
Ünnepi koncert az adventi készülődés jegyében 
2013. november 16. 16.00 – Vigadó, díszterem
Szimfonikus zenekari művek fúvószenekari hangszereléssel 
a Vecsési Fúvószenekar előadásában

Angyali üdvözlet 
2013. november 22. 19.00 – Vigadó, díszterem
Kruchió László és Pásztor Piroska adventi  
kiállításának megnyitója.
A kiállítás december 1-jéig ingyenesen látogatható.

Adventi vásár kezdete
2013. november 29. Fő tér

Első adventi gyertya meggyújtása
2013. december 1. 16.00 – Szent István tér
Közreműködik a református, a katolikus, az evangélikus  
és a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond dr. Csáki Tibor 
Gyertyát meggyújtja: Pogácsás Tibor polgármester

Miklós-napi operettgála 
2013. december 6. 18.00 – Vigadó, díszterem
Oszvald Marikával

Második adventi gyertya meggyújtása
2013. december 8. 16.00 – Szent István tér
Közreműködik a református Deo Volente kórus
Köszöntőt mond: Schaller Tamás és Vladár István

Dr. Papp Lajos professzor előadása  
az advent jegyében
2013. december 13. 18.00 – Vigadó, díszterem

Hagyományos karácsonyi hangverseny
2013. december 14. 18.00 – Vigadó, díszterem
A Forrás kórus karácsonyi koncertje

Harmadik adventi gyertya meggyújtása
2013. december 15. 16.00 – Szent István tér
Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Seres Győző

Városi karácsonyi ünnepség
2013. december 21. 16.00 – Szent István tér
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház egyházközössége  
élő betlehemmel, forralt borral,  
teával és zsíros kenyérrel gondoskodik. 

Negyedik adventi gyertya meggyújtása
2013. december 22. 16.00 – Szent István tér
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
Köszöntőt mond: Selmeczi Lajos

Jótékonysági karácsonyi  
hangverseny
2013. december 22. 17.00  
a református nagytemplom

Pásztorjáték
2013. december 24. 16.00
a római katolikus templomban

Karácsonyi istentisztelet
az evangélikus templomban

Karácsonyi istentisztelet
a református nagytemplomban

Gyermekkarácsony 
a református kistemplomban

Éjféli szentmise 
2013. december 24. 24.00
a római katolikus templomban

Készüljünk együtt a szeretet ünnepére! 
Színes, minden korosztálynak szóló rendezvénysorozattal  
várjuk a karácsonyt.  Legyen részese ön is! 

Adventi vasárnapokon zsíros kenyérről, forralt borról, teáról a monori egyházak gondoskodnak.
Bővebb információ: 06-29/413-212, vigado@vigadokft.hu, www.vigadokft.hu
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Mit szeretnénk 
látni öt év múlva?

6. oldal

A Szakorvosi Rendelő-
intézet tájékoztatója

8. oldal

Városi könyvtárunk  
az emberi kapcsolatokért 

 11. oldal

Építész szemmel 
és művészi érzékkel

12. oldal



Akciós árak november 7-től 19-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

A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

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
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KIEMELT AJÁNLATUNK

Juhász virsli

Ft/kg

990,-Csirkecomb

Ft/kg

649,-

Füstölt csülök

Ft/kg

969,-

Sertéscomb

Ft/kg

1099,-

Hajdúsági 
kolbász

Ft/kg

990,- Zsír
400 g

(748 Ft/kg)
Ft/db

Pulykanyak
gyf.

Ft/kg

499,-Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

1150,-

Zsírszalonna

Ft/kg

599,-

Pulykaszárny

Ft/kg

499,- Sertés
darálthús

Ft/kg

899,-

Libazúza
gyf

Ft/kg

699,-Bőrös császár

Ft/kg

899,-Csirkemell
csontos

Ft/kg

899,-

Disznósajt

Ft/kg

699,-Sertés  
hosszúkaraj

Ft/kg

1190-

299,-
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Önkormányzati hírek

A Monori Strázsa 2013. októberi számának tartalma:
Lakott külterületet érintő szabályozások felülvizsgálata  3  |  Képviselők az intézményi tanácsokban  3  |  Kihirdetett rendeletek  3  |  Óvodai fejlesztések a városban  3
Sikeresnek ítélték az  idei parlagfű-irtási programot  3  |  Polgárőr-hírek  4  |  Pályázati felhívás: Bursa Hungarica  4  |  Egészségbiztosítási pénztár nyitva tartása  5
Pályázati felhívás adventi vásári faházak bérlésére  5  |  MÁV-dolgozók önkéntes akciója  5  |  Mit szeretnénk látni öt év múlva?  6  |  A százharmincöt éves körtefa  7
A Szakorvosi Rendelőintézet tájékoztatója  8  |  A monoriak viselt dolgai  LVII. Szőlő – bor  10  |  Öt éve ropják a táncot  10  |  Városi könyvtárunk az emberi kapcsolatokért  11
Építész szemmel és művészi érzékkel  12  |  A Vigadó programjai  13  |  Halloween-parti a Jászai iskolában  13  |  Figyelj-Rajzolj-Nyerj!  13

A képviselő-testület októberi ülésén a követ-
kező óvodai fejlesztésekről, javítási munká-
latokról döntött: A Toldi utcai Szivárvány 
óvodában modern műanyag nyílászárók-
ra cserélik a régieket összesen 646 ezer fo-
rint értékben. 
 A Monori Kossuth Lajos Óvoda Tuli-
pán csoportjának helyet adó csoportszoba 
parkettájának cseréje a tervek szerint 2014. 
szeptember 1-jéig valósul meg 500 ezer fo-
rint értékben. Még idei évben kifestésre ke-
rül a tálalókonyha, a mosdók tisztasági fes-
tésére pedig jövő év szeptemberéig kerül sor. 
A Kossuth óvoda járdáinak és a kerítésének 
átépítését a jövő évi költségvetés összeállí-
tása során veszi figyelembe a képviselő-tes-
tület, és a tervek szerint a 2014-es évnyitó-
ra megvalósul a fejlesztés. 
 Jászai Mari téri Napsugár óvodában a 
Levendula és Manócska csoport folyosóján 
lévő vakolatleválást, illetve a fejlesztő szo-
ba falán lévő repedések javítását ez év vé-
géig elvégzik.
 PJ-MÁ

A képviselő-testület október 10-i ülésén tá-
mogatta egy olyan munkacsoport felállítá-
sát, amelynek célja, hogy megvizsgálja, mi-
képp határolhatók le olyan külterületi, de 
lakott övezetek, ahol a későbbiekben az ott 
lakók a mezőőri járulék és az építményadó 
fizetési kötelezettség alól mentesülhetnek.
 Mint Pogácsás Tibor polgármester, a 
napirendi pont tárgyalása során elmondta, 
a városnak vannak olyan nem belterüle-
ti szabályozású területei, amelyek hosszú 
idő óta lakott területként funkcionálnak. 
Nem kapcsolódnak, vagy már nem kap-
csolhatók szervesen a zártkerti, alapvető-
en mezőgazdasági gazdálkodásnak teret 
nyújtó területekhez, nem pince jellegű in-
gatlanok, hanem teljes mértékben lakó-
funkciót magukon viselő, de olyan külte-
rületi ingatlanok, amelyeknek szabályozási 
értelmében lakóingatlanként való nyilván-
tartása nem lehetséges. Ezeken a terüle-
teken jelentős számban élnek monori csa-
ládok, akik sok esetben nincsenek könnyű 
anyagi helyzetben, de miután nem belte-

Lakott külterületet érintő 
szabályozások felülvizsgálata

Képviselők az  
intézményi tanácsokban

Kihirdetett rendeletek Óvodai fejlesztések 
a városban

Sikeresnek ítélték az idei 
parlagfű-irtási programot

rületi lakóingatlanként van nyilvántart-
va az ingatlanuk, ezért a nem lakáscéljá-
ra szolgáló építmények adója terheli őket, 
ami egy 100 négyzetméter feletti alapte-
rületű családi ház esetében nagyon nehe-
zen kifizethető, vagy kifizethetetlen. Az 
utóbbi időben egyre nagyobb számban ér-
kezett olyan kérés az önkormányzathoz, 
hogy ezeket az adóterheket engedje el az 
ott lakóknak. Azonban erre jelenleg nincs 
lehetőség. Olyan szabályozást kellene ki-
alakítani, amely egyértelművé teszi, hogy 
melyek azok az ingatlanok, amelyek lakó-
ingatlanként működnek.
 A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, 
illetve a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság egy tagja létrehoz egy munka-
csoportot. Ők a kérdést részben a helyszí-
nen, részben a szabályozási tervekből, il-
letve a most folyamatban lévő Strázsahegy 
szabályozási tervéből kiindulva vizsgálják 
majd meg, szem előtt tartva a pincék vé-
delmét szolgáló erőfeszítéseket.  papp-mal

A városban működő alap- és középfokú 
oktatási intézmények működtetése az ön-
kormányzattól állami intézményhez került, 
de a képviselő-testületnek lehetősége van 
arra, hogy az iskolákban megalakuló in-
tézményi tanácsokba képviselőket dele-
gáljon. A testület úgy döntött, hogy a 
Monori József Attila Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskolába Juhász Lász-
lót, a Szterényi József Szakközépiskola és 
Szakiskolába Darázsi Kálmánt, az Erkel 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Mono-
ri Tagintézményébe Varga Jenőt, a Kos-
suth Lajos Általános Iskolába Dessewffy 
Andort, a Nemzetőr Általános Iskolába 
Szőnyi Sándort, az Ady Úti Általános 
Iskolába Lendvay Endrét, a Jászai Mari 
Általános Iskolába pedig Sinkovicz Lász-
ló képviselőt delegálja.  MÁ-PPP

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti az aláb-
bi rendeletét:
 30/2013. (X. 14.) számú önkormányzati ren-
delet Monor Városi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 10/2013. (III. 18.) ön-
kormányzati rendelet 3. számú módosításáról.
 31/2013. (X. 14.) számú önkormányza-
ti rendelet A személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
18/2010. (VIII. 24.) önkormányzati rende-
let módosításáról.
 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 figyelemmel kísérhetnek.  pap

A képviselő-testület elfogadta a beszámo-
lót a  parlagfű-irtási operatív program tel-
jesítéséről. A beszámolóból kiderült, hogy 
a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásá-
ból kifejlesztett parlagfű-bejelentő rendsze-
ren keresztül egy bejelentés érkezett a pol-
gármesteri hivatalba. A bejelentés napján 
tartott helyszíni szemlén a hivatal munka-
társai megállapították, hogy az ingatlan 
gyomnövényekkel fertőzött. Parlagfű a te-
rületen nem volt. Az ingatlan tulajdonosa 
az ellenőrzéskor már kaszálta a területet, 
ezért hivatalunknak intézkedni ez ügyben 
nem kellett.
 A parlagfű elleni védekezési kötelezettség 
elmulasztása miatt – lakossági bejelentés 
alapján – egy esetben rendeltek el azonna-
li végrehajtás terhe mellett közérdekű vé-
dekezést. 
 Monor Város Polgármesteri Hivatala vál-
lalkozási keretszerződést kötött a 100 szá-
zalékban önkormányzati tulajdonban lévő 
Monor Város- és Uszoda Üzemeltető Épí-
tő, Kivitelező és Szolgáltató Nonprofit Kft.-
vel a parlagfű elleni védekezési munkák el-
végzésére. Elvétve adódott egy-egy terület, 
amely a védekezési munkákból véletlenül ki-
maradt, de ilyen esetekben a közterület-felü-
gyelők jelezték a problémát. Önkormányza-
ti ingatlanon bírság kiszabása nem történt 
a növényvédelmi felügyelőség részéről.  MP
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Közösség

Hirdetés

KeréKpár center Minőségi  

kerékpárok

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

Gondoskodjon a téli hónapokban kerékpárja állapotáról!
KERÉKPÁR SZERVIZ HÁZTÓL HÁZIG!

Amennyiben a téli hónapokban szeretné elvégeztetni kerékpárján a szükséges javításokat, 
mi díjmentesen elhozzuk, majd a javítást követően otthonába szállítjuk kerékpárját. 

Érdeklődjön telefonon!

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

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.

MONOR, Móricz Zs. u. 45. (vasútállomás mellett) • Telefon: 29/417-662  • Nyitva: H-P: 9-18, Sz: 8-13

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

Az akció 
november  
30-ig érvényes.

Pályázati felhívás: 
Bursa Hungarica

Polgárőr-hírek

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete csatlakozott a 2014. évi Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat rendszerhez.
 A pályázók köréről részletesen a Monori 
Strázsa újság előző számában jelent meg in-
formáció. A pályázati kiírás teljes szövege a 
város honlapján, www.monor.hu olvasható.

Egyesületünk színes és sokrétű feladatkörrel 
rendelkezik. Lovas polgárőrök, fiatal bűnmeg-
előzők képzése, jótékonysági bálok rendezése, 
rendezvények, focimeccsek biztosítása, járőr-
szolgálat, jelzőőri tevékenység, vashulladék 
gyűjtése, elszállítása, hogy csak néhányat em-
lítsek jelenleg is zajló feladataink közül. Pá-
rat nézzünk meg kicsit bővebben!
 Október elején baleset-megelőzési napot 
tartottunk a Szivárvány óvodában. A rendőr-
séggel közös szervezésben egy délelőttöt szen-
teltünk annak, hogy a legkisebbeket játékos 
feladatokkal tanítsuk, hiszen ők is résztvevői 
a városi közlekedésnek. Óvodában ugyan ez 
volt az első ilyen programunk, de általános 
iskolákban már több ízben tartottunk ilyen 
napokat, ahol a mostanival megegyezően az 

 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a pá-
lyázó szociális rászorultsága alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. 
 A pályázatok benyújtási határideje: 2013. 
november 15.
 Változás a pályázás rendjében: A pályá-
zatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx. A pályázati 

űrlapot a rendszerből kinyomtatva és aláír-
va, mellékletekkel kell az önkormányzathoz 
(2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80., 129. 
iroda) benyújtani. 
 Csatolandó mellékletek: a pályázóval egy 
háztartásban élők havi nettó jövedelmének 
igazolása; „A” típusú pályázat esetén tanu-
lói jogviszony igazolása.
 A regisztrációs és adatrögzítési folyamat 
részletes leírása a www.emet.gov.hu interne-
tes oldal „Bursa Hungarica” oldalon találha-
tó meg.
  Monor Városi Önkormányzat

volt a tapasztalat, hogy a gyerekek szívesen 
vesznek részt a feladatokban, sokat és ügye-
sen kérdeznek, igen érdeklődőek. A játszva 
tanulással sok-sok új tapasztalatot, informá-
ciót gyűjtenek, melyet egy adott közlekedé-
si helyzetben majd jól tudnak kamatoztatni. 
Egyesületünk fő célkitűzései között szerepel az 
ifjúságvédelem, emiatt további hasonló prog-
ramokra számíthatnak városunk fiataljai.
 Az iskoláskorúak védelmét segíti jelzőőri te-
vékenységünk is, melyet már több éve végzünk 
az Ady úti iskolánál és most már a Kossuth 
Lajos Általános Iskolánál is. Sajnos kiábrán-
dító tapasztalatokat szerzünk reggelente. Sok 
autós nem adja meg az elsőbbséget a zebrán 
áthaladó gyerekeknek, még akkor sem, ha mi 
erre kérjük őket. Sajnos sokszor nem vesznek 
bennünket komolyan, még a mi ottlétünk sem 
elegendő. A szabálytalankodókra október hó-
naptól a rendőrök is kifejezetten figyelnek, kellő 

esetben ki fogják szabni a megfelelő büntetést. 
Türelemre, odafigyelésre lenne csak szükség a 
diákok biztonságának érdekében.
 És még egy fontos hír. Újabb bált szerve-
zünk! Szilveszter éjszakáján nagy bulira szá-
míthatnak az érdeklődők a Jászai Mari Ál-
talános Iskolában. A bál teljes bevételét az 
FBT kapja. Az első bál bevételéből biztosí-
tani tudtuk a fiatalok nyári táboroztatásának 
számos költségét. A bevételt a jövő évi költsé-
gek fedezésére szánnánk. A nagy évbúcsúzta-
tó retrobuli sztárfellépője Dj Dominique lesz, 
illetve fellép Nép Anita, volt polgárőrtársunk 
is. A talpalávalót Dj Kenyó Ferenc biztosít-
ja. Éjfélkor pezsgő, tűzijáték, értékes tombo-
laajándékok és egyéb meglepetések várnak a 
résztvevőkre. A jegyek elővételben nemsoká-
ra kaphatók lesznek. Figyeljék a plakátokat, 
a közösségi oldalunkat
 Oberst Marietta
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MÁV-dolgozók önkéntes akciója

A MÁV-csoport több száz alkalmazott-
ja fogott söprűt, lapátot, ecsetet az ok-
tóber 7. és 18. között meghirdetett ön-
kéntes állomástakarítási akcióban. 
 Jegyvizsgálók, pályamunkások, moz-
donyvezetők, gépészek és irodisták egy-
aránt részt vettek az akcióban, meg-
mutatva, hogy felelősséget éreznek az 
utazók környezetének szépítéséért, a 
vasúti szolgáltatások minőségének ja-
vításáért. 
 Az akció hasonló volt a tavaly őszi fel-
híváshoz: akkor Budapest környékén vé-
geztek önkéntes munkát vasúti alkalma-
zottak. Idén október 18-ig összesen 170 
állomást tettek rendbe, melyek között a 
monori vasútállomás is szerepelt. V.

Hirdetés

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

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

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

 

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

november 11-én és 13-án 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

    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  

a vékonyított, illetve 

a fényre sötétedő  

lencsék árából is  

kap 20%  

kedvezményt!
   Nézzen be, 

érdemes!

Budapest Főváros Kormányhivatala Egészség-
biztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének 
Monori Ügyfélszolgálata (OEP-iroda) 2013. 
október 7-től szerdán 8-tól 17.30-ig, pénteken 
8-tól 12.30-ig tart ügyfélfogadást a Vigadó épü-
letének földszintjén, kizárólag személyesen. A 
monori iroda nem rendelkezik közvetlen tele-
fonszámmal, az ügyintézési lehetőségekről és 
egyéb információkról kizárólag OEP közpon-
ti telefonszámán (06-1/288-51-00) vagy hon-
lapján (www.oep.hu) kérhető további felvilá-
gosítás. A monori  ügyfélszolgálat a következő 

Egészségbiztosítási pénztár nyitva tartása

Pályázati felhívás adventi 
vásári faházak bérlésére 
A Monor Városi Önkormányzat és a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 
adventi vásár megrendezését tervezi Mono-
ron 2013. november 29. és 2013. december 
24. közötti időszakban.
 Az adventi vásár megrendezése kapcsán a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonpro-
fit Kft. hasznosítási pályázatot hirdet öt da-
rab „Ünnepi faház” (3x2 m) bérbeadására. 
 A faházak a fenti, adventi vásár időtar-
tamán túl bérbe vehetők 2013. december 27. 
és 2013. december 31. közötti időszakban is 
a szilveszterrel kapcsolatos termékek árusítá-
sára is, illetve az adventi időszakban elkez-
dett szolgáltatások további folytatására.

feladatokat látja el: szolgáltatók, biztosítottak 
tájékoztatása; panaszok, közérdekű bejelenté-
sek fogadása, egyedi méltányossági kérelmek 
átvétele; TAJ- és EU-kártya, valamint a nem-
zetközi egyezmények alapján kiadandó jogo-
sultságigazolással összefüggő feladatok ellátása, 
pénzbeli ellátással és utazási költségtérítéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása; biztosítási jog-
viszonnyal kapcsolatos feladatok ellátása; tar-
tozásról szóló hatósági igazolványok (nullás 
igazolás) kiadása, egészségügyi szolgáltatás-
ra jogosultak bejelentésének átvétele.

 Pályázat határideje: pályázati ajánlato-
kat zárt borítékban, személyesen, legkésőbb 
2013. november 21. 14 óráig lehet leadni Vi-
gadó emeleti pénztárában. A faházak bérlésé-
re beérkezett pályázatok értékelése a jelentke-
zési határidőt követően történik. A bírálatnál 
szempont a vállalt bérleti díj, mely magasabb 
is lehet az elvárt legalacsonyabb bérleti díjnál. 
 Feltételek: fontos kikötés, hogy a karácso-
nyi vásár ünnepi jellegének fenntartása érde-
kében kizárólag az adventi hangulatot terem-
tő szolgáltatások, vendéglátások biztosítását, 
illetve a karácsonyi ajándékozással kapcsola-
tos tárgyak kereskedelmét kívánjuk a fahá-
zak bérbeadásával elősegíteni!
 A pályázati anyag letölthető a www.vigadokft.
hu honlapról, vagy személyesen kérhető a Vi-
gadó Kulturális és Civil Központ irodáiban. 

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!
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Szép őszi kora délután volt, amikor kérdezősködni indultunk. Olyan, 
amikor a fotósok felteszik az apparátra a szűrőt, hogy erőteljesebbek 
legyenek a képeken a bárányfelhők, melyeket azután estefelé a közösségi 
portálon elragadtatva lájkol majd minden ismerős: „mennyire gyönyörű!”.

Mit szeretnénk látni öt év múlva?

A főtéren vizek csobogtak lágyan, egy 
apuka az utolsó pillanatban csípte el 
kétéves forma fiacskáját, aki éppen egy 

csobogót akart mindenáron, egészen közelről, 
a vízbe belegyalogolva megtekinteni és meg-
tapintani. A fák, cserjék és bokrok lombjai 
képeskönyvbe illő ősz szabályai szerint szí-
nesedtek. Ezen az októberi délutánon csak a 
legelvetemültebb sétálónak juthatott eszébe, 
hogy milyenek szoktak lenni ezek a lombok, 
amikor rajtaütésszerűen marja őket barnára 
a fagy, hogy azután a jeges esők mossák őket 
sárba. A padokon itt-ott idős hölgyek tré-
cseltek, akik az életkoruk és helyzetük meg-
jelölésére újabban gyakran szolgáló nyugger 
és a banyek kifejezések közt már-már hízel-
gőnek érzik, hogy a nyárutó, a róluk elneve-
zett vénasszonyok nyara időjárásilag az idén 
ilyen szépre sikerült. 
 Vajon hiányzik-e valami ebből az idill-
ből? – kérdeztük. Mi az, ami most nincs, 
de mondjuk öt év múlva szívesen látnák a 
városban?
 Takács Valéria egy pillanatig sem habo-
zott, azonnal rávágta, hogy ő ebben a vá-
rosban öt év múlva egy mozit szeretne látni. 
Nem nagyot, nem hipermodernet, megtenné 
egy kedves kisvárosi mozi is, csak ne kelljen 
folyton Pestre utazgatni. Ő ugyanis nagyon 
szeret mozizni – tudtuk meg. Számára egy 
filmélményt nem helyettesíthet az otthoni té-
vézés. Legutóbb a Samsara című filmet lát-
ta az Urániában – mesélte, s mindjárt meg 
is osztott velünk néhány kivételesen emlé-
kezetes jelenetet. Méghozzá olyan átéléssel, 
hogy, ha tehettük volna, menten elindulunk 
a legközelebbi mozipénztárhoz jegyet váltani. 
Csakhogy az a mozipénztár valóban a fővá-
rosban van, nem a Mátyás király utcában, a 
Rónay-féle ház mögött, mint hajdan. Meg is 
kérdeztük Takács Valériát, mit gondol, érde-
mes lenne-e felújítani azt a most kereskedelmi 
célokat szolgáló régi moziépületet, ahol an-
nak idején a Csillagok háborúja első epizód-
jának vetítésére például annyi néző özönlött, 
hogy jómagam, bevallom, az ügyeletes tűz-
oltó székéből néztem végig. Takács Valéria 
azonban, mint kiderült, tizennégy évvel ez-
előtt költözött Monorra, úgyhogy nem tud-
ja, hol volt a régi mozi. Így azután a Sport 
vendéglő helyén működött még régebbi mo-
zit, ahol még Pintér bácsi vetítette a Két-

éltű embert, már szóba sem hoztuk. Ezzel 
együtt Takács Valéria kívánsága így foglal-
ható össze: szerinte, sőt sokak szerint megint 
kellene egy mozi Monorra. Reméli, ha előbb 
nem is, öt év múlva talán meg is lesz.
 Ladányi Györgyné szívesen megosztot-
ta velünk, mire gondolt kérésünk hallatán, 
de fényképezni nem engedte magát. (Csak 
közbevetőleg jegyezzük meg: rendkívül csi-
nos ifjú hölgyekkel való beszélgetésünk sor-
ra amiatt hiúsul meg, hogy nem szeretnék 
az arcukat adni a véleményükhöz. A nevük, 
a véleményük mehet, de a fényképük nem 
– jelentik ki, sorra egymás után. Amikor en-
nek okát már nagyon szerettük volna meg-
tudni, megkérdeztük egyiküket, egy ugyan-
csak szép ifjú hölgyet: mondja meg őszintén, 
miért vannak ezzel így és miért ilyen sokan? 
Mire ő azt felelte: „talán, mert az önértéke-
lésünkkel van baj”. Ennek hallatán mi ak-
kor már csak magunktól kérdeztük: van en-
nél szomorúbb?)
 Ladányinétól viszont azt tudtuk meg, hogy 
ő csak abban biztos, mit nem szeretne látni 
a városban öt év múlva. Igaz, az általa kifo-
gásoltakra nem a városközpontban, hanem a 
zártkertekben lehet rábukkanni – mondta – 
de öt év múlva talán már oda is irányíthat 
a mostaninál valamivel több figyelmet a 
városvezetés. Lesznek majd jó utak arrafelé 
is, a pincékből pedig kiköltözhetnek mind-
azok, akik most állandó lakásként használ-
ják a lakhatásra teljesen alkalmatlan prés-
házakat – közölte, hozzátéve: az is jó lenne, 
ha a bizonytalan sorsú szemétbánya végleg 
eltűnne a környékről. Az ő lakóházának ab-
laka ugyanis éppen a sitt- és homokdombok-
ra néz, amit most ráadásul úgy megmagasí-
tottak – mesélte –, hogyha kinéz az ablakán, 
csakis ezt látja.
 A könyvtár oldalában álldogáló padon 
épp sziesztázó Hegyi Ferencné mosolyog-
va visszakérdezett: ha ő most nyolcvannégy 
éves, mire tippelünk, mit szeretne látni öt 
év múlva a városban? Biztatásunkra, mi-
szerint mivel már minden felelősség nélkül 
teszi, kívánhat bármit, még inkább földe-
rült, majd közölte: ha így áll a dolog, lenne 
mégis egy kívánsága. Szeretne szép kiraka-
tokat látni. A mostaniak ugyanis nem szé-
pek, egy kaptafára készülnek és olyan ritkán 
rendezik át őket, hogy roppant unalmasak. 

Emlékszik – tűnődött – az ő gyerekkorában 
hosszan ácsorogtak a kirakatok előtt, mert 
mindig kitettek a kereskedők valami izgal-
masat. Fennhangon kezdtünk ekkor töpren-
geni mi is, hogy a nem túlságosan gazdag, 
a mostani árubőségnek csak töredékeként 
megjelenő kínálatban mi lehetett izgalmas? 
Éppenséggel akár néhány kaucsukbaba is – 
nézett ránk elnézően Hegyi Ferencné – min-
dig más ruhácskába öltöztetve. Ezekért a ba-
bákért érdemes volt iskola után azonnal a 
kirakat elé rohanni és bámulni, vágyakoz-
ni. De nézzük meg, állnak-e emberek most 
a kirakatok előtt? – merült fel ekkor a kér-
dés, és mi nézni kezdtük, de vagy negyed-
óráig rá sem hederített senki az üvegfalak 
mögötti Eldorádóra.
 Árvai Zoltánt állítottuk meg ezután, aki-
hez pár mondat után Árvai Zoltánné is csatla-
kozott. Egybehangzóan úgy vélekedtek, hogy 
öt év múlva a mostaninál jóval több szabad-
téri programot szeretnének látni a piaccsar-
nokban. Mivel ez egyúttal fesztiválcsarnok is 
– mondták –, márpedig ebbéli minőségében 
szerintük nincs igazán kihasználva. Amikor 
látják a plakátokat, hogy például Nyáregy-
házán háromnapos faluünnepeket tartanak, 
vagy ha a vecsési káposztafeszt eseményeit 
figyelik, mindig az jut eszükbe: na és Monor? 
Itt miért nincs hasonló? Már hogyne lenne 
– érveltünk –, a Strázsahegyen országra szóló 
programokat szerveznek, évente nem is egy-
szer, a piaccsarnokban pedig hol jótékonysá-
gi főzésre, hol néptánctalálkozóra, hol kon-
certre gyűlik a közönség.
 Mindez kevés – vélekedtek Árvaiék. Árvai 
Zoltánnak nagyon jó a véleménye a KulPince 
programjairól, szerintük azonban nem csak 
a boros rendezvényekre kellene koncentrálni, 
hanem a különböző korosztályok igényeire. 
Benépesíteni a csarnokot nosztalgia bulik-
kal, retró rendezvényekkel, fiatalos progra-
mokkal, hogy mindenki megtalálja a maga 
szórakozását.
 Bernáth Ferencné előbb kicsit tűnődött, 
majd sorolni kezdte szépen egymás után, mi 
mindent szeretne látni öt év múlva a város-
ban, ahová ugyan csak tíz évvel ezelőtt költö-
zött Miskolcról, de többé-kevésbé már ismeri. 
Kívánságait nem éppen fontossági sorrend-
ben vezette elő, hanem ahogy éppen eszébe 
jutott, de mi csak bólogatni tudtunk.
 Az elöregedett járdákkal kezdte, amelye-
ken ki kellene cserélni a burkolatot, mert any-
nyi rajtuk a buktató, hogy gyalogos legyen a 
talpán, aki hasraesés nélkül megússza. Né-
melyik járdát meg is kellene emelni – foly-
tatta –, mert mélyen az úttest alatt vannak, 
megáll rajtuk az esővíz.
 Nagy szükség lenne a városközpontban egy 
nyilvános illemhelyre is, mert mégis csak kü-
lönös, hogy egy ekkora városban a vendég-
látóhelyekre kell bekéredzkedni, ha épp úgy 
hozza a szükség.
 Azt is nagyon szeretné, hogy öt év múlva 
azokban az iskolákban, ahová most az uno-
kái járnak, barátságosabbak legyenek a belső 
terek, mint most. Mert szép a Kossuth iskola 
most is, de csak kívülről, a Bajcsy Zsilinszki 
utcai napközi udvara pedig holdbéli tájhoz 
hasonlít inkább, mint játszóudvarhoz.

Koblencz Zsuzsa

 Takács Valéria  Hegyi Ferencné  Árvai Zoltán  Árvai Zoltánné  Bernáth Ferencné
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MONOR

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

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

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szép kártya elfogadóhely.

 INGYENES    

látás- 

ellenőrzés!

Október  

a látás hónapja   

meghosszabbítva

 november végéig!

Hirdetés

TERMÉSZET
A százharmincöt éves körtefa
Tudomásunk szerint Monor legöregebb fáját láttuk idős Tönköl Jánosné Acsádi 
utcai kertjében. Amikor Tönkölné 1958-ban menyecskeként erre a portára 
költözött, az apósa úgy mutatta be neki a már akkor is hatalmas több mázsa 
gyümölcsöt termő körtefát: „ Nézd meg, Marika, ez a fa már nyolcvanéves!” – 
és ha ez így van, és miért ne lenne így, az a körtefa most százharmincöt éves.

Hirdetés

Szőlő volt akkoriban erre mindenhol – mu-
tatott körbe Tönkölné Marika a szom-
szédos porták kertje felé – és a szőlők 

közt állt ennek a körtefának két testvére is. 
De azokból már rég kerti pad meg asztal lett.
 Az asszony ideköltözése óta eltelt ötvenöt év 
alatt megváltozott az egész környék, a szőlők 
eltűntek, házak épültek, emberek jöttek-men-
tek, haltak, születtek. Csak a körtefa maradt. 
És amit az láthatott onnan a kétemeletnyi ma-
gas koronájából, azért a tudásért helytörténé-
szek a fele királyságukat boldogan odaadnák.
 Amikor olvasónk a kezembe adott egy cé-
dulát, rajta a körtefa feltalálási helyével és a 
porta gazdájának telefonszámával, arra gon-
doltam: bizonyára egy elaggott, rozzant, od-
vas matuzsálemet találok majd az Acsádi ut-
cában, amelyik az utolsó erejével kapaszkodik 
az életbe, és jó lesz sietni, mert jövőre talán 
már aprófává változik.
 Ehhez képest egy életerős faóriással ta-
láltam szemben magam, ami telis – tele volt 
többmázsányi gyümölccsel.
 Tönkölné Marika elbeszélése szerint a fa 
régen is olyan bőséges termést hozott, hogy 

apósáék nem győzték kihordani a piacra, ahol 
a vevők valósággal elkapkodták a rengeteg 
körtét. Pedig az ő ízlése szerint nem a legfi-
nomabb a gyümölcse – tudtuk meg –, egy ki-
csit fanyarnak érzi. Ellenben a lovak – négy 

gyönyörű jószág van a háznál – nagyon sze-
retik az érett körtét. Meg hát az a pálinka is 
kiváló, amit minden évben lefőzetnek belő-
le. Nagy becsben tartja a család az öreg fát, 
nem válnának meg tőle semmi pénzért, szó-
ba sem kerül, hogy ki kellene vágni – és az 
öreg fa ezt minden évben meg is hálálja.
 Egyébként is szemlátomást természetbarát 
Tönkölék portája: az istállóban fecskék fész-
kelnek, s az idén kétszer is költöttek, amire 
eddig nem volt példa ennél a háznál – halljuk. 
Az öreg körtefa törzse, vastag ágai is tele van-
nak madárodúkkal. A sokféle kismadár közt 
időnként megfordul a sárgarigó is, pedig olyat 
másutt évszámra alig látni.
 Hogy milyen fajtájú ez a júliusban érő körte, 
talán egy, az őshonos fafajtákhoz értő szak-
ember meg tudná mondani. A családban már 
senki nem emlékszik rá, hogy valaha is a ne-
vén emlegették volna.
 Nyár volt még, amikor álldogáltunk a ha-
talmas lombkorona alatt, és Kányádi Sándort 
idéztem gondolatban az öreg körtefának:
„– Könnyű neki – mondja a vénember –,
Sohasem fáradt,
Nincsen szüksége botra.
– Könnyű neki – mondja az öreg fa –,
Botja is van, ha meg elfárad,
Leül egy padra.”
 Most, hogy közben ősz lett, megint gyak-
ran eszembe jut ez a fa, és egy másik vers-
sor: „Hullatja levelét az idő vén fája…”
 Remélem, olyan telünk lesz, hogy tavasz-
szal képes lesz kirügyezni megint.

Koblencz Zsuzsa

             

          

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
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től ingyenes szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

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
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A Monori Szakorvosi Rendelőintézet mű-
ködését és feladatait az egészségügy-
ről szóló 1977. évi CLIV. törvény sza-

bályozza. Ennek 89. paragrafusa így szól:
 „(1) Az általános járóbeteg-szakellátás a 
beteg folyamatos ellátását, gondozását vég-
ző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezé-
se alapján, szakorvos által végzett egyszeri, 
illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, to-
vábbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő kró-
nikus betegség esetén a folyamatos szakor-
vosi gondozás. (...)
 (2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátás fel-
adata
 a) a megelőző tevékenység,
 b) az egyes betegek gyógykezelése, szak-
orvosi gondozása, ideértve az otthoni szak-
ápolás elrendelését és a rehabilitációt is,
 c) szakorvosi konzíliumok elvégzése, (...)
 d) speciális szakmai, diagnosztikus, illetve 
terápiás háttér szükségessége esetén a beteg – 
vizsgálatát követő – más járóbeteg-szakren-
delésre vagy szakambulanciára történő be-
utalása,
 e) a járóbeteg-szakellátás kompetenciakö-
rébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű 
beavatkozások végzése, amelyeket követően 
meghatározott idejű megfigyelés szükséges,
 f) intézeti hátteret igénylő ellátás szüksé-
gessége esetén a beteg fekvőbeteg-gyógyin-
tézetbe történő beutalása.”
 A törvény szövegéből kifolyólag a járóbeteg - 
szakellátásnak – így a Monori Szakorvosi 
Rendelőintézetnek – tehát nem feladata a 
sürgősségi orvosi ellátás rendszerszerű biz-
tosítása. Ez a feladat a jogszabály szerint az 
ügyeleti ellátásra, a mentőszolgálatra, illet-
ve a kórházak sürgősségi osztályaira hárul! 
Természetesen esetenként az elsősegélynyúj-
tást kötelessége elvégeznie a szakorvosi ren-
delőintézetben dolgozó orvosoknak.

VÁLTOZÁSOK

A Szakorvosi Rendelőintézet 
tájékoztatója
Dr. Csernus Zoltán főigazgató tájékoztatója a Monori Szakorvosi 
Rendelőintézet működésével kapcsolatos fontosabb hírekről.

Változások a laboratórium 
betegfogadási rendjében

A laboratórium működése hosszú évek óta 
csak igen jelentős – évi 20 millió forintos – 
veszteséggel volt biztosítható. Ennek oka, 
hogy teljes összegű díjazást (1,5 Ft/pont) 
csak a tényleges teljesítmény alig több, 
mint negyedéért kapunk. A fennmaradó 
háromnegyed teljesítményért 0,37 Ft dí-
jat kapunk. 
 Intézményünkre nézve idén hátrányosan 
változott a finanszírozás, így havi bevételünk 
700 000 Ft-tal csökkent. Ezzel költségveté-
sünk a laboratórium működtetési hiányát 
már nem képes kigazdálkodni. Az egészség-
ügyi vezetéstől többletfinanszírozási keretet 
nem kaptunk, és állami fenntartónktól sem 
kaptunk segítséget. Ezért kezdeményeztük 
a laboratórium működtetésének átadását, 
amelyben még mindig nem született meg-
nyugtató döntés. Veszteségünk azonban im-
már egész működésünket veszélyezteti. Ezért 
kénytelenek vagyunk – a megfelelő döntésig –  
a laboratórium teljesítményét finanszírozá-
sunkhoz igazítani. Ez a gyakorlatban jelen-
tős vizsgálati szám csökkentést jelent. 
 2013. november 1-jétől az következő vál-
toztatásokat vagyunk kénytelenek beve-
zetni: 
 – A heti vizsgált előjegyzés szerinti be-
tegszámot szigorúan 210 főre csökkentjük, 
azonban:
 2013. október 21. napjától előjegyzésen 
vagy beszállítási kvótán kívül – azaz elő-
jegyzés nélkül – fogadhatók, illetve hozha-
tók be a beutaló alapján:
 – A kizárólag INR-vizsgálatra érkező be-
tegek (pénteken is);
 – A vércsoport- (hétfői napon), AFT+He-
pa titis- és vér képszűrésre érkező terhesek;

 – Kizárólag a Synlab Kft. (Kistarcsa) ál-
tal végzendő vizsgálatra szóló, oda címzett 
beutalóval érkező betegek;
 – Heti 1 alkalommal a kizárólag 2 labor 
paraméter vizsgálatára (pl.: We+CRP, vagy 
Vérkép+VC, Vérkép+We, vagy CN+Kreat, 
SGOT+SGPT, Chol+TG) + vizeletvizsgá-
latra érkező betegek;
 – A kizárólag vizeletvizsgálatra küldött 
betegek.
 Ezen időponttól a sürgősségi laborvizs-
gálatra külső beutalóval csak és kizárólag a 
rendelőintézet orvos-igazgatójával vagy a fő-
igazgatóval történt telefonos szakmai egyez-
tetés alapján lesz lehetőség! A háziorvosok 
által aláírt, lepecsételt „S” jelzésű beutaló-
val a soronkívüliség lehetősége megszűnik! 
(Ennek oka, hogy ezt a lehetőséget – tisz-
telet a kivételnek – mind a betegek, mind a 
háziorvos kollégák meglehetősen lazán ke-
zelték.) Ez a soron kívüli beutalási lehetőség 
(aláírt, lepecsételt „S” jelzés) csak és kizáró-
lag a rendelőintézet szakorvosai által kiállí-
tott laboratóriumi beutalóra érvényes!

Változás a pszichiátriai, pszichológusi ellátásban

2013. október 21. napjától a pszichiátriai, pszi-
chológusi ellátás a Deák Ferenc utcai rende-
lőben megszűnik, a rendeléseket a Balassa 
B. u. 1. alatti főépületben fogjuk biztosíta-
ni. A rendelési idők változatlanok maradnak.
 A pszichiátriai rendelések a földszinti 7-8-
9. számú – volt háziorvosi – rendelőkben lesz-
nek. A pszichológus a 15. számú rendelőben 
– volt onkológiai rendelő – érhető el. A be-
tegfelvétel változatlanul a rendelésen (a 8. és 
15. számú rendelőben) történik, a betegek-
nek nem kell a központi betegfelvételen je-
lentkezniük.
 Az átköltöztetés oka az ingatlan igen rossz 
állapotán kívül az, hogy ennek a telephely-
nek az üzemeltetése éves szinten 4 millió fo-
rint összegbe került. Most ezt az összeget 
szeretnénk megtakarítani. Az már csak rá-
adás, hogy ezzel a rendelések körülményei  
is jelentősen javultak. 

Az előjegyzési rendszer kiterjesztése

A betegek intézményen belüli várakozási ide-
jének csökkentése érdekében – a fenntartó 
kívánságát is szem előtt tartva – a jövőben 
az eddig nem előjegyzés szerint dolgozó ren-
deléseinken is be kell vezetnünk az előjegy-
zést. E tárgykörben kérem kövessék figyelem-
mel honlapunkat: www.szakrendelomonor.hu.
 Legelőször, 2013. november 1-jétől a rönt-
gen-szakrendelésen kerül bevezetésre az elő-
jegyzés. Ezt követően tehát az ide beutalt 
betegeknek is – a gyermekek kivételével – 
az általános rend szerint kell a vizsgálatra 
időpontot kérniük! Amennyiben szakrende-
léseinken kapnak röntgenbeutalót, kérem fi-
gyelmeztessék a beutaló szakorvost, hogy 
egyúttal adjon vizsgálati időpontot is, ráír-
va azt a beutalóra! (Így nem kell telefonon 
vagy sorbaállás után a központi előjegyzé-
sen időpontot kérniük, egyúttal tehermente-
sítjük a előjegyzésen dolgozó kollégánkat is.)
 A következő előjegyzési változások a ter-
vek szerint 2014. január 1-jétől kerülnek be-
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CSAK NOVEMBER 10-IG!
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Ajánlataink 2013. november 4-10-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!
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szegélylécek 
már

vezetésre (tüdőgyógyászat-gondozó, fül-orr-
gégészet, sportorvos, foglalkozás-egészségügy).

A FőnixWeb-rendszer bevezetéséről

Informatikai fejlesztés során egészségügyi 
rendszerünk bizonyos formában – az adat-
kezelési, adatvédelmi szabályok kiemelt be-
tartása mellett – elérhetővé vált a háziorvo-
sok, illetve a betegek részére is! A rendszer 
elindult, fokozatos bővítése, fejlesztése fo-
lyamatban van!
 E lérhető sége:  hon lapunk (www.
szakrendelomonor.hu) főolda lán a 
http://89.132.61.58/FonixWeb/ hivatkozás-
ra kell kattintani.
 A fejlesztés célja, lényege:
 – A háziorvosok – amennyiben a beteg ezt 
a szakrendelőben nem tiltotta meg írásban – 
hozzáférhetnek a hozzájuk bejelentkezett be-
tegek leleteihez, ide értve az elkészült digitá-
lis röntgenfelvételeket is.
 – A leleteket – amennyiben a fogadókész-
ségük megfelelő – betölthetik a saját házior-
vosi programjukba is.
 – Mind a háziorvos, mind a beteg – rö-
vid regisztrációt követően, akár az otthoni 
karosszékből, kényelmesen – menedzselheti 
az előjegyzéseket az egyes szakrendelésekre. 
Így új előjegyzést vehetnek fel, a meglévőt 
módosíthatják, vagy törölhetik (ha az idő-
pont mégsem lenne megfelelő). A rögzített 
előjegyzésről a rögzítő e-mailben visszaiga-
zolást kap. (Később a vizsgálatot megelő-
ző napon automatikus figyelmeztetést is fog 
küldeni a rendszer!) 
 Kérem, figyeljék honlapunkat, a FőnixWeb 
fejlődését és használják ki ezt az új lehetősé-
get! A többi beteg érdekében kérem önöket, 
hogy amennyiben az előjegyzett időpontban 
nem tudnak a rendelésen megjelenni, mond-
ják le, vagy helyezzék át az időpontot!

A mentőszolgálattal kapcsolatos problémáról

A járóbeteg-szakellátás működtetésének fi-
nanszírozási gondjai felszínre hoztak egy 20 
éves problémát. A mentőállomás ugyanis ez 
idő óta működik a rendelőintézet épületében. 
 Az elmúlt 20 év alatt az Országos Mentő-
szolgálat (OMSZ) egyetlen fillérrel sem járult 
hozzá az épület fenntartásának és karbantar-
tásának költségeihez. Ezen költség-hozzájá-

rulást nevezik bérleti jogviszonyban bérleti 
díjnak, közös tulajdon esetén (például tár-
sasházaknál) pedig közösköltségnek.
 Mindemellett az OMSZ, a korábbi fenn-
tartóval kötött megállapodás alapján, a szá-
mított rezsi költségeiknek (gáz, víz, villany, 
takarítás) is csak a 60 százalékát térítette 
meg számunkra. Ezen díjak elmaradása mi-
att nem volt fedezetünk az elavult burkola-
tok cseréjére, esetleg korszerű  orvostechni-
kai eszközök beszerzésére.
 A közműdíjakat az OMSZ fizetésétől füg-
getlenül ki kellett fizetnünk. Mivel bevételeink 
döntő többségét a szakorvosi ellátás biztosí-
tására adott OEP-bevétel adja, így tulajdon-
képpen OEP-bevételeinkből az OMSZ mű-
ködését támogattuk hosszú éveken keresztül.
 2013. évi helyzetünkben – felelős vezető-
ként – nem tudtam az OMSZ eddigi kivált-
ságos helyzetét a szakorvosi ellátás kárára 
tovább biztosítani!
 Ezért:
 – 2013. május 3-án levélben megkerestem 
dr. Burány Bélát, az OMSZ újonnan kine-
vezett főigazgatóját egy 2013. június 1-jétől 
hatályba léptetni szándékozott új szerződési 
ajánlattal. Ebben közöltem, hogy a rendelő-
intézet gazdálkodására vonatkozó szabályok 
alapján nem áll módomban az önköltség alat-
ti rezsidíjat elfogadni. Ezen túlmenően, anya-
gi helyzetünk negatív irányú változása miatt, 
alapfeladatunk biztonságos ellátása érdekében 
ezen időponttól bérleti díj fizetésével hozzá 
kell járulniuk az ingatlan-karbantartás kö-
zös költségeihez. Levelemben előzetesen fel-
vetettem az ideggondozó Deák Ferenc ut-
cai épületével történő ingatlan cserét is. Az 
OMSZ lejárt határidejű rezsitartozása ekkor 
830 ezer forint volt. Kértem a főigazgatót e 
lejárt tartozás mielőbbi rendezésére is.
 – 2013. május 16-án megérkezett az OMSZ 
főigazgatójának válasza. Ebben az OMSZ ve-
zetője a  bérleti szerződés tervezetéről – a re-
zsiszámítás módjáról, a bérleti díj nagyságá-
ról – monori megbeszélést javasolt és ígérte 
a tartozás rendezését is.
 – 2013. május 29-én elfogadtam a felaján-
lott tárgyalást és tájékoztattam a főigazga-
tó urat a számomra nem megfelelő időpon-
tokról (néhány napról). 
 – 2013. június 26. E napig az OMSZ vezető-
jétől a tárgyalás időpontjára vonatkozó semmi-
féle választ nem kaptam, ugyanakkor a lejárt 

számlák rendezése helyett az OMSZ tartozá-
sa 1 183 790 forintra nőtt. Ezek után nem ma-
radt más választásom, mint a vonatkozó jog-
szabályok alapján – tekintettel az egyeztetés 
halogatására, az ígéret ellenére is jelentősen 
növekvő rezsitartozásra és az egyre nyomasz-
tóbb anyagi nehézségeinkre – az OMSZ bér-
leti szerződését 12 hónapos határidővel, azaz 
2014. július 1. napjával felmondtam.
 Azóta, a mai napig bezárólag, sem a fel-
mondással, sem pedig egy esetleges új szer-
ződés megkötésével kapcsolatban az OMSZ 
vezetőjétől semmiféle megkeresést, észrevé-
telt nem kaptam. 
 Jelenleg ott tartunk, hogy a – peres el-
járás elkerülése érdekében kért – kirendelt 
igazságügyi szakértő megállapította a bér-
leti díj mértékét. Ezen összeg 2013. január 
1-jétől történő megfizetése iránti igényünket 
az OMSZ főigazgatójának bejelentettem. Fel-
ajánlottam a peren kívüli megállapodást is, 
tekintettel arra, hogy a peres eljárás során 
megítélt bérleti díj többletköltséget okozhat 
(kamatok, ügyvédi- és perköltség), igen nagy 
valószínűséggel az OMSZ számára. Igen cse-
kélynek tartom az esélyét annak, hogy a kö-
zöttünk fennálló bérleti jogviszonyban a bí-
róság ne ítélje meg részünkre az igazságügyi 
szakértő által megállapított bérleti díjat. 
 Alapvető feladatomnak tartom a szakor-
vosi rendelőintézet működésének biztosítá-
sát, hogy finanszírozási problémáink ellenére 
is a város lakosságának ellátásáról a lehető-
ségekhez mérten megfelelő színvonalon tud-
junk gondoskodni. Ez viszont nem lehetséges 
úgy, hogy a helyi mentőállomás működését 
a szakellátásra kapott bevételünkből évi 5 
millió forintos nagyságrendben támogassuk!
 Természetesen nem volt és jelenleg sem 
célom a mentőszolgálat működésének elle-
hetetlenítése, de az elfogadhatatlan, hogy a 
közösköltségeken kívül a saját rezsiköltségü-
ket sem fizetik meg. A megegyezésre bárhol, 
bármikor készen állok! 
 A Deák Ferenc utcai ingatlan az ideggon-
dozó átköltöztetésével felszabadult, így azt 
– a tulajdonossal történő megállapodás után – 
az OMSZ bármikor átveheti, és a felmondási 
idő július 1-jei időpontjáig akár fel is újíthatja!
 Valamennyiüknek jó egészséget, egészség-
ügyet kívánok!
 Monor, 2013. október 21. 

Dr. Csernus Zoltán, főigazgató

HirdetésHirdetés
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„Szálljon nyugodtan majd az évnek rendje,/Ne bántson minket 
szélvész és vízár,/A jég a sárga szőlőt ne verje,/S a termésnek 
se ártson majd aszály!” (Janus Pannonius)

HELYTÖRTÉNET
A monoriak viselt dolgai  LVII. Szőlő – bor

Hirdetés

A zsákmányoló, gyűjtögető életmó-
dot folytató előmagyarok a finnugor 
együttlét befejező szakaszában (i. e. 

2700–800) ismerték a főzés, nyárson sütés, 
halszárítás, aszalás, sózás, füstölés művele-
teit. Kezdetleges kenyérfélét sütöttek és egy 
8-18 nap alatt beérő, sörszerű italt erjesz-
tettek. Az időszámítás utáni I–II. század-
ban török jövevényszavaink között megjelen-
tek a gyümölcs, szüret, bor, csiger fogalmak. 
Megnőtt a pásztorfoglalkozás jelentősé-
ge, majd a téli szállások mellett elterjedt a 
földművelés. Levédiában, a Fekete-tenger-
től északra, a Don két partján – a kazárok-
kal együtt élve (i. e. IV–VI. században) – a 
török-volgai bolgár jövevényszavaink köré-
ben megjelent a szőlő, a szűr és a seprő is. 
A honfoglalás előtt a magyarok Etelközben, 
a szálláshelyen már foglalkoztak gyümölcs-
termeléssel, szőlőtermesztéssel. A szőlő- és 
borkultúránk emlékei ilyen távoli gyökerek-
ben keresendők.
 Monoron a török idők adózási könyvei-
ben még nem található szőlő. A Mária Te-
rézia és II. József korában történt betele-
pítések és idevándorolt beköltöző jobbágyok 
hozták magukkal a szőlőművelés tapaszta-
latait, gyakorlatát. Wellman Imre Monor-
ról írt tanulmányában beszámol arról, hogy 
„1715-ben 51 jobbágy és két zsellér lakost 

írtak össze”. 1720-ban már 106 jobbágyot, 
akik közül szántófölddel (átlag 9.2 mérőnyi-
vel) 99, szőlővel 90 rendelkezik. Az 1760. évi 
adóösszeírás az állatok számának meghatá-
rozása mellett „2495 akó (1 akó 54.3 liter) 
bort említ. Két év múlva ez a mennyiség 
3039 akó bort jelent”. A szőlő alját bérlők 
száma az 1800-as év elején tovább növeke-
dett. Pest megyében 176 községben termel-
tek bort, s ezzel az eredménnyel a megyék 
között a negyedik helyen szerepelt. Monoron 
1865-ben 10 789 „catastralis” holdon, ebből 
433 hold területen volt szőlő; 853 kisbirto-
kos gazdálkodott a káptalani föld mellett.
 „Borban a gond megbetegszik, él a kedv./ 
Nincs a földön gyógyerőre több ily nedv” 
– írta Vörösmarty Mihály reformkori köl-
tőnk. S a monoriak éltek e bölcsességgel. 
Különösen elősegítette ezt a gondolkodást a 
pincefalu egysége. Az egri káptalannak ér-
dekében állt a bordézsma beszedése. Ezért 
adott azonos területen ingyen pincehelyet 
szőlőtermelő jobbágyainak a XIX. század 
elején. A dézsmagyűjtő káptalani pince a 
téglagyári malom térségében, a pincefalu 
mellett volt. Számos, a szőlőtermesztéssel 
és borkészítéssel kapcsolatos népszokás, nép-
rajzi érdekesség kapcsolódik a monori borá-
szok életéhez. Gyermekkoromban, nyaranta 
alig múlt el úgy a vasárnap délután, hogy a 
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 Pinceszeren a Dobos család az 1930-as évek elején.

A Nemzetőr Általános Iskola Tini Linedance 
tánccsoportja 5 éve ropja a táncot a Boj-
torján együttes zenéjére. Pomázi Zoltán és 
Szentirmay Cecília kezdeményezésére, ötle-
tére alakult meg a tánccsoport. Az évek fo-
lyamán nagyon sok helyen léptek fel a csoport 
tagjai az együttessel belföldön és külföldön 
egyaránt. Legutóbb a gombai nyárbúcsúz-
tatón szerepeltek, a közönség nagy örömé-
re. A Bojtorján együttes a KER-BOR Kft. 

Öt éve ropják a táncot
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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!

családunk ne „pinceszerezett” volna apám 
pincéjében, a téglagyári dűlőben. Szomorú 
esemény, hogy 1944 novemberében a mono-
riak többsége, velünk együtt, kiköltözött a 
préskamrákba. Félelemmel vártuk a hábo-
rús napok elmúlását.
 Forrás: Magyarország története, Gon-
dolat Kiadó Bp.; Káldy Nagy Gyula: A 
budai szandzsák (1546–1590) összeírásai; 
Wellman Imre: A parasztság sorsa Pest 
megyében; Monor Környéki Strázsa Bor-
rend 2002; Heves Megyei Levéltár, Eger.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

vendége volt nem oly régen. Tóth László-
hoz és feleségéhez közel áll a countryzene, 
ezért örömmel vállalták, hogy az együttes 
új fotósorozata Szárazhegyen készüljön el. 
A Bojtorján együttes tagjai kellemes dél-
utánt töltöttek el a vendéglátókkal és öröm-
mel vették az újabb meghívást, amelyre a 
Linedance tánccsoport is elkíséri majd őket. 
Közös, nagy programra készülnek még az 
együttes és a tánccsoport tagjai. 2014. ápri-
lis 29-én  szeretettel várnak és közös táncra 
invitálnak majd mindenkit Monoron a Tánc 
világnapja alkalmából.
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Közösség

Egyre többek érdeklődését kelti fel ren-
dezvényeivel a kisgyerekektől az időse-
kig, hiszen az intézményben az alap-

feladatokon kívül rangos előadásokra is sor 
kerül, sőt, szerveznek itt rajz- és egyéb ki-
állításokat, szavalóversenyt, vetélkedőt, kéz-
műves foglalkozást s nem utolsósorban a 
Múzeumok éjszakája nevű országos rendez-
vénysorozat színhelye Monoron. Legutóbb be-
kapcsolódtak az Országos Könyvtári Napok-
ba is (október 5-től 12-ig). Sajnálhatják, akik 
nem tudtak ott lenni a monori rendezvény 
hét előadásának mindegyikén. Úgy érezhet-
tük, hogy valamennyi jól szolgálta a közpon-
ti mottó gondolatát: „Könyvtárak összefogá-
sa – Az emberi kapcsolatokért”.
 Hajdú Zoltánnét, a könyvtár igazgató-
ját kérdeztük az Országos Könyvtári Na-
pok kapcsán.

– Kiket, milyen céllal és milyen témából kér-
tek fel előadónak?
 – Az előadók közül Péter János és P. Sza-
bó József önként jelentkezett erre az alkalom-
ra. Mindketten szívesen megosztották gondo-
lataikat az általuk ismert témában. Demeter 
Ilonát a Borzsák család tagját, azért kértük 
fel, hogy elevenebbé tegyük az ázsiai képze-
letbeli utazást. Így egy monori pedagógus és 
egy ismert külpolitikai szerkesztő élményeivel, 
ismereteivel gazdagodhattunk. Két éve a Rin-
gató klubok „szellemi atyját”, Gálné Gróh Ilo-
nát láttuk vendégül. Azóta is rendszeresen ta-
lálkoznak a kisgyermekes anyukák kéthetente. 
Előbb Kampfl Dóra két kicsijével tartotta a 
Ringóka foglalkozásokat, majd mivel a kicsik 
megnőttek, most Szalai Ildikó várja a régieket 
és újakat szerda délelőttönként. Pavlyás Ist-
ván az előző évben a fantasztikus irodalomról 
mesélt nekünk, olyan sikerrel, hogy két foly-
tatása is volt az őszi könyvtári napoknak té-
len a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Most Robert 
Merle fantasztikus műveibe kaphattunk bepil-
lantást és a Francia históriába kezdtünk bele 
és reméljük a folytatást ezen a télen. A Viga-
dó keresett meg minket egy helytörténeti ve-

télkedőhöz kapcsolódó előadás 
lehetőségével. A névadó után 
sokan kérdezték tőlünk, hogy 
melyik Borzsákra kell gondolni. 
Két egyező nevű István van, 
akik könyvtárosok is voltak, 
egy jelentős néprajzos, melyi-
kük a névadónk? Szerencsés 
pontosítani és ismertté ten-
ni mindhármukat, ezt tettük 
csütörtökön. Borzsák István, a 
klasszika-filológia professzora a 
névadónk, emlékszobája meg-
tekinthető a könyvtárban, de 
szeretnénk, ha be is látogatná-
nak ide minél többen, ezt cé-
loztuk meg. A májusi névadó 
ünnepségen az egykori tanít-
vány szépen felelevenítette a professzor alakját. 
Szerettem volna, hogy Edit néni újra mesélhes-
sen, ezt sajnos nem tudta vállalni. Pénteken 
a Vigadóban rendeztük meg Droghelyzet van! 
című előadásunkat, amelyre forrást NKA-pá-
lyázaton nyertünk. Dr. Zacher Gábor személye, 
a téma iránti nagy érdeklődés miatt a könyv-
tárba nem fért be a rendezvényünk. Szomba-
ton is volt két kézműves foglalkozásunk, itt in-
kább a tevékenységeken volt a hangsúly, bár a 
horgolásról és a papírmerítésről sok informá-
ciót megtudhattunk Kövesdiné Katustól és 
Medgyesi Barbarától. A horgolószakkör már 
egy éve rendszeresen összejön nálunk, havon-
ta egy alkalommal, amelyet most meg is kö-
szönhettem az önkéntes támogatóknak.

–  Hogyan tudná összegezni e rendezvényso-
rozat tapasztalatainak lényegét?
 – Egy hét hosszú idő, sokféle összejövetel-
re alkalmunk nyílik. Alkalom találkozásokra, 
együtt töltött időre. Kezdtük szombaton a fő-
zőversennyel, ahol kedvezményezettek és pör-
költfőző csapat is voltunk. Itt is megköszön-
jük a lehetőséget a szervezőknek. Jól éreztük 
magunkat! A Piactéren Weöres Sándorra 
emlékeztünk, aki 100 éve született Szombat-
helyen. Róla talán kevesen tudják, hogy 1939-
ben Pécsett őt bízták meg a városi könyvtár 
megszervezésével. A héten sokan ellátogat-
tak hozzánk, építhettük kapcsolatainkat, és 
látogatóink is ezt tehették, alakíthattak újab-
bakat és ápolhatták a meglévőket. Volt, aki 
mindegyik rendezvényünkre ellátogatott, de 
általában más-más korcsoportot érintettek 
a különböző alkalmak. Egész héten késedel-
mi díj nélkül lehetett visszahozni a könyve-
ket és a beiratkozási díjnak is csak a felét 
kértük. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Kö-
szönjük, hogy megtiszteltek minket, eljöttek 
hozzánk vagy a Vigadóba, vagy a Piactérre. 
Köszönjük a helyi Lokálpatrióták, a Kerbor 
Kft., a Gemini Tv és a Kultpince támogatá-
sát. Köszönöm az önkéntesek, az iskolai kö-
zösségi szolgálat keretében a tanulók, és vé-
gül, de nem utolsósorban kollégáim kitartó 
munkáját.

– A lokálpatriotizmus erősítésének szándé-
kát a könyvtár névválasztása, a Borzsák 

család munkásságának sikeres felidézése, 
illetve A család és a város, amelyben élek 
című négyfordulós helytörténeti vetélkedő 
megszervezése, valamint a családfakutatás 
szorgalmazása is mutatja. Kiket tud mozgó-
sítani ez utóbbi kezdeményezésük? 
 – Reméljük, sok monori már magától is 
motivált a felmenőinek megismerése ügyé-
ben. Azok a történelem iránt érdeklődő gye-
rekek kaphatnak további motivációt, akik je-
lentkeznek valamelyikre, vagy mindegyikre 
a négy forduló közül. Hagyományosan álta-
lános iskola felső tagozatosainak hirdetjük 
meg helyismereti vetélkedőnket. Bernula 
tanár úr előadása után jómagam is megkö-
szöntem azt a néhány hónapot, amelyet a 
családom a gyerekem hasonló feladatának 
megoldása közben együtt töltött. Együtt ku-
tattuk a régi képeket, leveleket, anyakönyve-
ket, katonakönyveket, énekes- és imaköny-
vek lapjain tett bejegyzéseket. Előkerültek 
híressé vált rokonok történetei, melyeket 
igaznak tudtunk és családi legendák, amik 
szertefoszlottak. Leírtuk, rögzítettük az ada-
tokat, és a család ifjabb tagja közelebb ke-
rült hozzánk. Kívánom, hogy többen élhes-
sék ezt meg. A kamaszok beszélgethetnek 
a szülőkkel, nagyszülőkkel és a rokonokkal. 
Két előadás közben is kaphattunk erre biz-
tatást. Zacher Gábor pénteken a Vigadóban 
buzdított bennünket valódi, igazi kommu-
nikációra a gyerekeinkkel. Pál Feri atya 
Cegléden érvelt a jó és helyes kommuniká-
ció érdekében. A helyi értékek számbavéte-
le, megismerése elengedhetetlen feltétele an-
nak, hogy eligazodhassunk a nagyvilágban. 
Megtartó erő a helyi kötődés, a ragaszkodás 
a szülőföldünkhöz. Kapcsolatunk a világhoz, 
a nagy egészhez, a szülőföldünkön keresztül 
lehetséges. Segít megmaradni és eligazod-
ni a szülőföldből áradó erő, mely energia a 
nagyvilág néha labirintusnak tűnő zegzu-
gos útvesztőiben.
 Nemeskürty István mondja, hogy: „A múl-
tat nem lehet tőlünk elvenni, de csak akkor 
a miénk, ha ismerjük!”.

– Köszönjük válaszait, és további sikeres mun-
kát kívánunk.

Bolcsó Gusztáv

ÜNNEPNAPOK
Városi könyvtárunk az emberi kapcsolatokért 
Nem csak külsejében, de 
programjainak sokszínűségében is 
megújult az utóbbi időben a Dr. 
Borzsák István Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Kiállítás. 

 Gyermekkönyvtári foglalkozás

 Weöres-versek felolvasása a Piaccsarnokban
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Kultúra

Október 7-től november 4-ig Nyiri István alkotásait láthattuk a Vigadó Galériában. Különleges egyéniséget ismerhettünk 
meg a Cegléden született kiállítónkban, aki Algírban, az USA-ban, Erdélyben és Budapesten is élt, jelenlegi állandó 
lakhelye Baden Württenbergben van. Itt kiállított képei is a tizennégy ország építészeti és természeti szépségét tükrözték. 

KIÁLLÍTÁS
Építész szemmel és művészi érzékkel

Hirdetés

Ölvedi Krisztina sokoldalú bemutatá-
sából ismerhettük meg a megnyitón 
Nyiri István hit által vezérelt élet-

útjának jellemzőit. Ennek és bemutatott 
hetvenegy képének alapján érezhettük ta-
lálónak a kiállítás címét: Utak, jelek, szösz-
szenetek: Kínától Monorig.
 Ezen az esztétikai-gondolati utazáson 
(Stonhenge-től és a pagodáktól a gombai 
és a monori templomokig, a hongkongi ut-
cától a monori borházakig) filozófiai érte-
lemben is elmerenghettünk, amihez – ér-

tékes és kifejező irodalmi 
idézetekkel – szintén lehető-
séget biztosított a kiállítás 
megnyitója. És hogy miért 
tarthatjuk eredeti alkotónak 
Nyiri Istvánt? Mert elismert, 
egzakt építészmérnöki tevé-
kenysége után – nyugdíjas-
ként – a világ jelképes tar-
talmakat is hordozó épített 
örökségét művészi szabad-
sággal, emlékképszerű vízi-
ókban láttatja. Így az egykor 
számára csak műszaki pon-
tossággal elképzelhető épüle-
tek körvonalai szinte lebegő 
finomságúak. Formailag pe-
dig megtalálta ehhez a tollrajz, a grafika 
és az akvarell keverékéből kialakított sajá-
tos, egyéni kifejezésmódját. De a tájképek 
pasztell árnyalatai mellett például Promé-
theusz és az Etna tüzének színkavalkádját 
is hatásosan ábrázolta. 
    Színesebbé és emlékezetessé tették e meg-
nyitót (kiállító vendégünk szépszámú kísé-
rői közül) unokahúgai, Her d liczka Csilla és 
Márta is. Magas színvonalú zongorajátékuk 

szinte külön kis meglepetés-hangversennyel 
is megajándékozta a jelenlévőket.
 Nyiri István egyéniségének kétarcúsága, 
reál és humán érdeklődésének szerencsés ta-
lálkozása abban is tetten érhető, hogy ahol 
építészként alkotott – például Pannonhal-
mán vagy Gombán –, szívesen tér vissza 
kiállítóként is. Jó, hogy nagy távolságokat 
bejáró útjai Monorra is elvezették.                     

Bolcsó Gusztáv

Monori Pincefalu Kövidinka sor
www.kultpince.hu • Tel.: (20) 570 0449

Bálint Rezső 
vendége
Csengeri Attila  
musical-, és operettszínész
Jegyvásárlásra csak elővételben van lehetőség! 

2013. november 23.  
szombat, 18 óra

Zenés • Mesés • Borozós

Arany ászok 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . 185 Ft
Hell energiaital minden ízben  . . . . . . . . . 149 Ft
Kenyér 1 kg szeletelt . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Ft
Tészták 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Ft
Gyermelyi tészták többféle . . . . . . 325–385 Ft-ig
Milka csokoládék 10 dkg . . . . . . . . 220–275 Ft-ig
Balaton szelet  2 db-tól (a készlet erejéig)  . . .69 Ft

Havi akcióink:

Házi tej 1 l  . . . .180 Ft
Csak a Faház ABC-ben

Vásártéri 

ABC
FAHÁZ 

ABC

További akcióink az üzletekben

Friss zöldségek minden nap

Monor, Jászai  
Mari tér 1-ben.

Monor, Kossuth 
Lajos u. 139.

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



Október  |  2013. 10. 29. Monori Strázsa  |  13

Programok

Hirdetés

November 4. 10 óra, 
Vigadó emeleti oktatóterem
Szülésre felkészítő tanfolyam 
a Védőnői Szolgálat szervezésében 

November 4. 14 óra, 
Vigadó emeleti galéria
Mesesarok műveinek kiállítása

November 7. 17 óra, Vigadó
Monori Ufo Klub összejövetele 
Tervezett témák: aktuális esetek át-
beszélése, dokumentumfilm meg-
tekintése. Minden régi és új klub-
tagot szeretettel várnak

November 8. 18 óra, Vigadó
Pokoli és angyali történetek
Vujity Tvrtko előadása

November 9. 14 óra, Vigadó díszterem
Közös Út Cukorbetegek 
Egyesületének összejövetele

November 9., Művelődési Ház
Márton-napi újborünnep
A Monor Környéki Strázsa 
Borrend szervezésében

November 10., Művelődési Ház
Jótékonysági előadás
A Máltai Szeretetszolgálat 
szervezésében

November 16. 14 óra, 
Művelődési Ház
Nagycsaládosok Monori 
Egyesületének taggyűlése

November 16. 16 óra, Vigadó díszterem
Ünnepi koncert az adventi 
készülődés jegyében
Szimfonikus zenekari művek fú-
vószenekari hangszereléssel a Ve-
csési Fúvószenekar előadásában

November 16. 17 óra, Művelődési Ház
Jeles napok – jeles táncok
Táncház a Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület szervezésében

November 17. és 24. 17 óra,  
Művelődési Ház
MAYA
Revü-operett a Merlot  
társulat előadásában

November 22. 19 óra, Vigadó díszterem
Angyali üdvözlet
Kruchió László és Pásztor Piros-
ka adventi kiállításának megnyitója
A kiállítás november 29-ig látogatható

November 29. 16 óra, Művelődési Ház
Véradók napja
A Vöröskereszt monori  
szervezetének szervezésében

December 1. 16 óra, Szent István tér
Első adventi gyertyagyújtás
Közreműködnek  
a monori egyházak kórusai.

December 6., Vigadó díszterem
Miklós-napi operettgála
Oszvald Marikával

Információ, jegyrendelés: www.
vigadokft.hu, telefonon: 06-29/413-212,
e-mailben: vigado@vigadokft.hu

2013. NOVEMBER–DECEMBER

A Vigadó programjai 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 zöldségüzlete 
az állomásnál, Lángos sütő a Kis-
tói úti körforgalomnál, az iskola 
titkárságán (06-29/611-580).
 A bevételből az iskola di-
ákjait támogatja a szülői 
közösség. 

Figyelj-Rajzolj-Nyerj!
A Gemini Televízió Mesesarok adásában 
több éve már, hogy a mesékhez feladato-
kat kapnak a gyerekek. A beküldött pálya-
művekből nyílik kiállítás 2013. november 
4-én 14 órakor a monori Vigadó emeleti 
kistermében. A szervezők mindenkit sok 
szeretettel várnak a megnyitóra.

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. 

Advent Parndorf és Bécs 
2013. 12. 07.   
Advent Bécsben csokigyár-látogatással 
2013. 12. 21. akció nov. 9-ig, 

Felszállás: Gyömrő, Maglód, Vecsés, Budapest, Budaörs
Caterina Travel
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 81. 
www.caterina.hu
Tel.: 06-20/936-0502

Buszos utak  
gyömrői indulással

5  999 Ft/fő

5  500 Ft/fő

    Nefrit Szalon

Monor, Virág u. 34.• 06-30/731-89-66
www.nefritszalon.hu

Csontkovács: Palkó István 06-70-394-82-80
Fodrász: Rigó Judit 06-30-396-13-37
Kozmetikus: Tóth Boglárka 06-20-207-27-71
Masszőr: Szabó Andrea 06-20-222-98-30

Műkörmöst és fodrász társat keresünk.

Csontkovács 
és új masszőr a Nefrit szalonban!
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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.

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
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Egész évben 
szeretettel  

várjuk  
kedves  

vendégeinket 
és  

vásárlóinkat  
a monori  
Belvárosi  
sétányon!

Belvárosi sétány

Szépítőműhely  
             és szolárium

Amennyiben szívesen csatlakozna üzleteink sorához kiadó helyiségek 
(irodák, üzletek) után a 06-29/572-782-es számon érdeklődhet.

MARKET CENTRAL
Őszi vigadalom a Passzázson
Bár a szőlőtőkék és a boroshordók hiányoztak, mégis könnyen szüreti han gu-
latba kerültek, akik ellátogattak a Market Central őszi családi napjára. A ren-
dezvényen bordalokkal tarkított közös táncra invitálta a látogatókat a Monori 
Strázsák Néptáncegyüttes, a alpalávalót pedig a Kalapos Folk Band húzta.

Az idei ősz egyik legmelegebb napján a 
már megszokott útvonalon újra elin-
dult a kisvonat a Market Centralon. 

Az útvonalat most is kis faházállomások 
sza kították meg, ahol ezúttal a térség kéz-
műves remekeit – almalekvárt, almasajtot, 
biogyümölcsleveket, gyógynövény-eszenciá-

kat, különféle mézeket és méhészeti termé-
keket, illetve monori borokat – kóstolhatott 
végig a közönség. A faházaknál többféle 
őszi témájú kézműves foglalkozás 
fogadta a gyerekeket, míg az aka-
dálypályás ugrálóváraknál ügyes-
ségüket próbálhatták ki.

 Az ételudvar melletti Fő téren 
egész délután nagy volt a jövés-me-
nés, sokan a vonatra, míg mások 
az arcfestésre várakoztak. Amíg a 
család egyik tagja sorbaállt, ad-

dig a gyerekek csillámtetoválást kap-
tak, vagy a Líra könyvesboltba térhettek be, 
hogy a játszószőnyegen megpihenve mesét 
hallgassanak és zoknibábot készítsenek.
 A különböző játékokat egyszeri, 100 Ft-os 
karszalag megvásárlásával lehetett igénybe 
venni. Az így befolyt összeg egészét bevá-
sárlóközpontunk a XVIII. kerületi Szenczi 
Molnár Albert Református Általános Isko-
la Gyermekeiért Alapítványának ajánlotta 
fel, melyet az iskola táboroztatásra fog fel-
használni.
 Amíg a délután nagy része a gyerekeké 
volt, addig a felnőtteket az üzletek számos 
kedvezménnyel és meghosszabbított nyit-
va tartással várták az éjszakai vásár kere-
tében.
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Angol, francia, német korrepetálás. Szerezzen 
használható nyelvtudást. Vizsgára való felkészítés. 
Számlát adok! Tel.: 06-30/725-1672

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

Kiadó Monor központjában 20 m2-es  felújított 
helyiség üzletnek irodának! Azonnal beköltözhető. 
Érd.: 06-30/472-5616

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

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

Lady 6 típusú 120 kg-os önsúlyú, 600 kg összsú-
lyú 2000 évi, 2x1 m-es, teljesen felújított utánfutó, 
80 ezer Ft-os irányáron eladó. Tel.: 06-1/280-3754

Apróhirdetés

Ajánló

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: 

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

2013. november 9.

szombaton 19 órától

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.hu

WWW.PATRIATAKAREK.HU

TAKARÉK SZÁMLABETÉT

Érdeklődjön fiókjainkban: Abony, Albertirsa, BUDAPEST VI., XVI., 
XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Csömör, Dánszentmiklós, 
Ecser, Gomba, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, 
Kocsér, Maglód, Mende, Monor, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, 
Nyársapáti, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, 
Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés
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MEGLEPŐ? TÉNYLEG 4,40%!
Őszi betételhelyezés a PÁTRIA Takarékszövetkezet 
fiókjaiban. Akár 4,40% (EBKM: 4,40%) kamat 
a 2013. október 21. és november 8. között 
elhelyezett új betétekre.*

* Az akcióban csak a 2013. október 21. – november 8. között nyitott, 6 hónapos lekötésű Takarék 
Számlabetétek vesznek részt. Az akció időszakában nyílt betétekre a kamat 2014. február 28-ig 
a mindenkori Hirdetmény szerinti kamat + 1,00%. Az akciós számlanyitás lehetősége és a +1,00%-
os kamat kizárólag új betét elhelyezése esetén érvényes. Új betétnek tekintjük adott ügyfél ösz-
szes betéti számlájának 2013. szeptember 30-i egyenlegéhez képest az akciós számlalekötés 
napjához viszonyított növekedését.  2014. március 1-jétől az akció időszakában 
nyitott Takarék Számlabetétek kamata megegyezik a „PÁTRIA Takarék Számla-
betét” Hirdetményben meghirdetett kamatokkal. A tájékoztatás nem teljeskörű, 
a mindenkori Hirdetmény szerinti kamatokat a PÁTRIA Takarék Számlabetét Hir-
detménye tartalmazza.

   Nerges  Hotel Albion Éttermébena

Asztalfoglalás:  
06-29/410-758,  
info@nyergeshotel.hu
www.nyergeshotel.hu 

Márton napi LIBALAKOMA  
élőzenével, Strázsa hegyi újbor kóstolás

November 09-11.

2200 Monor, Hegyessy tanya 3. 
(a 4 számú főút 36. km-nél Csévharaszt felé).



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. /# 189 Ft   /  179 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.  /# 159 Ft   / 149 Ft
HB sör  0,5 l dob.   159 Ft
Barley gold sör  0,5 l dob.   119 Ft
Borsodi  0,5 l dob. /# 179 Ft   /  169 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
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    179 Ft
Tejszínhab 250 ml  db/# 249 Ft   / 229 Ft
Milka csokoládé 100g 20 db-tól    169 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
Pur mosogató 900 ml   299 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 #   419 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   95 Ft
Étolaj 1 l /12 db/36 db                     349  Ft 339 Ft / 319 Ft
Vénusz étolaj 1 l   419 Ft
„B” rizs 1 kg   179 Ft-tól
Kutyatáp 10 kg       1590 Ft
Macskakonzerv 415 g #   89 Ft-tól
Fincsi kutyatáp 3 kg   529 Ft
Kutyakonzerv 1230 g  többféle #   229 Ft-tól

# j
el 

=
 ka

rto
n, 

re
ke

sz

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.


