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Kétszer is üléseztek szeptemberben
Önkormányzati hírek

A nyári szünet utáni első soros ülését szeptember 15-én tartotta a képviselő-testület, 
de ezt megelőzően szeptember 1-jén rendkívüli üléssel szakították meg a nyári szünetet.

„2001-ben az 
utak 22 szá-
zaléka volt 

aszfaltozva.”

Folytatás a 4. oldalon

A rendkívüli ülésen mó-
dosították a költségve-
tési rendeletet, amely-

re az első félévi beszámolóhoz 
volt szükség. Változott az ön-
kormányzat vagyonáról, a va-
gyongazdálkodás szabályiról 
szóló, valamint a szociális rá-
szorultságtól függő pénzbeli 
és természetbeli ellátásokról 
szóló rendelet is. Ez utóbbit 
törvénymódosítás miatt kel-
lett megváltoztatni, mivel a 
rászorulóknak a közüzemi tá-
mogatást ezentúl az önkor-
mányzat fogja biztosítani.

Jól tanuló sportolók

A soros ülésen napirend előtt 
Pogácsás Tibor polgármes-
ter átadta a Monor város 
jó tanulója, jó sportolója ki-
tüntetéseket azoknak a diá-
koknak, akik mind a tanul-
mányi, mind pedig a sport 
területén kimagasló eredmé-
nyeket értek el. A beérkezett 
javaslatok közül három álta-
lános iskolás és egy közép-
iskolás részesült a díjban (a 
díjazottakról lásd Test és 
szellem című keretes írásun-
kat). A polgármester megkö-
szönte a felkészítőknek és az 
edzőknek, hogy foglalkoznak 
a város sportolóival, tanulói-
val és megköszönte a szülők-
nek is, hogy ezekben a nehéz 
időkben is vállalják a több-
letkiadást azért, hogy gyer-
mekeik ilyen kiváló eredmé-
nyeket érjenek el.

Kérdések…

Lendvay Endre a Füzes utca 
lakóinak panaszát tolmácsol-
ta, akik szerint az önkor-
mányzat aszfaltos utat ígért 
nekik, ezzel szemben azt a 
telket, ahol az útnak kellett 
volna megépülnie, megvásá-
rolták, a tulajdonos pedig a 

tervezett út helyén kerítést 
épített. Az út jelenleg 4 mé-
ter széles, esős időben szin-
te lehetetlen rajta a közle-
kedés. Mielőbbi intézkedést 
kérnek a helyzet javítása ér-
dekében. 
 A Honvéd utca lakói is az 
utca szilárd burkolattal tör-
ténő ellátását kérik, de más-
honnan is jött hasonló kérés. 
Többen kérik a képviselő-tes-
tületet, hogy ne csupán az 
egyébként is rendezett vá-
rosközponttal, hanem a vá-
ros külső részével is foglal-
kozzanak.
 Zátrok Károly a Kistói 
úti körforgalom elhanyagolt-
sága ügyében szólalt fel. A 
körforgalomnak nem az ön-
kormányzat a tulajdonosa, 
de valahogy hatni kellene a 
közútkezelőre, tegyen vala-
mit, hogy a városba érkezők 
első benyomása ne egy ilyen 
elhanyagolt terület alapján 
alakuljon ki. Vannak olyan 
települések, ahol az önkor-
mányzat nagyon kulturált 
csomópontot hozott létre. 
 Rendkívül szép, kultu-
rált bölcsődét kapott a vá-
ros, amiről az odajárók és 
az avató ünnepségre meghí-
vottak is megbizonyosodhat-
tak már. Többen szóvá tet-
ték azonban, hogy a parkolás 
nem megoldott, a közlekedés 
reggel és délután balesetve-
szélyes a sok autó miatt. A 
tűzoltóságnak is gondot okoz-
hatnak riasztás esetén a par-
koló gépkocsik. A képviselő 
javasolta, hogy a 2012. évi 
költségvetés összeállításánál 
vegyék figyelembe a parkolók 
kialakításának lehetőségét.

…És válaszok

Pogácsás Tibor válaszában el-
mondta, hogy a Füzes utca és 
környéke úthálózatának álla-

pota régi probléma, de a terü-
let tulajdonjogi helyzete nincs 
tisztázva. Az önkormányzat 
lehetővé tette a terület beépí-
tését anélkül, hogy elkészült 
volna a részletes szabályozás 
és az utcák. A kialakult hely-
zetben az utólagos szabályo-
zás viszont nagyon bonyo-
lulttá és költségessé vált. A 
csatornázás befejeztével asz-
faltozták volna az utcákat, de 
volt olyan tulajdonos, aki ezt 
megakadályozta. Az önkor-
mányzatnak nem volt pénze, 
hogy a szükséges területeket 
piaci telekáron vásárolja meg. 
A viták régóta folynak. Amíg 
a tulajdonjogban nem tudnak 
megegyezni, addig ezek az ut-
cák rossz állapotban marad-
nak. Csak a tiszta tulajdonú 
önkormányzati utak felújítá-
sának, építésének kezd neki 
a város.
 Először az átmenő forgal-
mat bonyolító utakat asz-
faltozták le a városban, ezt 
követően kerülhet sor olyan 
kisebb forgalmú utakra, mint 
a Honvéd utca.
 A Ceglédi út stabilizáció-
jával kapcsolatban megtet-
ték volna az első lépéseket, 
de ehhez a közútkezelő nem 
járult hozzá. Az utat akkor 
lehet stabilizálni, ha elcse-
rélik egy olyan útra, amit a 
közútkezelőnek át kell ven-
nie a várostól. 
 A Dugonics utca megépíté-
sét a képviselő-testület kiírta 
közbeszerzésre, a rendkívü-
li képviselő-testületi ülésre 
készül el az ehhez szüksé-
ges anyag. 
 A Móricz Zsigmond utca 
állapota ismert, a közművek 
építése során többször felbon-
tották. Az utóbbi évek na-
gyon magas talajvízmozgása 
ezt az utcát is megmozgatta, 
ezért az aknák megmaradtak 
az eredeti magasságban, a 

javítás viszont megsüllyedt. 
Teljes szélességben szőnye-
gezni kellene az utat, de pá-
lyázati forrás nélkül ezt nem 
tudják megoldani. Az elmúlt 
10 évben a városban az úthá-
lózat és közműhálózat alap-
vetően megváltozott, kiépí-
tették a csatorna-, valamint 
az ivóvízhálózatot is. Míg 
2001-ben az utak 22 száza-
léka volt aszfaltozva, addig 
ez az érték jelenleg megha-
ladja a 86 százalékot. 

Test és szellem
Monor város jó tanulója, jó sportolója 
kitüntetésben részesültek: 
 Bacskai Attila, az Ady Úti Általános 
Iskola tanulója úszás sportágban ért el 
kimagasló eredményeket, a Pest Megyei 
Csapatbajnokságon Monoron, Érden, Vá-
con és Százhalombattán első helyezést, 
a XI. Árpád Kupa Országos Úszóverse-
nyen Hajdúszoboszlón első helyezést, a 
XVIII. Delfin Kupán Pécsen első helye-
zést, a SZUSE Kupán Szarvason szin-
tén első helyezést. Edzője Csernák Ma
riann.
 Korsós Krisztián, a Jászai Mari 
Á lta lános Iskola tanulója, Taekwon-
do sportban jeleskedett. Az Országos 
Taekwon-do Diák Olimpián Mezőhe-
gyesen második helyezést, a Gyermek 
és Serdülő Egyéni Magyar Bajnokságon 
Me zőkovácsházán pedig országos bajnok 
lett. Edzője Fülpesi Tibor. 
 Vas Vencel, a Nemzetőr Általános 
Iskola tanulója labdarúgásban bizo-
nyított. Csapatával, amelynek edzője 
szerint is az alapembere, az U13 lab-
darúgás 2010–2011-es évadjában első 
helyezést értek el, az NB I-es Magyar 
Országos Bajnok U13-as korosztályban, 
megelőzték az ország legjobb 32 csapa-
tát. Edzője Bajári Tamás. 
 Balatoni Bence a József Attila Gim-
názium tanulója, birkózás sportágban 
elért eredményei alapján lett jogosult 
a kitüntetésre. A kadet szabadfogású 
birkózáson Szigetszentmiklóson első he-
lyezést, a Diák Olimpián, serdülő kor-
osztályban Orosházán első helyezést, a 
kadet szabadfogású birkózás monori ver-
senyén első helyezést, az országos baj-
nokságon Kaposváron szintén első helye-
zést ért el. Edzője Komáromi Tibor.
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

Napirendi pontok októberben
A képviselő-testület szeptemberben tart 
még rendkívüli ülést, de a soros nyilvá-
nos ülését 2011. október 13-án 14 órai 
kezdettel tartja a városházán.
 Tervezett napirendi pontjai:
 1.) Interpellációk
 2.) Beszámoló a 2011/2012. tanév in-
dításának tapasztalatairól
 3.) Beszámoló a parlagfűirtási opera-
tív program teljesítéséről
 4.) Beszámoló az intézmények 2011. 
évi tervszerű karbantartási munkálatai-
nak teljesítéséről
 5.) A KMOP-5.2.1/B09-2f-2010-0013 
regisztrációs számú, „Monor integrált vá-
rosközpont-fejlesztése” című pályázat meg-
valósítása érdekében közbeszerzési dön-
tések
 6.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek
 7.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat a Közbiztonsági Díj ado-
mányozására

 A városközpontot uniós pá-
lyázati pénzből fejlesztik, de a 
külső városrészeket sem ha-
nyagolják el.  
 A körforgalom rendezetlen-
ségével kapcsolatosan a pol-
gármester elmondta, hogy az 
idén többször vágta a közút-
kezelő a gazt. Az igazsághoz 
hozzátartozik azonban, hogy 
annak idején a projekt bein-
dulása előtt az Oázis Kerté-
szet tulajdonosa felajánlotta, 
hogy egy reklámtábla kihe-
lyezése ellenében parkosítja 
és folyamatosan rendben is 
tartja a körforgalmat. Ezt a 
közútkezelő elutasította. 
 Valóban fontos lenne, hogy 
a Monoron átutazók, akik fő-
ként csak a 4-es főút melletti 
szakaszát ismerik a városnak, 
kedvező képet alakítsanak ki 
a városról. Ezért szeretnének 
megegyezni a Ceglédi úttal 
kapcsolatban a közútkezelő-
vel, hogy végre rendezett le-
gyen. 
 A bölcsődénél a parkolás 
valós gondot okoz, de az épí-
tésre szánt keretösszeget az 
építés közben megjelent több-
letigények, majd a szakható-
ságok előírásai miatt 25 mil-
lió forinttal túllépték. A jövő 
évi költségvetésben kell a par-
kolók kiépítésére fedezetet te-
remteni. Ezt és a Kossuth 
Lajos Óvoda előtti parkolást 
kell a legsürgősebben megol-
dani, a felszíni vízelvezetés-
sel együtt. 

Csökkenő helyi adóbevétel?

Elfogadta a képviselő-testü-
let a Monor Város Önkor-
mányzatának 2011. első félévi 
gazdálkodásáról szóló beszá-
molót a könyvvizsgálói jelen-
téssel együtt. A bevételek nem 
nőttek, az iparűzési adó be-
fizetéseknél fennáll a veszély, 
hogy a tervezettől elmarad-
nak a bevételek, ami viszont 
kedvezőtlenül hat a karban-
tartási, felújítási munkák el-
végzésére.

Munkacsoport alakult  
a reklámtáblák miatt

A következő napirendi pont-
ban Monor Város közigazgatá-
si területén a közterület hasz-
nálat rendjéről szóló 28/2004. 
(XI. 29.) számú rendelet fe-
lülvizsgálatára érkezett javas-
latot tárgyalták meg. Ez a 
rendelet szabályozza a reklám-
táblák kihelyezésének módját, 

engedélyezésének lehetősége-
it. Olyan közterületi rendele-
tet szeretne alkotni a testület, 
amelyben pontosan meghatá-
rozzák hol és milyen módon 
biztosítanak reklámfelületet a 
városban, mely részein tiltsák 
meg a reklámtáblák kihelye-
zését. Jelenleg vannak olyan 
reklámtáblák, amelyek a köz-
lekedést is zavarják. A Gaz-
dasági és Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság javaslatára a kép-
viselő-testület megalakította 
azt a munkacsoportot, ami 
ezzel foglalkozik majd. 

Beszámolók

A továbbiakban az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok, a Mo-
nor Város és Uszoda Üzemel-
tető Nonprofit Kft., a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft., a Monori Vá-
rosfejlesztő Kft., valamint a 
KÖVÁL Zrt. számolt be a 
2011. I. félévi gazdálkodásá-
ról. Az Uszoda és a Vigadó 
Kft. többletfinanszírozást igé-
nyelt és kapott is.
 Elfogadta a testület a 
Monori Városépítő Kft. üz-
leti tervét is. 

Térfigyelők

Módosították a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal a 
térfigyelő rendszer üzemelte-
tése tárgyában kötött meg-
állapodás módosítását, figye-
lemmel a kibővített térfigyelő 
rendszerre.
 Hozzájárultak a képviselők, 
hogy az idei évre a Monori 
Rendőrkapitányságnak nyúj-
tott támogatásból a térfigyelő 
rendszer működtetésére cso-
portosítsanak át pénzt, mi-
vel kevesebb volt az igény az 
üzemanyag támogatására. A 
költségvetésben az összeg ren-
delkezésre áll, nem kell újabb 
forrást megjelölni. 

Új településrendezési 
terv a Strázsahegyen

A Strázsahegyi Pincefalu kül-
területi területrészeire új, rész-
letes településrendezési terv 
elkészítését határozata el a 
testület az előző üléseken. 
Erre meghívásos pályázatot 
írtak ki, amelyre hárman je-
lentkeztek. Ezzel párhuzamo-
san a Monori Borút Egyesü-
let is pályázott hasonló feladat 
ellátására, illetve a komplett 
munka egy részére. A beér-

kezett pályázatok közül a fő-
építész véleményét figyelembe 
véve, a Völgyzugoly Műhely 
Kft. ajánlatát tartották a leg-
elfogadhatóbbnak, mivel a 
Dunántúl neves borvidékein 
már készítettek elő ilyen típu-
sú szabályozást. Úgy döntött 
a képviselő-testület, hogy el-
fogadja a Völgyzugoly Mű-
hely Kft. pályázatát, azzal 
a kitétellel, hogy szerződés-
kötésre csak akkor kerülhet 
sor, ha megállapodást tudnak 
kötni a Monori Borút Egye-
sülettel is.

Legyen neked is pincéd!

Következő napirendi pont-
ban tárgyalták a Monori Bo-
rút Egyesület kérelmét. Az 
egyik kérés szorosan kap-
csolódott az előző napiren-
di ponthoz, melyben kérték 
az önkormányzat támogató 
együttműködését a pályá-
zatuk megvalósításához. Az 
egyesület a Térségi turiszti-
kai adatbank létrehozása, il-
letve a Legyen neked is pincéd 
pályázaton 13 millió forintot 
nyert. A pályázatokat elő kell 
finanszírozni, viszont az egye-
sület nem rendelkezik olyan 
bevétellel, amely erre lehető-
séget biztosítana. A pénzin-
tézet csak abban az esetben 
ad hitelt, ha fedezetet tudnak 
biztosítani, vagy ha az ön-
kormányzat kezességet vál-
lal. Ez utóbbit kérték az ön-
kormányzattól.
 A Monori Borút Egyesület 
indult a Leader pályázaton is. 
A benyújtott pályázatban az 
Orbán-szobor környékére ál-
modtak egy padokkal, kültéri 
bútorokkal ellátott részt, de 
erre csak akkor van lehetősé-
gük, ha az önkormányzat át-
adja a tulajdonában lévő terü-
letet használatra. A testület 
támogatta a kérelmet.
 A napirendi ponton belül el-
hangzott egy olyan javaslat is, 
hogy próbálják megakadályoz-
ni strázsahegyi pincéket lakó-
házként történő értékesítését. 
Az önkormányzat törekszik 
erre, de mint a polgármes-
ter elmondta, nem egyszerű 
a helyzet. A zártkerti rész 
és néhol a pincék is száz éve 
lakottak. A nyáron több al-
kalommal is végigjárták a 
Strázsahegy problémás ré-
szeit. Több építkezést is le-
állítottak szabálytalanságok 
miatt. Mindenképpen szük-
séges lesz a területre változ-
tatási tilalom elrendelése. Az 

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2011. szeptember 1-jén 
tartott rendkívüli ülésén megalkotta 
az alábbi rendeleteit:
 23/2011. (IX. 02.) számú: Monor Vá-
ros Önkormányzatának 2011. évi költ-
ségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) szá-
mú rendelet módosításáról.
 24/2011. (IX. 02.) számú: A szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és termé-
szetbeli ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 
28.) számú rendelet módosításáról.
 25/2011. (IX. 02.) számú: Monor 
Város Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
24/1999. (IX. 27.) sz. rendelet módo-
sításáról.

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban meg-
tekinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csa-
tornáján figyelemmel kísérhetnek. Bővült 
a tájékoztatási lehetőségünk, így a rende-
letek egységes szerkezetbe foglalt szöve-
ge, a testületi és bizottsági ülések jegy-
zőkönyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb 
fontos felhívásról, tájékoztatásról is ér-
tesülhetnek.
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Önkormányzati hírek

elmúlt 30 évben komoly csa-
ládi házak épültek a terüle-
ten, emellett vannak állandó 
lakásnak alkalmatlan terüle-
tek is. 

Elengedett kötbér

Megtárgyalták a Monori 
E gész ségház Kft. kérelmét, 
az átadási határidő csúszá-
sa miatt a kötbér elengedésé-
re. A képviselő-testület vita 
után ugyan, de elfogadta a 
kérelmet. Figyelembe vették, 
hogy az építkezés eleve késés-
sel tudott indulni, mivel az 
épület alatt teljes talajcserét 
kellett végrehajtani. Az in-
gatlan átadása várhatóan eb-
ben a hónapban megtörténik. 
Az önkormányzatot semmifé-
le anyagi hátrány nem érte, 
ugyanakkor 99 évre megille-
ti egy 300 millió forint érté-
kű ingatlan használati joga, 
így a jelenleginél jobb szín-
vonalon folyhat az egészség-
ügyi alapellátás. 

Pályázat civileknek

Több döntés is született a 
Monor integrált városköz-
pont-fejlesztése című pályá-
zattal kapcsolatosan. A pro-
jekt rendkívül összetett, olyan 
elemek is vannak benne, ame-
lyek révén a kialakuló város-
központ társadalmi kapcso-
latai is megújulnak. Ezért 
írták ki civil szervezeteknek 
az Ünnepi fényben elnevezé-
sű mini-projektet, amelynek 
részleteiről az érdeklődők a 
monor.hu honlapon tájéko-
zódhatnak. 

Nyert az egyesület

Rendkívüli testületi ülésen írt 
ki pályázatot az önkormány-
zat a sportpálya sportcélú 
hasznosítására, üzemelteté-
sére és fejlesztésére.  Szep-
tember közepi ülésen kihir-
dették a győztes pályázót, 
amely a Monori Sportegye-
sület lett.

Bursa Hungarica elhalasztva

Az eredeti terv szerint a képvi-
selő-testület megtárgyalta vol-
na a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Ösztöndíj pályázaton 
való részvételt, de mivel még 
nem jelent meg a pályázati ki-
írás, a polgármester visszavon-
ta a napirendi pontot. 
 Összeállította: Nagy Lajosné

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!

Kövesse a facebook-on is: 
http://www.facebook.com/

MonoriAllatorvos

Magyarország egész területén 2011. ok-
tóber 1. és 2011. október 31. között nép-
számlálásra kerül sor. A törvény értelmé-
ben az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, 
az anyanyelvre, a vallásra, a tartós be-
tegségre és a fogyatékosságra vonatkozó 
kérdések kivételével – kötelező.
 A számlálóbiztosok mindenkihez eljut-
tatják a kérdőív egy-egy példányát és a 
kitöltést segítő útmutatót. A kérdéseket 
többféle módon is meg lehet válaszol-
ni. Egyrészt az interneten keresztül, az 
www.enepszamlalas.hu honlapon, ahol 
egy azonosító és egy egyedi kód meg-
adásával lehetővé válik a népszámlálási 
kérdőívcsomag on-line felületen történő 
kitöltése. Ez az azonosító és az egye-
di kód a Lakáskérdőív első oldalán, az 
„Azonosító" és „Internetes belépési kód" 
mezőben található. Az Internetes oldal 
2011. október 1-je és 16-a között fogad-
ja az adatokat.
 A kérdőívet mindenki saját maga is 
kitöltheti. Amennyiben az adatszolgál-
tatói csomagban található egy darab 
személyi kérdőív nem elegendő az adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, 
akkor a számlálóbiztos további kérdő-
íveket ad. A kitöltött papír kérdőíveket 
a kapott borítékba elhelyezve a szám-
lálóbiztosnak kell átadni. A papír ala-
pú önkitöltésre is 2011. október 1-je és 
16-a között van lehetőség. A kérdések a 
számlálóbiztosnak is megválaszolhatók, 
akik október 1-je és október 31-e között 
mindenkit felkeresnek. Ehhez a boríték-
ban található kérdőíveket őrizze meg!
 Ha az adatgyűjtéssel kapcsolatban 
bármilyen kérdése van, az ingyenesen 
hívható 06-80-200-014-es vagy 06-80-
200-224-es telefonszámon, munkanap-
okon 8-20, hétvégén 10-18 óra között 
kaphat tájékoztatást. A népszámlálás-
sal kapcsolatban informálódhat a www.
nepszamlalas.hu honlapon is.
 A népszámlálás során felvett adatokat 
az adatvédelmi törvény szigorú szabálya-
it betartva, bizalmasan kezelik, és kizá-
rólag statisztikai célra használják fel.
 Köszönjük, hogy a 2011. évi népszám-
lálás sikeres végrehajtásában együttmű-
ködik velünk.

Dr. Vukovich Gabriella a KSH elnöke

Népszámlálás 2011
TízévenTe

Hirdetés

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

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

Tintapatronok
Lézerkazetták
Színes és � (A3-as is) 

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

www.tonervaros.hu

Pályázat
Monor Város Önkormányzata hasznosí-
tási pályázatot hirdet a tulajdonát képző, 
Monor, Kossuth L. u. 76. szám alatti, nem 
lakás céljára szolgáló 67,7 m2 alapterüle-
tű üzlethelyiség bérbeadására, amelynek 
elvárt legalacsonyabb bérleti díja: 15 000 
Ft/m2/év. További felvilágosítás ügyfél-
szolgálati időben Bokros Károlynénál a 
06-29-612-358-as telefonszámon.

Közmeghallgatás
Monor Város Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te 2011. november 10-én, 
csütörtökön 18 órától köz-
meghallgatást tart a Vi-
gadó dísztermében.
 Tervezett napirend:
 1.) Beszámoló Monor 
Város Önkormányzatának 
2011. évi tevékenységéről.  
 2.) A Strázsahegy sza-
bályozásával kapcsolatos 
kérdések. 
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Közösség

Pogácsás Tiborral, Monor város polgármesterével beszélgettünk 
az elkövetkező időszak fejlesztéseiről és kihívásairól.

InTerjú
Kívül-belül átalakul a város

Jelenleg országos szinten folyik az álla
mi és önkormányzati intézményrend
szer átalakítása. Mit lehet ebből majd 

tapasztalni Monoron a közeljövőben?
 – Többek között a monori általános és 
középiskolák is állami fenntartásba kerül-
nek, de természetesen törekedni fogunk 
arra, hogy megmaradjon a jó kapcsolat 
velük. Erre szolgáltat jó példát a középis-
kolák jelenlegi helyzete, amelyek az elmúlt 
években is Pest megyei fenntartásban mű-
ködtek. Ahogy eddig is, ezután is fontos 
szerep jut nekik a város életében. Ahogy 
az országban mindenütt, úgy Monoron is 
számítani kell arra, hogy átalakul az ok-
tatás rendszere. Előtérbe kerül, hogy olyan 
versenyképes tudással kerüljenek ki az is-
kolából a diákok, amellyel gazdasági fej-
lődéshez érdemben hozzá tudnak járulni. 
Azt pontosan még nem tudjuk, hogy az ál-
lam csak az iskolák fenntartását veszi-e át, 
vagy tulajdonos is lesz bennük, de meglá-
tásom szerint az lenne a szerencsés, ha e 
két feladat egy kézben lenne. Nyilván lesz-
nek zökkenők, de várhatóan sem a diákok 
sem a szülők nem fognak az átalakulásból 
túl sokat érzékelni. Az első kisebb változás, 
ami tapasztalható lesz, hogy beiratkozás-
kor jövőre nem az önkormányzathoz, ha-
nem a Pest Megyei Kormányhivatal monori 
kirendeltségéhez kell majd menni.

– Jóval kevesebb feladata marad az ön
kormányzatnak, így sokkal kevesebb ál
lami forrás jut majd. Ebből el tudja majd 
látni teendőit?
 – Sok olyan eleme van az átalakulás-
nak, amellyel vitatkozom, mint polgár-
mester.  Az viszont biztos, hogy a jelen-
legi rendszer fenntarthatatlan. Ha tovább 
maradna fent a mostani feladatkiosztás és 

finanszírozás, akkor két-három éven belül 
sorra mennének csődbe a magyar városok. 
Jelenleg ugyanis töménytelen mennyiségű 
feladatuk van, miközben már a saját be-
vételeiket is erre kell fordítaniuk, a fejlesz-
téseket pedig csak hitelből tudták, tudják 
megoldani. Jelenleg a parlament újraosztja 
a feladatokat és a költségvetési forrásokat 
úgy, hogy ne lehessen olyan önkormányza-
ti teendő, amely helyi szinten hiányt ered-
ményez. Hogy egy monori példát mondjak: 
jelenleg a monori polgárok pénzéből is kell 
arra fordítanunk, hogy működtessük az ok-
mányirodát, amely más településeken élők 
ügyeit is intézi, mert a jelenlegi szabályok 
erre kötelezik az önkormányzatot. Ugyan-
akkor ennek a forrását az állam jelenleg 
nem adja át teljes mértékben a városnak.

– Az egészségügyi alapellátás továbbra 
is önkormányzati feladat marad. Várha
tóan október folyamán ennek a terület
nek a rendelői átköltöznek az új egész
ségházba.
 – Még ősszel elkészül az új rendelő előt-
ti út és járda is. Az egész épületet egy vál-
lalkozó építette, az épület használati jogát 
pedig 99 évre átengedte az önkormányzat-
nak. A vállalkozó beruházása az épületben 
már jelenleg is üzemelő patika nyereségéből 
térül majd meg a tervei szerint. A szakor-
vosi rendelések továbbra is a régi épületben 
maradnak, a feladatot pedig a Pest Megyei 
Önkormányzattól az állam veszi át.

– Az eredeti tervek szerint idén ősszel 
megkezdődött volna az új tűzoltó lakta
nya építkezése. Egyelőre semmit nem le
het látni ebből.
 – Elkészültek a tervek, folyik a közbe-
szerzés, de újra kell gondolnunk a laktanya-
építéssel kapcsolatos kötelezettségvállalá-
sunkat, hiszen január elsejétől a laktanya 
teljes vagyonával együtt az államhoz kerül. 
Gondolom érthető, hogy nem szeretnénk a 
monori polgárok pénzéből százmillió forin-
tot egy olyan fejlesztésre költeni, amellyel 
egy teljes mértékben állami feladat való-
sul meg. Jelenleg folyik egy egyeztetés a 
továbblépés lehetőségéről az önkormány-
zat és a katasztrófavédelem között.

– Mikortól lehet látni a városközpont re
habilitációs pályázat révén megvalósuló 
beruházás első jeleit a városban?
 – A munka mindenki számára látványos 
része jövő tavasszal indul meg, addig remél-
hetőleg lefutnak a közbeszerzési eljárások. 
Azzal azonban számolni lehet, hogy ezeket 
az eljárásokat az erős piaci verseny miatt 
megtámadják, ezért csúszhat majd a kivi-
telezés megkezdése. A projekt nagy vízvá-
lasztója az lesz, amikor beérkeznek majd 
az első ajánlatok és kiderül, hogy a terve-
zett költségek arányban állnak-e a piaci 

árakkal. Reméljük így lesz, és oly módon 
újul meg a város központja, ahogy azt el-
terveztük.

– Többen aggódnak Monoron azokért a bel
városban lévő japánakácokért, amelyek a 
projekt látványtervében már nem szerepel
nek. Mi lesz ezeknek a fáknak a sorsa?
 – Néhány fát mindenképpen ki kell vág-
nunk a körforgalom és a parkolási rend 
megváltoztatása miatt. Azonban azt is lát-
ni kell, hogy jelenleg sem egységes a fasor. 
A tájépítész szakemberek egyetértenek ab-
ban, hogy egységes fasort kellene kialakí-
tani a Kossuth Lajos utca belvárosi sza-
kaszán, de a korábban gyors növekedése 
miatt az egész országban népszerű japán-
akác helyett más fafajt javasolnak. A fasor 
kivágása és új fasor telepítése nincs benne 
a pályázatban, ezért ez kizárólag saját erő-
ből tudjuk megvalósítani. Mielőtt a meg-
újítás mellett döntenénk, még vitára bo-
csátjuk a kérdést.

– A nyár folyamán többször is hivatalos 
ügyben járt a Strázsahegyen.
 – Amikor a város hosszú távú jövőjéről 
esik szó, mindig elmondom, hogy két út 
áll előttünk. Egyrészt szerencsésebb eset-
ben lehetünk Budapest egyik dinamikusan 
fejlődő elővárosa, másrészt rosszabb eset-
ben egy lecsúszó, szlömösödő várossá ala-
kul Monor. Jelenleg még nem dőlt el, hogy 
melyik úton indul el a város. Azt viszont, 
hogy mit akarunk, jelenleg is tudjuk. Úgy 
látom, hogy a jelenleginél is tovább polari-
zálódik a társadalom. A jobb módúak igye-
keznek majd olyan lakókörnyezetet találni 
maguknak, ahol hasonló jövedelmi helyze-
tű csoportok élnek. Emiatt pedig nyilván 
lesznek olyan települések, ahonnan még az 
alsó középosztály is elmenekül. Annak ér-
dekében fejlesztjük folyamatosan a várost, 
hogy Monor ne kerüljön ebbe a helyzetbe, 
és hogy vonzóvá tegyük az itt élőknek és 
a beköltözőknek egyaránt. Ezért teszünk 
meg mindent annak érdekében, hogy a sok 
problémával küzdő emberek ne a monori 
pincesorokon találjanak otthont maguknak. 
A Strázsahegy a közel ezer pincéjével nagy 
lehetőség a városnak turisztikai, vendéglá-
tási szempontból, ugyanakkor nagy kocká-
zatokat is rejt. Sajnos a legtöbb tulajdonos, 
aki el szeretné adni a pincéjét, nem foglal-
kozik azzal, hogy milyen okból veszik meg. 
Pedig hosszú távon ő is rosszul jár, ha egy 
problémás családnak adja el az egyébként 
lakhatás céljára egyáltalán nem alkalmas 
ingatlanát, hiszen ha sokan tesznek így, ak-
kor szép lassan nyomortelep alakul majd 
ki a Strázsahegyen, ami magával hozza a 
monori ingatlanok értékcsökkenését is. Így 
megpróbálunk azon lenni, hogy ne lakás 
céljára használják az emberek a pincéket, 
főképp ne a pincesorokon, bár az eszköze-
ink korlátozottak. Azt azonban garantálni 
tudom, hogy további belterületbe vonások 
nem lesznek a Strázsahegyen, és a külterü-
leti infrastruktúrát sem engedjük tovább-
fejleszteni. Továbbá szigorítjuk a Strázsa-
hegy szabályozását is. 

Papp János



Október  |  2011. 09. 27.  Monori Strázsa  |  7

Közösség

Hirdetés

Másfél évvel ezelőtt ítélték meg Monor Város Önkormányzatának 
azt a 80 millió forintos uniós forrást, amelynek révén mostanra közel 
400 négyzetméterrel nőhetett a városi bölcsőde alapterülete, és már 
korszerű környezetben fogadhatja az oda járó kisgyermekeket.

Beruházás
Megújult a bölcsőde

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

NYÍLÁSZÁRÓK

B2 C2 E2Fenstherm Brill „A” kategóriás műanyag nyílászárók
típus szél. mag. nettó ár/db bruttó ár/db

bukó-nyíló

60 60 8 720,- 10 900,-
90 120 15 920,- 19 900,-
90 150 17 520,- 21 900,-

120 150 21 520,- 26 900,-

kétsz. bukó-nyíló
150 120 26 320,- 32 900,-
150 150 31 120,- 38 900,-

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

Ahhoz azonban, hogy a beruházás 
megvalósuljon, a 80 millió forint 
mellé az önkormányzatnak még 62-

őt kellett hozzátennie, így 142 millió fo-
rintból akadálymentesített, minden jog-
szabályi előírásnak megfelelő, látványos 
és korszerű épületegyüttes fogadja a Vi-
rág utcában járókat.
 – A statisztikák szerint az európai orszá-
gok között ott születik a legtöbb kisbaba, 
ahol az anyáknak lehetőségük van rövid ki-
hagyás után ismét munkába állni – mond-
ta szeptember 9-ei megnyitó beszédében 
Pogácsás Tibor polgármester. – Megvál-
tozott a világ, a nőknek is szükségük van 
arra, hogy részt vegyenek a család fenn-
tartásában. A korszerű bölcsőde kialakítá-
sa azért is volt fontos Monornak, hogy to-
vábbra is vonzó város legyen az itt élőknek 

és az ide költözőknek. Bár a város lakos-
sága az elmúlt években folyamatosan nőtt, 
ez csak a beköltözőknek volt köszönhető. 
A nagy beköltözési hullám azonban való-
színűleg már lezajlott, így egyre kevésbé 
támaszkodhatunk arra, hogy ennek révén 
növekedjen a város lakossága. Ezért egy-
re fontosabbá válik minden város számára 
így Monornak is, hogy megőrizze saját la-
kosságát. Ehhez színvonalas városi intéz-
ményhálózat, biztos munkahelyek, közbiz-
tonság, rendezett környezet, valamint élő, 
egymásért tenni akaró közösség kell.
 – Úgy gondolom, hogy a városi gyermek-
intézményekben bíznak a szülők, szívesen 
adják be gyermekeiket a bölcsődébe és az 
óvodákba is – folytatta a polgármester. – 
Mert bár a bölcsőde épülete rendkívül lát-
ványos és korszerű lett, a bizalmat mégis-
csak az ember tudja kiérdemelni. Azok a 
gondozónők és további munkatársak, akik 
minden nap azért dolgoznak, hogy jól érez-
zék magukat a bölcsődében a gyerekek, ők 
teszik a legtöbbet azért, hogy az itt élők 
elégedettek legyenek a város nyújtotta szol-
gáltatásokkal.

– PPP –

A bölcsődefejlesztés számokban
– Meglévő férőhely: 60 fő
– Új férőhely: 15 fő
– Dolgozói létszám: 26 fő
– Munkahely-teremtés: 5 fő
– Telek alapterülete: 2727 m2

– Meglévő épület bruttó alapterülete: 
387 m2

– Tervezett bővítmény bruttó alapterü-
lete: 393 m2

– Tervezett épület bruttó alapterülete ösz-
szesen: 780 m2

– Támogatás megítélésének dátuma: 2010. 
március. 24.
– A kivitelezés kezdete: 2011. február. 14.
– A kivitelezés befejezése: 2011. július. 4.
– Elnyert támogatás összege: 
80 000 000 Ft
– A projekt teljes költsége: 142 076 000 Ft
– A pályázat lezárásának napja: 2011. 
szeptember 20.

Meghívó október 23-ra
Monor Város Önkormányzata meghívja a 
város lakosságát 2011. október 23-án 10 
óra 30 perckor kezdődő, az 1956-os for-
radalom emlékére rendezett ünnepségére 
a Piac és Fesztiválcsarnokba, valamint a 
megemlékezést követő koszorúzásra a Kál-
vin térre, az ’56-os emlékműhöz.
 Ünnepi beszédet mond Pogácsás Ti
bor, a város polgármestere.
 Ünnepi műsort adnak a Pódium színház 
művészei ’56-os emlékképek címmel.
 Kérjük, akik koszorút kívánnak elhe-
lyezni az emlékműnél, koszorúzási szán-
dékukat október 15-ig előre jelezni szí-
veskedjenek a Vigadó Nonprofit Kft.-nél 
a 29-413-212-es telefonszámon vagy a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

Szüreti Sokadalom
A program október 1-jén, szombaton ki-
lenc órakor kezdődik látványszürettel és 
kézműves foglalkozással a főtéren és a 
Művelődési Házban, illetve kidobolással 
és medvetáncoltatással a Piaccsarnokban. 
10 órától a bíróság előtti parkolóban ve-
terán mezőgazdasági gépek mutatkoznak 
be, majd fél órával azután végigjárják a 
várost. Délben szüreti bográcsgulyással 
és monori borokkal várja a Vigadó Ét-
terem a rendezvény résztvevőit. 
 Ahogy az elmúlt években, valószínű-
leg idén is a fél város figyelemmel kíséri 
majd a délután kettőkor induló, Monor 
utcáin végighaladó szüreti felvonulást, 
amely a piaccsarnokban ér véget három 
óra után, ahol a népes közönséget már 
várja a Monori Lokálpatrióta Egylet által 
szervezett jótékonysági főzés eredménye. 
A nagyközönség megkóstolhatja Monor 
legönzetlenebb szakácsainak remekmű-
veit, akik vállalták, hogy ingyen készí-
tik el egytálételeiket, a befolyó bevételt 
pedig felajánlották a Monori Bölcsőde 
korszerűsítésére. A jótékonysági főzésen 
900 forintba kerül egy tál étel. A zené-
ről Petrik Sándor gondoskodik este tíz 
óráig. Délután hat órától pedig táncház 
indul a Művelődési Házban.
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Polgárőrök
Nem lankadt a figyelmünk
„Azon a napon, amikor teljesen megbízhatunk egymásban, béke lesz 
a Földön” – mondta egykor Lafayette Ron Hubbard, és ebben – más 
kijelentéseivel ellentétben – mindenki megtalálhatja az igazságot. 
Egyelőre azonban úgy néz ki, a teljes bizalom még csak álom.

Ezért is kezdem havi beszámolómat az-
zal, hogy felhívjam a lakosság figyel-
mét arra: legyen körültekintőbb, ne bíz-

zon meg mindenkiben, aki becsönget a kapun. 
Rossz szándékú emberek hol csatornatisztító-
nak, hol gázóra-leolvasónak adják ki magu-
kat, persze mindezt azért, hogy bejussanak 
otthonainkba vagy pénzt csaljanak ki tőlünk. 
Legyenek kifejezetten óvatosak az utcai tűzi-
fa árusokkal szemben is, több esetben is ki-
derült, hogy nem a kifizetett mennyiségű fát 
szállították le a pórul járt vevőnek. Természe-
tesen vannak kivételek! Van, amikor tényleg 
a gázórás csönget! 
 Az elmúlt két hónapban szinte mindenna-
possá vált, hogy társaink rendőrökkel folytat-
tak éjszakai és nappali szolgálatokat. Ez két-
féleképpen történhet: vagy mi csatlakoztunk a 
rendőrökhöz, vagy ők hozzánk. Azt gondolom, 
igen jó kapcsolatot ápolunk a rendőrséggel, és 
a közös munka, közös járőrözés, a szorosabb-
ra fűzött kapcsolat előnyére válik Monornak. 
Reméljük, a jövőben is folytatódnak ezek a kö-
zös szolgálatok. Természetesesen a rendőrségtől 
független szolgálataink sem szünetelnek, szin-
te nincs olyan nap, hogy tagjaink ne lennének 
kinn őrségben. Továbbra is sok nyitott kaput, 
bezáratlan autót találunk. Folytatjuk a kivilá-
gítatlan kerékpárosok figyelmeztetését is.
 A nagy nyári viharok idején a tűzoltóság 
munkáját is segítettük. Értesítettük őket az 

úttestre kidőlt fákról, illetve ha mi magunk is 
elbírtunk velük, akkor természetesen magunk 
eltávolítottuk az útról a nagy ágakat. Továbbra 
is sűrűn megfordulunk a vasútállomás, a sétá-
lóutca, a buszpályaudvar, a sportpálya környé-
kén, a késő esti órákban minden vonat érkezé-
sekor megpróbálunk jelen lenni, növelve ezzel 
az utazóközönség biztonságérzetét. Részt vet-
tünk az idei augusztus 20-ai rendezvénysoroza-
ton is, délután 3 órától egészen a programok vé-
géig.  A nagyobb városi rendezvényeken mindig 
nagy létszámmal képviseltetjük magunkat.
 A tanév elejétől ismét minden reggel lát-
hatják társainkat az Ady Úti Általános Iskola 
előtti zebránál, akik segítik az iskolába igyek-
vő diákokat átkelni az amúgy nagyon forgal-
mas főúton, illetve továbbra is jelen vagyunk 
a Monori Sport Egyesület focimeccsein is.
 Mint látható, igen sok dolgunk van éjjel-nap-
pal, így szívesen látunk új tagokat csapatunk-
ban. (Az elmúlt időszakban négy fővel bővült 
egyesületünk taglétszáma.) 
 Megtalálnak minket minden keddi napon 
19 és 20 óra között egyesületi irodánkban 
(Monor, Deák Ferenc utca 12.), illetve jelent-
kezni lehet a következő telefonszámon: 06-70-
339-9511. Lakossági bejelentés, jelentkezés: 
monoripolgarorseg@gmail.com. A szolgálat 
elérhetősége: 06-70-459-7073 (csak szolgála-
tok alatt él).

Oberst Marietta

Hirdetés

Több mint 100 év tapasztalat! 
Kizárólag cégünk által készített (nem kínai) termékek!

HUNGRÁNIT BT.
Gránit, márvány, mészkő nagy- és kiskereskedés

2200 Monor, Dr. Csanádi Gy. u. 10.
Telefon: 06-29/413-179, Fax: 06-29/413-564  Mobil: 06-30/505-7778 
E-mail: hungranit@freemail.hu Nyitva: H-Cs: 7–1630, P: 7–16

Egyedi ablakpárkányok, konyhai- és fürdőszobai 
pultok, lépcsők, asztalok, kerítés fedkövek, SÍRKÖVEK  
készítése, padló- és falburkolás.Terméskövek  

bevezető áron!

www.hungranit.hu.

Új!

Töklámpás-faragás
Hozz magaddal egy éles kést október 
27-én délután három órára a Művelődé-
si Házba, és mutasd meg milyen krea-
tív világító tökfejet és egyéb halloween-
álarcot tudsz készíteni. Hozd magaddal 
szüleidet is. A belépőjegy tökönként 600 
forint.
 A jól végzett munka után délután öt 
órától megnézheted Pomázi Zoli: Zenés 
utazás a ’20-as évek Amerikájában című 
gyerekkoncertjét, amelyben a Nemzetőr 
Iskola diákjaiból álló Tini Linedance-
csoport is közreműködik. A belépő egy-
ségesen 600 forintba kerül. Jegyrendelés 
és információ a Vigadó elérhetőségein.

Társastánc-tanfolyam
Társastánc-tanfolyam indul Monoron a 
Művelődési Házban felnőttek és gyerme-
kek részére. Beiratkozás és megbeszélés 
a Vigadó épületében október 12-én 19 
órakor. Oktató: Molnár László táncta-
nár (06-30-850-2628).

Jótékonysági koncert
Október 15-én a Monori Lokálpatrióták 
Egylete szervezésében jótékonysági elő-
adáson lép fel Mocsári Károly Liszt-da-
lokból és zongoraművekből összeállított 
előadáson a Vigadóban. A rendezvény 
bevételét a zongoraművész és az egyesü-
let a monori Katona József utcai Tesz-
vesz Óvodának ajánlotta fel.

Rozsdamentes acéllemezek megmunká-
lásában jártas, élhajlító gépen önállóan 
dolgozni tudó,  gyakorlattal rendelkező

 LAKATOST KERESÜNK
 

CNC élhajlító gépen szerzett gyakorlat  
előnyt jelent. Fényképes önéletrajzokat 

a 2200 Monor, Mátyás király u. 11.  
vagy a hr@bandk.hu e-mail címre várjuk.
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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.
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VÁRJA A CEGLÉDI 

CIPŐBOLT!
A Ceglédi Cipőgyár termékeit a PUMA-cipők magyarországi 

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

várjuk kedves vásárlóinkat megújult termékválasztékunkkal.
Ajánljuk hagyományos

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

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

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

Ahogy egy vár falainak ereje elsősorban nem a kőben, hanem védőinek 
lelkében volt – amint azt egykor Gárdonyi Géza fogalmazta –, úgy 
a Strázsahegy varázsát is emberi tényezőknek köszönhetjük.

MűvészeT a házfalon
A Strázsahegy legendái

A Strázsahegy ereje nem a magasságá-
nak (hiszen valójában nem is nevez-
hető hegynek, mivel szelíd dombvi-

dékként simul az Alföldbe), nem a talajának 
(ilyen agyagos lösztakaró sok helyen ta-
lálható), és nem is szőlőfajtáinak (hiszen 
nincs bennük semmi különleges) köszön-
hető. A mintegy 960 pincéből álló, többé-
kevésbé összefüggő pincefaluja viszont már 
hazai, sőt európai kuriózumnak is számít, 
de a „hegy” még ennél is fontosabb éltetője 
a hagyomány. Azok a szorgos-dolgos sző-
lősgazdák, akik kialakították szertartása-
it, megteremtették hangulatát, hordozzák, 
valamint generációról generációra tovább-
viszik és fejlesztik ennek a helynek a lokál-
patriotizmusát.
 A strázsahegyi generációk közül kiemel-
kedő volt a múlt század közepe táján fény-
korát élő nemzedék. Az ő emléküket örö-
kítette most meg az a kép, amit Simorka 
Sándor festett – az idei Orbán-nap megle-
petéseként – Veres László Locsodi úti pin-
céjének külső falára. A sokoldalú közéleti 
tevékenységéről ismert nyugdíjas középisko-
lai tanár nem csak e kép megrendelésével, 
hanem számos más ötletével is hozzájárult 
már ahhoz, hogy szőlőhegyi hagyománya-
ink ápolása színesebbé, kulturáltabbá és 
ismertebbé váljanak. Régen felmerült már 
benne, hogy a vasútállomástól ki kellene 
táblázni a Strázsára vezető utat. Ő volt az 
Orbán-szobor ötletadója, elkészítőjének ki-
választója és a megvalósítás menedzselője. 

A szüreti felvonulást is ő kezdeményezte, az 
első forgatókönyv szorgalmazásával. Képző-
művész barátjának mostani faliképe fehér 
(kültéri, fagyálló csemperagasztós) alapra 
készült, műgyantás akrill festékkel. 
 A alkotás hat embert ábrázol. Balról az 
első, a legidősebb: Ringeisz József, aki a 
maga idejében talán a legnevesebb egyé-
nisége volt a Strázsának. Ott is lakott, a 
szüleitől örökölt, központi helyen lévő, nagy 
kiterjedésű birtokán (amin utána három 
testvér osztozott). Két-három napos szüre-
tek voltak ott, zenével, birkavágással. Ki-
váló böllérnek is ismerték. Sokan szerettek 
nála szórakozni, még érettségi találkozókat, 
lakodalmakat is rendeztek. A  borversenye-
ken már abban az időben is ért el helyezé-
seket.
 A képen közvetlenül mellette ülő id. Ve
ress László ábrázolásával fia édesapja em-
lékének is adózott. Ő nem lakott a hegyen, 
de szinte mindennap kint volt, hogy a jó tár-
saságban élvezettel dicsérhessék egymás jó 
borait. Ő kezdeményezte a lapos-hegyi bor-
versenyt, amely az első ilyen jellegű meg-
mérettetés volt Monoron. Komoly díjakkal, 
serlegekkel, mesteremberek által készített 
tárgyakkal jutalmazták a győzteseket.
 A hegedűvel Suha Gyula látható. Ő volt 
a környék híres cigányprímása, az autenti-
kus cigányzene egyik legjobb művelője. (A 
Monoron jelenleg sokat zenélő Petrik Sán
dor szerint is, aki rendszeresen játszott vele.) 
Zenekarával többször muzsikált a Vigadó-
ban, annak fénykorában. Hétvégeken kimen-
tek a pincékbe, az alkalmi mulatságokra, és 
nélkülük el sem lehetett képzelni ott az iga-
zán jó hangulatot. A pincetulajdonosok és 
vendégeik erre a zenére énekeltek legszíve-
sebben, még a 70-es 80-as években is.
 E cikk szerzőjének Monorra kerülésekor 
Magócsy Lajos pincéjét ajánlották elsősor-
ban figyelmébe, ami valóban ritkaság volt 
a maga nemében. A falakon a – képen ép-
pen poharat emelő – házigazda saját bor-

versei fogadták a vendégeket, és a szíves-
látás során a szerző maga is idézte azokat. 
Veje – Petrik Sándor – megzenésítésében 
bordalként is ismertté váltak ezek az alko-
tások: „Óh, te jó bor, jó vörösbor, jó monori 
termék! / Úgy érzem, ha te nem volnál, ta-
lán én sem lennék. / Tenélküled nem is tu-
dom, hogy lehetne élni, / Megölne a bú, a 
bánat, ettől kéne félni!”
 Az ötödik férfialak: Kele János. So-
kan őt tartották a legjobb szőlősgazdának 
Monoron. Pincéje is látványosságszámba 
ment és megy. Az a kétgádoros, amiben 
Kugel György az utóbbi időben szép kiállí-
tótermet rendezett be, és ahol annak idején 
versenyeztek is a gazdák boraikkal. Ő mo-
dernizálta Monoron a szőlőművelést: gya-
logművelésről a kordonosra való áttéréssel, 
illetve a csepegtető öntözési mód bevezeté-
sével. Minőségi bora volt (a 30-as években 
főleg burgundiból). Jó társasági embernek, 
hangadónak és hangulatteremtőnek ismerték, 
remek humorérzékkel, nyelvtudással. Már 
Kele István – az 1848-as huszár – is sző-
lőt művelt, jelenleg pedig dédunokája, Kele 
János is őrzi, folytatja e hagyományokat
 A képen háttal ülő nőalak jelképes. Utal 
arra a híres népdalénekesre – Vörös Sárira 
–, aki először népszerűsítette szélesebb kör-
ben Magócsy Lajos dalait; de arra is, hogy a 
nőknek szintén (minden szempontból) nagy 
szerepe volt a legendás strázsahegyi jó han-
gulat évszázados kialakításában.
 Az utóbbi időben sok minden történt 
szőlőhegyünk hagyományainak megőrzése 
és megújítása érdekében Egyre több civil 
szervezet tartja szívügyének, hogy rendez-
vényekkel, akciókkal, tervekkel segítse elő 
Monor e nevezetességének fejlődését. Mind-
erről lapunkban is rendszeresen olvashat-
nak tájékoztatókat.
 Veres László nemes kezdeményezése ki-
terjesztheti a turisztikai érdeklődést az Or-
bán-szobortól a Locsodi út irányába is, az új 
nevezetességként megtekinthető faliképpel. 
Egyúttal példát is adhat arra, hogy szőlő-
hegyünk további legendáit, vagy például a 
szőlőműveléssel kapcsolatos életképeit meg 
lehet hasonló módon örökíteni. Nem csupán 
az elődökre emlékezőknek, de a máshonnan 
ide látogatóknak is valószínűleg vonzó lát-
ványosság lehetne.

Bolcsó Gusztáv

Monor, Virág u. 34.
(a Mátyás király  

és a Virág utca sarkán)

06-30-731-89-66

    Nefrit
  Szalon

                     Nem csak csövet,  

de szoláriumot is cseréltünk.                     Nem csak csövet,  

de szoláriumot is cseréltünk.

Csőcsere
+ gépcsere

 az új  
Coffee Love  
mániába! 
 az új  
Coffee Love  
mániába! 75 Ft/perc75 Ft/perc
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 Az egész hét 
mozgalmasan 
és programok-
kal zsúfoltan telt

naPközI
Nagycsaládosok nyári gyermektábora
Idén június 27. és július 1. között került megrendezésre a nagycsaládosok napközis 
tábora. A táborban 69 gyermek és 22 felnőtt vett részt, a szervezőkön kívül.

A tábor helyszíne idén is 
a Kossuth L. Általá-
nos Iskola Bajcsy-Zs. 

utcai napközije volt. Köszön-
jük az iskola igazgatójának, 
hogy biztosította a gyerme-
keknek a biztonságos hely-
színt. Minden délben – a ki-
rándulási napot kivéve – a 
Vigadóban kaptunk ebédet, 
köszönjük! Délutánonként 
az önkéntes szülők készítet-
ték el az uzsonnákat.
 A szervezők változatos 
programokat szerveztek: asz-
faltrajzolás, kézműves fog-
lalkozás, baranta bemutató, 
vetélkedők Keresd a kincset! 
játékkal. A felelősségteljes 
állattartásról és az állattá-
madásokról rövid előadást 
tartott dr. Bíró Gábor és 
dr. Csúz Andrea állatorvos, 
Pintérné Valika a rendőrség 
részéről pedig a kerékpáro-
zás szabályait oktatta.
 Csütörtökre kirándulást 
terveztünk Farmosra, a Víz-

parti élet házába, majd Jász-
berénybe mentünk, ahol sé-
táltunk és egy játszóteret 
is birtokba vehettek a gye-
rekek.
 A tábor utolsó napja a já-
tékról szólt. Lehetett kézmű-
ves foglalkozáson részt venni, 
origamit készíteni, volt arc-
festés is. Ebéd után, a tábor 
zárásaként, a szülők által ké-
szített süteményekkel vendé-
geltük meg a gyerekeket és 
a segítőket. 

 Az egész hét mozgalma-
san és programokkal zsúfol-
tan telt. A gyermekek szí-
vesen érkeztek reggel és fájó 
szívvel távoztak délután. Az 
egyhetes tábor ideje alatt el-
készítettük az idősek napjá-
ra szánt ajándékainkat is.
 Az egyik kis táborozó így 
fogalmazott: „Örülök, hogy az 
unokatestvérem eljött. Sok az 
ismerős a gyerekek között, so-
kakkal a táborban találkoztam. 
Örülök, hogy csapatkapitány 
lehettem. Én nagyon szeretek 
a nagycsaládos táborba lenni. 
Nagyon szeretem, ha Erika 
néni szervezi, mert az nagyon 
tetszik a gyerekeknek, de az 
kár, hogy Tibi bácsi nem volt 
ott. A kincskeresést nagyon él-
veztem. Ami nagyon tetszett, 
az a gyümölcsös volt. Lehetne 
egy olyan játék, ami nagyon 
tetszene a gyerekeknek, mert 
nagycsaládosnak lenni jó!”
 A tábor szervezői: Egri 
Tibor Lászlóné (Erika) és 

Szőcs Judit voltak. Köszön-
jük lelkes munkájukat!
 A programok lebonyolítá-
sában, illetve a gyermekek 
felügyeletében résztvevő ön-
kénteseknek is köszönet se-
gítő munkájukért: Gimesiné 
Tarsoly Ildikó, Tatár Kati, 
Szilágyi Mariann, Harmat 
Károlyné (Andi), Zainkóné 
Etelka, Molnár Adrienn, 
Legendi Kati, Deák Má
ria, Nagyné Olgi, Turiné 
H. Györgyi, Beloczki Pálné 
(Marika), Gyömbér Gabri
ella, Dudás Erika, Csáthy 
Erika, Földvárszki Ildi, Ju
hász Mihályné, Bábáné Eri
ka, Leitner Kriszti, Szil
ágyi Timi, Drapályné Hajdú 
Erzsike, Szűcs Sándorné 
(Kati), Nagy Kriszti. A tá-
bor nem jöhetett volna létre 
az önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Bizottságának 
pályázati támogatása nélkül, 
köszönjük szépen!

Keresztes Hajnalka elnök

„Az egyhetes 
tábor ideje 

alatt elkészí-
tettük az idő-
sek napjára 

szánt ajándé-
kainkat is.”
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Helytörténet

Hirdetés

A gabonaféléket az i. e. 5. évezredtől mozsárban vagy nyereg 
formájú kövön törték meg, morzsolták össze. Az i. e. 6. 
században a görögöknél jelent meg a forgóköves malom, melyet 
magyar őseink már a hon foglalás előtt megismertek. 

vIsszaTekInTés

A monoriak viselt dolgai  XXXIX.
Malmok, molnárok

 Tiprómalom illusztrációja 1805-ből

A „malom” és a „molnár” 
szavunk szláv, az „őröl” 
ótörök eredetű jöve-

vényszó. A malomtartás a 
feudalizmus korában a föl-
desúr haszonvételi joga volt 
a korcsmáltatáshoz, a halá-
szathoz és a mészárszéktar-
táshoz hasonlóan. S ezeket 
bérbe adta jobbágyainak. A 
20-40 családos jobbágyfalvak-
ban már a molnár is megta-
lálható a kovács, a mészáros, 
a takács és a varga mellett. 
A királyi- és a mezővárosok-
ban a 16. században hazánk-
ban is megalakultak a molnár 
céhek. 1682-ben megjelentek 
a Németalföldről behozott 
kézimalmok, melyek fejletteb-
bek voltak az addig használat-
ban lévőknél. E kézimalmok 
idővel darakészítő, sóőrlő esz-
közökké váltak.
 1870-ben, az országos sta-
tisztika szerint Monoron szá-
raz- és szélmalom molná-
rok voltak: Csordás István, 
Derszbach János, Kovács 
Sándor. A szárazmalom két 
helyszínéről tudunk. A ka-
tolikus temető mellett lévő 
Malomhegy utca neve őrzi 
az egyik szárazmalom em-
lékét. A másik a Kistói és 
a Móricz Zsigmond (egykor 
Új malom utca) sarkán mű-
ködött. Ma fogorvosi rendelő 
épülete áll a helyén. A ma-
lom rajza a korabeli térké-
pen megtalálható. 

 Az ingatlan tulajdonosai 
1889-ben Ócsai Mihály mol-
nár és neje, Bokros Erzsé
bet, akik Fekete János nyu-
galmazott református lelkész 
dédszülei.
 A szárazmalmok elsősor-
ban a Duna–Tisza közi ho-
mokhátság, a Bánság és a 
Felső-Tisza-vidék őrlőszer-
kezetei. Egyik fajtájuk a ta-
posómalom, amelynek ta-
posóhengerében 3-6 ember 
lépegetett, és súlyuk alatt a 
henger forgása működtette a 
malomkövet. A másikban, a 
tiprómalomban állatokat já-
rattak, hogy a malomkövek 
őröljenek. Azt feltételezzük, 
hogy a Malomhegy utcában 
tiprómalom volt.
 A járgányos malom (a szá-
razmalom harmadik fajtá-
ja) rajza a korabeli monori 
térképen körrel rajzolt, s ez 
a keringősátort jelzi, mely 
a malomházhoz csatlakozik 
(Móricz Zs.–Kistói utca). A 
járgány külső kerületén lévő 
fogaskerék-fogazással mű-
ködtették a malomkövet. A 
járgányt 2 ló húzta körben 
járással. Az őrlető, amikor 
sorra került, vagy saját lo-
vaival húzatta a járgányt, 
vagy külön fizetett a ló hú-
zatásáért. 
 A szárazmalomban első-
sorban ősztől tavaszig őröl-
ték a gabonát. A malom 
őrletői várakozás közben 

megbeszélték a faluközös-
ség dolgait. Valójában itt él-
tek társas életet. Enni- és in-
nivalóval feltarisznyázva, jó 
időben a kocsin éjszakázva 
várták meg az őrlést. A téli 
estéken még szalmatüzelő-
vel is ellátták a molnárt. A 
molnár felesége édes ostyá-
val, a molnár pedig pálin-
kával, borral kedveskedett, 
hogy nála őröljenek.
 A malom téma folytatá-
sa a következő számban ol-
vasható.
 A Városi Könyvtárban ér-
demes megtekinteni a „Ma-
lom az életünkben” című ki-
állítást.
 Forrás: Statisztikai Hiva
tal Könyvtára, Bp. – „Ma
gyar  ország Malomipara” 
1885; Kézművesség. Bp., 
Aka démiai Kiadó. Főszer
kesz tő: Domokos Ottó; Mo
nor Földhivatal.

Dr. Dobos György,  
a helytörténeti kör elnöke

Palackozott ital bolt 
Monor Móricz Zsigmond u. 25. 
Az Agrement müszaki Bolt mellett. 
Nyitva: H-P: 6-20-ig , Szo-Vas: 8-20-ig.

Arany Ászok dobozos 0,5: ..155 Ft 
Borsodi dobozos 0,5: .........160 Ft 
Vörösborok 0,75: ................225 Ft-tól
Fehérborok 0,75: ...............215 Ft-tól
Fél decis szeszesitalok: ......125 Ft 
Energiaitalok: ....................90 Ft-tól 

Az árváltozás jogát 

fenntartjuk.

Aktuális 

áraink

Dzsessz-sztár a Jászai téren
Igazi sztár zenekar koncertjének ad ott-
hont 2011. november 18-án, pénteken 
este 7 órakor a Jászai Mari Általános 
Iskola aulája: Magyarország egyik leg-
népszerűbb dzsessz-zenekara, a Hot Jazz 
Band lesz a fellépő vendég, mely elsősor-
ban a ’30-as és ’40-es évek amerikai és 
magyar számait játssza, kiegészítve a 
két világháború közötti magyar szving 
dallamokkal és filmzenékkel.
 A trombitát, harsonát, klarinétot, gi-
tárt, bendzsót és dobokat felvonultató 
hattagú zenekart Bolba Éva énekesnő 
egészíti ki.
 A lexikon tanúsága szerint a Hot Jazz 
Band az egyetlen magyar zenekar, mely 
négy nemzetközi versenyt nyert négy év 
alatt, illetve amelynek tagjai nem kény-
szerülnek a zenélés mellett más zenekar-
ban játszani, vagy egyéb munkát vál-
lalni.
 1995 óta tizennégy sikeres albumuk 
jelent meg.
 A zenekarvezető, Bényei Tamás, aki 
az 1998-as Louis Armstrong Nemzetkö-
zi Dzsesszverseny legjobb szólistája és 
a 2002-es év énekese díjjal büszkélked-
het, minden bizonnyal szép estét, remek 
szórakozást nyújt majd zenész társaival 
Monoron.
 Jegyelővétel: 06-29-611-580-as telefon-
számon vagy a közönségszervezőknél.

„Nagyi” internet tanfolyam
A Vigadóban folyamatosan indul teljesen 
kezdő, főleg nyugdíjasok számára szerve-
zett internet használatot és levezést okító 
képzés. Kezdő tanfolyam: 5x2 óra, majd 
igény szerint a folytatható. Tanfolyam 
díja: 500 Ft/óra, melyet a jelentkezéskor 
vagy legkésőbb az első foglalkozáson kell 
befizetni. Jelentkezés és tanfolyamindí-
tás folyamatosan egész évben!
 Helyszín: Vigadó, korszerű új számí-
tógépekkel felszerelt. I. emeleti számító-
gépes oktatóterme. Monor, Kossuth L. 
u. 65-67. Jelentkezni a helyszínen, vagy 
a 29/413-212 telefonszámon lehet.
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Mókás, zenés nyelvtanulás  
a legfogékonyabb  
korban.  
1–10 éves korig kis létszámú  
csoportokban.  

Monor, Pozsonyi ltp. A ép. II. fsz. 4.
06-30/290-6766
www.dinamoka.hu  Manev Melinda

DinaMóka
     nyelvstúdió

Ingyenes bemutató óra!

    Ajándék hanganyag!angol
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szalay lenke
Ki emlékszik Mogyoróra?
Október 3-tól 9-ig tartanak az Országos Könyvtári Napok, Könyvtárak 
összefogása a tudásért elnevezéssel. A monori könyvtár nyitó rendezvénye 
4-én lesz, zárása pedig 9-én a Könyves vasárnapon. Ennek részeként 11 
órakor a 100 évvel ezelőtt Monoron született Szalay Lenke íróra emlékeznek.

Szalay Lenke – mond-
ta Hajdú Zoltánné, a 
könyvtár igazgatója.

Én meg csöndben voltam.
 – Mogyoró! – szólalt meg 
újra.
 Akkor már tudtam.
 De arról például mindmáig 
– amíg a könyvtár igazgató-
ja és munkatársai aprólékos 
gonddal ki nem nyomozták 
– fogalmam sem volt, hogy 
Szalay Lenke író Monoron 
született, 1911-ben, majd itt 
járt elemi és polgári iskolá-
ba. És egyáltalán: nem tud-
tam Mogyoró szülőanyjáról 
semmit, de semmit.
 Hajdú Zoltánné járt utána 
az életrajzának is, amely sze-
rint Szalay Lenke apja vasúti 
tisztviselő volt, aki öt gyer-
meket nevelt. Lánya, Lenke 
ugyan az egyik fővárosi gim-
náziumban még érettségi vizs-
gát tett, de édesanyja hosz-
szú és súlyos betegsége miatt 
továbbtanulásra nem gondol-
hatott. Nyelveket kezdett ta-
nulni, sokat olvasott, majd 
férjhez ment, vezette a ház-
tartást és két fiát nevelte.
 Viszonylag későn kezdett 
írni, ám amikor néhány no-
vellájával felkereste az Ifjúsági 
Könyvkiadót, ott további írás-
ra buzdították. Első ifjúsági 
regénye, a Ketten hiányoz-
nak, 1959-ben, megjelenése 
évében rögtön nívódíjat ka-
pott. Az igazi népszerűséget 
a négy kötetből álló Mogyo-
ró sorozat hozta meg neki.
 Mennyire szerettük Mo-
gyorót! A nagykockás ka-
bátjával, a balatoni vakáci-
ójával, a problémáival és az 
örömeivel, amik az én akko-

ri bajaim és boldogságaim 
is voltak, meg Zalka Évá
éi, aki a 7.b-ben Mogyorót 
a figyelmembe ajánlotta, és 
Nagyszegi Katié, egyáltalán, 
minden egyenköpenyes, bar-
na fűzős cipőben pipiskedő, 
az utolsó osztatlan lányosz-
tályba járó bakfisé. Akiknek 
akkoriban a Kossuth iskola 
udvara se lehetett közös a fi-
úkéval – a koedukáció majd 
csak ezután következett be.
 De Mogyoró legalább már 
létezett. Akik szerettek ol-
vasni a 7.b.-ben, mind sze-
rették Mogyorót, aki nem 
úrilány volt, nem is zsenge 
korú mozgalmár, se nem Ci-
like, se nem Zója, Mogyoró 
mi magunk voltunk.
 Nagyjából most is megva-
gyunk, és jó, ha tudjuk, hogy 
a Mogyoróról, tehát rólunk 
szóló könyvek, ha némelyik 
kopottra olvasva is, de jelen-
leg is kint vannak a könyv-
tár polcain. A Könyves va-
sárnapon kis időre tárlókba 
költöznek, ugyanis Szalay 
Lenkére emlékező kiállítás 
nyílik az aulában.
 Hajdú Zoltánné kereste 
az író két fiát is, s meg is 
találta őket. Kiderült egye-
bek között, hogy egyikük az 
a Szalay Péter, aki Magyar 
a lovon és gyalog címmel 
könyvet írt Magyar Zoltán 
olimpiai bajnok tornászról, 
a lólengés világklasszisáról, 
aki a Magyar-vándort, az 
orsót és a szökkenő vándort 
a világon elsőként bemutat-
ta – és ez a könyv is ott van 

a könyvtár polcain. (Amúgy 
a Szalay-fiú nem akármilyen 
karrierje a Ki kicsoda 2002-
ben kapott helyet.)
 Az első Mogyoró-kötet 
ajánlása ugyan így szól: „Pé-
ter fiamnak, akire csodálato-
san illik Mogyoró nagykoc-
kás kabátja” – mégis Miklós 
volt az első „közönség”, aki 
először meghallgathatta és 
lektorálhatta az édesanyjuk 
frissen írt történeteit. Az ál-
tala küldött, Szalay Lenkéről 
vélhetően 1972-ben készült 
fotó is ott lesz a kiállításon.
Láthatják az érdeklődők az 
Ady utcai iskolában fellelt 
iskolai anyakönyv másola-
tát is, amely a hajdani pol-
gári iskolai növendék, Lá
nyi Lenke monori gyökereit 
igazolja. 
 A bemutatásra kerülő írá-
sok, dokumentumok, köny-
vek közt egy diák felolvas 
majd egy részletet a Mogyo-
ró sorozatból – így tervezik 
a könyvtárosok, és jól is lesz 
ez így: bensőségesen, béké-
sen megemlékezni elmúlt na-
pokról, melyek szépen bele-
szövődtek a mába.
Ez a kiállítás teszi jóvá, ha 
átmenetileg elfeledkeztünk 
volna Mogyoróról. Bár a 86 
évesen elhunyt Szalay Len-
ke, ha élne, feledékenységün-
ket bizonyára nagyvonalú-
an megbocsátaná. Mert aki 
olyat tud írni, mint ő, az van 
annyira bölcs, hogy ponto-
san tudja, mi az, ami iga-
zán számít.

Koblencz Zsuzsanna

Október 4., kedd 
Öröklődő tudás – helyi értékek
Gyűjtemények bemutatása, helyi alkotók 
bemutatkozási lehetősége, élő emlékezet, 
helyi szokások, hagyományok.
15.30 Élő emlékezet – Kiss Júlia kiállí-
tása a Múzeumok éjszakája után a Vá-
rosi Könyvtár felnőtt részlegében is meg-
tekinthető!
16.30 Malmok az életünkben – Kiállítás-
megnyitó. Szervező: Helytörténeti Kör – 
Közművelődési Egyesület

Október 5., szerda
Praktikus tudás – egészségügyi ta-
nácsadás
17.30 Ép testben ép lélek – Mozgással a 
jobb közérzet felé

Október 6., csütörtök
Tanulás a tudásért
Önismeret, tanulásmódszertan, a tanu-
lás tanulása, tanulási technikák.
14 óra Molnár Tamásné iskolapszicholó-
gus előadása

Október 7., péntek
Játékkal a tudásért
Tanulást támogató, fejlesztő játékok be-
mutatása, kipróbálása, módszertani 
ajánlások szülőknek, játékos bemutató 
foglalkozások pedagógusoknak.
14.30 Közös kincs – Válogatás a határa-
inkon túli magyar irodalomból. Gy. Sza
bó András előadása.
16 óra Rejtvényfejtők klubja

Október 8., szombat
Tudáspróba
Játékos családi programok, különleges 
tudással rendelkezők bemutatkozása.
9-11 óra: Kézműves szombat

Október 9., vasárnap
Könyves vasárnap
9-11 óra Könyves programok – Könyvek 
csere-beréje az aulában, családi TOTÓ, 
ingyenes tárlatvezetés, kézműves foglal-
kozás a „múzeumban” és ingyenes beirat-
kozás a könyvtárban az érdeklődőknek!
11 óra: A 100 éve született Sza lay Len
kére emlékezünk

Egész héten megbocsátás hetét tartunk, 
és egész héten fél  áras a beiratkozás!
Sze re tettel várjuk a Váro si Könyv  tár ban!

összefogás

Országos könyvtári 
napok Monoron

Meseszombat
Minden hónap első szombatján, így ok-
tóberben elsején meseszombatot tarta-
nak a Városi Könyvtárban. Az interak-
tív mesefoglalkozásunkat kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt ajánljuk.
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AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Kft.
KÉTHETES INTENZÍV KRESZTANFOLYAM INDUL

OKTÓBER 3ÁN ÉS 7ÉN 17 ÓRAKOR

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részlet�zetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

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

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

ajánló
A Vigadó októberi programjai

 Várunk minden esküvőre készülő párt. 
Tekintse meg Monor és a környékbeli 
ruhakölcsönzők, cukrászdák, dekoratőrök, 
ékszerészek, fotósok… kiállítását.  
Válasszon esküvőjére megfelelő zenei 
szolgáltatást! 

Esküvő kiállítás 

Monoron a városközpontban található  

  
(Kossuth L. u. 65-67.)

Közreműködik:  
Mici Farkas Gyula,   
a 100 Tagú Cigányzenekar 
hegedűse és társai.

Az estre jegyet 2 200 forintért 
válthat, amely tartalmazza a 
kiváló szórakozást, magyaros 
vacsorát, választható menüből.

Asztalfoglalás: 
 06-30-395-48-34; vagy 
29/423-212 telefonszámon

Amennyiben menyegzői vacsorájára 
éttermünket 2012. január 31-ig lefoglalja 

kivételes kedvezményekkel várjuk!

a Vigadó Étteremben 

2011. november 26-án 

(szombaton)  2011. október 14-én 

18.00 órától.  
Magyarnótaest Monoron  

Kóstolja meg a Vigadó  

           esküvői menükínálatát!

Október 1., Monor
Szüreti sokadalom

Október 2. 15 óra, Művelődési Ház
Csak a szépre emlékezem
Idősek világnapja alkalmából Papp Györ-
gyi előadóművész műsora. A belépés nyug-
díjasoknak előzetes regisztráció után díjta-
lan. Keressen bennünket elérhetőségeinken!

Október 3. 17 óra, 
Vigadó emeleti folyosógaléria
Közös nevező kiállítás-sorozat
Zsíros Sándorné Marika gobe-
lin művész kiállítás megnyitója.

Október 6. 18 óra, 
Ady Úti Általános Iskola
Aradi vértanúk emléknapja

Október 6. 16 óra, Művelődési Ház
Napraforgócska gyermek nép-
tánc-csoport kezdő foglalkozás

Október 7. 9 óra, Művelődési Ház
Babaruha-börze a védő-
női szolgálat szervezésében

Október 7. 18 óra, Vigadó 
Berecz András, Kossuth-dí-
jas mesemondó estje

Október 8. Művelődési Ház
Az Erdélyi Kör szüreti bálja

Október 9. és 16. 17 óra, 
Művelődési Ház
Az anconai szerelemesek
A Merlot Társulat előadása.

Október 10. 17 óra, 
Vigadó emeleti folyosógaléria
Közös nevező kiállítás-sorozat
Kovácsné Holló Piroska  
kiállítás megnyitója.

Október 13. 18 óra, Vigadó Díszterem
Takaró Mihály előadássorozata
Rideg Sándor, az Indul a bak-
terház írójának életéről

Október 14. Vigadó Étterem
Magyarnóta-est

Október 15. 14 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek 
Egyesületének összejövetele

Október 15. Vigadó
Mocsári Károly koncertje
A Monori Lokálpatrióta Egy-
let szervezésében a Katona József ut-
cai Tesz-vesz Óvoda javára.

Október 1721. Művelődési Ház
Játékos tudomány kiállítás

Október 21. 18 óra, Vigadó
Szerelmem Erdély
Rékasi Károly estje Wass 
Albert műveiből

Október 23. Fesztiválcsarnok
Megemlékezés az 1956-
os forradalomról

Október 26. Vigadó
Pest Megyei Filharmónia sorozat
Dzsessz hangverseny Binder Károly 
és Borbély Mihály közreműködésével

Október 27. Művelődési Ház
15 óra: Töklámpás-faragás
17 óra: Pomázi Zoli: Zenés uta-
zás a ’20-as évek Amerikájá-
ban című gyerek koncertje

Október 29. 17 óra, Művelődési Ház
Egy őrült naplója
Az Ikrek Stúdió bemutatója

Október 30. 17 óra, Művelődési Ház
Csehov-est: A női nem és a férfi igen
Az Ikrek Stúdió bemutatója

Információ, jegyrendelés:
0629/413212es telefonszámon, vagy 
a vigado@vigadokft.hu email címen.
honlap: www.vigadokft.hu 
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Sporthírek

Hirdetés

BELIZOBELIZO
Bizsu- és ajándékbolt

06-20/367-9854

2200 Monor, Petőfi S. u. 53. 
(Petőfi u. és Móricz Zs. u. sarok  

a vasútállomásnál)

2200 Monor, Petőfi S. u. 8.  
(a Szolgáltatóházban)

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

Minden nap előfordul,  
hogy ajándékot veszünk:
... mert ünnep van
... mert vendégségbe megyünk
...  mert valakinek születésnapja, 

névnapja van
...  mert valaki nyugdíjba megy  

vagy elballag

... 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 

GYERE ÉS NÉZZ KÖRÜL NÁLUNK:

vagy csak úgy....

körkérdés
Megfordult már az uszodában?
Szeptemberi körkérdésünkkel a városközpontot jártuk körbe, s eközben az is kiderült, hogy a 
járókelők között milyen sokan akadnak, akik otthonosan közlekednek az intézmények és az üzletek 
között, pedig nem „idevalósiak”: valamelyik szomszédos településről érkeztek ügyes-bajos dolgaikat 
intézni. Eredetileg arra voltunk kíváncsiak, vajon a megszólított monoriak közül hányan jártak 
már a város uszodájában, ám egy idő után rájöttünk: a szomszédok is ismerik a létesítményt, majd’ 
mindegyikük megfordult már ott. Aki belülről még nem látta, kívülről az is elgyönyörködött benne.

„Ha az uszo-
da nem épül 
meg, ez az 
ember még 

ma sem tud-
na a vízben 
közleked-

ni, pedig ma 
már ponto-
san tudja, 

mit hagyott 
volna ki!”

Találkoztunk olyan sétá-
lóval is, aki ugyan nem 
akart az újságban sze-

repelni, de felajánlotta, hogy 
név szerint felsorolja azokat 
a törzsvendégeket, akiknek 
minden áldott nap az első 
dolguk, hogy ússzanak egy 
jót. Naponta találkozik ve-
lük – mesélte – amint a hó-
nuk alá csapott törülközővel 
kocognak felfrissülni.
 Másvalaki viszont (aki a 
nevét és a fényképét ugyan-
csak nem szerette volna 
nyomtatásban látni) arról 
az ismerőséről beszélt ne-
künk, aki felnőtt fejjel, kö-
zel a hatvanadik évéhez ta-
nult meg úszni, kifejezetten 
amiatt, hogy a város uszo-
dája által kínált lehetőséget 
kiélvezhesse. 
 – Ha az uszoda nem épül 
meg, ez az ember még ma 
sem tudna a vízben közleked-
ni, pedig ma már pontosan 
tudja, mit hagyott volna ki! 
– ecsetelte beszélgetőtársunk 
a történetet olyan átéléssel, 
hogy gyanítottuk, alighanem 

valamelyik hozzátartozójáról 
lehet szó.
 Konczné Szolnoki Erika, 
amint elmondta, többször is 
megfordult már az uszodá-
ban, s nagyon kellemes él-
ményeket szerzett. Igaz, a 
víz kicsit lehetne melegebb 
– tette hozzá – és nem árta-
na, ha többféle szauna lenne, 
meg talán pezsgőfürdő. Sze-
rinte wellness-szolgáltatásból, 
kényeztetésből elkelne a kis-
sé szélesebb választék.
 Tóth Tiborné még sosem 
járt az uszodában, – vallotta 
be kissé szégyenlősen, noha 
nincs ezzel egyedül, hiszen a 
hazai lakosság hatvan száza-
léka nem tud úszni – mivel 
neki sem volt alkalma meg-
ismerkedni az úszás alap-
technikájával. Valahogy így 
adódott. Mint kiderült, a 
gyerekei sem jártak még a 
monori létesítményben, pedig 
Tóthénak nem lenne ellenére, 
ha Csévharasztról – ahol lak-
nak – rendszeresen átbuszoz-
nának a kicsik. Úgy tudja, az 
óvodában próbálkoztak a cso-

portos úszodalátogatás meg-
szervezésével, de nem akadt 
kellő számú jelentkező.
 Tóth Kornélia ugyan úszni 
is tud, s többször is elgyönyör-
ködött már kívülről az uszo-
da épületének látványában – 
mint megjegyezte, a délelőtti 
órákban is éppen arrafelé járt 
– de bejutnia még nem sike-
rült. Pedig szívesen tenné. 
Csak éppen nincs rá pénze. 
Nem tudja ugyan, mennyi-
be kerül a belépő és a szol-
gáltatások, de akármennyibe 
is: az ő jövedelméből ilyesmi-
re biztosan nem futja.
 – Talán majd egyszer… – 
szólt vissza búcsúzóul.
 Zákó Ferenc jó párszor járt 
már az uszodában, s elmon-
dása szerint örül, hogy van 
a városban ilyen lehetőség. 
Úgy gondolja azonban, hogy 
a wellness-szolgáltatások nem 
hiányosak, szerinte egy uszo-
dának nem feladata a ké-
nyelmi szolgáltatásokkal való 
bíbelődés. Uszodába azért 
járnak a vendégek, hogy úsz-
szanak.

 Éppen kevesen voltak, 
amikor először járt az uszo-
dában, úgyhogy nagyon kel-
lemes, kényelmes és zavarta-
lan volt az élmény – tudtuk 
meg dr. Molnár Lajostól. 
Aki, mint kiderült, Budapes-
ten lakik és Gombán orvos-
ként praktizál, mégis szakí-
tott időt a monori uszodával 
való megismerkedésre. Igaz, 
ennek van már egy éve is, s 
bár tervezte, hogy rendsze-
resen visszajár majd, eddig 
ezt nem sikerült megvalósí-
tania. De a tervről azért még 
nem mondott le.
 Bugyik Sándor fél évvel 
ezelőtt költözött Monorra, 
s amint mesélte, még csak 
ismerkedik a várossal. Kí-
vülről látta már az uszodát, 
nagyon tetszik neki, de az 
ajtón belülre még nem ju-
tott. Majd sor kerül arra is 
– mondta – csak éppen sok 
mindentől függ.
 – Ha egyszerre lesz hoz-
zá idő, pénz és kedv is, na, 
majd akkor.

Koblencz Zsuzsanna

 Konczné Szolnoki Erika  Tóth Tiborné  Tóth Kornélia  Zákó Ferenc  dr. Molnár Lajos  Bugyik Sándor
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Kertépítés, kertrendezés, kertgondozás kedvező 
árak. Tel.: 06-30/657-2038, 
06-70/618-9286.

Tűzifa eladó! Akácfa összefűrészelve, házhoz szál-
lítva 2300 Ft/q. Tel.: 06-20/981-7879.

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Mobil fix szú-
nyogháló újdonságok, 30 éves tapasztalat. Műanyag 
ablakok cseréje, a legkorszerűbb német minőség 
most 25% kedvezménnyel. Tel.: 06-30/401-1029.

Tűzifa Eladó! Tölgy, bükk 1 méteres 1950 Ft/q, gu-
rigában 2150 Ft/q, akác guriga 2400 Ft/q. 
Tel.: 06-20/343-1067.

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

Eladó Monoron áron alul 6020 m2 közműves terü-
let, aszfaltos út mellett. Eladó Monoron a Strázsa-
hegyen karbantartott pince művelt szőlővel. Eladó 
Monoron 2000 m2 zártkerti ingatlan sürgősen. 
Érd.: 06-30/539-8181.

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

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

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

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

Manikűr, pedikűr (tyúkszem kiszedés, benőtt kö-
röm, sarokrepedés kezelése) műköröm. Házhoz 
megyek. Tel.: 06-30/466-6608.

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

Ingatlan és hiteliroda: ingyenes tanácsadás, jel-
záloghitelek, személyi kölcsönök, adóságrendezés, 
devizahitel kiváltása. Tel.: 06-30/548-5462.

Eladó Monor zöldövezetében új építésű geotermi-
kus fűtésű lakás. Kedvező forint alapú hitel igényel-
hető. Érd.: 06-30/548-5462.

A monori Trianoni Emlékműről kutatok (szak-
dolgozat); fényképet, főleg a 2000. évi újraavatás 
előttről. Ha tud, kérem segítsen. Köszönöm! 
Tel.: 06-30/772-5976.

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett halottunkat, nagy lajosnét utol-

só útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, gondozásában segítettek.

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak 
akik szeretett feleségem, édesanyánk  

kovács lászlóné szül. Balogh zsuzsanna 
temetésén részt vettek, sírjára az 

emlékezés virágait elhelyezték. 
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

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

gumiszervizmonor.fw.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

Téligumi akció!
MATADOR 20%, BARUM 20%, 
SEMPERIT 25%, MICHELIN 30% 
kedvezménnyel kaphatók!
Komplett szerelés már 800 Ft-tól.

             

         

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

    Magócsi Ruhatisztító
Függöny-, szőnyegtisztítás  
ingyenes háztól házig szállítással!

Várjuk Önt  *Monoron, Ecseren, Maglódon, *Üllőn, 
*Sülysápon, Mendén, Vasadon, *Gyömrőn, 

*Vecsésen, Nyáregyházán, Úriban és Budapesten  
a *XVIII., XVI. és *VI. kerületben 

www.monortakarek.hu

Széles körű termékkínálatunkkal 
állunk rendelkezésére:

 Megtakarítások  Befektetések  Nyesz-számla
 Lakossági és vállalati hitelek forintban és devizában
 Bankszámlavezetés forintban és devizában*
 Nyugdíjasoknak számlacsomag kedvező havidíjjal
 Valutaváltás*

 Internet Bankolás
 24 órában elérhető ATM

Jöjjön be hozzánk!



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 / 5200 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.

TOO LATE órák

Őszi árszüret!

Molinó és fólia akció!
1000 Ft kedvezmény

a molinók és fóliák árából október 31-ig.

Monor, Kossuth-Bajcsy sarok (A helytörténeti kiállítás mellett)

 2 m2 alatt: 5500 Ft 4500 Ft/m2

 2 m2 felett: 4900 Ft 3900 Ft/m2

 10 m2 felett: 3900 Ft 2900 Ft/m2

Például:
75 mikronos vinyl fólia (matrica) és 
440 gr PVC ponyva (molinó):

RÉGIÓ
Grafikai Stúdió

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

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

3D 

látványterv

készítése


