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Hihetetlen, hogy milyen jelentős fejleszté- „menhely-kórház” létesült. A fabódés tűzolsek történtek Monoron az 1895–1915 közötti tószertár helyére adóhivatal került. Az Újteévekben! A községháza földszintjére emelet lepen (Táncsics utca) önálló iskolaházat húzépült. Majd megvalósult a főszolgabíró kéré- tak fel a kicsinyeknek.
se is: hivatalának saját otthona lett (Petőfi– 	A Vigadó felépítésével megbízott elöljáNémeth Á. utca sarkán). Létrehoztak két óvo- rósági különbizottság 1908 márciusában eldát (a Főszögön és az Aszögön). Megindult a fogadta a Huppert B. és fiai cég ajánlatát azpolgári iskolai képzés. Az Őr utcában (Nem- zal az eltéréssel, hogy nem 100 ezer, hanem
zetőr u.) alsó tagozatos községi iskola szüle- 70 ezer korona költséggel építtetik fel a Vigatett. Néhány ezer méteren makadám kővel dót, és csak egyemeletesre. Ennek érdekében
burkolták a Fő (Kossuth L.) és a Vaspálya (Pe- 65 évre amortizációs kölcsönt vesz fel a köztőfi) utcát. A polgári iskola „palotát” kapott a ség, amelynek törlesztési részleteit az ajánlatPesti úton (ma Ady E. utca 48.). A központi ál- tevő cég fizeti a 2000 korona évi bérleti díjlami iskola tanulói új egyemeletes épületbe jal együtt. Huppert Bernát azonban már nem
költözhettek (Kossuth L. utca). A járásbíróság érhette meg az építkezés beindítását. 1909.
hivatalának impozáns székháza megváltoz- február 18-án, 75 éves korában elhunyt.
tatta a korabeli főutca arculatát. Felépült a
Részletek a 16-17. oldalon
Vigadó! A lebontott nagyvendéglő tégláiból
A monoriak viselt dolgai XIX.

Még nem vagyunk túl a válság
nehezén, de fejlődünk

Közmeghallgatás

A minden évben megrendezett közmeghallgatás idén is Pogácsás
Tibor polgármester beszámolójával kezdődött, amelyben ismertette
az elmúlt egy év várossal kapcsolatos legfontosabb történéseit.
– Monor lakosainak számát áttelepítésekkel semmilyen formában nem támogatjuk – utalt Pogácsás Tibor polgármester
arra az utóbbi hónapokban szárnyra kapott pletykára, miszerint az önkormányzat a több tucat roma családot költöztetne a városba. – Természetesen egyúttal a
kitelepítésre sincsenek meg az eszközeink. Ehelyett azt szeretnénk elérni, hogy
Monor vonzó legyen az itt élőknek és a
betelepülőknek egyaránt. Célunk, hogy
Budapest határában egy olyan település-

sé váljunk, ahol van értéke az ingatlanoknak, ahol érdemes letelepedni, és ahol érdemes élni.
– A tavalyi közmeghallgatás abban az
időszakban történt, amikor sokat lehetett hallani a gazdasági világválságról és
lehetséges következményeiről – folytatta
a polgármester. – Ma már jócskán benne
vagyunk a válságban, hatásai alól Monor
sem tud kibújni. Az önkormányzatok számára a gazdasági visszaesésből nagyon
sok minden csak a következő évben csa-
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Száz éves A Vigadó

pódik le. Így például tartunk attól, hogy az
idén még stagnáló helyi adóbevételek jövőre jelentősen csökkenni fognak. Ez egyrészt a vállalkozások létszámleépítéséből,
másrészt a csökkenő árbevételükből származik.
– Idén sok fejlesztést sikerült befejeznünk. Ilyen például a Liliom utca magas
színvonalú felújítása teljes hosszában. A
híresztelésekkel ellentétben az utca nem
azért épült meg ilyen jó minőségben, hogy
odaterelje a város tranzitforgalmának egy
részét, hanem, mert már nagyon rossz minőségű volt, és hosszú időre szólt a fejlesztés. Szintén az idei év fontos beruházás a
városközpont felújítása a Főtérrel és a Petőfi utcával. Ehhez kapcsolódóan újul meg
a polgármesteri hivatal épülete is, amely
a belváros egyik utolsó, erősen felújításra
szoruló közintézménye volt.
Folytatás a 7. oldalon
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Monori Strázsa

Ünnepélyesen kezdődött

Az október 8-án megtartott képviselő-testületi ülés a megszokottól
eltérően kezdődött. A napirend előtt Pogácsás Tibor polgármester átadta
a „Jó tanuló jó sportoló”, valamint a „Monor közbiztonságáért” díjakat.
Az ünnepélyes bevezető után – interpelláció nem lévén – az önkormányzati intézményekkel kötött Együttműködési megállapodás módosítását tárgyalta a testület.
Az önkormányzati intézményekkel a gazdasági önállóság megszűnését követően
megállapodást kötött az önkormányzat.
Ezt most a törvény, és ez alapján, az előző ülésen módosított alapító okiratok miatt módosítani kellett.

A tanévkezdés tapasztalatai
Beszámoló hangzott el a 2009/2010. tanév indításának tapasztalatairól. Varga Jenő,
a Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság
elnöke szóbeli kiegészítésében elmondta,
hogy az iskolák első osztályosainak száma

Rendelet
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta és kihirdeti az
alábbi rendeletét:
23/2009. számú: Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
évi költségvetéséről és szerkezeti rendjéről szóló 4/2009. (III. 02.) számú alaprendelet módosításáról.

Napirendi pontok októberben
Monor Városi Önkormányzat a következő soros nyilvános ülését 2009. november 12-én tart-ja. Tervezett napirendi pontjai:
1.) Interpellációk.
2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának az elfogadása.
3.) Beszámoló az önkormányzat 2009.
évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről.
4.) A nevelési-oktatási intézmények
költségvetésének módosítása.
5.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
6.) Az intézmények alapító okiratainak
módosítása a 2010. január l-jétől érvényes szakfeladatrendnek megfelelően.
7.) A bölcsőde vezetői pályázatának
elbírálása.
8.) Polgármesteri jelentés a két ülés
közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
9.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
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77 gyermekkel csökkent az elmúlt évhez
képest. A napköziben elhelyezettek száma
viszont 54-gyel több, mint tavaly. Az előző
évi 432-vel szemben csak 238 a menzások
száma. Az óvodások száma folyamatosan
növekszik. A létszám október 1-jétől 28
gyermekkel nő, s így 654 óvodás lesz az intézményben. Jelenleg 48 tanköteles korú
maradt az óvodában, de valamennyien
rendelkeznek erről igazolással, nem a szülő kérésére maradnak még egy évet.
Pogácsás Tibor polgármester a téma
kapcsán elmondta, hogy azoknál a gyermekeknél, akik tanköteles korúak, és még
egy évet óvodában maradnak, felmerült
az a kérdés, hogy kis létszámú osztályban
elkezdhetnék-e a tanulást. Kikényszerítheti-e a fenntartó önkormányzat, hogy az
iskolaérett, még egy évig óvodában maradó gyerekek megkezdjék az általános
iskolai tanulmányukat? Ez nagyon kényes
kérdés. Csak azért indítani kis létszámú
osztályt, hogy a pedagóguslétszám meglegyen, roppant veszélyes. Ezzel a kérdéssel azonban mindenképpen foglalkozni
kell! Emellett azt is meg kell nézni: miért
alakult ki egy intézményben, mely egyébként az egyik legnépszerűbb volt, hogy
3-4 év alatt a legelutasítottabb lett! Súlyos gond az étkezők létszámának a csökkenése is. Rendkívül sok a nem étkező
gyermek. Erre az iskolákban meg kell próbálni nagyobb súlyt fektetni! Meg kell találni azt a megoldást, hogy a tanulók ebédeljenek! Sok a rászoruló gyermek, akik
szociális támogatást kaphatnának, s ennek a legbiztosabb és legjobb formája az
étkezés biztosítása.

237 gyermeket láttak el a nyáron
A képviselő-testület elfogadta a gyermekek nyári időszakban történő napközbeni ellátásáról szóló tájékoztatót. A nyár
folyamán, az intézményekkel karöltve, a
társadalmi szervezetek, egyházak vettek
részt a munkában. Az elmúlt évekhez hasonlóan, nem csupán a tanulók felügyelete, napközbeni ellátása volt a cél, hanem
értékes programokat is biztosítottak a
résztvevőknek. A táborokban az idei nyáron szintén nagy létszámban vettek részt
a gyermekek, amiből az következik, hogy
amennyiben az önkormányzat anyagi
helyzete megengedi, a jövőben is támogatni fogja ezeket a programokat. Az idei
nyáron az önkormányzat saját erőből és
pályázati pénzekből összesen 237 gyermeknek biztosította 54 napon keresztül
az ellátást, amely közel 5 millió forintot
tett ki.

Alig akadt parlagfű a városban
Beszámolót fogadtak el a parlagfűirtási
operatív program teljesítéséről. Az írásos
anyagból kiderül, hogy bár az idei év kevésbé volt csapadékos, a gyomok azért elszaporodtak, viszont parlagfűvel fertőzött
terület alig akadt a városban. Sajnos, a vasút és az Állami Közútkezelő útjai mellett
található továbbra is a legtöbb parlagfű.
Ennek ellenére Pest megyében, Újhartyán
után, Monor lett parlagfű-mentesítésben
a második helyezett. Ez sem kis eredmény.

Útszélesítés, telekkialakítás
Elfogadta a képviselő-testület a Füzes és
Nagydiófa utca lakóinak a Füzes utca szélesítésére irányuló kérelmét. Az építéshatóság már közölte az építtetőkkel, hogy a
szabályozási terv alapján hol kell majd a
telekhatárt kialakítani. Ha megkezdődik
az útlejegyzés, akkor a kerítéseket az önkormányzatnak át kell helyeztetni, mert a
jelenlegi telekhatárra épültek.
	Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ülésén merült fel, hogy a Pozsonyi lakótelep Iglói utca felőli részének hasznosítási lehetőségét meg kellene vizsgálni.
Jelenleg többnyire parkolónak használják a lakók. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a lehetőségeket, és nem javasolta, hogy azon
a területen építési telkeket alakítson ki az
önkormányzat. Ezt a képviselő-testület elfogadta.

Elutasított kártérítés
A képviselő-testület elutasított egy kártérítési kérelmet, amit a Monor–Monorierdő
közötti úton történt baleset miatt nyújtott
be a kérelmező. Ezzel kapcsolatosan a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság úgy döntött, hogy az összekötő útra
sebességkorlátozó táblák kihelyezését
rendeli el, mivel, ha megfelelő sebességgel közlekednek a járművek, nem történhet ilyen baleset.

Iskolafejlesztések
A Nemzetőr Általános Iskola melletti ingatlantulajdonos többször kérte szóban,
és most írásban is, hogy az ingatlana melletti iskolaudvarral kezdjen valamit az önkormányzat, mert az ott zajongó tanulók
zavarják a nyugalmát. A Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság egyfelől
egy zajvédelmi szerkezet megépítésére
tett javaslatot. Másrészt felvetette: vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy ezt
a területet más közcélra lehetne-e hasznosítani. Ezt követően térjen vissza a képviselő-testület az ügyre! A testület ezzel
egyetértett, és felkérte a polgármesteri hivatalt, vizsgálja meg, hogy az érintett területet hogyan lehetne kiváltani – az isko-

la területén új burkolt udvar kialakításával,
majd a telekhatáron lévő udvarrész fizető
parkolóvá történő átalakításával, s ezzel
egyidőben a Nemzetőr utcán a megállás
megtiltásával. Régi gond a Nemzetőr utcában a parkoló autók miatt a közlekedés,
s ezzel ez is megoldódna.
	Támogatta a képviselő-testület a
Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola kérelmét, s így az eddigi tálalókonyhájukat tankonyhává minősítik át.

Garázst kaptak a polgárőrök
Támogatta a képviselő-testület a Monori
Polgárőr Egyesület bérleti kérelmét, amely
arra vonatkozott, hogy a Deák Ferenc utca
12. szám alatti ingatlanon lévő fészer épületet adja át az önkormányzat az egyesületnek. Azt rendbe hoznák, és ott tárolnák
a gépkocsit. A szolgálat felvételét és leadását is ott lehetne lebonyolítani.

Nincs lehetőség a segítségre
A 2009. évi XLVIII. törvény elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatok részére
– a gazdasági, pénzügyi válság következtében megnövekedett terhek miatt – a
tartozásaikat törleszteni nem képes adósok ingatlanainak megvásárlására. Ezt az
adósnak kell kérelmeznie. Mint Pogácsás
Tibor polgármester elmondta, a pénzintézetek, a végrehajtók és a közszolgáltatók
részéről ma már szinte mindennaposak
az ilyen tárgyú megkeresések. Az önkormányzat a tartozást felhalmozók esetében
jótállhat, átvállalhatja a tartozásokat valamilyen formában, és pénzügyi segítséget
nyújthat – ez a hír terjedt el. Több száz az
olyan ingatlan ma, amiről valószínűsíthető,
hogy végrehajtásra kerül. Ezek az ingatlanok döntő többségükben nem száz százalékig megépítettek. Ha az önkormányzat
megvásárolná őket, és a tulajdonosokat
bérlőként bent hagyná, akkor a fenntartási költségek rövid időn belül annyira megemelkednének, mint maga az ingatlan értéke. Téves az a felfogás, hogy megoldást
jelenthet, ha a családiházas települések

esetében az ingatlanokat az önkormányzatok megvásárolják, és szociális alapon
meghatározott alacsony lakbérrel a volt
tulajdonosokat bent hagyják bérlőként. A
benyújtott kérelmet a képviselő-testület
elutasította, hivatkozva az önkormányzat
jelenlegi gazdasági helyzetére.

Büfé és lakodalmas ház
nyílhat a Vigadóban
Lassan befejezéséhez közeleg a városháza
felújítása és bővítése. Az átalakítás idejére
a hivatal pénzügyi irodája vette birtokba a
Vigadó földszinti helyiségeit. A kiköltözés
után az önkormányzat hasznosítani kívánja a helyiségeket. Első körben a testület
úgy határozott, hogy a Vigadó Nonprofit
Kft.-t bízza meg: dolgozza ki a helyiségek
hasznosítási lehetőségét. A Hanzelik Andrea ügyvezető igazgató által benyújtott
javaslat több alternatívát tartalmaz. A kisebbik termet mindenképpen büféként
szeretnék hasznosítani, hiszen az a tapasztalat, hogy – főleg a rendezvények alkalmával – sokan keresik ezt a szolgáltatást.
A nagyteremre több javaslata is van. Mivel
az esküvői szertartásokat a Vigadó dísztermében tartják, az előkészületek során többen érdeklődnek, hogy a földszinti teremben magát a lakodalmat nem tarthatnák-e
meg. A terem alkalmas erre is, hiszen a
konyha működőképes. Így akár úgynevezett „lakodalmas-házként” is működhetne,
hétközben pedig közétkeztetést láthatna el. Megbízta a testület az ügyvezetőt,
kezdje meg az előkészítő munkát a helyiségek hasznosítása érdekében, elsősorban a szakhatóságok véleményét kikérve.

Térfigyelő kamerák a városban
Közbeszerzés kiírását fogadták el térfigyelő rendszer kialakítására. Már eddig is érkeztek a hivatalhoz különböző árakkal és
különböző műszaki tartalommal ajánlatok. Az eltelt időszakban a Monori Rendőrkapitányság szakembereinek bevonásával tárgyalásokat folytattak a térfigyelő
rendszer kiépítésének lehetőségeiről. A

A Monori Máltai Szeretetszolgálat
jótékony célú zenés gálaműsora
a Művelődési házban
Monor, Bocskai u. 1.
2009. november 15-én vasárnap 16 órától

Örökzöld melódiák, operettrészletek, táncdalok és magyar nóták
Előadók: a budapesti Kéknefelejcs Dalkör;
Rendező: Léka Klára

A szünetben tombola

Az előadás bevételét a karácsonyi segélycsomagok
vásárlására fordítja az MMSZ Monori Csoportja
Jegyek kaphatók elővételben: a Vigadó emeleti pénztárában
és a Máltai-tagoknál
A belépőjegy ára: 800 Ft
Jegyek az előadás előtt korlátozott számban a helyszínen is válthatók

testület úgy döntött, hogy az Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottságot a rendőrkapitányság egy szakemberének bevonásával
megbízza a közbeszerzési pályázat kiírásával. Legalább 8-16 kamera kiépítését írják ki úgy, hogy a törvényes feltételeknek
megfeleljen. Valóban azonosításra alkalmas minőségű kamerák kiépítése történjen meg. Az üzemeltetésre is kérnek majd
ajánlatot.

Önkormányzati hírek

Monori Strázsa

A csatornahitelek visszafizetéséről
A csatornahitel visszafizetésével kapcsolatos kérdések ismét terítékre kerültek. Polgármesterünk elmondta, hogy az emberek többsége nem érti, mi történik most
az LTP-s ügyekkel. Az önkormányzat az
OTP-vel megegyezett, hogy a lakossági önrészt akkor fizeti ki, amikor lejár az
LTP-szerződés. Ez most történik meg. Ha
mindenki minden befizetést időben teljesített volna, akkor veszteség nélkül fejeződhetett volna be a beruházás. A hitel
nagy részét novemberben törleszteni tudja az önkormányzat, de mivel nem minden
ingatlantulajdonos teljesítette a vállalt
előtakarékosságot, és a hiány fedezetéül
szükséges 15 százalékos közműfejlesztési hozzájárulás visszaigénylése hosszabb
időt vesz igénybe, szükség van a hitel egy
részének meghosszabbítására. Természetesen, akik nem teljesítették a befizetéseket, azoktól az önkormányzat behajtja a
tartozást, vagy ráterheli az ingatlanára.

Útfelújítás, kerékpárút-felfestés
A polgármesteri jelentésben több olyan
témáról volt szó, amelyet a bizottságok tárgyaltak, képviselő-testületi döntést igényel, de nem kérték külön napirendre vételét. Így elfogadta a testület
a HE-DO Kft. ajánlatát a Brassó utca kivitelezésére, valamint a kerékpárutak
burkolatának felfestésére. A tervezés
hiányossága miatt a Brassó utca tényleges útszélessége helyenként nem felel
meg a tervező által állított szélességnek.
Folytatás a 4 oldalon

A MAgyAr MáltAi
SzeretetSzolgálAt
Monori Csoportjának felhívása

Segítségüket kérjük

Gyermek és csecsemőholmik: cipők • ruhák • babakocsik
gyermekágyak • játkékok • gyermekkönyvek

adományozásában!

Adományaikat az „MMSZ” ruhatárában adhatják le
hétfőn és szerdán 15-17 -ig.
A bejárat a Könyvtár hátsó udvaránál, a Forrás Áruház
kirakatával szemben található. 2200 Monor, Kossuth u. 86.

SegítSenek, hogy SegítheSSünk!
2009. november 2.
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Monori Strázsa
Megnőtt az ügyfélforgalom
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy
a képviselő-testület még a szeptemberi ülésén módosította a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati
Szabályzatát, amely az ügyfélfogadást
is tartalmazza. Mivel az okmányirodán
az ügyfélforgalom megnőtt, kevés idő
jutott a keletkezett ügyiratok elintézésére. Ezért a testület úgy döntött –
a hivatalvezetés javaslatára –, hogy
október 1-jétől, csütörtöki napokon
megszünteti az ügyfélfogadást.

Fontos telefonszámok
A mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-30-533-6253
Veres András: 06-20-533-8103
A gyepmester elérhetősége:
Herczig József: 06-20-964-3025
A strázsahegyi járőr elérhetősége:
Papp József: 06-29-410-726
Strázsahegyi polgárőr egyesület:
06-70-270-7777

Folytatás a 3. oldalról
Két méter az útszélesség különbsége. A
közművek és részben a fák helyzete meghatározza, hogy a csapadékvíz-elvezető
rendszert nem lehet így megvalósítani. A
kivitelező két ajánlatot adott. A második
javaslat alapján mindkét oldalon meg van
támasztva úgynevezett „K” szegéllyel az
út. Ezt a javaslatot fogadták el.

Kiadó monori üzlethelyiségek
Pályázat kiírását fogadta el a képviselő-testület a polgármesteri hivatalban elkészülő
üzlethelyiségek hasznosítására. Három új
üzlethelyiség kialakítását, kiadását tervezi
az önkormányzat. A leendő bérlő az esetleges bérleménnyel kapcsolatos belső átalakítást a tulajdonos hozzájárulásával elvégezheti, de az ezzel járó költségekre nem
kérhet bérbeszámítást. A helyiségek legkisebb bérleti díját 20 000 Ft/m2/év+áfaösszegben határozták meg. A pályázat beadásának határideje: 2009. november 27.
12 óra. A beérkezett pályázatokat a szakbizottság és a képviselő-testület decemberi
soros ülésén értékeli, és dönt róluk. Több
pályázó esetén licitet fognak tartani.

Az áramszolgáltató a városra
terheli a költségeit

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének teljes jegyzőkönyve, valamint a
rendeletek szövege a Városi Könyvtárban megtekinthető. A képviselő-testület nyilvános üléséről a Gemini Tv minden esetben felvételt készít, melyet az
ülést követő hét szombatján, a Williams
Televízió csatornáján figyelemmel kísérhetnek. Bővült a tájékoztatási lehetőségünk, így a rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövege, a testületi és
bizottsági ülések jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthetők a www.monor.
hu honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról is értesülhetnek.

A Kistói úti kerékpárút építésénél az áramszolgáltató előírta, hogy nemcsak az átépített szakaszon, hanem azon túlmenően is,
115 méter hosszúságban új vezetéket kell
elhelyezni. Egy további oszlop áthelyezése szükséges ehhez, melynek a költségét
nem hajlandó az áramszolgáltató átvállalni. Az áramszolgáltató több olyan költséget terhel az önkormányzatra, ami egyébként a szolgáltató érdeke. Ez több, mint
egymillió forint többletköltséget jelent az
önkormányzatnak.

Új tűzoltólaktanyára pályáznak
Kérelemmel fordult a testülethez a Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság. Új tűzoltólaktanya építésére

pályázatot írtak ki, melynek beadási határideje 60 nap. Megvalósítási tanulmányterv szükséges a pályázat benyújtásához.
Pogácsás Tibor polgármester felhatalmazást kért a testülettől, hogy a megvalósítási tanulmányra árajánlatot kérjen be, illetve vizsgálja meg annak lehetőségét,
hogy 60 nap alatt a megvalósítási tanulmány elkészíthető-e. A pályázatban feltétel, hogy az önkormányzat a beruházás
20 %-át önrészként vállalja fel. Ebbe beleérthető a laktanya épülete is. Székely Attila
tűzoltóparancsnok jelen volt az ülésen, és
elmondta: egy-két szakvéleményt be kell
szerezni arra vonatkozóan, hogy a mostani
épület nem felel meg laktanyának.

Decemberre elkészülhet
a posta új épülete
Pogácsás Tibor tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy várhatóan másfél hónapon belül befejeződik az új postaépület
építése. Átköltözés után a régi épületet,
amely az önkormányzat tulajdona, birtokba veheti. Elmondta azt is, hogy a földmunkákkal megkezdődött a háziorvosi
rendelő építése. Várhatóan a következő
évben elkészül a háziorvosok, fogorvosok és a védőnők rendelője, valamint a patika épülete.

Egyéb testületi döntések
A Segítő-Támogató Közalapítvány Kuratóriumában ismét személycsere történt.
Nagyné Bódis Zsuzsanna 2009. október
1-jével lemondott a Segítő-Támogató Közalapítvány kuratóriumi tagsági tisztségéről. Helyette Fodor Csillát választotta meg
a testület ugyanezen időponttól.
	Támogatták a képviselők a Református
Egyház kérelmét, s így a temető kerítésépítésének költségeihez közel ötszázezer
forinttal járul hozzá az önkormányzat.
	A József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola raktárépület építéséhez szükséges többletköltséget szintén biztosította a testület.
Összeállította: Nagy Lajosné

Nyílászárók gyártása Monoron

Közvetlenül a gyártótól

Nyugati és japán autóalkatrészek raktárról
és rövid határidős beszerzéssel (akár 2-3 órán belül is)!

Minden
15 000 Ft-os
vásárlás után
500 Ft-os
vásárlási utalványt
adunk ajándékba!
Monor, Bajcsy-Zs. u. 8.
Telefon: 06/29 411-789
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Az utalványok 2010. 03. 31.-ig
használhatók fel bármilyen
nálunk kapható termék
vásárlására!

Portalu Kft.

Alumínium és műanyag nyílászárók,
üvegfalak, télikertek, garázskapuk
gyártása, szerelése helyszíni
felméréssel, rövid határidővel.

Ingyenes felmérés
és árajánlat-készítés.
Beépítés 50% kedvezménnyel!

Ajándék fix szúnyoghálók.
Péteri úti major • www.portalu.hu • Nyitva: H-P: 7-17
Tel.: 06-30-544-3817, Tel./fax: (műhely) 06-29-412-871
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Önkormányzati ajánló

Monori Strázsa
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Programok:

november 22. 15.30 óra: „Advent 2009.” kiállításmegnyitó

a Vigadó étteremben Kruchió László karácsonyi dekorációiból
november 29. 15.30: monori egyházi kórusok találkozója,
ökumenikus adventi gyertyagyújtás a Luther téren
december 6. 15.30: 2. adventi gyertya meggyújtása a Luther téren
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
december 6. 18.00 óra: Szereti Ön Brahmsot? koncert Mocsári Károly,
Pólus László és Csordás Klára előadásában a Vigadó dísztermében
december 11. 18.00 óra: A Forrás kórus és a MÁV Szimfonikus Zenekar karácsonyi koncertje
a Vigadó dísztermében
december 13. 15.30: 3. ádventi gyertya meggyújtása a Luther téren
közreműködik a református egyház kórusa
16.30: óvodások karácsonyi ünnepe az új főtéren, a karácsonyfánál
december 19. Városi karácsonyi ünnepség a Szent István téren
16.00: élő betlehem, közös éneklés a katolikus egyház kórusával
17.00 óra: A Budapesti utcaszínház betlehemes játéka
december 20. 15.30: 4. adventi gyertya meggyújtása a Luther téren
közreműködik a baptista egyház kórusa
december 20. 17.00 óra: Jótékonysági karácsonyi hangverseny
a református nagytemplomban
december 24. 16.00 óra: Pásztorjáték a katolikus templomban
december 24. 16.00 óra: Karácsonyi istentisztelet
az evangélikus templomban
december 24. 16.00 óra: Karácsonyi istentisztelet
a református nagytemplomban
december 24. 16.00 óra: Gyermekkarácsony
a református kistemplomban
december 24. 24.00 óra: Éjféli szentmise
a római katolikus templomban

Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány,
monori egyházak, Kruchió Design,
Vigadó Nonprofit Kft.
Monor Városi Önkormányzat

Önkormányzati hírek

Monori Strázsa
Folytatás az 1. oldalról
tel azért is lenne fontos, mert ebből a forA legnagyobb, leglátványosabb beruhá- rásból jutna a Kossuth Lajos Általános Iskola
zásokon túlmenően nagyon sok kisebb- külső-belső átépítésére, valamint a zeneisnagyobb fejlesztéssel találkozhattak a kola külső felújítására amellett, hogy a Kosmonoriak – hangsúlyozta Pogácsás Tibor suth Lajos utca hátralévő, központi részét
polgármester. Jelen pillanatban is folyik is ebből a támogatásból lehetne felújítaa gimnázium új szárnyának megépítése, ni. Ezen kívül továbbra is pályázunk gyeramely költségeinek egyharmadát állja a vá- mekintézmények fejlesztésére, elsősorban
ros, egyharmadát a gimnázium, egyharma- a bölcsőde körülményeinek javítására, de
dát pedig a fenntartó megyei önkormány- az óvodák helyzetén is szeretnénk javítani.
zat. Készül a Kistói úti kerékpárút, amelyhez Pályázunk ezen kívül egy új tűzoltó laktauniós forrást tudunk felhasználni viszony- nya megépítésére is, mivel a jelenlegi épülag alacsony önrésszel. Folyik a szakorvosi let elfogadhatatlan állapotban van. Ezen kírendelőintézet felújítása is. Megkezdődik a vül – szintén támogatások felhasználásával
Szterényi iskola részleges átépítése, illetve – szeretnénk Monor és a térség ivóvízének
a régiek helyett egy újabb épület kialakítá- minőségén is javítani.
sa. Pályázati forrásból hamarosan elindul a 	Szintén a fejlesztési elképzelések között
Mátyás király és a Dózsa György utca, a Kis- szerepel az Ady Endre és a Kossuth Lajos
tói út és az Ady Endre utca közötti szakaszá- utca kereszteződésében egy körforgalom
nak aszfaltcseréje.
létrehozása. A közútkezelő lámpás csomóÚj épületbe költözik a nagy postahi- pontra készíttetett terveket, de ezt a közlevatal, ami szintén egy, a város által gene- kedésszervező szakemberekkel együtt mi
rált beruházás kapcsán valósulhat meg. A sem tartjuk jó megoldásnak. Egy ilyen keköltözéshez ugyanis a város biztosította reszteződés inkább csak rontana a kialaaz építési telket, cserébe a régi hivatal az kult helyzeten. Ha szükséges, akkor akár
önkormányzat tulajdonába kerül. Ennek nagyobb önrészt is szánunk rá a város költhasznosításáról később döntenek a város ségvetéséből, de olyan megoldást szeretvezetői. Magántőkéből, de az önkormány- nénk, amely hosszú távon biztosítaná a csozat egyetértésével valósul meg az orvosi mópont zavartalan közlekedését.
alapellátást szolgáló rendelőintézet építé– Bár nagyon fontos az épített környezet,
se, amiben helyet kapnak majd a háziorvo ami körülvesz bennünket a városban, de az
sok, a gyermekorvosok, a fogorvosok, a vé- emberi háttér ugyanilyen lényeges kérdés –
dőnők és az ügyelet, valamint egy patika is. mondta Pogácsás Tibor. – Szerencsés helyA magántőkés konstrukció ugyan vitákat is zetben vagyunk abból a szempontból, hogy
kiváltott, de úgy gondolom,
a gyermeknevelés és oktatás
a magántőke megjelenése a
valamennyi intézménye renközszolgáltatásokban bizodelkezésre áll a bölcsődétől
„A közintézményos esetekben jót is tehet
a középiskolákig. Átalakult a
nyek nagy részét
a város fejlődésének, ahogy
közművelődés intézményaz utóbbi években rendszere. A klasszikus érteezt a Petőfi utca esetében is
láttuk.
lemben vett művelődési ház
sikerült megújíta– A közintézmények nagy
helyét a város tulajdonában
nia a városnak.”
részét az utóbbi években siálló Vigadó Nonprofit Kft.
került megújítania a vávette át. Így egy olyan közrosnak, de itt nem szeretnénk megállni művelődési egység jött létre, amely a vá– hangsúlyozta a polgármester. – A város- rosban élők igényeit jobban tudja követni.
központ rehabilitációs pályázatról már so- A Vigadó és a Művelődési Ház felújításával
kat beszéltünk, sajnos eddig nem nyertünk létrejött az ehhez szükséges épületháttér. A
támogatást. A pályázatot most újra kiírták, városban élők többségéhez hasonlóan úgy
ismét előkészítés alatt van. A sikeres részvé- érzem, hogy elértük a célunkat, a Vigadó

Magócsi Ruhatisztító
Gondoljon a karácsonyra!

Már novemberben tisztíttassa szőnyegeit
ingyenes háztól házig szállítással!
Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése
Gyapjúágynemű-tisztítás

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12
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igen gazdag programkínálattal áll a tartalmas kikapcsolódást kereső lakosok rendelkezésére. Ezt bizonyítják a számok is, hiszen
az elmúlt évben 2800-an voltak kíváncsiak a különféle műsoros rendezvényekre,
ami egy 18 ezer lakosú városban nagyon jó
eredménynek tekinthető. Ezen kívül sok állandó kulturális és civil csoport működik a
Vigadó égisze alatt.
– Keveset tudtunk előrelépni az elmúlt
években a Strázsaheggyel kapcsolatban,
bár a településrészhez köthető három civil
szervezet sokat tett a területért az elmúlt
években és ma is – emelte ki a polgármester. – Továbbra is nagy kérdés, hogy a pincefalu felértékelődik-e az elkövetkező években, vagy megoldandó teherként nyomja
a város vállát. Mert nem mindegy, hogy a
strázsahegyi lepusztult pincékbe, vagy új
építésű házakba költöznek a betelepülők.
Növekedni biztosan kell, de nem mindegy,
hogy kiket csábít az ideköltözésre a város:
támogatásra szorulókat vagy adófizetőket.
Ehhez pedig szükséges, hogy az ingatlanok
értéke növekedjen az elkövetkező években.
A budapesti agglomerációban versenyeznek egymással a települések a növekedésért, ezért mai kornak megfelelő válaszokat
kell adni a versenyképességre is.
– Valamennyi önkormányzat, így Monor
számára is fontos a lakosság szociális ös�szetételének kérdése – mondta Pogácsás
Tibor. – Az, hogy mennyien szorulnak támogatásra és mennyi az önmagától boldogulni tudó lakos a településen. A városban nem könnyű segélyhez jutni, mivel
ehhez elég szigorú szűrőkön kell átmennie az igénylőnek. Többször kiderült már,
hogy a segélyért folyamodó feketemunkából tartja el magát. A segélyezés alapfeltétele, hogy a kérelmező együttműködjön az
önkormányzattal, ezt a jogosulatlan igénylők általában nem teszik meg. 2008-ban 63
millió forintot fordítottunk segélyezésre, a
gazdasági válság miatt idén októberig már
71 millió forintot költöttünk erre a célra. A
segélyezési rendszer tehát működik. Ezt az
itt élők a közterületek állapotán is lemérhetik, amiket részben a közcélú munkások tartanak fönt.
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Az árak az áfát tartalmazzák

155/70R13 DEBICA
175/70R13 DEBICA
165/70R14 DEBICA
175/65R14 DEBICA
195/65R15 DEBICA
185/65R15 DEBICA
205/55R16 DEBICA

8 100 Ft,
9 900 Ft,
10 700 Ft,
11 000 Ft,
12 900 Ft,
12 900 Ft,
19 900 Ft,

BARUM
BARUM
BARUM
BARUM
BARUM
BARUM
BARUM

8 900 Ft
10 700 Ft
11 900 Ft
12 200 Ft
13 600 Ft
13 900 Ft
21 200 Ft

Vladár Miklós és Tsa. Kft. Monor, Mátyás K. u. 9.
Telefon: 06-20/204 5962, 410-595

Monor egészséges korösszetételű te- el. A jelenlegi állapot szerint a működtetéslepülésnek mondható, az országos átlag- re adott állami hozzájárulás még a tűzoltók
nál egy kicsit több a fiatal. Az ingatlanál- bérét sem fedezi. Amikor 1997-ben az állam
lomány ezzel szemben erősen öregszik, úgy döntött, hogy önkormányzatok feladaaminek vannak veszélyei. Jelenleg mintegy tává teszi a tűzoltóságok működését, akkor
száz olyan tulajdonosról tudunk, akik in- egyúttal vállalták azt is, hogy az ezzel kapgatlanjait a hitelező pénzintézetek árverés csolatos összes működési költséget fedezik,
alá bocsátották, vagy a közeljövőben azt és „csak” a technikai fejlesztéseket kellett az
tervezik. Az önkormányzat azonban nem önkormányzatoknak állniuk. Ez persze már
akkor is álságos volt, hiszen
tud élni azzal a törvénnyel,
így Monornak kell tűzoltóauamit azért hozott meg a kor„A központi költtót vásárolni, laktanyát építemányzat, hogy a települések megvásárolhassák azok
ségvetésből példá- ni és fenntartani, miközben
közel százezer ember érdeingatlanjait, akik nem tudják
ul több, mint 100
kében dolgoznak a monori
törleszteni tartozásukat. Mimillió forinttal ketűzoltók.
vel százas nagyságrendű in	A bevételek csökkentégatlanról van szó, ezért mivesebb jut majd
se ellenére a városi intézménimum 6-700 millió forintot
hozzánk.”
nyek működtetésében jelenkellene erre a célra fordítania
tős változás nem lesz, hiszen
az önkormányzatnak. Ebben
az esetben ezek az ingatlanok bérlakássá az elmúlt évtizedben már minden kiadáváltoznának, a benne lakók pedig bérleti sunkat annyira lecsökkentettük, hogy todíjat fizetnének a városnak. Így egész biz- vább csak a működésképtelenség határát
tos, hogy az erre fordított összeg soha nem súrolva lehetne spórolni. Így például tíz év
térülne meg Monornak. Ezen kívül egy má- alatt a városi alkalmazottak száma több,
sik problémát is jelentének az ilyen szociá- mint száz fővel csökkent úgy, hogy a tűzollis jellegű bérlakások. Mivel az ilyen típusú tóknál eközben jelentős létszámnövelés is
ingatlanok nagyobb része kertes ház, amit volt. Mindenképpen működtetni kívánjuk
a jelenlegi tulajdonosa nem is fejezett be valamennyi oktatási intézményünket. A Játeljesen, így minden évben jelentős össze- szai iskola Táncsics utcai épületét is csak átgeket kellene költeni befejezésükre, felújí- menetileg zártuk be, amíg nem nő annyira
tásukra, az állaguk megóvására. Így még a gyermeklétszám, hogy ismét oktatás folyannak ellenére sem tudunk segíteni ezzel hasson benne.
Már a közmeghallgatás előtt többen kéra megoldással a bajba jutott embereknek,
hogy tudjuk, sokan közülük az önhibájukon dezték a polgármesteri hivataltól, hogy mikor kerülnek ki a városban a szelektív hulkívül kerültek kilátástalan helyzetbe.
	Az elkövetkező évben a bevételeink ladékgyűjtő konténerek. A város sok évvel
biztosan csökkenni fognak, az iparűzé- ezelőtt csatlakozott a részben uniós, részsi és az ingatlanadó apadása mellett a köz- ben állami, részben önkormányzati finanponti költségvetésből például több, mint szírozással megvalósult Duna–Tisza közi
100 millió forinttal kevesebb jut majd hoz- Nagytérség Regionális Települési Hulladékzánk. Ennek kisebb része az önkormányza- gazdálkodási Rendszerhez. A ceglédi közti alkalmazottak járulékcsökkenése miatt pontú rendszernek már három éve működindokolt lehetne, ha az áfaemelkedés mér- ni kellene, de mivel az uniós pályáztatási
tékét valamilyen módon kompenzálta vol- rendszer összes betegségével rendelkezik,
na a kormányzat. Hogy mennyire nem téríti a mai napig nem üzemel teljesen. Jelenleg
meg az állam az önkormányzatok kiadásait, a rendszer üzemeltetésére kiírt pályázatnak
arra jó példa a városi tűzoltóság. Fenntartá- az elbírálása van folyamatban. Ha meglesz
sát ugyanis a város finanszírozza annak el- az üzemeltető, akkor a szelektív hulladéklenére, hogy összesen tizenöt települést lát gyűjtők is kihelyezésre kerülnek. Pontos dá-

Nicolette

tum még ma sincs, hiszen csak az idei évben
négy időpontot is meghatároztak az indulásra, de eddig egyik sem valósult meg.
	Szintén sokat kérdeztek az utóbbi időben a temetők helyzetéről – mondta a polgármester. – A városnak nincs saját tulajdonú közcélú temetője, a református és a
katolikus egyházakkal működünk együtt a
felekezeteken kívüliek végtisztessége esetében is. A katolikus temetőben a város a
szolgáltatóján keresztül végzi a fenntartási,
üzemeltetési feladatokat, míg a református
temetőben csak kiegészítő szolgáltatásokat vállaltunk magunkra. Sok vihart kavart,
hogy a temetőket zárják. Ezt mindenkinek
tudomásul kell vennie, hiszen egy temető nem átjáróház, hanem halottaink végső
nyughelye, ahová megemlékezni járunk.
– A négyes elkerülő út megépítésének
jelenleg nincs céldátuma, miután az ország sikertelenül pályázott az Európai Uniónál támogatásra – emelte ki Pogácsás Tibor.
- Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy milyen pénzből épülhet meg az út, ha egyáltalán sor kerül erre az elkövetkező években.
A Monor–Pilis elkerülő egyébként nagyon
fontos lenne a város életében, hiszen az elérhetőségünket javítaná, így felértékelődnének a gazdasági ingatlanok a városban.
	A polgármesteri beszámoló után felmerült kérdésekre Pogácsás Tibor többek között a következőket mondta el:
– A város valóban nem áll jól a foltokban hiányzó járdák és utak felújításával. Sok
helyen hiányoznak felfestések, van, amikor
csak néhány méter hiányzik egy járdából
vagy egy útból, esetleg a kerékpársávból.
Sok ilyen kisebb ügyet is rendeznie kellene az önkormányzatnak, de sokszor éppen
ezekre hiányzik a kivitelező vagy a pénz, mivel ilyen kis munkákat aránytalanul drágán
vállalnak el az építők, egyszerre megcsináltatni őket pedig több tízmillió forintjába kerülne a városnak. Ennek ellenére igyekszünk
a jövőben javítani ezeken a hiányosságokon,
és megtalálni a forrást a hibák kijavítására.
Ugyanígy nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a gyalogátkelőhelyek kialakítására, főképp az iskolák környezetében.


Papp János

Angol, német,
holland és amerikai

hAsználtruhAüzlet nyílt!

étterem – panzió

2200 Monor, Ady Endre u. 38. Tel.: 29-414-524

Családi vasárnap
30% kedvezmény
az étel árából!

Férfi-, női-, bébi- és gyermekruhák
széles választéka
jó minőségben, jó áron!

A konyhafőnök receptje szerint

Monor, Ady E. u. 17. (Az egészségháznál)
Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 8–14

Napi menü 580 Ft (kiszállítással +50 Ft)

helyben készített friss pizzák!
Megújult étlappal és kedvezményes árakkal,
új vezetőséggel várjuk régi és új vendégeinket!

Nyitva: H–Cs: 7–23,
P, Sz: 7–24

Önkormányzati hírek

Monori Strázsa

10%
kedvezmény

Egy
vásárláshoz
egy kupon
használható
fel.
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Monor közbiztonságáért
A „Monor közbiztonságáért” díjat a
képviselő-testület még 2001-ben alapította azzal a céllal, hogy a város közbiztonságának, tűzbiztonságának,
polgári- és katasztrófavédelmének
terüle-tén kimagasló teljesítményt,
vagy huzamosabb időtartamon át
folytatott kiemelkedő munkál-kodást
elismerjék. Ezzel is bizonyítva, hogy
a Monor Városi Önkormányzat nagyra becsüli a település értékeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató
tevékenységet kifejtő közösségek, állampolgárok munkáját. Azóta rendőr, tűzoltó, polgárőr, polgárvédelmi
szakemberek tudhatják magukénak
ezt a kitüntetést. Ebben az évben ismét polgárőr, Nagy Zoltán kapta meg
a díjat a képviselő-testület döntése
alapján.
	Nagy Zoltán 1998 óta tagja a
Monori Polgárőr Egyesületnek. Belépése után nemsokára már vezetőségi
tag lett, hat éve ő látja el a szolgálatvezetői feladatokat. A lakossággal és a
polgárőr társakkal jó viszonyban van.
A lakosok többször keresik meg a közbiztonságot érintő problémáikkal, és
ő mindig készségesen rendelkezésükre áll, igyekszik segíteni. Az egyesületen belül aktívan részt vesz az új kezdeményezésekben, ezzel is elősegítve
a csoport hatékonyabb működését. A
helyi szervekkel jó kapcsolatot ápol,
egyre többen ismerik, és kérik segítségét.
	Nagy Zoltán nős, öt gyermek édesapja, a család mellett és annak támogatásával vesz részt aktívan a közösségi életben. Tagja a Nagycsaládosok
Monori Egyesületének, valamint a
Monor és Környéke Közbiztonságáért
Alapítvány kuratóriumának.
Gratulálunk a kitűntetéshez, és további sikeres munkát kívánunk !

2009. november 2.

Jól tanultak, jól sportoltak

Kitüntetés

A képviselő-testület még a júliusi ülésen döntött – a beérkezett javaslatok
alapján – a „Jó tanuló jó sportoló” díj odaítéléséről, de úgy gondolták,
hogy majd az új tanácsteremben adják át ünnepélyes keretek között.
Szép számmal érkeztek javaslatok a „Jó
tanuló jó sportoló” díjra. Végül a Sport és
Egyesületi Bizottság javaslatára három tanuló kapta meg a díjat. Elsőként Bokros
Blanka Melinda, a Nemzetőr Általános Iskola kitűnő tanulója, a Monori Sportegyesület Úszó Szakosztályának tagja vette át
a kitüntetést. Melinda a sportágában, különböző úszásnemben több első helyezést ért el országos versenyeken. Emellett nemzetközi versenyen is hasonlóan
bizonyított. A pályázat kiírását követően,
ennek a korosztálynak a legrangosabb
versenyét, a Magyar Bajnokságot is megnyerte, s a Magyar Köztársaság háromszoros bajnoka lett. Edzője: Csernus Mariann.
	A következő díjazott, Tóth Ádám az
Ady Úti Általános Iskola 5. osztályos tanulója, a Monori Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának a tagja. Kapitánya
az országosan jó eredményt elért, 1998as születésű Monor SE labdarúgócsapatának, amely képviselhette hazánkat az
U11-es európai döntőben. Ott remekül
helytállva, számos nemzetközi élklubot
megelőzve, a 48 induló csapatból a 19.
helyen végeztek. Eredményeik alapján
Pest Megye Önkormányzata nekik ítélte
„A 2008. év legjobb Pest megyei utánpótlás csapata” címet. Tagja az NB II-es, U13as korosztályú csapatnak is. Edzője: Bajári
Tamás.
Végül Lukács Marianna középiskolai tanuló, a Monori Sportegyesület Taekwondo Szakosztályának tagja kapta meg a
kitüntető címet. Kitűnő tanulmányi eredményei mellett a sportágban is jelentős
eredményeket ért el. Országos és nemzetközi bajnokságokon a különböző versenyszámokban – küzdelem, formagyakorlat,
speciáltörés, erőtörés – dobogós helyezést ért el. Csapatküzdelem versenyszámban Magyar Bajnok elismerést is szerzett.

Bokros Blanka
Melinda átveszi
a díjat

Tóth Ádám

A Gemini TV felvételei

Önkormányzati hírek

Monori Strázsa

Lukács
Marianna
Edzője: Fülpesi Tibor, V. danos nemzetközi
mester.
	Pogácsás Tibor polgármester az önkormányzat nevében gratulált az eredményekhez, és elmondta: bízik abban, hogy
a sportolók a korosztályukban továbbra is
jól szerepelnek, társaik pedig igyekeznek
követni őket mind a sportban, mind a tanulásban.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
NL összeállítása

Monor Városi Polgármesteri Hivatal a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet gyámügyi ügyintéző (jegyzői gyámhatóság) munkakör
betöltésére
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen
előélet; versenyvizsga (amennyiben a munkakör 2009. december 1-je után
kerül betöltésre); az alábbi végzettségek valamelyike: egyetemi szintű általános
orvos, jogász, szociológus, pszichológus, szociálpolitikus, humánszervező vagy
közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai
szintű szociális munkás, pedagógus szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus,
szociálpedagógus, szociális szervező, személyügyi szervező vagy államigazgatási
és szociális igazgatási szakképzettség. a MS Office programok felhasználói szintű
ismerete; vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Előnyök: közigazgatásban szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat; közigazgatási
alap/szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a
pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai,
valamint Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2003. (IX.11.)
számú (az illetménykiegészítésről) rendelete az irányadóak.
Közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű kinevezés (előreláthatólag 1 év), teljes munkaidőben.
Munkavégzés helye: Monor Városi Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L.
u. 78-80.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. 11. 16.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. 11. 25.
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2009. 11. 26.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban „gyámügyi
ügyintézői pályázat; azonosító szám: ……../2009” megjelöléssel Monor Városi
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.)
kell benyújtani.
Bővebb felvilágosítás a 06-29-612-314 vagy a 06-29-612-398 telefonszámokon kérhető.

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézetének tisztifőorvosa a 1567-8/2009. számú
határozatával elrendelte a 30 év feletti lakosság körében a kötelező
tüdőszűrő-vizsgálat elvégzését.
A szűrővizsgálaton a részvétel kötelező!
A szűrővizsgálaton nem kell részt vennie azoknak a személyeknek, akik egy éven belül
ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetve tüdőgondozó intézetben gyógykezelés
alatt állnak.
A vizsgálat helye: Tüdőgondozó Intézet (Monor, Kossuth L. u. 97-101.)
A vizsgálat időpontjai: hétfő, kedd, szerda: 8.00-17.00 óra, csütörtök, péntek: 8.0013.00 óra az alábbi bontásban: 2009. november 1-30. között a 4. sz. felnőtt háziorvosi
körzet lakói.
4. számú körzet: Ady Endre utca (a vasút és a 4-es főút között), Attila utca, Avar utca,
Brassó utca, Erkel Ferenc utca, Erzsébet királyné út, Felsőtanya (a vasúton túli rész),
Fónyad Dezső utca, Forgách utca, Gém utca, Hegedűs Gyula utca, Hegyessy-tanya,
Hosszúbereki utca, Hernád köz, Ipar utca, Jászai Mari tér, Kálló esperes utca, Kazinczy
utca, Kistemplom utca, Liszt Ferenc utca, Madách utca, Maros utca, Mező utca, Munkás
utca, Murányi utca, Nádas utca, Ország út, Páskom utca, Rákóczi utca, Rét utca, Szabó
Ervin utca, Szabó Ilonka utca, Szatmár utca, Szélmalom út (a 87-es számig), Táncsics
Mihály utca, Toldi utca, Vasadi út, Vasadi köz
A háziorvosi körzeteket utcánkénti bontásban Monor Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2008. (VIII. 01.) számú rendelete határozza meg. A szűrővizsgálat időpontjáról az egyes körzetek lakosságát és az érintett személyeket a Polgármesteri Hivatal
külön felhívásban is tájékoztatja.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 60. §-a szerint a járványügyi szűrővizsgálat módjáról, céljáról, helyéről és idejéről a szűrővizsgálatra kötelezett személyt, illetve törvényes képviselőjét értesíteni kell. Ha a szűrővizsgálatra kötelezett
személy e kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi
hatóság a szűrővizsgálatot határozattal rendeli el. A szűrővizsgálatot elrendelő
határozat - jogorvoslatra tekintet nélkül - azonnal végrehajtható. A kötelezettség
megszegője ellen az egészségügyi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 140. § (1) bek. d.) pontja
szerint 500.000 forintig terjedő eljárási bírságot szabhat ki!
A szűrővizsgálat - a szűrővizsgálat helyére történő oda-vissza utazás szükséges időtartamát is beleértve - a munkajogi jogszabályok alkalmazása során kötelező orvosi
vizsgálatnak minősül. Aki a kötelező szűrővizsgálaton nem jelenik meg, az ellen a
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 102. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 60.000 Ft-ig
terjedő szabálysértési bírság is kiszabható.

A monori bölcsőde a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakgondozó (magasabb
vezetői megbízás) munkakör betöltésére
Pályázati feltételek: büntetlen előélet; magyar állampolgárság; cselekvőképesség; legalább
öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; és az alábbi végzettségek valamelyikének
megléte: bölcsődei szakgondozó, csecsemő- és kisgyermekgondozó, csecsemő- és
kisgyermeknevelő-gondozó vagy csecsemő- és gyermekgondozói, kisgyermekgondozó,
-nevelői végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
alapvégzettség, pedagógus.
Előnyök: legalább 5 év szakmai gyakorlat bölcsődei oktatásban, nevelésben; vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot; az intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; iskolai végzettséget
igazoló dokumentumok másolatát; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik; nyilatkozatot arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a
pályázóval szemben nem áll fenn; nyilatkozatot arról, hogy a képviselő-testület zárt vagy
nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint Monor Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a magasabb vezetői pótlék megállapításáról szóló
180/2001 (IV.12.) számú határozata szerint.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idő, próbaidő 3 hónap.
Vezetői megbízás időtartama: 5 év.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: 2200 Monor, Virág u. 33.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok
figyelembevételével; felelős az intézmény alapító okiratában, valamint szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtásáért; felelős az intézmény
eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai, valamint a gazdálkodásra vonatkozó
jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 13.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálásáról Monor Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. február 1.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, „bölcsődei szakgondozó (magasabb vezető), azonosító szám: 1014-21/2009.” megjelöléssel Monor Városi Képviselő-testületnek
címezve, Monor város polgármesteréhez (2200 Monor, Kossuth L.u.78-80.) kell benyújtani.
Bővebb felvilágosítás a 06-29-612-314 telefonszámon kérhető.

Önkormányzati hírek
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KÖZLEMÉNY • A Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató
Közhasznú Társaság, röviden Monor Uszoda Kht. közhasznú beszámolójának mérlege:
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C

D.
I.
II.
III.
IV/1.
IV/2.
V.
VI.
VII/1.
VII/2.
E.
F.
I.
II.
III.
G.

Megnevezés
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi
eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív időbeli
elhatárolások
Hosszúlejáratú
kötelezettségek
Saját tőke
Jegyzett tőke
Jegyzett, de be nem
fizetett. tőke (-)
Tőketartalék
Eredménytartalék
Vállalkozási
tevékenységből
Eredménytartalék Cél
szerinti tevékenységből
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Mérleg szerinti
eredmény Vállalkozási
tevékenységből
Mérleg szerinti
eredmény Cél szerinti
tevékenységből
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt
kötelezettségek
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Passív időbeli
elhatásolások
Források
(Passzívák összesen)

2007 2008
534 013 514 319
54
133
533 959 514 186
0
0
15 436 46 212
777 1 955
9 254 24 214
0
0
5 404 20 043
650
557
550 099 561 088
28 035 38 922
21 000 21 000

-4 314

-4 286

3 363

11 321

28

3 369

7 958

7 518

0 1 848
4 791 19 032
0
0
0

3 435

4 791 15 597
517 273 501 287
550 099 561 088

Megnevezés
2006 2007
1. Összes közhasznú tevé112 578 203 565
kenység bevétele
A. Közhasznú célú működésre 78 871 125 624
adott támogatás
a.) alapítótól
64 103
b.) központi költségvetéstől
4 431 6 714
c.) helyi önkormányzattól
- 118 910
2. Pályázati úton elnyert
támogatás
3. Közhasznú tevékenységből
32 594 77 827
származó bevétel
5. Egyéb bevétel
408
271
6. Pénzügyi műveletek
15
16
bevételei
Rendkívüli műveletek
504
bevételei
B. Vállalkozási tevékenység
5 647 10 242
bevétele
Aktivált saját teljesítmények
735
662
C. Összes bevétel (A+B)
118 281 213 822
Anyagjellegű ráfordítások
44 180 112 675
17 283 53 646
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
30 986 33 061
Egyéb ráfordítások
1 2 166
Pénzügyi műveletek
4 1 293
ráfordításai
F. Összes ráfordítás
110 240 202 841
G. Adózás előtti eredmény
8 041 10 981
H. Adófizetési kötelezettség
55
94
I. Tárgyévi eredmény
7 986 10 887
A társaság 2008. évi közfeladata a Városi Uszoda működtetése, városüzemeltetési feladatok – közterület tisztítás,
parkfenntartás, csapadékvízelvezetőcsatorna-tisztítás,
kátyúmentesítés, padkakészítés, parlagfű-mentesítés
– téli síkosságmentesítés, gyepmesteri tevékenység
ellátása. 2008. szeptember 1-től a Katona József utcai és
a Jászai Mari téri konyhák üzemeltetése. A társaság székhelye: 2200 Monor, Balassi Bálint u. 14., a Városi Uszoda
épülete, telephely: 2200 Monor, Péteri út 25. A telephelyen városüzemeltetési feladatok végzéséhez szükséges
gépek és egyéb anyagok tárolása, itt van kialakítva a
közmunkások szociális létesítménye, valamint itt vannak
az igazgatási feladatok végzéséhez szükséges irodák.
Monor Uszoda Kht.

2009. november 2.
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A KÖVÁL ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA
A Kövál Zrt. 2009. október-november hónapokban ingyenesen befogadja a Monor
Bajcsy-Zs. úti hulladékátvevő helyén a Monor
város lakosságától beérkező használt személygépkocsi-gumiabroncsokat az alábbi
feltételekkel: Nem vesz át tehergépkocsi- és
traktorgumiabroncsokat, gumijavítók vagy
más gumiabroncs-felhalmozók használt gumiabroncsait. Az abroncsokat az átvevőhelyen erre a célra kijelölt nagykonténerbe kell
elhelyezni a térmester útmutatása szerint.

Vízszolgáltatás
Felhívjuk a tisztelt vezetékes ivóvíz szolgáltatását igénybevevő lakosság figyelmét,
hogy amennyiben az ingatlanon saját vízellátó rendszert is működtetnek, annak a vezetékes vízellátó rendszerrel nem lehet összeköttetése semmilyen műszaki megoldással.
Ha a saját vízellátó rendszer vízhasználatából is keletkezik szennyvíz, úgy azután is csatornadíjat kell fizetni.
	A 38/1995. (IV.5.) sz. Korm. rendelet 24.§.
(5) bekezdése szerint: „Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezetőműbe mérés nélkül vezeti, és a vizet nem
vagy nem csak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett
valamennyi vízmennyiség mérésére hiteles vízmérőt működtetni, a mért mennyiségekről a szolgáltatót tájékoztatni köteles. A
mért mennyiséget a szolgáltató jogosult ellenőrizni.”

	Kérünk minden saját vízellátó rendszerrel
is rendelkező vízfogyasztót, hogy amennyiben eddig nem tette meg a vezetékes és a
saját vízellátó rendszerek teljes szétválasztását, sürgősen tegye meg! Ha a saját vízellátó
rendszeréből is képződik szennyvize, akkor
a saját rendszerre is olyan vízmérőt kell felszerelni, amely a szolgáltató szempontjából
kifogás alá nem esik, hitelesített és a szolgáltató által leplombált. A folyamatos szolgáltatói ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok súlyától függően a Kövál Zrt. az
elmaradt csatornadíj visszamenőleges megfizetésére kötelezi a csatornahasználót, és
szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
	A hivatkozott kormányrendelet a vízmérőhely és a vízmérő fagy elleni védelmét a
fogyasztó kötelezettségi körébe utalja, ezért
kérjük, hogy mindenki gondoskodjon a vízmérő fagy elleni védelméről. A nem megfelelő védelem miatti vízóraelfagyás és vízelfolyás költségei a fogyasztót terhelik.
	A szolgáltatási pont (a vízmérő utáni első
elzáró szerelvény, de max. 10 cm) utáni vízvezetéken történt vízelfolyás esetén az elfolyt víz után a csatornadíj megfizetése alól
az alábbiak együttes megléte esetén mentesülhet a fogyasztó: A további elfolyás megelőzése érdekében a főcsap elzárása és a
szolgáltatóhoz történő haladéktalan bejelentés; a szolgáltató bevonásával történő
helyszíni szemle és jegyzőkönyv; a hiba elháríttatása szakemberrel; írásos kérelem a
szolgáltatónak a hiba elhárításáról készült
számla becsatolásával.

Csatornaszolgáltatás

Hibabejelentés
Vízműrészleg: Monor, Csévharaszti
út. Részlegvezető: Jurcsik Miklós. Tel.:
29/412-372.
	Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat: Monor, Jókai út. Telepvezető:
Horváth Katalin, hálózatvezető: Kocsis
Csaba, tel.: 29/ 412-264.

Felhívjuk azon talajterhelést megvalósító
ingatlantulajdonosok figyelmét, akik a műszaki lehetőség ellenére nem kötöttek rá a
csatornahálózatra, hogy a talajterhelési díjat évenként emelkedő mértékben, adók
módjára továbbra is meg kell fizetniük. A
2008-ban befizetett 90% helyett 2009. évtől
100%-a a számított díjnak. A talajterhelési díj
bevallása, illetve az előleg megfizetése céljá-

Üdülési csekket és étkezési
utalványt is elfogadunk!
Hidegtál megrendelhető!

Monor, AvAr u. 31.

29-415-129
2009. november 2.

ból kapott útmutató a megfizetés mértékét
és annak számítási módját részletesen tartalmazza. Az ezzel kapcsolatos ügyintézést
Monor Város Polgármesteri Hivatala végzi.
Felhívjuk továbbá a csatornahasználók figyelmét, hogy a szennyvízzel csatornaidegen anyagot (konyhai hulladék, toll, állat feldolgozásából eredő hulladék, gyerekjáték,
pelenka, nem papíralapú higiéniai termékek
stb.) ne engedjenek a közcsatornába, mert
az általában dugulást, a vákuumos rendszereken pedig a vákuumszelep fennakadását
okozhatja. Ugyanilyen problémát okozhat a
csatornahálózatba bevezetett csapadékvíz
és talajvíz is. A vákuumos rendszer különösen kényes a túlterhelésre, és kritikus esetben egész településrészeken szünetelhet a
csatornaszolgáltatás, elsősorban a fegyelmezetlen csatornahasználat miatt.
A szabályos csatornahasználók érdekeinek védelmében a Kövál Zrt. 2010. év elején megkezdi azon csatornahasználók kiszűrését, akik rejtett módon az ingatlan
csapadékvizét a közcsatornába vezetik. Az
önkormányzat és a polgármesteri hivatal
segítségével – más településeken kialakult
gyakorlat figyelembevételével – ki fogja alakítani a csapadékvíz-bevezetéssel okozott
kár megtérítésének műszaki, jogilag megalapozott és végrehajtható eljárását. A ki-

Kutya, macska, rágcsáló, papagáj, tavi- és akváriumi hal,
valamint galambeledelek és felszerelések szakáruháza.

Sütemény már 110 Ft-tól.

Torták: 10 szeletes: 2400 Ft-tól, 16 szeletes: 3500 Ft-tól.

A Kövál Zrt. ügyfélfogadási rendje hétfői munkanapon: 8 órától 20 óráig.
Ebédszünet: 12-től 13-ig. Szerdai munkanapon: 8-tól 12-ig, 13-tól 15-ig. Pénteki munkanapon: 8-tól 12-ig.
E-mail: Az ügyfelek az interneten
bejelentést tehetnek a kovalrt@
kovalrt.hu vagy a titkarsag@kovalzrt.
hu címen. Az internetes ügyintézés
csak olyan esetekre terjed ki, amelyek
a személyes megjelenést, illetve aláírást nem igénylik. Bővebb felvilágosítást Boros Lászlóné ügyfélszolgálati vezetőtől kérhetnek (tel.: 29/411-309).
Honlap: www.kovalzrt.hu

MEMO HOBBI ÁllatElEdEl
és fElszErElés szaküzlEt

Nagy választékkal és kedvező árakkal
várja Önt az új Katica kávéház!
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Ügyfélfogadási rend

Lakossági felhívás

MEMO-FOOD Kft.
Tel./fax: 29/411-050
Nyitva tartás
a téli időszámítás
ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1800
Szombat: 730–1400
Vasárnap: zárva
Monor
Ady Endre út 47-49.

PRÉMIUM KUTYAELEDELEK SZÉLES VÁLASZTÉKA EGY HELYEN!

bocsátó személyére visszavezethető és vis�szatérő problémák esetén a hibaelhárítás
költségeit kénytelenek leszünk a hibát okozó szolgáltatást igénybe vevőre terhelni, illegális és szabálytalan csatornahasználat esetén pedig – ezen túl – szabálysértési eljárást
kezdeményezni.

Lakossági hulladékszállítás
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. a következőket mondja ki: „12. §. (1)
A fogyasztó köteles a szervezett hulladékgyűjtést igénybe venni. 13. §. (1) A hulladék
termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a
birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.” Fontos tudnivaló,
hogy a hulladék tulajdonosa a tulajdonból
adódó kötelezettségek alól csak abban az
esetben mentesül, ha a hulladékot a közszolgáltatónak, legális begyűjtőnek vagy legális átvevőhelynek adja át. Az alkalmi szállító nem válik a hulladék tulajdonosává, és a
neki történő átadás nem mentesíti a hulladék tulajdonosát az esetleges illegális elhelyezésből adódó felelősségre vonás alól. A
Kövál Zrt. minden ingatlan elől, illetve szerződött közülettől csak a szerződött men�nyiségű hulladékot fogja elszállítani, azaz a
nem feliratos zsákban a kukák tetejére, illetve mellé rakott hulladékot nem szállítja el, és

az el nem szállított hulladékért minden felelősség az azt kihelyezőt terheli.
	A Kövál Zrt. a lakossági veszélyes hulladék kivételével minden lakossági hulladék
szakszerű és szabályos elhelyezésére lehetőséget biztosít. Az intézményes szemétszállítás keretében el nem szállítható mennyiségű hulladék egyrészt: „Kövál Zrt.” feliratos
zsákban a szemétszállítás napján kihelyezhető, másrészt: a Monor, Bajcsy-Zs. úti hulladék-átvevőhelyen (szeszfőzde mellett) térítés ellenében elhelyezhető (kommunális
hulladék, zöldhulladék, építési-bontási hulladék). A nagyobb mennyiségű és kommunális hulladékkal nem kevert építési-bontási hulladék elhelyezésére is lehetőség van a
Bajcsy-Zs. úti régi lerakó első harmadában
kialakított és engedéllyel rendelkező inert
hulladéklerakó-helyen. A térítési díjról minden esetben számlát, a hulladék befogadásáról igény esetén igazolást adunk ki.

Ünnepi szemétszállítási rend
2009. december 25-én (pénteken) szemétszállítás nem lesz, helyette december 27-én
(vasárnap); 2010. január 1-jén (pénteken) szemétszállítás nem lesz, helyette 2010. január
2-án (szombaton) szállítjuk el a lakossági hulladékot. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a
szemétszállítási közszolgáltatást a fentiek figyelembevételével vegye igénybe.
Kövál Zrt.

Felhívás

Bokros József 1959–2009
Kedves kollégánktól búcsúztunk el
2009. október 20-án.
Bokros Józsi, közel
30 évig volt a polgármesteri hivatal
gépkocsivezetője.
Csendes, szerény, visszahúzódó emberként tette a dolgát. Nem sokat beszélt, de szinte mindenki ismerte, szerette a városban. Élt 50 évet.
	Szeretettel emlékezünk rá!

Önkormányzati hírek

Monori Strázsa

Erzsébet napi bál
A Napsugár Óvoda Szülői Munkaközössége 2009. november 21-én 19 órától Erzsébet napi bált szervez.
Büfével, tombolával, sok értékes nyereménnyel, és meglepetéssel várják a
vendégeket. A jó hangulatról a Szerpen
team együttes gondoskodik. Helyszín:
Jászai Mari Általános Iskola aulája.
	Jegyek elővételben vásárolhatók az
óvodában és rendelhetők a 06-20-3380-030-as telefonszámon. Jegyek elővételben: 1800 Ft; a helyszínen: 2000 Ft.

Monor és Környéke Ipartestület

A recesszió szinte minden vállalkozást és térségünk lakosságát is érinti. A válság kedvezőtlen hatásai az
önfoglalkoztató, mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint a családoknál nagyobb mértékben
jelentkeznek. Monor és környéke vállalkozásainak jelentős része nem rendelkezik megfelelő tartalékokkal,
ezért fennmaradásuk érdekében összefogásra van szükség.
A Monor és Környéke Ipartestület felkéri a Monor és térsége önkormányzatait, a térségben működő intézményeket és a lakosságot,
hogy kiemelten figyeljenek arra, hogy a termékek beszerzésénél, a
szolgáltatások igénybevételénél a helyi vállalkozásokat részesítsék előnyben, ezzel is segítve a vállalkozások és a munkahelyek
megmaradását.
Különösen felhívja a figyelmet a hazai kereskedelmi vállalkozások
védelmére, amelyek a nemzetközi kereskedelmi láncok feltétel
nélküli letelepítése miatt veszélybe kerültek.
Fontosnak tartja a helyi építőipari fő- és alvállalkozások preferálását helyi és a térségi beruházások megvalósításában.
Javasolja a vállalkozásoknak, törekedjenek a fizetési határidők
betartására.
Ipartestületünk az intézkedések előkészítésében, megvalósításában partneri együttműködést ajánl fel, azokban szakmai
tudásával, munkájával részt vesz.
Az ipartestület tagságáért felelősséget érezve minden eszközével
segítséget nyújt a nehézségek elhárításában.

A helyi vállalkozókat részesítse előnyben!
Miért?







Ha magyar terméket vásárol, munkahelyet teremt.
Helyi szolgáltatást vesz igénybe, munkahelyet véd.
Helyben található, mert itt él.
Ha problémája van, megtalálja,
Ha dolgozik, akkor adójával a lakhelyét gyarapítja.
Ha egymást segítjük, eredményesebbek leszünk,
és ez mindenkinek jó.

2009. november 2.
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Szakma és összefogás

Közösség

Megújult a Rácz-kápolna
A temető a búcsúzás és az emlékezés
helye. A gondozott, rendezett temető
a méltó emlékezésé.
	Temetőink állapota jelentősen változott az utóbbi időben. Annak, hogy
ezt a változást ki élte meg előrelépésként, fejlődésként, s ki romlásként, annak fokmérője a saját szerettei sírhelyeinek mások általi tiszteletben tartása.
Az összkép mégis biztató: temetőink
szépülnek, s nemcsak a kegyeleti napokra, hanem hosszabb távon is.
	A katolikus temetőben sokáig méltatlanul elhanyagolt állapotban álló
Rácz-kápolnát, melyet 1936-ban Rácz
Gyula és neje családi kriptaként építtetett, az egyház felújíttatta, s előtetővel
egészítette ki. Ezentúl a hívek ravatalozás, gyászszertartás céljaira is igénybe
vehetik. Régi vágya volt a katolikus közösségnek egy saját ravatalozó, amely
ily módon megvalósult. A felújítás utáni szentelésre mindenszentek napján,
november 1-jén, vasárnap délután 3
órakor került sor, szentmise keretében.
(A kápolna belsejében el nem évülő
urnahelyek készültek, melyekről hivatali időben a katolikus plébánia irodáján lehet érdeklődni a 29/412-223-as telefonszámon.)
Mindannyiunk közös ügye, hogy a
temető, ahol szeretteink békében nyugodhatnak, valóban kegyeleti hely legyen, és az is maradhasson.

Tabac

Dohány, ajándék

• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák
gravírozását vállaljuk!

Monor, Deák F. u. 2.

Francia kapcsolat

A Monori Borút Egyesület által október – Vagyis önnek tetszik a Monori Borút Egyesü3-án, a Vigadóban megrendezett monori let projektje?
– Nagyon. Már önmagában az a praktiborászati konferencián különleges érdeklődéssel fogadott a közönség két külföldi kus módszer, ahogy az információs táblatermesztési, illetve borturisztikai tapaszta- rendszert, az egyes bemutató állomásokat
latokat összegző tájékoztatót. Dr. Lukácsy kialakították, s ahogy egyformán gondolGyörgy chilei és Ivan Merlet franciaországi tak a felnőtt turistákra és a gyerekekre, meg
kitekintést nyújtó beszámolói érezhetően a többnyelvű tájékoztatással a külföldiekre.
gondolatébresztőnek bizonyultak. Az utób- Kalauzolnak, tájékoztatnak, s elfogadható
bitól, aki pár hónapon belül másodszor járt mértékig még nevelnek is.
a régióban, s borászként, szőlőbirtokosként
a Francia Mezőgazdasági és Halászati Mi- – Mintha ezt is irigyelné. A francia főváros körnisztérium referense, előadása előtti villám- nyékén követhetőnek tartaná a példát?
– Vagy ott, vagy bármelyik másik borinterjúnkban monori benyomásairól kérvidéken. Számos hasonló kezdeményezés,
deztünk.
gyakorlat alakult ki nálunk is, de az itteni
– Lehet, hogy nem egy súlycsoportban, de a konkrét tapasztalataimat sok helyen szeretpiacon versenytársak vagyunk. Tapasztalt-e ném kamatoztatni. Szerintem a Monor körMagyarországon vagy Monoron az önök szá- nyéki borturizmus biztos jövőjének záloga,
mára aggasztó, esetleg irigylésre méltó jele- hogy minden területtel szakemberek, s ami
a legszimpatikusabb, hogy fiatal szakembeket?
– Június közepén már volt módom köz- rek foglalkoznak. Ez már önmagában megvetlen tapasztalatokat szerezni a térség- szabja a program lendületét, dinamizmusát.
ben, s már akkor nagyon meglepett az it- Persze előbb-utóbb ki kell majd alakítani a
teni szőlőtermesztőknek a mieinkénél jóval szükséges intézményi hátteret is…
erősebb dinamizmusa, lelkesedése. Különösképp az, hogy sok lelkes, fiatal gazdával – Lát lehetőséget a monori borturizmusban?
– Igen, s a monoriaknak külön gratulálok
találkoztam, akiknek vannak konkrét víziói az ágazat helyi jövőjéről. Nagyon tetszik, a következetességhez és az ésszerűséghez.
hogy célszerűen, és ami számunkra irigylés- Főleg, hogy tudom, már elkezdték a progre méltó s figyelmeztető lehet, együtt, ös�- ram kiszélesedését is. A borturizmus naszefogva próbálják optimálisan kihasználni gyon jól összekapcsolható a gasztronómia laeder programban rejlő pénzügyi lehető- ai turizmussal, de úgy hallottam, a lovas- és
a horgászturizmusnak is vannak lehetőséségeket a két borút létesítése érdekében.
gei a régióban. Biztos vagyok benne, hogy
a Monori Borút Egyesület ezek bevonásá– A pénz nagyon fontos, de nem minden.
– Igen, a tapasztalatok is fontosak, s le- ra ugyancsak gondol majd. A konferencia
het, hogy abban mi gazdagabbak vagyunk. is bizonyítja, hogy jó úton indultak: az áltaÉppen ebből fakadóan tudjuk, hogy még a lánost képesek együtt használni az egyediviszonylag korlátozott erőforrásokat is meg vel, a tudást a lelkesedéssel. A szememben
lehet sokszorozni olyan intelligens kreati- azonban a legnagyobb érték, hogy együtt
vitással, elkötelezettséggel, amely révén cselekednek. Ez az összefogás a legnanemcsak felismerték az itteni pincefaluban gyobb erő a magyar borturisztikai piacon,
kialakult építkezési adottságokat, az erede- még ha hosszútávon akár aggasztó is lehet
tiség értékét, hanem az autentikusságot ké- számunkra, franciák számára is. Ez nemes
pesek elismertetni a piaccal, s kamatoztatni versengés, amiben tanulhatunk egymástól.
is tudják.
Vereszki János

FERGETEGES MIKULÁS-BULI!

Autós- Motoros- Iskola Kft.
tanfolyam indul:

november 9-én és 11-én 17 órakor
számítógépes felkészítés kresZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam
érdeklődni lehet:

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

12

2009. november 2.

A tavaly szilveszteri nagysikerű nosztalgia diszkó ismét
megrendezésre kerül, de most a Mikulás jegyében.
Ha szeretné újra átélni a 70-es, 80-as, 90-es évek fergeteges diszkó
hangulatát, welcome drink-kel, tombolával, szendvicsekkel,
italokkal, koktélokkal és meglepetésajándékkal várjuk!
2009. dec. 5-én a Jászai Mari Általános Iskolában 1900-től!
Retro diszkó: Dj. Misián
A teljes bevétellel a monori Szivárvány Óvodát támogatjuk!
Jegyek elővételben november 1-től az alábbi helyeken
és személyektől vásárolhatók 2000 Ft/db áron, helyfoglalással:
ILDI BUTIK: Monor, Forrás sor 2. Tel.: 29/417-473
IRISZ OPTIKA: monori egészségház I. em. 105. Tel.: 06 30/9619-706
Kuszendáné Bajkai Beatrix: Tel.: 06 70/2890-246
Herendiné Major Anita: Tel.: 06 20/5830-728

Időben jeleztük, ne maradjon le róla!

18 éven felülieknek, nem batyusbál!

M O N O R

Cím: 2200 Monor, Móricz Zsigmond utca 4.
Telefon: 30/618 6666

HiTelÜgyinTéZés a válság
idején is válToZaTlan
felTéTelekkel!
végrehajtások kiváltása
teljes körű gépjármű-finanszírozás

hitelkiváltás,
saját tehermentes autóra is,
maradványértékes konstrukciók,
flottakedvezmények autóbeszerzéssel

szabad felhasználású építési- és
felújítási hitelek,
vásárlás 0% önerővel,
személyi kölcsönök minimális
feltételekkel
adósságrendezés
Jövedelemigazolás nélkül is!
ingatlanforgalmazás
generálkivitelezés
Gyors ügyintézés, több bank hitele
nálunk egy helyen.

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig
de.: 9-től 12 óráig, du.: 16-tól 18 óráig

Épületgépészeti
szerelvények boltja

Ajánló

K F T .

Ne várja meg, amíg fázik!
Rendelje meg a fűtéséhez, annak korszerűsítéséhez
szükséges anyagokat még a tél beállta előtt!

Monori Strázsa

Kazánok, cirkók,
radiátorok, acél-,
műanyag-,
rézcsövek és minden,
ami a víz-, gáz-,
fűtésszereléshez kell.

AKCIÓ!
Star acél

lapradiátorok

-5%

kedvezménnyel
Cím: Monor, Kistói út 120.
Tel.: 29/415-176
Nyitva: H-P: 8-17 Szo: 8-12

Nyerje vissza
egészséges
mosolyát
Ön is!
Fogorvosi központunk az Airport Hotel Budapest ****
szállodában működik, ahol kellemes környezetben az egyszerű
fogászati kezelésektől a legbonyolultabb szájsebészeti beavatkozásig minden felmerülő problémájára megoldást kínálunk.
Fő profilunk a fogászati implantátumok beültetése, amihez az
Európában harmadik legnagyobb múltra visszatekintő rendszerét,
a Denti® Implantációs rendszert használjuk.

Kérjen időpontot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 130/a.
Tel: 06/29-55-7255 Fax: 06/29-55-7256 Mobil: 06/30-601-9022
E-mail: info@dentident.hu Skype: dentiimplantclinic
Web: www.dentident.hu

Látogasson el fogászati centrumunkba, megéri!

Mert a mosoly mindenkié...
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Monori Strázsa

Valószínűleg sokan naivnak, reménytelen szélmalomharcnak érezhetik
a közterületi rongálások elleni folyamatos hadakozást.
Arra hivatkozva, hogy felelőtlen kártevők mindig is voltak és lesznek;
punktum. És hogy vannak, akiket úgysem lehet megváltoztatni.
Don Quijote is hiába rontott neki – bármilyen nemes, lovagi eszmények védelmében
– az óriásnak hitt szélmalomnak, lapátai által lecsapottan akkorát nyekkent, hogy fájó
tagjai meggyőzően szembesíthették a zord
realitásokkal.
„Óriás”-i probléma ez, de értékválságos időszakunkban sem szabad elavultnak éreznünk az erkölcsi alapelvek védelmét. És van rá példa, hogy bár lassan, de a
tudati kérdésekben is bizakodhatunk a fejlődésben. Ausztria hétköznapi példáit sokszor szokták felhozni erre. Krakkóban járván is meglepetten tapasztalhatjuk, hogy
nincsenek falfirkák. Igaz, ott a püspök addig ült a tv-stúdió előtt, amíg be nem tiltották az ottani „Big Brother”-t. 	Az erkölcsi
nevelés szintjének emelése tehát sokat segíthetne. És az egységes fellépés. Mert ami
mindenkire tartozik, azt csak mindnyájan
oldhatjuk meg, együtt.
Mindez annak apropóján merült fel,
amit legújabb értékeink állapotában tapasztalhatunk. Alig állították fel az új padokat a megszépült Petőfi utcában, a sétálók megdöbbenve láthatták, hogy az
egyikbe olyan durván belefaragtak – mélyen, és nem is egyszer! –, hogy azt látni is
fájdalmas. Mintha a húsunkba vágtak volna!... (És miért volt feltétlenül szükséges az

Másolók, nyomtatók,
kellékanyagok
Színes és ff (A3-as is) nyomtatás,
másolás, laminálás, spirálozás.

www.tonervaros.hu

Monor, Petőfi u. 16. • Tel.: 06-30-687-2142

új díszmedence melletti padba belevésni
azt, hogy: „Józsika”!?...)
	A sétálóutcán 1 méter magas acél
védcsövek kerültek a függőereszek aljára. Megfaragott pad a Petőfi utcában
Mégis, itt-ott felettük is látszik a horpadás.
A Fő téren, a könyvtár-zeneiskola épületén
(a kőlábazat miatt szögben hajlított csatornalefolyón) 60-70 cm-es védelmet tudott
megvalósítani az önkormányzat. Legelkeserítőbb viszont a látvány a Piactér épületein, körös-körül. Szinte nincs is sérülés nélküli csatorna. A Bocskai utca oldalán lévő
üzletsoron pedig módszeres, brutális csatornarombolás történt.
Eszerint ez a legújabb „divatőrület” az
erőfitogtató, duhajkodó, önkéntes „karakterbajnok-jelöltek” között: ki tud minél magasabb, minél erőteljesebb rúgásokkal csa- Összelapított csatorna a piacon
tornát rongálni…
	Az említett Piac téri üzletsoron tavasszal toszá”-ban: „Az istenek arra ítélték
öt betörés is történt, nyilván aljas tulajdon- Sziszüphoszt, hogy egy sziklát görgessen
szerző szándékkal. De ez az értelmetlen, in- szüntelen a hegy tetejére, ahonnan a kő
dokolhatatlan „csakazértis” kártevés talán mindannyiszor visszagurult a saját súlyától.
Úgy gondolták, s némi joggal, hogy nincs
azoknál is felháborítóbb.
Egyetlen Csehországból importált tám- szörnyűbb büntetés, mint a haszontalan és
lás pad ára – az önkormányzat adatai sze- reménytelen munka.” De: „A magaslatok
rint – áfával: 80 000 Ft volt, 7 év garanciá- felé törő küzdelem elég ahhoz, hogy megval. A faragás után soha nem lesz már olyan, töltse az emberi szívet.”
Örkény István ehhez még hozzáfűzte:
amilyen eredetileg. 1 folyóméter horganylemezes függőcsatorna – a szakember sze- „Az ember nem csak tapasztalat. Az esze
rint – 1800 Ft. Az acél védcső nyilván sokkal ugyan azt mondja, hogy minden hiába, de
drágább (a műanyag meg már kevés is), vö- ösztönei nem hallgatnak az észre. Ők azt
rösrézre pedig azért nem mer vállalkozni az súgják, hogy ez lesz az utolsó erőfeszítése, akinek lenne rá pénze; mert azonnal le- se; Sziszüphosz pedig bizakodva vág neki
a meredélynek, újra meg újra, mindig csalopják a színesfém tolvajok.
Persze, az erkölcsi kár a legnagyobb. Hogy lódva, de mindig új erőre kapva.”
semmi elismerten szép, új értékünk nem ma- 	Tegyünk hozzá mi is valamit. Sziszüphosz
radhat sértetlen. Nem maradhat?! Nem szabad egyedül erőlködött. Ha mi egyre többen és
belenyugodnunk! Lassan, de rendeződnek kitartóbban fogunk hozzá, könnyebben
a viszonyok a szökőkútügyben is. Sziszifuszi gördíthető a súlyos teher, és fönn is maradhat az a szikla.
munkával, de lehetséges javulást elérni.
Bolcsó Gusztáv
Albert Camus írja a „Sziszüphosz Mí-

Borkuckó

Novemberi akció!
-10% kedvezmény
minden termékünkre!

Lepje meg barátait és családtagjait névnapra, szülinapra!

Gravírozást vállalunk!
Cím: 2200 Monor, Piac tér
Telefon: 20/9-240-878
Nyitva tartás: K-P: 10-17,Szo: 7-12
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A szerző felvételei

Közösség

Don Quijote? Sziszüphosz?

LivEnn
Új kreatív
hobbi bolt
nyílt Monoron!
Nyitva tartás:
H–P: 9–17, Szo: 9–12
Tel.: 06-29-413-958
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Vásárlásából %
kedvezményt kap,
ha ezt a hirdetést
felmutatja!
(Vásárlásonként egy kupon
használható fel!)

Folyamatosan bővülő választékkal, újdonságokkal várjuk
kedves vásárlóinkat az Ady E. u.
17. alatt megnyílt üzletünkben
(az egészségháznál).
Szalvétatechnika, gyöngyfűzés
(különleges gyöngyök, kiegészítők,
alkatrészek óriási választékban),
különleges festékek és ragasztók,
fa- és papíráru, gobelinek és hímző
cérnák teljes választéka.
Virágkötészeti alapanyagok, kellékek.

Számtalan karácsonyi
ajándékötlettel várjuk!

Monori Strázsa

Szeptember 13-án, vasárnap délután gyerekzsivajjal, kacagással telt meg a fesztiválcsarnok. Az őszi, szüreti díszbe öltöztetett piactéren óvodásaink természetes
anyagokból játékokat készítettek, „szüreteltek”, megismerkedhettek a hagyományokkal, eszközökkel. Madárijesztőkészítő versenyre is sor került, amelyen
szebbnél szebb, ötletes madárijesztő indult a családok, óvodai csoportok ügyes
kezeinek eredményeként. Öröm volt látni azt a pillanatot, amikor „dagadó kebellel” vették át az apró alkotók értékes nyereményeiket, amelyek méltó díszei lettek a
monori óvodáknak, otthonoknak.
	A délután fénypontját a Kolompos
zenekar szüreti előadása jelentette. Az
együttes talán először vett részt városunkban ilyen nagyságrendű szabadtéri
rendezvényen. A gyerekek és szüleik vidáman énekeltek, játszottak velük. A zenés
együttlétet táncház zárta le.
Ezt a mulatságot egy nyertes pályázat előzte meg, s annak köszönhető ez a
csodálatos délutáni együttlét. Az óvodák
dolgozói és sok-sok szülő keze munkájának eredményeként sikerült hagyományébresztő délutánt varázsolnunk Monoron.
Nem tagadhatjuk: amikor megláttuk,
hogy megmozdult Monor apraja-nagyja,

Bárosan szép az élet

bizony meghatódtunk! Újult erőre kapva
azt éreztük, hogy őriznünk kell ezt a lángot, hagyományt kell teremtenünk a jövőben a monori óvodások találkozásából.
Utat akarunk nyitni egy más értékrendnek, a gyökereink megtalálásának. Ki
akarjuk tárni azt az ablakot, amelyen eddig még ismeretlen szépségek tárulnak a
gyermekek elé. El akarjuk hinteni a hazaszeretet magját, a népművészet megszerettetésével, ápolásával és megbecsülésével. A jó föld pedig adott, itt Monoron! 

lakó és pihenő övezetben

új társasházi
lakások
eladók,
zárt
parkolóval.

Hitelügy
intézés k
edvező k
Tel: 06-3
amatokk
0/548-54
62
al!

Új !

I.-II. osztályú egységárak:

Jöjjön az OLCSÓ

TURKÁLÓBA!

Hetente hatalmas
kedvezményekkel!

Vágja ki ezt a szelvényt

MONOR, Petőfi u. 31.

20%

Miniszteri elismerés
A monori Idősek Klubja, 30 éves fennállása alkalmából, a közösségért végzett
munkájáért 2009. szeptember 30-án, a
Parlamentben Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott, melyet Kereki Imréné személyesen vett át. Ilyen magas elismerést Monoron még egyik civil szervezet
sem kapott. Gratulálunk a kitüntetéshez, és további jó munkát kívánunk!
Dr. Dudás Jenő, a Nyugdíjasok
Pest Megyei Szövetsége elnöke

Monoron,

a
kedvezményért!

Gyermekporgram

Közösség

Az óvodások is szüreteltek

100-500 Ft-ig!
Az extra minőségű
ruhák esetén darabárak!

(volt VODAFONE bolt)

Nyitva: H-P: 9-18,
Sz: 8-12

A Straub Dezső által jegyzett „Bárosan szép az élet” helyi csoportja november 4-én és 18-án, szerdánként
délután 3 órakor tartja zenés összejövetelét a helyi Sport étteremben. A
változást a vendéglő ablakán jelezzük.
A zenét szolgáltatja Ligeti Éva bárzongorista. Jöjjön el! Mindössze 500 forintért 3 órán át mulathat, s felidézheti régi, kedvenc dalait. Hallgassa meg
őket újra! Sőt, ha kedve támad, énekelhet, táncra is perdülhet, vagy zongorakísérettel szólót énekelhet!

Kiadó

Monor központjában
2009. december
hónapjától
20m2 -es üzlethelyiség
(utcáról nyíló önálló egység)
üzletnek, irodának.
Érdeklődni: 06-30/728-2517

Renáta pizzéria

Szeretettel várunk minden kedves vendéget!
Kínálatunk:
• Pizza
• Csülkös cipó
• Kemencés sült
• Hamburger
• Melegszendvics
• Hot-dog
• Kávé, capuccinó
• üdítő- és szeszesitalok.

Az ételek fatüzelésű kemencében készülnek.
Monorierdő Szabadság utca 13. • Tel: 06/20-465-8353
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 12-től 22-ig
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A monoriak viselt dolgai XIX.
100 éves a Vigadó

Visszatekintés

A száz évvel ezelőtti fejlesztésekről községi közgyűlés döntött;
61 tagjának többségét a kisbirtokosok, vagyis telkes gazdák alkották.

Soltész péter gyűjtéséből

Helytörténet

Monori Strázsa

A községi közgyűlés tagjaiból választottak
bírót is: Kucsera István, Róth Károly, Juhász
Mihály, majd a legnagyobb döntések időszakában, 1905-től Palcsik János személyében. A földműves gazdák szószólói Burján
Sándor, G. Bokros Sándor, Lukácsy Géza, Petrányi János, Schmitterer Károly; az iparosok
részéről Lukátsovits Alajos, Szüts Zsigmond;
a kereskedőktől Burján Béla, Balla Jenő s a
malomtulajdonos Vantulek Pál. Az egyházak meghatározó képviselői dr. Sandula
Imre plébános, Balla Lajos, Molnár János
lelkészek, Rósemberg Márton rabbi. A tanítók társadalmából Bobory János (katolikus
kántor), Borzsák Benő (állami) tanítók, Nagy
György (központi állami), Oláh Dezső (polgári) iskolai igazgatók jeleskedtek.
	Kiemelkedő személyisége volt községünknek – az említett időszakban – Molnár
Sándor lapszerkesztő, dr. Kégl János földbirtokos s ügyvéd, Fromm Antal takarékpénztári elnök, dr. Dabasi Ödön járási, Fuchs Jenő
községi orvos, dr. Huppert Jakab ügyvéd,
Lehoczky Antal királyi közjegyző, Huppert
Gyula bankigazgató. A községi elöljáróság,
illetve közgyűlés döntéseit a járási főszol-

gabírók képviselték a megyei közgyűlés
előtt: Sárváry Pál 1905-ig, Földváry Bertalan 1921-ig. Mindkét család elődei 1600-tól
viseltek meghatározó hivatali tisztségeket
Pest megyében. (A döntések nehéz vajúdással születtek meg. Molnár Sándor lapszerkesztő 1905-ben zseniális javaslatokat
tett a község fejlődése érdekében létesítendő intézményekre. Az ötlet sok vita s
némi értetlenség után csak évek múlva
érlelődött cselekvéssé – például dr. Rabár
Endre Ugocsa megyei képviselő, dr. Förtsner
Aurél kávai földbirtokos segítségével. Ők a
monori elöljárósági tagokból álló delegációk élére állva hozták tető alá Budapesten
a minisztériumi jóváhagyásokat, a megyei
közgyűlési engedélyeket.)

Megkezdődik a tervezés
A Vigadó felépítésére ajánlatot tevő
Huppert Bernát már nem érhette meg az
építkezés beindítását. 1909. február 18án, 75 éves korában elhunyt. A róla szóló
nekrológ szerint „községünk közgazdaságának egyik irányadó, mozgató személyi-

sége volt”. Felesége, valamint Gyula és
Sándor fia továbbra is tartotta – a cég nevében – a Vigadó megszületése érdekében tett pénzügyi ajánlatot. Így aztán az
elöljáróság áprilisban megjelentette az
„árlejtési hirdetményt”a Vigadó felépítésére. Az épület terveit ifj. Nagy István műépítész készítette el. A pályázók a terveket az
építész lakásán, Budapesten, a Sajó utca
5/a alatt tekinthették meg. Az űrlapokért
1 koronát, a teljes tervpéldányért 25 koronát kellett fizetni.
	Ifjú Nagy István építész elsősorban budapesti bérházakat tervezett és kivitelezett, amelyeken Lechner Ödön formáinak
hűséges követője, aki a szecessziós és modern irányzatokat képviselte. Ifj. Nagy István emlékét néhány fővárosi ház még ma
is őrzi. Többek között a Szenes ház (épült
1905–1906-ban, Bp. XIV., Thököly u. 46. sz.)
és Rákosi Jenő háza (épült 1906–1907-ben,
Bp. VIII., Szűz u. 5–7 sz.). A hódmezővásárhelyi zsinagógát szintén ő tervezte. Pályázott Nagybánya Vigadójának megépítésére is, 1906-ban.

1909 júniusában már alapoztak
Az árlejtési hirdetmény az építkezés munkálataira 16 területen keresett pályázót:
föld, kőműves és elhelyező, vasbeton, kőfaragó, ács, tetőfedő, bádogos, burkoló, padlózó, asztalos, lakatos, mázoló, üveges, szobafestő, kályhás, valamint szobrász
szakmákban. A megyei közgyűlés közben
jóváhagyta az építkezés tervét, s elkészítőjének 1000 koronát kiutalványozott. Az
építést kivitelező pályázók köréből a szerződéskötés lehetőségét a Bóna Gábor és fia
monori cég nyerte el, amely 67 ezer koronáért vállalta az építést és az alvállalkozók
kiválasztását. A megbízást helyi iparosok
kapták. Ajánlataikat szakmai felülvizsgálásra kiadták a tervezőnek, ifj. Nagy Istvánnak.
Az építkezés tehát elkezdődött – Bóna Gábor fia, Elek vezetésével – a tervező mérnök
felügyelete alatt.
1909. június hó elején fogtak az alapozáshoz. A hónap végén már a falakat rakták, július közepén pedig készen állt a föld-

BIZTONSÁGIŐR-, TESTŐR-, VAGYONŐRTANFOLYAM
Könnyű tanfolyam, csak hétvégeken!

MONORON
Ebben az évben utolsó alkalommal!

Követelmények: betöltött 18. életév, 8 általános,
büntetlen előélet, eü. alkalmasság.

Hölgyek és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezés: 06-20/499-49-49
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Nincs más költség!
Minden hívásra és SMS-re válaszolunk!
Felnőttképzési nyilvántartási számunk: 13-0150-05
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Immár száz éve állnak a falai
A Vigadó 1909. november hetedikére elkészült! A szállodai szobák, az étterem, a
„korcsmaszobák”, a kávéház, az emeleti
táncterem – mind igen díszes bútort kapott,
még biliárdasztal is került a berendezésbe.
Azonban a Beágit-féle gázvilágítás elkészí-

tése egy rövid ideig még váratott magára.
Az ünnepélyes megnyitást november 11ére tervezték. A teherpróbát 1909. november 21-én végezték el. A vendéglős december elsején nyitotta meg az ivót.
	Száz év elteltével – hála Monor Városi
Önkormányzat eredményes pályázásának:
a kormányzati jóváhagyással elnyert uniós, 342 milliós támogatásnak (e pályázat
magában foglalta a Művelődési Központnál és a Cinka Pannán történő fejlesztéseket is) – ma egy megújult Vigadó ünnepelheti a jeles évfordulót. A Vigadó Kulturális
és Civil Központ Nonprofit Kft. – Hanzelik
Andrea ügyvezető irányításával – az előző
évben már szép sikereket ért el. A megvalósult programok jól szolgálták városunk
kulturális életét. Az új hangversenyzongora pedig lehetőséget teremtett arra, hogy
a régió zenei élete magas színvonalon folytatódjon. Reméljük, mindezek és a jövő érdekében közösen óvjuk s tartjuk fenn a kultúra házát – akár egyéni anyagi áldozattal
is. A százéves évforduló alkalmából gratulálunk! Kívánjuk, hogy városunk és a régió
polgárai számtalan alkalommal gyarapodjanak műveltségben, gazdagodjanak kulturális élményekkel a közszeretetben álló
monori Vigadóban!
Forrás: Építészeti Múzeum Bp.; Pest Megyei Levéltár Bp.; Monor Község elöljárósági
jkv.; Monorkerületi Lapok 1901–1914
Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Nálunk az Ön pénzügyi problémáira
is van megoldás!
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A szép és jól
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A Nemzetőr Általános Iskola Speciális Tagozata nevében szeretnénk megköszönni a Hegyessy Lions Clubnak,
hogy évek óta segítik munkánkat. Iskolánk, hagyományosan, minden év
májusában erdei iskolába viszi a tanulók egy részét, hogy az ott gyűjtött élmények, valamint a megszerzett tudás
segítségével még eredményesebben
készülhessen fel a továbbtanulásra és
a felnőtt életre. A klub ebben az évben Bogányi Gergely gyönyörű hangversenyének bevételét ajánlotta fel iskolánk számára.
	A jótékonysági hangversenyre október 10-én került sor a monori Vigadó színháztermében, telt ház előtt. A
zongoraművész Chopin és Liszt Ferenc műveiből állította össze másfél
órás előadói estjét. Közben életéről
és eddigi pályafutásáról mesélt – Sziklai Kinga zenetanár és fuvolaművész
kérdéseire felelve – valamennyiünk
örömére.
	A művész úrnak köszönjük a szép
estét, a Vigadó Kulturális és Civil Központnak a lehetőséget, a zeneszerető
közönségnek pedig az érdeklődést.
A speciális tagozat tanárai

Kizárólag cégünk által készített termékek!
Több, mint 100 év tapasztalat!

Monor és Vidéke
TakarékszöVeTkezeT

közel 50 éVe sTabil alapokon!

Köszönet a támogatásért!
Helytörténet

szinti rész. Folytatódott a munka az emelet
építésével. A helyi sajtó örömmel írta augusztusban: „már teljesen kibontakozott
a díszes épület alakja, és látható, hogy milyen monumentális épülettel gazdagodik
városunk. Az ácsmunkások viszik most a
főszerepet a tetőzet fölállításával.” A Magyarországon szinte egyedülálló betonépület, a városi Vigadó, szeptemberben
befejezéséhez közeledett. A közvélemény
szerint kívülről szép, impozáns, belül tágas,
kényelmes lesz a modern szállodát, vendéglőt és kávéházat magában foglaló létesítmény. Úgy vélték, most már csak az kell,
hogy a követelményeknek megfelelően legyen bebútorozva. No, meg ügyes, hozzáértő szakember kerüljön bele vendéglősnek, s akkor virágzó üzlet lesz – pótolva a
rég érzett hiányt Monoron. A vendéglős kiválasztása is megoldódott. A város elöljárósága szakképzett fogadóst talált Gollerits
József személyében, aki főpincérként kereste kenyerét Budapesten, egy előkelő vendéglőben.

2200 Monor
dr. Csanádi Gy. u. 10.

(Gomba felé az utolsó aszfaltos
utca, a Volántelep mögött)

Az idén megrendelt
síremlékeket garantáltan
2010-ben is az idei áron
szállítjuk.
Telefon: 29/ 413-179, Fax: 29/ 413-564
E-mail: hungranit@freemail.hu
Nyitva: H-Cs: 700-1630, P: 700-1600
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Ha ezt petőfi megérte volna!
Nem is olyan régen szóltunk a Kisfaludy
utca nyugalmáról. Ám azóta rá kellett jönnöm, hogy ezt az utcát, bármily csendesnek is tűnik, balhék pettyezik be szinte
egész hosszában. Nem kivétel a vége sem,
ahol egy üzem működik. Ehhez a működéshez pedig olyan fémek is szükségeltetnek, melyeket hazánk némely állampolgára megélhetési szinten szerez be. Október
közepe sem volt, mikor egy este a tulajdonos hazafelé indult jól megérdemelt pihenését aktualizálni, ám feltűnt neki, hogy
néhány zsák kábel össze van készítve az
árokban, és tulajdonképpen csak elszállításra vár. Erről a tranzakcióról nem volt tudomása, ezért felkeltette az érdeklődését,
hogy vajon ki az, aki meglátogatta az üzemet.

A várakozás gyümölcse,
avagy Tódi ismét színre lép
Néhányan a cég dolgozói közül úgy döntöttek, hogy megvárják, míg a tolvajok
visszajönnek a holmiért. A várakozás meghozta a gyümölcsét, mert a sötétben egyszerre csak megjelent három biciklis ifjú
– az egyik bicikli mögött utánfutóval, nehogy valamit ott kelljen hagyni. Na, ekkor
aztán elfogyott a türelem! Valami csattant,
amire a tolvajok azt hitték, hogy már le is
lőtték őket, és hátrahagyva biciklit, kábelt,
utánfutót, hamarjában megdöntötték a
mezei futás helyi rekordját. Az ott maradt
járműveket aztán a rendőrség is beleltározta, majd adatgyűjtésbe kezdtek, melynek eredményeként kiderült, hogy először
csak két honpolgár tartott terepszemlét a
telepen, s ekkor jöttek rá, hogy gyalog nehézkes lenne elcipelni a zsákokat. Szóltak
tehát a harmadiknak, és felszerelkeztek
szállító eszközökkel. Arra nem számítottak,
hogy várják őket, és sérelmezték, hogy nagyon megijedtek, amikor lebuktak.
	Azóta már kilenc bűncselekményt diktáltak jegyzőkönyvbe, vagyis az önszorgalomból lesbe álló civilek nagy segítséget
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tosan, de méltán lehet felelőtlenséggel
vádolni. Szeptember végén, azaz harmincadikán, mikor „még nyílnak a völgyben a
nyújtottak ahhoz, hogy további sértettek kerti virágok”, nyílnak a kertben hagyott
ne essenek áldozatul a trió tevékenységé- Tranzitok ablakai is. Ez ebben a téli világnek. Persze, ezzel nem arra biztatjuk önö- ban nagyon hideg érzés lehet, főleg, ha
ket, hogy hasonlóan cselekedjenek. Prak- a tulajdonos, kinek a tél dere megüté ősz
tikus ilyenkor előbb a zsarukat is beavatni, fejét, rájöve arra, hogy bár az ablakot zármert a biztonság fontosabb. Semmilyen va hagyta, mégis betörve találta. Mikorra
érték nem ér meg annyit, hogy valaki azonban „hó takará el a bérci tetőt”, és az
megsérüljön. Még egy adalék az ügyhöz, ifjú szívekben „a lángsugarú nyár” újabb
hogy a hármas csapat egyharmada Tódi, kocsifeltörésekre ösztönzé a helyi tolvaaki igazából talán tolvajként jött a világra, jokat, a kocsi ablakát megjavíttatják majd,
és talán legközelebb nem
és minden bizonnyal tolvajfelejtenek benne több, mint
ként is fog meghalni, ám ad„Ha valaki több mil- kétmillió
forint értékű holdig sok ember életét keseríti
liós értéket az udmit. „Elhull a virág, elirammég meg. Persze, mindenlik az élet”, mire az ügyet lekiben megvan a javulásra,
varon hagy a kozárják. A tettes valószínűleg
változásra való esély, ám ez
csiban, azt már
nem lesz meg, a tulajdonos
a fiatal, aki még gyerekkoméltán lehet felelőt- meg egy fátyollal törölheti
rúként annyi balhét szedett
könnyűit. Higgyék el, jobb
össze, mint más felnőtt egy
lenséggel vádolni.”
vigyázni a dolgainkra, mint
élet munkája során, nem vadühöngeni a közbiztonság
lószínű, hogy egyszer csak
megtér, és megbánva bűneit kolostor- helyzetén! Petőfitől pedig elnézést kérek.
ba vonul. Bár, ahogy ismerjük, rövidesen 	Azután vannak olyan fogások, ahol
a kolostorból is feljelentés érkezne, mert nem a tolvaj markolja fel a jutalmat, hanem a zsaruk, hiszen ők is sikerorientáltak.
valaki ellopta a relikviákat.
Ha sikerül valakit elkapniuk, az újabb hónapokra hiteti el velük, hogy nincs érintFőfogások
hetetlen ember ebben az országban.
Nem, ne gondoljanak étkezésekkel kap- Előbb-utóbb minden bűnözőt elér a törcsolatos dolgokra, az étvágy itt csak a tör- vény keze, lett légyen bármilyen párt tagvénytelen úton beszerzett javak vonatko- ja vagy felsőbbrendű újgazdag maffiózó.
zásában kap szerepet. Egy tolvaj mindig Később újra ráébred arra, hogy a cinizúgy indul lopni, hogy tudja, nagyjából mus jobban belepasszol az életébe, mint
mit találhat. Persze, néha téved, hiszen a az optimizmus, ám az igazi zsaru olyan,
zsákmány nem lesz olyan mértékű, mint mint a szállóige fiatal férfija, kinek az a hitszeretné, néha pedig túlszárnyalja a vá- vallása, hogy a világ összes nőjét nem lerakozást. A közelmúltban több nagy ér- het ágyba vinni, de törekedni kell rá. Tehát
tékű lopás is történt, amely egyrészt azt az igazi zsaru megy, figyel, járőrözik, nyobizonyítja, hogy városunkban nem csak moz, vizsgál, és igyekszik minél több bűnsegélyre szoruló emberek élnek, másrészt cselekményt felderíteni. A balhé pedig
azt, hogy a tolvajnak is lehet szerencsé- akkor is balhé, ha kicsike, mert egy sértetje. A lakásbetörések kategóriájánál az el- tet nem érdekel, hogy milliárdos csalások
lopott ékszerek, vagyontárgyak igazából tobzódnak a közéletben, ha az ő nehezen
egy zárt helyen vannak, ahová nehezebb vásárolt biciklijét viszik el a tolvajok. Egy
bejutni az ajtókon, riasztókon, ablakokon ilyen biciklitulajdonos lehet hálás azoknak
át. De ha valaki több milliós értéket az ud- a zsaruknak, akik éppen akkor jártak az álvaron hagy a kocsiban, azt már azért óva- lomás környékén éjjel fél háromkor, mikor
Zsaruk
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Desszert
A felsoroltakon kívül számos bűncselekmény sorakozik a monori kapitányság listáján. Néhányat pár szóban gyorsan kiemelek még, a teljesség igénye nélkül. Az
ember társas lény, amint ezt a pszichológus Aronson könyvéből megtudhatjuk.
Társas lény, ám néha képtelen elviselni
egy másik társas lény közelségét, ilyenkor
gyakran agresszió bontakozik ki, amely
ugyan oldja az elfojtás okozta frusztrációt,
ám a szoros interperszonalitás túlléphet a
verbális szinten, átadva helyét az ösztönöknek. Ennek a vége pedig az, hogy az
erősebb társas lény tettlegesen érvénye-

OKTÓBER
Meg

A LÁTÁS

HÓNAPJA
hoss
z ab b
noveítva
mbe
r vég
éig!

Nem a valóságot tükrözte
Ezúton szeretnék reagálni a Monori
Strázsa októberi számában megjelent
„Az sétálóutca díszfája” című cikkre.
	Az általam üzemeltetett egységben
az előírásoknak megfelelő mellékhelyiségek működnek, ezáltal senki sem
szorul arra, hogy a fa tövét használja.
Emiatt sértőnek érzem a cikket és fényképet a magam és a vendégeim nevében is. Egy idézet mondandóm alátámasztására: „...kétlábúak, és olyan
szaguk van, mint szegény komlónak,
aki halálra foszlott egy tíznapos esőben.”
	Az átépítés a vállalkozásoknak nem
volt könnyű, de mindenben együttműködtünk az önkormányzattal. Tehát nem
azon a pár liter vízen múlt a fa sorsa.
Fazekes Józsefné, a Zöldfa vendéglő üzemeltetője
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síti dominanciáját. Röviden fogalmazva:
az erősebb megveri a gyengébbet, ha az
felbosszantja. Tűz és víz, nő és férfi – örök
téma a költőknek, íróknak, rendőröknek.
Számtalan családi botrány zajlik, és ezeknek töredéke kerül csak nyilvánosságra.
Egy ilyen eset történt városunkban nemrég, s a veszekedéshez zsarukat kellett
hívni. A páros férfitagja, lévén ő az erősebb, még a helyszínen megígérte a kék
csapat tagjainak, hogy ma még ütlegre
kerül sor, és ezt a szándékát eléggé eltökélte. Erre való figyelemmel előállították,
és eljárás alá vonták. Mindegy, mi a vita
oka, soha nem szabad engedni, hogy bántalmazássá fajuljon.
	Átugrunk most Monorierdőre, ahol
egyik este egy férfi letépte egy nő nyakláncát. Nem az eltulajdonítás volt a célja,
hanem egy sokkal ősibb ösztön, a szexualitás. A láncot akkor szándékozott visszaadni, ha a nő teljesíti a kívánságát, melyhez nem szükséges se gyertyafény, se
kandalló, és amely során nem létesül közösülés, a férfi mégis kielégül. Nem részletezem tovább, lényeg, hogy az egyoldalú
aktus nem jött létre, a lánc nem ért annyit
a sértettnek, hogy így megalázza magát.
Az eljárás itt is megindult.
	Az említett ügyek csak szemelvények, a
tanulságok viszont örök érvényűek azoknak, akik megtalálják őket.
Sipos Tamás

egy férfi a lelakatolt drótszamarat igyekezett magáévá tenni, persze nem szó szerinti értelemben. Az illető bizonyára hallotta, hogy kevés a rendőr a közterületen,
és a kormány településőrök munkába állítását tervezi. Bár szerintem se ő, se az ötletgazda nem tudja, hogy ennek milyen is
lesz a végrehajtási utasítása. A hajléktalan
férfi ezentúl nem osztja azt a véleményt,
hogy kevés a zsaru, szerinte kettővel biztos több volt aznap este szolgálatban,
mint praktikus volna. Lelepleződvén tudomásul vette, hogy az aznap éjszakát viszonylag melegben töltheti, a tulajdonos
pedig keblére ölelhette szívéhez nőtt kétkerekűjét.

Az említett cikkben leírt történet fikció volt,
amit az újságíró azzal is igyekezett hangsúlyozni, hogy a történet „mese” részét
egyes szám első személyben írta – nyilvánvaló, hogy egy fa nem tud sem beszélni,
sem írni. Ebből következően a cikk e részében leírtak nem a valóságot tükrözik. Az
esetleges félreértésekből adódó kellemetlenségért az érintettek elnézését kérjük!
A szerkesztőség

PRESSZ
gyorsszerviz
Megnyitottunk a monori Piac téren!
(A Bocskai úti bejáratnál)

cipőjavítás, cipőápolók, cipőfűzők, kések,
késélezés, kulcsmásolás, nadrágfelvarrás,
szoknyafelhajtás, cipzárbevarrás
Nyitva: H, K, Cs, P: 8-18; Sze: 7-17; Szo: 7-11
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Tel./fax: 06-29/412-965
Nyitva tartás: H-P: 830 -17-ig, Szo: 830 -12-ig

HOBBI KUCKÓ

Kreatív HOBBI- és deKOráCIÓs BOlt

ÜzletÜnkben kreatív papír-, fa-, Üveg- és
cserépáruk, hobbifestékek, ragasztók,
szalvétatechnika-alapanyagok, termések,
koszorúalapok, karácsonyi gipszfigurák,
gyöngyök, művészkellékek kaphatók.
monor, petőfi sándor u. 8. (a szolgáltató házban)

Tel: 06-209-277-312 • www.hobbikucko.gportal.hu

NYITVA: H-P: 10-17, Szo: 8-12
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Sporthírek

Sikeresen szerepeltek úszóink
Oktober 11-én, a Komjádi uszodában rendezték meg a Budapest Kupa versenysorozat idei III. egyben utolsó fordulóját az
1998 és idősebb korosztálynak. Csapatunk
28 egyesület közül az előkelő 6. helyet szerezte meg. Eredményeink: 1995–1996-ban
születettek közül Séllei Gergő: 50 m gyors,
100 m pillangó és 400 m vegyes 2. hely, 50
m hát 1. hely. Ponyi Péter: 50 m hát 6. hely,
200 m mell 2. hely.
	Október 17-én, szintén a Komjádi uszodában rendezték meg az utánpótlás korosztály 1999-ben születettek és fiatalabbak
részére a 2009. évi IV. fordulós versenysorozat harmadik fordulóját, melyben a Monori
SE fiatal úszói többször is a dobogóra állhattak az igen erős és népes mezőnyben.
Eredményeink: Bokros Blanka 50 m gyors
1. hely, 200 m hát 3. hely. Botka Anita 200 m
hát 4. hely. Botka Dóra 50 m gyors 8. hely,
200 m hát 9. hely. Ponyi Patrik 50 m mell 1.
hely. Bacskai Attila 200 m hát 1. hely.

Július 18-19-én igazi nyári melegben kezdődött a korosztályos úszók országos bajnokságsorozata Hódmezővásárhelyen, melynek első állomása a legkisebb korosztályok
versenye volt. A két nap alatt sok izgalmas
futamot láthatott a több száz fős közönség . A Monori SE csapat szép sikereket ért
el a nagyon erős mezőnyben. Bokros Blanka korosztályában háromszor is a dobogó
legfelső fokára állhatott új egyéni csúcsokat úszva és még két alkalommal az ezüstérmet is átvehette, ezzel a Delfin korosztályos lányok legsikeresebb úszójának járó
serleget is ő kapta. Eredményeink: Bokros
Blanka 400 m gyors, 100 m gyors, 200 m
vegyes 1. hely, 50 m pille és 100 m hát 2.
hely. Botka Dóra 400 m gyors 10. hely, 200
m vegyes 4. hely. Botka Anita 400 m gyors
9. hely, 200 m vegyes 10. hely, 100 m hát 6.
hely. Bacskai Attila 400 m gyors, 50 m pille,
100m hát 9. hely, 200 m vegyes 6. hely.
MSE Úszószakosztály

Öt monori a válogatottban!
Tizennyolc ország közel 800 versenyzője között a magyar válogatottal öt monori
taekwondós vett részt a lengyelországi Európa kupán: Lódi Vivien, Lukács Marianna,
Bokros Tamás, Csipesz Sándor és Rigó Pál.
	A rangos versenyen egyes kategóriákban 50-70 fővel kellett felvenni a kesztyűt.
Sportolóink ismét derekasan helytálltak, és
a sokszor megkérdőjelezhető bírói döntések ellenére is kiválóan szerepeltek.
Eredmények: Európa kupa győztes: Lódi
Vivien (Ifjúsági lány, +60kg), bronzérmes:
Bokros Tamás (Ifjúsági fiú, +70kg). Az ifi fiúk
csapat küzdelem versenyszámban, melynek tagjai voltak Bokros Tamás és Csipesz
Sándor, az előkelő ezüst érmet hozták haza.
	A Monor SE Taekwondo szakosztálya
egy versenyző kivételével az utánpótlás csapatot nevezte a Hatvani VII. Nemzetek Kupája Nemzetközi ITF Taekwondo GyermekSerdülő-Ifjúsági Kupára, hiszen az ifjúsági
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versenyzők ekkor már javában Lengyelországban készültek. Mindig izgatottan várjuk a kisebbek versenyeit, mert az itt szerzett tapasztalatok és látottakból kiindulva
tudjuk a jövő kis harcosait formálni, felkészíteni a további kihívásokra.
	Az eredmények és a látottak alapján elmondhatjuk, hogy a ma még gyerek és serdülő versenyzőink meghatározó alakjai lesznek a magyar taekwondónak.
Eredmények: gyermek: Korsós Ádám:
arany (formagyak.), ezüst (küzd. -30 kg), Csipesz Balázs: arany (formagyak.), ezüst (küzd.45 kg). Turjányi Kolos: bronz (formagyak.),
bronz (küzd.-45 kg).
	Serdülők: Bakács Cintia: bronz (küzd.
+55 kg), Ladányi Cintia: bronz (küzd. -50 kg),
Gecse Csongor: bronz (küzd. -40kg), Hevesi
Bence: bronz (küzd. -45 kg).
	Ifjúságiak: Szabó Zsolt: ezüst (küzd. -50kg).
MSE Taekwondo Szakosztály

Vereség, jó kezdés után!
Futsal, NBII. 4. forduló: Nagykáta SE–Monor
SE 5-3 (1-2) Gólszerzők: Simon az 5. percben (0-1), Bokros a 9. percben (0-2), Baji a
14. percben (1-2), Fülöp a 22. percben (2-2),
Barta a 26. percben (2-3), Tóth a 27. percben (3-3), Vörös a 28. percben (4-3), Baji a
38. percben (5-3).
	Remekül kezdte a mérkőzést csapatunk, hiszen a 9. percben már 2-0-ra is vezetett a Monor SE. Az első játékrészben
azonban szépített a Nagykáta, sőt szünet
után Fülöp góljával egyenlítettek is a ha-

Úszás

Taekwondo

zaiak. Játékosaink nem adták fel, és Barta
Tibor góljával a 26. percben újra átvették
a vezetést. Az öröm nem tartott sokáig, hiszen az NSE két perc leforgása alatt fordított, innen már kockáztatnia kellett a fiúknak, akik sajnos újabb gólt nem tudtak
berámolni Garamvölgyi kapujába. A 38.
percben – a mérkőzés legeredményesebb
hazai játékosának – Baji Lászlónak a gólja
eldöntötte a derbit. Csapatunk ismét közel állt a győzelemhez. Reméljük következő találkozón megszerezzük a 3 pontot!

Újra hódított
a monor

Labdarúgás

NBIII, Alföld csoport 10. forduló: Monor
SE- Hódmezővásárhely 3-0 (1-0).
Már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést csapatunk, több
helyzet kihagyása után először a 34. percben került hálóba a labda. Erős ugratta ki
remekül Csikóst, akit csak buktatni tudtak! 11-es!
	A 63. percben egy remek szabadrúgás kombináció után Csikós ugrott ki a
szélen, majd az egész csapat a bőréből,
mert lövése utat talált a hálóba (2-0). Innen mindent egy lapra tévé ment előre a
HFC, viszont helyzet előttünk adódott! A
79. percben Bán Zsolt dönthette volna el
a mérkőzést, de nem tudta középre adni
a labdát az egyedül érkező Gasperre-nek.
A 80. percben aztán el is döntötte játékosunk a párharcot, újabb kiugratása után
már nem kellett passzolni „csak” a hálóba, és ezzel a találattal biztossá vált: ma
a Monort nem lehet legyőzni. Az utolsó
10 perc már inkább a kakaskodásról szólt,
a vendégek nem igazán tudták magukat
túltenni a vereségen.


Jelentkezz AVON tanácsadónőnek,
tanácsadónak vagy koordinátornak!
Keress pénzt, és vásárolj magadnak olcsóbban!
Munka, tanulás mellett is végezhető kellemes
elfoglaltság és egyben kitűnő pénzkereseti
lehetőség azonnali jövedelemmel.
Ha kérdésed van, vagy jelentkezni szeretnél, írjál vagy
hívjál! (Akkor is, ha még nincs kitől vásárolnod.)
msezsolt@freemail.hu vagy 06-30/424-6629
Szalai Zsolt Avon Manager

Belvárosi színvonal
elérhető árakon!

Születésnapra, névnapra,
évfordulókra ajándékkártya
és bérlet vásárolható!
Kozmetika: Bán Katalin: 06-30/597-8024
Masszázs: Benkő Erzsébet: 06-70/701-9359
Műköröm, manikűr, pedikűr:
Steiszkál Bettina: 06-30/608-2933
Fodrászat: László Éva: 06-20/380-5773
Monor, Kossuth L. u. 45. • www.studiozafir.hu

ZR BT. – GUMICENTRUM
gumieladás
gumijavítás
könnyűfémfelni
értékesítése
Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739
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Monor, Forrás köz 6.
Tel.: 20/367-9854
Nyitva: H–P: 8.30–16.30, Szo: 8–12

Taxi

Éjjel-nappal

06-20/236-4000

Diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezmény!

Autómentés, Autó-, utánfutó- és trélerkölcsönzés
8+1fős kisbusz rendelhető!
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a hirdetés felmutatója
10% kedvezményt kap!

Monori Strázsa

www.neoteam.eu

ÁGYA: AZ ÖN BÉKÉS ÁLMA
TÖMÖR BOROVI FENYŐBÚTOROK EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL!
Bio ágybetétek
nagy választékban!
– kókusz-latex,
– memory-foam
– antiallergén, 7 zónás hideghab
– vákuummatrac, téli-nyári oldalas
100% merinói gyapjú
www.kofa2003.hu

!
AKCIÓ

Nyitva: H–P: 8–18, Monor, Petőfi S. u. 42. • Bp. XVII. ker., Pesti út 17.
Szo.: 9–13
Tel./fax: 06-29/416-021, 70/210-4916

www.kofa2003.hu
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Apróhirdetés

Mosógépjavítás! 06-20-353-2457,
06-29-352-340 – Németh Károly
Fűkaszálást, favágást vállalok reális
áron. T.: 06-20-538-25-31.
Szolfézs, Ének-zene, zongora korrepetálást vállalok, gyerekek és felnőttek részére egyaránt! Tel.: 06-20-886-27-02
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól!
Alumínium, műanyag redőnyök, napellenző, reluxa, szalagfüggöny, mobil,- fix szúnyogháló és szúnyogháló ajtók. Újdonságok. Azonnali felmérés, árajánlat-készítés!
29 éves tapasztalat, garancia, 5% kedvezmény! Telefon: 06-30-401-1029.
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Társasházkezelést vállalunk állami
társasházkezelői szakképzettséggel,
gyakorlattal. KOVI-SZOLG Bt. Tel.: 0620-913-2944, fax: 06-29-416-944, e-mail:
karacsondierzsebet@monornet.hu
Monoron kiadó hosszú távra a sétáló utcában, a Petőfi u. 8. sz. alatt lévő
I. emeleti 49 m2-es üzlethelyiség. Irodának is kiválóan alkalmas! Érdeklődni
napközben telefonon: 06-30-989-4615
Dohányzás leszoktatás Monoron a piactéri Natura boltban november 12-én. Bejelentkezés személyesen a helyszínen!
20% születésnapi kedvezmény a privát kozmetikában dec. 15-ig. Fülbelövés,
örrpiercing, Ilcsi kozmetikumok, ultrahangos regenerálás, smink. Hétfőtől vasárnapig bármikor igény szerint. Bejelentkezés:
06-20-321-4983, 411-076. Monor, Liliom u. 30.
Kozmetikust, fodrászt keresünk
Monoron működő szépségszalonba!
Tel.: 06-30-464-9798
Sürgősen eladó Monoron egy 295 nöl telek gondozott szőlővel, gyümölcsfákkal,
jó állapotban lévő, kb. 20 nm-es épülettel.
Fotó megtekinthető a www.latis.extra.
hu/kepek oldalon. Érd.: 06-30-482-8020.
Üdülési utalványt vásárolok. Tel.: 0630-434-1101
Albérlet kiadó Monoron. 80 nm-es lakás két szoba nappali konyha fürdő+
garázs új építésű házban alacsony rezsivel igényesnek! Érd.: 06-70-504-0038

Fotópályázat Monor város értékeiről

Monor Városi Önkormányzat fotópályázatot
írt ki a város értékeiről szabadon felhasználható
képgaléria, kiadvány és kiállítás létrehozására.
A fotópályázat célja: Monor város értékeit bemutató képgaléria, kiadvány és kiállítás létrehozása.
A pályázat kétfordulós! A pályamunkák beérkezési határideje: 2010. január 15., illetve 2010. május 30.
Az adott évszakot és az alábbi témaköröket megjelenítő fotókkal lehet pályázni: 1. Monor
város fejlődése • 2. Kikapcsolódási lehetőségek – sport és kulturális rendezvények
3. Szőlészet - borászat • 4. Egyéb hangulatfotó
A pályázóknak témánként minimum 3 db, maximum 10 db digitális képet kell benyújtaniuk. Lehetőség van egy-egy témában önállóan, vagy valamennyi témára együttesen is pályázni!
Formai követelmények: Pályázni színes, digitális fotókkal lehet, JPEG formátumban, minimum
5 megapixeles felbontásban, maximum 4 MB méretű képekkel.
Fontos a képek aktualitása, így csak a 2009. augusztus 1-je után készült fotókkal lehet pályázni!
Pályázati feltételek: A pályázat nyílt – azon életkortól, lakóhelytől, foglalkozástól függetlenül
bárki részt vehet. Hivatásos és amatőr fotósok egyaránt pályázhatnak.
Beküldés: A pályázaton való részvételhez regisztráció szükséges, melynek tartalma: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím irányítószáma, témakör megjelölése. Regisztrálni a Vigadó honlapján lehet: www.vigadokft.hu A már regisztrált jelentkezők a fotókat elektronikus adathordozón nyújthatják be postai úton vagy személyesen a Vigadó Nonprofit Kft.-hez (2200 Monor,
Kossuth L. u. 65–67.) A beküldött képek mellett kérjük a következő adatokat feltüntetni:
1. regisztrációs név • 2. a fotó címe, • 3. a fotó készítésének ideje, helye.
Eredményhirdetés, a két fordulót követően: 2010. júliusi képviselő-testületi ülésen Az időközben
benyújtott képek folyamatosan kerülnek fel a Vigadó honlapjára, ahol közönségszavazásra kerül sor, melynek során a fotókra lehet szavazni.
Elnyerhető díjak: I. díj (50.000 Ft értékben) • II. díj (30.000 Ft értékben) • III. díj (20.000 Ft értékben) Különdíj (közönségszavazatok alapján) (20.000 Ft értékben) A zsűri fenntartja a jogot
egyéb díjak megállapítására is.
Szerzői jogok: A pályázatra csak olyan képek nevezhetők, amelyeket a pályázó maga készített,
és amelyek szerzői jogaival rendelkezik. A pályázatra benyújtott fotósorozatok felett a Monor
Városi Önkormányzat és a 100%-os tulajdonában lévő társaságok felhasználási jogot nyernek. A pályázaton résztvevők nevezésükkel egyidejűleg hozzájárulnak képeik térítésmentes
megjelentetéséhez, továbbá elfogadják, hogy a pályázatra beküldött képeiket a Monor Városi
Önkormányzat és a Vigadó Nonprofit Kft. munkájához térítésmentesen felhasználhassa, a
szerző nevének feltüntetése mellett.

Önkormányzati pályázatok
Monor Város Önkormányzat pályázat
útján történő értékesítésre hirdet
építési telkeket a Rákosi Jenő utcában 7000 Ft/m2+áfa áron, a Nyitrai utcában 13500 Ft/m2+áfa áron, 71,25 m2
alapterületű társasházi lakás ingatlant
a Kossuth L. u. 88. sz. alatt, 9 MFt+áfa
értékesítési áron, továbbá bérbe adásra hirdeti a Kossuth L. u. 78-80. sz. alatti 35,65 m2, 29,65 m2 és 43,75 m2 alapterületű üzlethelyiségeket, valamint a
Bajcsy-Zs. u. 59. sz. alatti 39,12 m2 alapterületű üzlethelyiséget.
Bővebb felvilágosítás: Monor Város Polgármesteri Hivatal (2200 Monor,
Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodáján,
Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben a 612-958-as telefonszámon.



Anyakönyvi hírek

Szeptember és október hónapban 5
haláleset történt Monoron.
12 pár kötött házasságot.
Állampolgársági esküt tett:
Hegedűs Veronika és Szilágyi Enikő

A monori Vigadó Kulturális
és Civil Központ programajánlója
2009. november 2. 17 óra Közös nevező című kiállítássorozat
Kiállítás Jandó Tibor műveiből • Vigadó, folyosógaléria
2009. november 7. 18 óra Társastánc megbeszélés • Vigadó
2009. november 10. 10 óra Filharmónia bérletes előadás:
„Tánc-Zene” Részletek Csajkovszkij, Delibes, Hacsaturján, Prokofjev
balettjeiből. Modern táncok. Közreműködik a Táncművészeti
Egyetem Balett-tagozata • Művelődési Ház színházterme
2009. november 12. 17 óra Gyermekláncfű Egyesület előadása
A lovas terápia lehetőségei – előadó: Jámbor Péter
2009. november 14. 18 óra Csík zenekar koncertje
A méltán népszerű, Fonogram Díjas Csík zenekar ismét a monori
Vigadóban. A két évvel ezelőtti nagy sikerű koncert után, a tavaly
bemutatott „Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen…” című aranylemez dalaival. • Vigadó, díszterem
2009. november 15. 16 óra A Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági
előadása
2009. november 16. 19 óra Palya Bea előadása a Városi Könyvtár
szervezésében /információ: 06-29/412-585/ • Vigadó
2009. november 22. 16 óra „Advent 2009.” kiállításmegnyitó
Kruchió László karácsonyi dekorációiból • Vigadó, étterem
2009. november 27. Véradó ünnepség • Művelődési Ház
2009. november 28. 17 óra Strázsák Néptánc Egyesület Katalin
napi táncháza • Művelődési Ház
2009. november 29. 15.30 A monori egyházi kórusok találkozója,
ökumenikus adventi gyertyagyújtás • Luther tér
2009. december 6. 15.30 óra A második adventi gyertya meggyújtása.
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa • Luther tér
2009. december 6. 18 óra Szereti Ön Brahmsot? Csordás Klára,
Mocsári Károly és Pólus László közös koncertje • Vigadó
Információ, jegyrendelés: 06-29/413-212-es telefonszámon,
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen • honlap: www.vigadokft.hu

22

2009. november 2.

3-5-7 légkamrás ablakok, 1.0W/m 2K AjándéK üvegezéssel!

(„A” kategóriás)

7 légkamrás ablakok!

+áfá
29 900,–

+áfá
19 900,–

redőnyök, szúnyoghálók, párkányok

Műanyag bejárati ajtó

Fa bejárati ajtó

Billenő kapuk 39 900,-+áfá-tól

Kertkapumozgatók

Garázskapuk

Beépítés, helyreállítás garanciával! • Ingyenes HelyszínI felmérés! Bármikor hívható telefonszám: 70/633-6406 •

+áfa
39 900,–

Márkakereskedés

5 légkamrás árában a

a kció !

szaküzlet

Műanyag nyílászáró

N yílászáró

November

Most minden KEDVEZMÉNYES
Műanyag nyílászáró árából,
még -5% EXTRA KEDVEZMÉNY!!!
a hirdetés felmutatójának!

2009. november 2.

Ajánló

Monori Strázsa

Pilis, Rákóczi Ferenc út 21.

Tel.:/Fax: 29/498-333
Gyömrő, Szent István út 21.
(Centrum üzletház) Tel.:/Fax: 29/334-333
Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) Tel.:/Fax: 29/417-333

web: www.galcehkft.hu e-mail: galcehkft@upcmail.hu
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Sertés kolbás

690,-

zh

A

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton
Monorierdő felé
Nyitva: H–P: 7–17, Szo: 7–13

T

SZ
LA

MI

ús

Ft/kg

H Ű TŐ H

Á

Z

Ajánló

Monori Strázsa
Ticket Restaurant és Sodexho
étkezési utalványokat elfogadunk!
Konyhák, éttermek részére
kiszállítást vállalunk: 06-29-412046

N TA B O LTJ A

Sertéstarja

890,Ft/kg

Csirkecomb

650,Ft/kg

Sertéskaraj

Sertéscomb

890,-

990,Ft/kg

Ft/kg

Csirke alsóco m

590,-

b

Ft/kg

Sült pörc

Sertéslapocka

990,-

790,-

Ft/kg

Ft/kg

Csirkejava son

690,-

ka

Ft/kg

Kolozsvári sza
lon

990,-

n

a

990,-

Füstölt tarja

Ft/kg

Ft/kg

Sertéstepertő

990,Ft/kg

Angolszalonn
a

Csípős paraszt
ko
lb

1490,-

z

Ft/kg

ás

1290,-

Füstölt bőrös

Ft/kg

lap
oc

ka

1200,-

Ft/kg

Egyéb forgalmazott termékek:
Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • szürke marha
marha • sertés • bárány • mangalica • vadhúsok • strucc • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott
zöldségek • gomba • gyümölcsök • tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Akciós árak november 9-től 21-ig
Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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