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Kihirdetett rendeletek

Közmeghallgatás októberben

Összeolvadnak a várost üzemeltető cégek

Támogatja az önkormányzat a máltaiak munkáját

A város gazdálkodása 
2013-ban
Monor költségvetésével kapcsolatos kérdé-
sek több napirendi pontban is szerepeltek a 
szeptemberi testületi ülésen. Az első félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolóból kiderült, 
hogy részben az általános gazdasági válság 
hatására, részben a feladatfi nanszírozás fo-
lyamatos alakulása következtében Monor 
város költségvetése 2013–ban nem tartha-
tó egyszerűen. Mint Pogácsás Tibor pol-
gármester elmondta: „Régóta tudható, hogy 
nehéz, vagy szinte lehetetlen hiánymentes 
költségvetést összeállítania az önkormány-
zatnak. Mivel idén lényegesen pontosabb 
költségvetést kellett készíteni és a szabá-
lyok is szigorodtak, így látható volt, hogy 
a költségvetésben megjelenő mintegy közel 
300 millió forintos hiány az elmúlt évekkel 
szemben valós pénzügyi problémát is je-
lenthet a városnak. Az első félévben érez-
hetőek voltak ennek a hatásai, ugyanakkor 
egyedi kormánydöntéssel 98 millió forintot 
kapott az önkormányzat arra, hogy az első 
féléves költségvetési hiányát áthidalja, így 
azon túl, hogy a működés biztosítható volt, 
a béreket ki tudták fi zetni, a folyamatban 
lévő fejlesztések is befejezésre kerültek. Az 
is látszik, hogy a második félévre is szükség 
van többletforrás megszerzésére”.
 A Monoron kialakult helyzet más önkor-
mányzatoknál is problémát jelent. Ezt a 
Belügyminisztérium felismerte és elfogad-
ta, ennek megfelelően megnyitottak egy 35 
milliárd forintos keretet. Erre a Monorhoz 
hasonló helyzetben lévő önkormányzatok 
pályázhatnak. A képviselő-testület egyhan-
gúlag támogatta a pályázaton való indulást. 
A város költségvetését egyensúlyba hozó ösz-
szeget az önkormányzat szeptember 30-ig 
megigényelte a Magyar Államkincstártól.

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete megalkotta és kihirdeti az alábbi ren-
deletét:
 27/2013. (VIII. 30.) számú rendelet A 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
igénybevétele szabályairól, valamint a fi ze-
tendő térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 
24. ) önkormányzati rendelet módosítása.
 28/2013. (IX. 20.) számú rendelet A Mo-
nor Városi Önkormányzat Szervezeti- és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (II. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 29/2013. (IX. 20.) számú rendelet A 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások-

Folyamatban van a KÖVÁL Zrt. és a Mo-
nor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofi t 
Kft. összevonása. A képviselő-testület dön-
tése értelmében így az idén közös igazgatás 
alá került a két társaság. A további összevo-
nás az elkövetkezendő időszakban fog meg-
történni. Az utóbbi időben a víziközművel, 
és a hulladékgyűjtéssel, -szállítással kap-
csolatos szabályok jelentősen megváltoz-
tak. A KÖVÁL Zrt. a későbbiekben is a 
DAKÖV Kft. alszolgáltatójaként végzi a 
víz- és csatornaszolgáltatást. Ugyanakkor 
saját maga szervezi a hulladékgyűjtést és 
-szállítást. Mivel ezt a tevékenységet a jö-
vőben kizárólag nonprofi t vállalkozások vé-
gezhetik, ezért szükséges a céget is ennek 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesü-
let Közép-Magyarországi Régiója szociális, 
gyermek-, ifjúság- és családvédelmi közfel-
adatokat lát el, amellyel megkülönböztetés 
nélkül szolgálja az ellátási területén élőket. 
A fogyatékosok nappali ellátásában és a tá-
mogatószolgálat működtetésében olyan fel-
adatokat is ellát, amelyek kötelező önkor-
mányzati feladatok. Gazdasági nehézségei 
miatt az Egyesület jelezte az önkormány-
zatnak, hogy e feladatok ellátása veszélybe 
került. Azzal a kéréssel fordultak a város-
hoz, hogy valamilyen mértékben támogassa 
munkájukat. Ilyen kérés már többször ér-
kezett az önkormányzathoz, a testület már 
legalább háromszor tárgyalt róla, de mind-

A Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete arról határozott, hogy a köz-
meghallgatást 2013. október 25-én 17 órai 
kezdettel tartja meg. A közmeghallgatás 
témái: Tájékoztató az önkormányzat 2013. 
évi gazdálkodásáról; Tájékoztató a Monor 
városát érintő megvalósult és folyamatban 
lévő 2013. évi pályázatokról. 2013. évi pol-
gármesteri települési szintű fórumra a köz-
meghallgatás napján, annak időpontját kö-
vetően kerül sor.
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megfelelően átalakítani. Mint Pogácsás Ti-
bor polgármester a szeptemberi képviselő-
testületi ülésen elmondta, erre azért van 
szükség, mert a kormányzati törekvés az, 
hogy a kommunális szolgáltatásokból kiszo-
ruljanak a profi torientált cégek. A KÖVÁL 
Zrt. a hulladékszállítás további végzéséhez 
szükséges engedélyeket már beszerezte. A 
jövőben mind Monoron, mind a térségben 
kiemelt szereplő lehet a város cége ezen a 
területen. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a KÖVÁL Zrt. december 31-ével non-
profi t társasággá alakul. A Monor Város és 
Uszoda Üzemeltető Nonprofi t Kft.-vel való 
egyesülésének további lépései a következő 
évben történhetnek meg.

ról, igénybevétele szabályairól, valamint 
a fi zetendő térítési díjakról szóló 18/2010. 
(VIII. 24. ) önkormányzati rendelet mó-
dosítása.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A rendeletek egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb fon-
tos felhívásról, tájékoztatásról is értesülhet 
a város lakossága. A képviselő-testület nyil-
vános üléséről a GEMINI TV minden eset-
ben felvételt készít, amelyet az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csator-
náján fi gyelemmel kísérhetnek.

annyiszor forráshiányra hivatkozva elutasí-
tották a kérést. Közben többször is egyez-
tettek az egyesülettel, majd a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elé került a kérdés, 
amely végül javasolta, hogy 2014-től az ön-
kormányzat kössön megállapodást a málta-
iakkal és feladataik ellátásához biztosítson 
egymillió forintos forrást. A Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatára 
a képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
összeget az önkormányzat a céltartalékból 
biztosítja az egyesületnek a fogyatékosok 
nappali ellátására és a támogató szolgálat 
működtetésére, határozatlan időre. Az évi 
egymillió forintos támogatást a későbbiek-
ben évente felülvizsgálják.
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Változás a házi 
segítségnyújtásban

Új köztéri 
alkotás születhet

Új helyre költözhetnek a körzeti megbízottak

Fokozottan ellenőrzik a zártkerti ingatlanokat

Pihenőpadok a Balassi Bálint utcában

Házi segítségnyújtás keretén belül a Mono-
ri Gondozási Központ hivatásos és tiszte-
letdíjas gondozói gondoskodnak azokról a 
személyekről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek, és ró-
luk nem gondoskodnak. A képviselő-testü-
let szeptemberi ülésén módosította a házi 
segítségnyújtás szabályait. Ez alapján az el-
látás megszűntethető, ha a gondozott nem 
együttműködő, a gondozót munkájában aka-
dályozza, annak testi épségét veszélyezteti, 
illetőleg a gondozás indoka megszűnt, va-
lamint ha az intézményi térítési díjfizetési 
kötelezettségének több mint fél évet meg-
haladóan nem tesz eleget. Megszűnik a szelektív hulladékgyűjtő sziget 

az Erzsébet királyné utca végén
A szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek közül már meg-
szüntetett néhányat az 
önkormányzat, azokon a 
helyeken, ahol a lakosság 
egy része hulladéklerakó-
ként kezdte használni őket. 
Sajnos ez következett be az 
Erzsébet királyné utca vé-
gén is, ahol egyre gyorsu-
ló ütemben nőtt a nem sze-
lektív hulladékok lerakása. 
Ez rendkívüli módon za-
varta az arra járók, de leg-
főképp az ott lakók életét. 
Ők kérték, hogy az önkor-
mányzat vagy őriztesse a 
hulladékszigetet és környé-
két vagy szüntesse meg azt. 
Mivel lehetetlen állandó fel-
ügyelet alá vonni a terüle-
tet, még térfigyelő rend-
szerrel is, ezért a városnak 
nem volt más választása, 
mint a megszüntetés mel-
lett dönteni. 
 Sinkovicz László képviselő a tes-
tületi ülésen jelezte, hogy nagyon saj-
nálja a döntést, mert ezzel a vasúton 
túli részen egyedül a Jászai Mari téren 
marad szelektív hulladékgyűjtő sziget. 

A monori háziorvosok azzal a kéréssel for-
dultak a képviselő-testülethez, hogy az Ady 
Endre utca és a Balassi Bálint utca végén 
lévő háziorvosi rendelő között a város lé-
tesítsen három pihenőpadot. Erre indok-
lásuk szerint azért van szükség, mert sok 
idős ember gyalogosan látogatja meg a ren-
delőt, így szükség lenne arra, hogy az Ady 
Endre utcáról érkezők időnként megpihen-
hessenek. A képviselő-testület támogatta a 
kezdeményezést

A polgármesteri hivatal és az áramszolgálta-
tó munkatársai, a rendőrkapitányság közre-
működésével szeptember 18-án részlegesen 
ellenőrizte a zártkerti ingatlanokat. Erre a 
későbbiekben rendszeresen sor kerül. Az el-
lenőrzések tapasztalatait hamarosan a kép-
viselő-testület is tárgyalni fogja. A hatósá-
gi ellenőrzések alapvetően arra irányultak, 
hogy az önkormányzat felmérje és megaka-
dályozza az illegális beköltözéseket, ingat-
lanhasználatot. A rendeltetéstől eltérő hasz-
nálatkor az illegális bérbeadást is vizsgálják 
az ellenőrzést végzők. Az albérletbe adást a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) kö-

zösen fogják folytatni, mert aki bérleti dí-
jat szed, arról feltételezhető, hogy adót fi-
zet, míg aki szívességi lakáshasználó, annak 
személyi jövedelemadót kell fizetnie a NAV-
nak. Ha valaki albérlőt fogad be az ingatla-
nára és úgy tesz, mintha bérleti díjat nem 
szedne és az albérlő csak szívességi lakás-
használó volna, akkor a lakónak kell szemé-
lyi jövedelemadót fizetnie. Az egész zártkert 
területén vizsgálat tárgya lesz az állattartá-
si szabályok betartása is. Tavaly is volt már 
ilyen ellenőrzés, ezt kívánják megismételni 
és ezeknek a tapasztalatai alapján lesznek 
meghozva a további döntések.

Ugyanakkor be kell látni, hogy nincs más 
lehetőség, mert az utóbbi időben tényleg 
rendkívül nagy mennyiségű ismeretlen ere-
detű szemét jelent meg a sziget környeze-
tében.

Az önkormányzat tulajdonában lévő, Monor, 
Kossuth L. u. 86. sz., a rendőrkapitányság 
szomszédságában lévő, korábban a MON-
DA Kft. által bérelt ingatlant már koráb-
ban is szerette volna igénybe venni a Mo-
nori Rendőrkapitányság, hogy itt helyezze 
el a Járőr- és Őrszolgálati Alosztály három 
körzeti megbízottját. A kapitányság azért 
kérte erre az önkormányzatot, hogy az ott 
elhelyezett rendőrök zavartalanul hajthas-
sák végre a feladatkörükbe tartozó eljárási 
cselekményeket. A kapitány korábban indo-

A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályá-
zati felhívással fordult a művészekhez, szer-
vezetekhez, önkormányzatokhoz, amelyben 
művészeti alkotás állítására kínál lehetősé-
get. Dr. Babinszki György alpolgármester 
és mások javaslatára az önkormányzat egy 
Szent István-szobor felállításával pályázik. A 
kiírás szerint a költség 70 százalékát fedezi 
a pályázat, saját forrást pedig nem szüksé-
ges biztosítani.  Mindezek figyelembevéte-
lével a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
elindul a pályázaton.

koltnak tartotta egy áldozatvédelmi iroda 
kialakítását is, ahol segítséget tudnának 
nyújtani a sértetté vált állampolgároknak.
 A kérést korábban elutasította az önkor-
mányzat, mert a helyiséget más célra sze-
rette volna használni. Mostanra viszont ki-
derült, hogy a közeljövőben a város nem 
kívánja hasznosítani az ingatlant, ezért a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy ameny-
nyiben a rendőrség továbbra is igényt tart 
a helyiségre, úgy az önkormányzat hozzá-
járul a térítésmentes használtba adáshoz. A Szent István-szobor látványterve
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1.099
Ft/nm-től

6 mm AC3/31

1.599
Ft/nm-től

8 mm AC3/31

1.399
Ft/nm-től

7 mm AC3/31

1.899
Ft/nm-től

8 mm AC4/32

Hirdetés

Patkányirtás
A Monor Város és Uszoda Üzemeltető 
Kft. felhívja a tisztelt lakosság fi gyelmét, 
hogy a 2013. évi városi patkányirtás őszi 
fenntartási munkálatainak időpontjai a 
következők: október 5–6., október 12–13., 
október 19–20. és október 26–27. Továb-
bi információ a 29/614-830 telefonszám 
223-as mellékén kérhető.

Közlemény
Jászai Téri Óvodás Gyermekekért Köz-
alapítvány közleménye:
 Az alapítvány 2012. évi mérlegfőösz-
szege 793 ezer Ft volt. 2012-ben az SZJA 
1% felajánlásból 170 ezer Ft érkezett a 
számlára.

Zöldhulladék-szállítás
Tájékoztatjuk Monor város lakosságát, 
hogy a szelektíven gyűjtött zöldhulladék-
nak elszállítási időpontjai: 2013. október 
10. (csütörtök) és november 7. (csütör-
tök). Decemberben zöldhulladék-elszállí-
tás nem lesz. A zöldhulladékot kizárólag 
a KÖVÁL Zrt.-nél erre a célra vásárolt 
zsákban szállítjuk el. A zsák ára tartal-
mazza az elszállítás díját is.

KÖVÁL Zrt

Pályázók köre: az „A” tí-
pusú ösztöndíjpályá-
zatra azok a települé-

si önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális hely-
zetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőok-
tatási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony ke-
retében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.
 A „B” típusú ösztöndíj-
pályázatra azok a települési 

önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális 
helyzetű fi atalok jelentkez-
hetnek, akik: a) a 2013/2014. 
tanévben utolsó éves, érett-
ségi előtt álló középiskolá-
sok; b) felsőfokú diplomával 
nem rendelkező, felsőoktatá-
si intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek; és 
a 2014/2015. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nap-
pali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, egysé-
ges, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 
 Az ösztöndíj elbírálása ki-
zárólag szociális rászorultság 

ÖSZTÖNDÍJ

Pályázati felhívás:
Bursa Hungarica
A Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete csatlakozott a 2014. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat rendszeréhez.

alapján, vagyis a pályázó rá-
szorultsága alapján és tanul-
mányi eredményétől függet-
lenül történik. 
 A pályázatok benyújtási ha-
tárideje: 2013. november 15.
 Változás a pályázás rend-
jében: A pályázatbeadáshoz 
a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rend-
szerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egy-
szeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek eléré-
se: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.
aspx. A pályázati űrlapot a 
rendszerből kinyomtatva és 
aláírva, mellékletekkel kell 
az önkormányzathoz (2200 
Monor, Kossuth Lajos u. 78-
80., 129. iroda) benyújtani. 
 Csatolandó mellékletek: 
a pályázóval egy háztartás-
ban élők havi nettó jövedel-
mének igazolása; „A” típusú 
pályázat esetén tanulói jog-
viszony igazolása.
 A regisztrációs és adatrög-
zítési folyamat részletes leírá-
sa a www.emet.gov.hu inter-
netes oldal „Bursa Hungarica” 
oldalon található meg.

nfo

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től ingyenes szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
920 Ft/m2 -től  ingyenes háztól házig szállítással.

    Magócsi Ruhatisztító Monori állateledel-üzem 
érettségizett vagy közgazdasági 

végzettséggel rendelkező  
munkatársat keres 

adminisztrátori munkakörbe. 
Feltétel: 

pénzügyi és számítógép-felhasználói ismeretek. 
Nyelvtudás előny!

Érdeklődi lehet a 06-29/415-678 telefonszámon.
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KÖRKÉRDÉS

Nemrégiben azt kérdezte valaki a piacon, emlékszem-e, hol volt annak idején 
a mázsaház? Úgy rémlett neki az autóparkoló helyén valahol. Arra pontosan 
emlékezett, hogy milyen volt, amikor tömérdek ember szorongott egymás 
hegyén-hátán, miközben Fónay Márta és Tompa Sándor a mázsaház 
magasított felhajtóján, mint egy színpadon, kacagtatta a nagyérdeműt.

Milyen lesz a városközpont ötven év múlva?

Hirdetés

 Gajdicza Jánosné  Vén István  Püskiné Tönköl Ágnes
 Mogyorósiné 
Kormány Margit  Varga Ágnes  Bodor János

Az emberek kacagtak, olyan hangerő-
vel, hogy ő, az akkori kisgyerek úgy 
gondolta, ilyen lehet a tenger morajlá-

sa. De ketten, sőt később a hozzánk csatlako-
zókkal már öten sem tudtunk visszaemlékezni, 
a buszpályaudvar helyén vagy a parkolóban 
volt-e az a mázsaház. 
 A tér, a városközpont, s maga a város is 
nagyot változott fél évszázad alatt. Mivel pe-
dig, mint gyakran kiderül, visszafelé nézni sem 
tudunk igazán jól, kíváncsiak voltunk, job-
ban megy-e az előretekintés. Vajon hogyan 
képzelik el lakói a várost, s főképpen annak 
nemrég megújult centrumát újabb ötven év 
múlva?
 Gajdicza Jánosné szerint a mostaninál 
is sokkal szebb lesz, mert a fejlődés nem áll 
meg. Ő tizenöt éve költözött Monorra – me-
sélte. Egy igen rossz állapotú parasztházat 
vettek meg itt, azt újították fel. Talán éppen 
emiatt, hogy a személyes élete is a megújítás-
ról szólt, úgy gondolja, a közösségi terekkel 
ugyanez történik majd: mindig változtatnak 
és szépítenek rajtuk valamit. Több lesz pél-
dául a zöld, a virág. És talán kitalálnak ad-
digra valami elektromos járművet, amivel a 
tömegközlekedés is megoldható, hogy ne le-
gyen annyi autó, és a parkolók helyén is fák 
zöldellhessenek – vélekedett a hölgy.
 Vén István és családja a főváros egyik za-
jos kerületéből költözött Monorra, mert ott 
élni nem lehetett – osztotta meg velünk. Hogy 
most csendes, nyugodt helyen laknak, azt na-
gyon meg tudják becsülni – mondta, hozzáté-

ve, hogy az ellátást is ragyogónak tartja. Ha 
ez így maradna, s nem fojtanák meg ezt a 
kisvárost újabb építkezésekkel, hivatalokkal, 
Vén István szerint ötven év múlva is elége-
dettek lehetnének az itt élők azzal, ami most 
van.
 Püskiné Tönköl Ágnes kérdésünkre azon-
nal rávágta: szebb lesz! A népesség gyarapo-
dása miatt ugyan több emeletes épületet is 
felhúznak majd, de csak a városközpontban. 
Körülötte pedig sok lesz a zöld terület, mert 
az emberek már tudják, mennyire fontos a ter-
mészet, ezért aztán nem vágnak ki szükségte-
lenül újabb fákat. Igaz, autóból is bizonyára 
több lesz – vélekedett –, de addigra biztosan 
találnak ideális megoldást a parkolásra.
 Mogyorósiné Kormány Margit Marton-
vásáron él, de hetente hazajár a szülőváros-
ába, ahová mindenképpen visszaköltözik majd, 
hogy itt, az övéi közt öregedjen meg – tudat-
ta velünk. Az is kiderült, hogy bár optimis-
ta beállítottságú, azért a valóságtól nem sza-
kad el. Úgy képzeli, hogy ötven év múlva a 
mostani kisvárosból nagyváros lesz, hiszen az 
éghajlatváltozás és a közbiztonság állapota a 
tanyákról és a külső kerületekből a nagyobb 
közösségekbe kényszeríti az embereket. Félő, 
hogy víz sem lesz már annyi, amennyiből a 
városi zöld területeket életben lehet tartani, 
úgyhogy valószínűleg az igazihoz rendkívül 
hasonlatos, de mégiscsak műanyagból készül 
a fű, fa, virág a parkokba. A zsúfoltabb kö-
zösségi terek miatt az autós közlekedés helyett 
is lesz majd valami más, talán elektromos tö-

megközlekedési járművek. A városközpont 
sem lesz olyan szellős, tágas, mint most, hi-
szen jóval több lakó él majd az egymás után 
épülő sokemeletes házakban, és ki tudja, a 
vízhiány milyen exodust indít el, hány me-
nekültet kell majd befogadnia Monornak is – 
tűnődött Mogyorósiné, mindeközben remélve, 
hogy talán nem neki lesz igaza.
 Varga Ágnes még ennél is lehangolóbb ké-
pet lát maga előtt. Szerinte a most még na-
gyon szép városközpontra a lassú tönkreme-
nés vár. Felújítására nem jut majd elég pénz, 
s mivel szerinte egyre több olyan ember van, 
aki inkább pusztítani szeret, mint építeni, a 
centrum idővel lelakott, széthulló hellyé válik. 
Mivel Varga Ágnes elképzelésétől magunk is 
elszomorodtunk, megkérdeztük, alapjáraton 
pesszimista-e? Ekkor azonban kiderült, hogy 
éppen egy friss személyes tragédiával kell meg-
küzdenie, alighanem ez vetített sötét árnyé-
kot a főtér jövőjéről szőtt elképzeléseire is.
 Bodor János, aki csak névrokona a Strá-
zsa Borrend közismert nagymesterének, szép-
nek látja a város jövőjét. Ugyan sok minden 
függ majd a következő évtizedek polgármes-
tereitől is – mondta –, de reméli, velük is sze-
rencséje lesz a városnak, amelynek épületei 
szerinte időről időre megújulnak, parkjai gya-
rapodnak, virágai színesednek, szóval minden 
a javára változik majd.
 Az a szép fiatal anyuka, akinek elpilledten 
borult a vállára a kisfia, kérdésünkre elmoso-
lyodott, bár a szemében nem láttuk semmi je-
lét a derűnek, miközben azt mondta: neki er-
ről a kérdésről a klímaváltozás jut eszébe, a 
vizek sorsa, és attól tart, hogy ötven év múl-
va nemigen lesz már okuk egymásra moso-
lyogni az embereknek. Nem Monor tehet róla, 
ha ez így lesz. Hanem a világ. 

Koblencz Zsuzsanna

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM Seres Attila 
FÖLDMÉRŐ 

Piac tér 
Tel.: 06-30/974-5606  

Megosztás, határrendezés, 
épületfeltüntetés és törlés.

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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Halloween-parti
a Jászai iskolában
Szeretettel hívunk és várunk minden ked-
ves érdeklődőt egy kis közös borzongásra, 
beöltözéssel és anélkül is.
 Időpont: 2013. november 9. 19 órától.
 Helyszín: Monori Jászai Mari Általá-
nos Iskola, Monor, Jászai Mari tér 1.
 A zenét DJ Old Szapi (Szappanos Zol-
tán) szolgáltatja.
 Tombola: I. díj: 2 fős wellness-hétvé-
ge, II. díj: 2 fős vacsora, III. díj: értékes 
tárgynyeremény.
 Természetesen büfé is lesz, hogy oldjuk 
a feszültséget.
 Jegyek elővételben 1000 Ft, helyszínen 
(ha még lesz) 1300 Ft.
 Pártoló jegy: 500 Ft (belépésre nem jo-
gosít!).
 Jegyek kaphatók: Moni Julianna (06-
20/378-9400), Kuszenda Bea (06-70/289- 
0246), Erika Hajműhely (Monor, Ady u. 
126.; 06-20/941-6005), Öcsi zöldségüzle-
te az állomásnál, Lángos sütő 
a Kistói úti körforgalomnál, 
az iskola titkárságán (06-
29/611-580).
 A bevételből az is-
kola diákjait támogat-
ja a szülői közösség. 

RENDEZVÉNY

Tanfolyam indítása: 
2013. október 14-én 16 óra

Helyszín: Monor, Bajcsy-Zs. u. 6.

Jelentkezni lehet a 
06-20/771-8102,
06-20/942-7367  telefonon.

Az AUTÓPEST-V. SEBESSÉG Kft.  
monori autósiskolája intenzív  
„B” kategóriás tanfolyamot indít.
Tanfolyami és internetes képzéssel.

50%-os elméleti díj- kedvez-ménnyel!

MUNKALEHETŐSÉG!!!
MÉDIATANÁCSADÓ MUNKATÁRSAT KERES
új értékesítési csapatába

Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság
2040 Budaörs, Baross utca 89. - Telefon: (23) 504 888 - Fax: (23) 504 989
www.telefonkonyv.hu - www.aranyoldalak.hu - www.varosom.hu

Feladatok: A nyomtatott és online Telefonkönyv és AranyOldalak 
hirdetésszervezése, valamint honlapok és GOOGLE adWords 
kampányok értékesítése cégek, vállalkozók számára.
Elvárás: Legalább középfokú végzettség, határozott fellépés, 
tárgyalóképes kommunikáció, saját gépjármű, vállalkozói szemlélet.
Amit adunk: Alap- és teljesítményjutlék, meglévő törzsügyfelek, 
előkészített munkaanyagok, képzés, Start-támogatás.
Jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken!
Tel.: 06-23-504-937 • E-mail: karrier2@mtt.hu
További információ: www.mtt.hu/karrier

ŐSZI HALLÁSHETEK
2200 Monor,  

Balassa u. 1.

06-30/337-1294

Az akció részleteirôl érdeklôdjön szakembereinknél.

WWW.VICTOFON.HU

Hozza be hirdetésünket az azonnali ajándékért!

ingyenes  
hallásszűréssel 
és hallókészülék-
próbahordással!

POLGÁRÖRSÉG
Táboroztak az FBT-sek
FBT-s pólóikban, saját logóval ellátott kitűzőikkel és mellényükben sokszor láthatják 
fi atal bűnmegelőzőinket feltűnni városi rendezvényeken, illetve a sportpályán. 
Fiatal Bűnmegelőzési Társaság ifjú tagjai az év eleje óta már 587 órát teljesíttek. 
Nem csak szolgálatokból jutott ki a nyáron, hanem megérdemelt pihenést, 
szórakozást, játszva tanulást is biztosított nekik a Monori Polgárőr Egyesület. 

Augusztus közepén a 17 
fi atalt 8 felnőtt kísérte 
el a négynapos táboro-

zásra. Köztük volt Endrődi 
Ákos, az FBT vezetője, End-
rődiné Molnár Krisztina, ko-
ordinátor, illetve Nagy Zoltán 
is, a Monori Polgárőr Egyesü-
let elnöke, aki igencsak szívén 
viseli az új tagozat működését. 
 Az ország egyik legszebb 
környékét, a Dunakanyar vi-
dékét járták be a pár nap alatt. 
Voltak Kismaroson, Vácott, Verőcén és Viseg-
rádon egyaránt. A különféle kikapcsolódási le-
hetőségeken kívül a gyerekek belepillanthattak 
a környékbeli polgárőr-egyesületek mindennap-
jaiba. A nagymarosi egyesület elnöke még a 
rendszámfelismerő-rendszer működését is be-
mutatta nekik. Közben folyamatosan mesélt 
az ottani viszonyokról, hiszen a Duna közel-
sége nagyban befolyásolja az itt élő polgárőrök 
életét. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgat-
ták az árvízi történeteket. A kismarosi pol-
gárőrök elnöke pedig igazi seriff  volt Ameri-

kában. Neki is volt miről mesélnie. Talán az 
egyik legizgalmasabb program a váci börtön 
meglátogatása volt. Bár csak kívülről nézték 
meg az épületet, rengeteg kérdésük volt így 
is. A sok-sok program között volt még kincs-
kereső játék, térképen való eligazodás gyakor-
lása, KRESZ-gyakorlatok. 
 Így sokat tanulva, tapasztalva, új isme-
retekkel gazdagon folytatják tovább az ifjak 
polgárőr tevékenységüket. Igazi csapatként, 
melyben a tábor nagy segítséget nyújtott.

Oberst Marietta

te az állomásnál, Lángos sütő 
a Kistói úti körforgalomnál, 
az iskola titkárságán (06-

te az állomásnál, Lángos sütő 
a Kistói úti körforgalomnál, 
az iskola titkárságán (06-

 A bevételből az is-
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Hirdetés

Kiváló monori tehetséggondozók 
Augusztus 28-án az ország egész területéről meghívott pedagógusok 
töltötték meg a Nemzeti Színház elegáns széksorait. E díszünnepségen 
a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért pályázat nyerteseit, a 
„megszállott tudóstanárokat” tüntették ki. Örömünkre két monori 
tanárnő is részesülhetett ebben a magas szintű elismerésben.

„A tudásnak nem csak informálnia, hanem ins-
pirálnia is kell” – idézte a rendezvény mottója-
ként Tagore gondolatát dr. Hoff mann Rózsa, 
az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma)  köznevelésért felelős államtitkára. A Ki-
váló tehetséggondozó kategóriában kapott el-
ismerő oklevelet és jelentős pénzjutalmat a két 
monori kitüntetett.
 Szuhányiné Szap panos Éva, művészettör-
ténet, rajz-, vizuális- és környezetkultúra taná-
ra a József Attila Gimnázium és Szakközépis-
kolának. Olyan sok tanítványát indította már 
útjára a képzőművészeti pályákon, hogy nem 

is vállalkozhatunk felsorolására, attól tartva, 
hogy valakit kifelejthetnénk. Tanulmányi ver-
senyeredményeik mellett többek alkotását lát-
hattuk már Monor különböző kiállítótermei-
ben. A tanárnő rajziskolai, tantárgy-pedagógiai 
szakértő és könyvírói munkássága is gazdag 
tehetséggondozói tapasztalatát bizonyítja.
 Vereczkei Gabriella eredetileg könyvtáros 
végzettséggel került a Szterényi József Szakkö-
zépiskola és Szakiskolába. Mint az intézmény 
„kulturális nagykövete”, menet közben kóstolt 
bele iskolai és városi rendezvények szervezé-
sébe és a pályaorientációba (amiből egyete-

 Szuhányiné Szappanos Éva  Vereczkei Gabriella

Képzőművészeti oktatás
A Tetz Alapfokú Művészeti Iskola az új tan-
évben is folytatja tavaly megkezdett képző-
művészeti alapképzését a rajzolás és festés 
iránt érdeklődő 8-18 éves korú fi atalok szá-
mára. A foglalkozásokra a Jászai Mari Ál-
talános Iskola épületében kerül sor keddi és 
csütörtöki napokon 14 óra és 15.30 között. 
Az állami bizonyítvány kiállítási jogával fel-
ruházott – ceglédi központú – művészetok-
tatási intézmény oktatója: dr. Patkós József 
alkotó rajztanár. Érdeklődés, illetve jelent-
kezés a (06-29) 511-680-as telefonszámon. 

A házi gyermekorvosok rendelési ideje a monori Dr. Gombos Matild Egészségházban

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Dr. Pálfi  Zsuzsanna
1. sz. gyermekorv. körz. 13:00–16:00 11:00–14:00 08:00–11:00

cst*:11:00–13:00 11:00–14:00 08:00–11:00

Dr. Egyed Erika 
2. sz. gyermekorvosi körzet 10:30–13:30 08:00–11:00

cst*:11:00–13:00 08:00–11:00 13:00–16:00 08:00–11:00

Dr. Bükki Veronika
3. sz. gyermekorvosi körzet 07:30–11:30 13:00–16:00 10:30–13:30 07:30–10:30

cst*: 11:00–13:00 09:00–11:00

Dr. Küllüs Ilona, területi el-
látási kötelezettség nélkül 10:00–12:00 08:00–10:00 13:00–16:00 08:00–10:00 cst*: 11:00–12:00

12:00–14:00

*cst: csecsemő tanácsadás

mi szakvizsgát is tett, külföldi tapasztalato-
kat is szerzett). Ezek segítették abban, hogy 
diákjai megnyílnak előtte, és így irányíthatja 
őket céljaik elérésére. A 13 éve alapított iskolai 
színjátszó csoportjával egész estés darabokat 
mutatnak be. Ezzel már több mint 200 tanít-
ványának szerzett olyan maradandó élményt, 
amiért visszajárnak az 5 éve működő felnőtt 
csoportjába is, sőt vannak akik hivatásuknak 
is szeretnék választani szinészmesterséget. 
 Mindkettejük elismeréséhez gratulálunk és 
további munkájukhoz is sikereket kívánunk.

Bolcsó

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

ceglédi  cipőgyár 

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
Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipőMunkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

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

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el Facebook-oldalunkra:  

www.monoriallatorvos.hu
www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben 

az ebek mikrochippel történő megje-
lölését és a veszettség elleni védőoltás 
beadását – akár egyidejűleg – egész 

évben folyamatosan végezzük. 

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

RIXI Monor, Kiss Ernő u. 3. 
Az Olcsó cipők boltja! 

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

Őszi, téli cipők, csizmák 
folyamatosan bővülő 
széles választékban. 
Sportcipők  
2000–2500 Ft-ért 
a készlet erejéig! Akció!

Akció!
Akció!
Akció!

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558

Nyitva tartás: H-P: 815 -17

Ellenőriztesse   

látását ingyen

és nálunk most  

kedvezménnyel 

vásárolhat vékonyí-

tott illetve prog-

resszív lencsét!
   Nézzen be, 

érdemes!

SószobaSóSóSószobaszobaszobaszobaszobaszobaszobaszobaszoba
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 sószoba  
használati díja  
alkalmanként:  
900 Ft/45 perc900 Ft/45 perc900 Ft/45 perc900 Ft/45 perc900 Ft/45 perc900 Ft/45 perc900 Ft/45 perc900 Ft/45 perc900 Ft/45 perc
A sószobát egyszerre két felnőtt,  
vagy egy felnőtt és két gyerek 
használhatja.

Előzze meg az  
allergiát, látogassa  
a  monori sószobát!
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Hirdetés

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

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

 Csoportkép a Monori Strázsák néptánc együttesről

Hogy mi történt az elmúlt években a 
Monori Strázsák Néptánc Egyesü-
lettel? Azoknak ez nem kérdés, akik 

rendszeresen részt vesznek városunk legje-
lentősebb közösségi ünnepnapjain, hiszen 
szinte mindenütt ott láthatjuk őket, ahol 
szükség van a jó hangulat megteremtésére. 
Eközben számos bel- és külföldi szereplés-
sel is öregbítették városunk jó hírnevét. Az 
egyesület vezetősége – Andrási Zsolt irányí-
tásával – folyamatos pályázati tevékenység-
gel igyekszik biztosítani az általuk szervezett 
szakmai, valamint városi programok meg-
valósítását a Pest Megyei Önkormányzat-
tól, a Nemzeti Kulturális Alaptól, a Nemze-
ti Civil Alaptól és a Hagyományok Házától 
kapott támogatásból. Eddig ez – a lehető-
ségekhez képest – sikerült is. A csoport kü-
lönösen hálás a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofi t Kft.-nek, illetve a Monor 

HAGYOMÁNYŐRZŐK

Mi újság a Monori Strázsák 
Néptánc Egyesületnél?
Az utóbbi években két alkalommal kerültek a Strázsák az érdeklődés előte- 
rébe. Először 2010. április végén, amikor – emlékezetesen szép műsorral –
fennállásuk 15. évfordulóját ünnepelték. Utána a következő év március 15-
én, amikor pedig „a település érdekében végzett kiemelkedő közhasznú 
tevékenység elismeréseként” átvehették városunk képviselő-testületétől a 
Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetést. Mi történt velük azóta?

Városi Önkormányzatnak a működési felté-
telek megteremtéséért.
 Az évforduló után (2010. szeptemberé-
ben) változás történt a csoport művésze-
ti vezetésében is. A feladatra a Csíkszere-

dáról származó, 1990 óta hivatásos táncost, 
Onodi Attilát a fővárosi Vadrózsák együtte-
séből kérték fel. Ő 2001 óta él Magyarorszá-
gon, és a Hargita Nemzeti Székely Együttes 
után nálunk a Magyar Állami Népi Együt-
tesben táncolt. Jelenleg három csoportot ta-
nít és vezet. 2003-ban nemzetközi verseny 
zsűri, illetve közönségdíjasa volt és megkap-
ta a Népművészet Ifjú Mestere megtisztelő 
címet is. A Strázsák továbbfejlődésében tehát 
ő valóban sokat tehet. Monoron minden év-
ben betanít egy táncanyagot, amiből koreo-
gráfi át készít. Felcsíki, Küküllő-menti, majd 
madocsai táncok után  az idén bonchidai ro-
mán és magyar táncok kerülnek sorra. 2014. 
március 15-ére pedig egy olyan műsort állí-
tanak össze, amivel szeretnék megköszönni 
a városnak a két éve kapott emlékplakettet. 
Addig – tudtuk meg Andrási Zsolttól – fog-
lalkoznak egy karácsonyi műsor gondolatával 
és (a Nemezeti Kulturális Alap támogatásá-
ból) folytatják táncház-sorozatukat, amelyre 
az év hátralévő részében október 5-én, nov-
ember 16-án, december 13-án kerül sor. 
 Mindig fontosnak tartották az utánpótlást. 
2009 óta Petneházy Kata foglalkozik az ifjú 
(Kis) Strázsákkal. A csoport születése óta 
fontos utánpótlási bázis a helyi gimnázium, 
de minden érdeklődőt szeretettel várnak pró-
báikon (nemre és tudásra való tekintet nél-
kül). Büszkék arra, hogy sok pár lett tán-
cosaikból. Éppen az ötödik olyan kisgyerek 
születését várják, akinek mindkét szülője a 
Strázsák táncosa volt.

Bolcsó Gusztáv
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Rugalmas, személyre szabott szolgáltatások 
Azoknak, akiknek már beindult az üzlet
Electra Internet Banking, sms-szolgáltatás, bankkártya
Számlanyitási- és számlavezetési díj nélkül

ÜZLETI PLUSZ SZÁMLACSOMAG

HA AZ ÜZLET BEINDUL

WWW.PATRIATAKAREK.HU

A számlacsomaghoz és a bankkártyához kapcsolódó díjtételeket, a kamatok 
mértékét és a további információkat megtalálja az igénylés helyén a vonatkozó 
Hirdetményben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatban. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy
hivatalos tájékoztatónak. Részletes információért forduljon a PÁTRIA Takarék
fiókhálózat munkatársaihoz, vagy olvassa el az igénylés helyén a vonatkozó Hir-
detményt, az Általános Szerződési Feltételeket és az Üzletszabályzatot!

A PÁTRIA Takarék fiókjai:
Üllői Fiók: 2225 Üllő, Pesti út 71., Telefon: (06 29) 521 240
Vecsési Fiók: 2220 Vecsés, Telepi út 50/A, Telefon: (06 29) 350-354
Maglódi Fiók: 2234 Maglód, Fő út 13., Telefon: (06 29) 325 170
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Honnan származik az idegenellenesség? Az 1526-ban történt mohácsi csata 
következtében Magyarország politikai, gazdasági önállósága elveszett.

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai LVI. 
Az első világháború idején – 2.2013. október 11., Vigadó díszterem

Dr. Zacher Gábor toxikológus elő-
adása a dr. Borzsák István Vá-
rosi Könyvtár szervezésében 

2013. október 12. 14 óra,  
Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek Egye-
sületének összejövetele

2013. október 19–20., Művelődési Ház
Kézműves Alkotók Klub-
jának kiállítása

2013. október 19. 18 óra, 
Vigadó díszterem
Mocsári Károly és barátainak kon-
certje a francia sanzonok világából

2013. október 23. 10.30, 
Piac- és Fesztiválcsarnok
Ünnepi megemlékezés az  
1956-os forradalom eseményeiről

2013. október 24., Művelődési Ház
Kolompos együttes Vitéz Le-
vente című mesejátéka. 
Az előadásra iskolás csoportok je-
lentkezését is várjuk, a részletek-
ről érdeklődjenek elérhetőségeinken! 

2013. október 25. 17 óra,  
Vigadó díszterem
Közmeghallgatás

2013. november 8.
Vujity Tvrtko – Pokoli 
és angyali történetek

Tájékoztatjuk kedves vendégein-
ket, hogy a Vigadó Kulturális és 
civil Központ október 27–28-án 
technikai okok miatt zárva tart! 
Információ, jegyrendelés: www.
vigadokft.hu, telefonon: 06-29/413-
212, e-mailben: vigado@vigadokft.hu.

A Vigadó programjai

Intézmények, civil szervezetek, 
egyesületek, alapítványok figyelmébe

A Vigadó Kulturális és Civil Központ Non-
profit Kft., Monor Városi Önkormányzat 
megbízásából a 2014. évre is elkészíti, vala-
mint a Strázsa újságban és a város honlap-
ján (www.monor.hu) folyamatosan közreadja 
a város éves programtervét. Amennyi-
ben az ön által képviselt intézménynek, 
szervezetnek, egyháznak van olyan ter-
vezett programja, melyet szeretne a város 
eseménynaptárában megjelentetni, kérjük 
keresse a www.vigadokft.hu honlapon az 
ehhez szükséges adatlapot. Az adatlapot 
kitöltve 2013. október 18-ig, a Vigadó elér-
hetőségek egyikére eljuttatni szíveskedjen.

Köszönettel: Vigadó Nonprofit Kft.

A török kiűzése után a Habsburg Biroda-
lomnak érdekében állott a Nagyalföl-
dön és más lakatlan vidékeken – ahol 

hiányzott a lakosság – a pusztává vált föl-
dek megművelése. Szükségessé vált az adó-
fizető jobbágy a királynak s az egyháznak, 
mint a földművelő a földesuraknak. Megin-
dultak a betelepítések. Ennek következtében 
hazánk népessége, társadalma heterogénné 
vált, amelyben az etnikai magyarok a 8.6 
milliós népességnek csak 39 %-át alkották. 
Az évszázadok során az etnikai kisebbsé-
gek (a betelepített szlovák, román, horvát, 
ruszin, szerb és német jobbágyok) számbe-
li növekedése a Kárpát-medencében feszült-
ségforrást jelentett a gazdasági nélkülözés 
és a vidék szegénysége mellett. 
 A Monor szomszédságában lévő Péteri-
ben, Albertin és Irsán ez a feszültség kevés-
bé jelentkezett. A mi településünkön is szim-
biózisban éltek magyar elődeink a nyugati 
szőlő- és agrárkultúrát, ipart meghonosító 
svábokkal, szlovákokkal. A jó együttműkö-
dés érdekében a Habsburg kormányzatnak 
az évszázadok során több ízben voltak józan 
reformjavaslatai. Ez több jogot adott volna 
a magyar országrész lakosságának és a ké-
sőbbiekben már felét kitevő nemzetiségek-
nek (az 1910-es években 54.6 % volt), ezt 
azonban a magyar uralkodó osztályok el-
odázták, nem valósították meg. Miközben a 
szomszéd országokban felerősödtek a nem-
zetiségi mozgalmak, melyek hatására az et-
nikai kisebbségek kifelé orientálódtak, így 
csapdahelyzet alakult ki.
 „A hadi szerencse kedvezőtlen alakulása 
során Ausztria-Magyarország vesztesége már 
a háború első négy hetében 250.000 ember 
volt (halottak és sebesültek), és a Monar-
chia 100.000 katonája esett hadifogságba.” 
A tragédia a monori családokat sem kímélte. 
Szabó Jenő tartalékos zászlós, Szabó Ká-
roly tanító fia is orosz fogságba esett. „Hat 
hónap elteltével a hivatásos hadsereg gya-
korlatilag megsemmisült, és a Monarchia at-
tól kezdve csak az újonnan besorozott ka-
tonákra számíthatott.” Az én apám, Dobos 
János is – akit mint esztergályostanoncot 

idő előtt felszabadítottak – mint besorozott 
katona megjárta az olasz frontot.
 Az itthon élők ugyancsak szenvedtek a 
háborútól. A hősi halottak után növeke-
dett Monoron az elhagyott gyermekek szá-
ma, akiket az elöljáróság támogatott. Nagy 
volt a szegénység. A fővárosba bejáró mun-
kások keresete nem fedezte a családok meg-
élhetését. A heti átlagbér 30-60 korona kö-
zött ingott. A keresetből aránytalanul sokat 
költöttek élelmiszerre, ám ruházatra alig, 
kultúrára meg nem tellett. A családok hús-
fogyasztása nagyon alacsony, egy-egy főre 
évi 10 kg; a cukoré átlag 4-5 kg; kenyérből 
93 kg jutott, burgonyából pedig 55 kg volt 
az évi fogyasztás. Monor község lakossága 
közül 8000 fő szorult hatósági élelmezésre.  
A nehéz testi munkát végzők a 4000 kalóriát 
biztosító táplálék helyett jó, ha 2000 kalóri-
ához jutottak. Ugyanakkor „a háború előtti 
heti 57 órai átlagos munkaidő helyett Mo-
norról a fővárosba bejáró munkások kény-
telenek hetenként átlag 84 órát dolgozni”.
 Végül az első világháború – nagy emberi 
és anyagi veszteséggel – 1918 októberében 
véget ért. A Habsburg Birodalom széthul-
lott. A régi politikai rend végét jelző egyik 
esemény: „Október 31-én délután dezertő-
rök egy csoportja berontott Tisza István 
pesti családi villájába, és a hallban lezaj-
lott, a háborúért viselt felelősség körüli rö-
vid vita után (a II. közös minisztertanácsi 
ülésen mint magyar miniszterelnök megsza-
vazta a háborúba való belépést) agyonlőtték 
Tiszát felesége és unokahúga jelenlétében.” 
 A Monorra is ellátogatott Apponyi Albert 
gróf, idős konzervatív államférfi kapott meg-
bízást a párizsi béketárgyalásra utazó 73 fős 
magyar küldöttség vezetésére. 1920. janu-
ár 16-án délután 3 órakor hallgatta meg a 
Legfelső Nagytanács a küldöttség vezetőjét. 
Apponyi gróf francia, angol és olasz nyelven 
előadott véleményét Klemenceau bizottsági 
elnök, valamint angol és olasz társa fagyos 
arccal hallgatta végig. Majd a téma megta-
nácskozása nélkül elbocsájtották a magyar 
küldöttség vezetőit. Az alacsony rangú, erő-
sen magyarellenes gondolkodású tisztvise-
lők által készített határozat már korábban 
elkészült, s azt májusban változtatás nél-
kül hagyták jóvá. A Trianon mélységesen 
igazságtalan volt. Az etnikai elv címén ké-
szült béketerv éppen az etnikai elvet nem 
tartotta be. Színmagyar területeket is el-
csatoltak a győztesek.
 Forrás: Bryan Cartledge: Trianon egy an-
gol szemével. London, 2009; Monorkerületi 
Lapok 1901–1914; Közérdek 1913–1934; Fe-
kete János: A szószék távlata. Monor, 2008; 
Elöljárósági Jkv-ek 1914–1921.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke Magyar katonatemető az Isonzó völgyében
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Közösség

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

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

Tel.: 06-29/410-595

• Felnijavítás helyben
•  Új gumiabroncsok, felnik: 

személy, kisteher, cross, quad, 
robogó, targonca, kerékpár

•  Kulcsmásolás, kerékpárjavítás
www.gumiszervizmonor.hu

Téligumi akció!

Hirdetés

Egyik teremben kézművesszobát rendez-
tünk be, a másikban egy hatalmas cso-
csó állt a gyerekek rendelkezésére. A 

harmadik teremben egy játszó- és babaszo-
ba várta a családokat. Itt a kicsikkel érke-
ző anyukák altathatták apróságaikat, illetve 
a kisebbek játszhattak és mesét hallgathat-
tak. Olykor a nagyok is szívesen húzódtak 
be ide egy kicsit, ha csöndre és nyugalomra 

ÖSSZEFOGÁS
A nagycsaládosok nyári tábora
Idei nyári táborunkat, az önkormányzat hozzájárulásával a Táncsics 
utcai volt iskolaépületben rendezhettük meg. Négy tanterem, a 
tornaterem és a hatalmas udvar állt rendelkezésünkre.

vágytak. A tornateremben 
focizhattak, kosarazhattak, 
társas táncot tanulhattak, jó-
gázhattak gyermekeink. Nagy 
sikert aratott az udvaron ki-
alakított homokozó is. Az 5-7 
éves korosztály homokvárat 
épített vagy éppen alagutat 
ásott, hogy ki-ki azon ke-
resztül látogassa meg a kül-
földön dolgozó apukát vagy a 
más településen élő nagyma-
mát. Kézműves foglalkozáson 
készült: papírvirág, vasalós 
gyöngyből kép, gyöngyfüzér, 
fonott kosár újságpapírból, 
nagyon sok origami fi gura, 
szalag és gyöngy kombiná-

ciójával karkötő. Sikere volt a vetélkedő-
nek, sportfoglalkozásnak, táncnak egyaránt.
 Első héten a kirándulás az időjárás sze-
szélye miatt elmaradt, helyette játszótérre 
szerveztünk vetélkedős programot. Pénte-
ken vendégünk volt a Kékfény Motoros Klub. 
Drog megelőzésről és az idegenekkel szembeni 
magatartásról beszéltek. A nap végére per-
sze egy kis motorozással tették fel a koronát.

 A második hetet részben megújult társa-
sággal kezdtük, hasonló programokkal. Szer-
dán baranta foglalkozás volt. Ezen a héten 
már nem maradt el a kirándulás. Péteri-
be mentünk, ahol a helyi hagyományőrző 
egyesület egyik tagja vezetett körbe a tele-
pülésen. Megnéztük a kastélyt, a tájházat, 
a templomot. Még az orgonát is megszólal-
tatták a kedvünkért. Az egyik tagcsaládunk 
udvarán táboroztunk le és a közeli játszó-
téren töltöttük az időt. A táborozás utol-
só napján, Csévharaszton élő tagcsaládunk 
biztosított felejthetetlen perceket. Íjászatot 
és fegyverbemutatót tartottak. A régi, so-
sem látott fegyverek láttán érdekes észre-
vételeik voltak a gyerekeknek.
 Köszönetet mondok a két táborvezetőnek 
és a sok önkéntes segítőnek, akik hozzájá-
rultak a tábor sikeres lebonyolításához.

Keresztes Hajnalka, elnök

MONORMONOR

KISS OPTIKA

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

Szemorvosi 

vizsgálat! 

Részletek az üzletben!

Computeres szemvizsgálat,  
kontaktlencse illesztése és rendelése
Szemüveghez és kontaktlencséhez  
kapcsolódó tartozékok széles választékban,  
szemüvegkészítés, -javítás  
megvárható.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.
Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szép kártya elfogadóhely.

Október a látás hónapja

kampány

Október a látás hónapja

Szép kártya elfogadóhely.

Október a látás hónapja

Szép kártya elfogadóhely.

Október a látás hónapja

MOST INGYENESEN juthat 
rIaSzTórENdSzErhEz,  
amennyiben távfelügyeleti 
szolgáltatásunkat megrendeli!

További információ: www.mirador-sec.hu 
vagy a Mirador-Sec Kft. Facebook-oldalán 

AKCIÓ!

M 
MIRADOR SEC

MIRADOR-SEC Kft.

Akár havi 3900 Ft-tól!

Jelentkezés: 
06-30/530-8420 

marketing@mirador-sec.hu 
Vecsés, Fő utca 180.
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Kultúra

AVATÁS

Az egyetlen székely erdélyi 
fejedelemre monoriak is emlékeztek
2013. augusztus 25-én avatták fel Erdélyben – születésének 460. és halálának 410. 
évfordulóján – annak a Székely Mózesnek a mellszobrát, aki Báthory Zsigmond és Bocskai 
István között volt fejedelem (1603. április 15-től július 17-ig), végül Erdélynek a Habsburg 
Básta rémuralma alóli felszabadításáért vívott fegyveres küzdelemben veszítette életét.

Szeptemberben Mándoki Halász Zsóka 
képeit láthattuk a Vigadó Galériában. 

TÁRLAT
Kiállítás 

 

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

november 4-én és 11-én 18 ÓraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

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

Hirdetés

Az udvarhelyszéki Felső-
sófalvi Kodáros Egye-
sület kezdeményezésé-

re, közösségi összefogással 
létrejött szobor annak a 
Miholcsa Józsefnek alkotá-
sa, aki Marossárpatakon lét-
rehozta az erdélyi fejedelmek 
szoborparkját.
 A Monori Bethlen Gá-
bor Erdélyi Kör elnökének, 
dr. Sze keres Sándornak (aki 
május 11-től az Erdélyi Kö-

rök Országos Szövetségének 
[EKOSZ] elnöke is), jelentős 
szerepe volt abban, hogy az 
egyetlen székely fejedelem első 
szobrának felállítása a székely-
földi Felsősófalván megvaló-
sulhatott. Vezetésével ugyanis 
sikerült elérni a 23 egyesület-
ből álló szövetség eszmei és 
pénzügyi támogatását. A je-
lentős adományozók között 
volt az EKOSZ soproni, kom-
lói, kecskeméti, nagyatádi és 

salgótarjáni egyesülete mellett 
a monori Erdélyi Kör is. Ada-
koztak még Parajdról, Szeg-
várról, Bonyhádról, de jöttek 
adományok Ausztriában élő 
erdélyi magyaroktól, bukovi-
nai székelyektől és az Egye-
sült Államokból, a Nemze-
ti Együttműködési Alaphoz 
benyújtott pályázat elnyeré-
se is hozzájárult ahhoz, hogy 
a szoboravatás, a Széchenyi 
Ödön – Székely Mózes Feszti-
vál keretében, ünnepi külsősé-
gek között valósulhasson meg. 
 A Monorra költözött erdé-
lyiek tehát nem felejtették el 
szülőföldjük történelmének 
kiemelkedő alakjait. Hagyo-
mányápolásuk kapcsán talán 
mi is többet tudhatunk meg 
nemzeti történelmünk itthon 
eddig kevésbé ismert szemé-
lyiségeiről.

Bolcsó G.
 Szekeres Sándor beszédet mond
Székely Mózes szobra előtt

Halász Zsóka művésze-
tek iránti érdeklődé-
se viszonylag későn 

(1994-ben) vezette őt a fes-
tészet aktív alkotói közé. 
Ebben nagy szerepe volt a 
nálunk is ismert – monori 
születésű – országos hírű-
vé vált cigány naív festőnek, 
Oláh Marának (Omarának). 
Ő irányította őt Angyal Má-
ria művészettörténészhez, 
aki azóta is segítő fi gyelem-
mel követi pályáját. Mára 
rendkívül termékennyé és 
sokszínűvé vált munkássága. 
Képei megtalálhatók számos 
hazai és külföldi köz- és ma-
gángyűjteményben. Mintegy 

ezer képe közül választotta 
ki azt a harmincat, amit a 
Vigadó folyosógalériájában, 
illetve kistermében láthat-
tunk. A tájképek, csendéle-
tek és egyéni állatábrázolások 
mellett szép számban állítot-
ta ki azokat a naív stílusban 
készült népi életképeit, ame-
lyeknek kezdeti szakmai sike-
reit köszönheti. Azt az elvét 
is kifejezi ezekben, amiről azt 
írta: „Tanítsd meg gyerme-
ked a múltat tisztelni”. 220 
csoportos és 180 egyéni, il-
letve több külföldi kiállítása 
rendkívül termékeny folya-
matos munkáját és állandó 
útkeresését is mutatja. 2000-

ben megkapta az Alkotók, 
Képzőművészek, Írók Orszá-
gos Szövetségének Arany-
ecset és Nívódíját, 2006-ban 
pedig a Kassák Alkotóművé-
szek Társasága Alkotói díját. 
Számos művészeti társaság 

és több irodalmi kör tagja. 
A Vigadóban látott képei-
nek elsősorban karakterisz-
tikus, élénk, derűs színvilá-
ga gyakorolhatott hatást a 
látogatókra.

B.G.

Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

KeréKpár center
Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában, 

pár centerpár center
Minőségi  

kerékpárok

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!

Nézzen szét nálunk az otthonából: www.memobike.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva

Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memo-bike@memo-food.hu

„Tanítsd meg 
gyerme-

ked a múl-
tat tisztelni”
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Hirdetés

KONCERT
Sanzonok világa a Vigadóban
Ismét egy különleges koncerttel örvendezteti meg a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ vendégeit Mocsári Károly zongoraművész. 

Novemberben

Black 
Magic 

Jazzkoncert 

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834 

a Vigadó 

étterem programjai

Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

Sült libacomb
Ludaskása

Liba napo
k

November 11-17.

Szilveszter
2013.

www.monorivigado.huVigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

06-20/824-8823 • E-mail: etterem@monorivigado.hu 

www.monorivigado.hu

Válassza 
sültes- és hidegtálainkat 

asztalára!  Mi elkészítjük 

és elvisszük Önhöz.

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

Rendezvény 

lebonyolítását 
vállaljuk 

bármilyen 

helyszínen. 

Valódi kuriózumnak í gér-
kezik október 19-én, a 
Vigadó dísztermében 

megrendezésre kerülő kétzon-
gorás koncert. Monor dísz-
polgára, Mocsári Károly és 
Neumark Zoltán zongoramű-
vész, illetve Bardóczy Attila 
színész-énekes tolmácsolásá-
ban hallhatják a zenekedvelő 
vendégek Norbert Glanzberg 
zongarművész-zeneszerző ál-
tal, többek között Edit Piaf 
és Yves Montand részére kom-
ponált francia sanzonokat és 
zongoraműveket. 
 A sanzon műfaj önmagá-
ban is a siker kulcsa lehet, hi-
szen könnyed szórakoztatásra 
születtek a dallamok, igaz jelen esetben egy 
eleinte hányattatott sorsú, lengyel szárma-
zású, de Németországban élő zeneszerzőtől, 
akit a náci hatalom nem tűrt meg a közélet-
ben. Glanzberg ekkor Párizsba emigrált és 
itt találkozott a francia zenei vállalkozóval, 
Felix Maruanival, aki felfedezte Glanzberg 
tehetségét és szerződtette egy Tino Rossi 
és Edit Piaf-koncertturnéra. 

 Glanzberg pályafutása 1948-ban indult 
be igazán, mikor Henri Contettel közösen 
megírta a Padam Padam című slágert, me-
lyet Edit Piaf tett ismertté. 
 Néhány évvel később Glanzberg már fi lm-
zenéket szerzett – például a Bridggitte 
Bardot főszereplésével bemutatott Túl szép a 
menyasszony című klasszikus –, majd 1983-
ban ismét visszatért a klasszikus zenéhez és 

megírta a La suite Yiddish cimű két zongo-
rás művét.
 Mocsári Károly és Neumark Zoltán az 
egyik próba során elárulta, hogy a koncer-
ten előadott daraboknak külön története 
van, melyet kivetítő segítségével illusztrál-
nak majd. Így a hangok mellett a vizuali-
tás is segít elmélyedni a szabad szerelmet 
kereső gyönyörű nők által látogatott ciga-
rettafüstös francia kávéházak és a fényűző 
báltermek világába.
 A két kiváló zongoraművész mellett 
Bardóczy Attila színművész énekhangjá-
val járul hozzá a még tökéletesebb élmény-
hez. Hogy milyen közel áll Bardóczyhoz a 
sanzon műfaj azt bizonyítja egy 1996-os pá-
rizsi fellépése, amikor egy sanzonversenyen 
a Legjobb külföldi előadó-díjat nyerte el. 
 A kiváló zeneszerzőtől művei, két virtu-
óz zongorista, egy díjnyertes sanzonénekes 
és egy remek akusztikájú hangversenyte-
rem kiegészülve a közönséggel, ez a sikeres 
koncert garanciája. Reméljük Önt is viszont 
látjuk a közönség soraiban!  

Varga Norbert

Információ
Mocsári Károly és barátai előadása Nor-
bert Glanzberg darabjaiból. 
 Október 19. 18 óra, Vigadó díszterem 
(Kossuth L. utca 65-67). Felnőtt belépő 
1000 Ft, gyermek 500 Ft. 

 Mocsári Károly és Neumark Zoltán próbál a Vigadó dísztermében



14  |  Monori Strázsa 2013. 10. 08.  |  Október

Sport

Újra országos győztesek a streetballosaink

50 éves az MSE kosárlabda-szakosztályFöldvár-kupa
úszóverseny 

A városi képviselő-testület oktatással és 
sporttal foglalkozó bizottsága az idei 
tanévben is meghirdette az immár ha-

gyományos versengést az általános iskolák 
között, mely Monor város legsportosabb is-
kolája cím elnyeréséért folyik.
 Az előző tanévhez hasonlóan a verseny 
egyes fordulóinak megszervezését most is 
az iskolák vállalták magukra. 
 A vetélkedősorozat első rendezvényét, 
az iskolák közötti városi streetballversenyt 
szeptember 26-én a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola bonyolította le.
 Az iskolák közötti streetballversenyen a 
négy általános iskolából 200 tanuló 50 csa-
patban mérte össze játéktudását. A hosszúra 
nyúlt délutánon három korcsoportban össze-
sen 88 mérkőzésen dőlt el, hogy kik a leg-
ügyesebb kosárlabdások a város iskoláiban.
 A verseny lebonyolításában a Kossuth is-
kola nevelőin és dolgozóin túl önkéntesek is 
segítettek. Köszönet a játékvezetőknek, akik 
az idősebb korosztályokban szereplő monori 
kosaras fi úk voltak, illetve a jegyzőkönyve-
ket vezető fi ataloknak, a Monori Kosársuli 
játékosainak.
 Végül álljanak itt a városi streetballver-
seny eredményei:

A nyitott medencékben edző kluboknak 
szezonzáró, míg a fedett uszodákban edző 
szakosztályoknak szezonnyitóként szerepelt 
a versenynaptárban a szeptember 7-én Ti-
szaföldváron megrendezett verseny.
 A Monori SE úszói a több mint egyhó-
napos pihenőt követően szezonnyitó felmé-
résként tekintettek erre a megmérettetés-
re. Remekül indult a szezon csapatunknak, 
6 induló versenyzőnk összesen 16 érmet 
gyűjtött be a Földvár-kupán: Vargha Vi-
rág arany, Mikola Bence bronz, Siklósi 
Lilla ezüst, Ponyi Patrik 2 arany, 1 ezüst, 
1 bronz, Ladányi Fanni 2 ezüst, 2 bronz, 
Kovács Patrik 4 arany.
 A Monori SE 4x33m-es mix vegyesváltó 
csapata a harmadik helyen végzett (Kovács 
Patrik, Vargha Virág, Ponyi Patrik, Siklósi 
Lilla).
 Az egyéni összetett versenyszámokban év-
folyamonként a legeredményesebb verseny-
zőket kupával díjazták. A Monori SE csa-
patából Kovács Patrik és Ponyi Patrik is 
az évfolyama legeredményesebb versenyző-
je lett. Mindehhez csak gratulálhatunk!

B.G.

Szeptember 28-án az Adidas Streetball vá-
rosligeti országos döntőjén mindkét monori 
érdekeltségű MSE-csapat megvédte tavalyi 
bajnoki címét. A felnőtt férfi csapat („Szedd 
ki!”) Csuba Attilával (játékos-edzőnkkel), va-
lamint az ide igazoló Czepanecz Tamással és 

Kovács Lászlóval, továbbá a csatlakozó esz-
tergomi Rózsa Ádámmal nyert. Szintén há-
romnegyed részben monori volt a győztes ve-
gyes felnőttcsapat („MTE”); Csuba, Kovács 
és Rózsa mellett a 14 éves Lendér Csillá-
val (aki saját korosztályában is nyertes volt).

Ünnepi pillanatoknak lehe-
tett tanúja az MSE-pályán 
– szeptember 22-én – a Vá-
rosi Sportnap örvendete-
sen nagyszámú résztvevője. 
A hagyományosan jól sike-
rült sportágválasztó ren-
dezvény keretében a Mo-
nori Sportegyesület arról is 
megemlékezett, hogy 50 éve 
alakult meg népszerű, sike-
res kosárlabda-szakosztály. 
Ennek megszervezésében 
és a női szakág irányítá-
sában (e sportág gimnázi-
umi szárnybontása után) 
a kezdetektől sportveze-

 II. korcsoport (3-4. osztályosok): Lá-
nyok: 1. hely: Molnár Flóra, Bajári Csen-
ge, Meszes Tímea, Dóczi Adrienn (Kos-
suth); 2. hely: Benkó Lilla, Kovács Réka, 
Mészáros Anna, Molnár Barbara (Kos-
suth); 3. hely: Sipos Csenge, Pintyi Gab-
riella, Szőllősy Anna Klára, Rafael Cin-
tia (Ady). Fiúk: 1. hely: Nagy Máté, Zsigó 
Ádám, Ohát Viktor, Kocsis Norbert (Kos-
suth); 2. hely: Erdősi Martin, Forró Ádám, 
Lendér Lénárd, Erdősi Marcell (Kossuth); 
3. hely: Parádi Bálint, Magda Bálint, Ki-
lián Marcell (Ady).
 III. korcsoport (5-6. osztályosok): Lá-
nyok: 1. hely: Trikkal Anna, Balázs Han-
na, Lovas Rebeka (Nemzet-
őr). 2. hely: Lendvai Janka, 
Kovács Vivien, Varga Re-
gina (Nemzetőr); 3. hely: 
Ajtai Laura, Babári Lot-
ti, Molnár Beatrix, Bok-
ros Petra (Ady). Fiúk: 1. 
hely: Kovács Gergő, Ma-
tolcsi Ádám, Csernus Mar-
co, Lendér Soma (Kossuth); 
2. hely: Szilágyi Gergely, 
Rádai Ádám, Gombár Do-
minik (Kossuth); 3. hely: 
Fazekas Márk, Pornyi Pat-
rik, Binszky Ákos, Fábri 
Vilmos Attila (Ady).

 IV. korcsoport (7-8. osztályosok): Lá-
nyok: 1. hely: Konda Zsófi a, Sorbán Csen-
ge, Kuszenda Barbara, Varga Bernadett 
(Nemzetőr); 2. hely: Solti Beatrix, Makara 
Viktória, Róth Barbara (Kossuth); 3. hely: 
Gajdos Barbara, Erős Petra, Balogh Re-
gina, Urbán Rita (Ady).
 Fiúk: 1. hely: Bárány Tamás, Hegedűs 
Pál, Lendér Armand (Kossuth); 2. hely: 
Kisturi Balázs, Spenger Dávid, Nagy Hunor 
Luis, Földi Roland (Ady); 3. hely: Grenács 
Bence, Burján Zsolt, Hrutka Ákos, Décsi 
Viktor (Ady).
 A városi streetballversenyen elért he-
lyezések összesített pontszáma alapján a 
Monor város legsportosabb iskolája ver-
senysorozat állása az első forduló után: 1. 
hely: Kossuth Lajos Általános Iskola (58 
pont); 2. hely: Ady Úti Általános Iskola 
(40 pont); 3. hely: Nemzetőr Általános Is-
kola (22 pont); 4. hely: Jászai Mari Álta-
lános Iskola (6 pont).

Marunák Ferenc

KOSÁRLABDA

Iskolák közötti városi
streetballverseny eredményei
Folytatódik a „Monor város 
legsportosabb iskolája” vetélkedés.

tőként, illetve edzőként is 
meghatározóan aktív sze-
repet vállalt Veres László. 
Ezért korábban már meg-
kapta a Monori Sportegye-
sület legnagyobb kitünte-
tését, az Aranydiplomát. 
A legsikeresebb sportolók és 
szakosztályvezetők köszön-
tése sorában most először 
neki nyújtotta át Pogácsás 
Tibor polgármester és Sző-
nyi János egyesületi elnök 
– 45 éven át végzett áldoza-
tos munkájáért – az  MSE 
elismerő oklevelét.

Bolcsó Gusztáv Veres László
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Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is 
nyugdíjasoknak kedvezmény, ingyenes hiba-
bejelentés 06-80/625-647, 06-20/467-7693

Monoron, vagy 30 km-es körzetében családi 
házat, lakást vagy kereskedelmi ingatlant ke-
resek. Dr. Bársony Atilla 06-20/213-0953, 
06-70/337-5230

Kiadó Monor központjában 20 m2-es  felújí-
tott helyiség üzletnek irodának! Azonnal be-
költözhető. Érd.: 06-30/472-5616

Monoron a sétáló utcában, a főpostával 
szemben  30 m2-es üzlethelyiség kiadó. 
06-30/866-9883

Csivava kiskutyák 40 000 Ft-ért többfé-
le színben, törpe pincher kiskutyák (mini 
doberman) 20 000 Ft-ért eladók, azonnal el-
vihetők Monoron. Tel.: 06-30/467-7216

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

Tüzifa eladó! Akác guriga 2700 Ft/q, tölgy-
bükk guriga 2400 Ft/q, méteres rönk 2300 
Ft/q, hasítás 200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás 
ingyenes. Tel.: 06-20/343-1067

Converse napszemúveg eladó!
Tel.: 06-20/326-6487

Angol, francia, német korrepetálás. Szerezzen 
használható nyelvtudást. Vizsgára való felké-
szítés. Számlát adok! Tel.: 06-30/725-1672

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Fehér színű, szervokor-
mány, légzsák, vonóhorog. Ára: 480 000 Ft. 
Tel.: 06-20/5-934-534

Apróhirdetés

Ajánló

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik Kálmán Jánost szerették és tisztel-
ték, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút 

virágot helyeztek és részvétükkel mély fájdal-
munkban osztoztak. 

A gyászoló család.

Szabó Sándorné és családja köszönetét feje-
zi ki azoknak, akik férje temetésén részt vet-

tek, sírjára virágot helyeztek és elkísérték 
utolsó útjára.

Hálás köszönetet mondunk, mindazoknak akik  
Brecsok Ambrus  temetésén részt vettek.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 06-70/607-4444, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Kossuth Lajos u. 71/A, I. em 1.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

Bőrmegújítás 

ősszel: glikol

savas hámlasztás, 

gyémántfejes 

bőrcsiszolás mik

rodermabrázió.

6 alkalom után 1 ajándék 

feltöltő/ránctalanító kezelés!

3D szempilla

LuxLash 
most beve-

zető áron!

Nyitva: H–P: 10–20 Szo: 10–18
06-70/285-0096

facebook/eden.szepsegsziget

Szoláriumbérletárak:
 30 perces: 1 999 Ft
 60 perces: 3   999 Ft
 100 perces: 6   499 Ft

Hamarosan új ÁLLÓ  

szoláriummal bővül üzletünk!

Flabélos-bérletárak:
 50 perces: 2  699 Ft
 100 perces: 5  499 Ft
 150 perces: 7  999 Ft

Szépségsziget
Monor, Petőfi S. u. 42.

Éden Éden 

1 perc: 75 Ft

Bőrmegújítás 

ősszel: 
savas hámlasztás, 

gyémántfejes 

bőrcsiszolás mik

rodermabrázió.

6 alkalom után 1 ajándék 
6 alkalom után 1 ajándék 
6 alkalom után 1 ajándék 
6 alkalom után 1 ajándék 
6 alkalom után 1 ajándék 
6 alkalom után 1 ajándék 
6 alkalom után 1 ajándék 
6 alkalom után 1 ajándék 

Bőrmegújítás 
Bőrmegújítás 

3D szempilla

LuxLash 
most beve
zető áron!

Új szolgáltatásunk!

Csontkovácsolás 

minden
 csütörtökön!

Monor, Petőfi S. u. 42. 
20/365-20-10 • info@ezo-center.hu 

Facebook: ezo egészségcenter

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház
Monor, Ady E. út. 47–49.

Nyitva tartás: H-P: 7.30-18.00, Sz: 7.30-13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: monor@memo-food.hu

ÚJDONSÁG!
TÁPOK ÉS TAKARMÁNYOK MONORON!

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Monori Pincefalu  ●  www.kultpince.hu  ●  (20) 570 0449

Céges és családi 
rendezvények helyszíne

karácsonyi bor- és csokoládékóstoló  
céges karácsonyi vacsora ● csapatépítés ● bortúrák  

borkóstolók ● disznóvágás

Október 5-én, szombat délelőtt a könyvtárban 10 órakor  
„Meseszombat” A liliomlány   
délután Főzőverseny a piactéren

 Közben Weöres Sándor verseit olvassuk fel, amellyel a
 Pest Megyei Könyvtár felhívásához csatlakozunk!
Okt. 7-én, hétfőn a könyvtárban 16 órakor
 Péter János előadása: Az élet győz, vagy legyőződ?
Okt. 8-án kedden a könyvtárban 16 órakor
 P. Szabó József előadása: Japán és Kína különös világa  

közreműködik Demeter Ilona
Okt. 9-én szerdán a könyvtárban 10 órakor Hintóka-ringóka foglalkozás
 15 órakor Pavlyás István előadása: Robert Merle írói világa, 

vendégünk Pogácsás Tibor
Okt. 10-én csütörtökön 15 órakor a Vigadóban:  

„Előttem az utódom, mögöttem az elődöm”  
A Borzsák-család. Borzsák István munkássága. Családfák kutatása.

 Hajdú Zoltánné és Bernula Béla Péter előadása
Okt. 11-én, pénteken 14:30 a Vigadóban  

Zacher Gábor előadása: Droghelyzet van!
 a könyvtárban: Rejtvényfejtő délután
Okt. 12-én, szombat délelőtt a könyvtárban 10 órakor „Kézművesszombat”
A papírmerítés mesterfogásai gyerekeknek, felnőtteknek horgolás

Egész héten megbocsátás hetét tartunk, azaz késedelmi díj nélkül 
visszahozhatják olvasóink a könyveket.
Féláron iratkozhat be mindenki az összefogás hetében hozzánk! 
Várjuk Önöket!

http://osszefogas.kjmk.hu
Informatikai  
és Könyvtári 

Szövetség 

ORSZáGOS KÖnyVtáRI nAPOK
2013. OKtóBER 7–13.

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár  
és Helytörténeti Kiállítás

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 88.
Tel.: 06-29/412-246

www.monorkonytar.hu



Miller  0,33 l üv. /# 219 Ft   /  199 Ft
Aranyfácán  0,5 l dob. /# 139 Ft   /  129 Ft
Aranyászok ü. 0,5 l  üv.    159 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.  /# 169 Ft   /  159 Ft
Dreher  0,5 l üv.     189 Ft
Dreher 0,5 l dob.   169 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.  /# 169 Ft   / 159 Ft
HB sör  0,5 l dob.   159 Ft
Barley gold sör  0,5 l dob.   119 Ft
Grof en Kron 4% sör  0,5 l dob.   119 Ft
Prince sör 0,5 l dob.    119 Ft 
Félédes Fehérbor 2 l  db/# 459 Ft   / 419 Ft
Pincemester fehérbor 2 l   499 Ft
Pincemester vörösbor 2 l    529 Ft
Rauch Ice tea 1,5 l   229 Ft
Cappy 1,5 l    289 Ft
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   89 Ft
Mizse ásványvíz 1,5 l   49 Ft
Mizse ásványvíz 2 l   59 Ft
Apenta málna 1,5 l    159 Ft
Szentkirályi limonádé 1,5 l 179 Ft   / 169 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l  /# 329 Ft   /  319 Ft
Coca Cola 0,33 l dob.  #   105 Ft
Bomba 0,25 l dob./üv.   119 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.  /# 129 Ft   /  119 Ft
Adrenalin 0,25 l  dob.   89 Ft
Adrenalin XXL 0,5 l   dob./# 139 Ft   /  119 Ft
UHT tej 1,5% 1 l    169 Ft
Tejszínhab 250 ml  db/# 249 Ft   / 29 Ft

Domestos 750 ml  (zöld, piros, kék) 339 Ft / 319 Ft
Ariel 4,75 l  folyékony, eredeti osztrák   2790 Ft
Ariel 8,4 kg mosópor, eredeti osztrák   4290 Ft
Ariel 10,4 kg mosópor, eredeti osztrák   4990 Ft
Ariel kapszula 32 db   2390 Ft
Persil duo kapszula 15 db   1190 Ft
Dosia kapszula 12 db   729 Ft
Silan 1 l öblítő   399 Ft-tól
Lenor 5 l öblítő   2190 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft-tól
Coccolino 4 l   999 Ft
Silan öblítő 2 l    699 Ft
Persil duo kapszula 48 db   2990 Ft
D. E. Karaván kávé 250 g   399 Ft
D. E. Paloma kávé 250 g  db/# 359 Ft / 339 Ft
D. E. Omnia 250 g  db/# 599 Ft / 559 Ft
Tchibo family 250 g 1 db/1# /3#  379  Ft 339 Ft / 329 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db/18 db 389 Ft / 339 Ft
Wiener Extra 250 g  db/# 369 Ft / 339 Ft
Amigos kávé 250 g   249 Ft
Kristálycukor 1 kg    db/# 249 Ft / 239 Ft
Kunsági finomliszt 1 kg   119 Ft
Azur finomliszt 1 kg   99 Ft
Étolaj 1 l  /#   319 Ft-tól
„B” rizs 1 kg   179 Ft-tól
Macskakonzerv 415 g   89 Ft-tól
Milario kutyatáp 10 kg       1590 Ft
Chappi kutyatáp 15 kg   4990 Ft
Milárió kutyatáp 3 kg   529 Ft
Kutyakonzerv 1250 g  többféle   199 Ft-tól
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Telefon: 06-70/317-5633 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00    szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont
AK

Akció!  
A készlet erejéig.

Monor,  

Petőfi u. 29.

Albertirsa,  

Pesti út 25.


