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Ajánló

computeres szemvizsgálat, SZTK-vény beváltása
kontaktlencse rendelése, illesztése és tartozékok 

szemüvegkészítés, -javítás megvárható 
márkás szemüvegkeretek és lencsék nagy választékban

MONOR

KISS OPTIKA

ÚJDONSÁGUNK!
Üdülési csekkel 

is fizethet!

SzemorvoSi vizSgálat! 
Részletek az üzletben!

Bank- és egészségpénztár-
kártyával is vásárolhat.

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

Monor
kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

MEMO HOBBI ÁllatElEdEl
és fElszErElés szaküzlEt

MEMO-FOOD Kft. 
Tel./fax: 06-29/411-050

Nyitva tartás 
a téli időszámítás 

ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1800 

Szombat: 730–1400  

Vasárnap: zárva

Monor 
Ady Endre út 47–49.

Folyamatosan bővülő, élő kisállatválasztékkal 
várjuk kedves vevőinket!

ÖN JÁRT MÁR NÁLUNK?
Szaküzletünkben egyedülálló, széles választékkal várjuk 

kedves vásárlóinkat, ahol mindent megtalál kedvence  
részére, és már bankkártyával is rendezheti számláját.

Célunk, hogy Ön elégedetten lépjen ki üzletünkből!
NE UtazzON, VÁsÁrOlJON HElYBEN!

Monor kártya elfogadóhely

Lovass Sándor
Víz-, gázvezeték-,  
klíma-, központi-  
és padlófűtés-  
szerelő mester.
20 éve a lakosság szolgálatában!
Tervezést és kivitelezési  
munkákat vállalok garan  ciával.

2200 Monor, Mártírok u. 24.
Telefon: 06-309/341-343, 
              29/411-815

Konyhabútor-
Gyártás

telefon: 06-30/47-57-823

Monor
kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

Expert-tóth Kft.
2200 Monor Vasadi út 1/b 
(A Shell benzinkút mögött)

3D 

látványterv-

készítés

Monor kártya elfogadóhely! Monor kártya elfogadóhely!

Monor kártya elfogadóhely!

Monor kártya elfogadóhely!
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Év végi testületi döntések

A testület döntött arról, 
hogy a József Attila 
Gimnázium és Közgaz-

dasági Szakközépiskolában a 
12 osztályos gimnázium 7. és 
8. évfolyamának működteté-
si plusz költségeinek felét vál-
lalja az önkormányzat, s a 3,5 
millió forintos összeget beépí-
ti a 2010. évi költségvetésébe. 
Erre azért volt szükség, mert 
a fenntartónak, a Pest Me-
gyei Önkormányzatnak nem 
tartozik a kötelezően ellátan-
dó alapfeladatai közé a 7. és 
8. évfolyamok működtetése. 
Így, egy megállapodás kereté-
ben a két önkormányzat kö-
zösen biztosítja a középiskola 
részére a működéshez szüksé-
ges összeget.

160 milliós költségvetési hiány

Megtárgyalta és elfogadta a 
képviselő-testület a 2010. évi 
költségvetési rendelettervezet 
előkészítő anyagát. A koncep-
cióban elfogadott irányelvek 
alapján készült el az anyag, 
amelyet a végső, februári el-
fogadásig még mindig finomí-
tani fognak. A költségvetés 
hiányát sikerült 160 millió fo-
rintra csökkenteni, ami ekkora 
költségvetésnél még kezelhető. 
Köszönhető ez annak, hogy az 
elmúlt években szigorú, taka-
rékos gazdálkodást folytatott 
az önkormányzat. 
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter köszönetet mondott azok-
nak, akik az elmúlt időszak át-
szervezési munkájában részt 
vettek, és azoknak is megkö-
szönte a türelmet és a megér-
tést, akik elszenvedői voltak. A 
Pénzügyi Bizottság javaslatá-
ra, ebben az évben először, 35 
millió forintos működési tar-
talékot képeznek. Évközben 
többször előfordulhat, hogy 
nem várt kiadásra kell fede-
zetet biztosítani.

Az év első ülését 2010. január 21-én, a megszokottól egy héttel később 
tartotta Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.

  Sinkovicz László képviselő 
javasolta, hogy a Máltai Sze-
retetszolgálat részére 500 ezer 
forint támogatást biztosítsanak 
a költségvetésben. A Czinka 
Panna telepen végzett mun-
kájukat támogatnák ezzel.
 Elfogadták a költségveté-
si és zárszámadási rendelet 
tartalmáról, mellékleteiről és 
szöveges indoklásáról szóló 
rendeletet. Törvényi kötele-
zettségnek tett ezzel eleget az 
önkormányzat, bár, mint azt a 
könyvvizsgáló a Pénzügyi Bi-
zottság ülésén elmondta, janu-
ár 1-jétől nagyon sok minden 
megváltozott a számvitelben, 
amit ez a rendelet még nem 
tartalmaz, ezért évközben biz-
tosan módosítani kell majd.

Nagyobb a rend és a tisztaság

Beszámolt a Monor Uszoda 
Nonprofit Kft. a park- és köz-
terület-fenntartási tevékenysé-
géről. Mindenki számára lát-
ható, hogy a városban egyre 
nagyobb a rend és a tisztaság. 
Virágosak a parkok, rendszere-
sen gondozzák, öntözik azokat. 
Nyírják, és ahol kell, ritkítják 
a sövényeket, szükség szerint 
csonkolják a fákat. Nincs köny-
nyű dolga a városüzemeltetés-
nek, hiszen naponta kevesebb 
mint 18 fővel tudnak dolgoz-
tatni. Nagy területen fekszik 
a város, és sokrétű a munka, 
amit el kell végezni. A Vá-
rosfejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság ülésén hang-
zott el: hívják fel a lakosság 
figyelmét, hogy a járdára be-
lógó ágakat legkésőbb márci-
us végéig nyessék le. Ameny-
nyiben ezt nem teszik meg, 
jelentsék az Uszoda Kft. Vá-
rosüzemeltető Részlegének, és 
az emberei elvégzik a munkát. 
A kertészeti feladatok mellett 
az árkok és padkák tisztítását 
is az Uszoda Kft. végzi.

Mezőőri 
és gyepmesteri beszámoló

A mezőőrök és a gyepmester 
is beszámoltak az elmúlt évi 
munkáról. A gyepmester két 
éve végzi feladatát a városban. 
Érezhetően kevesebb lett a kó-
bor ebek száma, de a közte-
rületen elhullott állatokat is 
igen rövid idő alatt elszállít-
ják. A tavalyi évben összesen 
179 ebet fogtak be, és 213 te-
temet szállítottak el. A mező-
őrök munkájával mind a lakos-
ság, mind a hivatal meg van 
elégedve. A két mezőőr oda-
adóan, lelkiismeretesen vég-
zi a feladatát. Jó kapcsolatot 
ápolnak a közigazgatási terü-
leten gazdálkodókkal, vállal-
kozókkal.
 A statisztikai adatok is azt 
mutatják, hogy csökkent a 
Strázsahegyen a betörések szá-
ma. Mindenütt sajnos nem 
tudnak ott lenni, ezért példá-
ul a falopásokat nehezen tud-
ják megakadályozni, amelyek 
főleg a tartósan hideg időben 
szaporodnak el. Az illegális 
szemétlerakókkal szemben is 
nehéz a helyzetük, hiszen szin-
te lehetetlen bizonyítékot ta-
lálni, hogy honnan származik 
a már lerakott szemét.
 A napirendi pont kapcsán 
felmerült, hogy a mezőőri já-
rulék beszedésének módján 
változtatna a hivatal, de ezt a 
rendelettervezetet a Pénzügyi 
Bizottság javaslatára nem tár-
gyalta a képviselő-testület a 
mostani ülésen. Újabb alter-
natívák kidolgozására kérte fel 
a hivatalt.

Jól felhasznált pénzek

Elfogadta a testület a 2009. 
évi alapítványi pályázatok, a 
Közművelődési és Oktatás-
ügyi, a Sport- és Egyesületi, 

Önkormányzati hírek

Folytatás a 4. oldalon

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat megalkotta 
és kihirdeti az alábbi rendeletét:
1/2010. számú: a költségvetési és zár-
számadási rendelet tartalmáról, mellék-
leteiről és szöveges indoklásáról.

Napirendi pontok februárban
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a következő soros ülését 2010. 
február 11-én, csütörtökön, 14 órai kez-
dettel tartja a városháza emeleti tanács-
kozótermében.
 Tervezett napirendi pontjai:
 l.) Interpellációk.
 2.) A 2008. március l-től érvényes térí-
tési díjak és az éves szolgáltatási önköltség 
megállapítása. (az 1993. évi III. tv. 115. § 
(9) bek. alapján)
 3.) Előterjesztés a Monor Városi Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetési rendeleté-
nek módosítására.
 4.) Javaslat a Monor Városi Önkormány-
zat 2010. évi költségvetésének elfogadására.
 5.) A Monori Sportegyesület beszámo-
lója a 2009. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról. Tájékoztató az egyesület 
2010. évi támogatási igényéről.
 6.) Védőnői álláshelyre kiírt pályázat el-
bírálása.
 7.) Pályázati kiírás a városban működő 
alapítványok számára.
 8.) Útépítés kérdései – földutak aszfal-
tozása, meglévő burkolt utak szőnyegezé-
se, kátyúzása.
 9.) Járdaépítéssel kapcsolatos kérdések.
 10.) Tájékoztató a 2009. évben benyúj-
tott pályázatokról.
 11.) A Dózsa György és Mátyás Király 
utca felújítására vonatkozó közbeszerzési 
kiírás elfogadása.
 12.) Általános iskolai, óvodai beíratások 
időpontjának meghatározása.
 13.) Óvodák nyári szünete.
 14.) A parlagfűirtással kapcsolatos te-
endők előkészítése.
 15.) A Szavazatszámláló Bizottság tag-
jainak a megválasztása.
 16.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 17.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testü-
leti határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében: Javaslat a Monorért 
Emlékplakett és Oklevél adományozására.
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valamint a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság rendelkezé-
si keretei felhasználásáról szó-
ló elszámolásokat. Mint azt a 
bizottsági elnökök is elmond-
ták, akik kaptak a pályázati 
pénzekből, mind megfelelő-
képpen használták fel.

Új tűzoltólaktanya épülhet 

Kiemelt célokat állapítottak 
meg a polgármesteri hivatal 
köztisztviselőinek, valamint a 
Monor Város Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnoksága dolgo-
zói teljesítményértékeléséhez, 
majd elfogadták a 2010. évi 
összesített közbeszerzési ter-
vet, ami évközben biztosan 
többször módosulni fog. Már 
csak azért is, mert az önkor-
mányzat nyert az új tűzoltó-
laktanya építésére benyújtott 
pályázaton. A város tűzoltói 
végre megfelelő helyre kerül-
hetnek. Erről az év folyamán 
bővebben is fogunk tájékoz-
tatást adni.
 Az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium településőri 
pályázatot írt ki már a tava-
lyi évben is. Akkor 1 fő tele-
pülésőri álláshelyre pályázott 

az önkormányzat, amit meg 
is nyert. Most – az Ügyren-
di és Közbiztonsági Bizott-
ság javaslatára –, az ismétel-
ten kiírt pályázatra további 2 
fő településőr részére nyújtot-
tak be támogatási igényt.

Pályáznak és pályáztatnak

Döntött a testület arról, hogy 
a Dózsa György és Mátyás ki-
rály utca felújítására nyílt köz-
beszerzési pályázatot ír ki. A 
munka fedezetét a pályáza-
ton nyert összeg fogja képez-
ni. Mindkét utca aszfaltozását 
felújítják, de mellette a pad-
karendezést is elvégzik.
 Pályázatot írt ki a képvise-
lő-testület két, 144 m2-es in-
gatlan értékesítésére a Strá-
zsahegyen, darabonként 200 
ezer Ft összegben. Bővebb in-
formációt az ingatlanokról a 
polgármesteri hivatal műsza-
ki irodáján lehet kérni, ahová 
a pályázatot is be lehet nyúj-
tani március 1-ig.
 Fedezetet biztosított a kép-
viselő-testület a Nemzetőr Ál-
talános Iskola tornaterme fű-
tésrendszerének felújítására, és 
elfogadta Monor Város Közfog-
lalkoztatási Tervét 2010-re.

Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyvtár-
ban megtekinthető. A képviselő-tes-
tület nyilvános üléséről a Gemini Tv 
minden esetben felvételt készít, me-
lyet az ülést követő hét szombatján, a 
Williams Televízió csatornáján figye-
lemmel kísérhetnek.
 Bővült a tájékoztatási lehetőségünk, 
így a rendeletek egységes szerkezetbe 
foglalt szövege, a testületi és bizott-
sági ülések jegyzőkönyvei már olvas-
hatók és letölthetők a www.monor.hu 
honlapról.
 A honlapon egyéb fontos felhívásról, 
tájékoztatásról is értesülhetnek.

Módosított oktatási terv

A Közművelődési és Okta-
tásügyi Bizottság javaslatá-
ra döntött a testület a Monor 
Város Oktatási Tervének rész-
beni módosításáról. Már ősz 
óta dolgozik egy munkacso-
port ezen a feladaton. Az el-
következő években nagy gon-
dot fog jelenteni az általános 
iskolákba induló első osztályok 
tanulói létszáma. Ahhoz, hogy 
a négy általános iskola közül 
egyiket se kelljen „leépíteni”, 
olyan tervet kell kidolgozni, 
hogy minden iskolába jusson 
megfelelő létszámban első osz-
tályos gyermek. A 2010–2011-
es tanévben biztos, hogy nem 
tud mind a négy iskola 2 első 
osztályt indítani, de az előre-
jelzések szerint az elkövetkező 
hat tanévben sem. A javaslat 
szerint évente úgy kell kiala-
kítani az általános iskolákhoz 
tartozó beiskolázási határsávo-
kat, hogy minden évben másik 
iskolában indítsanak csak egy 
első osztályt. A 2010–2011-es 
tanévben a Jászai Mari Ál-
talános Iskolában egy, a má-
sik háromban 2-2 első osztály 
fog indulni. 

Összeállította: Nagy Lajosné

Fontos telefonszámok
A mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-20-533-6253
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

Közösségi hirdetés

FELHÍVÁS TÜDŐSZŰRÉSRE
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyar-
országi Regionális Intézetének tisztifőorvosa ay 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 8–17 óra; csütörtök, péntek: 8–13 óra.
2010. február 1-28. között a 6. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakóinak.
6. számú körzet: Acsádi utca, Arany János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Batsányi 
utca, Berki-tanya, Csokonai utca, Deák Ferenc utca, Eötvös utca, Forrásszőlő, Garibaldi 
utca, Holdsugár utca, Károlyi tanya, Kinizsi utca, Kinizsi köz, Kisfaludy utca (a Bajcsy-
Zs. utcáig),
Kossuth Lajos utca páros oldal (a Bajcsy-Zs. utcáig), Köztársaság utca, Laposhegy, 
Liliom utca (a Bajcsy-Zs. utcáig), Munkácsy utca, Napsugár utca, Nemzetőr utca, Nem-
zetőr köz, Péteri utca páratlan oldal, Pince utca, Scheirer-tanya, Strázsahegy, Székely 
Bertalan utca, Szilhát utca, Téglaházi dűlő, Váci Mihály utca, Völgykút utca.
A háziorvosi körzeteket utcánkénti bontásban a Monor Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének 13/2008. (VIII. 01.) számú rendelete határozza meg. A szűrővizsgálat idő-
pontjáról 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 szűrő-
vizsgálat módjáról, céljáról, helyéről és idejéről a szűrővizsgálatra kötelezett sze-
mélyt, 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 hatá-
rozat – jogorvoslatra tekintet nélkül – azonnal végrehajtható. A kötelezettség meg-
szegője 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 idő-
tartamát 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.

Monor kártya elfogadóhely!
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öröm és üröm
Monori fények

Az év végi program-
sorozatért köszönet 
minden szervezőnek 

és közreműködőnek. A Lu-
ther téri gyertyagyújtástól 
az éjféli szentmiséig érez-
hettük – a város közösségi 
terein is – az ünnep örömét. 
A rendkívül zord időjárás 
megzavarhatta, de – a ren-
dezők kedvességének köszön-
hetően – tönkre nem tehette 
még a leghavasabb-fagyo-
sabb napra eső szabadtéri 
rendezvényt sem.
 Mert végig lobogott a jel-
képes gyertya fénye, ami – 
Szemadam György szavai-
val élve – „a Biblia alapján a 
Logosznak, a Világ Fényének 
a szimbóluma, így a keresz-
tény szimbolikában Krisz-
tus jelképe, aki meghalt az 
emberekért, hogy elhozza a 
megváltás fényét”, „megsem-
misül, miközben fényt sugá-
roz.” (Jelképtár)
 A gyertyák modern utódai 
a városok karácsonyi dísz-
kivilágításainak fényfüzé-
rei. Többen mondták, hogy 
Monoron ez is most volt a 
legszebb. Egyik vélemény 
szerint a főtér Vigadó és pol-
gármesteri hivatal előtti ré-
sze, illetve a sétálóutca fényei 
szinte a budapesti Andrássy 
út hangulatához hasonlítot-
tak. Mások kérdéseket tettek 
fel: a főtér másik felén mi-
ért nem folytatódott mind-
ez? A Forrás utca felújított 
eleje miért maradt teljesen 
sötétben? Mennyibe került 
ez nekünk? Miért világítot-

„A mi városunk adventje” minden 
eddiginél gazdagabb programsorozattal 
örvendeztette meg lakosságunkat.

tak az izzósorok még vízke-
reszt után is? 
 A polgármesteri hivatal 
műszaki irodáján megtudtuk, 
hogy az új utcarész kande-
lábereinek kialvása műszaki 
hibának tulajdonítható, amit 
az illetékesek – a hivatalos 
kérés ellenére – nem tudtak 
időben orvosolni. Az összes 
többi kérdésben a Vigadó 
Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft.-hez irányítot-
tak bennünket, egybehang-
zóan azt mondván, hogy ők 
tették a legtöbbet az ünne-
pi fényekért.
 Az intézmény vezetőjétől, 
Hanzelik Andreától azt hall-
hattuk, hogy a Petőfi utcai 
világítótesteket és a polgár-
mesteri hivatal előtti fény-
füzéreket az önkormányzat 
szerezte be. A „jégcsapfüg-
gönyt” pedig a hivatal és a 
Vigadó közösen. Az új OTP 
előtti park és a katolikus 
nagytemplom melletti ka-
rácsonyfák kivilágítása is 
pénzbe került, de mindeb-
ben benne volt a Vigadó ta-
valyi bevételeinek egy része, 
illetve az akkor megvásárolt 
300 ezer forintos berendezés. 
A Vigadó, a városháza és az 
Uszoda Kht. alkalmazottai 
sokat dolgoztak a szerelésen. 
Anyagilag hozzájárult mind-
ehhez az Evangélikus Kul-
túráért Alapítvány, a sokfaj-
ta díszítéshez pedig személy 
szerint Kruchio László is. 
 A fényfüzérek természete-
sen mindenütt a közvilágí-
tásra voltak kapcsolva. Hogy 

Monor
kártya Február

Érvényes: 2010. február 1-jétől, 2010. március 5-ig

Vásároljon Monoron, 5% kedvezménnyel!
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Hirdetés Közösségi hirdetés

A Jászai Téri Óvodás Gyermekekért Köz-
hasznú Alapítvány 2008. évi ered mény-
ki mutatása: Előző évek eredménye: 395 
624 Ft. Bevétel: 2007. évi személyi jö-
vedelemadó egy százalékának felajánlá-
sából: 356 585 Ft; egyéb kapott támo-
gatás: 50 000 Ft; bankkamat: 14750 Ft. 
Kiadás: vásárolt óvodai eszközök, anya-
gok: 793 152; bankköltség: 10 380 Ft. 
2008. évi eredmény: -382 197 Ft. Összes 
eredmény: 13 427 Ft. 
 A Jászai Téri Óvodás Gyermekekért 
Közhasznú Alapítvány a 2007. évben 
tartalékolt összeget 2008. évben felhasz-
nálta 4 db csoport galéria építésére és 
játékok vásárlására. Így az előző évben 
tervezett nagyobb összegű eszközbeszer-
zés megvalósult.

Jászai óvoda

Alapítványi beszámoló

A Közép-magyarországi Regionális Egész-
ségbiztosítási Pénztár monori kistérségi 
ügyfélszolgálata („OEP-iroda”)2010. febru-
ár 3-tól, szerdai napokon is nyitva tart.  
 A könnyebb és gyorsabb ügyintézés le-
hetőségének megteremtése érdekében az 
új nyitvatartási napon 9 órától 17.30-ig 
biztosítják az ügyfélfogadást.
 Az ügyfélszolgálat keddi és csütörtöki 
napokon változatlanul 8-tól 15 óráig tart 
nyitva a Vigadó első emeleti irodájában.

egészségpénzTár

Szerdán is nyitva
mennyibe került az áram-
fogyasztás? Olvasóink erről 
már lapunk december 1-jei 
számából értesülhettek, mi-
szerint a képviselő-testület 
1,2 millió forintos keretet ha-
tározott meg. Hogy ez nem 
kevés? Nem. De ha azt néz-
zük, hogy a most ehhez be-
szerzett eszközöket jó néhány 
éven át újra fel lehet hasz-
nálni, és hogy gondosan és 
szívósan utánajártak a leg-
takarékosabb megoldási le-
hetőségeknek, akkor talán 
ez nem is nevezhető pazar-
lásnak – a városközösség-
nek szánt örömszerzés ér-
dekében. 
 Konkrétan arról van szó, 
hogy döntően LED fényki-
bocsátó diódákat sikerült 
beszerezniük. Ezek előnye, 
hogy a kimeneti fény előállí-
tásához alacsony áramot és 
feszültséget igényelnek, kis 
helyen elférnek, ütésállók, to-
vábbá nagy az élettartamuk. 
A leszerelés azért húzódott el, 
mert az újév utáni első mun-
kanap eltolódása után lehe-
tett csak azt megszervezni, 
és időt is igényelt. A főtér 
másik felén pedig két okból 
nem lehetett tovább folytat-
ni a fényfüzéreket. Egyrészt: 
nincsenek folyamatosan fák, 
amelyekre rá lehetett volna 
szerelni; másrészt: nem ma-
radt rá pénz… Jövőre – a 
meglévő eszközök bővítésé-
vel – ott is szeretnék vala-
hogy megoldani a díszkivi-
lágítást.
 Ha a lakosság többsége – 
Monor központjában sétál-
gatva – az ünnepek alatt ér-
zett valami melengető belső 
fényt, amihez a ragyogóbb-
csillogóbb külsőségek is hoz-
zájárultak, akkor már meg-
érte.

Bolcsó Gusztáv

Lakáskorszerűsítéshez, felújításhoz,
fűtéskiadásainak 30-50%-os

csökkentéséhez komplett kivitelezés
energetikus közreműködésével.

Meglepően kedvező pénzügyi megoldások!
(benne saját megtakarításhoz 30% állami támogatás).

Legyen értékesebb a lakása – kevesebb rezsivel!
Tárcsázza az ingyenesen hívható zöld számot:

06-80-620-625

Hirdetés

Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Szolgáltatásaink: Temetői munkák: sírkőkészítés, 
visszaállítás, szétszedés, tisztítás, javítás, hiányzó vagy 
megrongálódott elem pótlása, urnatábla-készítés,  
helyezés, betűvésés, mészkő őrlemény (murva).
Műanyag vázabetét, műkő/gránit váza, kaspó, mécsestartó
Gránit/márvány/mészkő burkolóanyag, ablakpárkány, 
konyha-, fürdőszobapult, gránit falióra, kerítés fedkő, 
oszlopkalap, kandallópárkány tervezése, kivitelezése, 
beépítése.
Tekintse meg új bemutatóhelyünket a 4-es főútnál!

Monor, Dr. Csanádi Gy. u. 10. (A Volántelep és a régi autósmozi után)
Telefon: 06-29/413-179,  Fax: 06-29/413-564 
Nyitva tartás: H-P: 700–1530
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MONOR KÁRTYA 
felmutatásával 

3–5% 
kedvezményt 
biztosítunk!

Monor kártya elfogadóhely!
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KiállíTás
Szélesebbre nyílt az ajtó

Visszatekintve – a 10. év-
forduló évében – azt lát-
hatjuk, hogy a létreho-

zásában legnagyobb szerepet 
játszó Monorért Baráti Kör, 
illetve Monor polgársága nem 
értékelheti zökkenőmentesnek 
az eltelt időszakot, melyben 
az állandó gyűjtemény mel-
lett emlékezetes aktuális ki-
állítások is voltak. 2007. de-
cember elseje – a kiállított 
anyag házigazdája, Dömö-
tör József felmondása – után 
viszont sokáig zárva maradt 
ez az intézmény, bizonytalan-
ságot keltve a látogatni kívá-
nókban. Miután a Művelődési 
Központtól a Városi Könyvtár 
irányítása alá került a kiállí-
tás, új korszak kezdődött an-
nak életében. 2009 tavaszá-
tól oldódott meg az állandó 
nyitva tartás.
 Jelentős változásra került 
sor, amikor Hajdú Zoltánné 
könyvtárigazgató a kiírt pá-
lyázaton nyertes Czibor Évát 
bízta meg a gyűjtemény gon-
dozásával. A tanárnő, közis-
mert művészi képességeit is 
felhasználva, nagy kedvvel és 
tervekkel fogott hozzá az otta-
ni tevékenység megújításához. 
Az új vezetés alapkoncepciója 
az, hogy színes és változatos 
formákban még inkább oda-
szoktassák a diákságot és az 
érdeklődőket.
 Czibor Éva már a szep-
temberi Borzsák-emlékkiál-
lítás létrehozásában is nagy 
szerepet játszott, szeptember 

2000. november 2-án ünnepnap volt Monoron. Nem csak 
azért, mert akkori miniszterelnökünk, Orbán Viktor átadta 
városunknak a millenniumi zászlót, hanem azért is, mert 
ugyanakkor nyílt meg a – hagyományaink ápolásában 
jelentős szerepet játszó – Helytörténeti Kiállítás.

közepétől pedig teljes erő-
vel koncentrálhat új felada-
tára. Ettől kezdve kedden 
11 és 15, csütörtökön 14 és 
16, szombaton pedig 8 és 12  
óra között várja az érdeklődő-
ket a kiállítás. Nagyon lénye-
ges, hogy szerda délelőttön-
ként előre bejelentett iskolai 
csoportokat tudnak fogadni. 
Számukra a kiállítás bemu-
tatása után – igény szerint 
– feladatlapokat készítenek, 
amelyek megoldásával a lá-
tottak jobban rögzülhetnek. 
A jó megfejtőket kis ajándé-
kokkal is jutalmazzák.
 Januártól kézműves hely-
történeti szakkört indítanak, 
amelyen  pacsitfalépítést (sár-
ból épített karóház) tanulhat-
nak; pecsétnyomót, illetve 
monori épületek makettje-
it készíthetik el a gyerekek 
(csütörtökön 16–17.30). Eb-
ből a szempontból is szeren-
csés a gyűjtemény új gaz-
dájának a kiválasztása, aki 
tizenhat éve pedagógusként 

dolgozik. Hiszen Czibor Évá-
nak nem csak köztéri szobrai 
ismertek (pl. Angyalos dísz-
kút, 1956-os emlékmű), és 
nem csupán azzal dicsekedhet, 
hogy a III. Pekingi Biennálé-
ra küldött kisplasztikáját az 
ottani Nemzeti Múzeumban 
is kiállították. Most az sem 
lehet közömbös, hogy építő-

ipari szakközépiskolát végzett, 
és a Képzőművészeti Egyete-
men makettezés fakultáción 
is részt vett. Tavaly nyáron 
építészeti kül- és belterekhez 
tervezett plasztikákból volt 
kiállítása a Vigadóban.
 Mindezt jól tudja hasznosí-
tani a Helytörténeti Kiállítás 
általános iskolák részére meg-
hirdetett 4 fordulós vetélkedő-
jének irányításában. A 3-4 fős 
csapatok feladata az 1. fordu-
lóban (február 20-ig): gyűjtő-, 
kutatómunka, teszt kitöltése; 
a 2.-ban (március 20-ig): 10 
db régi tárgy fotójának bekül-
dése CD-n, papírlapon vagy 
e-mailben (monorkonyvtar@
monorkonyvtar.hu címre); a 
3.-ban: épületek beazonosí-
tása (helyszíni kutatás, illet-
ve fényképek alapján – utca-
névvel, házszámmal – április 
8-ig); a 4.-ben pedig (április 
25-ig): monori épület vagy 
épületek makettjének elké-
szítése (tetszőleges anyagból, 
max. 60x90 cm-es alaprajzi 
méretben). 
 Az ünnepélyes eredmény-

hirdetés április 28-án lesz a 
Városi Könyvtárban, aminek 
emeleti kiállítóterében bemu-
tatják az elkészült fotókat és 
maketteket is. A felmerülő 
kérdésekre tanácsot, gyakor-
lati segítséget csütörtökönként 
16-18 óra között kérhetnek a 
tanulók a Helytörténeti Kiál-
lítás helyiségében. Telefonos 
információ ugyanitt, nyitva-
tartási időben a 416-594-es; 
a könyvtárban pedig a 412-
246-os számon kapható.
 Mindezeken kívül rendha-
gyó történelemórára is várják 
a diákokat. Aki gyerekkor-
ban megszokja a kiállí tás-
lá togatást, az felnőttként is 
jobban érdemesnek tartja azt, 
illetve már most felhívhatja 
szülei figyelmét annak hasz-
nosságára.
 Miközben Hajdú Zol tán né-
val és Czibor Évával beszél-
gettünk a fenti témákról, ők 
éppen a „Művelődéstörténe-
tünk múltjából” című kiállí-
tás berendezésével foglalatos-
kodtak a Városi Könyvtárban. 
A Helytörténeti Kör – Köz-
művelődési Egyesület ér-
dekes és gazdag anyagát a 
kiállításmegnyitó napjától, ja-
nuár 22-től február 20-ig lá-
togathatják az érdeklődők. 
Közvetlenül utána, ugyan-
ott „Tavaszváró” címmel nyí-
lik egy újabb kiállítás. Ahhoz 
az önök csatlakozását is kérik, 
várják. Április 25-ig folya-
matosan lehet a könyvtárba 
eljuttatni tavaszt váró fotó-
kat, rajzokat, festményeket, 
hímzéseket, egyéb alkotáso-
kat, amelyeket az így alaku-
ló mobil kiállításban láthat-
nánk, folyamatosan megújítva 
velük az anyagot. 
 Itt a sok, új helytörténe-
ti-hagyományőrző lehetőség, 
csak élnünk kell vele.

Bolcsó Gusztáv

„Kedden 11 
és 15, csütör-
tökön 14 és 

16, szomba-
ton pedig 8 

és 12  óra kö-
zött várja az 
érdeklődőket 

a kiállítás."

  A helytör-
téneti kiállítás 
megnyitóján

Monor kártya elfogadó helyek:
B&K Kft. • B+B Böngészde • Balogh Peugeot • Bekker László esztergályos

Expert-Tóth Kft. • Gabi italdiszkont (italok, kávékból, édességekből „nagykerár”)
Gemini Televízió • Gyuricskó sírkő • Hitelbróker Monor

Hungránit Bt. • Ivánszky Zoltán üveges és képkeretező • Kofa 2003 Kft.
Kiss Optika • Lovass Sándor víz-gáz szerelő • Magócsi Ruhatisztító

Memofood (felszerelésekre 5%, eledelekre 2%) • Neotaxi
Piramis pékség (helyben sütött pékárura) • Régió Lapkiadó Kft.

Szánthó Kereskedőház Kft. (mindenféle csavarból) • Szem Írisz Optika Kft.
Terike vegyesbolt • Topor János asztalos • Vigadó Nonprofit Kft.

West-Car autósbolt (utángyártott alkatrészekre) • Ergoline szolárium

Vásárlásról ne felejtsen el nyugtát vagy számlát kérni!E-mail: geminitv@monornet.hu,  
Telefonszámok: 06-29/413-511, 

06-20/936-2543, 06-20/984-4447
Adások a upc képújság csatornáján: 

szombat 17 óra • hétfő 15 óra • péntek 21.30
Reklám- és referenciafilmek  

készítése az Ön igényei szerint.
A GEMINI TELEVÍZIÓ  

az ÖN médiakapcsolata!

2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8

Monor Városi
Önkormányzat
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Márkabolt

   utazási irodaSzépítőműhely  
                 és szolárium

A Belvárosi sétány
                                 ajánlata

Max-Immun Rák 
és Immunkutató Kft. 
termékei:  
Immunerősítőktől, 
a szív- és érrendszeri 
problémákra, 
cukorbetegségen át, 
a daganatos 
megbetegedésekig 
természetes segítség 
a szervezetnek.

Infovonal 
és időpont- 
egyeztetés:
06-29/413-721, 
06-30/218-1503

Női-, férfi-, 
gyermekruházat, 
cipő, táska

Utazási Iroda  
szolgáltatásai: 
Szervezett kül- és 
belföldi utak 
értékesítése, egyéni 
szállások foglalása, 
repülőjegy-értékesítés, 
utasbiztosítás, 
színház- és koncertjegy-
értékesítés. 
Üdülési csekket 
elfogadunk. 
Minőség vonzó áron! 
Tel./fax.: 
06-29/415-425, 
www.unimonor.hu

Kozmetika  Fodrászat
Bejelentkezés: 
06-30/323-5010

Sportruházat, cipő, táska
TÉLI VÁSÁR: 20-50% 
kedvezmény
Szeretettel várjuk  
kedves Vásárlóinkat!

Gyógygomba  
kivonatok boltja

Csempék, padlólapok, 
kádak, kabinok, 
egyéb fürdőszoba-
berendezések és 
kiegészítők. 
Hitelügyintézés  
a helyszínen.
Tel.: 06-29/413-721, 
06-30/952-3269

eladó lakások     37–80 m2-es
a sétányon kialakított 3 szintes társasházban kulcsrakészen 

A vételár tartalmazza: • konyhabútor • villanytűzhely • páraelszívó 
 választható hideg- és melegburkolatok
Az épületben található lift, kerékpártároló, mélygarázs.
Eladó és kiadó parkolóhelyek a sétány alatt lévő mélygarázsban.

kiadó üzlethelyiség    107 m2

Megközelíthető a Németh Ágoston utca és a sétány felől.
Külön mérőórák • Kedvező bérleti feltételek.

bérbeadó irodák     30–100 m2-ig.
a kossuth lajos u. 71/a szám alatt található exclusive irodaházban 

 Variálható, összenyitható helyiségekkel • Egyedi mérőórákkal

kiadó üzlethelyiség    17 m2

a kossuth lajos u. 77. szám alatt (takarékszövetkezet épületében) Információ: 
06-29/572-782

hallo Pizzéria & söröző 
továbbra is családias hangulatban várja  
régi és leendő vendégeit!
Hétköznap 12-14 óra között  
minden helyben fogyasztott étel  
árából kedvezményt adunk!
Rendezvények és állófogadások  
bonyolítását vállaljuk.
Asztalfoglalás és rendelés
Hallovonal: 06-29/610-390 
Hallomobil: 06-20/206-3788
Monoron ingyenes házhoz szállítás!
ÚJdoNság: sörözőnkben haMbUrger kapható!

Hirdetés

Francia autók
szervize
Monor, Halas út 38.
T: (29) 412-292
peugeot-monor.hu
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444
Monor kártya elfogadóhely!



Márkabolt

   utazási irodaSzépítőműhely  
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A Belvárosi sétány
                                 ajánlata
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és Immunkutató Kft. 
termékei:  
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a szív- és érrendszeri 
problémákra, 
cukorbetegségen át, 
a daganatos 
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06-29/413-721, 
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Női-, férfi-, 
gyermekruházat, 
cipő, táska
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elfogadunk. 
Minőség vonzó áron! 
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06-29/415-425, 
www.unimonor.hu

Kozmetika  Fodrászat
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Hagyományőrzés
Monor barátai

Mikor jött létre az 
egyesület? Milyen 
főbb célok ösztönöz-

ték a tagokat a társadalmi 
munkára?
 – 2000. január 19-én ala-
kult meg szervezetünk, és ok-
tóber 15-én vette nyilvántar-
tásba a Pest Megyei Bíróság. 
Céljainkat az alapszabály is 
rögzíti. A legfontosabbak: 
a város múltbéli értékeinek 
megmentése, felkutatása; ha-
gyományőrzés; helytörténe-
ti kiállítás létrehozása, majd 
bővítése; városszépítés, kul-
turális értékeink felkarolá-
sa; helytörténeti kutatások-
ra ösztönzés; a környékbeli 
települések kulturális össze-
fogása; lokálpatriotizmusra 
nevelés; a szülőföldhöz való 
kötődés érzésének erősíté-
se. Szellemi műhelyünk cél-
ja továbbá bármely kérdés-
körhöz kapcsolódó kiadvány 
elkészítése, kiadása; előadá-
sok szervezése.

– Ezek zöme folyamatos te-
vékenység. Viszont rögtön 
az első évben megszületett az 
állandó Helytörténeti Kiállí-
tás egy állandó gyűjtemény-
nyel. Hogyan?
 – Kiemelt feladatnak te-
kintettük a kiállítás létre-
hozását. Igyekeztünk minél 
előbb megvalósítani, hiszen 
mindaddig nem rendelkezett 
településünk állandó honis-
mereti, helytörténeti kiállí-
tással, pedig annak anyagát 

Éppen tíz éve alakult meg a Monorért Baráti Kör, 
tehát 2010-ben jubilál. Gratulálunk! Duplán aktuális 
tehát beszélgetésünk a kör elnökével, Gulyás László 
tiszteletessel a civil szervezet tevékenységéről.

lelkes kutatóink már évek óta 
gyűjtötték.
 A millennium évében a 
Monor Városi Önkormány-
zat és a Pest Megyei Ön-
kormányzat anyagi támo-
gatásával, a ceglédi Kossuth 
Múzeum szakmai segítségé-
vel, valamint a kör tagja-
inak társadalmi munkájá-
val elértük, hogy november 
2-án megnyithatta kapuit 
Monor város állandó Helytör-
téneti Kiállítása a központ-
ban, a Kossuth Lajos utca 84. 
alatt. A lakosság tájékozta-
tására megjelentettünk egy 
kiállítási tájékoztatót is; az-
óta többszöri utánnyomással, 
ezer példányban.

– Úgy tudom, az állandó lát-
nivaló mellett időnként he-
lyet biztosítanak időszaki ki-
állításoknak. Én magam is 
láttam jó néhányat. Megem-
lítené ezeket?
 – Igen. Az első hat évben 
tizenegy alkalommal mutat-
tunk be, igen változatos té-
mában anyagokat. Időrendben 
sorolom őket, címük szerint: 
Monor elhunyt díszpolgárai 
emlékére; A Monori Sport-
egyesület születésének 100. 
évfordulójára; Az elemi ok-
tatás 435 éve Monoron; A 
monori szőlő- és borterme-
lés; Világháborús maket-
tek; Méhészet, méztermelés 
és mézeskalácsosok; A régi 
kovácsmesterség; Csákvári 
Györgyné természetes anya-

gokból készült játékai; A sze-
kercétől az ácsmesterségig; A 
Monori Gazdakör története. 
2002-ben ugyancsak nálunk 
került sor Rábai Gábor pék-
mester önálló bemutatkozásá-
ra, de ezt nem az egyesüle-
tünk szervezte. A legutóbbi, a 
tavalyi Borzsák Endre kiállí-
tásnak szívesen adtunk helyet, 
hiszen közös szervezés volt a 
Városi Könyvtárral és a Bor-
zsák Endre Hagyományőrző 
Egyesülettel. Körünk ez utób-
bival karöltve jelentette meg 
– a kiállítással egyidőben – a 
száz éve született monori nép-
rajzkutató írásait tartalmazó 
könyvet Juhászok, betyárok, 
garabonciások… címmel. 

– A hatszáz példányos, ke-
ményfedelű, fekete-fehér 
képekkel, rajzokkal illuszt-
rált, 223 oldalas kötet mel-
lett mivel büszkélkedhet-
nek még?
 – Egy egészen más jelle-
gű és kinézetű nyomdai ki-
adványunk, a Látnivalók, 
2005-ben látott napvilágot 
a Tájak–Korok–Múzeumok 
Kiskönyvtára sorozat 725. 
számaként. Természetesen 
Monorról szól a kétezer pél-
dányos kis füzet. Jóval ré-
gebbi viszont a 16 darab-
ból álló képeslapsorozatunk. 
2001-ben adtuk ki, 120 pél-
dányban. Két évvel később 
ezt megismételtük, s mellet-
te egy új, nyolc darabból álló 
sorozatot is megjelentettünk 
régi monori képeslapokkal. 
A százéves Újtelep emléké-
re ugyancsak képeslap szü-
letett, három változatban.

– Boldog tulajdonosa vagyok 
valamennyinek. 2006 óta 
pedig az önök falinaptára 
az eseménynaplóm. Mesél-
jen erről!

 – Ez az ötletünk 2003-ban 
valósult meg először, nagy 
sikerrel. Azóta évente meg-
jelentetjük az A/4-es mére-
tű, álló falinaptárt. Három 
éven át régi monori képesla-
pokkal, képekkel díszítettük. 
Majd olyanokkal, amelyek 
monori csoportokat, közös-
ségeket, munkahelyi kollektí-
vákat ábrázolnak a múltból. 
A 2009-es a Strázsahegyre, 
az ottani életre emlékeztet 
korabeli rigmusokat is fel-
idézve. Az ideiről a húszéves 
Monort idéző képek néznek 
ránk.

– Könyv, füzet, képesla pok, 
naptár… Miről hallhatunk 
még?
 – Táblákról. 2002 elején 
egy 150x150 cm-es térképes 
információs táblát készítet-
tünk, melyet a könyvtár és a 
zeneiskola épülete előtt állí-
tottunk fel. Később egy ha-
sonló ismertetőt tettünk a 
vasútállomás melletti Gera-
kert elé. Emléktáblákról is 
szólhatok. Egyesületünk éle-
tében ezek a közelebbi múlt 
eredményei. A József Attila 
emlékév, 2005 számos ese-
ményének egyike volt a költő 
nevét viselő utca elejére ter-
vezett és megvalósított em-
léktábla. Én magam mond-
tam az avató ünnepségen 
az emlékbeszédet. (Sajnos, 
jelenleg nem láthatjuk az 
építkezés miatt.) 2007 ele-
jén a „malenkij robot”-ra el-
hurcolt monori polgároknak 
állítottunk emléket a Pető-
fi utcában, a gimnázium fa-
lára. Tavaly pedig váro sunk 
nyomdászának, díszpolgá-
rának, Popper Lászlónak 
és családjának a központ-
ban, a Szent István téren 
felépült takarékszövetkezet 
térre néző oldalára.

Hirdetés

„Kedden 11 
és 15, csütör-
tökön 14 és 

16, szomba-
ton pedig 8 

és 12  óra kö-
zött várja az 
érdeklődőket 

a kiállítás."

Monoron,
lakó és pihenő övezetben 
új társasházi 
lakások
eladók, 
zárt 
parkolóval.

Tel: 06-30/548-5462

Hitelügyintézés kedvező kamatokkal!

Monoron, a Forrás soron.

humorsarok – vicces ajándékokkal s 3D-s lézergraví ro zott üveg tárgyak sGyer tyák, 

mécsesek, párologtatók s italos flas kák, cigarettatárcák, öngyújtók italos kész le tek, 

kép keretek, plüss áruk s fülbe valók, karkötők, nyakláncok, hajba valók s bizsu- és 

fél drága kő ékszerek és még sok minden más… 

BIZSU KÍNÁLATUNK  HOLLAND ÉKSZEREKKEL (MISS MONEYPENNY) BŐVÜLT!

Rendelje meg Most

a BELIZo-ban!

Újdonság! Lepje meg szeretteit személyre szóló ajándékkal!Belizo Bizsu- és Ajándékbolt

Monor, Forrás köz 6. Telefon: 06-20/367-9854

Nyitva: H-P: 830 –1630, Szo: 8-12

s  Egyedi fényképes ajándékok (bögrék, puzzle stb.) 

s  Medálok, melyekbe feliratot  és fotót gravírozunk!

s   2D fotó üvegtestben

s  Digitális fotó 3 dimenziós formában,  

üvegkockába gravírozva!
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– Céljaik között előadások-
ról is szólt. Milyenekre ke-
rült sor eddig?
 – A közérdekű, monoriakat 
érintő témák keretében Kiss 
Attila, a József Attila Gim-
názium tanára, egyesületünk 
első titkára Monor környezet-
védelmi problémáiról tartott 
előadást 2003-ban. 2005 feb-
ruárjában 90. születésnapja 
előtt tisztelegve vendégül lát-
tuk Borzsák István profesz-
szort, Monor város díszpolgá-
rát. Áprilisban Kővári Klára, 
a váci múzeum régésze me-
sélt a 2001-ben, Monor ha-
tárában történt régészeti fel-
tárásokról. Júniusban pedig 
az 1985-ös monori ellenzéki 
találkozóra emlékezve szer-
veztünk programot. Ezeken 
az előadásokon nem csak a 
Monorért Baráti Kör tagjai 
vesznek részt, hiszen meghív-
juk a város érdeklődő polgá-
rait, a civil szervezetek tagsá-
gát, az oktatási intézmények 
képviselőit is.

– Kiss Attila tanár úrral 
kapcsolatban említette, hogy 
első egyesületi titkár. Ezek 
szerint már nem ő látja el a 
titkári teendőket. Hadd kér-

dezzem meg elnök urat a tag-
ságról, annak összetételéről, 
a vezetőségről s az ezzel kap-
csolatos változásokról!
 – A kör alapító elnöke dr. 
Vitálisné dr. Zilahy Lídia 
geológus, helytörténeti ku-
tató, titkára pedig Kiss At-
tila lett 2000 elején. Zilahy 
Lídia hirtelen halála után 
(május 7.) a tagság rám bíz-
ta az elnöki tisztséget. Tit-
kárunk, akinek sok értékes 
munkája fekszik a kör ered-
ményeiben, egy éve kérte fel-
mentését, s helyébe Horváth 
Mária tanárnőt (JAG) vá-
lasztottuk meg. Kezdetek-
től Marunák Ferenc, a Kos-
suth Lajos Általános Iskola 
igazgatója a gazdasági felelő-
sünk. Nem rég választottuk 
be az elnökségbe dr. Vígh 
András Gergőt mint jogászt. 
A tíz éve még csupán 14 fős 
taglétszámunk jelenleg 47, s 
ennek háromnegyede aktív. 
Sokan közülünk értelmisé-
giek, főleg tanárok. Életko-
runkat tekintve ötvenévesek 
vagyunk. Évi kilenc alkalom-
mal tartunk gyűlést, havon-
ta egyszer. Az összejövetele-
ken jó hangulatú, tartalmas 
beszélgetésekre kerül sor. 

– A múlt és a jelen után hall-
hatnánk a jövőről is? Milyen 
tervek, célok határozzák meg 
a szellemi műhely – mondjuk 
– következő tíz évét?
 – Nagyon szeretnénk bő-
víteni a kiállítás meglévő te-
rét, legalább egy helyiséggel. 
Ehhez számítunk az önkor-
mányzat támogatására. Töb-
ben és folyamatosan keresnek 
fel ugyanis minket tárgyi em-
lékekkel, de már nincsen he-
lyünk. A könyvtár dolgozója, 
Czibor Éva művésztanár- és 
szobrásznő szívügyének tekin-
ti a részmunkaidős feladatát, 
s ez is az ő vágya. Továbbá 
újabb kiadványban gondolko-
dunk: Monori Múzeumi Füze-
tek című sorozatban kívánjuk 
megjelentetni dr. Vitálisné dr. 
Zilahy Lídia munkáit, hely-
történeti kutatásait; pályá-
zati anyagainkat; valamint 
az elhangzott előadásainkat 
– különös tekintettel a Monor 
város húsz és százéves év-
fordulójához kapcsolódókra. 
Mindkét jubileumnál kiállítás-
sal is hozzájárultunk az ese-
ményhez a Vigadóban (idő-
szakos), illetve a Művelődési 
Házban (állandó).

Pecznyik Ibolya

Hirdetés

A Gyermekláncfű Közhasznú Egyesület 
(Sajátos nevelési igényű gyerekek szüleit 
támogató egyesület) önkormányzati pénz-
ből sikeres előadássorozatot szervezett.
 Az előadásokat neves szakemberek tar-
tották. Kulcsár Mihályné: A mozgásfejlesz-
tés fontosságáról, Viczkó Andrea: A HRG 
(vízitorna) szükségességéről, dr. Topál Jó-
zsef: A kutyaterápiák jótékony hatásáról, 
dr. Bakonyi Anna: Az integráció a peda-
gógiában címmel, Jámbor Péter és Dar-
vas Cecília: A lovasterápiáról, Medgyesi 
Zsuzsanna pedig: Az SNI gyermekek beso-
rolásáról és a támogatási lehetőségekről.
 Külön köszönet a Vigadó Kft. vezetőjének 
és dolgozóinak a segítőkészségükért, amivel 
minden előadás rendben megvalósult!

Gyermekláncfű Közhasznú Egyesület

gyermeKláncfű

Valami elindult...

Mindenki szeretné, hogy gyermeke kiegyensúlyo-
zott le gyen, jó eredményeket, sikereket érjen el. 
Mi ebben tudunk segíteni. Barátságos, családias 
környezetben, személyre szabott megoldásokkal, 
szakképzett peda gó gusok változatos módszerek-

kel járulnak hozzá a tanulók fejlődéséhez.

BÓBITA CSALÁDI NAPKÖZI
ALSÓS TANULÓK RÉSZÉRE NAPKÖZIS ELLÁTÁST BIZTOSÍTUNK.

Választható foglalkozásainkon  
minden érdeklődőt szívesen fogadunk:

• eredményes tanulási módszerek elsajátítása
• angol nyelvtanfolyamok
• informatikai ismeretek fejlesztése
• gimnáziumi felvételire való felkészítés
• iskolaelőkészítő foglalkozás
•  művészeti tevékenység (dráma, zene, kézműves 

foglalkozás)
•  sporttevékenység, játékfoglalkozás (játékos 

gyermektorna)
•  részképességek fejlesztése (logopédia, dislexia, 

disgrafia, discalkulia)

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
2200 MONOR Avar u. 19. • Tel.: 06-20-513-0359  

vagy 06-29-411-756 • e-mail: info@bobita-tanoda.com  
Web: www.bobita-tanoda.com
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Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók  
• cigarettahüvelyek, -papírok 
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

Hirdetés

Monor kártya elfogadóhely!



Hirdetés

visszaTeKinTés

A monoriak viselt dolgai XXI. 
A felekezeti iskolákról

Luther idejében a parasz-
tok írni, olvasni nem ta-
nultak, még a Miatyán-

kot sem tudták. Az ifjúsággal 
senki sem foglalkozott. Ek-
kor kereste fel Luther Német-
ország városi tanácsnoka-
it azzal a kérelemmel, hogy 
építsenek iskolákat, ahol gon-
dos tanítók naponta legalább 
két óra hosszat foglalkozza-
nak a leendő polgárokkal. E 
felhívás nyomán mindenfelé 
megindult a munka. Iskolák 
épültek, s „ereszük összeért 
a templom ereszével.” A pro-
testáns egyházak egész Eu-
rópában követték a németor-
szági példát. Magyarországon 
nagyhírű kollégiumok szület-
tek Nagyenyeden, Debrecen-
ben, Pápán. Egyre több vá-
rosban, községben kántorok 
tanították olvasásra, később 
írásra és számolásra az egy-
szerű nép gyermekeit.
 Monoron, 1567-ben már 
volt református felekezeti is-
kola (a református nagytemp-
lom mellett). „Az 1700-as 
években elődeink körében a 
férfiak 17-20 százaléka tu-
dott írni, olvasásban ennél 
jobban otthon voltak. A ko-
rabeli nyomdák egyre több 
ima- és vallásos könyvecs-
két készítettek, s a vásáro-
kon ezek többnyire elkeltek. 
A kántor atyafiak díj levelei 
1764-ben arról adnak számot, 
hogy fizetésüket természet-

ben: húsban, sóban, búzában, 
borban, tűzrevalóban adta 
ki az eklézsia. Például a ne-
bulók körében végzett szol-
gálataikért a reformátusok-
nál Tsepregi Georg, Tsiszár 
Ladisl kántoroknak, a katoli-
kusoknál Bajáki János, Neel 
János káplánoknak.” A kato-
likus felekezetű iskolát az egri 
kegyúr az 1870-es években 
építtette fel a monoriaknak 
(a katolikus templom mellé, 
mely ott működött egészen 
az 1980-as években történt 
lebontásáig).
 A Bach-rendszer megren-
dülése, majd bukása idején 
báró Eötvös József újra köz-
életi szerepet vállalt, így részt 
vett újjászerveződő Tudomá-
nyos Akadémiánk munkájá-
ban is. 1861-ben a megnyi-
tó nagygyűlésen felszólalt, s 
megfogalmazta többek között 
vezérgondolatát: „… a tudo-

Luther Márton 1530-ban, Koburg várában – a választófejedelem, Állhatatos 
János védelme alatt – könyvet írt a német püspökök részére „Küldjétek 
a gyermekeket iskolába!” címmel. Ugyanis az egyházi vegyes bizottságok 
tájékozódtak a német nép helyzetéről, s igen nagy tudatlanságról kaptak képet. 

Helytörténet
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mány … egyesek kiváltságá-
ból köztulajdonná vált; az, 
amit a kémia, fizika vagy me-
chanika feltalált, az ipar ál-
tal közhasznúvá válik. … az 
Akadémia a hivatásnak csak 
úgy felelhet meg, ha … a tu-
dományok általános érdeké-
ben fárad.”
 Schwarcz Gyula ország-
gyűlési képviselő statisztikai-
lag felmérte köznevelésügyünk 
állapotát. Kutatási anyagát 
megküldte Kossuth Lajos-
nak, aki levélben válaszolt a 
jogtudósnak: „A kép, melyet 
Önnek oly ritka szakképzett-
séggel folytatott búvárlatai a 
helyzetről nyújtanak, valóban 
irtózatos. Tizenhétezer község 
közül ötezer faluban semmi is-
kola! Tizenötezer-ötszáz köz-
ségben a nőnem semmi isko-
lai oktatásban nem részesül! 
A tanköteles fiúgyermekeknek 
ötvenkét százaléka, több mint 

  Az 1870-es 
években épült és 
az 1985-86 kö-
rül lebontott ka-
tolikus iskola.

fele nem jár iskolába! A hazai 
menyasszonyok sorában, kik 
a nemzedékek legelső, legma-
radandóbb hatású nevelőivé 
vannak a Gondviselés által 
rendelve, száz közül 85 nem 
tudja a nevét leírni! Száz újonc 
közt 78, Erdélyben már éppen 
91 nem tud írni! ... mindez a 
kereszténység XIX.-ik szá-
zadában! … (ezek után) élet-
kérdés hazánkra nézve a köz-
oktatásügyi reform!” (Turin, 
március 3. 1868.)
 Monoron, 1882-ben Lien-
feld Ignácz vallásfelekezeti 
iskolai tanító újságcikkben 
ecsetelte a tanügyi helyzetet: 
„Tekintsünk be egyszer vala-
mely felekezeti iskolába, s a 
szakférfiú csakhamar vala-
mely taneszköz hiányát fog-
ja észre venni; a földrajz ta-
nításnál a megkívánható 
térképek, a számvetésnél a 
szükséges számológép, a ter-
mészettannál a nélkülözhe-
tetlen kísérleti eszközök stb. 
stb. fognak hiányozni, … de 
a rajzolás, kertészet, méhé-
szet és tornászat egyáltalá-
ban ismeretlen fogalmak. … 
Iskolai könyvtárról szó sincs, 
sőt, a mi több, a tanulók 30-
40 %-ának még könyve sincs. 
… Mi sem gátolja azt, hogy 
a felekezeti iskolában a ta-
nítás csak november elsején 
kezdődjék és már áprilisban 
bevégződjék; a szorgalmi idő 
összesen tehát hat hónapig 
tart. … A tanítónak egy osz-
tályra kimért tantárgyakat – 
egy tanteremben két osztály-
lyal – kell … megtanítani.” 
 Folytatása következik.
Forrás: Széchényi Könyvtár 
Bp.; Monor és Vidéke 1882; 
Monorkerületi Lapok 1901–
1914; Monori elöljárósági 
jegyzőkönyv 1898–1906.

Dr. Dobos György,
a helytörténeti kör elnöke
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„Tizenhétezer 
község kö-

zül ötezer fa-
luban semmi 
iskola! Tizen-

ötezer-öt-
száz község-
ben a nőnem 
semmi isko-
lai oktatás-
ban nem ré-

szesül! "

Dr. Komáromy Rita
           szemész szakorvos

Rendelő: Péteri, Petőfi u. 80. 
 Orvosi rendelő
Rendelési idő: 
 hétfő és szerda 16–18-ig
Bejelentkezés: 
 06-29/314-045 telefonon

SzemészetSzemészet
Február 18-án egész nap 

      torkos csütörtök!-50% ételeink és italaink árából!

Asztalfoglalás: 06-29/414-524

Nicolette
             étterem – panzió
2200 Monor, Ady Endre u. 38.  Tel.: 06-29-414-524

Nyitva: H–Cs: 7–23, 
P, Sz: 7–24

Megújult étlappal és kedvezményes árakkal,  
új vezetőséggel várjuk régi és új vendégeinket!
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szaKoKTaTás
OKTISZK egymilliárd forintból

Az Országközepe TISZK  
a bevezetőben leírta-
kon kívül olyan alter-

natívákat kínál – elsősorban 
az itt élő gyerekeknek –, me-
lyek teljes mértékben képesek 
versenyezni a budapesti és az 
egyéb nagyvárosi szakképző 
intézményekkel, ezzel elérve, 
hogy a szakképzést választó 
gyerekek otthonukhoz közel 
tudjanak továbbtanulni.
 Az Országközepe TISZK 
projekt valójában két projekt-
ből tevődik össze, melyek cél-
ja egyfelől a megfelelő infrast-
ruktúra kialakítása, másfelől 
pedig a szükséges szakmai fej-
lesztések elvégzése. A projekt 
2008 novemberében indult és 
2010. augusztus 31-ével feje-
ződik be. Ebből következő-
en a 2010–2011-es tanévben 
a tagintézmények tanulói és 
oktatói már élvezhetik a fej-
lesztés minden előnyét. 
 Az Országközepe TISZK 

fenntartói – társulásként – 
négy szakképző intézmény-
nyel vesznek részt a program-
ban. A Monori Kistérségből 
a Szterényi József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola a cso-
port tagja.
 A szakmai fejlesztések-
re irányuló projekt az Eu-
rópai Unió hazai forrásainak 
rendszerén belül a Társa-
dalmi Megújulás Operatív 
Programjához tartozik, és 
elsődleges célja a szakkép-
zés hatékonyságának növe-
lése. Ami a konkrét szakmai 
előrehaladásra vonatkozik: 
2008 júliusától pedagógusok 
és intézményvezetők számá-
ra meghirdetett képzések kez-
dődtek meg a projekt kere-
tén belül. 2009 decemberéig 
a következő képzések és fej-
lesztések voltak beütemez-
ve: rendszermoderátor-képzés; 
változásmenedzsment-képzés 
és szervezetfejlesztési képzés; 

Több mint 1 milliárd forintos EU-támogatásból valósul meg az Országközepe Térségi 
Integrált Szakképző Központ, amelynek célja, hogy összefogva a térségi szakképző 
iskolákat, biztosítsa a magas szintű, verseny- és piacképes oktatást a régióban.

digitális iskolaadminisztráci-
ós rendszer feltöltése; mérés-
értékelési rendszer beszerzé-
se; összességében mindegy 
500 tanórát lefedő, a tanulói 
motivációt jobban felkeltő di-
gitális tananyagok kifejlesz-
tése; a szakképzés és a gaz-
dálkodó szervezetek közötti 
együttműködés erősítése.
 A projekt összköltsége 300 
millió Ft, melyet az Euró-
pai Unió és a magyar állam 
100%-ban finanszíroz. A pro-
jekt azonosítója: TÁMOP-
2.2.3-07/1-2F-2008-0003; 
címe: „Országközepe TISZK 
szakmai fejlesztése”.
 Az infrastrukturális fejlesz-
tésekre irányuló projekt az 
Európai Unió hazai forrása-
inak rendszerén belül a Kö-
zép-Magyarországi Operatív 
Programhoz tartozik, és el-
sődleges célja az OKTISZK 
hatékony működéséhez szük-
séges infrastrukturális fej-

Kőbe vésve örökké élünk
Sírkő-bemutatókert Monoron, 

a 4-es főút 34-es kilométerénél a Tesco mellett

Nyitva tartás: 
H-P: 9-18, Szo: 9-13

Telefon: 06-20/230-2937, 06-20/254-8250
Internet: www.gyuricskosirko.hu

E-mail: gyuricskosirko@gyuricskosirko.hu
Minőségi, Magyarországon gyártott gránit, márvány és agglomerát termékek.

25 év garancia minden sírkőre!

2010-es
nyitás:

február
22-én

hétfőn!

lesztések megvalósítása. A 
projekt konkrét szakmai tar-
talma: iskolaépület bővítése, 
átalakítása, felújítása; szak-
képzést segítő szakmai és in-
formatikai eszközök beszer-
zése. A beruházás keretében 
– többek között – megvaló-
sul a Szterényi József Szak-
középiskola és Szakiskola egy 
részének átalakítása, felújí-
tása, két szakmai oktatásra 
alkalmas terem kialakítása 
kiszolgáló helyiségekkel. Je-
lenleg az építkezés az üteme-
zésnek megfelelően halad, a 
befejezési határidő tarható, és 
az eszközbeszerzésre irányuló 
közbeszerzési eljárás előkészí-
tése folyamatban van.
 A projekt azonosítója: 
KMOP-4.1.1/A-2008-0008; 
címe: „Országközepe TISZK 
infrastrukturális fejlesztése”; 
összköltsége: 847 644 119 Ft, 
melyből az Európai Unió és a 
magyar állam által nyújtott 
támogatás: 762 987 707 Ft.
 A projektek további előre-
haladásáról a jövőben is tá-
jékoztatni kívánjuk a kedves 
olvasót. Kérdésekre az aláb-
bi elérhetőségeken válaszo-
lunk: mraz.lidia@dabas.hu, 
jhalasz@kzsdabas.hu

„A projekt 
2008 novem-
berében in-

dult és 2010. 
augusztus 
31-ével fe-
jeződik be."

Monor kártya elfogadóhely!
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zsaruK
Hétköznapi terroristák

Hamiskás

Ki ne tudna olyan ha-
mis termékeket felso-
rolni, amelyek szinte 

a megszólalásig hasonlítanak. 
A szép emlékű lengyel pia-
cokon vásárolhattunk olcsó 
pénzért „Panasoanic” telefont, 
az eredeti márka betűtípusá-
val, de a mostani piacokon 
is sétálgatnak hamiskás mo-
sollyal az arcukon csalafinta 
krampuszok, akiknél olyan 
elektromos fűrészt lehet vá-
sárolni, melyen a STIHL és 
a STHIL feliratot könnyű el-
téveszteni. A hamis termé-
kek elárasztották nemcsak 
az elektronikus kereskedel-
met, hanem a textilipart, a 
ruházatot, de még az élelmi-
szeripart is. Hamis politikai 
ígéretek, hamis vallomások, 
hamis reklámok, hamis érzel-
mek, hazugságok, hamis ál-
mok a biztató jövőről, hamis 
itt kérem még a pénz is. Igen, 
nem tréfálok, azt a magyar 
forintot is hamisítják, amely 
lassan épp hogy csak annyit 
ér, mint az a papír, amire 
nyomták. Talán van, aki em-
lékszik a 3.50 Ft-os benzin-
re, én a hatforintos literen-
kénti árra emlékszem, piros 
Babetta robogómat 18 forint-
ból teletankoltam, igaz, hogy 
harminc évvel ezelőtt. 
 No de félre a siránkozás-
sal, vizsgáljuk meg azt az 
aspektust, ami szerint in-
kább legyünk büszkék, hogy 
nemzeti valutánkból talmi 
fizetőeszközt eszkábálnak. 
Hiszen ez bizonyítja: bíznak 

abban, hogy erős és megbíz-
ható pénznek tekintik. Fél-
retéve a financiális filozó-
fiát, nézzük a büntetőjogi 
részét, hiszen pénzt hamisí-
tani, forgalomba hozni mos-
tanság sem legális dolog, ha 
mégoly nemzetépítő jelleggel 
teszi is bárki. Az apropója 
pedig a hírnek, hogy egyre 
több ilyen eset fordul elő a 
monori kapitányság terüle-
tén, ezért ezúton is óvatos-
ságra intenek. Tulajdonkép-
pen mindegyik bankjegyet 
hamisítják. A laikusnak ta-
nácsos odafigyelni, mielőtt 
zsebre teszi, mert ha nála ta-
lálják meg, a hatóság kény-
telen azt feltételezni, hogy 
ő is benne van a balhéban. 

Sok minden változik, de a bűnözés marad, sőt egyre vadabb lesz. 
A rendőrök megpróbálnak lépést tartani, bár tudják: lehetetlen.

Kékhírek
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„Hétközna-
pi terror az is, 
ha a nyílt ut-
cán, a monori 

vasútállo-
máson hatan 
körbeállnak 
két gyereket, 

akiket lök-
dösnek, meg-
félemlítenek, 
és akik nem 
mernek vé-
dekezni se, 
mert féltik 

az életüket.”

Kínos kérdések, magyaráz-
kodások, kihallgatások úsz-
hatók meg némi óvatosság-
gal.

Terror a mindennapokban

Hangzatos cím, de ne gon-
doljanak Bin Ladenre, se 
robbantásokra, a terror, a 
félelem nem igényel mindig 
véres, brutális eszközöket. 
Félni, rettegni lehet úgy is, 
ha az ember a mindenna-
pi életben, a házában, az 
utcáján nem mer nyugod-
tan létezni, ha megtámadják, 
megverik, elveszik a pénzét, 
és ha megtalálják a tettest, 
akkor sem mer tanúskodni, 
mert fél a következmények-
től. Hétköznapi terror az is, 
ha a nyílt utcán, a monori 
vasútállomáson hatan kör-
beállnak két gyereket, aki-
ket lökdösnek, megfélemlí-
tenek, és akik nem mernek 
védekezni se, mert féltik az 
életüket. A felnőttek pedig 
elsétálnak mellettük, mert 
annál a hatnál lehet kés, sőt 
valószínűleg van is, és mert 
hallottak a Cozma gyilkos-
ságról meg a többi brutális 
emberölésről, ahol szemeket 
szúrnak ki, lábakat vágnak 
le csupán passzióból. A kér-
dés, hogy ennek hol a vége. 
Ha nem védjük meg egymást, 
talán a rendőrségtől várjuk, 
hogy megvédjen? A szétzilált, 
szétforgácsolt, pénztelenség-
gel kínlódó rendőrségtől? Va-
laki már polgárháborút emle-
get, lehet, hogy tényleg ez a 
célja valakiknek? Magyar a 
magyar ellen fordul, valakik 
pedig elégedetten hátradől-
nek? Kérdések, amikre nincs 
válasz. A válasz az utcán jön 
szembe hatosával, vagy éj-
szaka a házainkba betörve, 
mint Monorierdőn, ahol egy 

idős nőt pokrócba csavartak, 
és elvették az értékeit. Hát, 
nyájas olvasó, meglátjuk, mit 
hoz a jövő.

Magad, Uram

Ha már a társadalmi önvé-
delemről esett szó, essen ar-
ról is, hogy milyen, ha valaki 
nem retten meg és védeke-
zik. Történt egy nap, hogy 
egy éppen felnőttkorba lépő 
siheder lopni indult. Nem 
aznap kezdte ezt az ipart, 
igazából gyerekkora óta ezt 
látta a környezetétől, tehát 
nem volt lelkiismeret furda-
lása, mikor bement egy ház-
ba. Kutakodni kezdett vol-
na, de az idős nő, aki otthon 
volt, meglepte. A fiatal, élet-
erős tolvaj innentől a rablási 
kategóriába tendált, ugyan-
is bátran szembeszállt a vér-
szomjas, gyilkos tekintetű, 
mindenre elszánt, gátlástalan 
nénivel, aki bizonyára meg 
akarta ölni. Merészen rán-
gatni kezdte, közben talán 
figyelemelterelésből ordítva 
pénzt követelt tőle. Aztán a 
dolgok végül úgy fordultak, 
hogy elhagyta a helyszínt, és 
átment a szomszédba, ahol 
több zsákmányt remélhetett, 
ám itt is otthon voltak a la-
kók. Innen már menekülő-
re fogta, de utolérték és az 
árokban lefogták. A fiatal, 
aki eddig bátran küzdött, 
most a túlerő hatására ön-
sajnálatba fordult, és lopási 
szándékát analógiába hoz-
ta az éhségével. Az eljárás 
folyik, és úgy tűnik, el kel-
lene fogadni azt, hogy ha 
életerős férfiak megéheznek, 
akkor idős nőket kell, hogy 
rángassanak. Csak nekem 
furcsa, vagy van még vala-
ki, aki szintén nem érzi ter-
mészetesnek?
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Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12

    Magócsi Ruhatisztító
Bőrkabátok tisztítása, festése  
februárban 20% kedvezménnyel!

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Gyapjúágynemű-tisztítás

Háztól házig szőnyegtisztítás, 
ingyenes szállítással

 

Autós-Motoros IskolA kft.
tanfolyam indul:

február 10-én, 12-én és 15-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

Monor kártya elfogadóhely!



Kékhírek
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Hirdetés

Hívjon, jövök

A kádári idők egyik reklám-
szlogenje volt ez, azt hiszem, 
valami iparos munkát ajánl-
gattak benne. Nos, manap-
ság is vannak iparosok, igaz, 
hogy nem minden ipar legá-
lis, de a lopás olyannyira ősi 
szakma, hogy tényleg ipar-
nak lehet tekinteni. Van, aki 
a mestervizsgát is letehetné, 
de többnyire csak amatőrök 
lehetnek a szakmában, kü-
lönben nem lennének tele a 
börtönök tolvajokkal. Örök 
versenyfutás van a tolvajok 
és a zsaruk közt. Olyan ver-
seny ez, aminek nincs vesz-
tese vagy győztese egyszerű-
en azért, mert soha nem lesz 
vége. A lopásnál perdöntő bi-
zonyíték az a lopott holmi 
vagy az elkövetéshez használt 
szerszám, amelyet lehetőleg 
az elkövetőnél kell lefoglal-
ni. A zsaruknak nagy mun-
ka ezeket felkutatni, hosz-
szas adatgyűjtés, keresgélés, 
kihallgatások sora zajlik, és 
nem is sikerül mindig meg-
találni ezeket. Ennél viszont 
még ritkább, hogy a tettes 
saját maga hozza el és adja 
át a rendőröknek. Van egy 

fiatalember, aki már nem is 
fiatal, de én még emlékszem, 
mikor 16 évesen először kel-
lett vinni előzetes letartóz-
tatásra a bíróságra. Ennek 
majdnem húsz éve volt, és 
azóta sok börtönévet kellett 
lehúznia, mégis talán ez a 
legutolsó balhéja lesz igazán 
emlékezetes. Egy napon egy 
monori illető kellően mérge-
sen és bosszankodva tapasz-
talhatta, hogy szerszámait 
és egyéb holmijait ismeret-
len tettes elvitte az éjszaka. 
Szokványos betörés, meg is 
indult az eljárás, minden ment 
a maga útján, ám jött egy fü-
les, persze nem igazi, hanem 
képletes. Szóval jött a füles, 
hogy hol található a lopott 
holmi. A zsaruk felkereked-
tek, és házkutatást tartottak. 
Az orgazdát nem kellett sokat 
kapacitálni, hamar vallomást 
tett, a holmik is kezdtek elő-
kerülni.  Még javában tartott 
a nyomozati cselekmény, mi-
kor az orgazda telefonja meg-
csörrent. Rémülten és tanács-
talanul tudatta a rendőrökkel, 
hogy a tolvaj hívja, és jönni 
akar. Ilyen alkalom ritkán 
adódik, a rendőrök szorgosan 
bólogattak, hogy jöjjön csak! 

Kisvártatva nyílt az ajtó, és 
a nyomozók sajnálták, hogy 
nem hoztak kamerát, ugyan-
is azt az arcot rögzíteni kel-
let volna az utódok számára, 
amikor a tolvaj meglátta a 
rendőröket, akiket persze jól 
ismert. Ez még hagyján, hi-
szen ebből még ki lehet va-
lahogy mászni, de abból már 
nehezen, hogy a hóna alatti 
tatyóból egy csomó érdekes 
dolog került elő. Ezek közt 
volt lopásból származó ér-
téktárgy, de az a szerszám 
is, amit a betöréshez hasz-
nált. Gyorsan ment a felde-
rítés, gyorsan a lefoglalás, az 
ügyben már több más betö-
rés is szerepel. Történik hát 
ilyen is, olyan is, a bűnözés 
marad, sőt egyre vadabb lesz, 
a rendőrök megpróbálnak lé-
pést tartani, de ők is tudják, 
hogy lehetetlen. Pártok ígér-
getik a rendet, politikusok a 
nyugalmat, biztonságot, mi 
meg vesszük a lakatokat, zá-
rakat, riasztókat, kutyákat, 
és nem értjük, hogy a hét-
köznapi terrorizmusnak mi-
ért van létjogosultsága a 21. 
században a Kárpát-meden-
ce közepén.

Sipos Tamás

Az épületben LIFT, kerékpár- 
és babakocsi-tároló, a zárt 
udvarban JÁTSZÓTÉR és 
minden lakáshoz egy-egy 
PARKOLÓ kerül megépítésre. 
Lakásárak: 
6,9 M Ft-tól 12,5 M Ft-ig
A hitelfelvételben szakkép-
zett hitelügyintézőnk segít.

Monor központjában épülő 3 szintes, 
28 lakásos társasházban (29 m2-estől 54 m2-esig)

Az építkezés várható 
 befejezése: 2010

A lakások – igény szerint – akár szerkezetkész állapotban is megvásárolhatók.

Lakások eladók!
Érdeklődni lehet:
 Telefonon: 06-30-9-341-343,
vagy a Mártírok útja 24. alatt lévő 
irodában az Állomás  
pékség udvarában.
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
E-mail: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu

szolárium  
a monori uszodában
Új csövekkel, régi árakkal  

várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás: hétköznap 8–21, 

hétvégén 10–21 óráig
Telefonos bejelentkezés: [20] 454 3826

Kedves Nagymamák, Nagypapák!
Önök is többször hívják unokáikat segíte-
ni, ha valamit meg szeretnének nézni az 
Interneten? Bosszankodnak azon, hogy 
nem tudják: mit is jelent az, hogy továb-
bi információ: www……hu?
 Szeretnének önállóan vásárolni a netről? 
Fogadni különböző sportversenyekre, új re-
ceptet letölteni, vagy csak információkat, 
pletykákat olvasni, esetleg hivatalos ügye-
iket sorban állás nélkül, otthonról intézni?
 Akkor jöjjenek el hozzánk, a teljesen kez-
dő, kizárólag nyugdíjasok számára szervezett 
internet-tanfolyamunkra. Kezdő tanfolyam: 
5x2 óra, majd igény szerint folytatható.
 Tanfolyam díja: 500 Ft/óra, melyet a 
jelentkezéskor vagy legkésőbb az első fog-
lalkozáson kell befizetni. 
 A következő tanfolyam február végén 
indul. Helyszín: a Vigadó korszerű, új szá-
mítógépekkel felszerelt, első emeleti szá-
mítógépes oktatóterme. Monor, Kossuth 
Lajos u. 65–67.
 Jelentkezni a helyszínen vagy telefonon 
a 29/413-212-es számon lehet.
 Várjuk önt is szeretettel!

Művelődéstörténetünk múltjából
A Városi Könyvtárban, a helytörténeti 
kör szervezésében létrejött kiállítás feb-
ruár 20-ig még látogatható!

Monor kártya elfogadóhely!



Sporthírek
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Év végi úszósikerek
Viharsarok Kupa – Békéscsaba, 2009. 12. 12–13.

Eredmények: Bacskai Csilla 200 m pil-
langó 1., 200 m gyors 2., 200 m vegyes 2., 
100 m pillangó 3., 200 m mell 3. Bacskai 
Attila 100 m és 200 m pillangó 2., 200 m 
vegyes 3., 100 m és 200 m hát 4.   

VI. Cikluszáró úszóverseny 
Budapest, 2009. 12. 19–20.

Eredmények: Bokros Blanka 50 m és 100 m 
pille 1., 50 m hát és 50 m gyors 2., 100 m 
gyors 3. Botka Anita 50 m hát 5., 100 m pille 
6. Botka Dóra 50 m gyors 8., 100 m mell 7., 
100 m pille 5. Városi Brigitta 100 m mell és 
400 m vegyes 5., 200 m mell 4., 50 m mell 
7. Bacskai Csilla 50 m hát 7. Ponyi Pat-
rik 50 m hát és 50 m pille 9., 50 m mell 7. 
Bacskai Attila 100 m mell 8., 100 m pille 
5. Leé Ádám Tamás 200 m gyors és 50 m 
hát 9., 100 m mell 6. Ponyi Péter 50 m és 
200 m mell 2. Séllei Gergő 50 m pille 1., 
200 m gyors, 100 m pille és 400 m vegyes 
2., 50 m gyors és 200 m pille 3.

Díjazták a legeredményesebbeket

A Budapesti Úszószövetség a 2009-es, 
Komjádi uszodában megrendezett verseny-
sorozatai alapján nemenként és évfolya-
monként jutalmazta a legeredményesebb 
úszókat.
 A nagy fővárosi klubok mellett a Monori 
SE 5 úszója az élen végzett, így ők is átve-
hették a kupákat és az év végi ajándékcso-
magokat. 

MSE úszószakosztály

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

Monor, Bajcsy-Zs. u. 8.
Telefon: 06/29 411-789

Minden  
 15 000 Ft-os   
vásárlás után
 500 Ft-os  
vásárlási utalványt 
adunk ajándékba!

Az utalványok 2010. 03. 31-ig 
használhatók fel bármilyen 

nálunk kapható termék  
vásárlására!

Megnyílt a ceglédi 

cipőbolt!
A Ceglédi Cipőgyár termékeit a PUMA-cipők magyarországi 

gyártójának hagyományaira építve újra gyártja a Kalló-Plast Kft. 
A régi helyen: Cegléd, Fűtőház úti boltunkban 

várjuk kedves vásárlóinkat megújult termékválasztékunkkal.
Ajánljuk hagyományos

sportcipőinket • munkacipőinket • papucsainkat,
amelyek továbbra is a legjobb minőségű bőrből készülnek.  

A lábegészségügyi, lábkényelmi szempontok határozzák meg
 termékeink fejlesztésének fő irányait továbbra is. 

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig, H, V: szünnap
Gyermek, női és férfi modelljeinkkel várjuk Önöket.

Boltunkban rendkívül kedvező, gyári áron vásárolhatja meg kiváló minőségű termékeinket!

Hirdetés

Idén is megrendezik a „Mentősbált”
 2010. február 20-án kerül megrendezésre 
a hagyományos jótékonysági „Mentősbál”.
 A bálban vacsorával, tombolával, ér-
tékes nyereményekkel, műsorral, zenével, 
tánclehetőséggel várják a szórakozni vá-
gyókat. A bál bevételével a monori men-
tőállomást támogatják.
 A belépők 3500 forintos áron vásárol-
hatók meg a következő helyeken: monori 
mentőállomás, ÁNTSZ, 100 Ft-os bolt, 
Forrás sori Ildi butik.
 Monor és Környéke Mentésügyéért Alapítvány

  Balról jobbra: Bacskai Attila, Botka Dóra, Bokros 
Blanka, Csernák Mariann (edző), Séllei Gergő, Ponyi Péter

Az NB III-ban sincs változás
 Az MLSZ január végi elnökségi ülésén 
bejelentették, hogy az NB I, az NB II és az 
NB III lebonyolítási rendjében 2010/2011-
es szezonban sem lesz változás.
 Az érintett bizottságok előterjeszté-
sét elfogadva elnökségi határozat szente-
sítette, hogy az NB I, az NB II és az NB 
III 2010-2011-es lebonyolítása semmiben 
sem változik a jelenlegihez képest. A har-
madosztály bajnokai automatikusan egy 
osztállyal feljebb jutnak. Az NB I-ből ki-
esők – ezentúl mindig – 4-4 millió forintos 
szolidarítási támogatásban részesülnek.

Remek játékkal nyertünk
A kosárlabda felnőtt női bajnokság 6. fordu-
lóját remek játékkal kezdte csapatunk a Bu-
daörsi DSE otthonában. A lányok a kiváló 
védekezés mellett szebbnél szebb akciókat 
vezetve, a 7. percben már 6-18-ra léptek el. 
Innen pedig beindult a henger: a második 
negyedben a hazaiak csak keresték a lab-
dát. Lányaink remek passzokkal, kápráza-
tos támadásokkal szórakoztatták szurkolói-
kat, akik önfeledt dalolással köszönték meg. 
A 13. percben már 7-26, a 20. percben pe-
dig már 9-52-vel fordulhattak a csapatok. A 
bíró a félidőben viccesen jegyezte meg: még 
nem dőlt el a találkozó…
 Fordulás után – bár lankadt a lendület – 
a fölényes előny nem forgott veszélyben. A 
negyedik negyedben pedig a fejüket elveszí-

tő BDSE ellen már az örömkosárlabdára is 
futotta lányaink erejéből. A mérkőzés végét 
jelző sípszó a 32-88-nál szólt közbe az ön-
feledt monori játéknak.
 MSE: Kovács Bernadett (10), Németh 
Ágnes (22/3), Kóti Gerda (23), Mészáros 
Andrea (18), Kocsis Ágnes (9/6). Cserék: 
Badár Fanni, Magócsi Carmen, Bánkúti 
Dóra (6). Edző: Kecsmarik András.

Üllőről igazolt futsalosok
Két játékos is érkezett az NB II-es futsal-
csa pa tunkhoz. Az Üllő Cső Montageban 
játszó két játékost már jól ismerik a monori 
nézők. Az NB III-as nagypályás labdarú-
gó bajnokságban Dabasra igazoló Magyar 
Tamás és Csáki Norbert így ismét Monort 
erősíti, igaz csak a teremben.

Sikert érdemeltek volna
Női csapatunk 23-án műfüves tornán sze-
repelt a Vasas csarnokában. A tornán a 
magyar női futsal élmezőny szinte kivétel 
nélkül megjelent. A csoportban a második 
helyen végeztünk, és elődöntőt játszhattunk 
a magyar futsal bajnok Univerzummal. Vé-
gig egyenrangú ellenfelek voltunk, de sajnos, 
két góllal kikaptunk. A harmadik helyért a 
Miskolccal játszottunk 1:1-es döntetlent. Az 
érem sorsa a kilencedik büntetősorozatban 
dőlt el, sajnos, nem a mi javunkra.

A sportrovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid

Monor kártya elfogadóhely!



Frissítő svédmasszázs. Kosztán Ildikó. Anett 
szépségszalon. Monor Kossuth L. u. 105. 
Bejelentkezés: 06-20-256-1357

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Alumí-
nium, műanyag redőnyök, napellenző, relu-
xa, szalagfüggöny, mobil, fix szúnyogháló és 
szúnyogháló-ajtók. Újdonságok. Azonnali fel-
mérés, árajánlat-készítés! 29 éves tapasztalat, 
garancia, 5% kedvezmény! 06-30-401-1029

Apróhirdetés

Ajánló
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RIXI
Monor, Kiss Ernő u. 1.
A sport vendéglő mellett

Téli lábbelik kiárusítása!
Csizmák már 1500 Ft-tól
Tavaszi bőrcipők már 3000 Ft-tól

Tavaszi kollekciónk folyamatosan bővül!

NyiTva: K-p: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

az olcSó 
cipőK bolTja!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik sze-
retett férjemet, édesapánkat, nagyapámat 

 Petrovai Mihályt
utolsó útjára elkísérték, sírjára az 

 emlékezés virágait elhelyezték, és fájdal-
munkban együttérzésüket fejezték ki. 
„A virág elhervad rövid pár nap alatt, 

De emléked szívünkben örökre megmarad. 
Számunkra Te sosem leszel halott, 

Örökké élni fogsz, mint a csillagok”
A gyászoló család

Köszönjük mindazoknak, akik édesanyánk,
Túri Imréné

temetésén az emlékezés virágait elhelyez-
ték. Külön köszönjük dr. Zsédely Ferenc

doktor úr lelkiismeretes munkáját.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik 
szere tett férjemet, édesapánkat, nagypapánkat, 

 monori sándort
utolsó útjára elkísérték, sírjára elhelyezték az 
emlékezés virágait, és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Webáruház nyílt!
www.pcwebaruhaz.com
Nálunk a kiváló minőség és az alacsony árak együtt járnak!

Ha ön szereti:
a minőséget
az olcsó árakat
a gyors és pontos kiszállítást
a hatalmas kínálatot,
akkor látogasson el webáruházunkba!

Nálunk mindent megtalál, 
ami a számítógéppel 

kapcsolatos!
Rendelését
 –rövid időn belül– 
igény szerint futárunk 
házhoz szállítja, 
vagy pedig személyesen 
átveheti a pénztárgép 
üzletben.

Címünk: 2200 Monor, Mátyás Király u. 15/A
Telefon: 06-29/410-550, 06-20/440-5325 

Konfiguráció HP
96 000 Ft-tól

MSI WIND NOTEBOOK
   77 000 Ft-tól




