
Monor Város Önkormányzata meghívja a város lakosságát 

2012. október 23-án 10 órára
az 1956-os forradalom és szabadságharc

emlékére rendezett ünnepségre
a Piac és Fesztiválcsarnokba,

valamint a megemlékezést követő koszorúzásra
a Kálvin térre, az ’56-os emlékműhöz.
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Akciós árak október 8-tól 20-ig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Csirkeszárny

Ft/kg

599,-Első csülök
csont nélkül

Ft/kg

890,-

Pulykamell-
filé

Ft/kg

1390,-

Darált  
pulykahús

Ft/kg

799,-

Miklósi 
kolbász

Ft/kg

1100,- Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

1190,-

Pulyka 
nuggets

gyf.  500 g Ft/cs

399,-Sajtos,  
sonkás

pulykamell 
gyf.  500 g Ft/cs

399,-

Sertés- 
oldalas

Ft/kg

1025,-

Juhbeles
virsli

Ft/kg

990,- Pápai 
sonka

1 kg Ft/kg

1190,-

Füstölt 
hátsó

csülök Ft/kg

950,-Marhapacal

Ft/kg

1100,-Sertéscomb

Ft/kg

1099,-

Sertéstarja

Ft/kg

990,-Csontos
csirkemell

Ft/kg

990,-
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Két hónap, két ülés
Önkormányzati hírek

Augusztus 23-án rendkívüli üléssel szakították meg a nyári szünetet a 
képviselők. Szeptember 20-án viszont már soros, nyilvános ülést tartottak. 

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 34/2012. önkormányzati rendelet, a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról, igénybevétele szabályairól, va-
lamint a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 18/2010. (VIII. 24.) számú rendelet 
módosításáról.
 35/2012. önkormányzati rendelet, 
a hirdető- és reklámtáblák elhelyezési 
szabályairól szóló 34/2011. (XII. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.
 36/2012. önkormányzati rendelet, a 
mezőőri szolgálatról szóló 4/2010. (II. 
19.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról.

„A polgár-
mester sze-
rint kiske-
reskedők 

problémá-
ját lehet or-

vosolni.”
Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyvtár-
ban megtekinthető. A képviselő-testü-
let nyilvános üléséről a GEMINI TV 
minden esetben felvételt készít, amelyet 
az ülést követő második szombaton a 
Williams TV csatornáján figyelemmel 
kísérhetnek. Bővült a tájékoztatási le-
hetőségünk, így a rendeletek egységes 
szerkezetbe foglalt szövege, a testüle-
ti és bizottsági ülések jegyzőkönyvei 
már olvashatók és letölthetők a www.
monor.hu honlapról, ahol egyéb fel-
hívásokról, tájékoztatásokról is érte-
sülhetnek.

A Monori Strázsa 2012. októberi számának tartalma:
Két hónap, két ülés  3  | Szokott jótékonykodni?  6  |  A KÖVÁL Zrt. tájékoztatása  7  |  Uszoda víz nélkül  8  |  Tájékoztatás   9  |  Ízletes ételek Monor szívében   10    
Új igazgató a Szterényiben  12 |  Tűvé-tevők a Jászaiban  13  |  Nem vész el, csak átalakul  13  |  Vezetőt váltott a József Attila Ginázium  14  |  Történetek a bozótosokból  15
Ömlött a gáz a Balassi utcában  15  |  Patkányirtás  15  |  Monori 56-os hősök  16  |  Októbertől indul az FBT  16  |  Őszi réttakarítás  16  |  Táboroztak a gyerekek 16
A mikorchip kötelező!  18  |  Szüreti mulatság gyerekeknek  19  |  Jó tanulóknak új bútor jár  19  |  A Vigadó programjai  20  |  Tökfaragás a „művházban”  20  |  A monoriak viselt dolgai XLVII. – 
A népiskola kezdő lépései 2.  20  |  Aktív segítők a könyvtárért – könyvtár az aktív idősödésért  21  |  Nemzetközi sportsikerek  22  |  Sportos Szombat a kistérségben  22

A rendkívüli ülésen is-
mét módosították a 
2012. évi költségve-

tést, egyben úgy döntöttek, 
hogy pályázatot nyújtanak 
be az önhibájukon kívül ne-
héz anyagi helyzetbe került 
önkormányzatok támogatá-
si alapjára.
 A köztisztaságról és a 
szervezett köztisztasági szol-
gáltatásokról szóló ren de-
letet is módosította a testü-
let, annak ér de ké ben, hogy 
a benne sze replő, ellentmon-
dásos meg fogalmazás ne ad-
jon fél reértésre okot. 
  Előterjesztéseket tár gyal-
tak meg a Monor integrált 
városközpont-fejlesztése 
projekttel kapcsolatosan.  
A nagy projekt kötelező ele-
me, hogy az önkormány-
zat kis pályázatokat, úgy-
nevezett mini projekteket 
hirdessen, amire nyolc pá-
lyázat érkezett. A rendel-
kezésre álló forrás függ-
vényében osztották fel az 
összeget a pályázók között, 
akik közel annyi pénzhez ju-
tottak, mint amennyit igé-
nyeltek. Nyert a pályáza-
ton a Jászai Mari Általános 
Iskola Tanulóiért Alapít-
vány, a Sulipersely Monor 
Nemzetőr Általános Isko-
la Diákalapítvány, a Mo-
nori Lokálpatrióta Egylet, 
a Monori Esthajnalcsillag 
Alapítvány, a Monori Szi-
várvány Óvodáért Alapít-
vány, a Nefelejcs Alapítvány, 
a Dr. Fónyad Dezső Emlé-
kére Kulturális és Vallási 
Célú Alapítvány, valamint 
a Monor Környéki Strázsa 
Borrend. Összesen nettó 
1 millió 136 ezer forintot 
kaptak a Gyerekek szüreti 
mulatsága Monoron Szüreti 
Sokadalom programsorozat 
keretében pályázataik meg-
valósítására.

 Az Ady Endre, Deák Fe-
renc, Kossuth Lajos utca 
kereszteződésében kialakí-
tandó körforgalom építésé-
nél kiderült, hogy át kell he-
lyezni egy elektromos kábelt, 
ennek tervezéséhez az önkor-
mányzat anyagi hozzájáru-
lására is szükség volt, amit 
jóváhagyott a képviselő-tes-
tület. A kivitelező kérésére 
a képviselő-testület engedé-
lyezte, hogy a Szent István 
parktól a Budapest Bankig 7 
ja pán akácot, 2 feketefenyőt 
és 1 kislevelű hársfát kivág-
janak. Komoly érvek szóltak 
a fák megtartása mellett, de 
az eredeti tervek nem vol-
tak kivitelezhetők a megtar-
tásuk mellett. A képviselők 
nem értettek egyhangúan 
egyet a javaslattal, illetve 
kérelemmel. Egyesek véle-
ménye szerint a tervezésnél 
kellett volna már arra gon-
dolni, hogy a fák megma-
radhassanak.
 Elfogadta a testület, hogy 
a polgármesteri hivatal előtt 
és az evangélikus templom 
mögötti részen öntözőberen-
dezés tervezésére és kivitele-
zésére is sor kerüljön, hogy 
a létesítendő park és füves 
terület öntözése biztosított 
legyen. 

Szeptemberi interpellációk

A munka a napirendi pon-
tok elfogadása után, szokás 
szerint az interpellációkkal 
kezdődött. A testület júli-
usi ülésén Sinkovicz Lász
ló arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a vasúton túli telepü-
lésrészen jelentős mértékben 
meg e melkedtek a betöréses 
lopások, egyúttal arra kér-
te rendőrkapitányság veze-
tőit, hogy ezen a település-
részen többször járőrözzenek 
a rendőrök. Interpelláció-

jára a Monori Rendőrka-
pitányság vezetője írásban 
válaszolt. Sinkovicz László 
a választ tudomásul vette, 
de nem fogadta el. Indoklá-
sa sze rint az elmúlt héten is 
volt a telepen betörés, idős, 
nyugdíjas házaspár volt az 
áldozat. A választ a képvi-
selő-testület sem fogadta el, 
ezért a polgármester felkér-
te a Jogi, Ügyrendi és Köz-
biztonsági Bizottságot, hogy 
tűzze napirendjére az inter-
pellációt.
 Lendvay Endre képviselő 
lakossági felháborodást tol-
mácsolt, a város határában 
lévő betonelemgyár nagyon 
hangos üzemelése miatt, ami 
lehetetlenné teszi az ott la-
kók alvását. Kérte a hiva-
tal intézkedését a zajhatás 
megszüntetésére vagy csök-
kentésére. Szintén Lendvay 
Endre jelezte, hogy a város-
központ felújítása a kisvál-
lalkozóknak gondot okoz, a 
közlekedés nehézsége véle-
ményük szerint a forgalmu-
kat hátrányosan befolyásolja. 
Kérte, hogy az önkormány-
zati adó csökkentésével vagy 
más módon próbálja meg 
kompenzálni a város a ki-
eső jövedelmüket. 
 Pogácsás Tibor pol gár-
mester Lendvay Endre kép-
viselő a betonelemgyártóval 
kapcsolatos interpellációra 
írásban adja meg a választ. 
A polgármester szerint kis-
kereskedők problémáját úgy 
lehet orvosolni, ha az adó-
bevallásaik alapján meg-
nézik, hogy az elmúlt évek-
ben mennyi adót fizettek be 
a városnak, illetve mennyit 
fizetnek be idei működésük 
után. Ebből pontosan meg 
lehet állapítani, hogy meny-
nyi vesztesége keletkezett a 
kiskereskedőnek. Amennyi-
ben ezt igénylik, akkor az 

adócsoport kigyűjti, előké-
szíti az adatokat, a képvise-
lő-testület pedig dönthet az 
esetleges kedvezményekről. 

Módosított rendeletek 

A képviselő testület mó-
do sította a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátás okról, 
igénybevétele sza bályairól, 
valamint a fi zetendő térí-
tési díjakról szóló 18/2010. 
(VIII. 24.) önkormányza-
ti rendeletet. A módosítás 
a már elfogadott társulási 
megállapodás módosításá-
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Folytatás a 3. oldalról
ban rögzítetteket, valamint 
a szükséges díj megállapí-
tási rendelkezés átvezetését 
tartalmazza. A díjmegálla-
pítás nem jelent érdemi dön-
tést, mivel a magasabb ren-
dű jogszabály szerint jelenleg 
0 forint. Az előterjesztés tar-
talmazta továbbá a szintén 
elfogadott Mo nor és Kör-
nyéke Szociális In tézményi 
Társulás meg állapodás mó-
dosításában foglaltak ren-
deletben történő átvezetést, 
mint technikai módosítást.
 Változott a hirdető- és 
reklámtáblák elhelyezési 
szabályairól szóló 34/2011. 
(XII. 21.) rendelet. A kép-
viselő-testület által el foga-
dott, a város területére 
vo natkozó egyes tiltott, ki-
rí vóan közösségellenes ma ga-
tartásokat és a ma ga tar tás 
elkövetőjével szembeni eljá-
rásról szóló szabályokat tar-
talmazó rendelet záró ren-
delkezésébe hiba csúszott, 
akkor és az előterjesztésben 
jelzett rendelet rendelkezése 
hatályon kívül lett helyezve. 
Ennek az eredeti rendelet-
be történő visszahelyezése 
tör tént meg, ami valójában 
tech nikai módosítás volt.
 A mezőőri szolgálatról 
szóló 4/2010. (II. 19.) ren-
delet módosítását megelőzte 
egy többfordulós tárgyalás. 
Az akkor elfogadott javas-
latokat építették be a ren-
delet-módosításba. A tech-
nikai módosítás mellett 
módosult a mezőőri járu-
lék is, így a mezőőri járu-
lékot 1 hektár után nettó 
1000 Ft/év, minden továb-
bi hektár után nettó 300 
Ft/év, a zártkerti és pince-
ingatlanokra (területtől füg-
getlenül) nettó 1000 Ft/év 
összegben állapították meg. 
Ha egy gazdának több, kü-
lön helyrajzi számon nyil-
vántartott földterület van a 
tulajdonában vagy használa-
tában, a mezőőri já rulék ki-
szabása az összterület nagy-
sága után történik. Azon 
szomszédos zárt ker ti, vagy 
pince ingatlanokat, melyek-
nek tulajdonosa azonos és 
az ingatlanokat egy terület-
ként használják, a mezőőri 
járulék kiszabása szempont-
jából ezután összevontan 
kell kezelni. A mezőőri já-
rulék egyszeri összegben, 
minden év november 30-ig 
határozattal kerül megál-
lapításra, me lyet a határo-

zat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül 
kell megfizetni Monor Vá-
ros Önkormányzata nevére 
kibocsátott csekken. Ez a 
rendelkezés, az idei, hatály-
belépés előtt meg állapított 
mezőőri járulékokra is vo-
natkozik.

Beszámolók sora

Elfogadta a testület az ön-
kormányzat 2012. első fél-
évének gazdálkodásáról, 
majd pedig az önkormány-
zat tulajdonában lévő gaz-
dasági tár saságok 2012. I. 
félévi gazdálkodásáról szó-
ló be számolókat is. A ter-
vezett bevételek nem mind-
egyike folyt be, ugyanakkor 
a kia dások is alatta marad-
tak a ter vezettnek. Nagyon 
szigorú gaz dálkodás szüksé-
ges ahhoz, hogy a költségve-
tést teljesíteni tudja az ön-
kormányzat ebben az évben. 
 A közalapítványok az 
előző hónapokban számol-
tak be, de betegség miatta 
Monor és Környéke Men-
tésügyéért Közalapítvány 
a pénzügyi beszámolóját 
nem tudta elkészíteni, ezt 
tárgyalták meg ezen az ülé-
sen. A szakmai beszámolót 
már az előzőekben elfogad-
ta a képviselő-testület.

Elismerés  
a közbiztonság javításáért

A Monori Rendőrkapitány-
ság vezetője kezdeményez-
te Monor Közbiztonságáért 
Emlékplakett elismerés létre-
hozását. A Jogi, Ügyrendi és 
Közbiztonsági Bizottság tár-
gyalta az anyagot és azzal a 
kiegészítéssel javasolta elfo-
gadásra, hogy a város által 
alapított közbiztonsági díj-
tól a rendőrkapitány úr által 
létrehozott emléklap elneve-
zésében egymástól jól elkü-
löníthető legyen.  Szmodics 
Róbert rendőrkapitány szó-
beli kiegészítésében elmond-
ta, hogy folyamatban van a 
név elválasztása, nem lesz 
összekeverhető a városival. 
Ez az elismerés biztosítaná, 
hogy azokat a munkatársa-
kat, akiket anyagilag nem 
tudnak elismerni, legalább 
erkölcsileg díjazzák. Tudo-
másul vette a képviselő-tes-
tület, hogy az emlékplaket-
tek költségét a Monorvidéki 
Közbiztonsági Alapítvány 
finanszírozza, és hozzájá-

rult, hogy az önkormány-
zaton keresztül kerüljön az 
továbbajándékozásra a rend-
őrség felé.

Városközpont-fejlesztés

Ismét több döntést hoz-
tak a Monor integrált vá-
rosközpont-fejlesztése pro-
jekttel kapcsolatosan. Így 
elfogadták a kivitelezéssel 
kapcsolatos féléves írásos 
beszámolót, valamint szer-
ződések módosítását. A kép-
viselő-testület elviekben tá-
mogatta a Gyémánt Sziget 
Kft. kérelmét, ahogy az üz-
letház előtt (Kossuth Lajos 
utca, Petőfi Sándor utca sa-
rok) pavilont építsen. Három 
látványtervet nyúj tottak be, 
ezek közül egy városképbe 
illő, nyitott oldalú fedett 
létesítmény megvalósítását 
támogatta a kivitelező és a 
testület is. 

Új főépítészt választottak

A Monor és Térsége Önkor-
mányzati Főépítészi Tár-
sulás pályázatot hirdetett 
a megüresedett főépítészi 
munkakör betöltésére. A pá-
lyázatra sok jelentkező volt. 
A társulathoz tartozó pol-
gármesterek és jegyzők a 
pályázatok elbírálásánál és 
a jelentkezők meghallgatá-
sa során elmondták, hogy 
alapvetően a szakmájukat 
jól ismerő emberek pályáz-
tak, így elég nehéz volt dön-
teni. A társulásban lévő te-
lepülések szavazatai alapján 
végül is Gubán Sándor pá-
lyázót bízták meg a feladat 
ellátásával. 
 Gubán Sándor főépítész, 
személyesen jelen volt a tes-
tület ülésén és pár szóban 
bemutatkozott. Elmondta, 
hogy 1973 óta dolgozik a 
szakmában. Minden szüksé-
ges vizsgával rendelkezik. A 
Szentendréhez tartozó négy 
település főépítészi munka-
körét látta el, majd ezt kö-
vetően Budakalászon lett 
képviselő. Ott a Település-
fejlesztési Bizottság elnöke 
volt négy cikluson keresztül, 
majd külsős bizottsági tag-
ként segítette a képviselő-
testület munkáját. Vélemé-
nye szerint a főépítésznek a 
településrendezési eszközök 
kezelésén kívül az is felada-
ta, hogy segítse az itt élők 
munkáját. Főképp abban, 
hogy olyan épületek épülje-

Közmeghallgatás októberben
Elfogadta a képviselő-testület a 2012. 
évi közmeghallgatás időpontját és prog-
ramját. 
 A közmeghallgatás időpontja 2012. 
október 26. (péntek) 17 óra. Helye: Vi-
gadó Kulturális és Civil Központ nagy-
terme (Monor, Kossuth L. u. 65-67.).
 Programja:
 1. Tájékoztató az önkormányzat va-
gyonának felhasználásáról és a gazdál-
kodásról.
 2. A Strázsahegy fejlesztési koncep-
ciója.
 3. Monor integrált városközpont-fej-
lesztése város rehabilitációs projekt.

Díjazták a jól tanuló sportolókat
A szeptember 20-i soros ülésen napi-
rend előtt, kedves kötelességének tett 
eleget Pogácsás Tibor polgármester. 
Átadta a Monor Város Jó Tanulója – 
Jó Sportolója díjakat. Az önkormány-
zati rendelet értelmében, minden év-
ben egy középiskolás és két általános 
iskolás kaphatja meg ezt a kitüntető 
címet. A beérkezett javaslatok alap-
ján idén a következő tanulókra esett 
a választás:
 Bokros Blanka Melinda (úszó) a Bu-
dapesti Weörös Sándor Általános Is-
kola és Gimnázium tanulója, tanulmá-
nyi átlaga 4,8-4,9. Elért eredményei: 
2011-ben és 2012-ben összesen 4 első 
helyezést és 3 második helyezést ért 
el országos versenyeken. 2012-ben fel-
vették az utánpótlás korosztály legte-
hetségesebb tagjait tömörítő Heraklész 
programba. Edzője: Krajnyák György.
 Kovács Patrik (úszó) a Jászai Mari 
Általános Iskola tanulója, tanulmányi 
átlaga 4,5. Elért eredményei: 2011-ben 
és 2012-ben 4 első helyezést, 1 má-
sodik és 1 harmadik helyezést ért el 
korcsoportjában a kupaversenyeken. 
Óvodás kora óta úszik, 2008 óta le-
igazoltan, versenyszerűen. Idén ku-
paversenyen 50 m-es pillangó úszás-
ban, egyéni csúcsával segítette hozzá 
a csapatot az aranyérem megszerzésé-
hez. Edzője: Csernák Mariann.
 Balatoni Bence (birkózó) a József 
At tila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola tanulója, tanulmá-
nyi átlaga: 5. Az MSE birkózóinak 
legeredményesebb versenyzője. Ta-
valy korkedvezménnyel kivívta, hogy 
szabadfogás 50 kg-ban az Európa- és 
a világbajnokságon képviselje hazán-
kat. Ebben az évben két első helyezést 
szerzett versenyeken. Edzője: Komá
romi Tibor.
 Pogácsás Tibor polgármester a ta-
nulóknak gratulált, a szülőknek, a ta-
nároknak és az edzőknek pedig meg-
köszönte a munkájukat.
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Önkormányzati hírek

nek, amelyekre a későbbiek 
folyamán büszkék lehetnek. 
Az első nagy feladata a Strá-
zsahegy és a pincék szabá-
lyozási tervének előkészíté-
se és folyamata lesz. 

LEADER helyett

Döntés született a HAJT-A 
Csapat Egyesületben ta gi 
minőségben történő rész-
vételről. A Monor kör nyéki 
kis települések, a Strá-
zsa-Felső Tápió Vi dék fej-
lesztési Nonprofit Kft. ál-
tal mű ködtetett LEADER 
He lyi Akciócsoportban vet-
tek részt, de ez megszűnt.  
A LEADER gazdasági, tár-
sadalmi és környezeti problé-
mák helyi megoldásával segí-
ti elő a fenntartható fejlődést 
Európa vidéki területein.  
A helyi közigazgatás, a vál-
lalkozók és civil szervezetek 
össze fo gására épít, kö zös-
sége ik kezébe tényleges dö n-
téshozatali jogkört ad, ezál-
tal leegyszerűsíti a pá lyázati 
rendszert. A prog ramban 
Monor csak a kül területeivel 
szerepelhet, mert a Pest me-
gyei városok nem vehetnek 

benne részt. Az egyesület 
döntéshozó és egyéb szerve-
ibe az önkormányzat képvi-
seletére jogosult sze mélynek 
dr. Babinszki György alpol-
gármestert jelölte meg a kép-
viselő-testület.

Egyéb döntések

Üllő város Önkormányzata 
írás ban kérte, hogy a kép-
vi selő-testület támogassa 
a Hosszúberek utcai busz-
megálló megépítését, a 4 szá-
mú főút Monorra vezető ol-
dalán. A városvezetők úgy 
döntöttek, hogy elviekben 
támogatják a buszmegálló 
megépítését, de ehhez for-
ráshiány miatt pénzt nem 
tudnak biztosítani.
 Közbeszerzés elő ké szí-
tését fogadták el a 2012. 
évi működési hiány finan-
szírozására. Az önkormány-
zat fo lyó számlahitele decem-
ber 20-án lezárásra kerül. 
Az ön kor mányzat bevéte-
le nem folyamatos, viszont 
nincs akkora tartaléka, hogy 
a kieső időszakban a költ-
ségekre fedezetet tudjanak 
biz tosítani, ezért volt szük-

ség a folyószámlahitelre. En-
nek a kiváltására kell most 
egy közbeszerzést kiírni. 
 A testület támogatta Zát
rok Tamás kistérségi sport-
referens kérelmét, amelyben 
a Sportos Szombat rendez-
vény támogatását kérte. A 
testület elfogadta a beter-
jesztést, így október 6-án 
8-tól 20 óráig az iskolák 
sportlétesítményeit 50 szá-
zalékos kedvezménnyel le-
het igénybe venni. 
 Pogácsás Tibor po lgár-
mester szóban tájékoztatta 
a képviselő-testületet, hogy 
a városközpont öntözőbe ren-
dezése a jelenleg folyó mun-
kák közben tönkrement. A 
Zeneiskola előtti területen a 
fű kiégett, ennek a helyre-
hozása a kivitelezőt terhe-
li. Meghibásodott a szökő-
kút vezetékrendszere is, de 
amíg ki nem derül, hogy ki 
tette tönkre, addig a szökő-
kút megjavításáról nem tud-
nak gondoskodni. 
 Zárt ülés keretében dön-
tött a képviselő-testület Mo-
nor Város Közbiztonságáért 
Díj adományozásáról.

Összeállította: Nagy Lajosné

Napirendi pontok októberben
Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete a következő soros nyil-
vános ülését 2012. október 11-én, 14 
órai kezdettel tartja.  
 Napirend előtt: Közbiztonsági Díj 
ünnepélyes átadása. 
 Átadja: Pogácsás Tibor polgármes-
ter.
 Tervezett napirendi pontjai:
 1.) Interpellációk.
 2.) Beszámoló a 2012/2013. tanév 
indításának tapasztalatairól.
 3.) Beszámoló a parlagfű irtási ope-
ratív program teljesítéséről.
 4.) A 2013. évi belső ellenőrzési 
terv elfogadása.
 5.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/
B-09-2f-2010-0013 jelű, Monor In-
tegrált Városközpont-fejlesztése című 
projekttel kapcsolatos döntésekre.
 6.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-
2011.-0026 jelű, Monor ivóvízminő-
ség javításának műszaki előkészítése 
projekttel kapcsolatos döntésekre.
 7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 8.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt ha-
táridejű testületi határozatok végre-
hajtásáról.

Hirdetés

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

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

820 Ft-tól ingyenes szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit már 820 Ft/m2-től  
háztól házig szállítással!
Függönytisztítás reklámáron!

Monor, Kiss Ernő. u. 17.
06-20/562-1023

Parole
 NYELVISKOLA

®

A régió nyelviskolája

www.parole.hu

A 
HE

LY
I N

YELVISKOLA

PAROLE

A  L E G K Ö Z E L E B B  H
O

ZZ
ÁD

Ezt kell tenned:

Hozd be személyesen  

a kupont  

hétköznap 14.00-18.00 óráig

a nyelviskolába, és 10  000,- Ft 

kedvezménnyel iratkozhatsz be

bármely 80 órás csoportunkba!

Ny. sz.: 13-0855-05 • PL-3749 • AL 1936

10   000,- Ft 

kedvezmény!

A kupon érvényes:  

2012. október 15-ig



ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresz-tanfolyam indul

oKtóber 15-én és 24-én 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
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KÖRKÉRDÉS

Jótékonykodni annyit tesz, mint önzetlenül segíteni 
másokon. Jót cselekedni, anélkül, hogy ezért bármiféle 
viszonzást várnánk. A jótékonykodás nem a mesebeli „jó 
tett helyébe jót várj” alapon működik, noha a segítőnek 
mégis jut valamiféle honorárium: az a kellemes érzés, 
hogy segítőkész, jó embernek tudhatja magát. 

Szokott jótékonykodni?

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

tel
ei

Olyan egyszerűnek tű-
nik ez, hogy az em-
ber nem is érti, mi-

ért nem segítünk egymásnak 
lépten-nyomon, ha egyszer 
módunkban áll. Ám a do-
log ennél jóval bonyolultabb, 
s ez mindjárt kérdezősködé-
sünk elején kiderült, amikor 
egy megszólítottunk hosszan 
ecsetelte, kinek érdemes se-
gíteni, és ki az, aki „megér-
demli a sorsát”. 
 A szelektíven adagolt jóté-
teményektől nagyon messzire 
is eljuthattunk volna, azon-
ban rövid, utcai beszélgetése-
inkben inkább csak a felszínt 
érintettük. Arról kérdezős-
ködtünk, vajon tudnak-e a 
helybeliek arról, milyen sok 
egyesület, alapítvány és más 
szervezet dolgozik a városban 
azért, hogy másokon segítsen.

 Borus Ágnes tud erről, s 
ha fel nem is sorolta az álta-
la ismert civil szervezeteket, 
a piaccsarnokban rendezett 
jótékonysági főzés például 
 – mint a legfrissebb ilyen 
esemény – rögtön eszébe 
jutott. Amint elmesélte, ő 
maga ugyan nem tagja egyik 
helyi egyesületnek sem, de se-
gíteni azért szokott, ha ilyen 
kéréssel szólítják meg. Ado-
mányozott már alapítvány-
nak, nem is egyszer. Ha az 
utcán szólítják meg és pénzt 
kérnek tőle, meggondolja mi-
előtt kinyitja a pénztárcáját 
– tudtuk meg –, mégis elő-
fordult már, hogy a legátlát-
szóbb könyörgésnek sem tu-
dott ellenállni. Noha tudta, 
hogy a segítséget kérő alig-

ha vonatjegyre költi a tőle 
kapott pénzt.
 Az is megesett már vele, 
hogy azt válaszolta: pénzt 
ugyan nem ad, de szívesen 
vásárol élelmiszert a bolt-
ban, ahová amúgy is menni 
készült – mesélte Borus Ág-
nes, aki aztán meglepődött, 
milyen nagy örömet szerzett 
ezzel az ajánlatával is.

 – Hogyne tudnék a jó-
tékonysági eseményekről! – 
kaptuk a határozott választ 
Vladár Lajostól, aki mind-
járt fel is sorolt jó néhány ci-
vil szerveződést és az ezeket 
mozgató közismert helybeli-
ek nevét. Ő maga ugyan nem 
tagja egyik csoportnak sem, 
de vállalkozóként nem zárkó-
zik el a segítséget kérő meg-
keresésektől – mondta. Baráti 
társasága hasonlóképpen van 
ezzel, tudtuk meg. Tavasszal 
például több óvodai és iskolai 
eseményt is támogattak. Van 
úgy hogy a különböző rendez-
vényeken nem is tudnak részt 
venni, de támogató jegyeket 
azért vesznek, s ha úgy adó-
dik, pénzzel vagy munkával 
igyekeznek segíteni.

 – Tegnap is láttam a 
Gemini tévében a jótékony-
sági főzésről szóló beszél-
getést! – jutott eszébe Ba
logh Vincének, aki azonban, 
mint kiderült, mostanában 
nincs abban a helyzetben, 
hogy segíteni tudna bárki-
nek. Inkább ő szorulna se-
gítségre, csak sajnos azt ta-
pasztalja, hogy arra ugyan 
hiába vár.
 Amikor még jól ment a 
sora, jó néhány jótékony 
megmozdulásban maga is 
részt vett – mesélte. Egy 
pékség vezetőjeként rend-
szeresen támogatta az is-
kolákat, óvodákat, vitték az 
ingyen süteményt a rendez-
vényekre is. Volt idő, ami-
kor egy forgalmas utcában 
szervezte meg az útépítést, 
lévén hogy a tanácsnak épp 
nem volt rá kapacitása.
 Aztán egyszer csak meg-
változott minden: pénzszál-
lítóként dolgozott, amikor 
rálőttek, s a műtétet köve-
tően két centivel rövidebb 
lett a bal lába. Két infark-
tust élt túl ez után, majd 
baleset érte. Most pedig úgy 
érzi, nem képes megélni a 
rokkantnyugdíjából, minden 
kapu bezárult előtte, senki-
től nem kap segítséget.

 Somodi Zsolt ugyancsak 
hallott már a segítő helyi 
kezdeményezésekről, de csak 
kívülről figyeli ezeket. Nincs 
ideje arra, hogy bármelyik-
hez is csatlakozzon, hiszen 
jóformán csak aludni jár 
haza, mert a  fővárosba in-
gázik naponta. Ha módja 
és ideje lenne rá – mondta – 
a rászoruló idős embereken 
segítene legfőképpen. Azért 
ha úgy adódik, hétvégén ép-
pen ráér, amikor jótékony-
sági rendezvény van a vá-
rosban, arra elmegy, hogy 
a jótékonykodók bevételét 
gyarapítsa.

 Borus Ágnes

 

Dunkl Timea az iskolás kis-
fia által hazahozott szóró-
lapokból szokott értesülni 
arról, hogy hol, milyen jó-
tékonysági rendezvény ké-
szül – mesélte. Az iskolai 
eseményeken legtöbbször ott 
van, hogy részt vállaljon a 
segítségadásból, de a városi 
rendezvényekre nemigen jut 
el, habár azokról is tudomá-
sa van – tudtuk meg. Ami-
kor kiderült, hogy egy évig 
közmunkásként dolgozott a 
városban, megkérdezte, az 
vajon beleszámít-e a közös-
ségi értékek gyarapításába? 
A közmunkások javadalma-
zására gondoltunk, és azt vá-
laszoltuk, hogy igen.

 Vígh Orsolya egyik csa-
ládtagja a Borút Egyesület 
tagjaként érdekelt a helyi 
jótékonykodásban – tudtuk 
meg. Az ő révén már részt 
vett a család a jótékonysági 
főzésben, de más eseménye-
ken is mindig jelen volt kö-
zülük valaki. Leginkább a 
szervezésből szokták kivenni 
a részüket, derült ki beszél-
getésünkből. Ahogyan az is, 
hogy mindig figyelemmel kí-
sérik a civil szervezetek kez-
deményezéseit, s tőlük telhe-
tően igyekeznek segíteni.

Koblencz Zsuzsanna

 Dunkl Timea

 Vígh Orsolya
Somodi Zsolt 

 Vladár Lajos

 Balogh Vince

„Olyan egy-
szerűnek tű-
nik ez, hogy 

az ember 
nem is érti, 
miért nem 

segítünk egy-
másnak lép-
ten-nyomon, 

ha egyszer 
módunk-
ban áll.”
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KÖZMŰSZOLGÁLTATÁS
A KÖVÁL Zrt. tájékoztatása
Új hírek és változások hulladékgazdálkodásban, a víz-  
és csatornaszolgáltatásban, a számlázás rendjében.

Monoron és a környező településeken 
közel két éve működik a gyűjtőszi-
getes, illetve a házhoz menő sze-

lektív kommunális szilárd hulladék gyűjté-
se. Ennek bevezetésekor a KÖVÁL Zrt. jó 
állapotú, használt, illetve új, 60 és 80 lite-
res kukaedényzet biztosításával segítette 
az ingatlantulajdonosok átállását a kisebb 
méretre, illetve ösztönözte a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés igénybevételét. 
Ahogy azt a tavaszi tájékoztató levelünkben 
is jeleztük: a lakossági kommunális szilárd 
hulladék gyűjtésének, szállításának és el-
helyezésének díja csak akkor tartható vagy 
mérsékelhető, ha az ingatlantulajdonosok  
túlnyomó többsége a hulladékok szelektív 
gyűjtésében és kihelyezésében együttműkö-
dik a hulladékos szolgáltatókkal. Sajnos az 
ingatlantulajdonosok igen jelentős része to-
vábbra sem vesz részt a szelektív gyűjtés-
ben, sőt a kisebb edényzetre való váltással 
is visszaél, mert vagy ugyanannyi maradék 
hulladékot rak ki, mint a szelektív gyűjtés 
bevezetése előtt, de kisebb edényben, vagy 
pedig a kisebb edényre kötött szerződés el-
lenére a nagyobb edényben rakja ki az ösz-
szes hulladékát. 
 Részvénytársaságunk min dezek miatt 
kénytelen volt a működési területén 2012. 
augusztus 1-jétől a hulladékszállítás díját, 
az edényzet méretétől függően megemeltet-
ni, szem előtt tartva a szelektív gyűjtésre 
történő ösztönzést. Ennek eredményeként 
a 60 literes edényzetet igénybevevők díja 
nem emelkedett, a 80 literes kukát haszná-
lók díja kissebb mértékben, a 120 literes ku-
kák ürítési díja pedig nagyobb mértékben 
emelkedett. Ezúton is jelezzük, hogy jó ál-
lapotú használt, kerekes, fedeles, 60 és 80 
literes kukák folyamatosan biztosítottak 
a KÖVÁL Zrt-nél 4300 Ft+áfa (5460 Ft) 
egységáron. 
 Ismételten felhívjuk a tisztelt lakosság 
figyelmét, hogy a szolgáltató csak a le-
zárt fedelű és a szerződött nagyságú ku-
kákból üríti a hulladékot és nem viszi el 
a nem KÖVÁL Zrt. feliratos zsákban ki-
helyezett hulladékot. Amennyiben a folya-
matosan végzett ellenőrzéseink során azt 
tapasztaljuk, hogy az ingatlan használója 
nem a szerződött nagyságú, hanem annál 
nagyobb méretű kukában rakja ki a hulla-
dékát, úgy 2012. január 1-ig visszamenőleg 
a 120 literes kukának megfelelő szolgálta-
tási díjat számlázzuk ki. 

Víz- csatornaszolgáltatással 
kapcsolatos információk

Ezúton is felhívjuk a szolgáltatást igénybe-
vevő tisztelt állampolgárok figyelmét, hogy 
2012. február 1-jétől a talajterhelési díj a ko-
rábbinak tízszeresére emelkedett. Ezt azon 
ingatlantulajdonosoknak kell fizetni, akik-
nek ingatlanán szennyvíz keletkezik és a 

műszaki lehetőség ellenére a közcsatorná-
ra nem kötöttek rá. Kérjük azon ingatlan-
tulajdonosokat, akik még a közcsatornára 
nem kötöttek rá, de a rákötésnek műszaki-
lag akadálya nincs, hogy rákötési igényü-
ket mielőbb jelezzék. Részvénytársaságunk 
folyamatosan ellenőrzi  a csatornaszolgál-
tatás szempontjából nyilvántartásunkban 
nem szereplő ingatlanokat, és amennyiben 
illegális csatornahasználatot (illegális rá-
kötés, csapadékvíz bevezetés, szippantott 
szennyvíz bevezetés, emésztőből történő 
átszivattyúzás) tapasztal, úgy a szolgálta-
tás díját öt évre visszamenőleg megtérít-
teti, kirívó esetben szabálysértési eljárást 
is kezdeményez és a további illegális hasz-
nálatot az eredeti állapot visszaállításával 
megakadályozza. 

Amnesztia!
 
Mentesül a szabálysértési feljelentés követ-
kezményeitől az a fogyasztó, aki 2012. nov-
ember 30-ig részvénytársaságunk felé jelzi, 
hogy csatornaszolgáltatásunkat már hasz-
nálja és igazolja a közműfejlesztési hozzájá-
rulás megfizetését. Ezzel együtt társaságunk 
eltekint a visszamenőlegesen jogszerűen ki-
terhelhető több tízezer forintos csatornadíj 
megfizetésétől is. 
 Ismételten kérjük a csatornahasználó-
kat, hogy „csatornaidegen” anyagot (állati 
trágya, rongy, konyhai hulladék, toll, állat 
feldolgozásából eredő hulladék, gyerekjáték, 
pelenka, nem papíralapú higiéniai termé-
kek stb.) ne engedjenek ki a közcsatorná-
ba. Az ilyen jellegű meghibásodások esetén 
a duguláselhárításának díját a kibocsátóra 
vagyunk kénytelenek hárítani.
 Fokozott ellenőrzés várható hatósági sze-
mélyek bevonásával az illegális vízkivétellel 
kapcsolatban is. Azzal szemben, aki plom-
bát sért (zártörés), vízkorlátozó eszközt ha-
tástalanít, közkutat jogosulatlanul használ, 
saját vízellátó rendszerét nem jelenti be, il-
letve letagadja, valamint bármilyen módon 
megsérti a szolgáltatás igénybevételének 
rendjét, kárértéktől függően bírósági vagy 
rendőrségi feljelentéssel élünk.
 Többen jelezték, hogy nyáron olyan víz-
használatuk keletkezik (kerti medence fel-
töltése, építkezés stb.), amely nem eredmé-
nyez csatornahasználatot, ezért a csatornadíj 

csökkentését kérik. Társaságunk a csator-
nadíj összegének csökkentésére ilyen körül-
ményeket nem tud elfogadni. Amennyiben 
ilyen igény jelentkezik, előzetes egyeztetést 
követően lehetőség van almérő felszerelé-
sére, amelyet társaságunk leplombál és az 
ezen keresztül elfogyasztott víz után – mi-
vel ebből szennyvíz nem keletkezik –, nem 
kell csatornadíjat fizetni. Az almérő felsze-
relését társaságunknál is megrendelhetik.
 Gyakoriak a csőtöréses, elfagyásos beje-
lentések is, amelyre hivatkozva a csatorna-
díj mérséklését kérik. A csatornadíjat csak 
abban az esetben tudjuk mérsékelni, ameny-
nyiben a KÖVÁL Zrt megbízott dolgozói a 
helyszínen a csőtörés tényéről meggyőződ-
hetnek és a hibaelhárításról hivatalos sze-
mély számláját bemutatják. Amennyiben 
a hibaelhárítás saját kivitelezésben történt, 
úgy a felhasznált anyagok számlájának be-
mutatása szükségeltetik.

Változása  a számlázási rendben!

2012. október 1-jétől bevezetjük a havi szám-
lázás és díjbeszedés rendjét az összes álta-
lunk ellátott területen. (Péteri község te-
rületén novembertől.) Az a fogyasztó, aki 
késedelmével meghaladja a 60 napot, a ko-
rábban biztosított egyéb fizetési módokról 
átsorolásra kerül a díjbeszedős fizetési rend-
szerbe. A számlázás rendjének megváltoz-
tatásával párhuzamosan lehetőséget biz-
tosítunk óraállás jelentésére a megszokott 
módokon (telefon, fax) túl, e-mailen keresz-
tül is, az oraallas@kovalzrt.hu címen. Kér-
jük, hogy e-mailben a fogyasztó nevét, cí-
mét és az óra gyári számát tüntessék fel! 
Új lehetőség a www.kovalzrt.hu internetes 
honlapunkon történő óraállás bejelentése, 
mely szintén október hónaptól áll fogyasz-
tóink rendelkezésére. Az óraállások beje-
lentésére a tárgyhavi számlázáshoz minden 
hónap 15. napjáig van lehetőség. 
Köszönjük együttműködésüket!

Takács Endre elnök, igazgató

Helyreigazítás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. 
évi Strázsa Szaknévsorban az intézmé-
nyek elérhetősége rovatban a KÖVÁL Zrt. 
ügyfélfogadási ideje tévesen jelent meg.
A KÖVÁL Zrt ügyfélfogadási ideje helye-
sen a következő: hétfőn és szerdán 8-tól 
12 és 13-tól 15 óráig, pénteken 8-tól 12 
óráig, minden hónap utolsó szombati nap-
ján 8-tól 12 óráig. Kedden és csütörtö-
kön ügyfélfogadás nincs!
 Az ügyfélfogadás helyszíne a KÖVÁL 
Zrt. Monor, Kossuth L. úti központi te-
lephelye.
 Elérhetőségeink:
 Központ:  Monor, Kossuth L. u. 147., 
tel.: 29/411-309, fax: 29/611-300, 
e-mail: titkarsag@kovalzrt.hu.
 Vízműrészleg: Monor, Csévharaszti út, 
tel: 29/412-372, e-mail: vizmu@kovalzrt.hu.
 Csatornamű: Monor, Jókai út, tel: 
29/412-264, e-mail: csatorna@kovalzrt.hu.

Szállítás: 23-a helyett 24-én
Tájékoztatjuk Monor város lakosságát, 
hogy a 2012. október 23-án esedékes 
hulladékszállítást másnap, október 24-
én, szerdán fogjuk teljesíteni. Kérjük, 
hogy erről szomszédját és ismerőseit is 
értesítse! 

KÖVÁL Zrt.
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Vajon miért mennek uszodába az emberek egy héten keresztül, ha nem 
akarnak sportolni, szórakozni, kikapcsolódni, ráadásul még víz sincs a 
medencékben? Nem váratom az olvasót sokáig a válasszal: azért, hogy 
elvégezzék az épület éves karbantartását és takarítását. Merthogy 
az a több tucat ember, aki augusztus utolsó hétvégéjén az uszodában 
töltött egy hetet, mind azért dolgozott, hogy jól érezze magát az a 66 
ezer ember, aki az elkövetkező egy évben meglátogatja az uszodát.

KARBANTARTÁS ÉS TAKARÍTÁS
Uszoda víz nélkül

Kíváncsiak voltunk, 
mi történik a mo-
nori uszodában az 

egyhetes leállás alatt, ezért 
augusztus 29-én, egy szerdai 
napon ellátogattunk oda. A 
gyerekmedencét addigra már 
feltöltötték, de a nagyme-

dencében még csak húsz cen-
timéteres volt a víz. Vadas 
Ferencné, az uszodát üze-
meltető városi vállalkozás 
ügyvezetője, egyből figyel-
meztetett: ne most próbál-
junk fejest ugrani a meden-
cébe! Mint kiderült, ezzel 
még másnap sem lett volna 
érdemes próbálkozni, mivel 
a feltöltés három  napon ke-
resztül zajlik. Ugyanis a vi-
zet meg kell tisztítani vas és 
mangán tartalma nagy ré-
szétől. Mert bár ugyanazzal 
a vízzel töltik fel a medencét, 

amely bármely monori ház-
tartásban folyik a csapból, a 
víz – egyébként egészségre 
egyáltalán nem káros – vas 
és mangántartalma barnára 
színezi a vizet. Igaz a ter-
málfürdőkben ez megszokott 
látvány, de egy sportuszodá-
ban nem kívánatos jelenség. 
A medencevizet szakaszosan 
töltjük a szűrökön keresztül, 
és közben a szűrön lecsapó-
dó vas és mangán tartal-
mat kimosatjuk a rendszer-
ből. Amikor ott jártunk, a 
szűrőberendezést már át-

Információ
 Cím: 2200 Monor, Ba-
lassi Bálint u. 14.
 Telefon: 29/614-500
 Fax: 29/614-509
 E -ma i l :  u s zoda@
monornet.hu
 Nyitva tartás: Hétfő-
péntek: 6-21
 Szombat-vasárnap: 9-21
 Belépőjegyek:
 Felnőttjegy: 900  Ft/3 
óra 
 1215  Ft 3 órán túl, il-
letve egész napra
 Kedvezményes jegy 
gyermekek, nyugdíjasok 
részére napközben, va-
lamint felnőtteknek reg-
gel 6 és 8 óra között: 630  
Ft/3 óra 
 975  Ft 3 órán túl, il-
letve egész napra
 Bérletvásárlással lehe-
tőség van árkedvezmé-
nyek  igénybevételére
 A szauna használati dí-
ját a belépőjegy, illetve a 
bérlet magába foglalja.

Magyar fürdőkultúra
A Magyar Fürdőszövetség immár har-
madik alkalommal hirdeti meg a Magyar 
fürdőkultúra napját a taglétesítményei kö-
zött, melyhez idén a Monor Városi Uszoda 
is csatlakozott. Az országos kezdeménye-
zés célja, hogy bemutassa, népszerűsít-
se a hazai fürdőket és a  fürdőkultúrát. 
Október 13-án 10 százalék kedvezmény-
nyel lehet belépni az uszodába, ezen kí-
vül a látogatók megtekinthetik az uszo-
dában működő egyesületek, szervezetek 
edzésbemutatóit, foglalkozásait.
 Az érdeklődők megismerhetik a Mo-
nori SE úszószakosztályának munkáját. 
A kisgyermekes szülők részt vehetnek 
babaúszáson, ahol már háromhónapos 
kortól várják a kicsiket. Szintén gyere-
kek részére gyógyúszást is víziterápiát is 
tartanak. Bemutatkozik a Vénusz Szink-
ronúszó Egyesület és a Delfin Monori 
Szinkronúszó Club. A vízilabda iránt ér-
deklődő szülők és gyerekeik is tájékozta-
tást kaphatnak a monori uszodában fo-
lyó edzésekről.

Hirdetés

Kísérje el ismerősét hallásmentő 
szűrésünkre és nyerjen!

Hallásmentő  
akció!

Az akció időtartama:  
2012. szeptember 01 – november 15.

További részletek:  
a www.fontosahallasom.hu 
oldalon.

2200 Monor, Balassa u. 1.

Tel.: 06-30/337-1294
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CSÖKKENTENÉ LAKÓINGATLANA 
FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEIT?
„GAZDÁLKODJ FELELŐSEN”
LAKÁSFELÚJÍTÁSI HITEL

www.patriatakarek.hu

Monori Fiók
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77.

*A THM mutató számításnál alkalmazott 3 havi BUBOR mértéke: 7,19%, az alkalmazott 
kamatfelár kedvezmény -1,25%.
A THM mutató 5.000.000 Ft hitelösszegre és 20 éves futamidőre az alábbi díjak és költsé-
gek felszámításának figyelembevételével került kiszámításra: 19.500 Ft Hitel előkészítési 
díj, 30.000 Ft Értékbecslési díj, 19.200 Ft Ingatlan nyilvántartási díj, 30.000 Ft Energetikai 
tanúsítvány (2 db), 339 Ft/hó „Haladás” számlacsomag díj. A THM meghatározása az 
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel 
kamatkockázatát.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat  
(www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármelyik fiókunk munkatársaihoz, akik készség-
gel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a 
takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza.

Hagyományos vagy ipari 
technológiával épült 
lakóingatlanok energetikai 
korszerűsítésére, vagy a 
megújuló energiahordozók 
felhasználásával,
energiamegtakarítást 
eredményező lakásfelújítási 
munkálatokra adható 
kedvezményes hitel.

Ke
dv

ez
ményes hitelkamat, akár6,66%

THM*

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK
Cím: Monor, Kistói út 120.
Telefon: 06-29/415-176  
Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

Hirdetés

vizsgálták és kitisztították, 
amit egyébként rendszeres 
időközönként egész évben 
elvégeznek az uszoda mun-
katársai. A víz pH-értékét 
és klórtartalmát is folyama-
tosan vizsgálja egy berende-
zés, emellett a karbantartó  
hagyományos módszerekkel  
naponta háromszor  ellenőr-
zi a víz minőségét, kémiai 
összetételét. Működés köz-
ben negyedévente  egy erre 
akkreditált laboratórium is 
rendszeresen vesz vízmintát, 
melyet vizsgálva teljeskörű 
szakvéleményt ad a vízről.
Az ÁNTSZ is évente leg-
alább egyszer, egy várat-
lan időpontban megjelenik 
és kiértékeli a víz minősé-
gét. Az elmúlt nyolc évben 
szerencsére soha nem me-
rült fel probléma.
 Az uszoda egyhetes kar-
bantartása azonban nem 
csak a vízcseréről, víztisz-
taságról szól, hanem vala-
mennyi eszköz, berendezés 
átvizsgálásáról, tisztításá-
ról. Ilyenkor átnézik az ösz-
szes nyílászárót, ellenőr-
zik a világítóberendezéseket, 
felülvizsgálják a légtech-
nikai és a fűtésrendszert, 

kicserélik az elromlott öl-
tözőszekrények zárjait. 
Egyszóval minden mozgó és 
kopó berendezést, amely az 
uszodába járók kényelmét 
szolgálja. Nem marad el a 
nagytakarítás sem, mely 
nem csak a leállás idejére 
korlátozódik. Nincs olyan 
felület, amelyet ilyenkor 
ne törölnének, mosnának 
át. A legnagyobb gondot 
a csúszásmentes járólapok 
okozzák, mivel síkosság-
mentességükért nagy árat 
kell fizetni: a rücskös felü-
letet. Az apró résekből pe-
dig csak speciális eszközzel 
és anyaggal lehet eltávo-
lítani a lerakódott szeny-
nyeződéseket. Az egy hét 
alatt sort kerítenek a tisz-
tasági festésre is, amelyet 
idén is elvégeztek az uszo-
da munkatársai a közlekedő 
helyiségben és az öltözők-
ben egyaránt. Az öltözők-
höz vezető folyosó fala új 
burkolatot is kapott, mivel 
gyorsan koszolódott, a szűk 
helyen a fal mellett elhala-
dó látogatók miatt. 
 – Az uszodát szerencsé-
re jól tervezték és építették 
meg, ennek köszönhetően 

az elmúlt nyolc évben si-
került újszerű állapotban 
tartanunk a létesítményt 
– mondta Vadas Ferencné. 
– Mindez nem valósulhat-
na meg az uszodában dol-
gozó nyolc munkatársunk, 
valamint a társaság egyéb 
területén dolgozó kollé-
gák nélkül, akik sajátjuk-
nak érzik az épületet és 
úgy is bánnak vele. Szak-
mai konferenciákon gyak-
ran rácsodálkoznak más 
uszodák üzemeltetői, hogy 
ilyen kis személyzettel mi-
képp tudunk működtetni 
egy ekkora létesítményt. 
Ez megint csak a munka-
társaim kiválóságát bizo-
nyítja. Külső vállalkozót 
csak akkor veszünk igény-
be, ha különleges, ritkán 
alkalmazott szakértelem-
re van szükség, mint pél-
dául a kazán, a légtechnika 
vagy éppen a mozgássérül-
teket a vízbe engedő beren-
dezés karbantartása, szere-
lése. Minden más munkát 
saját magunk oldunk meg, 
legyen szó a burkolatok fel-
újításáról vagy a gépek üze-
meltetésről. 

Papp János

Tájékoztatás 
A Jászai Téri Óvodás Gyermekekért Köz-
hasznú Alapítvány az SZJA 1 százaléká-
ból befolyt bevétele 330 000 Ft volt. A 
mérleg főösszeg 615 000 Ft, a tárgyévi 
eredmény alaptevékenységből -92 000 Ft.

Hirdetés

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Natura bolt
Ahol az egészség  

polcairól válogathat!

Monor, Piac tér  
06-20-424-3071

Fókuszban 
az egészség!

Finn nyírfacukor  
1 kg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2150 Ft 

Mosószóda  
2 kg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 870 Ft 

C-vitaminok  
széles választékban . 
Scitec termékek,  
Bio Prego papucsok!
Ajándékozzon szeretteinek 
egéSzSég utalványt! 
nálunk kapható!
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ÉTTEREM
Ízletes ételek Monor szívében
A Monor központjában található Vigadó Étterem remek helyszín 
egy finom ebéd vagy vacsora elfogyasztására. Az étterem vendégei 
ebédidőben kétféle leves és ötféle főétel közül választhatják ki a 
kedvüknek és ízlésüknek leginkább megfelelő ételt. Az étkezéseket 
minden alkalommal más és más desszert teszi teljessé.

Hirdetés

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete pályázati programjának megvalósításához a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
TÁMOP-1.4.1-11/2 Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása – KMR – pályázati kiíráson támo-
gatást nyert 2012. 05. 15-én. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg. Az elnyert támogatás összege: 73 881 000,- Ft. A projektben hátrányos helyzetű személyek számára biztosítunk személyre 
szabott munkaerő-piaci szolgáltatásokat, képzési lehetőséget és tartós foglalkoztatást. A projekt 2012. május 1. és 2013. október 
31. között valósul meg. A projektben 30 fő részesült releváns munkaerő-piaci szolgáltatásban, 27 fő szerezhet piacképes képesítést. 

TÁMOP 1.4.1-11/2-2012-0019 azonosító száma, címe: „KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGEKÉRT” A CIVIL KÖZ-
PONT ÉS A TÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK PROGRAMJA.
A projekt kedvezményezettje az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a program azonban együttműködés keretében valósul meg. 
Partnereink: Ecser Község Önkormányzata, Péteri Község Önkormányzata, Pilis Város Önkormányzata, Nyáregyháza Község Önkor-
mányzata, Vecsés Város Önkormányzata, Monor Város Önkormányzata, Üllő Város Önkormányzata. A programba bevont résztvevők 
fejlesztése az egyéni fejlesztési tervek alapján fog megtörténni.
A projekt toborzási időszaka 2012. augusztus 31-én zárult le, összesen 185 fő érdeklődőt regisztráltunk.
Elérhetőségeink: Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
2225 Üllő, Pesti út 124. 06-29-321-876

A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS KÉRHETŐ: Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
2225 Üllő, Pesti út 124.   Tel: 06-29-321-876, HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8 ÓRA 30-TÓL 15 ÓRA 30-IG

A bőséges kínálat mindent tartalmaz, 
amit a kiegyensúlyozott étrend kí-
ván. Az étlapon megtalálhatók a főze-

lékek, saláták, vörös és fehér húsok egyaránt. 
A menüs étkeztetés mellett a megújuló à la 
carte étlapról is választhatnak a vendégek.  
 Az étteremben rendszeresen szerveznek va-
csorával vagy ebéddel egybekötött színvona-
las nóta-, jazz- és operettprogramokat, ahol 
ga rantált a jó hangulat.  
 A Vigadó vállalja továbbá cégek részére ka-
rácsonyi és évzáró partik, esküvők, születés-
napi rendezvények, keresztelők, családi össze-
jövetelek lebonyolítását, akár vasárnap is. A 
szervezésben nem akadály a külső helyszín, 

az étterem ilyen esetekben kitelepülést is vál-
lal. Akkor is jól dönt, ha alkalmi összejövetel-
re, vagy egyéb rendezvényre a Vigadótól rendel 
hidegtálat, hisz az étterem által kínált válasz-
ték igen bőséges és megannyi variációt tartal-
maz, amelyből kedvére válogathat.
  – Tetszik, hogy különféle saláták is szerepel-
nek a kínálatban, elősegítve ezzel az egészsé-
ges táplálkozást. A finom ételekhez itt elérhető 
áron juthatok hozzá – mesélte Artzt Károlyné. 
 –  A nagy választék és a finom ételek miatt 
jövök szívesen a Vigadóba ebédelni. Itt kedvel-
tem meg a lilahagymával és juhtúróval töltött 
sertésbordát, és azóta ez a kedvenc ételem – 
mondta Bokros Róbert.

 Zátrok Károly is elégedetten nyilatkozott 
az étteremről. – A Vigadóban szép és kultu-
rált környezetben fogyaszthatom el az ebé-
demet. Nekem fontos, hogy itt barátságos 
a kiszolgálás és az étteremvezető is régi ba-
rátom.  
 Rábai Gábor elmondta, már több évtize-
de eszi a Vigadó Étterem szakácsainak főzt-
jét, amivel mindíg meg volt elégedve. Örül, 
hogy a munkahelyéhez ilyen közel tud ebédel-
ni, és hála a gyors kiszolgálásnak, még soha 
sem kellett sokat várnia az ételre.  
 Kelemen Milán Gergő is sokszor megfor-
dult már az étteremben anyukájával. A desz-
szertek a kedvencei, leginkább a csokis tészta, 
de a gulyáslevest és a rántott husit is nagyon 
szereti.   
 Próbálja ki ön is a Vigadó Étterem gazdag 
kínálatát és tapasztalja meg a házias konyha 
finom ízeit! Jó étvágyat kívánunk! 
 Vigadó Étterem, Monoron a városköz
pontban (Kossuth L. u. 6567.), asztalfog
lalás és rendelésfelvétel: 0630/3954834, 
www.monorivigado.hu

(x) Artzt Károlyné  Bokros Róbert  Zátrok Károly  Rábai Gábor
 Kelemen  
Milán Gergő
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JÓ ÜTEMBEN HALADNAK A VÁROSKÖZPONT MUNKÁLATAI
A projektbonyolító Monori Városfejlesztő Kft. tájé-
koztatása szerint az elmúlt hónapokban rendben és az  
ütemezésnek megfelelően haladtak a városközpont  
felújítási munkái. A kivitelezők, kihasználva az időjá-
rás adta lehetőségeket több helyszínen párhuzamosan 
haladva, igen nagy létszámmal, egyszerre több brigád-
dal dolgoztak és dolgoznak. Egyre több területet fognak 
munkába, de jó néhány terület viszont már részben, vagy 
egészben elkészült. 

A munkálatok jelenlegi állása szerint nagy ütemben  
folyik a Kossuth, Deák és Ady utcák kereszteződésé-
ben épülő körforgalmi csomópont építése. A Dobó utca  
elkészült és már használhatják is a lakosok. A Bajza utca 
és az Evangélikus templomkert térburkolása nagyrészt 
elkészült, ott már csak a kertészeti munkák és a közvi-
lágítás hiányzik. A Kossuth Lajos utca egyes részeinek 
és a főtér parkjainak térburkolása is nagyrészt elkészült, 
illetve jelenleg is folyik. Sok helyen már látszik a kerék-
párút és a parkolók helye is. A látványosabb burkolások 
előtt nagyon sok, később nem látható, de szükséges föld-
alatti munkát is elvégeztek a kivitelezők az egész mun-
katerületen a különböző közművek kiépítése, kiváltása, 
felújítása céljából. 

A felújítással járó kényszerű útlezárások és forgalom-
terelések kellemetlenül érintik a város lakóit, az át- és 
ideutazó autósokat, illetve a gyalogosokat, de remélhe-
tőleg ez az állapot már csak 3 hónapig tart. Ha a tervezett 
munkák elvégzésében továbbra sem lesz csúszás, akkor 
maradéktalanul tartható lesz az eredetileg kitűzött befe-
jezési határidő, azaz 2012 december.

A fentieken túlmenően megkezdődött a Könyvtár-
Zeneiskola épületének, valamint a Petőfi S. u. 12. szám 
alatti üzlethelyiségnek a felújítása is, amelynek része-
ként többek között megújul az épületek homlokzata és 
kicserélik a nyílászárókat is. A Petőfi utcai épületnek 
nem csak a külseje, hanem a teljes belső része is felújí-
tásra kerül. A tervek szerint a régi posta épületének a 
felújítása 2013 tavaszán történik majd meg. Ez úton is 
tájékoztatjuk a monoriakat, hogy a könyvtár az építke-
zés alatt ideiglenesen a Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatt talál-
ható Kossuth iskola épületében üzemel.  

A projekt kapcsán sokszor kérdésként merült fel, hogy 
hova lesznek rakva a felbontott, de még jó állapotban 
lévő térkövek, mi lesz a sorsuk. Nos, a válasz: a térkövek 
megvannak, a kivitelező a bontás után raklapozza, fóli-
ázza és szigorú nyilvántartás mellett átadja a városnak, 
mely tárolásra kerül a későbbi felhasználásig. A felhasz-
nálásról pedig majd később dönt az önkormányzat.

Amennyiben bármilyen kérdés, kérés, panasz, vagy  
javaslat merülne fel Önökben, úgy kérjük, azt jelezzék 
a projektvezetés irányába személyesen, vagy az info@
monorivarosfejleszto.hu e-mail címen.

A “Monor integrált városközpont-fejlesztése” című pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam 
társfinanszírozása mellett valósul meg.
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SZAKKÉPZÉS
Új igazgató a Szterényiben
Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna 30 éves pályafutása alatt nem fordult elő, 
hogy ne hallgatta volna meg a hozzá forduló diákok panaszát. Mégis, az empátia 
mellett, a következetességet tartja a jó vezető legfontosabb tulajdonságának.  

Messziről érkezett a mi vidékünk
re. Miért és hogyan került Mo
norra? 

 – Komárom-Esztergom megyéből jöttem 
ide. Kilenc évig voltam egy tatabányai isko-
la vezetője, majd igazgatóhelyettesként dol-
goztam. Az életem úgy alakult, hogy meg-
ismerkedtem egy monorierdői férfival, aki 
azóta az életem párja lett. Megpályáztam 
és elnyertem a Szterényi József Szakközép-
iskola és Szakiskola igazgatói állását. A tan-
testület nagyon nagy százalékban támoga-
tott, ami erőt, bizalmat adott ehhez a nagy 
és nemes feladathoz. 

– A Szterényit kihívásnak tartják, ami egyes 
hangadó diákok magatartását és tanulás
hoz való hozzáállását illeti. Hogyan kíván 
javítani ezen a helyzeten?
 – Ez nem csak a Szterényi problémája. 
Szakiskolákba általában nem a legjobb ta-
nulók jelentkeznek. Ez máris egy olyan szű-
rő, amin nem tudunk változtatni. Én azt sze-
retném elérni, hogy diákjainkban kifejlődjön 
az az önmaguk iránti igényesség, amely jobb 
tanulásra ösztönzi őket. Mindenkinek önma-
gához mérten kell ezt a változást meghozni. 

Bízom benne, a pedagógus kollégákkal együtt 
lesz annyi erőnk, hogy mindjárt az év elején 
tudatosan ez irányú „fejmosásban” részesítsük 
a nebulókat. Mert ha a gyerekek csak egyszer 
is megtapasztalják, hogy jó eredményt elérni 
mennyire kiváló érzés, akkor már kis lépések-
ben elindul az előrelépés. A belső motivációt 
szeretnénk a tanulókban életre kelteni, mert 
csak a változás akarása vezet eredményre.     

– A közoktatási törvény változása miatt ko
moly átszervezésekre lehet számítani. Ho
gyan érinti ez a szterényis diákokat?
 – Az egyik komoly változás a 2013/14 
-es tanévtől, hogy a szakiskolai képzés idő-
tartama a jelenlegi négy évről három tan-
évre csökken. Ennek több előnyét is látom. 
Egyrészt azok a gyerekek, akik szakmát ta-
nulnak, elsősorban gyakorlati oldalról mo-
tiválhatók. Ők minél előbb a munka vilá-
gában szeretnének részt venni. Másrészt az 
első tanév során a tanulók az iskolában fog-
ják megszerezni azt az alapvető gyakorlati 
tudást, mely a továbbiakban a munkájukat 
segíti. Ezáltal olyan egységes alapismeretek-
hez jutnak, melyekre a későbbiekben a mes-
terektől ellesett különböző fogások ráépül-
hetnek. Másik változás, melyet a kilencedik 
évfolyamon már idén bevezetünk, a minden-
napos testnevelés óra. Ez azért fontos, mert 
a rendszeres mozgás edzettebbé, egészsége-
sebbé, jobban terhelhetővé tesz mindenkit. 
Ez alól nem fogadunk el semmilyen kibúvót. 

– Hogyan érinti a pedagógusokat az élet
pályamodell beindítása?
 – Talán kinyílnak előttünk egy kicsit a 
lehetőségek, és a társadalom részéről is nő-
het a megbecsültségünk. Ugyanakkor meg-
kötések is lesznek, például a munkaidő 70 
százalékát, azaz heti 32 órát, kötelező lesz 
az intézmény falai között tölteni. Ez azon-
ban nem akkora változás, hiszen az e-nap-
ló vezetése, az adminisztrációs feladatok, a 
dolgozatok javítása, az órákra való felkészü-

 Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna

Hirdetés

Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

Októberi
akció!  
A készlet erejéig.

Tel.: 06-30/633-9821
Nyitva: Hétfőtől péntekig: 7.30–18.00
szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárvaAK

Aranyászok ü. 0,5 l  #/10# 149 Ft   /  145 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.   155 Ft
Soproni  0,5 l dob.    169 Ft
Brell 4% 0,5 l dob.   109 Ft
Edelbrau 0,5 l dob.   99 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.   149 Ft
HB sör  0,5 l dob.   149 Ft
Prince sör dob. 0,5 l /# 119 Ft   /  109 Ft
Pincemester félédes fehérbor 2 l/# 419 Ft   /  389 Ft
Rauch Ice tea őszi, citrom 1,5 l   219 Ft
Nestea 1,5 l   249 Ft
Piroska szörp 0,7 l   399 Ft-tól
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   95 Ft
Aquarius ásványvíz 1,5 l.   42 Ft
Apenta málna 1,5 l    149 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l   299 Ft
Coca Cola 0,33 l dob.   105 Ft
Bomba 0,25 l dob.   119 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.   129 Ft
Hell energiaital 0,5 l pet.   169 Ft
Hell energiaital 0,35 l dob.   139 Ft
Julius konyak 0,7 l   1190 Ft
Jägermeister 1/1 l   3990 Ft

Megnyitottunk!

Ariel 4,75 l   2390 Ft
Ariel 10 kg   4990 Ft
Jar 1 l +1   899 Ft
Silan 1 l   429 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft
Coccolino 4 l   1690 Ft

Tchibo 1 kg   1690 Ft
Tchibo 250 g 1 db / 18 db-tól  379 Ft / 369 Ft
Nescafe 3 in 1   389 Ft
Bravos 3 in 1   279 Ft
Amigos kávé 250 g   279 Ft

Kristálycukor 1 kg   269 Ft
Kunsági liszt 1 kg   139 Ft
Sunol étolaj 1 l   359 Ft
Rizs 1 kg   199 Ft

Simba macskakonzerv 400 g   99 Ft
Aro macskakonzerv 400 g   89 Ft
Milario kutyatáp 10 kg       1490 Ft
Simba kutyakonzerv 1300 g#   219 Ft
Gazdi kutyaszalámi 1 kg/# 179 Ft / 169 Ft

 TOP ÁR!

# jel = karton, rekesz
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lés eddig is a kötelező 22 tanítási órán túl 
történt.  

– A tankötelezettség korhatárának 16 évre 
csökkentése igencsak megosztja a szak
mát és a közvéleményt. Ön hogyan véle
kedik erről?
 – Már az idei tanévben kilencedik évfo-
lyamra beiratkozott gyermekekre is vonat-
kozik ez a változás, melyet mindenképpen 
pozitívnak értékelek.  Hiszen az iskolának 
ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy jobban 
megnézze, ki az, aki folytathatja tanulmá-
nyait. Jó lenne, ha a szülőkben és a gyere-
kekben is tudatosulna, hogy mindenkinek 
teljesítenie kell ahhoz, hogy az intézmény-
ben maradhasson. Remélem, a diákok meg-
értik, hogy az iskola nem egy parkoló pá-
lya, ezáltal komolyabban veszik a tanulást. 
Ha már az iskolában kifejlődik a minőségre 
való törekvés, akkor biztosak lehetünk ab-
ban, hogy szakmáját szerető, jó szakember 
válik belőlük. Hiszen ez az intézményünk 
célja. 

– A Szterényi korábbi vezetése nagy hang
súlyt fektetett a nemzetközi kapcsolatok 
ápolására. Lesze folytatása a korábbi cse
rediákprogramoknak?  
 – Természetesen folytatni szeretném. Már 
lépéseket tettem az iskola egy elhalt finn-
országi kapcsolatának felélesztésére. Ez-
zel párhuzamosan dolgozunk Az innovatív 
Szterényi című pályázatunk megindításán is, 
mely – ha megnyerjük – januártól sok-sok 

lehetőséget nyújtana a diákoknak és taná-
roknak egyaránt. A két évet felölelő prog-
ram többek között egészségnevelési napot, 
drogprevenciós ismereteket nyújtana a gye-
rekeknek, a pedagógusoknak pedig tovább-
képzési lehetőségeket biztosítana. Meggyő-
ződésem, hogy a mai világban menedzselés 
nélkül egy iskola elkallódik. Ezért – akár-
csak az intézmény korábbi vezetői – folya-
matosan keresni fogom a pályázati lehető-
ségeket és a helyi vállalkozókat. 
 
– Kíváne változtatni a Szte rényiben tanul
ható szakmák választékán? 
 – Bővíteni szeretném a választható szak-
macsoportokat, ugyanis a lányoknak jelenleg 
kevesebb szakmát kínálunk, mint a fiúknak. 
A meglévő szakirányok mellett a következő 
tanévtől a logisztikát is választhatják tanu-
lóink. Erre már megkaptuk az engedélyt. 

– Itt az iskolakezdés. A diákok meg fog
jáke érezni azt, hogy a szeptember nem 
csak új tanévet, hanem új igazgatót is hoz?
 – Nagyon remélem, hogy a diákok könnyen 
meg fognak barátkozni azokkal a kisebb-na-
gyobb változásokkal, melyek a személyemhez 
kötődnek. Én a késések tekintetében nagyon 
szigorú leszek, a mulasztott napokat rövid 
időn belül igazolni kell és a szülőkkel való 
telefonos kapcsolattartás is folyamatos lesz. 
Úgy gondolom, hogy a nagyobb szigor és pe-
dagógusok következetes magatartása bizto-
san meg fogja hozni a kívánt eredményt.  

Nagy Renáta

Tűvé-tevők a Jászaiban
A Jászai Mari Általános Iskola aulájában 
a szeptember 28-i és 30-i előadások után 
október 10-én, szerdán ismét bemutatják  
Illyés Gyula Tűvé-tevő című vásári komé-
diáját. Az iskola igazgatója, dr. Patkós Jó
zsef által rendezett előadáson olyan nagy-
nevű művészek lépnek fel, mint Pelsőczy 
László a Nemzeti Kamara Színház örökös 
tagja vagy Molnár Zsuzsa, Jászai Marid-
díjas színművész. A GyömrőSzínzázból is 
érkeztek „kölcsön színészek” az előadásra 
Fekete Tímea, Mihalusz Zoltán, Takács 
Gábor és Tölgyes Tamás személyében. A 
színdarab többi szereplőjét az iskola pe-
dagógusai alkotják. 

Nem vész el, csak átalakul
A Strázsa szerkesztőségét többen is meg-
keresték az után érdeklődve, hogy a 
városközpont-felújítás kapcsán a Szent 
István térről elszállításra került 56-os 
kopjafának mi lesz a későbbiekben a sorsa.
 – Mindenki nyugodt lehet, az emlékmű 
visszakerül a helyére – mondta el lapunk-
nak Rajki László, a Monori Városépítő 
Kft. ügyvezetője. A kopjafa jelenleg a vá-
rosüzemeltető telephelyén van, ahol egy-
úttal a felújítása is megtörténik. Az épít-
kezés befejezésével pedig nagyjából azonos 
helyen áll majd, mint ahol eddig volt
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STAFÉTA
Vezetőt váltott a József Attila Ginázium
1971-ben mutatták be a Kossuth-díjas Kovács András nagyjátékfilmét Staféta címmel, amely országosan 
ismertté tette a monori gimnáziumban folyó oktatási kísérleteket. Az intézmény a generációváltások során –  
a hagyományok folytatása mellett – mindig törekedett arra, hogy az új követelményekre megfelelő válaszokat 
találjon. Megyeri István 19 éven keresztül végzett elismert irányítói munkát ennek szellemében. Augusztus 
1-jétől azonban korábbi helyettesének, Balatoniné Sárosi Mártának adta át az igazgatói széket. Ebből az 
alkalomból – párhuzamos interjú formájában – egyszerre beszélgettünk velük döntéseikről és terveikről. 

 Megyeri István

„Aki egyszer 
JAG-os volt, 

csak az érez-
heti meg, 

hogy mit je-
lent an-

nak lenni.”

Igazgató úr! Miért dön
tött úgy, hogy nem foly
tatja? 

 – Megyeri István (M. I.): 
Úgy gondolom, hogy minden-
nek megvan a maga ideje. A 
nap is felkel, majd eléri tel-
jes fényességét, hogy utána 
nyugodni térjen. Ez a világ 
járása, ez a természet rendje. 
Elérkezett az idő, most arra 
van szükség, hogy a követke-
ző generáció is megmutathas-
sa, mit tud a maga fényessé-
gében.

– Mit érzett, amikor átadta 
a stafétát?
 – M. I.: Jó érzés volt. Mert 
úgy gondolom, a futásomat 
elvégeztem. Személy szerint 
én is és az iskola is nagy há-
lával tartozunk a város lakó-
inak, vezetésének azért, hogy 
mindig baráti érzülettel vol-
tak az iskola iránt. A lehetsé-
ges támogatást mindig meg-
adták az intézményünknek, 
a kollégáknak.  

– Igazgató asszony! Miért 
döntött úgy, hogy vállalja 
a megbízatást, és milyen 
elképzelésekkel vág neki e 
nehéz feladatnak?
 – Balatoniné Sárosi Már-
ta (B. S. M.) 19 éve részese 
vagyok az iskola életének, eb-
ből 12 évet igazgatóhelyettes-
ként dolgoztam. Bízom ben-
ne, hogy van bennem erő és 
van jó néhány olyan elképze-
lésem, amellyel biztosíthatom 
az iskola jövőjét. Remélem, 
hogy elődömhöz hasonlóan 
én is jó érzésekkel fogok majd 
visszatekinteni a mögöttem 
lévő időszakra, amikor majd 
eljön annak az ideje. 

– Tapasztalatai közül mit 
tart a legértékesebbnek, leg
fontosabbnak?
 – M. I.: Az elmúlt idő-
szakban azt éreztem a leg-
nagyobb sikernek, ahogy 
JAG-falva lelkülete kialakult, 
felszínre jött, megjelent lép-
ten-nyomon. És hát ebben 
mi is benne vagyunk. Öröm 

az is, hogy szépen gyarapod-
tunk ebben az időben. Épüle-
tekben, de még inkább azok-
ban az eredményekben, amit 
az iskola elért. Nagy öröm az 
is, hogy úgy tudom befejezni 
ezt a munkát, hogy megbíz-
ható követők vannak, akik-
nek jó szívvel adhatom át a 
feladatot, az iskolát. Meg-
győződésem, hogy ők is őriz-
ni és gyarapítani fogják. A 
tanár kollégák nagy generá-
ciója, akik annak idején in-
tézményünk alapjait jelen-
tették, az utóbbi öt évben 
hagyták el az iskolát. Meg-
nyugvással teli örömet okoz, 
hogy a helyükbe lépő kollé-
gák is nagyon tettre készek 
és ígéretesek. 

– Mit szeretne elődjétől át
venni és a munkájából foly
tatni?
 – B. S. M.: A József A ttila 
Gimnázium és Szakközépis-
kola attól JAG-falva, hogy 
folyamatosan működött, 
mindig átvette az elődök ha-
gyományait, tapasztalatait, 
értékeit. Én ezt szeretném 
folytatni. Nem egy idősza-
kot lezárni, hanem egy fo-
lyamatot fenntartani. Na-
gyon sok jó dolog van itt az 
iskolában. Akár szemlélet-
ben, akár abban, hogy min-
dig innovatív volt. Nyitott 
volt az újakra, de ugyanak-

kor a múltra építkezett. Ezt 
szeretném megtartani. És a 
jövőben – a lehetőségektől 
függően – nyitottnak len-
ni az újra. Majd meglátjuk, 
hogy alakul.

– Mi az, ami nem fog hiá
nyozni mostantól, és mi az, 
ami igen?
 – M. I.: Először inkább arra 
válaszolnék, ami nagyon fog 
hiányozni, erre is egy tanulónk 
vélekedésével felelnék. Aki egy-
szer JAG-os volt, csak az érez-
heti meg, hogy mit jelent an-
nak lenni. Amikor reggel belép, 
akkor pezsgő élet várja, egy 
nagy család, ezer hír, kap-
csolatok. Ha a világ bármely 
pontján összetalálkozik két 
JAG-os, az összetartozástól 
megdobban a szívük, mond-
ta a diák. Ez az összetarto-
zás, a kitapintható közösségi 
lét nagyon fog hiányozni. A 
hajsza viszont nyilván nem, 
ami sokszor lehetetlenné tette, 
hogy a hozzám segítségért for-
duló kollégával foglalkozhas-
sak. Amikor már a 25. tele-
fon szólalt meg, rossz perceim 
voltak. Örülök, hogy megsza-
badulok az egymásra tornyo-
suló, egymást űző, végelátha-
tatlan feladatok sorától.

– Kinevezése után nem sok
kal hogy érzi, mennyiben 
változik meg az élete? 

 – B. S. M.: Az iskolán kí-
vüli teendőimre kétségtele-
nül kevesebb idő jut majd. 
Viszont biztos sokkal válto-
zatosabb, sokkal vibrálóbb 
lesz az a tevékenység, amit 
el kell látnom. Nagyon bízom 
benne, hogy a munkámban 
való helytállásom nem megy 
majd a családi életem rová-
sára. 

– Úgy tudjuk, hogy nem 
szakad meg a kapcsolata 
a JAGgal.
 – M.I.: Remélem, hogy 
mások is így gondolják. Sze-
retnék megvalósítani egy régi 
álmot, amelyet az eddigi fel-
adataim nem tettek lehető-
vé. A kezdetektől fogva a 
fizika az egyik nagy szerel-
mem, de az igazgatói éveim 
alatt nem foglalkozhattam 
túl sokat vele. A bennem fel-
halmozott tudást, eszközis-
meretet azonban nagyon sze-
retném átadni kollégáimnak. 
Ennek érdekében körzeti ter-
mészettudományos laborató-
riumot hoznánk létre, ha a 
szerencse is mellénk áll. A 
pályázat már megszületett, 
reménykedünk benne, hogy 
támogatják majd elképzelé-
sünket. 

– Milyen érzés, hogy meg
változik a kettőjük közötti 
szerep és a korábbi igaz
gatót kell majd igazgat
nia?
 – B. S. M.: Nagyon sok 
mindent köszönhetek Me-
gyeri Istvánnak. Azt gondo-
lom, hogy minden tőle telhe-
tőt megtanított nekem, hogy 
jól láthassam el feladatomat. 
Őszintén köszönöm azt a tü-
relmet, amit az elmúlt idő-
szakban tőle kaptam. Bízom 
benne, hogy ezután is olyan 
jól működő lesz a kapcsola-
tunk, mint eddig volt. Meg-
nyugtató, hogy bármikor ott 
lesz és segíteni fog, ha a ta-
nácsára van szükségem. Ezt 
előre is köszönöm. Tanítását 
pedig utólag. 

Bolcsó Gusztáv 

 Balatoniné 
Sárosi Márta
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Hirdetés

Az árok, mint a csapadékvíz elvezetésére vagy ülepítésére szolgáló utcai 
alkalmatosság, leginkább csak akkor érdemel szót, ha rosszul szolgál. Azaz, ha 
eltömődött, ha dzsungelként tenyészik benne a paraj, ha bokrok nőnek benne.

EZ IS MEGVÁLTOZOTT
Történetek a bozótosokból

A régi monoriak emlé-
kezetében az árkok, 
garád néven, min-

dig jól szolgáltak. Sőt: a 
garádpartok egyes helyeken 
egyenesen a társasági élet 
színterei voltak: alkonyat-
kor egy egész utca népe ki-
ült ezekre a partokra, hogy 
eltársalogjon az aznapi ese-
ményekről, kártyázzon, vagy 
eszmét cseréljen az akkori 
élethez szükséges túlélési 
technikákról.
 Mindez a múlté, ám a Dó-
zsa György utca vásártéri 
végén lakó olvasóink mos-
tanában az ottani árokról 
is egészen különös történe-
teket mesélnek.
 Nemrégiben például azt 
kérdezték, mit tegyenek, ha 
az elvadult bozótosban bűzlő 
macskatetemekre lelnek? Volt, 
hogy egy hét alatt öt elpusz-
tult macska is hevert a bok-
rok alján, és ember meg nem 
tudta volna mondani, mikép-
pen kerültek ezek éppen ide.
 Amikor aztán a macska-
ügy valahogy megoldódott, 
jöttek játszani a gyerekek. 
 – Egyik nap is, két jól öl-
tözött, helyes fiú tűnt el a 
bokrok között. Úgy hetedi-
kesek lehettek. Még gondol-
tam is, hogy biztos haditer-
vet szőnek, mint a Pál utcai 
fiúk, hiszen kamaszgyerekek 
– mesélte egy idős hölgy, aki 
az árokkal épp szemközt la-
kik és akkor is odalát, ha 
nem akarja. 
 – Csakhogy a fiúk pár óra 
múlva részegen kerültek elő az 

árokból. Ordibáltak, valami 
üveggel hadonásztak, alig bír-
tak menni. Lehet, hogy dro-
goztak is. És én úgy elszomo-
rodtam… Szóltam is akkor a 
Kövál Zrt.-ben, mivel épp az 
ő portájuk mögött van ez a 
dzsungel, hogy rendet kéne 
csinálni, de azt mondták, nem 
az ő dolguk, ez a rész nem 
tartozik hozzájuk.
 A minap aztán, egyik haj-
nalon, kiskutyák sírására éb-
redt a szomszédság. Kilenc 
darab, alig párnapos kisku-
tyától szabadult meg valaki 
oly módon, hogy kipakolta 
őket az árokba. Majd csak 
lesz velük valami.
 Lett is: épp arra sétáltat-
ta a kutyáját egy fiatal pár, 
s nem csak sajnálkozott, ha-
nem hozott egy nagy dobozt, 
abba belerakta a lelenceket, 
majd felhívott egy állatmen-
tő társaságot.
 További izgalmakra azon-
ban nem vágynak az itt lakók, 
akiknek egyike azt mondja: 
koránál fogva már nem állhat 
neki kicsákányozni a dzsun-
gelt. Pedig az lenne az egyet-
len megoldás, ha átláthatóvá 
tennék a terepet.
 Miután a fentieket  a Mo-
nor Város és Uszoda Üzemel-
tető Nonprofit Kft. vezető-
jének, Vadas Ferencnének 
tudomására hoztuk, más-
nap már indult is egy csa-
pat munkás, hogy ezt a bozó-
tost is kiirtsa. Miután előző 
nap kiirtott egy másikat, az-
tán meg megy majd a követ-
kezőhöz. 

 Amint megtudtuk, ehhez 
hasonló feladatokra igen sok 
pénzt költenek. A bozótosok 
ugyanis mifelénk abban a perc-
ben telelesznek elhullott álla-
tokkal, törött bútorral, sittes 
zsákokkal és búvóhelyekkel, 
amint burjánzásnak indulnak. 
Ha négy-öt bokor véletlenül 
egymás mellett áll egy játszó-
téren, azok alján nem tücsökre 
vagy katicabogárra bukkannak 
a gyerekek, hanem, hát hadd 
ne soroljuk, mi mindenre. 
 A városüzemeltetők – akik-
nek egyébként normális eset-
ben az lenne a dolguk, hogy 
takarítsanak, szépítsenek, vi-
rágosítsanak – a gyepmester-
rel is úgyszólván napi kap-
csolatban állnak. Már az is 
megesett, hogy az egyik ut-
cában igen rövid idő alatt 
összehordott szeméthalmot 
nem tudták csak úgy felrakni 
a szállítókocsira, hanem szer-
számokkal kellett szétbonta-
niuk, s a mélyéből előkerülő 
állattetemek bűzétől a mun-
kások kis híján rosszul lettek.
 Némely helybeliek környe-
zetszennyezése olyan mérete-
ket kezd ölteni, hogy Vadas 
Ferencné már azon gondolko-
dik: a polgármester közben-
járását kéri, hogy rendőrök 
is ellenőrizzék a veszélyez-
tetett helyeket. Amiket en-
nek előtte pusztán romanti-
kus vadregénynek hívtunk.
 Erre mondanák a garád-
partokon derűsen üldögélt 
eleink: „nem is baj, hogy ezt 
már nem értük meg”.

Koblencz Zsuzsanna

Örömmel értesítjük szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket és partne-
reinket, hogy a Régió Lapkiadó és a Régió Grafikai Stúdió egy év külön-

élés után ismét összeköltözik. Október 9-től a Kossuth Lajos u. 71/A első 
emeletén találhattok meg bennünket! Elektronikus és telefonos elérhető-
ségeink változatlanok, keressetek napközben, ha szükségetek van ránk!

Sószoba
Cím:  
Monori uszoda  
Monor, Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő-péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat-vasárnap:  
9-től 21 óráig

A monori 
uszodában!
A sószoba  
használati díja  
alkalmanként:  
900 Ft/45 perc
A sószobát egyszerre két felnőtt,  
vagy egy felnőtt és két gyerek 
használhatja.

Ömlött a gáz a Balassi utcában
Szeptember 21-én délután fél kettőkor, 
amikor a DÉMÁSZ szakemberei az új 
közvilágítási kandelábereket helyezték el 
a Balassi Bálint utcában, véletlenül elsza-
kították a gyógyszertár leágazó gázveze-
tékét, amelyből ömleni kezdett a földgáz. 

 – Az áramszolgáltató munkatársai egy-
ből értesítették a tűzoltókat és bennünket 
– mondta el lapunknak Schmid Péter, a 
Tigáz munkatársa. – Egy 63 milliméteres 
cső szakadt el, amelyből 3 bar nyomással 
ömlött a gáz. A tűzoltóság és a katasztró-
favédelem azonnal lezárta a környéket és 
létrehozott egy elárasztási zónát, vagyis 
egy olyan 50 méter sugarú kört, ahol mér-
hető volt a földgáz-koncentráció. A gázt 
nem sikerült kiszakaszolni, mivel a közel-
ben nem volt olyan elzárószerelvény, amely-
nek elzárásával megállítható lett volna a 
gázömlés. Ezért némi földmunka után a 
munkatársaim délután fél hatra elszorí-
tották a vezetéket, majd kivágták és ki-
javították a sérült vezetékrészt. A mun-
kálatokat este nyolc órakor fejeztük be.
 A gázömlés ideje alatt egy közeli tár-
sasházat ki kellett üríteni, a lakókról a 
városüzemeltetés gondoskodott. Az eset 
ideje alatt a környező épületek lakói nem 
maradtak gáz nélkül.

PJ

Patkányirtás
A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Non-
profit Kft. felhívja a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy a 2012 évi városi patkányirtás 
őszi fenntartási munkálatainak időpontjai 
a következők: október 6-7., október 13-14., 
október 20-21. és október 27-28.
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MONORI POLGÁRŐRÖK
Októbertől indul az FBT
Mi is az FBT? A Monori Polgárőr Egyesület keretén belül létrejövő 
Fiatal Bűnmegelőzési Társaság azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 
olyan 10 és 17 év közötti fiatalokat vesz be soraiba, akik szeretnének 
a polgárőrség munkájában szerepet vállalni, akik úgy érzik, tenni 
akarnak valamit saját maguk, társaik, otthonuk biztonságáért.

Közösség

Az FBT tagjai felvilágosítást kapnak 
sok olyan témában, mely felkészí-
ti őket a későbbi polgárőr szerepre, 

és arra, hogy felnőttként jobban, bizton-
ságosabban tudjanak eligazodni a világ-

ban. Részt vesznek előadásokon, különféle 
oktatásokon, ahol a megfelelő szakembe-
rek fogják őket segíteni. Megismerkednek 
a helyes közlekedés, az elsősegélynyújtás 
és még számos kiemelt téma legfontosabb 
tudnivalóival, amit később biztosan tud-
nak kamatoztatni.
 Az előzetes jelentkezésen egy bemutat-
kozó beszélgetésre kerül sor, majd pedagó-
gusok, igazgatók általi véleményezés után 
dől el, hogy ki lehet a társaság tagja. A 
tagsághoz szülői beleegyezésre is szükség 
van, ezért kérjük, a beszélgetésre közösen 
érkezzenek! Szükség lesz a gyermek TAJ-
kártyájára és diákigazolványára is. Fiúkat, 
lányokat egyaránt várunk sorainkba!
 Jelentkezési időpontok: október 6-án 10-
től 14 óráig, október 13-án 10-től 14-óráig.
 Helye: Monor, Deák Ferenc utca 12. (A 
Monori Polgárőr Egyesület irodája.) Ér-
deklődni az alábbi e-mail címen lehet:  
monori ifjusagert@gmail.com.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Jótékonysági retro éjszaka
A Monori Polgárőr Egyesület a Fiatal 
Bűnmegelőzési Társaságért november 
10-én a Jótékonysági retro éjszakát tart 
20 órától másnap hajnali 4-ig a Jászai 
Mari Általános Iskolában. A lemezját-
szónál Kispál Gábor áll. Jegyek elővé-
telben 1000 Ft-ért, a helyszínen 1500 Ft-
ért vásárolhatók. Az elővételes jegyeket 
árusítják: Goods Markert (Mátyás-Mó-
ricz sarok), Non-Stop (a körforgalom-
nál), Terika vegyesbolt (az Ady iskola 
mellett), Monori piac (Savanyús Kati), 
Memo Food (Ady út).

Azok névsora, akik Monoron születtek, 
éltek, akik az 1956-os forradalom és sza-
badságharc idején itt tartózkodtak, dol-
goztak és a forradalomban való közre-
működésükért, véleménynyilvánításukért 
büntetést szenvedtek, meghaltak. Közü-
lük sokaknak neve még nincs megörökít-
ve a monori emlékhelyeken.
 Kivégzettek: Kovács Imre, Pintér Mi
hály, Tóth László József.
 Harcok vagy tüntetések során el-
hunytak: Botka Ferenc, Falus Károly, 
Magócsi István, Miczkó Sándor, Pin
tér Mihály, Tóth László József.
 A 4-es főút Monorhoz tartozó részén 
az oroszok lelőtték, elgázolták: Buzsik 
Pál János, Dézsi László, Holit Ferenc, 
Orlik Ferenc.
 Az eseményekben részt vettek, érte 
megszenvedtek: Bálint Sándor, Balogh 
Gyula, Bara Gábor, Baranyi Ferenc, 
Bicskei Ferenc, Bogár János, Borbás 
Ottó, Brabander István Gyula, Cherrier 
József, Csák András, Csorba N., Dá
vid Sándor, Debreczeni Sándor, Dó
zsa János, Fehér Béla, Fényes István, 
dr. Fónyad Dezső, Füri Imre, Gaál 
Ferenc, Gál László, Haluszka Mihály, 
Kaldenekker József, dr. Karbach Antal, 
Kelemen Tibor, Kégli János, Kispál Ká
roly, Koblencz József, Kovács Gáspár, 
dr. Kovács Jenő, Kovács Pál, Kőtelepi 
Lajos, Lengyel Sándor, Lengyeli József, 
Lilik János, Magyarosi Lajos, Maróthy 
János, Mátyás Ferenc, Misztl László, dr. 
Molnár Rudolf, Morvai Béla, Mucsi Jó
zsef, Pajtényi Séndor, Páter Jenő, dr. 
Rabár Pál, Ráday Rezsőné, Rendek Jó
zsef, Rimaszécsi Ferdinánd, Rimaszécsi 
Sándor, Rubalek Gyula, Somodi Gábor, 
Skrenya István, Szabó Károly, Szappa
nos István, Szemerey Iván, Szente Ist
ván, Szente László, Szentjóby Szabó 
Zoltán, Szikora Sándor, Tóth Sándor
né, Tönköl Gábor, Wellner József.

Vásárhelyi Géza

EMLÉKEZÉS

Monori 56-os hősök

Szeptember 7-én délután a monori vasútállo-
más telepi részén 15 gyermek és 4 felnőtt se-
gítségével 3 zsák hulladékot gyűjtöttünk ösz-
sze. Építési törmelékek, két zsák jó állapotú 
ruhanemű, egy állattetem és sok egyéb ap-
róbb szemét került a zsákokba. Az őszi hulla-
dékgyűjtést a gyerekek vidáman, egymással 
barátkozva, jó hangulatban végezték. A felül-
járó mellett a kérésünkre a MÁV által elhelye-
zett hulladékgyűjtő teli állapota mutatta, hogy 
vannak, akik tudták hova tegyék szemetüket.
 A két éve tartó takarítási tevékenysé-
günk során felmerült, hogy egy figyelmez-

Őszi réttakarítás tető táblát helyezzünk el a terület egy jól 
látható részére. A tábla elkészítésében se-
gítségünkre voltak: Bekker Sándor lakatos 
munkálattal, Karkossiák Roland festéssel, a 
Rebel Grafika Stúdió a matrica elkészítésé-
vel, Kocsisné Molnár Valéria a tervezéssel, 
a kivitelezés összeegyeztetésével. A tábla ki-
helyezéséhez a MÁV-tól engedélyt kaptunk, 
felszerelését is ők vállalták. Az egyik olda-
lán Földünk két óvó, vigyázó kézzel körbe-
fogva és egy hulladékgyűjtő látható, mely-
be épp egy szemét kerül, a másik oldalán a 
gyermekek üzenete olvasható: „Óvd, védd a 
környezeted, ne szemetelj!  Köszönjük: gye-
rekek”.

Harmath Károlyné 

Mint már hosszú évek óta minden nyáron 
a Kossuth iskola diákjai az idei vakációban 
is egy élménydús hetet tölthettek el az isko-
la nyári táborában. Idén hetvenöt Kossuth-
os tanuló, négy nevelő vezetésével Nógrád 
megyében, a Cserhátban táborozott. Július 
9-től 13-ig öt felejthetetlen napot töltöttek 
el a Kétbodony nevű kis faluban. Program-
jaik között volt az erdei tanösvények meg-
ismerése, a helyi tájház megtekintése, több 
ügyességi verseny, éjszakai bátorságpróba, 
kutyaidomítás, kézműves-foglalkozás és a 
minden napi fürdőzés. A gyerekek megta-
nulták a táj jellegzetes süteményének, a pi-
piskének az elkészítését is, melyet a sütés 
után mindannyian örömmel fogyasztottak 

Táboroztak a gyerekek

el. Túráik során feljutottak a nógrádi vár-
hoz, és megmászták a Sima-dombot.
 Köszönet a felejthetetlen élményekért a 
táborokat immár tizenöt éve folyamatosan 
megszervező nevelőknek: Bajkainé Hevesi 
Hajnalkának, Gulyás Gábornénak, Hász 

Melindának és Tóth Lászlónénak; vala-
mint a képviselő-testület Oktatási, Közmű-
velődési, Sport és Egyesületi Bizottságának, 
mely a költségek fedezéséhez támogatásával 
járult hozzá.

Marunák Ferenc igazgató
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Kezdôdik a stílusváltás!

Október 13.

ÚJ DIVATMÁRKÁK

ÉJSZAKAI VÁSÁRLÁS

GLAMOUR NAPOK

CSALÁDI PROGRAMOK
» ingyenes dodzsem és ugrálóvár

» divatbemutató showműsor
» smink tanácsadás, könyv bemutató,

könyv dedikálás
» nyereményjáték egész nap

Házigazda: Valkó Eszter

10-50%-os vásárlási
lehetőségek egész nap.

Meghosszabbított
nyitva tartás 22.00 óráig

20%-os kedvezményes vásárlás
a Glamour kuponokkal

mcf_2012okt_A4.indd   1 9/28/12   1:07 PM



Közösség

Megváltozott a gazda, az állatorvos és a jegyző kötelezettsége 
az ebek mikrochipes megjelölésével kapcsolatban.

HÁZIÁLLAT
A mikorchip kötelező!
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A jogszabályok sűrűjébe 
koránt sem kívánkozók 
részére egy rövid törvé-

nyi összefoglaló a 115/2012. 
(VI. 11.) kormányrendeletből: 
„Négy hónaposnál idősebb eb 
csak transzponderrel (mikro-
chip) megjelölve tartható, en-
nek betartását a jegyző és a 
kerületi (állatorvosi) hivatal 
ellenőrzi. A négy hónaposnál 
idősebb transzponderrel nem 
jelölt ebről a jegyző és a ma-
gán állatorvos köteles jelentést 
tenni a kerületi hivatal felé”.

Nem új keletű!

Az állatok egyedi azonosítása 
sok szempontból fontos dolog 
volt régen is, és az ma is. Ha-
szonállatoknál a gazdák már 
évszázadok óta alkalmaznak 
valamilyen eljárást arra, hogy 

a saját állataikat megjelöljék. 
Ennek érdekében legtöbbször 
tüzes vassal bélyegezték meg 
azokat, vagy bilétát raktak a 
fülükbe. A kedvtelésből tar-
tott állatok egyedi azonosí-
tása azonban sokáig csak a 
fajtatiszta kutyák kiváltsága 
volt, amelyeket a tenyésztő 
szervezetek tetoválási szám 
alapján regisztráltak. A keve-
rék kutyák azonban semmifé-
le azonosítóval nem rendelkez-
tek, így ha például külföldre 
utaztak a gazdival, akkor a 
hatósági állatorvosi igazolás-
ban egy hozzávetőleges le-
írással azonosította a kutyát.

A 21. század vívmánya

A mikrochip alapjaiban meg-
változtatja az állatok egye-
di azonosításának rendszerét. 

A mikrochip adta lehetőség 
azonban önmagában semmit 
nem ér, annak használatát 
szorgalmazni kell. Az Euró-
pai Unió ezért két területen 
is kötelezővé tette a mikro-
chip használatát: az állatok 
utaztatásánál és a tenyésztés-
ben. A türelmi időben egyedi 
azonosítóként elfogadják még 
a jól olvasható tetoválást, de 
annak hiányában már most 
is csak mikrochipet lehet al-
kalmazni. Az uniós ajánlás 
alapján országonként az ille-
tékes minisztérium szabályoz-
za részletesen a kedvtelésből 
tartott állatok szállítására, 
tenyésztésére vonatkozó kér-
déseket, ennek kapcsán az 
egyedi azonosításukat is. Eu-
rópában egységesen az ISO 
11784 szabványnak megfelelő 
mikrochipet kell alkalmazni.

Miért hasznos?

Mikrochipet ma sokféle ok-
kal és indokkal lehet használ-
ni, azonban kétségtelen tény, 
hogy ezek között a leghaszno-
sabb az elkóborolt, elveszett 
állatok mielőbbi hazajuttatá-
sa. Sokan még nem is tudják, 
hogy egy mikrochippel ren-
delkező, megfelelően regiszt-
rált kutyáról optimális eset-
ben a megtalálást követően 
5-10 perc alatt kideríthető, 
hogy ki a gazdája! 

Mi a mikrochip?

Egy rizsszem méretű eszköz, 
melyet egy injekcióstű-szerű 
eszközzel az állat bőre alá ül-
tetnek be. A parányi szövet-
barát kapszulába egy antenna 
és egy mikrochip van beépítve, 
mely egy 15 számjegyből álló 
egyedi kódot tárol. A mikro-
chip sem energiaforrást, sem 
mozgó alkatrészt nem tartal-

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft+áfa-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése 
már 80 Ft/m2+Áfa-tól!

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20-317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com

2012. 02. 01-jétől 
a talajterhelési díj tízszeresére 
emelkedett (1 200 Ft/m3).
Számoljon utána, néhány hóna-
pon belül megtérül a bekötés ára!
Házi szennyvízcsatorna szakszerű
kivitelezését kedvező áron vállaljuk
évtizedes tapasztalattal, garanciá-
val, kézi és gépi erővel egyaránt 
illetve cső és idomok árusítása 
nagyker áron!

Vladár Zoltán • 06-20/958-4148

Szennyvíz 
házi bekötés 
kivitelezése

Hirdetés

„Haszonálla-
toknál a gaz-
dák már év-
századok óta 
alkalmaznak 
valamilyen 

eljárást arra, 
hogy a sa-

ját állataikat 
megjelöljék.”

„Az Európai 
Unió ezért 
két terüle-
ten is köte-
lezővé tette 
a mikrochip 
használatát: 

az állatok 
utaztatásá-
nál és a te-

nyésztésben.”

SZEM ÍRISZ OPTIKA 
ÜZLETEK:
Monor, Móricz Zs. u. 4. 
Tel.: 410-011 • Ny.: H-P 9:00-16:00 
Monor, Egészségház I. em. 105. 
Tel.: 411-558 • Ny.: 8:15-17:00

TELJES KÖRŰ SZEMÜVEG KISZOLGÁLÁS  
AKÁR AZONNAL! Egész évben változó 
szemüvegkeret és lencse kedvezmények!

Szemüvegkeretek 20, 30% kedvezménnyel! 
(részletek az üzletben)

maz, ezért a meghibásodása 
kizárható. A kapszula anyaga 
nem vált ki az állat szerveze-
tében ellenreakciót, így az a 
beültetés helyén – ez Európá-
ban a nyak bal oldala – szépen 
megtapad. Fontos tudnivaló, 
hogy a mikrochip önmagában 
nem sugároz jeleket, csak egy 
néhány centiméteres távolság-
ban elhelyezett speciális leolva-
só rádiójeleire válaszolva adja 
vissza a benne tárolt számsort, 
így a tévhittel ellentétben arra 
nem alkalmas, hogy meghatá-
rozzuk vele az eb aktuális tar-
tózkodási helyét! A mikrochip 
beültetése fájdalommentes el-
járás. A Magyar Állatorvosi 
Kamara részletesen szabályoz-
za a mikrochip beültetését, lé-
pésről lépésre meghatározva 
azokat a tennivalókat, ame-
lyeket az állatorvosoknak el 
kell végezniük.

A Petvetdata

A Magyar Állatorvosi Ka-
mara által 2005-ben létre-
hozott Petvetdata adatbázi-
sa (www.petvetdata.hu) ma 
az egyetlen jelentős, interne-
ten bármikor elérhető rend-
szer, amelyben ma már a ha-
zai mikrochipes regisztrációk 
döntő többsége is megtalál-
ható. Jelenleg közel 600 000 
chip (állat) adatai vannak 
az adatbázisban. A rendszer-
hez csak az állatorvosok fér-
nek hozzá, így biztosított az 
adatvédelem, és az is, hogy 
szükség esetén, belátható 
időn belül információt kér-
jenek, kérdezzenek le belő-
le. A Pevetdata rendszert a 
Magyar Állatorvosi Kamara 
folyamatosan fejleszti. Nyil-
vános, bárki számára elérhe-
tő keresőjében ellenőrizhető, 
hogy egy korábban chipezett 
állat regisztrálva van-e. 

 A mikro-
chip leolvasása
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HAGYOMÁNYŐRZÉS
Szüreti mulatság gyerekeknek
Szeptember 23-án, a monori fesztiválcsarnokban került megrendezésre  
a Gyermekek szüreti mulatsága Monoron elnevezésű gyermekprogram.  
A színvonalas rendezvény a helyi óvodák összefogásával valósult meg.

A Monori Fesztiválcsar-
nok vasárnap 14 óra-
kor nyitotta meg ka-

puit a színes programokra 
érkező gyermekek és kísérőik 
előtt. A kellemes, napsütöt-
te kora őszi délutánt színes 
és változatos gyermekprog-
ramok tették teljessé. 
 A rendezvény – a szerve-
zőknek köszönhetően – leg-
inkább egy élő, néprajzi mú-

zeumhoz hasonlított, ahol a 
gyerekek megismerkedhettek 
a szüret hagyományaival, ki-
próbálhatták a szőlődarálást, 
a szüreteléshez használt put-
tonyt, megfigyelhették a prés-
gép működését és sok más 
egyéb, a szőlőfeldolgozáshoz 
kapcsolódó eszközzel és fo-
lyamattal is találkozhattak.   
 A szürethez kapcsolódó 
programok mellett népi ját-

szóház, néphagyományőrző 
kézműves-foglalkozás, zene 
és táncház várta a gyerme-
keket.
 A nap várva várt produk-
ciója a monori óvó nénik által 
előadott Ludas Matyi mese-
előadás volt, nem meglepő te-
hát, hogy már a kezdés előtt 
megtelt érdeklődővel a szín-
pad előtti nézőtér. 
 A Gyermekek szüreti mu-
latsága Monoron a helyi óvo-
dák alapítványainak összefo-
gásaként, az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával való-
sult meg. 

varga   

„Népi játszó-
ház, népha-

gyományőrző 
kézműves- 
foglalko-

zás, zene és 
táncház vár-

ta a gyer-
mekeket.”

KOFA BÚTOROK
Jó tanulóknak új bútor jár
Közel 10 éve alakult meg Monoron a Kofa 2003 Kft. A vállalkozás 
nem csupán a bútorok forgalmazásával foglalkozik, azok gyártását 
is maga végzi. Termékeik kiváló minőségű borovi fenyőből és 
bükkből készülnek, kívánságra pácolják vagy antikolják őket 

MALOM 
CENTER

A cég Móricz Zsigmond 
utcai Malom Center-
ben található üzlete 

egyben bemutatóterem is, ahol 
kedvükre válogathatnak a vá-
sárlók a kiváló minőségű ágy-
keretek, matracok, asztalok 
szekrények és különféle egye-
di gyártású bútorok és kiegé-
szítők között. 
 A szeptemberi iskolakezdés 
alkalmából egy különleges ak-
cióval kedveskedik vásárlóinak 
a Kofa 2003 Kft. 
 – Ahhoz, hogy a gyerme-
kek kiegyensúlyozott teljesít-
ményt nyújtsanak az új tan-
évben, megfelelő háttérre van 
szükség. Nem mindegy, hogy 
a tanuló milyen körülmények 
között készül fel egy fontos 
dolgozatra vagy felelésre. A 
jól megválasztott íróasztal e 
téren sokat segíthet a gyer-
meknek. Fontos például, hogy 
jól válasszuk meg az íróasztal 

méretét, ezzel ugyanis elkerül-
hetjük, hogy leckeírás vagy ta-
nulás közben görnyedve üljön 
a székében gyermekünk. Na-
gyon fontos az is, hogy egy 
témazáró előtt a felkészülést 
megfelelő pihenés, pihentető 
alvás kövessen. Egyedi gyár-
tású ágykereteinkkel és kiváló 
minőségű matracainkkal hoz-
zá tudunk járulni a gyerekek 
sikeréhez. Tanévkezdési akci-
ónkkal pedig nem csak a szü-
lők pénztárcájának szeretnénk 
kedvezni, hanem a gyermeke-

ket is szeretnénk megjutalmaz-
ni. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
a diákok első 5-ös osztályza-
tát 5 százalék kedvezménnyel 
jutalmazzuk, sőt, mi magunk 
is hozzáteszünk még egy 5-öst, 
ezzel összesen 10 százalékos 
kedvezményt biztosítunk a vá-
sárlóinknak. Hogy a szülők se 
érezzék úgy, mintha kirekesz-
tettük volna őket az akcióból, 
ezért a 10 százalékos kedvez-
ményt kiterjesztettük az áru-
házunkban kapható összes ter-
mékünkre.    

 A Kofa 2003 bemutató-
termében kiállított termékek 
azonban csak ízelítőt adnak 
a cég teljes választékából, hi-
szen a bútorok rendkívül sok 
variációban készülnek. Ám ha 
valaki a kiállított termékek kö-
zül azonnal elvinne egyet, ak-
kor azt jelentős kedvezménnyel 
teheti meg. Mind kínálatban, 
mind az árakban a vásárlók 
igényeihez igazodik a vállal-
kozás. A kizárólag kereskede-
lemmel foglalkozó bútoráruhá-
zakhoz képest, a Kofa 2003 
Kft. akár egy-két nap alatt le-
gyártja a vevő kívánságának 
megfelelő szabványos méretű 
ágykeretet, így vásárlóiknak 
nem kell heteket várniuk az 
igényeiknek megfelelő bútor-
ra. Egyedi bútorok készítését 
is rövid, legfeljebb kéthetes ha-
táridővel vállalják, rendkívül 
kedvező árakon. Nem érdemes 
tehát Budapestre utaznia an-
nak, aki bútort szeretne vásá-
rolni, hiszen a Kofa 2003 Kft. 
szolgáltatásai helyben elégítik 
ki a vásárlók igényeit.
 Monor, Móricz Zs. u. 5. Tel.: 
0629/416021, 0670/335
9936,  0670/3361838, Nyit
va: HP: 918, Szo: 913
 (x)

„Egyedi bú-
torok ké-
szítését is 

rövid, legfel-
jebb kéthe-

tes határidő-
vel vállalják.”

„Egy különle-
ges akcióval 
kedveskedik 
vásárlóinak 
a Kofa 2003 

Kft.”



Helytörténet

Október 2. – Vigadó
Zene Világnapja 
Holland, magyar szerzői est, Gal-
lai Attila zeneszerző műveivel

Október 4. 17 óra – Művelődési Ház
Napraforgócska gyermek-
néptánc beíratkozás

Október 6. 13 óra – Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek Egye-
sületének összejövetele

Október 10. 18 óra – Művelődési Ház
Társastánctanfolyamra való je-
lentkezés, beiratkozás

Október 12. 9 óra Művelődési Ház
Baba ruha börze a Védő-
női Szolgálat szervezésében

Október 13. 9 óra – Művelődési Ház
Nagycsaládosok Egyesü-
letének összejövetele

Október 13. 14 óra – Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek Egye-
sületének összejövetele

Október 23. 10 óra – Piac- 
és Fesztiválcsarnok
Ünnepi megemlékezés az 1956-
os forradalom eseményeiről

Október 26. – Művelődési Ház
15 órától töklámpásfaragás
17 órától Ágacska című mesejá-
ték az Ikrek Stúdió előadásában

Október 26. – Vigadó, díszterem
Közmeghallgatás

November 23. 18 óra – Vigadó Díszterem
Fergeteges operettgála Osz-
vald Marikával

További információ, jegyrendelés: 
a 06-29/413-212-es telefonszámon 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail 
címen. Honlap: www.vigadokft.hu.

2012. OKTÓBER

A Vigadó programjai
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Sorozatunk előző, 46. részében arról írtunk, hogy a népiskolák létrejöttekor – 1868-
at követően – milyen gondok voltak. Ehhez kapcsolódik például az az intézkedés is, 
hogy 1882-ben Pest–Pilis–Solt–Kiskun megye közigazgatási bizottsága „szigorúan 
utasította a szolgabírák útján a községek elöljáróit, hogy gondoskodjanak a 6–12 
és 12–15 éves tanköteles gyermekek összeírásáról, s ezt a megyei tanfelügyelőnek 
október 1-jére okvetlenül beküldjék, és szept. 1-től 14 naponként jelentést tegyenek 
az iskoláztatásról”. Ezek az elvárások még 25 év múlva sem valósultak meg. 

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai XLVII. 
A népiskola kezdő lépései 2.

A századforduló után 
három évvel a helyi 
sajtóban olvashatjuk: 

„Évek óta egyetlen egy is-
kolamulasztónak a szülőjét 
nemhogy meg nem büntette 
a bíró, de még csak egyetlen 
egy iskolai intőt sem kézbesí-
tett soha egész bírósága alatt. 
A tanítók által bemutatott 
mulasztási naplókra Juhász 
Mihály bíró az aláírása mellé 
megjegyezte: „e van szegőd-
ve, -dóga van, -kumplit ütet, 
-tud má eleget”. S a naplót 
így küldte vissza az igaz-
gatóknak. Monor községnek 
1902-ben 8808 lakosa volt, 
akik közül csak 5755 tudott 
írni, olvasni, amikor a 6 éven 
aluliak száma 1831 fő. Vagy-
is a teljes korúak egynegye-
de nem írt és nem olvasott. 
Így boldogultak monori elő-
deink a második gazdasági 
modernizáció idején.
 A református egyház fe-
lekezeti iskoláját 1883-ban 
a minisztérium beszüntette 
a tanítóhiányra és az épület 
állagára hivatkozva. Az egy-
háztanács e kényszerhelyzet-
ben átadta az iskolát állami 
kezelésbe. De új épület nem 
született. 1891-ben „egy hit-
vány, egészségtelen viskóban 
lett az új iskola megnyitva”. 
A következő bérletek sem vol-
tak különbek, kényszerből 

délelőtt, délután kellett ta-
nítani. S az évi 300 forintos 
fizetésű tanító egyszerre 60-
80 gyermeket okított négy 
vagy öt osztály tantárgyaira. 
Míg végül 1906-ban a tan-
felügyelő egy látogatása so-
rán megállapította, hogy az 
1739-ben épült központi por-
ta nem alkalmas iskolának, 
de az 1770-ben megszületett 
épület is hasznavehetetlen. 
Majd néhány éves huzavo-
na után, hogy az állam meg-
kapja-e az egyház telkét az 
új iskolának, 1907-ben meg-
született a döntés: épüljön 
meg egy 10 tantermes épü-
letszárny. Erről már koráb-
ban írtunk (XXVI).
 A nehéz körülmények el-
lenére több kiemelkedő ta-
nítói személyiség munkálko-
dott Monoron. Bobory János 
1873-ban kerül a településre 
katolikus kántortanítónak. 
Áldozatkészségét a tanítás 
mellett számos területen bi-
zonyította a Pest megyei Ta-
nító Egylet választmányában 
és a Monor vidéki Tanító 
Egylet elnökeként. Több cik-
lusban tagja a községi képvi-
selő-testületnek. Az 1885-ben 
megszületett tanonciskolá-
nak első igazgatója 1908-ig. 
Részt vesz az úri kaszinó 
választmányának munkájá-
ban. A helyi Kossuth párt 

aktív támogatója. Ferencz 
József királyi arany érdem-
kereszt kitüntetéssel ismer-
te el munkásságát 1907-ben.
 Szabó Károly 1874-ben 
foglalja el Monoron a refor-
mátus tanítói posztot. A szá-
zadforduló 12 fős tanító kö-
zösségének nagy tiszteletben 
álló tagjaként tanítja az ak-
kori ezerfős tanulói közösség 
egy-egy 80-100 fős osztályát. 
Községi képviselőként és az 
úri kaszinó választmányának 
tagjaként szolgálja a kultú-
ra ügyét. Somogyi Lászlót 
1882-ben helyezik a reformá-
tus népiskolába. Ő az államo-
sított iskolának is igazgató-
ja 1890-ig. Róla már írtunk 
(a 23. cikkünkben). Utódja 
Nagy György, aki több év-
tizedig áll a központi népis-
kola élén, kellő felelősséggel 
képviseli az oktatás-nevelés 
érdekeit a képviselő-testület-
ben, az úri kaszinó választ-
mányában, a népiskolák he-
lyi irányítását végző iskolai 
gondnokságban. 
 Az Őr utcában 1905-ben 
megszületett népiskola élére 
Meskó István került. Közéleti 
tevékenységét az evangélikus 
egyház közösségében fejti ki, 
de egyike az önkéntes tűzol-
tók lelkes vezetőinek. Tanító 
társa, Sükösd Ferenc – mint 
az énekkarok karnagya – sok 
szép zenei élményhez juttat-
ta a Monoron és környékén 
élő embereket. Makay László 
1915-től az Újtelepen felépült 
iskola igazgatójaként megha-
tározó egyénisége az újtelepi 
nevelés ügyének, az egyházi 
életnek, e községi rész pol-
gári körének. A ma élő, 85-
90 éves emberek még mindig 
szeretettel emlékeznek rá.
 Forrás: Monor és Vidéke 
1882; Monorkerületi Lapok 
1901–1914; Monor Községi 
Jegyzőkönyvek 1897–1914.

Dr. Dobos György, a hely-
történeti kör elnöke

 A központi iskola csoportképe, 1889. Balról jobbra: Szabó Károly tanító, Nagy 
György igazgató-tanító, Kohn Mihály főrabbi, Balla Lajos ref. lelkész, dr. Sandula Imre 
kath. plébános, Sükösd Ferenc és Somogyi László tanítók láthatók a tanulók körében.
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Tökfaragás a „művházban” 
Halloween közeledtével ismét tökfaragásra 
várjuk a gyerekeket a Művelődési Házba 
2012. október 26-án 15 órától. Hozzatok 
magatokkal egy éles kést, a kreativitáso-
tokat, és ha van kedvük, a szüleiteket is! 
Készítsünk együtt világító tökfejeket és 
halloweenálarcokat!
 Az előadás után 17 órától az Ágacska 
című Csukás István írta mesejátékot néz-
hetitek meg az Ikrek Stúdiója előadásá-
ban. A mesejátékra délelőtti előadásra is-
kolákból szervezett csoportokat is várunk, 
erről érdeklődjetek elérhetőségeinken!
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Mégis: ment minden, mint a karikacsa-
pás, az olvasók a herkulesi mun-
kában nem hagyták magukra a 

könyvtárosokat.
 Hajdú Zoltánné könyvtárigazgatón – amint 
meséli – kisebbfajta pánik jelei mutatkoztak, 
amikor kiderült, hogy bár a könyvtár fel-
nőtt részlegének jó részét már összecsoma-
golták, mégsem azt, hanem a gyerekrészleget 
kell hamarabb kiüríteniük. A férje mondta ki 
a nyugtatólag ható varázsszót, ami ilyen ese-
tekben mindig segíteni szokott: kaláka! És ez 
megint bevált. Először ismerősök barátok ad-
ták egymásnak a kilincset és a kötöző zsine-
gek gombolyagjait, majd sorra jelentkeztek az 
olvasók, közöttük iskolás csoportok is. Voltak 
napok, amikor száznál több diák a tanáraival, 
sőt a karbantartókkal együtt cipelte és kötöz-
te a szakrendileg előkészített – hiszen köny-
veket kiváltképpen nem lehet összevissza köl-
töztetni – súlyos könyvhalmokat. 
 Megkérdeztük Benda Lajosné nyugalmazott 
könyvtárost: hogy volt ez régen? Amint meg-
tudtuk tőle, a mostanit nem számítva eddig 

kétszer költözött a könyvtár. A Vigadó föld-
szintjén, a mostani könyvesbolt helyén kezdték 
a kölcsönzést annakidején, nem éppen ideális 
körülmények között: olajos volt a padló, s egy 
szenes kályha füstölgött a sarokban. Onnan 
a községi tanácsházára hordták át a könyve-
ket, amikor a még ott székelő OTP-fiók szom-
szédságában kapott új helyet a könyvtár, amíg 
aztán a régi pártbizottság épületében végre 
végleges otthonra talált. A több tízezer köny-
vet maguk cipelték át, többnyire kézikocsikon, 
mert ez a könyvtárosok munkaköri kötelessé-
gei közé tartozott. Bendáné Rózsika emlékei-
ben a különösen nehéz hetek közé sorakoznak 
fel ezek a hurcolkodások.
 Nem csodálkozunk hát, amikor kiderül, hogy 
Hajdú Zoltánnéban legalább akkora a segítők 
iránt érzett hála, mint ennek előtte a kő sú-
lya lehetett, ami leesett a szívéről, amikorra 
az ideiglenes helyen is polcokra került a ren-
geteg olvasnivaló, és a számítógépes kis szo-
bában is zümmögni kezdtek a gépek. 
 Olyan otthonos, bensőséges hangulatú lett 
az ideiglenes könyvtár rövid idő alatt, hogy 

KÖLTÖZÉS

Aktív segítők a könyvtárért – 
könyvtár az aktív idősödésért
Aki költözködött már, s vitte magával saját házi könyvtárát, jól tudja, 
milyen megpróbáltatás könyvekkel útra kelni. Még ha csak pár száz 
kötettel is. A városi könyvtár azonban augusztus végén, szeptember 
elején közel negyvenezer könyvet mozgatott meg, hogy a közönség 
által legkeresettebb olvasmányok átkerüljenek a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai iskola napközi termeibe, hogy addig se kelljen nélkülözni a 
szolgáltatásokat, amíg a könyvtár épületében zajlik az átépítés.

Hirdetés

Euro Quattro
24 biztosító
lakás-, élet-, vagyon-, baleset-, utas-, 
casco- és minden egyéb biztosítási

ajánlatai egy helyen

Euro Quattro

Elköltöztünk! Október 9-től a Kossuth Lajos u. 71/a első emeltén várjuk!
Telefon: 06-29-413-124, 06-70-429-4306 • E-mail: papp.timea@euroquattro.hu

Nyitva: H-P: 8-tól 16 óráig vagy előzetes időpont-egyeztetés alapján

Ne felejtse el 
megújítaNi
kötelezőjét!
A legkedvezőbb biztosítási
ajánlat megkeresése
és a szerződéskötés díjmentes!

KOLIBRI
festéküzlet

Ízelítő választékunkból:

Színkeverés, festékek, lakkok,

hígítók, tömítőanyagok, ragasztók,

glettanyagok, külsővakolat-rendszerek,

festőlétrák, festőszerszámok

Saját parkolóval, 

jó megközelíthetőséggel várjuk!

Nyitva: 
H-P: 6-18, 
Szo: 6-14,  
V: 8-12
2200 Monor, 
Páskom u. 29.
Tel.:   06-29/410-538, 

06-30/9920-273

semmiféle hiányérzet nem támadhat benne. 
Már csak amiatt sem, mert ha valami valaki-
nek mégis hiányozna, azt az átmenetileg (vél-
hetően novemberig) odahagyott épületből rög-
tön át tudják hozni.
 A strázsahegyi nagy Koccintás napján az-
tán meg is ünnepelték az összefogást a segí-
tők és a könyvtárosok.
 Szépen összecsengenek ezzel a nem min-
dennapi összefogással az október 1-7-ig tartó 
országos könyvtári napok, melyeknek még a 
címe is az, hogy Összefogás a könyvtárakért. 
A városi rendezvények az aktív időskorért al-
címet viselik. Etémakörben tartott előadást 
október 1-jén, hétfőn este hatkor a Vigadóban 
dr. Czeizel Endre is, aki a tartalmas idős-
korról beszélt. Október 2-án 15 órakor Akár 
így is történhetett volna címmel Pavlyás Ist
ván vezette be az érdeklődőket a fantaszti-
kus irodalomba. Október 3-án 15 órakor dr. 
Manulek Zsuzsa a Bibliában fellelhető ember-
szeretetről és életvezetési tanácsokról beszélt 
a közönségnek. 
 Október 5-én, pénteken 15 órai kezdettel 
rejtvényfejtő délutánt tartanak, 6-án, szom-
baton délelőtt tíztől pedig meseszombat vár-
ja az érdeklődőket.

Koblencz Zsuzsanna

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

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

06-29/411-717  • www.monoriallatorvos.hu

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.

Állatpatikával bővült  
az Ady E. utcai állatorvosi rendelő!

Monor első, a betegségek 
megállapításában is segítséget 

nyújtó (diagnosztizáló) szakértői kézi 
állatpatikája.

Rendelőnk kézi gyógyszertárában  
a leghatásosabb szerekkel várjuk  

a gazdákat.

Mikrochip- 
beültetési akció 

Ady E. utcai  
rendelőnkben  

2012. 10. 08-tól!
Érdeklődni: a rende-
lőben és honlapon.

E&B Shop
Női-férfi divatáru

XS-5Xl-ig
Sportruházat kedvező árakkal!
Monoron a Forrás-soron
Nyitva tartás: K-P: 9-17, Szo: 8-12

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

A dzsúdózó gyömrői Nagy 
Ádám (11.B) már hat-
szoros országos bajnoka 

korosztályának (2006-12). A 
helyi TITÁN Judo Klub után 
ma a Rákosvidéki Hajtós Diák 
Sportegyesület tagja. De csa-
patbajnokságon a szekszárdi-
akkal is versenyzett. Ötszörös 
diákolimpiai győzelme mellett 
világkupát is nyert Győrben, és 
három szép Európa-kupa ered-
ménye is volt (Kijev, Teplice, 
Pitesti). 2012. június 24-én 7. 
helyezést ért el a kadet Euró-
pa-bajnokságon a montenegrói 
Barban 81 kg-ban, kategóriá-
ja 30 indulója közül. Angol és 
ukrán ellenfelét biztosan győz-
te le. A legjobb nyolc között 
a ranglistavezető némettől ki-
kapott, míg a vigaszágon egy 
grúztól – vezetés és váltako-
zó küzdelem után (pillanatnyi 
figyelmetlenség miatt) – szen-
vedett vereséget.
 A monori Balatoni Bence 
(10.G) 54 kg-os szabadfogású 

Míg a monori József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
diákjainak többsége a vakáció alatt a tanév fáradalmait pihente 
ki, voltak olyan társaik, akik – kemény küzdelemben – jelentős 
nemzetközi sportsikereket értek el a magyar válogatott tagjaként.

KÜZDŐSPORT
Nemzetközi sportsikerek

birkózó, a világbajnok Komá
romi Tibor tanítványa. Az 
MSE-ben szerzett szakmai 
tudása mellett küzdőképes-
ségét (egyre erősebb ellenfe-
lekkel) a Kőbányai Sportklub-
ban is fejleszti. Egy diák- és 
két serdülő kategóriájú diák-
olimpiai bajnoki címmel, il-
letve két 2. hellyel büszkél-
kedhet. Emellett serdülő és 
kadet magyar bajnok is lett. 
16 évesen már a harmadik vi-
lágversenyén szerepelt. A ta-
valyi szombathelyi vb, illet-
ve a varsói Eb után az idén 
a lengyelországi Katowicében 
képviselhette hazánkat. Ott 
– július 18-án – lett ellenfelét 
győzte le. Utána attól az ör-
mény versenyzőtől kapott ki, 
aki végül Európa-bajnok lett. 
A vigaszágon az örmény által 
vert lengyeltől – akit a hazai 
pálya is segített! – vezetése 
után egy meg nem adott ak-
cióját követően kapott csak 
ki… 

 Nem sokkal később – au-
gusztus 22-én – már a vi-
lágbajnokságon, az azerbaj-
dzsáni Bakuban húzhatta 
magára ismét a címeres mezt. 
A 25 fős mezőnyben tussal 
győzte le görög ellenfelét, 
üzbég versenytársától (aki 
később egy amerikai kezét 
kitörte) szabálytalan fogás 
miatt szenvedett vereséget. 
Eb 13. helye után a vb-n így 
is sikerült a 9. helyezést meg-
szereznie. Szeptember 20-án 
kapta meg hivatalosan a Mo-
nor város képviselő-testüle-
te által adományozott Mo-
nor Város Jó Tanulója – Jó 
Sportolója címet. 22-én pe-
dig második helyezést szer-
zett kadett súlycsoportjában 
a magyar bajnokságon.
 Kijutni, ott lenni, átélni 
nagy élmény volt mindket-
tejüknek. Ifjú sportremény-
ségeinknek csak gratulálha-
tunk!

B.G.    

Napjainkban egyre nagyobb 
figyelem irányul a sportra, 
egyre többet lehet hallani, ol-
vasni a mozgás egészségmeg-
őrző és betegségeket meg-
előző hatásáról. Az olimpia 
évében mindennek különös 
jelentősége van, hiszen az 
egész ország szinte egy em-
berként szurkolt olimpikon-
jainkért. Ez a koncentrált 
figyelem talán felébreszthe-
ti annak az igényét, hogy a 
televíziók elől felállva a kis-
térségben élők is elkezdje-
nek aktív sporttevékenysé-
get folytatni. 
 Kistérségünk 15 polgár-
mestere egybehangzóan tá-
mogatta azt a kezdeménye-
zést, hogy az érdeklődők 
2012. október 6-án, szom-
baton a települések sportlé-
tesítményeit 50 százalékos 
kedvezménnyel vehessék 
igénybe. Bízunk abban, hogy 
az önkormányzati fenntartá-
sú (tornaterem, sportpálya, 
uszoda) létesítményeken kí-
vül a sportvállalkozások is 

Sportos Szombat a kistérségben
csatlakoznak majd a kezde-
ményezéshez.
 Az ötlet a Torkos Csütör-
tök sikerét látva született, így 
kapta a Sportos Szombat el-
nevezést. Az ország egyik 
leginkább várt gasztronómiai 
eseményének évről évre nö-
vekszik a népszerűsége. Ez 
az akció egyformán jó a ven-
dégnek és a vendéglátónak is, 
jó reklámot biztosít és hosz-
szú távon is növekszik a lá-
togatók száma.
 Ismerve a Monori kistér-
ség sokoldalú sportolási le-
hetőségeit, ez a nap alkal-
mat teremthet arra, hogy 
az itt élők kipróbálhassanak 
olyan sportágakat, amelyek-
re eddig nem volt lehetősé-
gük. Természetesen azoknak 
is kivételes időpont ez, akik 
eddig is rendszeresen mozog-
tak. Azok a csapatok, bará-
ti társaságok, amelyek teljes 
áron bérlik a tornatermeket, 
ezen a napon ezt kedvezmé-
nyesen tehetik meg. 

Zátrok Tamás

Település Létesítmény Kedvezmény               
  Gomba 40X20m füves pálya ingyenes

  Gyömrő

VIP GYM Squash és Fitness Club ingyenes

TELGISZ-Kondi ingyenes

Uszoda -50%

Sportcsarnok ingyenes

  Káva

Kultúrház ingyenes

Labdarúgópálya ingyenes

Általános iskola tornaterme ingyenes

  Maglód

Club 31 Fitness -50%

M38 konditerem és fitness -50%

Műfüves pálya -50%

  Monor

József A. Gimn. tornacsarnoka -50%

Szterényi J. Szki. tornacsarnoka -50%

Katica Játszóház -50%

Tenisz Club Monor – Teniszpálya -50%

Ilser: fallabda, bowlingpálya, műfüves focipálya -50%

Monor Városi Uszoda -50%

  Pilis
Platán Fitness -50%

Labdarúgó Klub edzőpálya ingyenes

  Üllő Arizona Bowling Club -50%

  Vasad

Vasadi Általános Iskola tornaterem -50%

Vasadi Lovas Iskola ingyenes

Nádas Pihenőpark és Fogadó kalandparkja -50%

  Vecsés

Műfüves pálya -50%

Dobrovicz lovas farm -50%

Fallabda- Apartman 116 Squash pálya -50%

2012. október 6-án megrendezésre kerülő Sportos Szombaton részt vevő létesítmények

 Nagy Ádám

 Balatoni Bence
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Tűzifa eladó! Akácfa összefűrészelve házhoz-
szállítva 2400 Ft/q. Tel.: 06-20/981-7879. 

Étkeztetést, főtt étel kiszállítást biztosít a 
Fehér Gyolcs Alapítvány a monori kistérség-
ben élő szociálisan és/vagy egészségügyileg 
rászoruló emberek részére. Az alapítványon 
keresztül megrendelt ebéd ára a támogatá-
sok miatt nagyon kedvező. Igény esetén vál-
laljuk a házhozszállítást. A kiszállítás ingye-
nes! Tel.: 06-29/415-016.

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyogháló 
stb. szerelése, javítása olcsón, gyorsan, meg-
bízhatóan, garanciával. Kotyinszki Tibor  
Tel.: 06-30/850-2161.

Tűzifa Eladó! Akác guriga 2500 Ft/q, tölgy, 
bükk 2200 Ft/q, 1 méteres rönk 2050 Ft/q, ha-
sítás 200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás ingyenes. 
Tel.: 06-20/343-1067. 

Zálogjegyet és aranyat veszek magas áron! 
Tel.: 06-30/587-8697. 

Eladó Monoron az uszodával szemben déli 
fekvésű 2 szobás 54 m2-es 3. emeleti lakás 
garázzsal. Érdeklődni: 06-20/886-4586. 

Lőcsei utcában 821 m2-es építési telek eladó. 
Irányár 7900 Ft/m2. Érdeklődni a 06-70/94-
34-773-as telefonszámon lehet. A városrész 
legolcsóbb építési telke! 

Dohányzásleszoktatás biorezonanciával 
Monoron a piactéren, a Natura boltban. Ér-
deklődjön személyesen a helyszínen!

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is 
nyugdíjasoknak kedvezmény, ingyenes hiba-
bejelentés 06-80/625-647, 06-20/467-7693. 

Általános iskolai tanár történelemből és ma-
gyar nyelvből korrepetálást vállal Monoron és 
Monorierdőn. Tel.: 06-20/208-2637.

Eladó Fuji Finepix S5700 típusú digitális 
fényképezőgép. Ár: 24900 Ft. 
Tel.: 06-20/326-6487.

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Nagy Lajosné temetésén részt vettek 

és sírjára koszorút helyeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Kereki Imre 

temetésén részt vettek. 
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Kossuth L. u. 71/a, I. em 1. (a K&H bank felett).
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

A Mihály Dénes 
Szakképző Iskola       
MérlegképeS 

könyvelő 
képzést indít.

Jelentkezni és a szükséges 
feltételekről érdeklődni  

Szojár gábornénál  
lehet a  

06‑70/60‑52 ‑700 
telefonon  

a hét minden napján  
2012. október 6‑án  

szombatig. 

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

További információ: 
06-29/572-782, 
06-30/9962-469

A Belvárosi sétá-
nyon, forgalmas 
helyen üzlethelyi-
ségek kiadók!

47 m2

közvetlenül 
a UPC ügy-
félszolgálata 
mellett!

107 m2

hatalmas
kirakattal 
a Németh 
Ágoston
utcára



Megunta régi arany ékszereit?  
Hozza el hozzánk, mi a legmagasabb  
napi áron beszámítjuk: 14K /  7 400 Ft/gr
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 5 600 Ft/gr

Arany ékszer  -10%
Ezüst ékszer -40%

TOO Late óra vásárlás  
esetén 800 Ft értékű  
karkötőt adunk  
ajándékba.     
Amíg a készlet tart!

Az akciók  
nem vonhatók össze,  
és a napi  árváltoztatás  
jogát fenntartjuk.

Aranytartalék
ötvös-

ékszerész
Monor 4-es főút 

Tescoban
Őszi 
árzuhanás!

swarovski ékszerek

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt keresse fel üzletünket!

Az ön igényeinek legjobban megfelelő árucikket  

24-48 órán belül a legjobb áron beszerezzük  

és garantáljuk, hogy máshol ezt a terméket  

nem tudja olcsóbban megvásárolni. 

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

Takarítson meg pénzt!

Zárjavítás-
szerelés 
helyszínen, azonnali  
kiszállással! 
Tel.: 06-30/415-3682

Víz-, gáz- és 
központifűtés- 
szerelés  rövid 

határidővel 
Tel.: 06-30/415-3682  


