
Áldott karácsonyt  
kívánunk minden kedves  
olvasónknak!

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXIII. évfolyam 11. szám • 2014. december 2. 

Régi-új vezető 
a bölcsődénél 3.    old.

Teljes létszámmal 
működnek 
a bizottságok 3.  old.

Átadták a 
munkaterületet 
a vízműtelepen 3.  old.

Isten éltessen 
Szterényi! 8.  old.

Gondolatok a 
téli időjáráshoz 10.  old.

A deáki  
hagyományok 
méltó monori  
folytatója 12.  old.

Rongypokróc 
és csodaszappan 7.  old.

Monori sikerek 
az emlékversenyen 14.  old.

Evés közben jön 
meg az étvágy
Monor NBIII-as labdarúgócsapata a 
2013–2014-es idényben az Alföld-csoport 
ezüstérmes helyéről a kiesés szélére jutott 
az átszervezett Közép-csoport remélt 
középmezőnye helyett. A 2014–2015-ös 
bajnokságnak új edzővel és új játékosokkal 
nekivágó Monori SE az őszi idényzárás után 
márjobban örülhetett, hiszen az eredeti 
célkitűzést sikerült megvalósítania. Az utolsó 
meccs mégis kissé keserű szájízt okozott. 

Folytatás a 14. oldalonFo
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Akciós árak  december 10-től 22-ig.

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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Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
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!

KIEMELT AJÁNLATUNK

Sertéscomb

Ft/kg

1049,-Szeletelt
bacon
0,5 kg

Ft/db

699,-

Füstölt
csülök

Ft/kg

990,-

Juhász
virsli

Ft/kg

990,-

Erdei  
vargányás 

gomba-
keverék Ft/kg

Tyúk, kakas

Ft/kg

690,-Tengeri 
halfilé

gyf.
Ft/kg

890,-

Bébipulyka
gyf.

3,8 kg
Ft/kg

1599,-

Hajdúsági
kolbász

Ft/kg

890,-

Tintahal tuba
gyf.

Ft/kg

1690,- Pulykamell-
filé

Ft/kg

1490,-

Ft/kg

1190,-Csirkemell-
filéEgész 

csirke

Ft/kg

599,-Sertés
hosszúkaraj

Ft/kg

1150,-

Hízott 
kacsamáj

gyf.
Ft/kg

3990,-Hízott
libamáj

gyf.
Ft/kg

4990,-

1490,-
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Fazekas Józsefnét bízta meg a képviselő-
testület a monori bölcsőde vezetésével. Az in-
tézményt jelenleg is vezető Fazekasné pályáza-
ti anyaga formailag és tartalmilag is megfelelt a 
meghirdetett állás követelményeinek. 
 A vonatkozó kormányrendelet értelmében 
a pályázót személyesen is meghallgatta egy 
szakmai bizottság, a véleményezésben Acsai-
né Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesü-

Régi-új vezető a bölcsődénél

Utcanévváltozás

Új kerékpártárolók az intézményeknél

Október 30-án hozta létre a képviselő-testület 
az önkormányzat szakbizottságait. A 2019-ig tar-
tó ciklusban új struktúrában, három bizottságban 
látják el feladataikat a testület tagjai, kiegészülve a 
külsős bizottsági tagokkal, akik személyéről a nov-
emberi ülésen döntött a testület. November 20-
tól a városfejlesztési és pénzügyi bizottság külsős 

– nem képviselő – bizottsági tagja lett Bokros Ti-
bor és Bali Gusztáv, a jogi és közbiztonsági bizott-
ság pedig Balog Imre Áronnal egészült ki, az em-
beri erőforrások bizottságába pedig Bokros Attilát 
és Sajti Zoltánnét delegálta a testület. A jelölteket 
egyhangú szavazattal támogatták a képviselők. N. 

Teljes létszámmal 
működnek 
a bizottságok

letének elnöke is közreműködött. A szakmai vé-
lemény szerint a benyújtott program a pályázó 
jelentős szakmai tudását, tapasztalatát tükrözi 

– derült ki a képviselő-testület elé terjesztett írá-
sos anyagból.
 A város vezetése támogatta Fazekas Józsefné 
megbízását, így az intézmény jelenlegi vezetője 
2015. február 1-jétől 2020. január 31-ig töltheti be 
a bölcsőde vezetői tisztségét. V.

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testü-
lete 2014. október 22-én és november 20-án 
megtartott testületi ülésein megalkotta és ki-
hirdeti következő rendeleteit:
 27/2014. (X. 27.) számú rendelet Monor Vá-
rosi Önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról.
 28/2014. (XI. 21.) számú rendelet Monor Vá-
rosi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. 
számú módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének tel-
jes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek szöve-
ge a Városi Könyvtárban megtekinthető. A ren-
deletek egységes szerkezetbe foglalt szövege, 
a testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei 
már olvashatók és letölthetők a www.monor.
hu honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tá-
jékoztatásról is értesülhet a város lakossága. A 
képviselő-testület nyilvános üléséről a GEMINI 
TV minden esetben felvételt készít, amelyet az 
ülést követő második szombaton a Williams TV 
csatornáján figyelemmel kísérhetnek.   nfo

Kihirdetett rendeletek

Az önkormányzat közterületek elnevezésé-
ről és a házszámozás szabályairól szóló rende-
lete szerint a település közigazgatási területén 
nem lehet több azonos elnevezésű közterület, 
kivéve, ha azok egymással szomszédosak,  
de különböző helyrajzi számon szerepelnek.  
Az ingatlan-nyilvántartásban két esetben fordult 
elő azonos elnevezés: a  Bajcsy-Zsilinszky utcá-
ról nyíló Malomhegy utca és a Bercsényi utcáról 
nyíló azonos nevű közterület, továbbá a Cinka 
Panna utca nem felelt meg a rendeletben elő-
írtaknak. A képviselő-testület a szabályozásnak 
eleget téve a monori 7448 helyrajzi számú Ma-
lomhegy utca és a 6976 helyrajzi számú Cinka 
Panna utca közterületek nevét Thököly Imre ut-
cára változtatta.  nfo

Növelni kívánja a képviselő-testület az ön-
kormányzati intézményeknél található kerék-
pártárolók számát. A beruházás megvalósulá-
sa esetén a Kossuth Lajos utcai óvodában 30, 
a Napsugár óvodában 30, a Szivárvány óvodá-
ban 15, a Petőfi óvodában 30-40, a Tesz-Vesz 

Pályázat útján keresik az új gyepmestert

Gombnyomásra érkezhet a segítség

Az állatok védelméről és kímélésről szó-
ló törvény szerint az önkormányzatok kötele-
ző feladata a település belterületén elkóborolt 
állatok befogása. Az állati eredetű mellékter-
mékek és az elhullott állatok tetemeinek elszál-
lításáról és ártalmatlanná tételéről az állat tulaj-
donosának kell gondoskodnia. 
 Amennyiben a tulajdonos ismeretlen a köte-
lezettség az önkormányzatot, közúton pedig a 
közútkezelőt terheli. 
 Monoron a feladatok ellátását a Szomorú 
Szív Kft. illetve a Kutya Mentsvár Állatmenhely 
Alapítvány képviselője, Herczig József gyepmes-
ter végezte. A kft. és az alapítvány feladata a 
város közigazgatási területén szabadon kóbor-

Csak semmi pánik címmel programot hir-
det a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűn-
megelőzési osztálya. Ebben ugyan nem vesz 
részt az 1982-ben azonos címmel vetített ma-
gyar film főhőse, Ötvös Csöpi (Bujtor István), de 
nem is a Balatonban 
elsüllyedt repülőgép 
roncsaiból kell kiemel-
ni a magyar királyi ék-
szereket tartalmazó 
ládikát. Ennek ellené-
re hasznos elképzelés-
ről van szó. 
 Az elgondolás sze-
rint a Monori Rendőrkapitányság illetékessé-
gi területén az önkormányzat által kiválasztott 
tíz személynek osztanak ki pánikgombbal és 
feltöltőkártyás vagy előfizetéses SIM-kártyával 
ellátott, segélyhívás kezdeményezésére alkal-
mas készüléket. Vészhelyzet esetén a gomb 

ló állatok befogása és őrzése, valamint a köz-
területeken elhullott állati tetemek begyűjtése, 
elszállítása és megsemmisítése. 
 Az önkormányzat és a gyepmester kö-
zött nem alakult ki megfelelő együttműködés, 
ezért a képviselő-testület pályázat útján keres 
új személyt a gyepmesteri feladatok ellátására. 
Az új gyepmester feladata változatlanul a Mo-
nor közigazgatási területén szabadon kóbor-
ló állatok befogása, őrzése, értékesítése, a köz-
területeken elhullott állati tetemek begyűjtése, 
elszállítása és megsemmisítése lesz. 
 A majdani gyepmesternek a telefonon, vagy 
levélben érkező bejelentésekre 24 órán belül 
reagálnia kell.  V.

megnyomásával indított segélykérő hívások a 
Pest Megyei Polgárőr Szövetség budaörsi köz-
pontjába futhatnak be, ahonnan továbbítják 
az illetékes helyi szervnek a jelzést. Arról még 
nem született döntés, hogy helyben kik in-

tézkednek, akár a he-
lyi polgárőrség tagjai 
vagy a település köz-
terület felügyelői is 
részt vehetnek a se-
gítségnyújtásban. 
 A program tervezés 
alatt áll, egyes elemei 
még képlékenyek, a 

megvalósításra még várni kell. A képviselő-tes-
tület a Monori Polgárőr Egyesülettel egyezte-
tett az akcióról és úgy döntött, hogy csatlako-
zik a kezdeményezéshez. Ezzel együtt a 10 fő 
részvételéhez szükséges forrást is biztosítja a 
Csak semmi pánik programhoz. VN

óvodában 30, a városi könyvtárnál 18 kerékpár 
elhelyezésére lesz lehetőség. 
 A kerékpártárolók kialakítására a Kövál Nonpro-
fit Zrt. nettó 773 ezer 220 forintos ajánlatot adott, 
melyet a képviselő-testület elfogadott. A forrást a 
testület a 2015. évi költségvetésben biztosítja. N.

„Tíz személynek osztanak ki pá-
nikgombbal és feltöltőkártyás 
vagy előfizetéses SIM-kártyával 
ellátott, segélyhívás kezdeménye-
zésére alkalmas készüléket”
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ÖNKORMÁNYZAT

Elkészült az önkormányzat háromnegyed 
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztató. A do-
kumentum tartalmazza a bevételek és kiadá-
sok alakulását, melyek a tervezett költségvetési 
előirányzatoknak megfelelően, az időarányos 
mérték alatt 71, illetve 70 százalékban való-
sultak meg. A bevételek és a kiadások egy-
aránt elmaradnak a előre kalkulált összegtől, az 
egyenlegben szerény féléves időarányos több-
let mutatkozik, amely részben a jelentős mér-
tékben visszafogott kiadásoknak is köszönhető. 
 Az önkormányzat feladatainak ellátását saját 
bevételeiből, adókból, más gazdálkodó szer-
vezetektől átvett bevételekből, valamint az ön-
kormányzatoknak szánt működési támogatás-
ból valósította meg. 
 A működési bevételek az időarányos mérté-
ket 24 százalékkal lépték túl, összességében 93 
százalékban teljesültek. 
 Az adók a tervezett mértéket meghaladva, 
90 százalék fölött teljesültek a háromnegyed 
év alatt, de azok egyes elemei éves bevételnek 
számítanak, így bizonyos adónemekből az év 
végéig már nem érkezik jelentős összeg. 
 Az önkormányzat kiegyensúlyozott műkö-
désének biztosításához, az intézmények fenn-
tartásához, a színvonal megtartásához, illet-
ve emeléséhez, a város fejlődésére betervezett 
beruházások megvalósításához elengedhetet-
len az adók beszedése, a hátralékos kinnlevő-
ségek csökkentése.  nfo

Egyensúlyban a gazdálkodás

November 20-án a csévharaszti út mellett 
lévő vízműtelepen átadták a munkaterületet 
a kivitelező RÉV Kft.–Duna ASZFALT Kft.-nek, 
ahol már elkezdődött az új vízkezelőépület és 
hozzá tartozó vasiszap-ülepítő medence épí-
tése. A hivatalos alapkőletételre december 11-
én kerül sor. 
 Ezzel a kivitelezési szakaszába érkezett az 
Ivóvízminőség javítása Monoron című projekt, 
amelyben nettó közel 753 millió forintból je-
lentősen javul Monor és Monorierdő vezeté-
kes ivóvízének minősége. A teljes beruházásra 
összesen nettó 653,7 forintot biztosított az Eu-

Hirdetés

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

TÉLIGUMI-AKCIÓ!
06-20/204-5962

Monoron a városközpontban (Kossuth L. u. 65-67.)
06-20/824-8823 • 06-30/395-4834

Szilveszteri mulatság 
19 órától virradatig!

2015.

Belépő 8  900 Ft/fő, amely 
korlátlan ételfogyasztást 
biztosít 8-féle ételből.
Vendégeinket 
Böszörményi Tibor 
élőzenéje szórakoztatja!

Vigadó étterem

Rántott hal
Kocsonya
Hidegtálak
Töltött káposzta
Sültes tálak
és az étlapunkon szereplő 
teljes kínálattal állunk kedves 
vendégeink rendelkezésére.

Karácsonyra 
ne süssön, ne főzzön, 
ne a konyhában töltse az idejét!

Halászlé elvitelre!

             

          

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 háztól házig szállítással.

    Magócsi Ruhatisztító

rópai Unió és a magyar állam, a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében. 
 A teljes beruházás jövő év közepére valósul 
meg. A projekt fontos részét képzi a meglévő víz-
vezeték-hálózat mechanikai tisztítása is, így a be-
ruházás végére valamennyi monori és monorier-
dői csapból közel ásványvíz minőségű víz folyhat. 
A tisztítási munkák előre láthatóan némi kényel-
metlenséggel is járnak majd. Időszakonként elő-
fordulhat, hogy a vezetékes víz színe megváltozik 
azon fogyasztóknál, akik közelében éppen a tisz-
títási munkák folynak, emellett útlezárásokra, for-
galomelterelésekre is számítani lehet.  PJ. 

Átadták a munkaterületet 
a vízműtelepen
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KÖRKÉRDÉS

OTT LESZ A VÁROS  
karácsonyi programjain?
Áldott, békés karácsonyt 
kívánunk olvasóinknak!

Hirdetés

Kónya József

Német Bálint

Lukácsi Dávid

Kókai Ildikó

Molnár ZsuzsannaHorváth Ferencné

M áskor is gondoltunk már 
ilyesmire kérdezősködés 
közben, de kollégám most 

először mondta ki hangosan:
 – Elmegyünk egymás mellett, és 
fogalmunk sincs róla, milyen nehéz 
sorssal küzd az az ember, akivel az 
imént egy pillanatra egymásra néz-
tünk, vagy csak elhaladtunk mellette, 
alig észrevéve őt.
 Az ok, ami ezt a megjegyzést 
most napvilágra hozta az volt, hogy 
miközben meg-megálltunk beszél-
getni a járókelőkkel, néhány röpke 
percben több olyan családi dráma 
is tudomásunkra jutott, ami majd-
hogynem zavarba hozott minket.
 Talán maga a kérdés, a karácsony 
emlegetése idézte elő, hogy ezúttal 
többen megosztották velünk gond-
jaikat is, mint máskor. Már benne van 
a levegőben az ünnepi készülődés, 
de sajnos vannak, akiknek több jut 
nehézségből, mint örömből. 
 Az egyenes tartású idős úr, Kó-
nya József személyében barátsá-
gos beszélgetőpartnerre leltünk, aki-
nek el sem akartuk hinni az életkorát. 
Azt gondoltuk hatvanas éveiben jár-
hat, ám kiderült, hogy a nyolcvana-
dikat is öttel meghaladta. Amikor ezt 
a tudomására hoztuk, azzal hárította 
el, hogy némelyik almán sem látszik, 
hogy belül mi rágja, azt csak maga 
az alma tudja. Ezzel indokolta azt is, 
hogy nemigen szokott részt venni a 
város adventi, karácsonyi programja-
in sem, legfeljebb ha séta közben né-
melyikbe belebotlik. A felesége ágy-
hoz kötött súlyos beteg, az utóbbi 
években több műtéten is átesett.  

Az ünnepeket mellette tölti majd, 
családi körben – tudtuk meg –, de 
koránál fogva sem kívánkozik már 
társasági eseményen részt venni.
 Német Bálint életvidám, jókedvű 
fiatalembernek látszott a kerékpár-
ja mellett, ám amikor megszólítot-
tuk kiderült, hogy az ő ünnepnap-
jai sem lesznek felhőtlenek. Szabolcs 
megyéből költözött Monorra a csa-
ládjával tizennégy éve – mesélte. Ak-
koriban fönt laktak a Strázsahegyen. 
Később sikerült eladniuk a pincét és 
beljebb vehettek lakást maguknak. 
Szülei azonban időközben meghal-
tak, ők ketten maradtak súlyosan be-
teg bátyjával, akivel egymást ápol-
ják, egymásnak segítenek, hiszen 
ő maga is annyi betegséggel küzd, 
hogy kórházról kórházra jár.
 Ám amikor itthon van, és köny-
nyebben érzi magát, benéz a város 
közös ünnepeire. Tavaly is ott volt a 
templomkertben a pásztorjátéko-
kon, és a gyerekeknek tartott progra-
mokban is szívesen elgyönyörködik 
– tudtuk meg.
 Lukácsi Dávid több időt tölt Né-
metországban, mint monori ottho-
nában. Hentesként dolgozik kint, öt-
hetenként jár haza. Karácsonykor 
25-én reggel ér haza, de 26-án haj-
nalban már indul is vissza. Épp csak 
annyi ideje lesz, hogy megcsókol-
gassa a felségét és a gyerekeit, átad-
ja a kint vásárolt ajándékokat, és már 
fordulhat is – mesélte beletörődve. 
Azért annyit még megtudtunk, hogy 
a kinti utcák is ünnepváró díszbe öl-
töztek már, bár Lukácsi Dávidnak ott 
sem igen jut ideje sétálgatni.
 Kókai Ildikó és Molnár Zsuzsan-
na is barátságosan elbeszélgetett 
velünk. Ugyanaz a véleményük a ka-
rácsonyi programokról is: nincs ide-

jük tervezni és ellátogatni ezekre, le-
gyenek bármily hangulatosak. A 
munkájuk ugyanis olyan, hogy nem 
tölthetnek minden ünnepnapot a 
családjukkal. Amelyiket viszont igen, 
azt szeretnék maradéktalanul velük 
együtt eltölteni. 
 Kókai Ildikó úgy gondolja, a kará-
csony meghitt, családi ünnep, nem 
társasági esemény neki nem hiány-
zik ilyenkor semmiféle program. Mol-
nár Zsuzsanna pedig úgy vélekedett, 
a rokonok szinte egész évben nem 
érnek rá találkozni egymással, hát 
legalább karácsonykor igyekezzenek 
ápolni a családi kapcsolatokat. 
 A két hölgy abban is egyetértett, 
hogy a városközpont karácsonyi dí-
szítése nagyon szép, öröm ilyenkor 
megfordulni a sétálóutcában
 Hasonlóképpen vélekedett Hor-
váth Ferencné is, akitől azt tudtuk 
meg, hogy bár ő sem tartja számon 
az adventi és karácsonyi ünnepi ese-
ményeket azért, ha úgy adódik, és a 
főtéri séta közben összefut eggyel-
eggyel, azt nagyon szívesen végig-
nézi. Egyébként is kellemes ilyenkor a 
városban sétálgatni, hiszen a díszkivi-
lágítás, a karácsonyi pavilonok szinte 
ráhangolják a járókelőket az ünnepre 
– vélte Horváthné, aki szerint ha még 
a hó is esne, az még inkább erősíte-
né ezt az oldott, karácsonyváró han-
gulatot. K. Zs.

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.
Gépjárművezető-képzés

Számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség.

Tanfolyamok legközelebb januárban indulnak.

Kellemes Karácsonyi ünnepeKet KívánunK!

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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TÖRTÉNELEM

Generációk nevezték így az első világháború idősza-
kát. Szinte minden családnak – a történelemkönyvek 
szá raz adatai helyett – sokat szenvedett ro ko naikat, 
személyes tragikus veszteségeiket jut tat hatta eszébe 
az embert embertelenné tevő öldökléssorozat 
kez detének centenáriuma. A Mono rért Baráti Kör 
november 3-án igé nyesen megszervezett ren dez-
vénnyel hívta közös emlékezésre az érdek lő dőket. 

Felkérték Oláh Szilvesztert, hogy 
az általa két évvel ezelőtt res-
taurált I. világháborús katona-

szobrunk hiányzó puskáját pótolja. 
A nehezen formázható homokkő-
anyagból ez el is készült. A művész 
azt vallja, hogy szeret az idő ellen 
dolgozni, helyreállítani az idő által 
pusztítottat. Kutatásai – például köz-
vetlenül az átadás után készült ere-
deti képeslap – alapján bizonyíthat-
ja, hogy a szuronypuskás katonaalak 
másik kezében, az elterjedt tévhittel 
ellentétben, sem kard, sem tőr, sem 
gránát nem volt, csupán ökölbe 
szorította kezét. A kiegészített szo-
bor koszorúzó újraavatását – a fő-
rendező Horváth Mária szavain kívül 
– vers, katonadal és együttes ima 
tette méltó hangulatúvá. Utána a Vi-
gadóba invitált érdeklődők a nagy-
teremben, kifejező összeállítás se-
gítségével élhették át újra e nehéz 
korszak lélektani hatásait. Az elhang-
zott visszaemlékező beszéd is a kor 
költői, és az előadó, Bolcsó Gusztáv 
világháborús helyszínek emlékmű-

veihez kötődő szubjektív gondolatai 
által vált személyesen átérezhető-
vé. Mindennek még szemléleteseb-
bé tevő fontos része lett a tárgyi em-
lékekből rendezett sokszínű kiállítás. 
Köszönet illeti azt a 21 családot, akik 
megőrzött emléktárgyaikat rendel-
kezésre bocsátották. 
 Szikora György és barátai korabe-
li fegyvergyűjteménye például ki-
mondottan nagy érdeklődést keltett. 
Most is patinásak voltak Simorka Sán-
dor míves világháborús plakettjei. Sol-
tész Péter és Kiss Attila konkrét monori 
adatokat tartalmazó képeslapgyűjte-
ményének tablóit is érdemes volt ta-
nulmányozni. Érdekes volt összevetni, 
hogy a bevezető előadásban említett 
Przemysl második ostromára hogyan 
reagált versében a katonaköltő Gyó-
ni Géza, és mit írt erről haza, Monorra, 
ott harcoló katonánk, a hadicenzúra 
körülményei között.
 Emelte e kiállítás színvonalát 
Kruchió László nem először felaján-
lott eredeti, különleges díszítő-
munkája is.  B.G.

Hirdetés

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 120 Ft/m2 ártól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

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

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben az ebek mikrochippel 

történő megjelölését és a veszettség elleni védőoltás beadását  
– akár egyidejűleg – egész évben folyamatosan végezzük. 

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Nyitva: H–P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  www.memobike.hu

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

KeréKpár center
Minden kedves  

vásárlónknak  

boldog karácsonyt  

és sikerekben  

gazdag új évet  

kívánunk!

KARÁCSONYI KERÉKPÁRVÁSÁR!
Készleten lévő kerékpárok  

5%, 10% kedvezménnyel!
                      Akciós időszak: 2014. december 1-jétől december 23-ig 

EMLÉKEZÉS 
a Nagy Háborúra

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

    Szem Írisz 

   Optika üzletek ÖN DÖNT!

Multifokális lencséjét most 

25% kedvezménnyel, 

vagy ingyen munka- 

szemüveglencsével kéri?

Részletek az üzletben!

   Nézzen be, 

érdemes!

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011   Nyitva:  

H: zárva, K-P: 9-17, Szo: 9-12

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558 Nyitva: H, K:  

830 -17,  Sz, P: 830 -1230 , Cs: 830 -14-ig

Megváltozott nyitva tartások

Egészségpénztári és bankkártyás 

fizetési lehetőség! Erzsébet-utalvány 

elfogadóhely!
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Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Cím: Monor, 
Kistói út 120.

Telefon: 
06-29/415-176  

nyitva: 
H–P: 8–17 
Szo: 8–12

ÉPüleT-
gÉPÉSzeTi 

szerelvények 
boltja

Hi
rd

et
és

Ha van most a városban az advent jegyében 
rendezett program, ami valóban a szeretetről 
szól, akkor az az ipartestület székházában a 
kézműves klub tagjainak munkáiból összeállított, 
karácsonyig látogatható bemutató.

Rongypokróc 
és CSODASZAPPAN

KÖZÖSSÉG

A z itt látható horgolt, kötött, 
szőtt és fonott, ragasztott, 
hajtogatott darabok mind-

egyikén szinte kézzel foghatóan 
érezni, mennyi gondossággal és 
szeretettel készítették őket. Nem 
véletlenül hiszen majdhogynem 
meg is címezték őket: ez a falisző-
nyeg az unoka ágya mögé készült, 
a keresztszemes kis tokba a nagy-
mama szemüvege kerül, a falikép a 
nagynénikéé lesz, a karácsonyfadí-
szeknek a gyerekek örülnek majd, a 
hímzett karácsonyi lapokat a jó ba-
rátok kapják...
 Ezért adják kézről kézre a monori 
kézművesek kiállításait a környező, 
sőt a távolabbi települések. Emiatt 
térnek haza díjakkal mindenhon-
nan. Érzelmek vannak ugyanis az 
alkotásaikban, még ha nem is kép-

visel mindegyik művészi értéket. És 
amiből ennyire árad a szeretet, azt 
muszáj viszontszeretni.
 Mint Darázsi Dánielné papír-
ra hímzett, leheletfinom képe-
it, üdvözlő kártyáit. Vagy Gyarmati 
Elekné foltvarrással alkotott, szí-
nes, vidám textiljeit. Gattyán Jó-
zsefné kézzel formált, bűbájos kará-
csonyfadíszeit, amelyeknek láttán 
az ember úgy érzi, mindjárt előse-
reglenek a paraván mögül a Diótö-
rő mesebalettjének szereplői. Bo-
ros Odett különös bájú ékszereit, a 
gobelineket, a csodaszappanokat…
 Többször kell ide visszamenni, 
hogy azt is észrevegye a látogató, 
amit első alkalommal a süteménykí-
nálós, roppant kedélyes, közvetlen, 
mondhatni családias összejövete-
len elmulasztott szemügyre venni. 

De sokadszorra is meleg barátság-
gal fogadják, ez ugyanis alapjára-
ton egy ilyen klub. Amelynek tag-
jai biciklivel viszik be a varrógépeket 
a kiállítóterembe, mert asztalterítő-
ket kell varrni gyorsan, hadd legyen 
még vonzóbb a hely. És örülnek a 
másik sikereinek és őszinte öröm ül 
a szemükbe a legszerényebb elis-
meréstől is. Tudnak szeretni.
 Miközben persze sikereket is 
aratnak. Most például a Hungex-
po kézműves pályázatára bekül-
dött karácsonyfáikkal harmadik 
helyezést értek el. Húsz ilyen kará-
csonyfa versenyezhetett az ország-
ból összesen, köztük volt a mono-
riak mindhárom pályamunkája. Pár 
napig ott lesznek a vásárváros ka-
rácsonyi pavilonjában, aztán visz-
szahozzák őket az ipartestületi kiál-
lításra, ott láthatók karácsonyig.
 És ott lesznek a kiállítóteremben 
a kézművesek is, egymást vált-
va, hogy a remélhetőleg mind na-
gyobb számban érkező gyereke-
ket megtaníthassák rá: az ember tíz 
ujja nem csak a számítógépes kla-
viatúra nyomkodására alkalmas. 
Lehet azokkal más csodákat is te-
remteni. 
 A kiállítás naponta 9-től 16 órá-
ig tekinthető meg az Ipartestület 
székházában. Gyermekcsoportok 
látogatását Zsíros Sándorné klubve-
zetővel a helyszínen lehet egyez-
tetni.  K. Zs.

JAG SZALAGAVATÓ 2014.

Gimnáziumunk történetében november 15-én volt a 60. 
szalag avató rendezvény.  „Ifjú vagy s minden elérhető, 
ha van benned bátorság, remény s szeretni erő.” 

E z a Goethe-idézet fogadta a 
szülők büszkeségére immár 
felnőtté serdült ünnepelteket. 

 Mérföldkő ez a diákok életében 
– kezdte köszöntőjét Balatoniné Sárosi 
Márta igazgató, ezúttal egyszersmind 
végzős fiának édesanyjaként is.
 A búcsúztató 11.-es évfolyam Élet-
korok című műsora újszülött koruk-
tól idézte fel útjukat – nagy tetszést 
arató vetített képekben is –, mosta-
ni fordulópontjukig, a „kinőhető” vi-
lágtól a „kinőhetetlenig”. Zenés-da-

los összeállításukban diáktársaik ezt 
olyan felszabadultan átélt, magas 
színvonalon adták elő, ami a nagy-
számú közönségnek is maradan-
dó élményt jelenthetett. Az öt- és 
hatévfolyamos, humán és reál gim-
náziumi, illetve közgazdasági szak-
középiskolai osztály 165 végzősére 
tűzték fel társaik az itt eltöltött diák-
éveket jelképező szalagot. A szép, 
ünnepélyes hangulatú hivatalos 
rész után pedig az következett, ami-
re a felszalagozottak hónapok óta lá-

zasan készültek és amit valószínű-
leg sohasem felejtenek el: a táncok, 
amelyben igazán megmutathatták 
magukat és összekovácsolódott osz-
tályközösségüket. 
 Az elegáns nyitó évfolyamkerin-
gőt ötletes osztályprodukciók kö-
vették. Varázslatos tánc-időutazást 
rendeztek, amelyben a szoknyás 
skót és a bajor sörtáncon át eljutot-
tak a szatmári verbunkos hagyomá-
nyig, de még az életre kelt játékok 
éjjelét is megidézték. A záró közös 
bécsi keringő után a végzősök szü-
leiket is felkérték egy táncra, együtt 
örülve az iskola és a család szép ün-
nepnapjának.
 És hogy miért teszik mostanában 
ezt a rendezvényt itt a megszokott-
nál korábbi időpontra?
 Azért, hogy e diákok ezután már 
csak az érettségi felkészülésre kon-
centrálhassanak.
 Az igazgatóasszony ezért is zár-
ta beszédét az életbe kilépni ké-
szülőknek szánt útmutató József 
Attila-idézettel: „Álljuk helyünket 
emberül/Ki küzd megél, más el-
merül”.   B.G.
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OKTATÁS

A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola az idei tanévben 
ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját. Ebből 
az alkalomból cikksorozatot indítunk, melynek keretében 
bemutatjuk olvasóinknak az intézmény múltját és jelenét. 

Isten éltessen SZTERÉNYI!

Hirdetés

A nnak ellenére, hogy a Szterényi épülete a 
város szélén helyezkedik el, az iskola szer-
vesen beépült Monor és térsége életébe. 

Az ország különböző részeiről érkező pedagógu-
sok egyéniségükkel, az iskola színjátszó csoport-
ja élvezetes előadásaival, a végzett diákok pedig 
szakértelmükkel járulnak hozzá településünk ér-
tékeihez.

 Ugye sejti, kedves olvasó, hogy hosszú út ve-
zetett idáig? A szálak a XIX. század második felé-
be nyúlnak vissza, amikor megszervezték az intéz-
mény elődjét, a monori iparos inasiskolát. Mivel a 
diákok napközben dolgoztak, a tanítás esténként 
és vasárnaponként volt. Az intézmény megbízott 
igazgatója, Bobory János több évtizeden keresztül 
segített a tanoncoktatásban.

 Az iskola életének 
következő fejezete 
1960-tól 1973-ig tartott. 
Ekkor a budapesti 16. 
sz. Ipari Szakmunkás-
képző Intézethez tarto-
zott, igazgatója Hege-
dűs Ferenc volt. Czinege 
Imre, majd Károly János 
vezetése alatt az intéz-
mény a ceglédi Bem 
József Szakmunkás-
képző Iskola kihelyezett 
részlegeként vett részt 
az oktatásban. 
 A ’70-es években az 
iskola délutáni műszak-

ban működött az Ady Úti Általános 
Iskolában. Amikor az épülethez új 
szárnyat emeltek, a szakmunkás is-
kola átállt a délelőtti tanításra. Egyes 
osztályok az Adyban, míg mások az 
Ipar utcában tanultak, a tanárok pe-
dig ingáztak a két épület között. Ér-
dekesség, hogy 1987-től tíz éven 
keresztül itt dolgozott műszaki ta-
nárként Pogácsás Tibor, aki 16 évig 
Monor polgármestere volt, jelenleg 
államtitkár. 
 A Szterényi 1989-ben lett önál-
ló oktatási intézmény, egyelőre még 
205-ös számú Ipari Szakmunkás-
képző Intézet néven. Az igazgató 1991-től dr. Do-
bos György volt. Ekkoriban átalakult a választható 
szakmák köre: beindult a kereskedelmi szakok-
tatás, majd a pincér és a bútorasztalos képzés. A 
szakmák számának kiszélesedésével a tanulói lét-
szám is megnövekedett. Nagyobb helyre, korsze-
rű épületre volt szükség. Azon kívül, hogy 1991-
ben átadták a jelenleg is használatos főépületet, a 
későbbiekben beépítették a tetőteret, megvásá-
rolták az Építőipari Szövetkezet egyik faházát, ki-
alakították a ruhaipari tanműhelyt, majd a torna-
csarnokot is felavatták. 
 1993-ban vette kezdetét a szakközépiskolai ok-
tatás, mellyel párhuzamosan az intézmény felvet-
te jelenlegi nevét. A középiskolát báró Szterényi Jó-
zsef miniszterről nevezték el, aki az 1800-as évek 
utolsó évtizedében megszervezte Magyarorszá-
gon az alap- és középfokú iparoktatást. A peda-
gógusok felkutatták a névadó ma élő rokonait, 
akik rendszeresen ellátogatnak az iskola rendezvé-

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.

 Lepje meg az ünnepekre 

szeretteit tetszőleges értékű 

            vásárlási utalvánnyal!

A választható szakmák köre a '90-es években bővült

Monor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Parole
 NYELVISKOLA

®

ÜNNEPELJ VELÜNK!

VOLT, VAN, LESZ.

ISKOLÁNK 2015-ben  
ÜNNEPLI FENNÁLLÁSÁNAK 

15. ÉVFORDULÓJÁT.
                     Ez alkalomból  
a január 5 és 15 között  
beiratkozók számára
A TANFOLYAMI DÍJ  
CSAK 15 000 Ft!

Évfordulónk alkalmából 
folyamatosan különle-
ges akciókkal és megle-
petésekkel készülünk, 
egész évben!

A tanfolyam eredeti ára: 30  000 Ft.
Az akció 01. 05-től 01. 15-ig tart, 
és nem vonatkozik a futó képzé-
sekre valamint a nyelvvizsga- 
felkészítő tanfolyamokra.
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A Szterényi József Szakközépiskola és 
Szakiskola önállóságának 25. évfordu-
lója alkalmából jubileumi gálanapot hir-
det A múlt jövőt épít címmel. 
 A gálanapon a vendégek tanár-diák 
találkozón idézhetik fel a múltat, lehe-
tőség lesz osztálytalálkozók szervezé-
sére és osztályképek készítésére is profi 
fotóssal. Részt vehetnek a Szterényi na-
pok emlékére szervezett nosztalgia fő-
zőcskén, megtekinthetik a jubileumi ki-
állítást, a Szterényi-túra keretében újra 
felfedezhetik az iskola épületeit, terme-
it. Lesz zene és tánc is az elmúlt 25 év 
slágereivel, valamint emléktárgyakat 
vásárolhatnak a Szterényi shopban.
 A főzés és az osztálytalálkozók szer-
vezése regisztrációhoz kötött, igényü-
ket legkésőbb március 31-ig jelezzék. 
Részletek a www.szterenyi.hu honla-
pon, továbbá a szterenyi1990@gmail.
com e-mail címen, az iskola Facebook- 
oldalán és a 06-30/376-2934 telefon-
számon. 
 Részvételi díj elővételben 300 forint 
(március 31-ig), a helyszínen 500 forint. 
A befizetett összeggel az iskola alapít-
ványát támogatják.      
 Az eseményre szeretettel várnak min-
denkit, akinek az elmúlt 25 évben kap-
csolata volt az iskolával. 

Jubileumi gálanap

nyeire, valamint anyagilag is támogatják az intéz-
mény alapítványát. 
 1995-től Dobainé Kondás Ilona váltja elődjét az 
igazgatói székben. Vezetése alatt tovább fejlődik 
a középiskola: bevezetik az érettségi utáni egy-
éves szakképzést valamint az európai üzleti asz-
szisztensképzést, létrehozzák levelező tagozaton 
a szakmunkások szak-
középiskoláját, új tan-
termeket és aulát alakí-
tanak ki. Az intézmény 
törekedett menedzsel-
ni is önmagát: nyílt na-
pok, felvételi tájékoza-
tó füzetek, Szterényi 
Nap formájában igye-
keztek a külvilággal való nyíltabb kommunikáció-
ra. Időközben megalakult az iskola színjátszó köre 
is, mely azóta rendszeres előadásokkal szórakoz-
tatja Monor és környékének lakóit. 

A mindennapi ingázás vonattal 
az otthon és a munkahely között 
értékes idő lehet, ha olvasással, 
beszélgetéssel, munkával töltjük. 
A vonatról leszállva azonban szeret-
nénk gyorsan célba érni, és a lehető 
legrövidebb idő alatt elintézni 
a hivatalos dolgainkat.

A havi Budapest-bérlet, vagy a napijegy 
megváltása kényelmes és gyors is lehet. 
Monorról a Nyugati pályaud varig utazó 
ügyfeleink időt spórolnak, ha az új, 
éjjel-nappal működő BKK-automatákból 
váltják meg ezeket, mert így elkerülhető 
a sorbaállás. A készülékekből a BKK leg- 
több jegy- és bérlettípusa megvásárolható. 

A készülékek érmét és bankjegyet is 
elfogadnak és visszaadnak, de bankkár-
tyával is fizethetünk, akár érintés nélkül. 
Amennyiben számlát szeretnénk a jegy- 
és bérletvásárlásról, a BKK-automata 

kiállítja. Ehhez azonban előzetesen 
a bkk.hu/automata oldalon szükséges 
regisztrálni, ezután e-mailben egy ki- 
nyomtatható azonosító kártyát kapunk, 
melynek segítségével gyorsan és gördü- 
lékenyen megkaphatjuk számlánkat. 

Az új BKK-automatából nyomtatott 
bérletekhez szükséges megadni egy 
arcképes igazolvány számát. Hogy 
ezt a folyamatot meggyorsítsuk, 
a használni kívánt igazolvány számát 
BKK ügyfélkártyán is feltüntethetjük. 
A BKK ügyfélkártyával ráadásul 
nemcsak a saját, hanem akár az egész 
család bérletét is megvásárolhatjuk, 
ugyanis akár négy igazolványszámot 
is ráírhatunk. BKK ügyfélkártyát a BKK 
Ügyfélközpontokban, illetve jegypénz-
tárakban kaphatunk, vagy letölthetjük 
a bkk.hu/automata honlapról. Ugyanitt 
tájékozódhatunk a BKK-automaták 
elhelyezkedéséről és működéséről is.

Gyors és kényelmes jeGy- és bérletvásárlás 
bkk-automatákból és a bkk ÜGyfélközpontban

pr_cikk_nyugati_183x130.indd   1 2014.11.10.   10:27:21

 Tizenegy évvel később Hangyásné Farkas Ág-
nes lett az új igazgató. Vezetése alatt az iskola be-
lépett az Országközepe Szakképzés-szervezé-
si Társulásba, bevezették az elektronikus naplót, 
pályaorientációs termeket építettek, a végzős di-
ákok pedig oklevelük mellé azóta megkapják az 
Europass-bizonyítványt is, mely biztosítja, hogy 
külföldön is elismerjék szakmai képzettségüket. 
 2012 óta dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna vezeti az 
iskolát. A korábbi két plusz kétéves szakiskolai kép-
zés helyett visszaállították a hároméves oktatást, 
valamint az intézményben egy különálló asztalos 
tanműhelyt is kialakítottak. A munkaerőpiac igé-
nyeit figyelembe véve elindult az érettségi utáni 
logisztikai ügyintéző képzés. A következő tanévtől 
a szakmával rendelkezők számára lehetőség nyí-
lik – intenzív tanulás mellett – két év alatt érettsé-
gi vizsgát szerezni nappali tagozaton.
 A középiskola tanulólétszámának alakulá-
sa azt mutatja, hogy sokan, sokfelől jönnek a 
Szterényibe, hogy szakmát vagy érettségit szerez-
zenek. A diákcsereprogramoknak köszönhetően 

a tanulóknak lehetősé-
gük nyílik a külföldi ta-
pasztalatszerzésre is.
 Az elmúlt huszonöt 
év alatt a Szterényi Jó-
zsef Szakközépiskola és 
Szakiskola egy dinami-
kusan fejlődő, komoly 
szakmai felkészítést 

nyújtó oktatási intézmény lett. Az elmúlt évtizedek 
alatt rengeteg diák bizonyította, hogy az itt szer-
zett tudás kitűnő alapot jelent a munka világában 
és a felsőoktatásban egyaránt. Nagy Renáta

„Az elmúlt évtizedek alatt renge-
teg diák bizonyította, hogy az itt 
szerzett tudás kitűnő alapot jelent 
a munka világában és a felsőok-
tatásban egyaránt.”
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Jelentkezzen be díjmentes hallásszűrésünkre! Próbálja ki elsők között a JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJÁT még kiválóbb hangminőségben!

NEM AKAR HINNI A FÜLÉNEK? PEDIG IGAZ!

Az így gyártott, fülbe rejtett készülékek:

 kisebbek, esztétikusabbak   komfortosabbak   tökéletesen illeszkednek  
 nem lötyögnek   szinte észrevétlenek   nem nyomnak 
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MEGÉRKEZETT HAZÁNKBA AZ EGYEDÜLÁLLÓ 3D LED 
HALLÓKÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA

2200 Monor, Balassa u. 1. • Bejelentkezés telefonon: 06-30/337-1294

Ha felkészületlenül ér 
a téli időjárás, akkor 
váratlan, kellemetlen 
meglepetéseket, akár 
tragédiát is okozhat. 
Ennek megelőzése 
érdekében néhány 
fontosabb, gyakorlati 
tanácsot ajánl a monori 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség. 

Gondolatok a TÉLI 
IDŐJÁRÁSHOZ

A 
rendkívüli téli időjárás alatt általában 
a hideg hőmérsékletben lehulló nagy 
mennyiségű csapadékot értjük, mint 

amilyen a havazás vagy az ónos eső. Termé-
szetesen a nagy hideg önmagában is komoly 
probléma lehet, de a mi éghajlatunkon ke-
vésbé jellemző, hogy ez csapadékos idővel 
együtt jelenjen meg. A hóviharok és a rendkí-
vüli havazás gyakori jelenség, amely a mérsé-
kelt, kontinentális éghajlatú országokban egy-

általán nem korlátozódik csak a téli hónapokra, 
hanem késő ősszel és kora tavasszal is megtör-
ténhetnek. 
 A hó veszélye sajátos tulajdonságaiban rej-
lik: a hó, néhány fokkal fagypont alatt, tized-
annyira sűrű, mint a folyékony állapotú víz, és 
még hidegebb hőmérsékleten arányaiban a 
sűrűsége is tovább csökken. Így az a csapa-
dékmennyiség, amely 2 centiméteres esőt 
produkálna talajon, hó formájában 20 centi-
méteres réteget képez. Öt centiméteres ha-
vazás már komoly problémákat tud okozni a 
szállításban és a közlekedésben, 15 cm fölött 
pedig már nyugodtan beszélhetünk rendkívüli 
helyzetről.
 A mi fogalmaink szerint a hóvihar az, ami 
nagy széllel párosul: 10-15 cm havazás fölött 
már arra kell felkészülni, hogy lesznek járhatat-
lan utak és személygépkocsik is válhatnak a hó 
foglyává. A 30 cm, vagy afölötti havazás már 
az elektromos ellátó-rendszerekben is okozhat 
problémát, de sajnos Pest megyében már arra is 
volt példa, hogy egy ház tetőszerkezete nem bír-
ta el a hó súlyát. 

Ellenőrizzük a fagyálló folyadékot; fék-
betéteket és fékfolyadékot; kipufogó- 
rendszert, üzemanyagszűrő és légszű-
rő állapotát. 
 Megfelelő fűtési rendszer; fényszó-
rók és jelzőlámpák épsége; olaj szint és 
minőség (az elhasznált motorolajok ala-
csony hőmérsékleten nem biztosítanak 
már olyan jó kenést); termosztát műkö-
dése; elegendő szélvédőmosó-folyadék; 
vészjelző-lámpa működése. 
 Cseréljük le a nyári gumiabroncsokat!
 Tankolás: soha ne ürítsük le teljesen 
a tankot. Ha már félig van, tankoljunk. 
Hosszabb út esetén nem árt, ha mind-
ezek mellett még van néhány liter tarta-
lék üzemanyagunk is. Ebben az esetben 
sem tanácsos egyedül elindulni.
 Az alábbi téli készlet legyen a gépko-
csiba: lapát; szélvédő kaparó; kicsi sep-
rű; zseblámpa – ha szükséges elem; víz; 
snack-étel; gyufa; plusz zokni, kesztyű, 
meleg ruha; zsebkés; elsősegély készlet; 
szükséges gyógyszerek; pokrócok; von-
tató kötél; úti só vagy homok; gyújtás rá-
segítő kábel; láthatósági mellény.
 Amennyiben hosszabb időt ( néhány 
órát)  kénytelen  álló  gépjárművében 
tartózkodni,  a motor járatásával fűthe-
ti az utasteret, de ne felejtsen el legalább 
tíz-tizenöt percenként szellőztetni.

Egyes kivételes esetekben károk esetén 
központi forrásból a lakosság egyszeri 
rendkívüli támogatására is sor kerülhet 
(életveszély esetén, és a lakhatás ele-
mi feltételeinek megteremtéséhez), de 
ennek feltétele, hogy az önkormányzat 
kárfelmérési adatlapot töltsön ki a kár-
ról, ezért minden ilyen esetet azonnal 
jelentsünk az önkormányzatnak.

Téli előkészületek

Rendkívüli támogatás

 Az élő szervezetet sem kíméli a hideg: va-
lós veszély lehet a hypothermia (vészes kihűlés), 
vagy fagyási sérülések elszenvedése (amelyek 
nagyon könnyen elfertőződhetnek, vagy fertő-
zés forrásai lehetnek). Nem beszélve a sok köz-
lekedési balesetről, vagy az olyan tűzesetekről, 
amikor óvatlanul kezelt fűtési eljárásokhoz folya-
modtak a lakosok.
 Az információ akár életet is menthet, ezért fo-
lyamatosan kísérje figyelemmel az időjárás-jelen-
tést, hogy időben felkészülhessen. Alapszabály, 
hogy szélsőséges időjárási viszonyok között sen-
ki ne hagyja el otthonát, csak ha meggyőződött 
róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a vissza-
utazás feltételei is biztosítottak. Ha ezen feltételek 
hiányában is elkerülhetetlen az utazás, nagyobb 
távolságra soha ne induljon el egyedül!  nfo

MEGELŐZÉS
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A monoriak viselt 
dolgai LXVIII.
EGYHÁZI ÉLET 4. 
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A monori képviselő-testület 1903 áprilisában, 
aggódva a földbérletnélküliekért, kérdést intézett 
az egri főkáptalanhoz mint kegyurához, hogy 

„nem volna e hajlandó a Zsiger pusztai birtokot, 
régi idők óta bérelt földjét az ismert okok miatt 
a monori népnek újra haszonbérbe adni”. 

Melléklet: Katolikus elemi iskola. Épült 1911-ben, lebontva 1988 körül. 

K érésének indoklását egy év 
múlva már jajkiáltásként fo-
galmazta meg: „1902-ig, amíg 

a káptalani föld megvolt, éven-
ként átlagban összesen 36 végre-
hajtást eszközöltek, míg a városnak 
kb. 2000 házában és 10000 lako-
sa között 1904 esztendőben 4300 
végrehajtás vezettetett.” A község 
végül a földművelésügyi miniszté-
rium segítségét kérte, amely sokévi 
huzavona után, az egyéni földbérlő 
(Glancz Sándor) szerződésének le-
jártával, nem a monoriak, hanem a 
káptalan kérését teljesítette. Zsiger- 
puszta a Tápiósághoz lett csatolva 
1910 áprilisában.
 1905 májusában nagy egyhá-
zi esemény történt. Dr. Sandula Imre 
római katolikus apátplébánost Csáky 
Károly gróf váci egyházmegyei püs-
pök szentszéki ülnökké nevezte ki és 
kitüntette a vörös öv viselésével. A 
római katolikus egyház egy év múl-
va készült megünnepelni temploma 
megépítésének, felszentelésének 
századik éves évfordulóját. Az egri 
káptalan – mint a monori plébánia 
kegyura – felajánlotta, hogy ez alka-
lomból kívül-belül újra renováltatja 
a Nagyboldogasszony-templomot. 
Dr. Sandula Imre a belső díszítést és 
festést is tervbe vette. Az akkori költ-

ség 1000 korona kiadást jelentett. 
A plébános a „nemes lelkeket kérte, 
hogy nagyobb adományokkal se-
gítsék a szép tervet megvalósítani”. 
A helyi sajtó 1906 októberi tudósítá-
sa szerint: „A belső festés meglepő, 
valóban művészi, főleg az oszlopok 
márványozása. S így nem csoda, 
hogy a költség közel 2000 korona”. 
A jubileumi misére október 21-én 
került sor. 
 A következő évben megválasz-
tották a törvényhatósági képviselő-
ket, mivel 1901 óta a hatéves man-
dátumuk lejárt. A megyében 153 
bizottsági tagnak volt mandátuma. 
A monoriak köréből Némethy Jenő 
szolgabíró, dr. Sandula Imre plébá-
nos, Molnár Sándor lapszerkesztő 
kapott bizalmat. Ebben az időben 
került sor a katolikus iskola meglá-
togatására. Ney Géza, az új szolga-
bíró, „az iskola ügyek lelkes barátja 
az állami elemi iskola mellett meg-
vizsgálta a rom. kath. iskolát, ahol 
megütközéssel tapasztalta, hogy a 
II–VI. osztály együtt taníttatik egy 
szobácskában, egy tanító által ta-
nítva 100-110 gyermek. Ugyan-
itt tapasztalta, hogy az árnyék-
székek nem elegendők, és éppen 
olyan rondák, akár az állami iskolá-
ban”. A káptalan, levonva a tanulsá-

got, 1911 júliusában a régi harango-
zó épület helyén „modern épületet 
emelt iskola céljára”.
 Nagy eseménynek ígérkezett 
Csáky Károly gróf váci róm. kath. 
püspök 1908. május 20-ára terve-
zett monori látogatása, hogy az „it-
teni hívei között a bérmálást kiosz-
sza. A községi elöljáróság vállalta, 
hogy a fogadtatásra testületileg vo-
nul ki a vasútóállomásra, és az ün-
nepség kiadásaira 300 koronával 
hozzájárult”. A püspök gyöngél-
kedése miatt azonban a helyette-
se jött Monorra május 19-én, s nem 
vonaton, hanem, meglepetésre, a 
saját fogatán. A község elöljárósá-
ga és a hitközség tagjai, a közönség, 
valamint az egyesületek és a ko-
szorús leányok a Pesti úton várták a 
vendéget, és innét lassú menetben 
kísérték a templomba. A bérmálás 
másnap reggel 8 órakor kezdődött. 
„A templomba csak a bérmálandók 
és a bérmáló szülők bocsátattak be. 
A szertartás végeztével 11 órakor 
fogadta a püspökhelyettes úr a kül-
döttségeket.”
 A földért folyó harc Monoron 
1901-ben a „Közgazdasági Egyesü-
let” létrehozásával kezdődött meg. 
Fő célja hangos szóval hívni min-
denkit, hogy a közért munkálkod-
jék, „hogy a ma tanulatlan mes-
terségre utalt, züllésnek indult, 

anyagilag tönkre jutott 6000 föld-
művelő paraszt embernek itthon 
találjon kereset forrást”. A harc fő-
szervezője Molnár Sándor lapszer-
kesztő volt. Sajtójában évekig szor-
galmazta, hogy a község lakosai 
vásárolják meg örök tulajdonul a 
káptalani birtokot a földművelés-
ügyi minisztérium segítségével. Vé-
gül 1908-ban nyilatkozott az Egri 
Káptalan, hogy hajlandó a birtoká-
ból eladni az erdő és a szőlő kivé-
telével földet a monoriaknak. Ek-
korra már a község megszervezte 
a 229 családból, 1600 lélekből álló 
földvásárló egyesületét, élén a 61 
fős bizottsággal és 11 tagú vezér-
bizottsággal. Elnöki posztját dr. 
Sandula Imre apátplébános vállal-
ta el. A káptalani föld eladó terü-
lete 3298 kataszteri hold lett. Árát 
holdanként 700 koronában hatá-
rozták meg, amelynek 15 százalé-
kát kellett előlegként kifizetni. 1909 
decemberében „a monori kisbir-
tokosok közül mintegy 200-an je-
gyeztek 5-20 holdat. Pilis, Gomba 
és Bénye községek gazdái pedig a 
nekik jutott területet rövid pár nap 
alatt túljegyezték”. A földek átadá-
sára 1910. október 1-jén került sor.
 Forrás: Elöljárósági jegyzőköny-
vek 1897–1906; Monorkerületi Lapok 
1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

További részletek honlapunkon a  
www.faysuli-gomba.hu és a 06-29/433-554 

telefonszámon.

A Fáy András Református Általános Iskola és AMI
Rajz és festészet szakos  
pedagógust keres.

Bővebb információk az alábbi weboldalon:
http://www.gomba.hu/hireink/allashirdetes/

Regisztrált 
mérlegképes 
könyvelő számára
álláslehetőség 
Gombán!
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Jámbor Miklósné, a Közös Út Cukorbetegek 
Egyesülete – az egyik legnépesebb helyi civil 
szervezet – elnöke immár tizenhét éve. Néha 
elfárad, olykor úgy gondolja, életkora miatt 
talán vissza kellene vonulnia, de az aktivitá-
sa, élet- és ügyszeretete mindeddig győzött 
a fáradság felett. A telefonja folyton csöng, 
valamit mindig intéznie kell, jön-megy szer-
vezkedik. Van annak jó oka, hogy munkájáért 
megkapta a Monorért Emlékplakettet.
 Jámbor Miklósné legkedvesebb könyve 
Margaret Mitchell Elfújta a szél című regénye.
 Az 1936-ban kiadott regényre a megjele-
nése pillanatában lecsapott Hollywood, meg 
is filmesítette Scarlett O'Hara, Rhett Butler és 
Észak-Dél háborújának történetét. Margaret 
Mitchell – aki tíz évig dolgozott a könyvön – 
Pulitzer-díjat kapott érte. Huszonhét nyelv-
re fordították le, megjelenése óta több, mint 
harmincmillió példányt adtak el belőle. Még-
sem tartják számon az intellektuális olvas-
mányélmények között, jó ideje nincs a diva-
tos olvasmányok listáján.
 Jámbor Miklósné azonban már megen-
gedheti magának, hogy őszinte legyen és 
kertelés nélkül közölje, hogy ő bizony szereti 
ezt a könyvet, mert lebilincselően ábrázolja a 
történelmi eseményeket, megszólaltatva köz-
ben az érzelmeket: a szerelmet, a barátságot, 
a hazaszeretetet, kalandokon át megmutatva 
a jót, a rosszat, bűnt, a hazugságot.
 Gyakori látogatója a könyvtárnak, ahonnan 
az utóbbi időben inkább csak a könnyedebb 
témájú köteteket viszi haza. Annyi körülöttünk 
a baj, a gond, a betegség – mondja – hogy 
valahol ki kell engedni a napközben felgyűlt 
feszültséget. Erre egy vidám, netán romanti-
kus regény kiválóan megfelel – vallja Jámbor 
Miklósné, aki szerint gondűzésre is a könyv a 
legalkalmasabb. M. A

KULTÚRA

Október 15-én a Budapesti Ügyvédi 
Kamara klubtermében a monori 
dr. Kazay László, nyugalmazott 
legfelsőbb bírósági tanácselnök, 
Deák Ferenc-díjat vehetett át.

Hirdetés
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Gondűző könyvek

A DEÁKI HAGYOMÁNYOK 
méltó monori folytatója

A 
Deák Ferenc születésének 200. évfordu-
lója alkalmából 2003-ban alapított szak-
mai díjat olyan tiszteletreméltó szemé-

lyek kaphatják, akik alkotmánybíróként, bíróként, 
ügyészként, ügyvédként, közigazgatási szakem-
berként, közjegyzőként, jogtudósként az elmúlt 
századok nagy jogászainak, a deáki hagyomá-
nyoknak méltó utódai – olvasható a díj alapí-
tó okiratban.
 Örömmel tesszük közzé a hírt, hogy városunk 
köztiszteletben álló polgára ilyen magas szin-
tű országos elismerésben részesült. Annál is in-
kább, mert szakmai pályafutása is itt kezdődött.

– Úgy tudjuk, jogász családból származik. Kö-
zülük más is gyakorolta itt hivatását?
 – Nyolcnapos koromban költöztünk Monor-
ra. A Rétsági Járásbíróság vezetése után édes-
apám akkor lett itt elnöke a helyi bíróságnak, 
egészen 1949-ig, amikor klerikális beállítottsága 
miatt elbocsátották. Segédmunkásként kény-
szerült dolgozni, engem pedig nagy nehezen, 
harmadszorra vettek fel az egyetemre. Elvégzé-
se után 1965-ben joggyakornokként a mo-
nori bíróságra kerültem, ahol három 
évig fogalmazó voltam, majd le-
tettem a szakvizsgát.

– Ezután hol és milyen pozí-
ciókban folytatódott a pálya-
futása?
 – Cegléden voltam bíró, 
több mint 13 évig, az utolsó 
négy évben a bíróság elnöke-
ként dolgoztam. Ezt követően a 
Pest Megyei Bíróságra kerültem, ahol 
tanácselnök lettem, majd két évig általá-
nos elnökhelyettes. Az igazgatási munkát nem 
annyira szerettem, ezért amikor 1988-ban má-
sodszor megkeresett a Legfelsőbb Bíróság, ami-
hez 1982-ben még nem éreztem elég tapasz-
talatot magamban, akkor már igent mondtam. 

Különböző jogterületeken dolgoztam, kezdet-
ben a Legfelsőbb Bíróság bírájaként, majd 2001-
től 2011-ig, a nyugdíjazásomig tanácselnökként, 
az igazán kedves munkakörömben, a civil jo-
gon belül a dologi joggal, a tulajdonjogi jogvi-
ták rendezésével foglalkozva.

– Ezek után nem hiányzik az aktív munka?     
 – Nagyon hiányzik. Bár tartom a kapcsolatot, 
három éve még mindig nem szoktam meg.
 
– Kollégái is hiányolhatják, mert mint a Kúria 
közleményéből is kitűnik könyvei, tanulmányai, 

előadásai meghatározzák a bírói gyakorla-
tot és beépültek az új Polgári Törvény-

könyv szövegébe is. Sokan tekintik 
példaképüknek, hiszen klasz-

szikus műveltségével bírák ge-
nerációinak adta át hivatás-
tudatát. Tapasztalatokban 
gazdag szakmai pályáján mit 
tartott a legfontosabbnak?

 – Sokat hallunk mostaná-
ban arról, hogy a jog és az igaz-

ság távol került egymástól. Sok-
féle igazság van, és mindenkinek 

megvan a maga igazsága. Világéletem-
ben arra törekedtem, hogy a törvény, azaz a 
jogszabály-alkalmazás és az igazság, tehát az 
adott szituáció, amiben dönteni kellett, szink-
ronban legyen, minél jobban fedje egymást.
 Bolcsó Gusztáv

Monor, Deák F. u. 2.
Cigaretta, dohányok • töltők, sodrók   

cigaretta hüvelyek, -papírok  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Az októberben indult tanfolyamra még lehet jelentkezni.  
Időpont: hétfő 19-20-ig.

Információ: Svanyova Zsuzsanna  • Tel.: 0620/530-4715.

Társastánctanfolyam
Latin-amerikai és standard táncok,  
esküvőre, bálra felkészítés. 
Monoron a Vigadóban.
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Nagycsaládosok összejövetele
December 6. 13 óra
Nagycsaládosok Monori Egyesületének 
rendezvénye.
Művelődési ház

Második adventi gyertya meggyújtása
December 7. 16 óra 
Szent István tér

Ifjúsági hangverseny-bérlet első előadás
December 10. 10 óra és 12 óra 
Vigadó, díszterem

Karácsonyi hangverseny
December 12. 18 óra
A Forrás kórus karácsonyi koncertje.
Vigadó, díszterem

Cukorbetegek egyesületének ünnepsége
December 13. 14 óra 
Közös Út Cukorbetegek 
Egyesületének rendezvénye.
Művelődési ház

Harmadik adventi gyertya meggyújtása
December 14. 16 óra
Szent István tér

Véradás
December 17.
Művelődési ház

Pósa Lajos emlékév záróünnepély 
December 17.
Vigadó, díszterem

Évzáró koncert
December 18. 17 óra
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulóinak évzáró koncertje. 
Vigadó, díszterem

Városi karácsonyi ünnepség
December 20. 16 óra
Szent István tér

Negyedik adventi gyertya meggyújtása
December 21. 16 óra
Szent István tér 

Jótékonysági rendezvény
December 21. 18 óra
Ifjú Strázsák és Napraforgócska 
gyermeknéptánc-csoportok fellépése.
Művelődési ház 

Minden kedves vendégünknek és ügyfelünknek 
kívánunk áldott, békés karácsonyt és sikeres 
rendezvényekben gazdag új esztendőt! 
 A Vigadó Kulturális és Civil Központ és az iro-
dák december 22. és január 4. között zárva tar-
tanak. Nyitás 2015. január 5-én. 
 Januári rendezvényeinkre lehetőségük van 
belépőjegyet váltani a Terike vegyesboltban 
(Monor, Ady E. u. 54.) az üzlet nyitvatartási ide-
jében, valamint a www.ticketportal.hu oldalon.

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

Hirdetés

Monori könyvtár 
programjai

Kortalan internet

Többször hívják unokáikat segíteni, ha valamit 
szeretnének megnézni az interneten? 
 Szeretnének önállóan vásárolni az internetről? 
Megnézni a menetrendet, vagy az orvos rende-
lési idejét? Új receptet letölteni, vagy csak infor-
mációkat, pletykákat olvasni?

A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár 
decemberben is változatos programkínálattal 
várja vendégeit. 
 A Dilidodó kiállítás december 16-ig meg-
tekinthető a könyvtárban.
 A kisgyermekesek 
kedvence, a Hintóka-
Ringóka foglalkozás 
várja a szülőket és a 
kicsiket 10 órától dec-
ember 3-án. Szintén 
ezen a napon, 15 órai 
kezdettel nyílik Kará-
csonyi készülődés címmel kiállítás a horgoló 
és patchwork szakkör munkáiból. 
 December 6-án 10 órától a horgoló szak-
kör várja a kézműves foglalkozások iránt ér-
deklődőket. 
 Könyvbemutatónak is otthont ad de cem-
berben a városi könyvtár: Varga Viola Dina-
mikus manuálterápia. A könyv felépítésének 
logikája kiválónak mondható, lépésről lépés-
re, az általános megfogalmazásoktól az igen 
részletes felé haladva fejti ki mondanivaló-
ját a témában – olvasható dr. Szendrődi Miklós 
egyetemi tanár előszavában, melyben a téma 
iránt érdeklődőknek ajánlja a könyvet.
 December 17-én 10 órától ismét a Hintóka-
Ringóka foglalkozás várja a szülőket és gyer-
mekeiket. 
 A Pósa emlékév zárórendezvényére de-
cember 17-én 13 órától kerül sor a Vigadó 
épületében. Ezen a napon 14 órakor koszorú-
zás lesz a Kossuth-szobornál, majd 14 óra 30-
tól Pósa Lajos emlékkiállítás a könyvtárban. 
 December 20-án, 10 órától karácsonyi kéz-
műves foglalkozás Evarics Irmával a gyermek-
könyvtárban. 
 A könyvtár december 24-től 28-ig zárva tart. 

Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár
Tel.: 29/412-246 
www.monor-
konyvtar.hu 
monorkonyvtar@
monorkonyvtar.hu 

A programok 
részleteit megtalálja 
a www.vigadokft.hu 
weboldalon.  
Információ, jegyrendelés: 
06-29/413-212-es telefonszámon, vagy  
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

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 MEMO HOBBI ÁRUHÁZ
Téli nyitva tartás: H–P: 7.30–18, Szo: 7.30–13, V: zárva

Állateledel  
és felszerelés

szaküzlet
Monor,  
Ady Endre 
út 47–49.

 Minden 
póráz, nyakörv  
 és játék 10% 
kedvezménnyel!

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk!

Karácsonyi 
akció!

(December 
9–21-ig.)

 Jöjjenek el nyugdíjasok számára szervezett in-
ternethasználatot és levezést okító képzésünkre. 
 Kezdő tanfolyam: 5x2 óra (igény szerint foly-
tatható). Díja: 5 000 forint (500 forint óránként), 
melyet a jelentkezéskor kell befizetni. Terveink 
szerint januárban kezdünk a Vigadó korszerű,  
új számítógépekkel felszerelt oktatótermében  
(Kossuth L. u. 65–67.). Jelentkezni a helyszínen, 
vagy a 06-29/413-212 telefonszámon lehet.

Vigadó Nonprofit Kft. dolgozói 
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– Úgy tűnik, kezd összeállni a csapat. Ha az 
edző úr megtalálja valamennyi játékosnak a 
helyét, akkor bízom benne, hogy nem csak 
az idei, de a tavaszi folytatás is sikeres lesz 

– mondta Selei Ernő a csapat főtámogatója, a 
BSS 2000 Kft. tulajdonosa a listavezető Vác 
elleni hazai döntetlen után.
 A harmadik helyről várta a csapat az utolsó 
meccset, amely megnyerésével másodikként 
zárhatta volna az idényt. A vitatható négy 
11-essel eldöntött utolsó mérkőzésen minden 
negatívum összejött: eltiltások, potyagól, fi-
gyelmetlenség, bírói tévedések. Az 5-1-es ve-
reség a tavaly még NBII-es Kozármislenytől, 
és ezzel a negyedik helyre való visszacsúszás 
elrontotta idényzáró hangulatunkat.
 – Az eredeti célkitűzés, az első nyolc közé 
kerülés sikerült, de evés közben jön meg az 
étvágy. Hetekig a második helyen is volt a 
csapat, nem érdemtelenül. Elveszítettük az 
utolsó mérkőzést, de ettől függetlenül nem 
vagyok egészen csalódott. Kiegyensúlyo-
zott játékot mutattunk az ősz folyamán és 
sok pontot gyűjtöttünk. A tavalyi pozícióhoz 
képest előre lépett az együttes, és még na-
gyon sok tartalék van a csapatban. Remélem, 
hogy ezt tavasszal ki is fogjuk hozni belőlük 

– nyilatkozta Tóth Mihály vezetőedző. bolcsó

Monori sikerek az emlékversenyen

Nagy monori siker volt a ritmikus 
gimnasztika országos csapatver-
senyén a Berczik Sára Emlékverse-
nyen, november 8-9-én Nagyatá-
don.
 Az ország minden területéről 
összesereglett 770 gyermek között 
az Monori Sport Egyesület Ritmikus 
Gimnasztika Szakosztálya 38 fővel, 
18-féle formációban képviselte szí-
neinket.  A kimagasló helyezésekért 

– a nagyon sok edzésen kívül – di-
cséret és köszönet illeti a szülők se-
gítségét, a balettmester, Jóföldi Ba-
lázs, a szakosztályvezető, Ilgné Kasa 
Éva, és természetesen a két edző, 
Metz Adél és Navratil Nikolett mun-
káját, akik két gyakorlatukért a leg-
jobb koreográfiáért járó díjat is megkapták.
 Trióban első helyezett: Szabó Eszter, Szendrák 
Petra, Vezekényi Dóra. Második helyezett Kiss 
Hanna, Magócsi Teréz, Szalontai Bianka.
 Másik korcsoportban harmadik helyezett Béki 
Tímea, Jakab Janka, Török P. Emese. Negyedik he-
lyezett: Mihályházi Réka, Roberti Daniella, Vass 
Csenge Szemőke.
 A páros kisgyermek csoportban a dobogó 
mindhárom fokán monori állhatott. Első helye-
zett: Gubinyi Kiara-Egervári Virág. Második helye-
zett: Bátorfi Júlia-Fábián Renáta. Harmadik he-
lyezett Szabó Adrienn-Gál Jázmin.

 Másik korcsoportokban harmadik helyezést 
ért el Mánya Dorina és Pál Zsófia. Második he-
lyezett: Acsai Csenge-Sebők Nikolett, Maruzsi Noé-
mi-Tóth Tamara, Barta Laura-Vezekényi Virág, Sán-
dor Sára-Csüllög Réka (akik megkapták a legjobb 
előadásmódért járó különdíjat is.) Harmadik he-
lyezett: Shill Bernadett-Barta Bianka, Sallai Berna-
dett-Újvári Jázmin, György Zsanett-Seres Dóra, Ko-
vács Melani-Balázs Barbara.
 Hatfős csapatunk második helyzést ért el, 
csapattagok: Szendrák Dóra, Sándor Sára, Szolno-
ki Szilvia, Csüllög Réka, Seres Dóra, György Zsanett.
 B.

– Ismét vízilabda-edzésektől hangos esténként 
a monori uszoda. Miként sikerült újraindítani a 
versenyszerű vízipólót a sportlétesítményben?
 – Monoron többéves hagyománya van 
a vízilabdának, ám a korábbi sportegyesü-
let nem tudta tovább folytatni a munkáját. Ezt 
sok gyerek és szülő rossz hírként élte meg, hi-
szen a vízilabda egészséget és önbizalmat ad a 
gyerekeknek, emellett Magyarország egyik si-
kersportja. Nincs még egy olyan sportág, ahol 
fiataljaink olyan sikereket érnénének el, mint a 
vízipólóban. A jó hír, hogy egy új vízilabda klu-
bot sikerült elindítani Bujka Úszó és Vízilabda 
Sportegyesület (B.Sport) néven. Az egyesület 
alapítója Bujka Barbara, az olimpiai 4. helyezést, 
valamint Európa bajnoki 3. helyezést elért női 
vízilabda-válogatott erőssége. Jómagam pedig 
korábban szintén az országos bajnokság első 
osztályában játszottam. Napi szinten a város 
sportéletében már jól ismert Kárpáti Antal se-
gíti a munkát, a gyerekek nagy örömére. Fon-
tos feltétel volt az induláshoz, hogy a monori 
uszoda üzemeltetőjével sikerült megállapodni 

a pályák bérléséről. Külön köszönet ezért Jakab 
László uszodavezetőnek.

– Hány gyermeket sikerült toborozniuk?
 – Mostanra közel 50 gyerek csatlakozott a 
B.Sport csapatához, így ma már az egyes kor-
osztályokkal külön folynak a foglalkozások. Mo-
nor mellett járnak hozzánk gyerekek Gyömrőről, 
Üllőről és Vecsésről, de várunk további jelentke-
zőket is. Minden környékbeli gyermek előtt nyit-

va áll a lehetőség, hogy megismerkedhessen 
ezzel a szép sportággal. 

– Milyen célokat tűztek ki maguk elé?
 – A csapat a 2014–2015-ös idényben a Buda-
pesti Vízilabda Szövetség bajnokságában tehe-
ti próbára tudását. Az első cél, a megkapaszko-
dás, majd néhány éven belül az élcsapatok közé 
való bekerülés, esetleg az országos bajnokság-
ban történő indulás. Persze ez függ a pályabér-
leti lehetőségektől is. A másik fő cél, hogy a gye-
rekeinkből olyan játékosokat neveljünk ki, akik 
az élvonalban is képesek lesznek megállni a he-
lyüket, vagy akár a korosztályos válogatottba is 
bekerülhetnek.

– Miként tudják az anyagi hátteret biztosítani a 
működéshez? 
 – Pillanatnyilag ez a legkritikusabb kérdés. A 
tagdíjak nem fedezik a költségeket, emelése pe-
dig meghaladná a szülők tehervállaló képessé-
gét. Ezen segítene, ha sikerülne egy szponzort 
találni, aki támogatná az egyesület működé-
sét. A másik lehetőség az ún. TAO-felajánlás 
rendszere. Azon cégek, amelyek felajánlják 
társaságiadókedvezményüket a látványspor-
toknak, jelentős adómegtakarítást érhetnek el. 
A B.Sport eredményesen indult a 2014-es TAO-
pályázaton. Azonban a lekötött keretből csak ak-
kora összeg fog eljutni az egyesülethez, ameny-
nyit a társasági adót fizető cégek felajánlanak 
számára. Tehát nélkülözhetetlen, hogy a helyi 
vállalkozások is az egyesület mögé álljanak, se-
gítve, hogy Magyarország sikersportága a mo-
nori régióban is megvethesse a lábát. NG

Interjú Bujka Jánossal, a 
B.Sport Egyesület elnökével. 

Újraindult a vízilabdaélet 
a MONORI USZODÁBAN

Bujka János

Evés közben jön 
meg az étvágy
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Készpénzért vásárol Almási Ka-
talin bútorokat, festményeket, 
órákat, dísztárgyakat, porceláno-
kat, csillárt, könyveket, bizsukat, 
borostyánt, ezüstöt, csipkét, tel-
jes hagyatékot, díjtalan kiszállással. 
Érd.: 06-30/308-9148 

Hentest keresünk monori húsüz-
letbe. Tel.: 06-29/412-046, 
06-20/204-8448

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

BŐRVARRÓGÉP! Jó állapot-
ban lévő Singer elektromos 
varrógép, pót alkatrészekkel, 
tűkkel, szerszámokkal eladó. 
Érd.: 06-30/376-4675

Masszázs Monoron! Frissítő, 
relaxáló és lávaköves masszázs. 
Iványi Margit, gyógymasszőr 
Tel.: 06-30/663-2772, 
facebook.com/margomasszazs

Tűzifa eladó! Akác guriga 
2800 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

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

Tóth Andrásné (Salga Ilona) 
feleségem, egyben anya és nagy-
mama temetésén részt vettek, sír-

jára virágot, koszorút helyeztek, fáj-
dalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család

Apróhirdetés Köszönetnyilnánítás

WWW.PATRIATAKAREK.HUWWW.TAKAREKPONT.HU FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

Az ötlet az Öné 
az anyagiakat 
bízza ránk!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik 
készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígér-
vénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek 
és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

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, Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, 
Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés
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Akár 1.000.000 Ft
gyors, egyszerű akár kezes
és ingatlan fedezet nélkül
tetszőleges célra
igényelhető!

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

Mit vegyek 
karácsonyra?

THM: 
16,68%*

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon 
bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, 
az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a takarékszövetkezet 
Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények 
között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hitelkérelem 
alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. 
A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása 
esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

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, Nyársapát, Sülysáp, 
Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság, Tápiószentmárton, Úri, Üllő, Vasad, Vecsés

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU.

Mit vegyek
karácsonyra?

Az ötlet az Öné
az anyagiakat 

bízza ránk!

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

THM
16,68%*

Akár 1.000.000 Ft
gyors, egyszerű akár kezes  
és ingatlanfedezet nélkül  
tetszőleges célra igényelhető!

Belvárosi 
Sétány

Szépítőműhely  
             és szolárium

VÁRJUK EGYÜTT  
a MIKULÁST

Monoron a belváros szívében!
Sok szeretettel várunk  
minden kisgyermeket,  

aki személyesen szeretne 
találkozni 

a Mikulással!
Rajzház, arcfestés, 

állatsimogató,  
vattacukor,  
forralt bor

Kedves  
gyerekek!

2014. 
december 

6-án 
szombaton 

9-13 óráig 

Már 6. 
alkalommal 



Telefon: 06-70/368-4817 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00, szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont
AK

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

Arany 
Fácán 0,5 l   

db/#
139/129 Ft

Arany - 
ászok 0,5 l   

db/#/10#
179/169/159

Ft

Soproni 
0,5 l   db 
169 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz bubis

1,5 l db/# 
95/89 Ft

B rizs 
1 kg

179 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

Pepsi  
cola

0,33 l  dob.
99 Ft

Hell 0,25   l 
db/1#/5#

139/129/119
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 Ft

Coccolino 
1 l db/#

459/419 Ft

Löwenbrau  
0,5 l # 

159 Ft

Suniol  
étolaj 

1 l db/15 db 
299/279

Ft Vénusz 
étolaj 1 l 

389 Ft

Kutya-
konzerv 

1250 g  12 db-tól 
199 Ft

Kutya-
szalámi 

1 db/30 db/45 db
189/179/169

Ft

Milka
 100 g db/20 db

219/199 
Ft-tólCukor 

1 kg
179 Ft

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l db/#   

749/699 
Ft

Silan  
1 l db/#

449/399 
Ft

Mleko 
UHT tej 

1 l/#
159/149 Ft

Nescafe  
3in1 10 db-os

db/1#/3#
369/359/339 

Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#
389/399

Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Riesen-
brau 0,5 l db/#

129/119 Ft

Pince- 
mester 

2 l fehérbor db/# 
459/429 Ft

Martini  
Bianco 0,75 l 

1390 Ft

Adambrau
0,5 l   

129 Ft

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,5 l dob. #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Ft
Pepsi cola 2,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Ft
Red bull 0,25 l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Balaton Boglári fehér, vörös   0,75 l  . . . .399 Ft
Ballantines 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4190 Ft
Coca Cola 2 l   #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft 
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Ft
Nestea 1,5 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Omnia 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 Ft
Denis ecet 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Ghána kakaópor 100 g . . . . . . . . . . . . . . .179 Ft
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . 599/549/499 Ft

Cillit Bang 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Ft
Dosia 10 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . 2790 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér . . . . . . . . . . 2990 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/# . . . . . . 339/329 Ft
Persil duo tabs 15 db-os . . . . . . . . . . . . 1190 Ft
Tisza 2 tekercses kéztörlő . . . . . . . . . . . .129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . . 1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapír extra  . . . . . . .149 Ft

UHT tej  1,5 l    db/# . . . . . . . 159/149 Ft

# jel = karton, rekesz


