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Akciós árak augusztus 9-től 21-ig

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Nyitva: H–P: 7–17, Szo: 7–13

Konyhák, éttermek 
részére 

kiszállítást vállalunk: 
06-29-412046

Pulyka-
nyak 490,- Sertés

elsőcsülök 390,- Pulykamell 
�lé 1290,- Sertés-

tepertő 890,-

Erdélyi
szalonna 690,-

Főtt 
császár 890,-

Tyúk,
kakas 490,-

Csirke-
comb 550,- Sertés

darálthús 590,- Sertés-
oldalalas 790,-

Grill-
karaj

gyf. 1150,- Liba
farhát gyf. 99,- Marha-

pacal 790,- Miklósi
kolbász 890,-

kiemelt
ajánlatunk

Bőrös 
comb 590,-

kiemelt
ajánlatunk

Kacs, liba
bőrös háj

gyf. 290,-
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A nyári szünet előtt
Önkormányzati hírek

Július 8-án tartotta a nyári szünet előtti utolsó ülését a képviselő-testület. 
A nyílt ülésen 28, a zárt ülésen pedig 1 napirendi pontot tárgyaltak.

Folytatás a 4. oldalon

Napirendi pontok szeptemberben
A képviselő-testület és bizottságai augusz-
tus hónapban nem üléseznek. A követ-
kező soros nyilvános, és egyben a ciklus 
utolsó ülését 2010. szeptember 9-én csü-
törtökön 14 órai kezdettel tartja a tes-
tület, melynek tervezett napirendi pont-
jai a következők: 
 1.) Interpellációk.
 2.) Beszámoló az önkormányzat 2010. 
I. félévi gazdálkodásáról.
 3.) Iskolai álláshely és létszámadatok 
felülvizsgálata.
 4.) A téli útüzemeltetés kérdései.
 5.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 6.) A közmeghallgatás, valamint a köz-
biztonsági fórum programjának előkészí-
tése.
 7.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.)Javaslat Közbiztonsági Díj adomá-
nyozására

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirdeti 
az alábbi rendeleteit:
 16/2010. (VII. 13.) számú: Monor Vá-
ros Önkormányzat 2010. évi költségve-
téséről szóló 3/2010. (II. 19.) számú ren-
delet 2. számú módosításáról.
 17/2010. (VII. 13.) számú: Monor Vá-
ros területén történő utólagos közműrákö-
tések rendjéről szóló – 23/2004. (X. 28.), 
18/2006. (VI. 30.), 19/2009. (V. 25.) szá-
mú rendeletekkel módosított – 19/2004. 
(VII. 26.) számú rendelet módosítása.

Az ülésen egy inter-
pelláció hangzott el: 
Sinkovicz László tá-

jékoztatta a képviselő-tes-
tületet, hogy a Pest Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 
Dr. Burzuk Valéria orvost, 
Hangyásné Farkas Ágnes 
iskolaigazgatót és Zsombok 
Erika tanárt Pest megyei ki-
tüntetésben részesítette, és el-
ismerte a munkájukat. Továb-
bá felhívta a figyelmet, hogy 
az Erzsébet királyné és Ipar 
utca sarkán továbbra is ve-
szélyt jelent egy évekkel ez-
előtt bezárt vendéglátóipari 
egység, amelynek falai töre-
deznek, az ablakait ellopták. 
Azt kérte, hogy az építésható-
ság vizsgálja meg, és ameny-
nyiben életveszélyessé lehet 
nyilvánítani, akkor rendeljék 
meg a lebontását. Nem tud-
ja, hogy a jelenlegi tulajdono-
sa hol van, de ha megtalál-
ják, akkor a bontási költséget 
be lehet hajtani rajta. Erre a 
felvetésre írásban fog választ 
kapni a képviselő úr.

Módosított rendeletek

Módosították Monor Város 
Önkormányzatának 2010. 
évi költségvetését, továbbá a 
Monor város területén utóla-
gos közműrákötések rendjéről 
szóló 19/2004. (VII. 26.) szá-
mú rendeletet. A költségveté-
si rendelet módosítása techni-
kai módosítás volt, a testület 
korábbi, a költségvetést érin-
tő határozatait építették be, 
míg a közműrákötések rend-
jéről szóló rendelet módosítá-
sa tulajdonképpen visszamó-
dosítás. A képviselő-testület 
egy évvel ezelőtt változtatta 
a rákötéssel kapcsolatos kö-
telezettséget, de mivel a tu-
lajdonközösség többi telepü-
lése még nem fogadta ezt el, 

így a monori testület is visz-
szamódosította, hogy a vá-
ros lakossága ne legyen hát-
rányban.

Büntetésekre számíthatnak

A következő napirendi pont 
a csatornarendszer jogosu-
latlan használatából eredő 
pótdíjazási kötelezettséggel 
kapcsolatos rendeletalkotás 
első fordulós tárgyalása volt. 
Más településeken már rég-
óta szankcionálják a csator-
narendszerre engedély nél-
kül rákötőket. Nagyon sok 
problémát okozhat ez, ami-
re a májusi, júniusi rendkí-
vüli esőzések után keletke-
ző gondok is rámutattak. Az 
átemelő rendszerek nem bír-
ták a túlterhelést, több he-
lyen meghibásodtak. Sokan 
a csapadékvizet kötötték be 
a szennyvízcsatornába, má-
sok saját kútjuk vizét hasz-
nálják a lakásban, viszont a 
szennyvizet engedély nélkül 
eresztik a csatornába, és nem 
fizetnek csatornahasználati 
díjat sem. A képviselő-testü-
let a tervezetet, a pótdíjazási 
alapelveket, a részletes kidol-
gozás után támogatni fogja. 
Várhatóan a következő soros 
ülésen el is fogadják a rende-
letet, utána a KÖVÁL Zrt. 
fokozottan ellenőrizni fogja a 
csatornarendszert, és a ren-
delet alapján bünteti is majd 
az engedély nélkül rákötőket. 
Lehetőségük lesz jelentős pót-
díj kiszabására is. 

Településőrök a városért

Beszámoltak a közterület-fel-
ügyelet és a településőrség 
2010. első félévének munká-
járól. Az anyagot az Ügyren-
di és Közbiztonsági Bizottság 
tárgyalta előzetesen. Szőnyi 

Sándor, a bizottság elnöke 
elmondta, hogy a közterü-
let-felügyeletet, és a település-
őrséget nem csak a KRESZ-
szabályok betartására hozták 
létre. A bizottság szeretné, 
hogy a várost járva észreven-
nének olyan dolgokat is, mint 
az árkok és átereszek betömé-
se, betemetése. A beszámo-
lás időszakában összesen 68 
esetben szabtak ki helyszíni 
bírságot 460 000 Ft összeg-
ben, melynek döntő többsége 
közúti közlekedési szabályok 
kisebb fokú megsértése volt. 
Szóban 364 esetben szólítot-
tak fel közterületi fűnyírásra, 
vagy közterület engedély nél-
küli használata miatt.
 A 4 fő településőr közül 1 
fő a strázsa-hegyi rendőrsé-
gi körzeti megbízottal, 1 fő a 
mezőőrökkel dolgozik együtt 
állandó jelleggel. A képvise-
lő-testület elfogadta a beszá-
molót.

Számadás az elmúlt négy évről

Két bizottság, az Ügyrendi és 
Közbiztonsági, valamint a Vá-
rosfejlesztési és Környezetvé-
delmi is beszámolt a válasz-
tás óta végzett munkájáról. 
Az Ügyrendi és Közbizton-
sági Bizottság megalakulása 
óta összesen 304 előterjesz-
tést tárgyalt meg 43 ülé-
sen, 388 határozatot hozva. 
Rendszeresen és folyamatosan 
együttműködött a bizottság 
a Monori Rendőrkapitányság-
gal, a kistérségi társulással, 
a tűzoltósággal, a helyi pol-
gárőr szervezetekkel, a bor-
renddel és az önkormányzat 
többi bizottságával. Évente 
egyszer a rendőrséggel közö-
sen Közbiztonsági fórumot 
szervezett. A képviselő-tes-
tület által elfogadott rende-

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
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Folytatás a 3. oldalról

„Az is bizo-
nyítja a bi-
zottság ha-

tékony és 
megfontolt 
munkáját, 
hogy a ha-
tározati ja-

vaslataik 98 
százalékát 

fogadta el a 
testület. ”

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyvtár-
ban megtekinthető. A képviselő-testü-
let nyilvános üléséről a GEMINI TV 
minden esetben felvételt készít, amelyet, 
az ülést követő második szombaton a 
Williams TV csatornáján figyelemmel 
kísérhetnek. Bővült a tájékoztatási le-
hetőségünk, így a rendeletek egységes 
szerkezetbe foglalt szövege már olvas-
ható a www.monor.hu honlapon is.

Hirdetés

letek tervezeteit minden eset-
ben előzetesen megtárgyalták, 
melyekhez többször módosító 
indítványt is előterjesztettek, 
amit a testület nagyrészt el 
is fogadott.
 A Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság meg-
alakulása óta 43 alkalommal 
ülésezett, 673 előterjesztést 
tárgyalt meg, és ezekkel kap-
csolatosan 862 határozatot 
hozott. A bizottság gondos-
kodott a közutak forgalmi 
rendjének kialakításáról. A 
testület elé kerülő, környezet-
védelemmel, ingatlanügyek-
kel, utakkal, közterületekkel, 
városfejlesztéssel foglalkozó 
előterjesztéseket előzetesen 
a bizottság is megtárgyal-
ta, ugyanígy a szabályozási 
tervvel és a helyi építési sza-
bályzattal foglalkozó anyago-
kat is. Balogh Imre bizottsá-
gi elnök elmondta, hogy az is 
bizonyítja a bizottság haté-
kony és megfontolt munkáját, 
hogy a határozati javaslataik 
98 százalékát fogadta el a tes-
tület. Köszönetet mondott a 
hivatali dolgozóknak, bizott-
sági tagoknak és mindazok-
nak, akik valamilyen formá-
ban az elmúlt időszak alatt 

segítették a bizottság mun-
káját. Mindkét bizottság be-
számolóját elfogadta a képvi-
selő-testület.

Az Állami Számvevőszék  
vizsgálta az önkormányzatot

Az Állami Számvevőszék 
(ÁSZ) ötévente tart visz-
szatérő általános ellenőr-
zést. Több mint egy hóna-
pig vizsgálták teljes körűen 
az önkormányzatot, az erről 
szóló jelentés megtárgyalá-
sa és a megállapítások alap-
ján készült intézkedési terv 
elfogadása volt a következő 
napirendi pont. A vizsgála-
ti jelentésben fogalmazódtak 
meg azok a pontok, ajánlások, 
amellyel az ÁSZ az ellenőr-
zött szervezet munkáját kí-
vánja segíteni. A Városépítő 
Kft.-vel kapcsolatban az ÁSZ 
javasolta, hogy a döntésho-
zatali mechanizmust  az ön-
kormányzat változtassa meg, 
és szerezze meg a szavazati 
többséget. Pogácsás Tibor 
polgármester felhatalmazást 
kért a testülettől, hogy ez-
zel kapcsolatos tárgyalásokat 
kezdeményezzen a Városépí-
tő Kft.-vel, hogy az önkor-
mányzat a többségi irányí-
tást megszerezze.
 Az ÁSZ észrevételezte azt 
is, hogy az önkormányzat ér-
tékesített egy olyan ingatlant, 
amely az önkormányzati for-
galomképtelen törzsvagyon-
ba tartozik. Ez egy üzemen 
kívül lévő árok. A környező 
tulajdonosok kérték, hogy a 
telek végén feltöltött árkot 
az önkormányzat értékesít-
se azoknak a telektulajdono-
soknak, akiknek a telke oda 
kifutott. 1994-1998 között 
ez több ütemben meg is tör-
tént, és két esetben nemrégi-
ben is. Ezt a földterületet át 

kellett volna helyezni az ön-
kormányzat forgalomképes 
vagyonába. Az értékesítés a 
város érdekeit nem sértette. 
A tulajdonosok telke érintke-
zett ezzel a területtel, másnak 
ezt nem is lehetett volna el-
adni. Abban hibáztak, hogy 
a földterületet nem vezették 
át a forgalomképtelen törzs-
vagyonból a forgalomképes 
vagyonba. Az önkormány-
zatot semmilyen hátrány és 
kár nem érte. Az ezzel kap-
csolatos hiányosságok meg-
szüntetésére a megfelelő in-
tézkedést a jegyző megteszi.

23 ovis csoport indul

Elfogadták az önkormányzat 
intézményeinek, valamint a 
polgármesteri hivatal közbe-
szerzési szabályzatát, majd 
az iskolavédőnői pályázati 
felhívásra benyújtott pályá-
zatot bírálták el. A Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság 
javaslatára a József Attila 
Gimnázium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola iskolavédő-
női álláshelyére Thuránszky 
Zsuzsanna védőnőt nevezte 
ki a képviselő-testület, hatá-
rozatlan időre.
 Meghatározták az iskolai 
álláshelyeket és létszámada-
tokat, valamint módosították 
a feladatfinanszírozási hatá-
rozatot. Ebben az évben több 
fordulón keresztül tárgyalta 
a testület az általános isko-
lai beiratkozásokat, a beér-
kezett fellebbezéseket, ame-
lyek hatására módosították 
az előzetesen kialakított ál-
láspontjukat, és helyt adtak 
a fellebbezések nagy részé-
nek. Ennek következtében a 
Kossuth Lajos és a Nemzet-
őr Általános Iskola esetében 
kedvezményt adott az önkor-
mányzat a két első osztály in-

dítására, így a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában a 2010-
2011-es (első kompenzációs) 
tanévben az elfogadható fi-
nanszírozandó első osztályos 
csoportlétszámot 21 főben, a 
Nemzetőr Általános Iskolá-
ban pedig 24 főben határoz-
ta meg.
 A 2010-2011-es tanévre az 
óvodákban 23 csoport indítá-
sát engedélyezte a testület.
 Elfogadták a Kossuth La-
jos Óvoda Nevelési Program-
ját. Döntöttek közbeszerzést 
érintő ügyekben, nevezetesen, 
a Dózsa György utca és Má-
tyás király utca aszfaltszőnye-
gezéséről, illetve a földutak 
útstabilizálásáról. A testület 
tárgyalásos közbeszerzési eljá-
rás kiírására hatalmazta fel a 
polgármestert és a jegyzőt.

Három térfigyelő  
lehet az állomáson

A napirend keretében Pogá-
csás Tibor polgármester el-
mondta, hogy a térfigyelő ka-
mera közbeszerzés kiírása a 
rendőrség kérésére nem tör-
tént meg. Ugyanis a rendőr-
ség is kiírt közbeszerzési pá-
lyázatot, és nem lenne jó, ha 
egymástól eltérő térfigyelő 
rendszer épülne ki a városban. 
Augusztus végéig az első 16 
kamerát kihelyezik a város-
ban. A MÁV három kame-
ra elhelyezését finanszírozza 
majd a vasútállomás terüle-
tén. A megállapodást felte-
hetően az önkormányzat köti 
meg a MÁV-val.
 Beszámolót fogadtak el a 
bel- és csapadékvíz-elvezetés 
ügyében tett intézkedésekről.  
A képviselő-testület jóváha-
gyólag tudomásul vette a 2010. 
június 30-ig elvégzett belvíz 
védekezési munkákról szóló tá-
jékoztatót. Az eddig felhasz-

Gránit és márvány sírkövek,
 egyéb termékek nagykereskedelmi áron az importőrtől.

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 400 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

MYSTIQUE STONE
INVESTMENT GROUP

Web: www.granitsirko.hu
Telefon.: 06-30/431-5858

Monorierdő, 4 sz. főút 42.

Kóstolja meg megújult 
házias napi menünket  
a hét minden napján! 
Csak 580 Ft + 50 Ft kiszállítás.

Vasárnaponként
-50%  kedvezményt 

adunk ételeink árából!

Nicolette
             étterem – panzió

2200 Monor  
Ady Endre u. 38.  

Telefon:  
06-29/414-524

Nyitva: H–Cs, V: 7–23, 
és P, Szo: 7–24
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Monor
kártya Augusztus

Érvényes: 2010. augusztus 1-jétől 2010. szeptember 5-éig

Vásároljon Monoron, 5% kedvezménnyel!Monor, Városháza bejárata
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Közösségi hirdetés

nált bruttó 8 174 094 Ft fe-
dezetéül a vismajor keretet 
jelölték meg, amelyre pályá-
zatot nyújtott be az önkor-
mányzat. Úgy döntöttek, hogy 
elkészíttetik a Székely Berta-
lan, és a Czuczor utca csapa-
dékvíz-elvezetés tanulmány-
tervét, több utcában pedig 
kiépíttetik a csapadékvíz-el-
vezető árkokat.
 A Sport és Egyesületi Bi-
zottság javaslatát elfogadva 
a „Monor Város Jó Tanulója, 
Jó Sportolója” címet Bokros 
Blanka Melinda úszó, a Nem-
zetőr Általános Iskola tanu-
lója, Szigeti Cintia Kitti díj-
ugrató, az Ady Úti Általános 
Iskola tanulója, Varga Regina 
Eszter gyorsasági görkorcso-
lyázó, a Nemzetőr Általános 
Iskola tanulója részére ado-
mányozta a képviselő-testü-
let. A díjak átadására a nyá-
ri szünet után kerül sor. 

Elmarad a tűzijáték

Az országos kezdeményezés-
hez csatlakozva Monoron 
is szerény körülmények kö-
zött fogják megrendezni az 
augusztus 20-i ünnepséget. 
A Közművelődési és Okta-

tásügyi Bizottság javasolta, 
hogy legyen augusztus 20-i 
ünnepség a városban, de a 
templomban megtartva, ke-
nyérszenteléssel. Elmarad-
nak a szabadtéri programok 
és a tűzijáték.
 A képviselő-testület úgy 
határozott, hogy az így meg-
takarított pénzből 500 000 fo-
rintot felajánl egy árvízkáro-
sult iskolának vagy óvodának 
eszközvásárlásra.  

Nincs kedvezmény

A továbbiakban lakás- és 
egyéb ingatlanügyeket tár-
gyaltak meg, majd a Kölyök 
Póló Suli Egyesület névhasz-
nálati és 50 százalékos bérleti 
díj elengedés iránti kérelmé-
ben döntöttek.
 A Kölyök Póló Suli Egyesü-
let elnöke kérte, hogy a kép-
viselő-testület csökkentse az 
uszoda igénybe vételének bér-
leti díját. Pogácsás Tibor pol-
gármester elmondta, hogy az 
egyesület teljesen üzleti ala-
pon végzi a sporttevékeny-
séget, a haszon viszont nem 
jelenik meg az uszodánál, a 
költségeket és a hasznot nem 
osztják meg. A város rend-

kívül nagy költséggel támo-
gatja az uszoda fenntartását. 
Örvendetes, hogy különböző 
gazdasági társaságok sport-
célra használják az uszodát, 
de a profittermelés bővítésé-
hez az önkormányzat nem 
nyújthat támogatást. A gaz-
dasági társaság által tartott 
edzések rendkívül drágák az 
összes uszodás sporthoz ké-
pest, itt viszik el a legtöbb 
profitot a szervezők. Az uszo-
da dolgozói egyébként is ne-
gatív véleménnyel vannak az 
edzések alatti tevékenységek-
ről. A képviselő-testület mind-
ezek miatt nem támogatta a 
Kölyök Póló Suli Egyesület 
névhasználati, és 50 százalé-
kos bérleti díj elengedés irán-
ti kérelmét. Decemberben, a 
jelenlegi szerződés lejártakor 
tér vissza az ügyre.
 Polgármesteri jelentés a 
két ülés közötti fontosabb 
eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt ha-
táridejű testületi határozatok 
végrehajtásáról napirendben 
több, a bizottságok által java-
solt ügyben határoztak, majd 
zárt ülés keretében a városi 
ösztöndíjakról döntöttek. 

Összeállította: Nagy Lajosné

Az önkormányzat által kiírt, és a „Vigadó” 
Nonprofit Kft. által szervezett fotópályá-
zatra téli és tavaszi képekkel lehetett ne-
vezni. Összesen 48 pályamű érkezett, és 
úgy értékelték, hogy a pályázatot érde-
mes volt kiírni. Hivatásos fotósok is meg-
hívást kaptak a bíráló bizottságba, végül 3 
díjat ítéltek oda, amely pénzjutalommal is 
jár. Első lett a „Nyugalom” c. fotó, máso-
dik a „Monor szökőkút 6”, harmadik pedig 
a „Monor Kistó” c. fotó. 
Díjátadásra a későbbiek-
ben kerül sor.

pályázat

Díjazott fotók

Hirdetés

 

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Kft.
TANFOLYAM INDUL:

AUGUSZTUS 9-ÉN ÉS 11-ÉN 17 ÓRAKOR
számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára

részlet�zetési 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

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor,

Mátyás király utca 15.
Tel./fax: 06-29/412-763,

06-29/413-300 
e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk:
Minden, ami víz-, gáz-

és központifűtés-szereléssel 
kapcsolatos, valamint:

A fenti termékek műszaki
adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

A rossz minőség emléke sokkal
tovább él, mint az alacsony ár
miatt szerzett rövidke öröm!

–  elektromos kéziszerszámok

        barkács és ipari felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk

        széles választékban
–  metrikus és menetes csavarok

        teljes körű kínálata
– kerti szerszámok
        nagy választékban

Monor kártya elfogadóhely!
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Múlt, jelen, jövő
Folyamatos fejlődésben a város

A vásárlásról
ne felejtsen

el bizonylatot 
kérni!

Monor Városi
Önkormányzat

Monor kártya elfogadó helyek:
1 eurós bolt, 100-as bolt, B&K Kft., B+B Böngészde, Babi-Kő Kandalló Bt.,  
Balogh Peugeot, Bekker László esztergályos, Boldog Napok Esküvőszervező Iro-
da (esküvői meghívókra), Czövek Bt., Dr. Borzsák Csaba egyéni ügyvéd, Expert-
Tóth Kft., Gabi italdiszkont (italokból, kávékból, édességekből „nagykerár”), 
Gemini Televízió, GEO GOLD OIL Kft. (-5 Ft az üzemanyagárból), Gyömölcs sziget 
(Klapka LTP), Forrás sori Gyros ételbár, Gyuricskó sírkő, Hitelbróker Monor, Hun-
gránit Bt., Ivánszky Zoltán üveges és képkeretező, Juhász József szobafestő, Kiss 
Optika, Kofa 2003 Kft., Kolibri festékbolt, Lovass Sándor víz-gáz szerelő, Magócsi 
Ruhatisztító, Memofood (felszerelésekre 5%, eledelekre 2%), Moha virágbolt – 
Krichió Design, Nagy Tamás, Nail’s szépségszalon, Neotaxi, Pataki Pékség 2002 
Kft., Régió Lapkiadó Kft., Szánthó Kereskedőház Kft. (minden hónapban más 
termékcsoportra), Szem Írisz Optika Kft., Terike vegyesbolt, Topor János aszta-
los, Vigadó Nonpro�t Kft., Vladár Miklós és Társa Kft. (a Mátyás kir. utcai üzlet-
ben), West-Car autósbolt (utángyártott alkatrészekre), Zsombok szoli

E-mail: geminitv@monornet.hu,  
Telefonszámok: 06-29/413-511, 

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

Reklám- és referencia�lmek  
készítése az Ön igényei szerint.

A GEMINI TELEVÍZIÓ  
az ÖN médiakapcsolata!

2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8 Vá
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Interjú Pogácsás Tiborral, Monor polgármesterével a várost érintő kérdésekről.

HirdetésKözösségi hirdetés

Immár több mint két hó-
napja nem csak Monor 
polgármestere, hanem a 

Pest megyei 7. számú válasz-
tókörzet országgyűlési képvi-
selője is. Belerázódott már 
az új munkarendbe?
 – Kialakult már valamiféle 
munkarend, de az utóbbi idő-
szakban az országgyűlésben 
törvényhozási dömping volt, 
így ez nem tekinthető végle-
gesnek. Valószínűleg az ön-
kormányzati választások után 
normalizálódik a helyzet.

– Az országgyűlés melyik 
bizottságában vállalt tiszt-
séget?
 – Az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Bizottság-
ban dolgozom. A frakción be-
lül is több mint nyolcvanan 
pályáztak a tagságért, ezért 
nagyon örülök, hogy végül 
sikerült bejutnom, és ott is 
képviselhetem a választókör-
zetem érdekeit.

– Mivel foglalkozik ez a bi-
zottság?

 – Ahogy a nevében is ben-
ne van, egyrészt az önkor-
mányzatokkal, amely egy 
olyan alrendszer, amely ha 
áttételesen is, de mindent 
befolyásol a költségvetésben. 
Másrészt a területfejlesztés-
sel, amely várhatóan a jövő 
évtől ismét előtérbe kerül a 
törvényhozásban.

– A térség egyik nagy terület-
fejlesztési kérdése a ferihe-
gyi repülőtér jövője. Milyen 
tervek vannak vele kapcso-
latban?
 – Először az államnak és 
a repülőtér jelenlegi üzemel-
tetőjének kell zöld ágra ver-
gődnie a fejlesztésekkel kap-
csolatban, bár nem igazán 
tudható, hogy az üzemeltető-
nek milyen elképzelései van-
nak. Igaz, fejlesztések jelen-
leg is történnek a repülőtéren, 
de ezek első sorban az utas 
kiszolgálással kapcsolatosak. 
A közlekedésszervezési szak-
emberek szerint viszont a re-
pülőtér Európa keleti kapuja 
is lehetne, ehhez azonban lo-
gisztikai fejlesztésekre lenne 
szükség. A tőke ugrásra ké-
szen áll, hiszen Ferihegy kör-
nyezetében ma is hatalmas 
részen folyik a terület előké-
szítése, úgy, hogy befektetők-
nek egyelőre fogalmuk sincsen, 
hogy mikor lehet elkezdeni a 
konkrét fejlesztéseket.

– Egy másik, szintén hosszú 
évek óta húzódó nagy fejlesz-
tési kérdés a négyes autóút 
megépítése Szolnokig. Erről 
mit lehet tudni, annak tük-
rében, hogy számos nagybe-

ruházás leállítását tervezi a 
kormány?
 – A négyes elkerülő meg-
építése nem eldöntendő kér-
dés, biztosan el fog készül-
ni. A kérdés csupán az, hogy 
miből. Mind a mai napig kö-
dös, hogy az előző kormány-
zat miért olyan formában pá-
lyázott, hogy aztán végül az 
Európai Unió nem támogatta 
az út megépítését. Az is tud-
ható, hogy a 2013-ig szóló uni-
ós költségvetésben nincs benne 
ez a fejlesztés. Ha nem sikerül 
addig hazai forrást találni, ak-
kor csak az új 2014-től 2021-ig 
tartó uniós költségvetési ciklus 
biztosíthatja a pénzügyi alapot 
az építkezésre. Az államtitkár 
úr azt ígérte, hogy az előké-
szítő és engedélyeztetési mun-
kák, például az eddig hiányos 
környezetvédelmi hatástanul-
mány akkor is elkészül 2013-ig, 
ha esetleg nem sikerül hazai 
forrást találni az építkezésre. 
Így ezután már csak az uniós 
jóváhagyás kell hozzá, hogy 
2014-től elkezdődhessenek a 
tényleges munkálatok is.

– Pedig több szempontból is 
nagy szükség lenne az út-
építésre.
 – Valóban, hiszen tovább-
ra is igaz, hogy a négyes út 
a legterheltebb főút Magyar-
országon, ahol éppen ezért a 
legtöbb baleset is történik. 
Másrészt pedig a térség gaz-
dasági fejlődésének egyik kul-
csa, hogy könnyen megköze-
líthető legyen.

– Monor túljutott KMOP-
2009-5.2.1/B, Pest megyei 

településközpontok fejlesz-
tése – Integrált településfej-
lesztés Pest megyében című 
pályázat első fordulóján. Je-
lenleg a második forduló-
hoz szükséges iratok és en-
gedélyek beszerzése folyik. 
Mit tartalmaz a város pá-
lyázata?
 – A Kossuth Lajos utca tel-
jes megújítását jelenti a József 
Attila utcától az Evangélikus 
templom mögötti területig, az 
állami kezelésben lévő útfelü-
let kivételével. Tartalmazza 
továbbá a körforgalom meg-
építését az Ady Endre és Kos-
suth Lajos utca kereszteződé-
sében, továbbá a Dobó utca, 
illetve a csatlakozó utcák ele-
jének átépítését. Megújulhat a 
könyvtár homlokzata is, illet-
ve kijavíthatjuk a tetőszerke-
zetét, ezen kívül egy színvo-
nalas, zárt játszótér is épülhet 
a könyvtár udvarán. A má-
sodik világháborús emlékmű-
nél lévő park is megújulhat, a 
Kossuth Lajos utcán átépít-
hetnénk a parkolókat, széle-
síthetnénk a járdát és a ke-
rékpárutat. Ezzel egy újabb 
jelentős lépéssel lennénk elő-
rébb a városközpont megújítá-
sában, amit az önkormányzat 
saját erőből a Petőfi utcánál 
és a szűken vett Főtéren már 
elkezdett. A pályázati önrész 
az önkormányzat rendelkezé-
sére áll, így nem kell hitelt föl-
vennünk a fejlesztés finanszí-
rozásához.

– Ha jól tudom, akkor pályá-
zat kapcsán civil szervezete-
ket és vállalkozásokat is be-
vonnak a fejlesztésekbe.
 – A pályázat fontos eleme 
a gazdaságfejlesztés is, mely-
nek keretében a Petőfi Sándor 
utca 4. szám alatti régi posta-
épület és a Petőfi Sándor utca 
12. szám alatti volt bútorüzlet 

„A négyes el-
kerülő meg-
építése nem 

eldönten-
dő kérdés, 
biztosan el 
fog készül-
ni. A kérdés 
csupán az, 

hogy miből.”

„A pályáza-
ti önrész az 

önkormány-
zat rendel-

kezésére áll, 
így nem kell 

hitelt föl-
vennünk a 

fejlesztés fi-
nanszíro-
zásához.”

Nyílászárók gyártása Monoron
Közvetlenül a gyártótól

Portalu Kft.

Nyitva:  H-P: 7-17

    Ingyenes felmérés  
                 és árajánlat-készítés.
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átalakításra, felújításra, majd 
pályáztatás útján bérbeadásra 
kerül. Ehhez vártuk a vállal-
kozások ötleteit, elképzeléseit. 
A civil szervezetek a helyi kö-
zösség bevonását célzó kisebb 
közösségi programok megva-
lósítására pályázhattak. Olya-
nokra, amelyek erősítik a he-
lyi társadalom kohézióját, és 
egyúttal a helyi adottságok 
ismeretében, a helyi célcso-
port igényeinek megfelelően, 
a helyi lakosságot mobilizál-
va valósulnak meg.

– A város-rehabilitációs 
pá lyázaton kívül egyéb fej-
lesztések is előkészítés vagy 
megvalósítás alatt vannak a 
városban.
 – A tűzoltó laktanya tá-
mogatási szerződését aláírtuk, 
remélhetően erre hamarosan 
sor kerül a kormány részé-
ről is. Ezután indulhat el a 
közbeszerzési eljárás, amely-
nek eredményeképp a nyertes 
vállalkozó megépítheti a lak-
tanyát az Uszoda Nonprofit 
Kft. székhelye melletti üres 
telken, a Péteri úton. Már az 
idén befejeződik az alapellá-
tást biztosító rendelőintézet 
építése a Balassi Bálint ut-
cában. Egyúttal tárgyalunk 
Pest megyével, a szakorvo-
si rendelőintézet fenntartójá-
val, hogy milyen elképzelései 
vannak a rendelő bővítésével 
és üzemeltetésével kapcsolat-
ban. Szeretnénk elérni, hogy a 
megújuláson kívül a két peri-
férián lévő egység, a tüdő- és 
az ideggondozó is bekerüljön 
a rendelőbe, és így egy he-
lyen lehessen fogadni a bete-
geket. A bölcsőde átépítése 
megkezdődött, de jelenleg is 
folyik egy közbeszerzés előké-
szítése, mivel a teljes rekonst-
rukcióra két pályázatból nyert 
pénzt a város, és eddig csak a 

homlokzatfelújítást kezdtük el, 
később kerül sor a belső át-
építésre és a bővítésre. Folya-
matban van a közbeszerzés a 
Dózsa György út és a Mátyás 
király utca újraaszfaltozására, 
amely reményeink szerint ősz-
re elkészül. Emellett további 
21 utca aszfaltozására is sor 
kerül, amelyet szintén kiír-
tunk már közbeszerzésre.

– Elég sok fejlesztésről be-
szélt, amelyek megvalósítá-
sához a pályázati pénzeken 
kívül nyilván önkormányza-
ti forrásokra is szükség van. 
Hogyan tudja ezt előteremte-
ni a város, miközben állan-
dóan arról hallunk, hogy az 
állami normatíva az önkor-
mányzati alapfeladatok ellá-
tására sem elegendő?
 – Sokat bírálják az önkor-
mányzatok kötvénykibocsátá-
sát, ami a gyakorlatban hitel-
felvétel jelent, és amit annak 
idején két ütemben mi is meg-
tettünk. Az első kötvényki-
bocsátáskor teljes adósság-
rendezést hajtottunk végre, 
a második alkalommal pe-
dig megteremtettük a jövő-
beni fejlesztések önrészét. A 
mostani beruházásokhoz eze-
ket használjuk föl. Mivel jó 
ütemben nőnek a város helyi 
adóbevételei, így ezek alapot 

teremtenek arra, hogy a föl-
vett hitelt vissza is tudjuk fi-
zetni az elkövetkező években. 
Ezért is van nagy szükségünk 
a négyes autóút megépítésé-
re, és az azt övező ipari terü-
letekről származó bevételek-
re. Azonban látni kell azt is, 
hogy a kötvénykibocsátások 
nem öncélúak voltak. Nem 
azért vettünk föl hitelt, hogy 
a folyamatos fejlesztésekkel 
növeljük a városvezetők nép-
szerűségét. Az önkormány-
zatok ugyanis egymással is 
versenyeznek a jó adófize-
tő lakosságért és vállalko-
zásokért. Ha a fejlesztések 
elmaradása miatt a közép-
osztály és a tőkeerős cégek 
elpártolnának Monortól, ak-
kor egy negatív spirál indul-
na meg. Hatására egyre ke-
vesebb lenne a vállalkozások 
száma, és egyre több szegény 
ember élne a városban, így 
csökkenne a város adóbevé-
tele, amely még inkább erő-
sítené a folyamatot. Ezért a 
megvalósult és a folyamatban 
lévő fejlesztések mindegyike 
arra irányul, hogy élhető és 
vállalkozásbarát környeze-
tet alakítsunk ki a városban. 
Csak és kizárólag ezért tör-
tént a kötvénykibocsátás is, 
abból a működésre egyetlen 
forintot sem fordítottunk.

– Beigazolódtak ezek a fej-
lesztéssel kapcsolatos dön-
tések? Vonzó lett például 
a város a beköltözők szá-
mára?
 – Amikor Monorierdő önál-
ló település lett, akkor Monor 
lakossága nagyjából 17600 
fő volt, ami az azóta eltelt 
négy évben 18700 főre duz-
zadt. Volt tehát növekedés, de 
nem akkora, mint az agglo-
merációs településeken, ahol 
robbanásszerű emelkedésnek 
lehettünk tanúi. Gyömrőn az 
elkövetkező években várha-
tóan csökken majd a növe-
kedés, de Maglódon és Ül-
lőn rengeteg beépítésre váró 
terület van. Érdekes módon 
Vecsés növekedése megállt, 
ami leginkább annak köszön-
hető, hogy budapesti szintre 
nőttek az ingatlanok árai.

– Növekedhet Monor lakos-
sága az agglomerációs tele-
pülésekhez hasonlóan?
 – Ez még sok mindentől 
függ, de az már látható az 
elmúlt évek tapasztalataiból, 
hogy a növekedésre akkor van 
lehetőség, ha a középosztály 
megtalálja a számításait a 
városban. Bár a képzetlen és 
ezért rosszul fizetett munka-
erő is találna jelenleg jó áron 
ingatlant a városban, de az 
ingázás költségei az elmúlt 
években olyan magasak, hogy 
emiatt már nem éri meg ide-
költözniük. Ha a munkálta-
tó nem fizeti meg a bérletet, 
gyakran a fizetésük fele is el-
megy az utazásra, ezért pedig 
nem érdemes utazni. Az elkö-
vetkező években előállhat az a 
helyzet, amire a társadalom-
tudósok már régóta fölhívták 
a figyelmet. Akik nem tudják 
megfizetni az ingázás költsége-
it, inkább a fővárosban keres-

Folytatás a 8. oldalon

  A könyvtár 
és zeneiskola új 
homlokzatának 
látványterve

„A növeke-
désre akkor 
van lehető-

ség, ha a kö-
zéposztály 

megtalálja a 
számításait 

a városban.”
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nek maguknak lakóhelyet, ez-
által a főváros egyes részeinek 
társadalmi szerkezete tovább 
romlik. Ezt látva a középosz-
tály még inkább ki akar majd 
költözni Budapestről, és remé-
nyeink szerint sokuk Monoron 
találja majd meg lakhelyét. Ez 
persze most még álmodozás-
nak tűnhet, de annak tűnt 
tíz évvel ezelőtt az is, amit a 
Nyugat-Európában tapaszta-
latot szerzett településmérnö-
kök mondtak nekem. Akkor 
én is hitetlenkedve fogadtam 
az agglomerációs településeket 
érintő előrejelzéseiket, vagyis 
a lakosságszám és az ipari fej-
lesztések ugrásszerű növeke-
désére vonatkozó jóslataikat. 
Ők mondták és mondják ma 
is, hogy Monor olyan optimá-
lis távolságra van a főváros-
tól, amely vonzó lehet az ott-
hont kereső középosztálynak. 
Még elég közel van Budapest, 
de egyúttal helyben is ki tud-
ja elégíteni a legfontosabb igé-
nyeket a város.

– Miközben sok tekintetben 
sokat fejlődött a város az el-
múlt években, addig vannak 
olyan területek, amelyek 
hosszú ideje szúrják a város-
ban élők szemét. Gondolok 
itt például a Maggyárra, a 
Maggyár kertre, a Kistóra, 
a Kenderesaljára, amelyek 
esetében mintha megállt vol-
na az idő, hosszú évek óta 
nem történt előrelépés.
 – A Maggyár japán és ma-
gyar magántulajdonban van. 
Kizárólag a tulajdonosok dön-
tése alapján változhat ott 
bármi is. A Maggyár-kert-
re és a Kistóra vannak fej-
lesztési elképzelések, de ren-
geteg pénzt emésztene föl. A 
Kistó kotrására már kértünk 
árajánlatot, ha a pénzügyi 
lehetőségeink megengedik, 
akkor jövőre elvégeztetjük 
a munkát. Ennél nagyobb 
beruházásra nem telik, ez is 
nagyjából húszmillió forintos 
költséggel járna. Azt is látni 
kell azonban, hogy a jelenlegi 
állapot a 10-15 évvel ezelőt-
tiekhez képest sokkal jobb. 
Akkor leginkább az illegális 
hulladéklerakó elnevezés il-
lett a területre, most viszont 
sokkal rendezettebb a tó kör-
nyéke. Mivel tíz hektáros te-
lepülésrészről van szó, ezért 
már a rendben tartása is óri-
ási munka. A reális célunk az 
lehet, hogy fönntartsuk a je-
lenlegi állapotot a tó környé-

kén. A Kenderesalja rendezé-
sét megnehezíti, hogy nagyon 
sok kis tulajdonos van, a na-
gyobbakkal pedig nem tu-
dunk együttműködni. Ezért 
is tervezünk egy olyan sza-
bályt hozni, hogy az új fej-
lesztésű területeken, például, 
ahol jelenlegi szántóföldön 
szeretnének telkeket kiala-
kítani a tulajdonosok, ott a 
jogszabályoknak megfelelő-
en ráterheljük az ingatlanra 
a közművek kiépítését.

– Javulhat Monor közbiz-
tonsága azzal, hogy nagy-
számú köztéri kamerát te-
lepítenek az elkövetkező 
időszakban?
 – A rendőrség 16 kame-
rát szereltet föl a városban, 
ehhez az önkormányzat még 
további 16-ot hozzátesz, de 
egyéb szervezetek, például a 
MÁV és az OTP is tervezi, 
hogy további kamerák vásár-
lásával bekapcsolódik a rend-
szerbe. Így összesen 35-36 
kamerát helyezünk el a vá-
rosban, amelyek a későbbi-
ekben a város és a rendőrség 
együttműködésében üzemel-
nek. Ennyi kamerával már 
minden nagyobb, fontosabb 
közterületet meg tudunk fi-
gyelni. A kiépítéstől a köz-
biztonság javulását várjuk, 
de még fontosabb, hogy az 
itt élők biztonságérzete is nö-
vekedni fog. Azt azért tud-
ni kell, hogy a bűncselek-
mények legfeljebb harmada 
történik közterületen, tehát 
a kamarák elhelyezése nem 
csodaszer, amely egy csapás-
ra megszűntetné a bűnözést 
a városban. Azonban rend-
szer csökkentheti a rablások, 
betörések számát is, hiszen 
a tolvajok leginkább közte-
rületeken hagyják el a bűn-
cselekmények helyszínét. A 
kamerák felhelyezése a köz-
biztonság mellett a közrenden 
is javítani fog, hiszen képesek 
lesznek a tilosban parkolást, 
a tiltott zónákba való behaj-
tást és adott esetben a gyors-
hajtást is rögzíteni.

– Nyilván a nagyobb felde-
rítési arány miatt, az élet-
módszerűen bűnözésből élő 
emberek kénytelenek lesz-
nek más bevételi forrás után 
nézni. Ez nyilvánvalóan va-
lamilyen feszültséget fog te-
remteni.
 – Monoron annyi súlyos 
bűncselekmény van, mint 
bárhol másutt, sőt sokszor 

kevesebb is. Ugyanakkor va-
lóban van egy bűncselekmény 
típus, amely egy életmód-
hoz kapcsolható és viszony-
lag nagy számban van jelen a 
városban, ezért nagyon ront-
ja az itt élők biztonságérzetét. 
Ezek a viszonylag kisebb ér-
tékű lopások, betörések, kert-
ből való eltulajdonítások. A 
kamerarendszer kiépítése na-
gyon megnehezíteni az ilyen 
cselekményekből élők dolgát, 
mert jó eséllyel még az ut-
cán tetten érhetők lesznek 
az elkövetők. A szakembe-
rek azt mondják, hogy ilyen 
esetekben sokszor bűnöző-
exportőrré válik egy telepü-
lés, tehát máshová mennek 
majd lopni ezek az emberek, 
ami nem nagy dicsőség, de 
ez ellen már tényleg nem vé-
dekezhetünk.

– Nem lehetnek valahogy 
tisztességes útra terelni az 
ilyen embereket?
 – A városban minden 
olyan program működik, 
amely a mai Magyarorszá-
gon a munkába állást segíti 
elő. A teljesen képzetlen mun-
kaerőnek nagy létszámban a 
városban munkát biztosíta-
ni azonban az önkormányzat 
sem tud. Nem is lenne sze-
rencsés, ha valakik arra ren-
dezkednének be, hogy az el-
következő évtizedekben olyan 
kis hatékonyságú munkát vé-
gezzenek, mint az ároktisztí-
tás. Másrészt vannak kétsé-
geim is afelől, hogy ezeket az 
embereket vissza lehet-e hoz-
ni a munka világába. Mert 
ha valaki harminc év után 
veszti el az állását, az biztos, 
hogy mindent megtesz azért, 
hogy ismét munkahelye le-
gyen. Aki viszont a születé-
sétől kezdve azt látta, hogy 
nem dolgoznak a környeze-
tében, az nagyon kis eséllyel 
akar és tud elhelyezkedni.

– Ezáltal viszont az ő gyer-
mekei révén újratermelődik 
ez a soha nem dolgozó, segé-
lyekből és bűncselekmények-
ből élő társadalmi réteg.
 – Ez így van, de ezt ön-
kormányzati módszerekkel 
nem lehet megváltoztatni. 
Mindenképp szükség lesz ál-
lami szemléletváltásra is. Pél-
dául az sem járható út, hogy 
csupán az önkormányzatok 
feladata, hogy a munkakere-
sőket közmunkában foglal-
koztassa. Lehetőséget kelle-
ne teremteni arra is, hogy a 

vállalkozások is bérkiegészí-
tést kaphassanak az állam-
tól. Erre egyébként már tör-
téntek előkészületek, jövőre 
valószínűleg már lesz ilyen 
állami program.

– A köztársasági elnök októ-
ber 3-ára írta ki az önkor-
mány zati választásokat. 
Az eddigiektől eltérően az 
e gyéni választókerületekből 
8-an, a kompenzációs listá-
ról pedig 3-an jutnak önkor-
mányzati képviselői mandá-
tumhoz Monoron. Tehát a 
polgármes terrel együtt az 
eddigi 18 képviselőből 12 
lesz. Az új képviselők ilyen 
lét szám mellett is el tudják 
majd látni a feladatukat?
 – A képviselőtestület lét-
számának a kérdése egy or-
szág demokráciával kapcso-
latos felfogását tükrözi. A 
világban nagyon sok példa 
van, de általános következte-
tést nem lehet levonni belőle. 
Az egyik legfejlettebb demok-
ráciának számító USA-ban 
például százezer lakosra jut 
egy önkormányzati képvise-
lő, másutt miénknél sokkal 
többen igyekeznek érvénye-
síteni a választópolgárok ér-
dekeit. Véleményem szerint 
az új törvény alkotta kere-
teknél tovább csökkenteni a 
képviselők számát nem len-
ne célszerű, de ezzel a felál-
lással el tudják majd látni 
a feladatukat. Valószínűleg 
kevesebb bizottság lesz majd 
összevont hatáskörökkel, le-
het, hogy hosszabb lesz egy-
egy ülés, de ettől még mű-
ködni fog a képviselet.

– Milyen hosszú távú elkép-
zelései vannak Monorral 
kapcsolatban?
 – A városközpont rehabi-
litációján kívül jó lenne, ha 
Monor ipari övezeteiben to-
vábbi vállalkozások jelenné-
nek meg. Fontos lenne, ha a 
város belső területein a még 
beépíthető részek fejlesztése 
tükröznék a város érdekeit is. 
Lényegi kérdés, hogy a tele-
pülés lakossága egyenlete-
sen növekedjen az elkövet-
kező években. Szeretnénk a 
meglévő intézményhálózatot 
is korszerűsíteni. Erre min-
denképp szükség lenne a Pe-
tőfi és a Katona óvodáknál, 
de más közintézménynél is, 
mert az elmúlt években erre 
a célra keveset tudott fordí-
tani a város.

Papp János

Folytatás a 7. oldalról

„Monor 
olyan opti-
mális távol-
ságra van a 
fővárostól, 
amely von-
zó lehet az 
otthont ke-
reső közép-
osztálynak.”

„A városban 
annyi sú-

lyos bűncse-
lekmény van, 
mint bárhol 
másutt, sőt 
sokszor ke-
vesebb is.”
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A 2010. június 21-27-ig tartó időszakban 
Pest Megye Önkormányzata által meghir-
detett parlagfű és gyommentesítési verse-
nyen Monor is részt vett.
 A verseny tétje egy négymillió forint ér-
tékű játszótér. Az igen nagy számú lakos-
sági részvételnek köszönhetően az első for-
dulóban Monor bejutott a három legjobban 
teljesített település közé.
 A verseny második fordulójában a cél a 
település belterületének gyommentesítése, és 
minél rendezettebb összképének elérése. A 
bíráló bizottság 2010. szeptember második 
hetében látogat el ismét a városunkba.
 Fentiekre tekintettel kérjük a tisztelt 
lakosságot, hogy az ingatlanjaikat, és az 
előtte lévő közterületet (járdát, árkot) 
gyommentesítsék, és a gyommentességet 
folyamatosan tartsák fenn!
 Segítő együttműködésüket köszönjük!

Monor Városi Polgármesteri Hivatal 
Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda

gyoMMentesítés

A tét: egy játszótér

Defibrillátor
Több, mint a fele megvan!
Nagyjából 200 ezer forint hiányzik ahhoz, hogy civil kezdeményezésre 
egy második újraélesztő készülékkel is gazdagodjon a város.

Az első defibrillátort május 7-én adta 
át a városnak Balogh Péter, a gyűj-
tés kezdeményezője. A 487 500 forint-

ból megvásárolt készüléket a monori uszo-
dában helyezték el.
 – Az átadással sok budapesti uszodát is 
megelőztünk, amelyek csak később helyez-
ték üzembe a defibrillátorukat, ráadásul ők 
nem közadakozásból, hanem önkormány-
zati pénzből jutottak hozzá – hangsúlyoz-
ta Balogh Péter. Erre büszke lehet minden 
monori, de főképp azok, akik adományuk-
kal segítették a vásárlást. 
 A második készülékre eddig közel 400 
ezer forint gyűlt össze, de az utolsó forin-
tok  nagyon lassan akarnak összejönni, pe-
dig a városban sok helyen pénzgyűjtő do-
bozokat is kihelyeztek a szervezők, továbbá 
átutalással is lehet támogatni a kezdeménye-
zést a Monor Város és Uszoda Üzemeltető 

Nonprofit Kft. számlaszámára: 11742056-
20020574, defibrillátor megjegyzéssel. Sajnos 
a készüléket csak külföldről lehet beszerez-
ni, viszont a forint-dollár árfolyam jelentős 
változása miatt az ára mintegy 125 ezer fo-
rinttal nőtt, így a jelenlegi árajánlat szerint 
a gyűjtést szervezők mintegy 615 ezer fo-
rintért tudnák megvásárolni.
 – Főként helyi mikro-, és kisvállalkozá-
sok, valamint monori polgárok és civil szer-
vezetek adták össze a pénzt a defibrillátorra 
– hangsúlyozta Balogh Péter. – Szeretnénk, 
ha hamarosan a második készüléket is átad-
hatnánk, amit a városközpontban helyeznénk 
el. Ezért arra kérek minden felelősen gondol-
kodó monori lakost, hogy anyagi lehetősége-
ihez mérten járuljon hozzá az életmentő ké-
szülék megvásárlásához. Reméljük, hogy soha 
nem kell majd használni, de ha egyszer még-
is szükség lesz rá, lehet, hogy épp az adomá-
nyozó életét fogja megmenteni.
 A második defibrillátor készülék meg-
vásárlását eddig nagyobb összeggel támo-
gatták: Balka Zsolt, Berkes József, Bódi 
és Fia Hentesüzlet, Burkolat Kft., Hyexx 
Kft., Kancsuka Józsefné, Koriander Kft., 
Szabó Károly, Monori Gazdakör, Monori 
Sport Egyesület, Szurokné Hédi Fodrász-
üzlet, Wolf József, Expert Tóth Kft. (már 
az első készülék vásárlását is támogatta), 
Török Fatime, Balogh és Fiai Kft. (már 
az első készülék vásárlását is támogatta).

- papp -

szavazunk
Önkormányzati választások 2010.
A magyar köztársaság elnöke a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános választását 2010. október 3-ra 
(vasárnapra) tűzte ki. A szavazás 6 órától 19 óráig tart.

A választópolgárok a 
névjegyzékbe történt 
felvételükről 2010. au-

gusztus 19-ig kapnak érte-
sítést. A névjegyzék 2010. 
augusztus 18-tól augusztus 
22-ig tekinthető meg Monor 
Város Polgármesteri Hiva-
talában.
 A választópolgárok aján-
lási jogukkal 2010. szeptem-
ber 3-ig ajánlószelvényeik át-
adásával élhetnek.
 A monori lakosok szemé-
lyesen, az arra kijelölt szava-
zókörben szavazhatnak. Az a 
szavazópolgár, aki 2010. jú-
nius 16-ig tartózkodási he-
lyet létesített, igazolással tar-
tózkodási helyén szavazhat. 
Az igazolást ajánlott levél-
ben 2010. szeptember 28-ig, 

személyesen vagy meghatal-
mazott útján 2010. október 
1-jén 16 óráig lehet kérni a la-
kóhely szerinti illetékes jegy-
zőtől.
 A helyi önkormányzati 
képviselők és polgármeste-
rek választásáról szóló 2010. 
évi L. törvény (továbbiakban: 
Övjt.) 5. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint – lakosságszá-
mot alapul véve – Monor tele-
pülésen az egyéni választó-
kerületek és a kompenzációs 
listás mandátumok száma: 
„25.000 lakosig 8 egyéni vá-
lasztókerületi és 3 kompen-
zációs listás mandátum.”
 A választókerületeket 
Monoron a választási eljá-
rásról szóló 1997. évi C. tör-
vény (továbbiakban: Ve.) 9. 

§-ában foglaltaknak megfe-
lelően végezték el. Az egyé-
ni választókerületenként a 
lakosság száma megközelí-
tően azonosnak tekinthető. 
A választókerületek területé-
nek kialakításánál figyelembe 
vették a település beépített-
ségét, szerkezetét, történel-
mi fejlődése során kialakult 
település egységeket. A tele-
pülésen 16 szavazókörben ad-
hatják le voksaikat az erre 
jogosultak. Egy-egy szavazó-
körben 809-995 választópol-
gár járulhat az urnák elé.
 A szavazással kapcsolat-
ban további tájékoztatásért 
a polgármesteri hivatalhoz 
vagy a választási irodához 
lehet fordulni.

Papp János

Felnőttek és gyerekek értették meg, milyen 
veszélyekkel jár, ha elhanyagoljuk környe-
zetünket, ha észre sem vesszük az allergi-
át okozó parlagfüvet. 
 Sok-sok támogató aláírást gyűjtöttek a 
segítők, de voltak, akik a kétkezi munká-
tól, a mentesítéstől sem riadtak vissza. 
Ki kézzel, ki fűkaszával, sarlóval ment el 
azokra a helyekre, ahol szükség volt az 
irtásra. 
 Június 25-én kora délután és 27-én dél-
előtt sétálgató, kerékpározó gyermeke-
ket szólítottunk meg Kocsisné Molnár 
Valáriával. Az első szóra leszálltak a bicik-
liről és beálltak a munkát végezni. Megis-
merték a parlagfüvet és megtudták, hogy 
a verseny tétje egy játszótér megnyerése. 
4100 szálat húztunk ki e két napon!!!
 Köszönjük önzetlen munkájukat, és buz-
dítjuk őket, hogy máskor se menjenek el e 
növények mellett figyelmetlenül, hajoljanak 
le, és húzzák ki gyökerestől, hiszen magjai 
akár 100 kilométerre is eljutnak a széllel.  

Harmath Károlyné

környezetvéDeleM

Tégy a parlagfű ellen! 

 Az első defibrillátor átadásán
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A római katolikus nagytemplomban 17 órá-
tól megemlékezést tartanak Monor város 
lelkipásztorai. Az új kenyeret megáldja:  dr. 
Csáki Tibor esperes, plébános. 
 Egyéb kulturális és szórakoztató műso-
rok, valamint a tűzijáték elmarad. Ezekre 
a programokra szánt összeget Monor Vá-
ros Önkormányzata egy árvízkárosult tele-
pülés nevelési-oktatási intézményének meg-
segítésére ajánlotta fel.
 A Vigadó Nonprofit Kft. által előzete-
sen megkötött fellépési, szolgáltatási szer-
ződésekben kikötött lemondási díjról va-
lamennyi vállalkozó és fellépő lemondott, 
ezzel is segítve az árvízkárosultakat.
 Megértésüket, támogatásukat ezúton is 
köszönjük!

neM lesz tűzijáték

Augusztus 20-ról

Tabac 
Dohány, ajándék
 cigaretta, dohányok
 töltők, sodrók  
 cigarettahüvelyek, -papírok 
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

Hirdetés

Hat év monori szolgálat után búcsút mon-
dott városunknak Veres Péter, a Reformá-
tus Nagytemplom segédlelkésze. 
 Veres Péter és felesége, Jutka 2004-ben 
érkezett Monorra, ahol a nagytemplomi 
gyülekezet segédlelkészi szolgálatát látták 
el. Óvodai, iskolai hittanórákon, a gyü-
lekezet ifjúsági csoportjainak nevelésén, 
számos felnőtteknek szóló alkalom lelki-
ismeretes vezetésén, esketésen, keresztelé-
sen, temetésen kívül Schaller Tamás lel-
kipásztor segítségére voltak a gyülekezet 
ügyeinek mindennapos intézésében is. 
 A Monoron eltöltött évek alatt öttagúra 
gyarapodott Veres család július 25-én, a 
délelőtti istentiszteleten vett búcsút a hívek-
től, itt köszönte meg munkájukat Schaller 
Tamás lelkipásztor is. Schaller Tamás, a 
nagytemplomi református gyülekezet lelki-
pásztora búcsú szavaiban elmondta, hogy 
hivatásuk természetes velejárója az, hogy 
nem ragadhatnak le egyetlen gyülekezet-
nél. Ha Isten elszólítja őket, menni kell to-
vább, ám nem az a lényeg, hogy hol, ha-
nem, hogy hogyan végzik szolgálatukat. 
 A Veres család július 26-én elhagyta te-
lepülésünket. Ígéretük szerint évente leg-
alább egyszer visszatérnek Monorra, ahol 
családjuk és hivatásuk alapjaira leltek.

N. R.   

A Strázsahegyi Kavaró fesztivál győztesei 
már biztosan részt vesznek azon a jóté-
konysági főzésen, amelynek bevételét egy 
kiválasztott árvízkárosultnak adnak át 
az esemény szervezői. Augusztus 28-án 
11 órától a sportpályán halászlével (Ba-
logh és Fiai Kft. – Peugeot Márkaszer-
viz), szürkemarha pörköltel és tarhonyá-
val (Ker-Bor Kft.), orosházi babos, zelleres 
kakaspörkölttel (Dóczy és csapata – Ipa-
ros klub), cserkésztokánnyal (842-es számú 
Benedek Elek Cserkészcsapat) és marha-
pörkölttel református módra (Nagytemplo-
mi Református Egyházközség), pincefalui 
lecsó (Monori Borút Egyesület) és egyéb 
bográcsételekkel várják a vendégeket. Egy 
adag étel 900 forintba kerül majd, a hozzá 
való bort a Monor Könyéki Strázsa Bor-
rend ajánlja föl, amelyet 100 forintért lehet 
megvásárolni. Szódavizet ingyenesen lehet 
fogyasztani a Somodi Szikvíz jóvoltából. 
A jó hangulatot és a zenét Petrik Sándor 
biztosítja. Az ételek készítői maguk gon-
doskodnak az alapanyagokról, a sátorról, 
asztalokról, székekről, továbbá a főzéshez 
szükséges edényekről, tányérokról, poha-
rakról, evőeszközökről stb. Minden csapat-
nak legalább 15 adag ételt kell főznie.  A 
főzésre jelentkezni Balogh Péternél lehet, 
a 06-30-986-9371-es telefonszámon.

reforMátusok segítéség a bajban

Búcsú Monortól Jótékonysági főzés

Életterünk, és nem utolsósorban pénz-
tárcánk kímélésének egyik leghatéko-
nyabb módja az alternatív üzemanya-

gok terjedésének elősegítése. Magyarországon 
a legelterjedtebb  bio-üzemanyag az  itthon 
előállított, magas bioetanol tartalmú E85 
Greenpower. Az elnevezés némileg megtévesz-
tő, ugyanis a 85 nem az oktánszámot jelenti, 
hanem a százalékos bioetanol tartalmat. Kí-
sérleti oktánszáma 105(!), és ez bizony egy-
ből a prémium üzemanyagok szűk családjába 

optiMa
105 oktános olcsó üzemanyag
E85 Greenpower – a gazdaságos, környezetbarát üzemanyag. 

emeli az E85-öt. A prémium kategóriához el-
lenben igen kedvező, jelentősen a 95-ös ben-
zin alatti ár társul, és ez gazdaságos üzemet 
eredményez. Amiben normál keretek között a  
95-ös benzin felett teljesít az a teljesítmény, 
nyomaték és az égés tisztasága, mindezt je-
lentősen alacsonyabb károsanyag kibocsátás 
mellett. És ami a lényeg: szinte nincs olyan 
járatos autótípus, amiben ne használnák már. 
Hagyományos benzines autók esetében ez ve-
gyes használatot jelent. Ha valaki először ta-

lálkozik vele, akkor fő a fokozatosság, de meg 
fogja tapasztalni, hogy hol van a számára 
(autója számára) ideális benzin-E85 arány. 
Mindezekről a neten bőséges anyag található. 
Így mostantól rajtunk múlik, mennyi pénzt 
hagyunk a benzinkutakon, illetve teszünk-e 
mi is valamit azért, hogy gyermekeinkre egy 
élhetőbb világot hagyjunk.
 A 105 oktánszámú E85-ös üzemanyag 
már kapható Monoron az ILZER Söröző 
mellett található OPTIMA benzinkútnál 
is jelenleg 249,90 Ft/l bruttó áron. 
 Javasoljuk, próbálja ki Ön is!
 Azonban az E85 üzemanyag felhaszná-
lása előtt feltétlen olvassa végig a benzin-
kútnál található tájékoztatót!

(x)



A programban csak Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművek vehetnek részt. A kedvezmény más szerviz és alkatrész akciókkal nem vonható össze. A kedvezmény csak 
a programban szereplő alkatrészekre és a hozzá tartozó munkadíjakra vonatkozik. Ezzel kapcsolatos pontos információkkal a programban résztvevő márkaszervizek tudnak Önnek szolgálni. A programban részt-
vevő márkaszervizek listáját a www.peugeot.hu/fonix oldalon találja meg. A változtatás jogát a Peugeot Hungária Kft. fenntartja.

KARBANTARTÁSI KEDVEZMÉNYEK A HŰSÉGES ÜGYFELEKNEK

Ifj. Tóth János 10 éve hűséges Peugeot-jához, versenygépe pedig rali-pályafutása során bajnoki címekkel hálálta meg 
a bizalmat és a hűséget. A Peugeot is díjazza a hűséget: a Peugeot Főnix Program a karbantartási munkák eseté-
ben sávosan növekvő, akár 25%-os alkatrész- és munkadíjkedvezményt biztosít hűséges szerviz ügyfelei számára.

www.peugeot.hu/fonix

PEUGEOT FŐNIX Program:
Jutalmazzuk a hűséget!

Balogh és Fiai Kft. Peugeot Hivatalos Márkaszerviz és Alkatrész forgalmazó,
2200 Monor, Halas u 38.,
tel.:+36 29 412-292, web: www.peugeot-monor.hu

Peu_Janika_Phoenix_sajto_dealer_A4.indd   1 2010.06.22.   10:15:25
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CsaláDsegítők
Tekergő gézengúzok tábora
A Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat július közepén 
napközis tábort szervezett olyan gyerekeknek, akik a nyári szünet 
ideje alatt magányosan, elfoglaltság nélkül töltenék hétköznapjaikat. 

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 pro�lunk a fogászati implantátumok beültetése, 
amihez az Európában harmadik legnagyobb múltra visszatekintő 

Denti® Implantációs rendszert használjuk.

Nyári AKCIÓ!  Fogfehérítés -15 %
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

Nyerje vissza egészséges 
     mosolyát Ön is!

Látogasson el fogászati centrumunkba, megéri!

Mert a mosoly mindenkié...

Az ötnapos tábor húsz olyan hátrányos 
helyzetű monori iskolásnak kínált tar-
talmas időtöltést, akik családjuk anya-

gi helyzete miatt nem vehetnek részt más 
szervezett programban. A cél, hogy a fel-
ügyelet nélküli rászoruló fiatalok ne az ut-
cán, csavargással töltsék idejüket, hanem te-
hetősebb társaikhoz hasonlóan számukra is 
felhőtlenül és hasznosan telhessen a vaká-
ció. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat az önkormányzat által kiírt pályázaton 
százezer forintot nyert a tábor megvalósí-
tására, melynek körülbelül nyolcvan száza-
lékát a gyermekek étkeztetésére fordították, 
a maradékból pedig a szükséges eszközöket 
vásárolták meg. 
 A tábor bázisa a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola napközije volt. – Mozgalmas he-
tet szerveztünk a gyerekeknek, mely során 
kirándulást tettünk a Forrás-völgybe, a Pé-
teri- és Gombai-tóhoz. Részt vehettek mo-
dellhajó bemutatón, néptánc oktatáson, és 
vízicsocsó bajnokságon – mondta el kérdé-
sünkre Bartucz László családsegítő, a tá-
bor egyik szervezője. – A részt evők között 
több hiperaktív, viselkedési zavarokkal küz-
dő gyermek volt, akiket nem kötnek le a kéz-

műves foglalkozásra épülő programok. Ezért 
igyekszünk, most már három éve, úgy alakí-
tani a napközbeni elfoglaltságot, hogy azok 
maximálisan kielégítsék a fiatalok mozgás-
igényét.
 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat a monori iskolák segítségével gyűjtötte 
össze azokat a gyerekeket, akik részt vet-
tek a napközis táborban, ám a tanulók nagy 
részét a családgondozók is jól ismerik. A 
szolgálat munkatársainak feladata ugyan-
is, hogy segítse azokat a felnőtteket és gye-
rekeket, akik valami miatt krízishelyzetbe 

kerültek. Az orvosok, tanárok, a rendőr-
ség és ügyészség hozzájuk irányítja azokat 
a családokat, ahol nagy a veszélye, hogy a 
rossz anyagi helyzet, a káros szenvedély, a 
munkanélküliség vagy bármi egyéb ok mi-
att válsághelyzetbe kerülnek. A családse-
gítő és gyermekjóléti szakemberek munká-
ja rendkívül összetett: segítenek a hozzájuk 
fordulók hivatalos ügyeinek intézésében, tá-
mogatások és segélyek igénylésében, környe-
zettanulmányt készítenek, javasolhatják a 
gyermek családból való kiemelését. Pszi-
chológus a konfliktushelyzetek kezelésében, 
ügyvéd pedig a jogi ügyekkel kapcsolatos 
megoldások keresésében nyújt tanácsot. Az 
intézménynek tavaly közel ezer gondozott-
ja volt Monoron, akiket két családsegítő és 
öt gyermekjóléti szakember látott el. 
 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat munkájába való bepillantás után nyil-
vánvalóvá válik, hogy a nyári tábornak a 
gyermekfelügyeleten kívül mélyebb céljai is 
vannak.
 – A hat és tizennyolc év közötti résztve-
vők az együtt eltöltött öt nap alatt külön-
böző helyzetekben tanulják, gyakorolják a 
társas viselkedési szabályokat. A gyerekek 
közül sokan a tábor ideje alatt ettek elő-
ször étteremben, és többeknek a kirándulá-
sok során tapasztalt természethez való kö-
tődés, a környezetünk tisztelete, a tanult 
néptáncaink és közösségi játékaink is új is-
meretet jelentettek – számolt be tapaszta-
latairól Bartucz László. 

rencsiga

 Vizicsocsó a sportpályán
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Szépítőműhely  
                 és szolárium

Kozmetika  Fodrászat 
Műköröm, Pedikűr, 
Manikűr
Bejelentkezés: 
06-30/323-5010

Csempék, padlólapok, 
kádak, kabinok, egyéb 
fürdő szoba-be ren de zé-
sek és kiegészítők. Hitel-
ügyintézés a helyszínen.

Tel.: 06-29/413-721, 
        06-30/952-3269

Információ: 
06-29/572-782

A Belvárosi sétány
Mindent egy helyen a belváros szívében!

SPÓROLJON  
AZ UTAZÁSSAL!
Szenzációs ajánlat!
Fizesse be utazását 
nálunk 2010. 08. 31-ig, 
és nyerjen egy két-
személyes all inclusive 
nyaralást Tunéziába
Tel./fax: 29/415-425
www.unimonor.hu

 UTAZÁSI IRODA

Töltse fel nyári ruha-
tárát üzletünkben! 
Pólók, rövidnadrágok, 
szoknyák, fürdőruhák, 
szandálok, papucsok 
gyermekeknek, höl-
gyeknek és uraknak  
is nagy választékban.

Nyitva: H-Szo: 11-23
Házhoz szállítás 11-22-ig. 
Ingyenes kiszállítás 
Monor egész területén!
Rendelés: 
06-29/610-390, 
06-20/206-3788
Accor, Sodexho, Chèque 
déjeuner, utalványokat 
elfogadunk.

Hallo Pizza 
étterem  
és Söröző

VÁSÁROLJON LAKÁST KOCKÁZATMENTESEN  
AZONNAL KÖLTÖZHETŐEN A BELVÁROS SZÍVÉBEN!
3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 közötti  
KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK.
ELADÓ-KIADÓ PARKOLÓHELYEK a sétány alatt találha-
tó mélygarázsban.

CSATLAKOZZON SÉTÁNYUNK CSAPATÁHOZ!
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 107 m2, IRODÁK 30-100 m2 

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 17 m2 Kossuth L. u. 77. szám alatt 
(Takarékszövetkezet épületében),  

ugyanitt KIADÓ-ELADÓ BEÁLLÓHELYEK sorompóval lezárt 
parkolóban.

Az új generáció biztosítója
Ny.: H-Cs: 9-18, P: 9-15
066-30/458-7120, 
06-30/593-3030
E-mail:  bestinsurance@ 

uniqa-net.hu, 
gyorgy.urgyan@uniqa.hu

06-29/610-391, 
06-30/218-1503

Gyógygomba  
kivonatok boltja

  Pizzák: 28cm 32cm
 1. Margherita  ................................. 650.- 790.-
 2. Prosciutto  .....................................950.- 1190.-
 3. Fughi, prosciutto .......................1090.- 1390.-
 4. Hawaii ...........................................1090.- 1390.-
 5. Quattro staggioni ..................... 1350.- 1690.-
 6. Quattro formaggi ..................... 1350.- 1690.-
 7. Tonno ............................................. 1190.- 1490.-
 8. Genova .......................................... 1240.- 1540.-
 9. Del .................................................. 1190.- 1490.-
10. Vegetariana ...................................950.- 1190.-
11. Ungharese ................................... 1190.- 1490.-
12. Diabolus .......................................1090.- 1390.-
13. Frutti di mare ............................. 1190.- 1490.-



Monor kártya elfogadóhely!
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 A ballagá-
son jutalma-
zott diákok

giMnáziuM
Véget ért a tanév
A tanévzáró ünnepélyen a kis- és nagydiákok is általában 
előre tekintenek: kezdődik a szünidő (ami a többségük szerint 
akármilyen hosszú is, mindig rövidebb a kelleténél). Tanáraik 
viszont ilyenkor idézik vissza a szerintük hamar eltelt, de sok 
tanulójuk által lassan véget érőnek érzett tanév eredményeit.

„A május ele-
ji ballagá-

son öt osztály 
165 tanulójá-
tól vett szép 
búcsút a 646 
alsóbb éves 
diáktárs.”

Megyeri István – a Jó-
zsef Attila Gimnázi-
um és Közgazdasági 

Szakközépiskola igazgatója 
– a számadás napjának ne-
vezte iskolája e hagyomá-
nyos rendezvényét. 182 ta-
nítási nap alatt több mint 
1100 tanóra után 3256 év 
végi jeles osztályzatot és 34 
(az érettségin: 6) elégtelent 
ért el a 811 diák; a tavalyi-
hoz hasonló 3,96-os iskolai 
tanulmányi átlaggal. 34 ki-
tűnő és 63 jeles tanulmányi 
eredményű bizonyítvány szü-
letett, 104 sikeres nyelvvizs-
gával. 9 osztálynak volt 4-es 
fölötti átlaga, de 3,5 alatt is 
akadt egy. Több volt a ta-
valyinál a dicséretek száma, 
de az intéseké is. Csökken-
teni kell a mulasztott órá-
kat. Javakkal (pl. új épülettel 
is) gyarapodott a gimnázi-
um, de továbbra is határo-
zottan fel kell lépni a ron-
gálók ellen.

Országos átlag fölött 

A 8. és 10. évfolyamok orszá-
gos kompetenciamérésben az 
eddigi 4 alkalommal a JAG 
eredménye mindig 10-15%-
kal magasabb volt az orszá-
gos és megyei átlagnál. Re-
mélhetőleg a legutóbbi is így 
sikerül majd. E tanévben is 
születtek itt kiemelkedő or-
szágos és megyei eredmények. 
Diákolimpián a fiú kosárlab-
dacsapat 2., a leány pedig 3. 

lett (utóbbiak teniszben is 
páros bronzot szereztek.) At-
létikában 1 arany, 3 ezüst és 
3 bronz megyei diákolimpiai 
érmet nyertek. Ugyanezen a 
szinten egy fiúnak sakkban 
is sikerült 2. helyet szereznie. 
Szövegszerkesztő pontszerző 
vers enyen országos 1. (egyé-
niben), míg gépírásból 6. lett 
az iskola. A mozgóképkultúra 
országos versenyén 4. helyet 
ért el egy tanuló. Birkózás-
ból országos bajnoka, tollas-
labdából 8. helyezettje van a 
JAG-nak. A megyei Szép Ma-
gyar Beszéd versenyről első-
ként jutott a döntőbe 11-ikes, 
a Nyelvünkben élünk nyelv-
használati vetélkedőből pe-
dig 8-ikos tanuló. Váci törté-
nelmi esszépályázaton 1. lett 
egy JAG-os 10-ikes szakkö-
zépiskolai tanuló, irodalmi 
számítógépes játékokon pe-
dig 3. egy 11-ikes csapat. A 
dabasi területi Trianon-vetél-
kedőn 2-ikok lettek a monori 
gimnazisták. A megyei és or-
szágos versenyeken matema-
tikából, helyesírásból, bioló-
giából, fizikából, közlekedési 

ismeretekből voltak még igen 
sikeresek középiskolásaink. A 
Jó tanuló – jó sportoló címet 
az idén Takács Etelka (12.A) 
és Balatoni Bence (7.G) ér-
demelte ki.

A legjobbak voltak

A május eleji ballagáson öt 
osztály 165 tanulójától vett 
szép búcsút a 646 alsóbb 
éves diáktárs. A legkiválóbb 
végzősöket jelölhetik évente 
a számukra elnyerhető leg-
megtisztelőbb kitüntetés-
re, a Signum Laudis Em-
lékplakett-re. Akik az idén 
megkapták (mindhárman a 
hatosztályos évfolyamból), 
éveken át kitűnő rendűek 
voltak, nyelvvizsgákkal, elő-
rehozott érettségi, OKTV il-
letve egyéb, iskolán túlmu-
tató versenyeredményekkel. 
Mindezeken kívül – egye-
bek mellett – Szőnyi Péter, 
a Tudományos Diákkör el-
nöke, Hrubos Anita a tag-
ja, Horváth Rebeka pedig 
(6 éven át) ODB titkár is 
volt. Természetesen mind-
hárman ott voltak később a 
12 kitűnően érettségizett ta-
nuló között.

Külföldi sikerek

Az összegzéshez mindenkép-
pen hozzátartozik, hogy – a 

tanulás mellett – a JAG-osok 
az idén is eljuthattak erdei 
iskolába, sítáborba, Angliá-
ba. A lapunkban már emlí-
tett eredményes Comenius-
pályázatnak köszönhetően 
Belgium után Olaszország-
ba is elutazhattak. 200 fiatal 
alkoholfogyasztási szokásai-
nak felmérése után az ilyen 
tartalmú italok kapcsolatát, 
hatását vizsgálták a bioló-
gia, az irodalom, a film, a 
történelem, a zene és a kép-
zőművészetek szempontjai 
szerint. Egy irodalmi pályá-
zatot is hirdettek most e té-
mában, ahová a német, olasz 
és belga műveken kívül a há-
rom nyertes magyar novella 
is eljutott, francia fordítás-
ban. A pordenonei csoport-
munkákat városlátogatások 
is kiegészítették Velencében 
és a mozaikiskolájáról híres 
Spilimbergóban. (A pályázat 
következő projekttalálkozó-
jára Németországban kerül 
sor, szeptemberben). A ha-
gyományos osztálykirándu-
lások mellett a JAG diákjai 
e tanév végén emlékezetesen 
szép szervezett utakat jár-
hattak be Erdélyben, majd 
– többek között – Horvátor-
szágban, Lengyelországban 
és Spanyolországban is.
 Közben megtörténtek a 
beiratkozások. Mint min-
den évben, boldog-szomorkás 
szívvel elmentek az érettsé-
gizettek, és mosolygós hittel, 
reménnyel telve megérkeztek 
leendő utódaik. De optimis-
tán várják bemutatkozásukat 
új tanáraik is, hiszen a hat-
osztályosok 4,9-es!, a nagy-
gimnazisták 4,4-es (az eddi-
gieknél jobb) átlaggal, 35-39 
fős! osztálylétszámmal vág-
nak neki középiskolás tanul-
mányaiknak…

Bolcsó G.
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MEMO HOBBI ÁLLATELEDEL
ÉS FELSZERELÉS SZAKÜZLET

MONOR, ADY ENDRE ÚT 47–49.

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

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

Nyitva tartás 
a nyári időszámítás 

ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1900 

Szombat: 730–1400  

Vasárnap: zárva

Monor 
Ady Endre út 47–49. Monor

kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

Tel./fax: 06-29/411-050

  Csoportkép 
az olaszországi 
tanulmányútról

Ivánszki Zoltán Üveges és képkeretező
Augusztusban 3 mm-es 

üveg m2 -e beépítve  
bruttó 5400 Ft.

Gobelinek, fonalak nagy választékban!
A helyben választott gobelinek keretezéséből  

10% kedvezményt adunk!
Üzlet: Monor, Katona József u. 37.

 Tel.: 06-30/214-7167, 06-29/769-076 
Web: www.uvegeskepkeretezo.hu

Monor kártya elfogadóhely!
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Most Már tisztán látnak 
Szemüveget kaptak ajándékba 
A Monor Hegyessy Lions Klub 350 ezer forint értékben ajándékozott 
szemüvegeket huszonöt helyi iskolásnak. Rácz Gyuláné optometrista, a Lions 
Club tagja, a Kiss Optika vezetője avatott be bennünket a részletekbe. 

A Lions Club karitatív 
tevékenysége rendkí-
vül szerteágazó. Miért 

a látás segítése került idén 
a középpontba? 
 – A Lions Klubok Nem-
zetközi Szövetsége 1907 óta 
a világ legnagyobb humani-
tárius célú szervezete. Egyik 
legnagyobb programja a látás 
segítésével foglalkozik, mely-
nek keretén belül már 20 mil-
lió embert mentett meg attól, 
hogy elveszítse a látását, és 
több mint 7 millió embernek 
adta vissza a szeme világát. A 
program egyik fő célja a gyer-
mekkori vakság elleni küzde-
lem. Ehhez csatlakoztunk mi 
is ebben az évben. 

– Miért döntött úgy a monori 
Lions Klub, hogy kifejezetten 
az iskolásokat segíti?
 – Mint optometrista na-
gyon fontosnak tartom a 
szembetegségek és látásprob-
lémák megelőzését. Magyaror-
szágon évente hatezer fővel nő 
a vakok száma, melynek nagy 

része elkerülhető lenne, ha a 
gyermekeket rendszeresen el-
vinnék szűrésre. A 2010-es év-
ben a hazai Lions mozgalom 
kormányzósága látásvédelmi 
elnökének programjához csat-
lakozva klubunk kiemelten 
foglalkozik  a látásért prog-
rammal. Gyermekszemészet 
területén szemészeti eltérések 
idejekorán történő felismeré-
se a legfontosabb. Innen jött 
az ötlet, hogy az idei eszten-
dőben a szokásos jószolgála-
ti célunk a rászoruló gyere-
kek támogatása legyen. 

– Milyen értékben adomá-
nyoztak szemüvegeket? 
 – A monori Lions Klub sze-
mélyenként tizenötezer forint 
értékben adományozott szem-
üveget huszonöt monori isko-
lásnak. A kiválasztott gye-
rekeknek a Kiss Optikában 
teljesen személyre szabottan, 
szemvizsgálattal egybeköt-
ve készítettünk szemüveget. 
Volt olyan tanuló, akinek a 
régi szemüvegét cseréltük tel-

jesen újra, volt olyan is, aki-
nek csak keretet kellett válta-
ni, de akadt olyan is, aki most 
jutott hozzá élete első szem-
üvegéhez. A személyenkénti 
tizenötezer forintot mindenki 
felhasználta, de voltak, akik 
drágább keretet választva sa-
ját zsebpénzükből egészítették 
ki az összeget. Természetesen 
nem csak a keretek divatosak, 
hanem a bennük lévő lencsék 
is a legkorszerűbb eljárással 
készültek, melyek kiszűrik a 
számítógép monitora által ki-
sugárzott, zavaró és káros su-
garakat. 

– Hogyan választotta ki a 
Lions Klub a gyerekeket? 
 – Felvettük a kapcsolatot 
a négy monori általános isko-
la és a gimnázium igazgató-
jával és az intézményi védő-
nőkkel. Teleki Lenke valamint 
Turánszky Zsuzsanna védőnő 
ismerik a gyermekek egészsé-
gi és anyagi körülményeit, a 
pedagógusok pedig az iskolai 
eredményeket. Az ő segítsé-
gükkel huszonöt olyan tanu-
lót sikerült kiválasztani, akik 
nem csak rászorulnak, de meg 
is érdemlik ezt az ajándékot. 
A Nemzetőr Általános Isko-
lából hét, a Jászaiból hat, a 

JAG-ból kettő, a Kossuthból 
négy, az Adyból pedig hat ta-
nuló jött. 

– Hogyan fogadták az érin-
tettek a felajánlást?
 – Mind a gyerekek, mind a 
szülők, mind pedig az iskolák 
nagyon örültek neki. Jó volt 
látni a gyermekek mosolyát, 
amikor átvették az új szem-
üveget. Mi, a Lions Klub tag-
jai pedig nyugodtak vagyunk, 
mert azáltal, hogy a Kiss Op-
tika dolgozói személyesen ké-
szítették el az adományokat, 
azok biztosan oda jutottak el, 
ahova szántuk őket. Itt sze-
retném megragadni az alkal-
mat, hogy elmondjam, a sú-
lyos látási problémákkal küzdő 
rászoruló gyerekek és család-
jaik más módon is segítséget 
kaphatnak. A Magyar Op-
tikus Ipartestület „Látásért” 
Alapítványa – melynek ma-
gam is kuratóriumi tagja va-
gyok – pályázaton megnyerhe-
tő pénzzel támogatja a vak és 
gyen gén lá tó gyermekeket, akik 
éves szinten személyenként kb. 
százezer forintot költhetnek 
ruhára, utazásra, táborozás-
ra vagy bármi olyanra, mely 
testi-lelki fejlődésüket segíti. 

– Véget ért-e a monori gyere-
kek nek a támogatása azzal, 
hogy átvették, és már hord-
ják az új szemüvegeket? 
 – Nem, hiszen a Kiss Op-
tika vállalja, hogy a megaján-
dékozott huszonöt gyereknek 
figyelemmel kíséri látását az 
általános iskolai tanulmá-
nyok végéig. Szeretném, ha 
ezek a tanulók rendszeresen 
visszajárnának a Kiss Op-
tikába egy-egy szemvizsgá-
lat erejéig, ahol szemorvos 
és optometrista is megvizs-
gálhatja őket, hogy a látá-
sukban bekövetkező változá-
sokra azonnal reagálhassunk. 
Ez a vizsgálat azonban már 
az én személyes ajándékom. 

Nagy Renáta

„Személyen-
ként tizen-
ötezer fo-

rint értékben 
adományoz-
tak szemüve-
get huszonöt 

monori is-
kolásnak.”

 Öröm adni

Hirdetés

Monor, Kossuth Lajos u. 62.

1 Eurós üzlet
Majdnem minden 290 Ft

Nyitva: H: 13-18, K-P: 9-18, Szo: 8-12

Változatlan címen dupla alap-
területen kibővült árukészlettel  

várjuk kedves vásárlóinkat!

RIXI
Iskolatáskák,  

edzőcipők,  
tornacipők széles 

választékban 
kaphatóak.

Nyitva: K-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

Az Olcsó 
cipők boltja! 

Monor, Kiss Ernő u. 1. A Sport vendéglő mellett

Nyári 
      vásár 
-50%

Retro gépi fagylalt
a MONORI piactéren!

Gépkocsival könnyen 
megközelíthető

Nyitva: K, Cs, P: 10–17 óráig
a GSM bolt mellett.

Piacnapokon  
a piac területén 8–16-ig.

A nyitva tartás az időjárás 
függvényében változhat!Tel.: 06-20/411-5129

Monor kártya elfogadóhely!
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Hirdetés

Augusztus 
    20.

Várjuk Önöket és gyermekeiket a monori 
Tesco parkolójába és a játszóházba  

augusztus 20-án 9–20 óráig
ÜGYFÉLFOGADÁS: hétfőtől péntekig

délelőtt: 9–12 óráig, délután: 16–18 óráig
Előzetes telefonegyeztetésre más időpontban is! Tel.: 06-30/618-6666

 Végrehajtások kiváltása
  Szabad felhasználású, építési- és felújítási hitelek
 Vásárlás és lakáslízing akár 0% önerővel, 
  Személyi kölcsönök minimális feltételekkel  
(hitelbírálat helyben azonnal)

  Adósságrendezés

Kezdje 
az évet 
kedvezőtlen 
hitelei 
kiváltásával, 
összevonásával!

M O N O R       K F T .

HITELBRÓKER IRODA MONOR
Cím: 2200 Monor, Móricz Zs. u. 4. Telefon: 06-30/618-6666

  Ingatlanforgalmazás  
Eladó ingatlanok 40–50% -kal a piaci ár alatt  
(több száz ingatlan országszerte). 
Új építésű, mediterrán stílusú társasházi lakások 
2010. augusztusi átadással leköthetők!  
Ár: 11–15 M Ft között.

10év 15év 20év
1 M 12 400 Ft 9 500 Ft 8 200Ft

2 M 24 400Ft 19 000Ft 16 500Ft

5 M 61 000Ft 47 600Ft 41 200Ft

10 M 122 000 Ft 95 200Ft 82 500Ft

olvasóCsalogató
Önzetlen könyvbarátok
Húsz év után részben megújultak a monori Városi Könyvtár belső terei. 
A helyiségek kifestésével, átalakításával, új berendezési 
tárgyakkal otthonosabbá vált a környezet.

Mivel az épületet eredetileg nem 
könyvtárnak tervezték – az előző 
rendszerben párt székházként funk-

cionáló épületbe 1990 novemberében költö-
zött a felnőtt- és gyermekkönyvtár –, a he-
lyiségek elrendezése észszerűsítésre szorult. 
Ezt felismerve Hajdú Zol tánné, a könyv-
tár igazgatója az önkormányzat által adott 
nyári felújítási keretből, valamint az intéz-
mény saját költségvetéséből kigazdálkodva, 
sok-sok önkéntes segítő munkáját igénybe 
véve fogott bele az épületszépítésbe. 
 – Nem volt könnyű dolgunk, hiszen épp-
hogy elkezdtük a festést, kiderült, hogy a 
tavasszal javított tető ismét beázik. Egyik 
segítőkész olvasónk több száz cserepet aján-
dékozott a könyvtárnak – mesélt a munká-
latok viszontagságairól Hajdú Zoltánné. – 
Volt olyan olvasónk, aki a riasztórendszert 
bővítette, volt, aki szépen kivitelezett grá-
nit ajtóküszöböket adott, és akadt, aki jó 
állapotú irodabútorok megvásárlásában se-
gített. Egy pénzintézettől használt, de na-
gyon jó állapotban lévő székeket, asztalo-
kat, szekrényeket és polcokat vásároltunk 
potom pénzért, és a polgármesteri hivatal-
tól is kaptunk bútorokat. Az ott dolgozó 

mesterek egyéb karbantartási munkákban 
is segítőkészek voltak, az Uszoda Kft. és a 
Máltai Szeretetszolgálat is segített.
 Tavaly nyáron a felnőtt olvasótermet fes-
tették ki, idén pedig a gyerekkönyvtár, a 
helytörténeti gyűjtemény, az olvasóterem, 
az iroda falai és az aula mennyezete szépült 
meg. Egy közfal és néhány ajtó megszünte-
tésével tágasabb, szellősebb, világosabb lett 
az internetes szoba, ahol három, de szük-
ség esetén négy számítógép segíti az olvasó-
kat. Ez a helyiség közvetlen összeköttetés-
ben van a gyermekkönyvtárral, amely nem 
csak azért előnyös, mert a két könyvtáros 
segíteni tudja egymás munkáját, de azért 
is, mert az így kialakított nagyobb terem 
előadások, rendezvények alkalmas helyszíne 
is lehet. A gyermekkönyvtárban egy külön 
mesesarkot is kialakítanak a legfiatalabb lá-
togatóknak. A felújítás alatt csak egyetlen 
napra sem kellett bezárni az intézményt. 
 – Az volt a célunk, hogy egy tisztasági 
festésen túl úgy alakítsuk a belső tereket, 
hogy azok jobban megfeleljenek a könyvtári 
funkciónak – hangsúlyozta a könyvtárigaz-
gató. – Szőnyi László építész segítségével si-
került olyan megoldásokat találnunk, melyek 

megvalósításával kényelmesebbé, tágasab-
bá, otthonosabbá, egyszóval olvasóbaráttá 
vált a monori városi könyvtár. – Ezúton is 
szeretném megköszönni mindenkinek, akik 
munkájukkal vagy felajánlásaikkal segítet-
ték a könyvtár felújítását, a kollégák önzet-
len odaadását, nem utolsó sorban pedig az 
olvasók szeretetét és türelmét. 
 A monori Városi Könyvtár igazgatójának, 
dolgozóinak a felújítást követően is akad 
tennivalójuk. Szeptembertől kezdve foko-
zatosan átállnak a könyvek kölcsönzésének 
korszerűbb, vonalkód leolvasós rendszerére, 
melynek célja a még pontosabb adatkezelés, 
ami a könyvtárosok munkáját segíti, és az 
olvasók is könnyebben nyomon követhetik a 
keresett dokumentumokat. Ősszel csatlakoz-
va az Összefogás a könyvtárakért országos 
rendezvényeihez, október 4-én Nagy Attila 
olvasáskutató tart előadást Család és olva-
sás élethosszig címmel, majd október 9-én 
megrendezik a családok délelőttjét, ahol a 
gyerekek foglalkozásokon, a szülők pedig Si-
mon Marianna pszichológus Szabályok és 
korlátok című előadásán vehetnek részt.
 – Reméljük a fenntartó további támo-
gatását – mondta az igazgató. A szakfel-
ügyelő a tavalyi évben javasolta, hogy ve-
gyük fel Borzsák István nevét. A névadó 
előtt szeretnénk ünneplőbe öltözni, remél-
jük, hogy a mostani felújításból kimaradt 
aulát és vizes blokkokat is sikerül korsze-
rűsítenünk. Bízom benne, hogy erre minél 
hamarabb sor kerül.

Nagy Renáta  
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„Korona kert-
jében kap he-

lyet végle-
gesen a 300 

ülőhellyel 
rendelkező 

Apolló mozi.”

visszatekintés
A monoriak viselt dolgai  XXVIII. – Kereskedők
Településünkön a Mária Terézia korában történt adóösszeírás szerint a 6 taksafizető körében: 1-1 a kovács, 
a molnár és a mészáros; 2 a kocsmáros, aki mellett 1 görög kereskedőként szolgálta a falut. Az 1812-
es összeírás Todorovics Mártonról tesz említést, aki nemcsak a falu boltját árendálta. Mivel jövedelme 
kevés lévén, 2/4 telket is bírt, amihez még 2/4 úrbérit vállalt fel, és érte 170 frt árendát fizetett. 

 Balról a má-
sodik Herodek 
István üzlete

A paraszti életforma az 
1848-as jobbágyfelsza-
badítást követően las-

san átalakult. A szántóföldi 
termelést, amely ez idő tájt 
a háromnyomásos rendszer 
keretei között folyt, a belter-
jesebb váltógazdálkodás kö-
vette. Ezt indokolta a tőkés 
piac változó igénye. A zöld-
ség-, szőlő- és gyümölcsterme-
lés, az istállózó állattenyésztés 
ugyanakkor növelte a telkes 
gazdák és napszámosok jö-
vedelmét. Így Monoron egy-
re több kereskedéssel foglal-
kozó találta meg a számítását. 
A változás tehát a polgároso-
dás irányába mutatott. Pél-
dául 1882-ben a monori or-
szágos vásárról szóló híradás 
említi: a rőfös kereskedők és 
iparosok a várakozáson felül 
adták el portékájukat. Kik a 
legjelesebbek közülük?
 Herodek István fűszer- és 
vaskereskedő – „Az arany-
ásóhoz” cégjelzésű üzlet (az 
Aranyforrás Áruház helyén) 
tulajdonosa – vető- és vete-
mény magvakat, továbbá kü-
lönféle nagyságú gyümölcs-
fákat kínál megvételre. A 
kereskedő meghatározó sze-
mélyisége községünknek – úgy 
is, mint „virilis” elöljárósági 
képviselő, azaz: a legtöbb adót 
fizetők egyike. Neje, Tárnok 
Lídia, a Jótékony Nőegylet 
elnöke. Huppert Bernát fű-
szerkereskedő és nagytőzsér 
munkásságáról, aki élete so-
rán folyamatosan képviselő 
volt, már írtunk, mivel e csa-

lád anyagi áldozatából szüle-
tett meg a Vigadó. Halálakor 
írták: „a helyi piacunk egyik 
legnagyobb kereskedő cégének 
megalapítója, községünk köz-
gazdaságügyének egyik irány-
adó, mozgató személyisége”. 
Fiai: Gyula, a Monorkerületi 
Hitelbank igazgatója és Sán-
dor, aki a cég kereskedelmi 
ügyeit viszi.
 Kakas Gáspár mézesbábos 
cukorkagyártó és gyertyaöntő 
iparos, kereskedő a helyi és a 
környék vásárainak elismert 
árusa. 1872-ben az „Ipartár-
sulat” létrehozásának egyik 
kezdeményezője. Az 1885-
ben megszületett „Ipartes-
tület” elnöke 1899–1901-ben. 
Elöljárósági képviselő. Teme-
tésén „ …ott volt az egész 
város intelligenciájának kép-
viselete”. Egyik fia, Mihály 
mint mézesbábos, a monori 
„Gabonaraktár és Hitelszö-
vetkezet” üzlethelyiségében 
rendezett „Gazdasági és ipa-
ri kiállítás”-on sikeresen sze-
repel. Szép cukrászdát nyit 
a Petőfi utca 11. szám alatt. 
1911-ben már három fióküz-

lete van: Vecsésen, Üllőn és 
Albertirsán.
 Burján Béla kereskedő 
képviselőként 1900-ban védi 
a jégverés miatt károsodott 
borászok érdekeit, és részt 
vesz az egészségügyi bizott-
ság munkájában. Fűszerüz-
letében (Kossuth–Gőzmalom 
u. sarok – ma cipőbolt) külön-
leges „Bur” italt kínál literen-
ként 1 Korona 20 krajcárért. 
Házába befogadja a villamos 
órát feltaláló Cserny Sámuel 
órást és ékszerészt. Az 1902-
ben megalakuló „Monori Ke-
reskedő és Kereskedő Ifjak 
Egyesület” elnöknek választja. 
E civil szervezet rendszeresen 
felolvasási esteket tart, szóra-
koztató estélyeket rendez. Bur-
ján Béla, aki mint képviselő a 
polgári iskola felépítésére sza-
vaz, „presbiterként” részt vesz 
a református egyház életében, 
az „Úri Kaszinó” ellenőreként 
is tevékenykedik.
 Balla Jenő kereskedő 1899-
ben képviselőként szerepel a 
községi elöljáróság soraiban. 
1901. júniusban készül el „Ko-
rona” nevű szállodája, vendég-
lője és kávéháza. Novemberben 
az épületben (ma a II. világ-

háború emlékparkja találha-
tó a helyén) már fűszerüzletet 
is berendez. Vendéglője – az 
„Úri Kaszinó” mellett, a Viga-
dó megszületéséig – a monori 
kulturális élet centruma. Balla 
Jenő a közélet aktív szereplő-
je. Az „Úri Kaszinó” választ-
mányában Földváry Berta-
lan főszolgabíró mellett őt is 
ott találjuk. Az „Ébredj Dal-
kör” fellépéseinek a Korona a fő 
színtere. Balla Jenő 1912-ben, 
47 évesen meghal. Neje – férje 
„ambiciózus, szorgalmas üzlet-
ember” stílusát követve – moz-
gófénykép színház céljára díszes 
épületet emel a Korona kertjé-
ben. Itt kap helyet véglegesen a 
300 ülőhellyel rendelkező Apol-
ló mozi – megelőzve a monori 
villanyvilágítás 1913 júniusá-
ban történő bevezetését.
 Forrás: Wellman Imre: A 
parasztság sorsa Pest megyé-
ben; Máté Bertalan: A le gelő 
elkülönítés … a közsé gi úrbé-
ri peranyag alapján; OSZK, 
Bp.: Monor és Vidéke 1882; 
Monor község elöljárósági jkv. 
1897–1912; Monorkerületi La-
pok 1901–1912.

Dr. Dobos György, 
a helytörténeti kör elnöke
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  Korona szálló 
egykori épülete
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Munkavállalásra is alkalmas 
(3 nyelvű) oklevelet adó 

MASSZŐR- 
TANFOLYAM 

indul 
Monoron 2010. szept. 28-án,    Budapesten szept. 18-án. 
Ára: 45.000 Ft (részletfizetés)      Telefon: 06-30/ 302-1487

(Nyilv.szám: 14-0032-06)

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

amelyek továbbra is a legjobb minőségű bőrből készülnek.  
Továbbra is lábegészségügyi, lábkényelmi szempontok  
határozzák meg termékeink fejlesztésének fő irányait. 

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

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

Sok új népi szokás in-
dult el kis hazánkban 
a rendszerváltás óta. 

Ezek közé tartozik a Dobál-
juk meg a vonatot kővel című 
izgalmas társas tevékenység 
kamaszoknak. Az új népszo-
kás gyakorlása során ugyan 
már tragédia is történt, még-
sem veszti a fényét. 

Fújhatjuk?

A másik rettentően vicces 
játék a Fújjuk le festékkel a 
világot című, még nagyobb 
sikernek örvend. Olyan fiata-
lok, akik belefáradtak az agy-
zsibbasztó tv-sorozatok, va-
lóság show-k vagy más egyéb 
lebilincselő és gondolkodást 
serkentő programok nyo-
mon követésébe, elmennek 
és beszereznek egy festékszó-
ró flakont. Nem azokra a fi-
atalokra gondolok, akik lát-
ványos graffitiket alkotnak 
tűzfalakra, mert bár ezek-
kel a művekkel is rongálják a 
magántulajdont, de legalább 
munkát és tehetséget fecsé-
relnek el életművük építésébe. 
Hanem azokra a zsenge titá-
nokra, akik hiperprimitív és 
alulművelt individuumukat 
más módon kívánják az örök-
kévalóságnak megörökíteni. 
Hosszas gondolkodás és fá-
rasztó tervezés után keresnek 
egy olyan felületet, amelyet 
más a köz vagy a saját javára 
hozott létre, majd fejfájdító 
ötletelést követően, hihetet-
len kreativitással, többnyi-
re trágár szavakat vagy ne-
kik tetsző lányneveket fújnak 

rá az apukától kapott pén-
zen vett festékszóróból. Lé-
nyeg, hogy az önmegvalósí-
tás ezen fokán endorfin és 
adrenalin hullámok futkos-
sanak a gerincükön, és imí-
gyen azt érezzék, hogy kvázi 
hőstettet hajtottak végre az 
állam ellen. Mi több, ezzel 
a hőstettel az aktuális héten 
kísérgetett lány előtt el lehet 
dicsekedni két speed tablet-
ta lenyelése között.
 Nemrég alakult a Monori 
Borút Egyesület, melynek 
célja az idegenforgalom, ez-
által a város fellendítése is. 
Létrehoztak egy pincehegyi 
tanösvényt, melyet táblákkal 
jeleznek, amelyeken informá-
ciókhoz lehet jutni többek 
közt a monori bor történe-
téről is. Nos, valaki felfedez-
te, hogy ezek a táblák remek 
alapot adnak a firkáláshoz, 
ezért hármat szorgos mó-
don lefújt, hirdetvén, hogy 
nála macsóbb nincs a kör-
nyéken. Az okozott kár nagy-
jából negyvenezer forint, de 
ez feltehetően nem érdekli az 
alkotót. Boldog és elégedett 
büszkeséggel térhetett nyu-
govóra, a jól végzett munka 
örömének ízét érezve a kólá-
val zománctalanított és hiá-
nyos fogaival telített szájá-
ban, és álmában talán még 
csöngetett is egy picit.

Ez a jövő?

Ez csupán egy kérdés, amely 
sokakban felvetődik manap-
ság. Felvetődik akkor, mi-
kor hetven, nyolcvan éves 

embereket vernek 
halálra néha egy 
liter borért, ami-
kor a parlamentben 
azon vitáznak, hogy volt-e 
fosztogatás az árvíz súj-
totta területeken, amikor 
népes csapat összever egy 
szolgálaton kívüli rendőrt, 
amikor továbbra sem csök-
ken a lopások száma, amikor 
orvosokat, tanárokat, men-
tősöket, tűzoltókat támad-
nak meg, és felmerül akkor 
is, mikor az előállított elkö-
vető megrugdossa a zsarut. 
Ha már a rendőrök sincsenek 
biztonságban, akkor a me-
zei állami polgár mire szá-
mítson, ha elindul otthonról? 
Az úton kirabolják, feltörik a 
kocsiját, és mire hazaér, ki-
pakolják a lakását? Szóval 
az, hogy a zsaruk sincsenek 
biztonságban, az már adott 
tény, bár a zsaruk az esküté-
telnél felvállalják a veszélyt 
is, de azért mégsem termé-
szetes, hogy intézkedés köz-
ben megtámadják őket.
 Minap történt, hogy a 
monori ügyeletet arról értesí-
tették, hogy a Strázsán vere-
kedés tört ki. A járőr hamar 
kiért, a helyszínen pedig egy 
szétvert autót, egy kisebb tö-
meget és egy felettébb dühös 
polgárt találtak. A gyors kér-
désekből kiderült, hogy a dü-
hös polgár verte szét a kocsit, 
a miértje nem érdekes, mert 
nehéz olyan érthető okot ta-
lálni, ami alapján egy kocsit 
erre a sorsra kelljen juttat-
ni. A dühöngő férfit annak 
rendje és módja szerint be-

c s o -
magol-

ták a járőr 
kocsiba és el-

indultak a kapi-
tányság felé. Álta-

lában nincs is gond 
ilyen esetben, a szál-

lítás probléma nélkül 
zajlik, de ebben a történet-
ben csak itt indult a java. Az 
előállított férfi nem szándé-
kozott békésen tűrni a fu-
vart, talán inkább más úti 
célt választott volna. Nem-
tetszését abban nyilvánítot-
ta ki, hogy arcon rúgta az 
egyik zsarut, a másikat meg 
csak azért nem tudta megha-
rapni, mert az fürgén elhú-
zódott előle. Az intézkedést 
ennek ellenére befejezték, az 
illetőt előállították, de azért 
a kérdés ott maradt minden-
kiben. Hova tartunk?
 Jelen cikk írása közben 
kaptam a hírt, hogy Buda-
pesten egy autós üldözés köz-
ben halálra gázoltak egy jár-
őrt. Mi kell még ahhoz, hogy 
az érvényben lévő jogszabá-
lyokat azon a módon lehessen 
alkalmazni, hogy a bűnözők 
kétszer is meggondolják azt, 
hogy mit követnek el. A zsa-
ruk társadalma speciális és 
nagyobb részben összetartó. 
Sokkal összetartóbb, mint a 
politikusok társadalmi cso-
portja. Főként azok a rend-
őrök szolidárisak egymással, 
akik közvetlen kapcsolatba 
kerülnek a bűnözéssel. Ha-
bár a kapitányságokon is 

„A becsukott 
tolvaj politi-
kusok ügye 

pár hét alatt 
lecseng a mé-

diában, de 
ha üresre rá-
molják a há-

zamat, azt 
soha nem fe-

lejtem el.”

Kékhírek

„A közbiztonság nem pártszemléleten alapszik, hanem azon, 
hogy feltörik a kocsimat vagy nem törik fel.”

Egyszerű képlet – bonyolult számítás

Kőbe vésve örökké élünk
Sírkő-bemutatókert Monoron, a 4-es főút 34-es kilométerénél a Tesco mellett

Nyitva: 
H-P: 9-18, Szo: 9-13

•
06-20/230-2937, 
06-20/254-8250

•
 www.gyuricskosirko.hu

•
gyuricskosirko@
gyuricskosirko.hu

•
Minőségi, Magyar-
országon gyártott 
gránit, márvány és 

agglomerát termékek.
25 év garancia 

minden sírkőre!

Paradiso dupla 
sprengelt
Brazil gránit

Nero Memorial
Zimbabwe, 

Afrika

Aurora India
Indiai 
gránit

Cobra dupla
Indiai 
gránit

970 000 Ft

750 000 Ft 880 000 Ft

650 000 Ft 620 000 Ft

480 000 Ft 690 000 Ft

570 000 Ft

Monor kártya elfogadóhely!
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kifüggesztik majd az ominó-
zus nyilatkozatot, de higgyék 
el, nem ez fogja a zsarukat 
hatékonyabb munkára ösztö-
nözni, hanem az, ha tiszta, 
világos jogszabá lyok alapján 
dolgozhatnak, és amennyi-
ben jogszerűen intézkednek, 
akkor nem szakad a nya-
kukba mondvacsinált eljá-
rás. A kisembert se az ér-
dekli, hogy a Tisztelt Ház 
padsoraiban a pártok vitáz-
nak a közbiztonságról, a kis-
ember félti a testi épségét 
és a maradék vagyonkáját. 
A közbiztonság nem párt-
szemléleten alapszik, hanem 
azon, hogy feltörik a kocsi-
mat vagy nem törik fel. Ha 
feltörik, nem érzem a közbiz-
tonságot, bárhogy lobogtat-
ják a statisztikákat, ha nem 
törik fel, kicsit nyugodtab-
ban alszom. A becsukott tol-
vaj politikusok ügye pár hét 
alatt lecseng a médiában, de 
ha üresre rámolják a háza-
mat, azt soha nem felejtem 
el. Akkor hatékony a rendőr-
ség, ha nem bizonytalan, és 
akkor van közbiztonság, ha 
a rendőrség hatékony. Egy-
szerű a képlet, és még min-
dig gátat lehetne szabni a 
káosznak. Kívánom, hogy 
sikerüljön.

ELMŰNDÜM

Na nem ősmagyar nyelven 
íródott a cím, bár büszke 
vagyok arra, hogy lehető-
ség szerint kényesen ügyelek 
arra, hogy magyarságom bi-
zonyítékaként a nyelvet jól és 
helyesen használjam és mű-
veljem, de ősmagyarul nem 
tudok. A cím az ELMŰ be-

tűszóból eredeztethető. A 
cég arra hivatott, hogy 
a méregdrága áramot el-
juttassa a fogyasztókhoz, 

majd olyan számlát küldjön 
nekik, hogy még véletlenül se 
lehessen egy nyamvadt szót 
se érteni belőle. Lényeg, hogy 
ezt a betűszót felhasználva 
manapság ismeretlen tette-
sek járják a környéket, és 
az áramszolgáltató munka-
társainak adják ki magukat. 
Július tizedikén két ismeret-
len férfi jelent meg egy ház-
nál, ahol csak az idős házi-
asszony volt otthon. Egyikük 
azt újságolta, hogy a család-
nak 11 ezer forintos túlfize-
tése van, ő pedig ezt hoz-
ta házhoz. Csöppnyi üröm 
az örömben az volt, hogy 
csak húszezressel rendelke-
zett, ezért arra kérte a bol-
dog hölgyet, hogy adjon visz-
sza neki tízezret. Az emberi 
hiszékenység örök és határ-
talan, ezért a hölgy máris 
kocogott be a házba pénzért, 
nehogy a jótevő meggondol-
ja magát. A két férfi utána 
indult, és az eddig csendben 
lévő közölte, hogy ellenőrizni 
kell a konnektorokat is. En-
nek bizonyítására valamilyen 
ismeretlen rendeltetésű szer-
számot is meglengetett, iga-
zolván, hogy lám, elérkezett 
a 21. század, ahol már nem 
úgy ellenőrzik a konnektoro-
kat, hogy bedugják az ujju-
kat és az áramerősség függ-

vényében füttyentenek egy 
nagyot, amúgy magyar vir-
tus módjára. A házban a 
hölgy a pénztárcájába tet-
te a huszonegyezer forintot, 
de lelkiismeretesen vissza-
adott egy tízest. A két férfi 
kétfelé indult a házban, el-
terelve a nő figyelmét, majd 
nemsokára gyorsan elbúcsúz-
tak és elmentek. Persze ké-
sőbb kiderült, hogy a pénz-
tárcát is magukkal vitték, 
benne majdnem százezer fo-
rinttal.
 A másik esetben szeren-
csére nem történt bűncse-
lekmény, bár az ügy hason-
lóan indult. Két férfi jelent 
meg egy háznál, kicsenget-
ték a tulajt, és jött a bevált 
szöveg a túlfizetésről és a hú-
szezresről. Itt viszont elakadt 
a dolog, mert a pénzváltási 
aktust a tulaj rögtön zseb-
ből kívánta eszközölni, tehát 
esze ágában se volt bevinni a 
férfiakat a házba. A tolvajlá-
si szakember viszont hamar 
rájött, hogy itt rögvest bukik 
tízezer forintot a tranzakción, 
ezért meggondolta magát és 
közölte, hogy az ELMÜ ta-
lán inkább mégis majd át-
utalja az ominózus túlfizetést. 
A látszat kedvéért még leol-
vasták a villanyórát, aztán 
távoztak. Nem szándékozom 
ezredszer is leírni, hogy az 
átverés és lopás műfajának 
egyik alapesete, mikor a tol-
vajok valamely cég vagy hi-
vatal dolgozójának adják ki 
magukat. Kérjenek igazol-
ványt, és ha még mindig gya-
nakodnak, nyugodtan hívják 
fel az adott intézményt, hogy 
valóban ők küldték-e azt a 
mosolygós arcú illetőt. Nem 
szándékoztam leírni, mégis 
leírtam. Feltehetően most is 
teljesen feleslegesen.

Sipos Tamás

Közösség

Belizo
FIGYELEM!

Bizsu- és Ajándékbolt
Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy a

2010. augusztus 1-jétől ELKÖLTÖZIK!
Új címünk: 2200 Monor,   
    Petőfi S. u. 53. 
(Petőfi u. és Móricz Zs. u. sarok  
      a vasútállomásnál)
Továbbra is szerete�el várjuk  
      régi és új Vásárlóinkat!

Szeretettel 
várunk  
minden 7–14 
éves gyermeket
napközis 
táborunkba

www.diakfalu.gportal.hu
       Telefon: 06-20/941-3441 

2010. 
augusztus 2–19.

Monor, Bacsó  
Béla u. 16.

Részvételi díj:  
egész nap  
3 étkezéssel:  1300 Ft/nap/Ft

fél nap reggelivel vagy 
uzsonnával: 400 Ft/nap/Ft

Ügyfélfogadás:  
Minden szombaton  
14–18 óráig (Bacsó Béla u. 16.)

Mindenkinek szép nyarat!

Monor Város Önkormányzata a KMOP-
2009-5.2.1/B kódszámú pályázati lehe-
tőség segítségével központjának megújí-
tását tervezi. 
 A projekt legfontosabb elemei a köz-
területek fejlesztését szolgálják: Kossuth 
Lajos utca az Arany János és a József 
Attila utca közötti szakasza, a Bajza és 
a Dobó István utca. 
 A vonzó városkép kialakulásán kívül 
a forgalomcsillapítás, a közlekedési hely-
zet javítása kiemelt cél, mely a forgalom 
átszervezésén felül egy, a Kossuth La-
jos, Deák Ferenc és az Ady Endre utca 
kereszteződésében kiépülő körforgalmi 
csomópont kialakításával valósul meg. 
 A városközpont gazdasági aktivitá-
sának növelése érdekében a régi posta 
épületének (Petőfi Sándor utca 4.) gaz-
dasági szolgáltató házzá történő átalakí-
tása, valamint a Petőfi Sándor utca 12. 
sz. alatti társasházban egy üzlethelyiség 
kialakítása történik meg. E tevékenysé-
gek célja a gazdasági funkciók erősítése, 
azaz vállalkozások, szolgáltatások bete-
lepülése.
 Közösségi élet fejlesztése céljából ke-
rül felújításra az Evangélikus templom 
kertje, a Szent István tér és a Kálvin 
tér parkja (és az emlékmű), valamint a 
Zeneiskola külső homlokzata, valamint 
udvarán játszótér kialakítása.
 Továbbá a monori civil szervezetek ál-
tal szervezett különböző rendezvények, 
programok színesítik a jövőben a város 
életét.
 Monor Város honlapján (www.monor.
hu) közzé tettünk háromféle kérdőívet, 
melyek a városháza portáján illetve a vá-
ros több pontján is kérhetők: lakossági 
elégedettségi felmérés, vállalkozási kér-
dőív és igényfelmérés, kérdőív és igény-
felmérés civil szervezetek számára
 Kérjük, hogy a pályázat sikeressége 
érdekében keressék és töltsék ki a kérdő-
íveket, hiszen a pályázat megnyerésével 
mindannyiunknak élhetőbb, szebb kör-
nyezetet biztosíthatunk!

Monor Város Polgármesteri Hivatal

városfejlesztés

Közös ügyünk!
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Kultúra

Hirdetés

öröM és üröM
Gitár, klarinét, fuvola
Volt egyszer egy tanszak címmel nosztalgikus gitártalálkozó volt a 
monori zeneiskolában, május 21-én. Régi növendékek jöttek el, hogy 
még egyszer – utoljára – együtt játsszanak tanárukkal és egymással.

 Keszi Sándor és tanítvá-
nyai a búcsúkoncerten

Keszi Sándornak ugyan-
is ebben az évben vég-
leg abba kell hagynia 

a zeneoktatást (többi nyugdí-
jas társával együtt). Ez alka-
lomból szervezte meg ezt az 
összejövetelt, a közelmúltban 
még gitáron gyakorló, illetve 
alkalmanként vagy rendsze-
resen szereplést vállaló nö-
vendékeivel.
 1996 -ban kísérletkép-
pen indult a gitároktatás 
Monoron. A fúvós hangsze-
ren diplomázott Keszi Sándor 
ugyanis furulyás növendéke-
it gyakran kísérte gitárral. 
Miközben trombita szakra 
beiratkozott tanulói egyre 
csökkentek, a gitár iránti ér-
deklődés mind nagyobb lett. 
Kezdetben 6-8, de nyolc éve 
már 14 jelentkező szeretett 
volna e népszerű hangszeren 
játszani. 
 Ladányi Gábor gitár tan-
szakos másodikos (tizenket-

tedikes) szakközépiskolás 
Debrecenben, Léder Tamás 
pedig ugyancsak e hang-
szerrel került a Szent István 
Gimnáziumba. Dunakeszi és 
Balassagyarmat regionális gi-
tárversenyén is részt vettek. 
Ez a várakozáson felüli siker 
annak ellenére következett 
be, hogy a tanár úr eredeti-
leg csak hobbiként gitározott. 
2006-ban ugyan középfokú 
diplomát szerzett gitár szakon 
is, de ez nem jogosította fel a 
továbbiakban, hogy törvényes 
keretek között oktathasson 
e hangszeren. Emiatt az két 
éve hivatalosan meg is szűnt. 

Több tanítványa viszont vis-
sza-visszajárt, további segít-
séget, tanácsait kérve. Monor 
város közönsége pedig több 
kulturális és társadalmi ren-
dezvényen élvezhette, és még 
ma is hallhatja egy-egy ilyen 
diák – például a Vigadó Ga-
léria legutóbbi kiállításának 
megnyitóján Sipos Gergely – 
hangulatos gitárjátékát.
 Az említett gitártalálko-
zó jól sikerült. Sajnálatos vi-
szont az, hogy az először két 
éve, de az idén is meghir-
detett gitár szakos pedagó-
gus állásra – talán az igen 
szerény anyagi juttatás mi-
att – most sem volt jelentke-
ző… Valami új elkezdődött 
14 éve, és megszűnt tavaly-
előtt. Továbbra is kérdés ma-
rad, hogy lesz-e még valaha 
Monoron lehetőség e klasz-
szikus hangszer kedvelőinek 
képzésére...

Bolcsó Gusztáv
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A monori zeneiskola
2009-től a ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Monori Tag-
intézménye – szerény lehetőségei ellenére 
szép eredményeket ért el az idei tanévben is. 
A IX. Országos Klarinétversenyen, Buda-
pesten, Ruskó Róbert – 600 induló közül! 
– az első helyezést szerezte meg. A szent-
endrei V. Pest Megyei Fuvolaversenyen a 
győztes Ruskó Rózsa lett (aki a budapesti 
Zeneművészei Szakközépiskolában folytat-
ja tanulmányait), Hadnagy Áron pedig a 
Magyar Fuvolás Társaság különdíját nyer-
te el. Tizenöt iskola regionális zongoraver-
senyén mind a négy korcsoportban sike-
rült arany, háromban még ezüst és egyben 
bronz fokozatot is nyerni. Az Erkel Ferenc 
születésének 200. évfordulójára rendezett 
ceglédi zenetörténeti szolfézsversenyben is 
második helyezést értek el a monoriak, 12 
csapat vetélkedésében.
 A színvonalas itteni munkát a helyi 
vizsgák, tanszaki hangversenyek és kü-
lönböző megmérettetések bizonyították 
a szülők és az érdeklődő közönség szá-
mára is. A szakmai nívó további emelke-
dését jelentheti, hogy az idei évtől az 5. 
évfolyam elvégzése után hangszeres alap-
vizsgát kell tenniük a tanulóknak, hogy 
folytathassák tanulmányaikat a tovább-
képző évfolyamokon. Ez június 2-án és 
4-én meg is történt.

Akciónk keretében minden  
kedves vásárlónk annyi  
kedvezményt kap a  
dísznövények árából, 
ahány fok a hőmérséklet!
Minimum kedvezmény 24%

Itt a nyár! 
Oázisunk csak 

önre vár!
Hűsítő árak kertészetünkben!
Augusztus 6., 7. és 8-án

Oázis Monor 4-es főút 32 km.
Nyitva: H-Szo.: 8-18-ig, Vas.: 8-16-ig
Tel.: 06-70/610-4112

25

20

35

40

30

Szobanövény:  (2685 Ft helyett) 

      1980 Ft/3 db

Talajtakaró kerti örökzöldek, borókák (27 féle):

      870  –  1690  Ft-ig

Várunk minden kertbarátot!

akció! 

Telefon: 06-30/47-57-823

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

Monor
kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

3D 

látványterv

készítése

             

         

06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12

    Magócsi Ruhatisztító
A már megszokott kitűnő minőséggel és 
korrekt árakkal várjuk kedves ügyfeleinket!

Monor kártya elfogadóhely!



Augusztus  |  2010. 08. 03.  Monori Strázsa  |  21

Közösség

Magas minőségű lakások, 
megfizethető 
áron!!

Monoron 6 lakásos társasházi lakások 

2010. augusztusi 
átadással leköthetők.

MINŐSÉGI BÉBI- és 
GYERMEKRUHÁZAT
a születéstől  
10 éves korig, 
széles választékban  
magyar készítőktől

Monor, Piac tér 16.

Hirdetés

A Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden 
Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. közhasznú beszámolójának mérlege:

A társaság 2009. évi közfeladata a Monor Városi Uszoda működtetése, városüzemeltetési fe-
ladatok , a Katona József utcai és a Jászai Mari téri konyhák üzemeltetése. Tevékenységi körünk 
2009. január 1-jétől bővült a belső, illetve külső piac, valamint a ravatalozóépület és a katoli-
kus temető üzemeltetésével.
 A társaság székhelye: 2200 Monor, Balassi Bálint u. 14., a Városi Uszoda épülete, telephe-
lyek a következők: Monor, Péteri út 25., Katona József u. 26, Jászai Mari tér 1., Bajcsy Zs. u. 61.
  Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft

FELNŐTTKÉPZÉS ÜLLŐN
SZEPTEMBERTŐL újabb tanfolyamok beindítását szervezzük
JELENTKEZNI LEHET:

Tanfolyamok helye: ÜLLŐ
Üllőn a képzések bizonyos jelentkezői létszám elérése esetén indulnak. 

•ÓVODAI DAJKA
•KISGYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ  

•PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS  

•SZAKÁCS
•HOSTESS
•LAKBERENDEZŐ

TÖBB, MINT 80 TANFOLYAM 

KÖZÜL VÁLOGATHAT! ÉRDEKLŐDNI:  
Fazekas Éva 06/30-415-4415 és  
Lakatos Sándor 06/30-427-7205
felnottkepzes.ullo@gmail.com

KAMATMENTES RÉSZLET-
FIZETÉSI LEHETŐSÉG A 

TANFOLYAM IDEJE ALATT!!!
Ha hoz magával 1 főt aki beíratkozik 

valamelyik tanfolyamunkra,  
Ön kap 10% kedvezményt a 

tanfolyam díjából, így akár féláron 
is elvégezheti a tanfolyamot

Cosmelec Kft.
www.1etlen.eu 

tanfolyamait szervezzük 
Akkreditált felnőttképzés 

AL-1344

Sorszám Megnevezés 2008 2009
1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 514 319 489 644
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 133 177
4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 514 186 489 467
6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 
8. B. FORGÓESZKÖZÖK 46 212 31 725
9. I. KÉSZLETEK 1 955 3 942

10. II. KÖVETELÉSEK 24 214 14 308
11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 
12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 20 043 13 476
13. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 557 176
14.  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 561 088 521 545

Sorszám Megnevezés 2008 2009
15. D. SAJÁT TŐKE 38 922 34 584
16. I. JEGYZETT TŐKE 21 000 21 000
17. II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)  0  0
18. III. TŐKETARTALÉK  0 0 
19. IV/1. EREDMÉNYTARTALÉK (vállalkozási tevékenységből) -4 286 -917
20. IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK (cél szerinti tevékenységből) 11 321 18 838
21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 
22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 
23. VII/1. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (vállalkozási tevékenységből) 3 369 -66
24. VII/2. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (cél szerinti tevékenységből) 7 518 -4 271
25. E. CÉLTARTALÉKOK 1 848 0
26. F. KÖTELEZETTSÉGEK 19 032 23 390
27. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 
28. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZTTSÉGEK 3 435 6 253
29. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 15 597 17 136
30. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 501 287 463 571
31.  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 561 088 521 545

Ssz. Megnevezés 2008 2009
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE    203 565       294 505    
1. Köhasznú célú működésre kapott támogatás    125 624       138 819    
 a.) alapítótól             0      0 
 b.) központi költségvetéstől        6 714           6 714    
 c.) helyi önkormányzattól    118 910       132 105    
 d.) egyéb  0 0  
2. Pályázati úton elnyert támogatás              0      0  
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel      77 827       153 312    
5. Egyéb bevétel           271           2 333    
6. Pénzügyi műveletek bevételei             16                41    
 Rendkívüli műveletek bevételei           504    0 

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE      10 242         22 299    
 AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK -662    -203    

C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)    213 822       316 601    
 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK    112 675       183 747    
 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK      53 646         96 074    
 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS      33 061         37 526    
 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK        2 166           2 892    
 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI        1 293              699    
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS    202 841       320 938    

G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY      10 981    -4 337    
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG             94                0      
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY      10 887    -4 337   

Adatok ezer forintban Adatok ezer forintban

Adatok ezer forintban

közlemény
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Sporthírek

Országos Vidékbajnokság
2010. június 25-27-én Marcali adott ott-
hont az LIX. Országos Úszó Vidékbajnok-
ságnak. A versenyt 50 méteres 8 pályás 
nyitott versenymedencében rendezték, gépi 
időméréssel. A versenyzők helyzetét nehe-
zítette, hogy szombaton egész nap esett az 
eső és hideg volt. A nem túl ideális körül-
mények ellenére is szép eredményekkel és 
érmekkel tértek haza versenyzőink. 
 Eredményeik: Ponyi Péter 50 m mell, 
100 m mell és 400 m vegyes: 3. hely, 200 
m mell: 2. hely, 200 m hát: 8. hely, 400 
m gyors: 6. hely. Séllei Gergő 1500 m 
gyors és 200 m pille: 3. hely, 100 m gyors 
és 50 m pille: 8. hely, 100 m pille: 6. hely. 
Bacs kai Csilla 200 m pille: 9. hely.

jubileuM
Tíz éves a monori teniszcentrum

Országos Delfin Seregszemle
2010. július 18-19-én Hódmezővásárhelyen 
rendezték meg a 2000-2001-ben született 
korosztály részére az Országos Delfin Se-
regszemlét. Csapatunkat 3 fő képviselte. 
Bokros Blanka új egyéni csúcsokat úszva 
200 m vegyes és 200 m gyorsúszásban a 2. 
helyen végzett, míg 400 m gyors és 50 m 
pillangóúszásban a 3. helyet szerezte meg. 
Kovács Patrik és Ponyi Patrik a több száz 
gyerek közül szintén új egyéni csúcsokat 
úszva a középmezőnyben végzett.

UEFA Pro Licenc Monoron
A két korábbi monori edző dr. Genzwein 
Ferenc és Varga Károly a múlt hónapban 
megszerezte a nemzetközileg legmagasabb 
szinten jegyzett labdarúgó edzői végzett-
séget, az UEFA Pro Licencet.
 A több helyszínen tartott tanfolyam 
egyik fontos állomása Monor volt. Az edzői 
kommunikációról és médiakezelésről szó-
ló képzést az ILZER Sörgyári Sörözőben 
tartották. A hazai sportújságírás két neves 
szereplője, Faragó Richárd, az ismert tévés 
sportriporter és Pajor-Gyulai László, az 
MLSZ sajtófőnöke tartotta az előadásokat.A 
tanfolyam lebonyolításába bekapcsolódott 
a monori Nyerges Hotel is.

Egy ilyen alkalom lehető-
séget kínál a számvetés-
re, számba lehet venni a 

sikereket, de a csalódásokat is. 
A Kocsis Jancsi által alapított 
szakosztály fokozatosan vált 
ismertté a hazai teniszéletben, 
először a lányok (Dóczy Diá-
na, Kocsis Dorottya, Orosz 
Anita), majd később a fiúk 
(Pausch Richárd, Magócsi 
Á dám, Holyba Ádám) ered-
ményei alapján.
 Az elmúlt másfél évtized-
ben 72 versenyzőnk indult a 
különböző nemzetközi, orszá-
gos, régiós vagy megyei verse-
nyeken, illetve bajnokságokon, 
és közülük 41-en szerepeltek 
az országos ranglistákon. Az 
évek során egyéniben, páros-
ban és csapatban összesen 19 
megyei bajnoki címet, egy ré-
giós, két vidék és egy orszá-
gos bajnoki címet szereztünk. 
Az országos versenyeken elért 
35 tornagyőzelemmel, vala-
mint a több mint 40 döntős 
és 70 elődöntős helyezéssel 
tekintélyes számú serleget és 

érmet gyűjtöttek össze ver-
senyzőink.
 A korábban OB II-es női 
csapat, de a hosszú ideje OB 
III-as férfi csapat eredményei 
is hozzájárultak a monori SE 
jó hírnevéhez. A jubileumi 
esztendő hozta meg számunk-
ra az eddigi legrangosabb si-
kert, hiszen a korosztályos 
vidékbajnokságon Hevesi 
Gergő csapatban, Városi Fe-
renc pedig csapatban és pá-
rosban elért győzelmét már 
a krónikák is megőrzik.
 Az, hogy a hazai nemzetközi 
versenyek (Davis Kupa, FED 
Kupa, WTA Tour) vonalbí-
rói között rendszeresen szere-
peltek szakosztályunk tagjai, 
valamint az, hogy a szakosz-
tály edzői magas minősítéssel 
rendelkeznek (Szánthó Kisvári 
Laura hazai B licenc, Filadelfi 
Zsolt PTR [Professional Tennis 
Registry] nemzetközi vizsga) 
talán kevésbé ismertek, de 
mi erre is büszkék vagyunk. 
Sportdiplomáciai szempontból 
sem közömbös, hogy koráb-

Jubileumra készülnek a monori teniszezők. Tizenöt évvel 
ezelőtt alakult meg a szakosztály és tíz éve annak, hogy 
elkészültek a Balassi Bálint utcai teniszpályák.

ban a Magyar Tenisz Szövet-
ség versenybíró bizottságában 
képviseltettük magunkat, je-
lenleg pedig a Pest Megyei Te-
nisz Szövetség elnökségében.
 S mindezt nagyrészt saját 
erőből, mert bár korábban a 
tenisz szakosztály is részesült 
a sportegyesületnek biztosított 
támogatásból, azonban ez az 
összeg 2009-ben megszűnt.
 Ezért döntöttek úgy a te-
nisz szakosztály tagjai, hogy 
megalakítják az önálló Te-
nisz Club Monort, mellyel az 
1930-as évek végén még mű-
ködő Monori Kaszinói Tenisz 
Társaság örökébe lépnek.
 A jubileum alkalmából 
2010. október 2-án délután 4 
órakor a Vigadó dísztermében 
kiállítással és vetített képes 
előadással emlékezünk az el-
múlt tíz-tizenöt évre, melynek 
során vendégünk lesz Taróczy 
Balázs, eddigi egyetlen felnőtt 
wimbledoni bajnokunk.
 Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Filadelfi Gábor

Hirdetés

Teljeskörű ügyintézés, kedvező kamatozású hitellehetőség

                KÉNYELEM,  
          IGÉNYESSÉG, 
ÉRTÉKÁLLÓSÁG

A GEO THER MI KUS 
ENERGIA 
– egy új életstílus!

Egészséges fűtésű és  
hűtésű lakásban élhet,  
alacsony fenntartási  
költségek mellett!

  A JÖVŐ BEFEKTETÉSE A Zöld- 
kenderes

Társasházban
új építésű 

30–51 m2-es  
társasházi lakások 

eladók Monor  
frekventált részén

Genzwein Alex, a Magyar Fogathajtó Or-
szágos Bajnokság harmadik fordulójában is-
mét megnyerte kedvenc versenyszámát, az 
akadályhajtást. Ez természetesen nem oko-
zott meglepetést a Zánkán összegyűlt pub-
likumnak. Annál inkább a díjhajtásban el-
ért 5. helyezés.
 Az várható volt, hogy az új fogat díjhaj-
tásban eredményesebb lesz, mint az elő-
ző. Félő volt azonban, hogy az elmúlt évek 

A győzelem nem volt meglepő, az 5. hely igen
legeredményesebb akadályhajtója ezért fel-
áldozza a tőle megszokott első helyezést. 
Szerencsére ez nem következett be, ezért 
eredményhirdetésnél Alexnak játszották a 
magyar himnuszt.
 A monori ILZER SC versenyzője, aki a 
felnőtt OB1-ben még mindig a legfiatalabb, 
ezzel az eredményével bejutott a magyar fo-
gathajtó országos bajnokság döntőjébe, an-
nak ellenére, hogy egy fordulót kihagyott.
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Monoron piactérrel szemben 40 nm-es helyi-
ség, irodának vagy igényes lakásnak kiadó! 
Tel.: 06-20/496-6907

Szobafestés – mázolás – tapétázás – gipsz-
kartonozás! A Langalétra itt várja hívását! In-
gyenes árajánlat készítése! 
Tel.: 06-70/259-2387 

Dohányzás leszoktatás Monoron a piacté-
ren, a Natura boltban. Érdeklődjön személye-
sen a helyszínen.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett feleségem, édesanyánk, me-

nyünk, lányom és testvérem, 

Szabó Jánosné, 
született Sztodola Erzsébet

temetésén részt vettek, fájdalmunkban 
osztoztak, valamint sírjára virágot helyez-
tek. Külön köszönetet mondunk Rados Má-
riának betegsége során nyújtott áldozatos 

munkájáért.

A gyászoló család

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetnyilvánítás

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 
Tel.: 06-30-467-7216, Fax: 06-29-410-767
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. ( Vigadó I. em.)
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

FIGYELEM, FIGYELEM!
Szakképzéseket indít  

a Mihály Dénes Szakképző Iskola  
a monori Kossuth Lajos Általános Iskolában!

Érdeklődni: 
Hajdú Ákosnál a 06-70/933-6312-es számon.

Szükséges feltételek:
 

10. (az 1998/99 előtt végzetteknek  8 általános)  
évfolyam elvégzése.

 érettségi vizsga.

Költségek:

Beiratkozás:
00-1800-ig, illetve telefonon.

  
A felsőfokú szakmáinkat (pénzügyi szakügyintéző, 
médiatechnológus asszisztens) és az informatikai 

rendszergazdát megfelelő számú jelentkező esetén nappali 
munkarendben is elindítjuk Gyömrőn.  

(Ebben az esetben a jelentkezési feltételek  
a be nem töltött 23-dik életév)

Informatikai 
rend szer gazda 

(középfok)
Az első évfolyam 

elvégzése, és a pontos 
szakirány kiválasztása 

után a választott 
szakmájától függően: 

üzemeltetését, 
  

 

  

Megfelelő előképzettség 
esetén lehetőség van arra, 
hogy 1 év alatt végezze el.

A cég legfontosabb 
bizalmi embere

Irodai 
asszisztens 
(alapfokú)

Az EU követelményeknek 

-
-

nak, akik biztonságosan 
eligazodnak a számítás-
technika útvesztőiben, 
a klaviatúra virtuózai, 

szakmai felkészültségükkel 
-

nak a kis- és középvállalatok 

 Csóréné Bene Mária

Statisztikai 
és gazdasági 

ügyintéző

tanáraival.

-
viteli és statisztikai munka-

A KEFA-Brush Kefe- és Faipari Kft
által az 

Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi 
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 

„A KEFA-Brush Kft versenyképességének 
növelése eszközbeszerzéssel” című 

KMOP-KMOP-1.2.1-09/A/2-2009-0049 jelű pályázatát 

a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt vezetője 
2010.01.02-i döntése alapján támogatásra érdemesnek ítélte.

A Pályázó az Európai Regionális Fejlesztési alapból, valamint a 
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII törvény alapján az Uniós Fejlesztések fejezet, Új Magyaror-

szág Fejlesztési Terv fejezeti kezelésű előirányzat, Közép-
Magyarországi Operatív Program jogcímcsoportból részesült 

egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban.

Francia autók
szervize
Monor, Halas út 38.
T: (29) 412-292
peugeot-monor.hu
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Monor kártya elfogadóhely!



Computeres szemvizsgálat,  
kontaktlencse illesztése és rendelése

Szemüveghez és kontaktlencséhez kapcsolódó tartozékok  
széles választékban, szemüvegkészítés, -javítás megvárható.

MONOR

KISS OPTIKA

Márkázott fényre sötétedő  
és napszemüveglencse                      

AKCIÓ! 

A 2050%os 
NAPSZEMÜVEG AKCIÓNKAT 
A NYÁRI IDŐSZAKRA IS 
MEGHOSSZABBÍTOTTUK!

SZEMORVOSI VIZSGÁLAT! 
Részletek az üzletben!

Bank- és 
egészségpénztárkártyával  
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

A lencsék 100% -os UV 
védelemmel ellátottak! 

Újdonság!   Napszemüveglencse 
előtéttel ellátott szemüveg keretek.

2200 Monor, Mátyás király u. 15\A
Tel.: 06-29/410-550, 06-20/440-5325

LCD TV: 110 000 Ft

20 éves tapasztalattal várjuk kedves vásárlóinkat!

A képek 
illsztrációk

Monor

MONOR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
KÖZEL 50 ÉVE STABIL ALAPOKON!
Nálunk az Ön pénzügyi problémáira 
is van megoldás!

Várjuk Önt  Monoron, Ecseren, Maglódon, Üllőn, Sülysápon, 
Mendén, Vasadon, Gyömrőn, Vecsésen, Nyáregyházán, 

Úriban és Budapesten a XVIII., XVI. és VI. kerületben
 www.monor.tksz.hu

TAKARÉKDOBOZ
Hamarosan megérkezik!

Nálunk 5.000,- Ft 

most 60.000,- Ft-ot ér!
Az ajánlat nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
További részletek a kirendeltségekben!

Új ízek Monoron!
Augusztustól 7-től modern  

és tradicionális ételeket kínálunk  
a gasztronómia szerelmeseinek  

az Ady Endre u. 87-89. szám  
alatt nyílt új éttermünkben.

Panziókban 2-3 ágyas szobákban 
várjuk szállóvendégeinket !

Parkolónk bejárata  
az Ady Endre utcával párhuzamos  

Brassó utca 10. szám alatt található!

Amit nyújtunk: Kávé- és igazi belga 

hangulatos és egy csepp művészettel 

dohányzó terem (a dohányzóterem is 
 

 

Tel.: 06-30-7130-733
E-mail: info@opartmonor.com
Web: www.opartmonor.com

Kupon
50% 
kedvezmény
ételeink  
árából

Kupon
1-et  
fizetsz  
2-t kapsz
a Southern 
Comfort 
koktélból!





OP-ART 
ÉTTEREM  
és PANZIÓ

 A kuponok 
2010. aug. 31-ig 
válthatók be.

Monor kártya elfogadóhely!


