 06-29-413-124

Mobil: 06-70-429-4306

E-mail:  re
giografika@regiolapok.hu

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-tól 16 óráig

2011. 08. 31-ig

 
 kedvezmény

 a molinók           

    árából!

Akció!

Laminálás, fém ikerspirál kötés,  kötegvágás, 

kapcsozás és még sok minden más.

Poszter, öntapadós fólia,

padlófólia, épületháló

        
és minden más Egyéb nagyméretű 

nyomtatások-10 %

Digitális

nyomtatás

A/3-as méretben 64 Ft/db-tól
Laminálás

A feltüntetett árak az áfát nem
 tartalm

azzák!

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

   Szezonális   
kazán 

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67.,  e-mail:  

info@regiolapok.hu, tel.: 06-29-412-587

Szerkesztőség



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

Aranytartalék

ÖTVÖS-ÉKSZERÉSZ
Monor 4-es főút Tesco-ban

ARANY ÉKSZER  -10%

EZÜST ÉKSZER  -40%
 Az akciók nem összevonhatók, és a napi árváltoztatás jogát fenntartjuk.

%

Nyári árzuhanás!

vá

ZE
áltoztatás jogáál

szev
át fenntartjuk.át fe

MONORONOR

KISS OPTIKA

Computeres szemvizs-
gálat, kontaktlencse 
illesztése és rendelése

Bank- és 
egészségpénztárkártyával  
is vásárolhat.

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

Polarizált, egyfókuszú  
és multifokális  
fényre sötétedő lencsék  
valamint keretek  
30% kedvezménnyel. Részletek az üzletben.

is vásárolhat

P l i ált fók ú

Nyári vásár! 

Szemorvosi vizsgálat! 
Részletek az üzletben!

MO

20 ezer forint  

feletti vásárláskor 

20 perc ajándék

relaxációs  

hátmasszázs 

      helyben!

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

Úriban és Budapesten a XVIII., XVI. és VI. kerületben
 www.monortakarek.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
Kamat: 8,25%       THM: 9,38%
 *A hirdetésben szereplő törlesztő részlet ingatlancélú hitel esetén 
5.000.000.-Ft, 20 éves futamidő mellett érvényes  


