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főtt tarja 990,-



TesTüleT

Monori Strázsa  |   XX. évfolyam, 1. szám  |  2011. január 11.  |  Alapító laptulajdonos: Monor Városi Önkormányzat  |  Kiadó: Régió Lapkiadó Kft.   |  Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. |  Szerkesztő: Papp János  |  Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető
Szerkesztőség: A Vigadó első emeletén.   |  Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67.   |  Tel./fax: 06-29/412-587  |  E-mail: info@regiolapok.hu  |  Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.).   |  A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója 
Készült: 6300 példányban  |  ISSN: 1216-8106  |  Terjesztés: Magyar Posta Zrt.   |  Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  |  Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.  |  Címlapfotó: Péter László

Január |  2011. 01. 11.  Monori Strázsa  |  3

A Monori Strázsa 2011. januári számának tartalma:
Egy híján hússzor üléseztek tavaly  3  |  Mire költene az utca embere?  6  |  Szánkódombi egyenlőség  7  |  Ötvenöt éve érettségiztek Monoron  8    
Comeniusszal Mülheimben  9  |   Év végi nagy futások  10  |  Kattints rá, Nagyi!  11  |  A Vigadó programjai  12
Képviselői fogadóórák  12  |  A monoriak viselt dolgai XXXII. – Ipartestületi élet (1895–1914)  12  |  Öröm, művészet és terápia 13
Öt év elteltével ismét találkozott a bajnokcsapat  14  |  Legyűrték a Tatabányát a monori lányok  14  |  Vezetik a bajnokságot  14

Egy híján hússzor üléseztek tavaly
Önkormányzati hírek

Az év utolsó ülését tartotta Monor Város Képviselő-testülete december 16-án, 
 ami ebben az évben már a tizenkilencedik volt, a munkatervben szereplő tizenegy 
helyett. Az októberben megalakult új testület is már négy ülést tartott. 

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 31/2010. számú: Monor Város Helyi 
Építési Szabályzatról szóló – többször 
módosított, egységes szerkezetbe fog-
lalt – 11/2004. (IV. 27.) számú rende-
let módosításáról.
 32/2010. számú: A víz- és csatorna-
használati díjakról szóló 30/2003. (XII. 
30.) számú rendelet módosításáról.

„A szelek-
tív hulla-

dékgyűjtés 
nagyrészt a 

házaknál, in-
gatlanok-

nál történik.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban meg-
tekinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a Gemini TV minden esetben fel-
vételt készít, amelyet az ülést követő má-
sodik szombaton a Williams TV csator-
náján figyelemmel kísérhetnek. Bővült a 
tájékoztatási lehetőségünk, így a rende-
letek egységes szerkezetbe foglalt szöve-
ge, a testületi és bizottsági ülések jegy-
zőkönyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb 
fontos felhívásról, tájékoztatásról is ér-
tesülhetnek.

Sinkovicz László előre-
bocsátotta, hogy írás-
ban kér majd választ 

a kérdéseire. Mint a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság 
elnöke, szembesült azzal a 
problémával, hogy a szolgál-
tató díjhátralék miatt meg-
szüntette az áramellátást a 
lakásokban, viszont a város 
egyes részein a szennyvízel-
vezetéshez feltétlenül szük-
séges az áram. Előfordult, 
hogy emiatt elöntötte az in-
gatlant a szennyvíz. A kérdé-
se az volt, hogy milyen meg-
oldást tud a szolgáltató erre 
biztosítani.
 A másik észrevétele az 
volt, hogy egy héttel a 
Szatmár utca aszfaltsző-
nyegezése után egy vízbe-
kötés történt, ezért az új 
burkolatot felvágták, amit 
a mai napig nem temettek 
vissza. Kérdése: miért nem 
lehet ilyen esetben a közmű-
bekötéseket úgy szervezni, 
hogy újonnan megépített 
utakat ne kelljen tönkre-
tenni?

Elfogadott koncepció

Elfogadták az önkormányzat 
2011. évi költségvetési kon-
cepcióját. Az írásos anyag 
teljesen különbözik a koráb-
ban megszokottól. Az előző 
években számadatokkal teli, 
szinte előzetes költségveté-
si tervezetet tartalmazott a 
koncepció. A mostani is tar-
talmazza a város 2011. évre 
várható bevételeit és kiadá-
sait. Összegyűjtötték azokat 
a feladatokat és elvégzendő 
munkákat, amelyek a kö-
vetkező évben szükségesek 
lesznek. A kiadás és bevé-
tel oldal között 300 millió 
forintos különbség van, saj-
nos a kiadási oldal javára. 

Ezt feltétlenül a felére kell 
csökkenteni a későbbiekben. 
A költségvetés második for-
dulós tárgyalásáig a bevéte-
leket és kiadásokat közelí-
teni kell egymáshoz, illetve 
meg kell vizsgálni, hogy me-
lyek azok a kiadások, ame-
lyek átütemezhetők. Táblá-
zatosan felsorolásra kerültek 
a várható fejlesztési felada-
tok. A koncepció alkalmas 
arra, hogy a képviselő-tes-
tület ennek alapján megal-
kossa a rendeletet.
 Módosította a testület a 
Monor Város Szabályozá-
si Tervéről és Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló, több-
ször módosított 11/2004. 
(04. 20.) számú helyi ren-
deletet. Ez tulajdonképpen 
egy technikai jellegű módo-
sítás volt, hiszen egy hiba 
folytán az egyik monori in-
gatlan két különböző építé-
si övezetbe lett besorolva.

Víz-, csatorna- és szemétdíjak

Ha év vége, akkor ár- és díj-
megállapítások. Ilyenkor szá-
mol be a KÖVÁL Zrt. az elő-
ző évről, és tesz javaslatokat 
a következő évi díjakról. A 
testület elfogadta a hulla-
dékgyűjtési, -szállítási, -ke-
zelési és a vízszolgáltatási 
tevékenységről, valamint a 
csatornaszolgáltatásról szóló 
2010. évi beszámolót. Ezután 
a díjjavaslatokat tárgyalták 
meg a képviselők. Mint Po-
gácsás Tibor polgármester 
elmondta, a hulladékgyűj-
tés, -szállítás, -kezelés díját 
februárban ismét tárgyalni 
kell, mert a Hírős Hulladék-
gazdálkodási Kft., amely ké-
sőbbiekben az üzemeltetést 
végzi, nem tudta beszerezni 
azokat az engedélyeket, ame-
lyekkel a működtetést meg-

kezdhetné. Annyival emel-
kedik a díj, amennyivel a 
hulladéklerakó üzemeltetője 
a díjat megemeli. Várhatóan 
február elején indul el az új 
típusú hulladékgazdálkodási 
rendszer. Akkor indulhat el a 
szelektív hulladékgyűjtés is. 
A hulladéklerakási díj jelen-
tősen emelkedni fog, de még 
nem tisztázták, hogy meny-
nyi az a lerakói díj, amit 
a beszállítótól beszednek, 
továbbá arról sem sikerült 
megállapodni, hogy egy liter 
szemét hány kilogrammnak 
felel meg – ami pedig alap-
vető fontosságú lenne az el-
számolásnál. Mindezek miatt 
az ülésen a hulladékszállítá-
si díj tételeit nem változtat-
ták meg. 
 A hulladékszállítás jelen-
legi rendszere az új feltéte-
lek miatt jelentősen változni 
fog. A szelektív hulladék-
gyűjtés nagyrészt a házak-
nál, ingatlanoknál történik. 
A komposztálható hulladé-
kot a kft. szállítja el. Azok-
nál az ingatlanoknál, ahol 
a szelektív hulladékgyűjtést 
megfelelően elvégzik, a kuka 
mérete csökkenthető lesz, ez-
zel a hulladékgyűjtés díja is 
csökkenhet. A hulladékszál-
lítás díját várhatóan a janu-
ári ülésen állapítja meg kép-
viselő-testület.
 A Kövál Zrt. javaslata 
alapján 2011-ben a vezeté-
kes ivóvíz köbméterenkénti 
díja 198 forint lesz. A veze-
tékes ivóvíz vételezéséért a 
fogyasztás mértékétől füg-
getlenül a következő alap-
díjakat kell fizetni: 13 mm 
átmérő esetén: 325 Ft/hó; 
20-25 mm-ig: 700 Ft/hó, 25 
mm feletti átmérő esetén: 
960 Ft/hó. A közkúthaszná-
lat díját havonta 239 forint-
ban állapították meg, az áta-

lánymennyiség: 30 l/fő/nap. 
A vízmérővel nem rendelkező 
lakásoknál: 239 Ft/m3. Áta-
lánymennyiség összkomfortos 
lakás esetén: 120 l/fő/nap, 
komfortos és annál alacso-
nyabb komfortfokozatú la-
kás esetén: 80 l/fő/nap. A 
közcsatorna használati díja: 
317 Ft/m3, vízterhelési díjjal 
együtt: 327 Ft/m3.
 A szolgáltató nem kért 
emelést a csatornaszolgál-
tatással kapcsolatban, mégis 
született egy 10 forintos díj-
emelési javaslat. Erre azért 
van szükség, mert a csator-
narendszer fokozatosan el-
használódik, ezért alapot 
kell képezni, hogy mire a 
rendszer elavul, addigra le-
gyen elég forrás a javításá-
ra és felújítására. A rákötési 
díjakból, hozzájárulásokból 
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Folytatás a 3. oldalról

Hirdetés

Első féléves munkaterv
Elfogadta a képviselő-testület 2011. első 
félévének munkatervét. A képviselő-tes-
tület minden hónap második csütörtöki 
napján, délután 14 órától tartja rendes 
üléseit a Polgármesteri Hivatal emeleti 
tanácskozótermében. 

2011. január 20. 
 1.) Interpellációk
 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséről szóló rendelet módo-
sítására. 
 3.) Monor Város Önkormányzat 2011. 
évi költségvetése elsőfordulós tárgyalása. 
Feladatfinanszírozás módosítása az okta-
tási intézményeknél.
 4.) Előterjesztés Monor Város Önkor-
mányzat költségvetési és zárszámadási 
rendelet tartalmáról, mellékleteiről és a 
szöveges indoklásáról szóló 1/2010. (II.01.) 
rendelet módosítására.
 5.) Előterjesztés az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyisé-
gek bérletére, cseréjére valamint elide-
genítésére vonatkozó szabályokról szóló 
15/1996. (VII. 11.) számú rendelet mó-
dosítására.
 6.) Előterjesztés Monor Város Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 4/2003. (II.28.) számú 
rendelet felülvizsgálatának első fordulós 
tárgyalására.
 7.) Hulladékgazdálkodási terv elfoga-
dása.
 8.) Önkormányzati tulajdonú helyisé-
gek, ingatlanok bérleti és haszonbérleti 
díjának felülvizsgálata.
 9.) A Monor Város és Uszoda Üzemel-
tető Nonprofit Kft. beszámolója a 2010. 
III. negyedév tevékenységéről és a 2011. 
évi üzleti terve.
 10.) A „Vigadó” Nonprofit Kft. beszá-
molója a 2010. III. negyedév tevékenysé-
géről és a 2011. évi üzleti terve.
 11.) A Monor Városfejlesztő Kft. 2011. 
évi üzleti terve.
 12.) A Monori Városépítő Kft. 2011. 
évi üzleti terve.
 13.) A 2010. évi alapítványi pályáza-
tok elszámolásának elfogadása.
 14.) Beszámoló a bizottságok rendel-
kezési alapjának 2010. évi felhasználá-
sáról.
 15.) A Monori Sportegyesület beszámo-
lója a 2010. évi önkormányzati támogatás 
felhasználásáról. Tájékoztatató az egye-
sület 2011. évi támogatási igényéről.
 16.) Kiemelt célok megállapítása a 
Monor Városi Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselőinek teljesítményértékeléséhez.
 17.) Kiemelt célok megállapítása a Monor 
Város Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 
dolgozói teljesítményértékeléséhez.
 18.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 19.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

teremtik elő azokat a forrá-
sokat, amelyek 2011-ben fe-
dezetet nyújtanak a karban-
tartásra és felújításra.

Közös könyvelő

Elfogadta a képviselő-testü-
let azt a javaslatot, hogy ön-
kormányzati tulajdonú társa-
ságok könyvelési munkáinak 
elvégzésére közös adminiszt-
rációs szervezetet alakítsa-
nak ki, ennek alapján mó-
dosítsák a Monor Város és 
Uszoda Üzemeltető Nonprofit 
Kft. Alapító Okiratát. Ed-
dig az önkormányzati tulaj-
donú három társaság külön-
állóan, önálló szervezeteket, 
cégeket bízott meg a könyve-
léssel. Most ezt megváltoz-
tatták, mert a külsős szerve-
zetek által végzett könyvelés 
szakmai színvonala sokszor 
kívánnivalót hagyott maga 
után. A belső könyvelővel 
végezhető pénzügyi felada-
tok a szakmai színvonalat és 
a biztonságot teremtik meg 
ezzel a változtatással. 
 Beszámolót fogadtak el 
az Állami Számvevőszék in-
tézkedési tervében foglaltak 
megvalósulásáról. A számve-
vőszék által feltárt hiányos-
ságok megszüntetésére a kép-
viselő-testület elfogadta az 
intézkedési tervet. Ennek a 
kiegészítését hagyták jóvá, 
mivel a Városépítő Kft. át-
alakítását december 31-ig 
nem sikerült végrehajtani. 

Napirenden a biztonság

A mezőőrök is beszámoltak 
munkájukról. A mezőőri fel-
adatok ellátását az önkor-
mányzat részben állami tá-
mogatásból, részben mezőőri 
járulékból finanszírozza. A 
mezőőrök együttműködnek 
a rendőrökkel és a strázsa-
hegyi körzeti megbízottal is. 
Érezhetően javult a helyzet 
a közbiztonságot érintően 
a városban és a külterüle-
teken is. A képviselők vé-
leménye is az volt a bizott-
sági ülésen, hogy a lakosok 
teljesen elégedettek a mező-
őrök munkájával.
 Ismét terítékre került a 
térfigyelő rendszer pályáza-
ti kiírásának előkészítése. 
2010 októberében üzembe 
állt az a rendőrségi beru-
házásban megvalósult ka-
merarendszer, ami jelenleg 
16 egységgel figyeli a vá-

ros területét. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy 
saját beruházásban szintén 
egy önkormányzati tulajdonú 
kamerarendszert építtet ki 
és üzemeltet a városban. A 
közbeszerzési pályázat kicsit 
csúszott, a közbeszerzési el-
járást érvényesnek, de ered-
ménytelennek nyilvánította a 
testület, ezért ismételten ki-
írta a pályázatot. A kijelölt 
helyszínek némileg módosul-
tak. Az új telepítési helyszí-
nek kiválasztásakor abban a 
szerencsés helyzetben voltak, 
hogy a már működő kame-
rarendszer tapasztalatait fel 
lehetett használni.

Víz mindenütt

A testületi ülésen fontos kér-
dés volt a városban soka-
kat érintő belvízelvezetés-
sel kapcsolatos problémák 
megbeszélése. Ennél a na-
pirendi pontnál több állam-
polgár is megjelent a nyílt 
ülésen. Polgármesterünk a 
napirend felvezetésénél el-
mondta, hogy a város terü-
letén az elmúlt egy év alatt 
jelentős csapadék hullott. A 
lapos területeken a belvíz je-
lenleg is gondot okoz. A ta-
lajvízszint visszaemelkedett 
a 2000. évi szintre, a legko-
molyabb probléma a Czuczor 
utcában jelentkezett. Itt van 
olyan telek, ahol a talajvíz 
az épület szintjével azonos. 
A tanulmánytervet elkészít-
tették. A Jókai utcai árokfo-
lyás feneke magasabban van, 
mint a Czuczor utcai aszfalt. 
A vízbefogadó hiánya okoz-
za a legnagyobb problémát. 
A tanulmányterv alapján 
lehet majd a vizet elvezet-
ni. A Székely Bertalan utca 
magántulajdonosaival tár-
gyalást folytattak, a terület 
víztelenítése részben megold-
ható lesz. Javasolta, hogy a 
képviselő-testület a követke-
ző évi költségvetésébe építse 
be, és végeztesse el a mun-
kát. A képviselő-testület fel-
hatalmazta a polgármestert 
és a jegyzőt, hogy dönthes-
senek a belvízzel kapcsolatos 
sürgős esetekben a munka 
megrendeléséről, a követke-
ző ülésen pedig számolja-
nak be erről.

Problémás ingatlanok

A testület tudomásul vet-
te a tájékoztatást a Füzes 
utca útkialakításáról. A 80-

as években belterületté nyil-
vánított területeken és a régi 
külterületi szokásjog alap-
ján kialakított utcák tulaj-
donjogilag eddig nem lettek 
rendezve. Részben ilyen a 
Füzes utca is. Egy ingat-
lanon jelzáloghitel miatt a 
tulajdoni lapon egy pénz-
intézet, mint jelzálogjogo-
sult szerepel. A pénzinté-
zet nem járult hozzá ahhoz, 
hogy az utca kialakításhoz 
szükséges kisebb terület ke-
rüljön lejegyzésre az ingat-
lanról. A képviselő-testület 
határozatát az útszélesítés-
ről így nem tudják végrehaj-
tani. Ezen kívül még jó né-
hány hasonló ingatlan van 
a városban, ezért a jövő-
ben előzetesen a pénzinté-
zetet kell megkeresni ilyen 
esetekben. 

Négyből kettő marad

A képviselő-testület támo-
gatta a Polgármesteri Hiva-
tal létszámkeret változtatá-
sa iránti kérelmét. Lényege, 
hogy az elmúlt években a fel-
adatok jelentős részét köz-
hasznú munkavégzést vég-
ző munkásokkal végeztették 
el, amelyet az állam támo-
gatott. Jelenleg négy tele-
pülésőr van a városban, de 
2011-ben jelentős mérték-
ben átalakul a közhasznú 
munka támogatása, a tele-
pülésőr program megszűnik. 
A négy eddigi állami támo-
gatással működő település-
őrből kettő önkormányza-
ti támogatással továbbra is 
megmarad. 

Monor rovásírással is

Pfundt Imre önálló képvi-
selői indítványát tudomá-
sul vette a képviselő-testü-
let, amely szerint  a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom 
– amennyiben az erre irányu-
ló hivatalos hatósági eljárást 
az illetékes közútkezelőnél 
sikeresen lefolytatja – saját 
költségén, a város közigaz-
gatási határán elhelyezett 
helységnévtáblát a 4-es fő-
úton két helyen kiegészíti a 
település nevét a székely ro-
vásírás betűivel rögzítő, a 
helységnévtáblák formai sza-
bályainak megfelelő és azzal 
megegyező táblával. Terveik 
szerint fokozatosan az ösz-
szes névtáblát kiegészítenék 
ily módon.

Összeállította: Nagy Lajosné
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Önkormányzati hírek

Első féléves munkaterv (folyt.)
2011. február 10.
 l.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés Monor Város Önkormány-
zat 2010. évi költségvetési rendeletének mó-
dosítására.
 3.) Javaslat Monor Város Önkormány-
zat 2011. évi költségvetési rendeletének el-
fogadására.
 4.) Monor Város Önkormányzat Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. 
(II.28.) számú rendeletmódosításának elfoga-
dása.
 5.) A szociális rászorultságtól függő pénzbe-
li és természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. 
(VII. 28) rendelet módosítása (temetési segély 
legalacsonyabb összegének megállapítása).
 6.) Közbeszerzési szabályzatok felülvizs-
gálata.
 7.) Monor Város Közbiztonsági Koncep-
ciójának módosítása.
 8.) Javaslat Monor Város 2010-2014. évi 
gazdasági programjának I. fordulós tárgya-
lására.
 9.) A Monori Városfejlesztő Kft. beszámo-
lója fejlesztései kivitelezéséről, megvalósulá-
sáról és pénzügyi teljesítéséről.
 10.) Javaslat a folyószámla hitelkeret meg-
újítására.
 11.) A közterület felügyelők 2010. II. félévi 
munkájáról beszámoló.
 12.) Pályázati kiírás a városban működő 
alapítványok számára.
 13.) Utak, járdák felújítási, építési, karban-
tartási tervének megtárgyalása.
 14.) Tájékoztató a 2010. évben benyújtott 
pályázatokról.
 15.) Általános iskolai, óvodai beíratások 
időpontjának meghatározása.
 16.) Bölcsőde és óvoda nyári zárva tartá-
sának meghatározása.
 17.) Jászai Mari Általános Iskola igazgatói 
pályázat kiírása.
 18.) A parlagfű-irtással kapcsolatos teen-
dők előkészítése.
 19.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 20.) Polgármesteri jelentés a két ülés közöt-
ti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidejű testületi határo-
zatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Monorért Emlékplakett és Ok-
levél kitüntetések adományozására.

2011. március 10.
 1.) Interpellációk.
 2.) A szociális rászorultságtól függő pénzbe-
li és természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. 
(VII. 28) rendelet módosítása.
 3.) A gyermekvédelmi támogatásokról szó-
ló l8/2003. (VII. 28) rendelet módosítása.
 4.) A személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról, igénybevétel szabályairól, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 
24.) 1. sz. mellékletének módosítása.
 5.) Előterjesztés a Monor Városi Önkor-
mányzat vagyonáról és a vagyongazdálko-
dás szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27.) szá-
mú rendelet felülvizsgálatára.

 6.) Monor Város 2010-2014. évi gazdasági 
programjának elfogadása.
 7.) Monor Város 2011. évi közbeszerzési 
tervének elfogadása a 2003. évi CXXIX. tv. 
5. § (1) és a 22§ (1) d) pont alapján.
 8.) Döntés a folyószámlahitel felvételé-
re kiírt közbeszerzésben.
 9.) Pályázati kiírás a bizottságok kere-
teire.
 10.) Gyermekek napközbeni ellátása a nyá-
ri időszakban.
 11.) Belvíz- és csapadékvíz-elvezetés kér-
dései.
 12.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 13.) Döntés az önkormányzati intézmények 
2011. évi tervszerű karbantartási munkáiról.
 14.) Polgármesteri jelentés a két ülés közöt-
ti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidejű testületi határo-
zatok végrehajtásáról

2011. március 15. 9 óra
Ünnepi képviselő-testületi ülés
 1.) Megemlékezés az 1848-49. évi forrada-
lomról és szabadságharcról.
 2.) Önkormányzati kitüntetések ünnepé-
lyes átadása.
 3.) Rövid fogadás.
 4.) Részvétel a városi ünnepségen és koszo-
rúzás a Kossuth-szobornál és az Eskü emlék-
műnél.

2011. április 14.
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról 
és javaslat a pénzmaradvány felosztására. 
 3.) Az önkormányzat 2010. évi belső ellen-
őrzéseinek éves ellenőrzési jelentése, az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó költségveté-
si szervek éves ellenőrzési jelentései alapján 
készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
(az Ötv. 92. § (10) bek. szerint).
 4.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: beszá-
moló a Monor Város és Uszoda Üzemeltető 
Nonprofit Kft 2010. évi gazdálkodásáról (a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 141. § (2) bek. szerint).
 5.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: be-
számoló a A „Vigadó” Nonprofit Kft. 2010. 
évi gazdálkodásáról (a gazdasági társasá-
gokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § 
(2) bek. szerint).
 6.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: a Monor 
Városfejlesztő Kft. beszámolója a 2010. évi 
gazdálkodásáról.
 7.) A Monor Városépítő Kft. beszámolója 
a 2010. évi gazdálkodásáról.
 8.) A KÖVÁL Zrt. beszámolója a 2010. évi 
gazdálkodásáról.
 9.) A játszóterek állapotának felülvizsgálata.
 10.) Beszámoló a Monori Rendőrkapitány-
ság 2010. évi tevékenységéről (az 1994. évi 
XXXIV. törvény 8. §-a alapján).
 11.) Monor Városi Polgármesteri Hiva-
tal munkaerő és bérgazdálkodásáról tájé-
koztató.
 12.) Alapítványi pályázatok elbírálása.
 13.) KMOP-5.2.1/B09-1f-2010-0008 jelű 
pályázat megvalósítása érdekében közbeszer-

zési kiírás elfogadása.
 14.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 15.) Polgármesteri jelentés a két ülés közöt-
ti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidejű testületi határo-
zatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat a Nevelési, Oktatási és Köz-
művelődési Díjak adományozására.

2011. május 12.
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés Monor Város Önkormány-
zat 2011. évi költségvetési rendeletének mó-
dosítására.
 3.) Az Önkormányzati gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
átfogó értékelés (az 1997. évi XXXI. törvény 
96. § (6) bek. szerint).
 4.) Beszámoló a Bölcsőde 2010. évi mun-
kájáról, illetve az 1997. évi XXXI. törvény 
104. § (1) bek. e.) pontja szerint az intézmé-
nyi szakmai munka eredményességének, a 
szakmai program végrehajtásának, valamint 
a gazdálkodás szabályszerűségének és haté-
konyságának az éves értékelése.
 5.) Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. 
negyedévi gazdálkodásáról. 
 6.) Monor Város Szociális Szolgáltatás Ter-
vezési Koncepciójának felülvizsgálata.
 7.) Polgármesteri beszámoló az egyes ön-
kormányzati társulások 2010. évi tevékeny-
ségéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 
megvalósulásáról, a kistérségi fejlesztési ta-
nács munkájáról (az 1997. évi CXXXV. tör-
vény 6. §, 10. § (5), a 2004. évi CVII. tör-
vény 6. § (3) bekezdése és az 1996. évi XXI. 
törvény 10/F.  § (4) bekezdése szerint).
 8.) Döntés „Az Év Bora Monoron” cím ado-
mányázásáról.
 9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 10.) Polgármesteri jelentés a két ülés közöt-
ti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidejű testületi határo-
zatok végrehajtásáról.

2011. június 9.
 1.) Interpellációk.
 2.) Általános iskolák heti óraszámának és 
álláskeretének meghatározása.
 3.) Pályázat kiírása „Monor Város Jó Ta-
nulója –  Jó Sportolója” cím elnyerésére.
 4.) KMOP-5.2.1/B09-1f-2010-0008 jelű pá-
lyázat megvalósítása – kivitelezési ajánlatok 
elbírálása.
 5.) Önkormányzati közalapítványok (Segítő 
Támogató Közalapítvány, Monor és Környéke 
Mentés Ügyéért Közalapítvány, Monor és Kör-
nyéke Közbiztonságáért Közalapítvány) kura-
tóriumainak beszámolója (a 2006. évi LXV. 
törvény 1. § (2) bek. e.) pontja alapján).
 6.) Belvíz- és csapadékvíz-elvezetés kér-
dései.
7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
8.) Javaslat a képviselő-testület 2011. II. fél-
évi munkatervének jóváhagyására.
9.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről és intézkedésekről, 
valamint a lejárt határidejű testületi határo-
zatok végrehajtásáról.
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A „monoriak” gyűjtőnéven aposztrofálható városlakók kívánsága, célja, igénye közös: 
összkomfortos, kellemes lakóhelyen élni. Mi most arra voltunk kíváncsiak, vajon az 
egyén kívánságainak fontossági sorrendje hogyan illeszkedik ebbe a közös akaratba. 

Hétköznapi jövés-me-
néseink közben egy-
mással megosztott 

zsörtölődéseink is bőven szol-
gáltatnak ismereteket ahhoz, 
hogy lássuk, milyen közcélo-
kat látnak fontosnak az itt 
élők. Jómagam hosszú ide-
ig szinte hetenként váltot-
tam szót egy telepi háziasz-
szonnyal arról, vajon miért 
hagyják esőtől, hólétől ázni 
a Jászai Mari téri iskola fa-
lát, amikor csak egy csator-
naszelvényt kellene kicserélni 
ahhoz, hogy ne legyen mind 
nagyobb a kár.
 – Lehet, hogy nincs elég 
pénze az intézménynek? Ko-
molyan mondom, ha nem len-
ne ilyen kicsi a nyugdíjam, én 
már megcsináltattam volna, 
csak hogy ne kelljen minden 
nap ezen mérgelődnöm! – do-
hogott beszélgetőpartnerem.
 Ebből következett, hogy a 
kérdés – melyet a két ünnep 
közötti napokban a város kü-
lönböző helyein véletlenszerű-
en megszólított helybelieknek 
tettünk fel – így fogalmazó-
dott: ha ön nagyobb összeg-

hez jutna, amit azonban csak 
közcélokra költhetne el, mit 
oldana meg belőle haladék-
talanul?
 Amint tapasztalhattuk: 
mindenki kapásból, tépelődés 
nélkül, azonnal kész válasz-
szal szolgált, elsőként Polgár 
Andrásné, nyugdíjas pedagó-
gus a telepi kis posta épüle-
te előtt. Ő mindenekelőtt azt 
próbálná megoldani – mondta 

– hogy az utak jobb minősé-
gűek legyenek a mostaniak-
nál. Elszomorító és bosszantó 
is azt tapasztalni, hogy sorra 
készülnek az új burkolatok, de 
rövid idő múlva már gödrök, 
kátyúk tátonganak rajtuk.
 Mivel a közcélokra költhető 
összegnek nem szabtunk fel-
ső határt, Polgár Andrásné 

úgy gondolta: ha a „rendel-
kezésére bocsátott” pénzből 
futná rá, a vízelvezetésre fel-
tétlenül költene. A Pósa La-

jos utcában például minden-
képpen megoldaná, hogy ne 
tocsogjon annyi összegyűlt 
csapadékvíz az úttesten, a 
járdán, a szilárd burkolat el-
lenére is szinte járhatatlanná 
téve az utcát.
 Kövesi Lajos vállalkozó a 
békási részen hasonlóképpen 
gondolkodott.

 Árkokat ásatna – válaszol-
ta – mert a Békás utcáin soha 
nem volt még annyi víz, mint 
az utóbbi időkben. Ő már ki 
is ásatta volna az üzlete előtt 
a maga árkát, de mi értelme, 
ha mások előtt nincsen, kö-
vetkezésképpen nem tud to-
vábbfolyni az összegyűlt víz. 
 Molnárné Virág Erika vé-
dőnő a Kistóra költene. Rend-
be tenné a tavat és környékét, 
hogy szebb és hasznosabb le-

gyen. Sokan járnak a Puskin 
utcát a Veres Pálné utcával 
összekötő, ligetes szakaszon, 
megrövidítendő az állomás-
hoz vezető útjukat: számuk-
ra olyan gyalogösvényt lenne 
jó kialakítani, amin nem süp-
pednek csizmaszárig az agya-
gos sárba.
 A 4-es műút melletti, a 
Szélmalom utca és a Vasadi 
köz közelében élő Plavecz 
Andrásné szerint minket egye-
nesen az ég küldött a kérdé-
sünkkel, noha annak bizo-
nyára jobban örült volna, ha 
valóságosan is elköthető ösz-
szeggel állunk elébe. Amint 
elmondta, a közlekedők egyre 
többen választják e kis közt, 
hogy a műútra fel, illetve on-
nan lekanyarodjanak, az út ál-
lapota azonban minősíthetet-
len. Ha szilárd burkolatra nem 
is futná, a csatornázást min-
denképpen megoldaná ezen a 
helyen.
 A vasútállomás előtti téren 
posztoló taxis vezetéknév nél-
kül, Gáborként mutatkozott 
be, s mindjárt több tennivalót 
is elősorolt. Mutatta a sínek-
hez közeli, nem éppen ideális 
parkolóhelyeket, ahol őrizet-
lenül állnak a kocsik, mond-
ván, hogy elsőként a parko-
lás ügyében tenne valamit. A 
buszmegállókat viszont áthe-
lyezné az állomás előtti tér-
ről a sínek túloldalára, ahol 
bőven lenne számukra hely. 
Az aluljáróval kapcsolatosan 
igen ildomos jelzőt használt 
azokhoz képest, melyeket mi 
hallottunk a lépcsőkön a bi-
ciklivel, babakocsival, bőrön-
dökkel közlekedőktől.
 Ennek orvoslására azon-
ban már nem volt merszünk 
elkölthető összeget felajánla-
ni, ha még oly virtuális volt 
is az a pénz…

Koblencz Zsuzsa

Gábor, a taxis  

Plavecz 
Andrásné  

  Kövesi Lajos, 
kocsmáros

  Molnárné
Virág Erika, 
védőnő

KözcéloK
Mire költene az utca embere?

 Polgár Andrásné, nyug-
díjas pedagógus
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szabadidő
Szánkódombi egyenlőség
Ha csak fél centis hólepel terül a tájra, a gyerekek máris 
elkezdenek zsizsegni a Kistó melletti szánkódombon.

Akadnak délutánok és 
esték, amikor akkora 
a le- és felmenő forga-

lom a Kistó melletti dombon, 
hogy súlyos karamboloktól 
lehet tartani, de valahogy 
mindig minden megoldódik. 
Tegnap este is csak két koc-
canás esett. Egyiket a domb-
tetőn álló apuka tette helyre 
a következőképpen.
 – Karcsika, hát hülye vagy, 
nem bírod megállni, hogy 
megvárd, amíg az előtted 
levő rendesen leér?!
 És Karcsika ettől kezdve 
mindig megvárta.
 – Nekirontottál a sípcson-
tomnak! – korholta a másik 
esetben egy ifjú a mellette 
ródlijával esetlenkedő lány-
kát, aki nem győzött bocsá-
natot kérni, így ez az ügy is 
elintéződött békésen.
 Egészen aprók szágulda-
nak innen lefelé a szánkón 
a papa ölének biztonságába 
fészkelve magukat, miköz-
ben szemlátomást a papa az, 
akit e száguldás mérhetetle-
nül elragadtat.
 Óvodások siklanak gya-
korlottan, pedig a lejtő estére 
már olyan jeges, hogy szikrá-
kat vet a ródli talpa. Kisis-
kolások – akiket különben a 
számítógép előtt nem lehet-
ne zavarba hozni semmivel – 
kétségbeesett tehetetlenség-
gel veszik tudomásul, hogy 
a szánkó madzagjával nem 
tudnak mit kezdeni. Mindig 
a talp alá kerül. Őket azután 
a nagypapa megerősödött ön-
bizalommal tanítgatja a szán-
kózás alapvető ismereteire.

 A domb melletti utca szé-
lén autók parkolnak: a távo-
labbi városrészekből kocsival 
érkeznek a családok. Ha az 
ember már jó ideje él ebben a 
városban, óhatatlanul eszébe 
jutnak azok az idők, amikor, 
teszem azt, a Tompa Mihály 
utcából az ezermester Kisvá-
ri Jani bácsi által gyártott 
vasszánkók mellett menetelt 
a gyerekcsapat – igazságosan 
beosztva, ki mikor ül fel és 
mennyi ideig köteles húzni a 
másikat – egészen az agyag-
bányáig. Ahol olyan nyaktö-
rő meredélyeken zúdult alá, 
hogy nem is bírta volna más 
eszköz, csakis a vasszánkó. 
Aminek ugyan súlya is volt 
rendesen, mégis, estig bírta 
a csapat, s még arra is ma-
radt ereje, hogy szépen ha-
zagyalogoljon.
 Mindazonáltal nincs abban 
semmi rossz, hogy a szánkó-
dombi erőfeszítésben megfá-
radt Zsoltit egy termosz forró 
tea várja a nádas közelében 
parkoló kocsiban. Még azok 
sem találnak ebben kivetni-
valót, akiknek se szánkója, 
se műanyag csuszkája nin-
csen, minekutána szemetes 
zsákon csúsznak lefelé, bol-
dogan sikongatva. Elvégre a 
szemetes zsákot fölfelé vinni 
is sokkal egyszerűbb.
 A szánkótlan szánkózás 
láttán azért a mellettem 
ácsorgó nagypapa megkér-
di, emlékszem-e Móra Fe-
rencnek a szánkózásról írott 
tárcájára. S hogy nemmel fe-
lelek – elhatározva, hogy ha-
zaérve elolvasom – elmeséli 

a két falusi kisgyerek tör-
ténetét, akik a bíró fiainak 
szánkója előtt addig szolgál-
tak húzóként, amíg elhatá-
rozták, hogy ha az elegáns 
szánkóba soha nem  nyer-
hetnek bebocsáttatást, hát 
csinálnak maguknak egyet. 
Szenesládából, lécekből, ma-
dzagból eszkábálták a maguk 
eszközét, ami olyan otromba 
lett, hogy a szánkódombon 
nem mertek vele mutatkoz-
ni, inkább kigyalogoltak vele 
a falu szélére. Ott azonban 
egy öreg koldusasszony jeges 
viskójával találták szemben 
magukat, s látva a rettene-
tes szükséget, összeaprítot-
ták tüzelőnek a szánkójukat, 
anélkül, hogy csak egyszer is 
ráültek volna.
 Ezután már csak csönd-
ben néztük, amint a domb-
ról, szépen betartva a köve-
tési távolságot, zúgnak lefelé 
a ródlik, szánkók, csuszkák 
és szemetes zsákok.

KoZsu

„Akadnak 
délutánok és 
esték, ami-

kor akkora a 
le- és felme-
nő forgalom 
a Kistó mel-

letti dombon, 
hogy súlyos 

karambolok-
tól lehet tar-
tani, de vala-
hogy mindig 
minden meg-

oldódik.”

 Szánom, de 
nem bánom

Munkavállalásra is alkalmas 
(3 nyelvű) oklevelet adó 

MASSZŐR- 
TANFOLYAM 

indul 
Monoron 2011. február 9-én,    Budapesten február. 12-én. 
Ára: 45.000 Ft (részletfizetés)      Telefon: 06-30/ 302-1487

(Cégj. szám: 02-09-075471) Minden akciónk kizárólag
a kupon fizetés előtti
átadásával érvényes!

A részletekért fordítson!

Pestlőrincen, 

06-30/467-7216

a Lőrinc Centerrel szemben az 
üllői úton 100 m2-es családi 
ház 150 öles telken, autóbe-
állási lehetőséggel, felújított 
állapotban 80 000 Ft+rezsiért 
kiadó akár vállalkozás, iroda 
céljára is. 
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a legelsőK
Ötvenöt éve érettségiztek Monoron
2011-ben évfordulót ünnepel a József Attila Gimnázium. 60 évvel ezelőtt, 1951-ben 
indult Monoron a középiskolai oktatás. A JAG történetének első lépése az volt, 
amikor Fülöpp Lorándot – az Ady Úti Általános Iskola akkori igazgatóját – azzal 
bízta meg a járási tanács, hogy szervezze meg intézményében egy közgazdasági 
középiskola működésének feltételeit. Néhány hét múlva már be is fejeződött a 
beiskolázás; két osztály alakult, 75 tanulóval és a szükséges új tanárokkal.

Hirdetés

„Meséltek ar-
ról, hogy a 
pedellus – 

Zsákai Jenő 
bácsi – ho-

gyan segített 
szenes kan-
nában be-
csempész-
ni a matek 
dolgoza-

tok puskáit.”

RIXIcipőbolt
február 2-ával a Kiss Ernő utcai 
festékbolt mellé költözik. 
Új kibővített árukészlettel! 
Férfi, női, gyermek ruházat elérhető áron! 

Jelenlegi üzletében jan. 31-ig minden áru 

50% kedvezménnyel kapható!

Október közepén ennek 
az egykori – ötven-
öt éve érettségizett 

– évfolyamnak a képvise-
lői találkoztak a monori 
Strázsa-hegy egy hangula-
tos pincéjében. Húszan jöt-
tek össze a kezdő osztályból: 
Monorról, Pilisről, Pestről, 
Üllőről, Gyömrőről és Ceg-
lédről. Tizennyolc hölgy és 
két férfiú. 1995-ben érettsé-
giztek az akkor Közgazdasági 
Technikumnak nevezett is-
kolájuk mezőgazdasági tago-
zatán, ami akkor már Oláh 
István igazgatósága alatt 
működött.
 A lányosztály osztályfő-
nöke induláskor Várkonyi 
Magdolna, a végén pedig 
Dobossy László volt; a fi-
úknál pedig dr. Bajcsy Klá-
ra illetve Szalay István. Az 
érettségi találkozók szokásos 
derűs nosztalgiázása közben 
időnként kikerülhetetlenül 
felidéződtek az 50-es évek 
történelmének fájóbb pilla-
natai is. Például az, hogy a 
lírai felolvasásai miatt kü-
lönösen kedvelt Bajcsy Klá-
ra (aki egyébként unokahú-
ga volt Bajcsy-Zsilinszky 
Endrének) csak az osztá-
lya érettségizésekor árulta 
el, hogy jó ideig azért nem 
láthatták, mert a hatalom 
Kistarcsára kényszerítette. 
Szalay Istvánt pedig – aki-
nek oroszórája szigorától 
mindig tartottak – három 

éve temették el Lőrincen… A 
szeretett Gútay Karcsi bá-
csit pedig (aki Kovács And-
rás híres „Staféta” című film-
jében is beszélt a Gimnázium 
történetéről) már 1994-ben, 
Üllőn… 
 Természetesen azonban a 
kedves emlékek jóleső felele-
venítéséé volt a főszerep.
 Meséltek arról, hogy Botlik 
néni milyen legendás men-
zás volt; hogy a pedellus – 
Zsákai Jenő bácsi – hogyan 
segített szenes kannában be-
csempészni a matek dolgoza-
tok puskáit; hogy kijártak 
Tete-pusztára számháborúz-
ni; hogy hogyan parodizál-
ták tanáraikat, akiknek mi-
lyen emlékezetes mondásaik, 
elszólásaik, szokásaik voltak. 
Nem felejtették el, hogy Haj-
dú Jánosné (Kabocsai Zsu-
zsanna) – ennek a találko-
zónak az egyik főszervezője 
– matematika versenyt nyert. 
Hogy tudományos munka-

társ került ki közülük, il-
letve az egykori Szárazhe-
gyi Gazdaság főkönyvelője. 
Hogy a lányok röplabdáztak, 
a fiúk meg fociztak. Hogy 
Baranyi Ferenc és Borsányi 
János mesélt az operáról. 
Hogy Dobossy László mit 
tanított az énekkaron. Hogy 
Magócsi Mária milyen szé-
pen énekelt…
 Jó érzés volt látni, hogy 
az evés-ivás után maguk is 
dalra fakadtak, korukat meg-
hazudtoló energiával tolmá-
csolva a „Már minálunk ba-
bám…” és a „Vékony héja…” 
mulatónótákat. A leginkább 
pedig akkor élénkültek fel, 
amikor egymás szavába vág-
va, büszkélkedve sorolták, 
hogy hány gyermekük, illetve 
mennyi unokájuk járt vagy 
még jár abba a gimnázium-
ba, amit már ők is nagyon 
szerettek, és azóta – örömük-
re – az még szebb lett.

– Bolcsó –

 Vidám nosz-
talgia a pincében

Ebédeljen nálunk vasárnap is! Vá-
lasztható vasárnapi menü: levesek: 

húsleves, tárkonyos raguleves; 
Főételek: pulyka cordon blue 

választható körettel, hortobányi 
húsos palacsinta, marhapörkölt 
választható körettel, rántott hal 

párolt zöldkörettel. A 850 forintos 
menü tartalmazza a desszert és 
egy pohár üdítő vagy sör árát is!

Aki nálunk rendezi esküvői 
vacsoráját, az a házasságkötő 

termet terembérleti díj 
nélkül veheti igénybe.

Aki belépőjegyet vásárol 
Eperjes Károly előadói estjére, 

azt január 22-én, az előadás után 
vendégül látjuk egy desszertre!

Rendeljen hidegtálat 
már 1500 forinttól fejenként!

Kettő, étlapról rendelt főétel 
mellé egy palack monori bort 

adunk ajándékba.

Reggelizzen nálunk és 
megajándékozzuk egy kávéval!

Helyben készült húspogá-
csával kínált hamburger-
különlegességeink mellé 

a hasábburgonyát öntöttel 
ajándékba adjuk januárban. 

Kettőt �zet, hármat kap!
Rendelje meg a második 
korsó sörét, és mi egyből 
kettőt hozunk ki Önnek!

A kuponok január 
hónapban több alkalommal 

is felhasználhatók!
Az akció időpontjáért lapozzon vissza!

NYÍLÁSZÁRÓ CENTER

Non-stop hívható telefonszám:
06-30/9-344-654  

www.nyilaszarocenter.hu

5 kamrás aluplast pro�lból 1.0 W/m2 K 
hőátbocsátási tényezővel 5+2 év garanciával.

  150x150 bukó-nyíló  . . . . . . . . . . . . . .26 800 Ft

  120x150 bukó-nyíló  . . . . . . . . . . . . . .23 600 Ft

  180x150 kétszárnyú bukó-nyíló . . .39 900 Ft

Az ország egész területén!

Teljes körű kivitelezési munkák helyreállítással!  
NYÍLÁSZÁRÓ AKCIÓ!

NYÍLÁSZÁRÓCSERE ELŐTT ÁLL?
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Hirdetés

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

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

Másolók, nyomtatók,
kellékanyagok
Színes és � (A3-as is) 
nyomtatás, másolás. 

Laminálás, spirálozás, faxolás. 

www.tonervaros.hu

A pályázat egyrészt hat-
hatós, kreatív mód-
szerekkel kíván fellép-

ni az alkoholizmus terjedése 
ellen, másrészt a felnőttko-
ri kulturált alkoholfogyasz-
tásra neveli a programban 
résztvevőket.
 E programsorozat legutóbbi 
találkozójára utaztak novem-
beren a monori gimnazisták 
Mülheim an der Ruhrba, ahol 
német, belga és olasz diáktár-
saikkal vitatták meg (elsősor-
ban francia munkahelyeken) 
az erre az időpontra kijelölt 
feladatok tapasztalatait.
 Comenius – a kiváló ma-
gyar származású cseh-morva 
pedagógus, a modern okta-
tási rendszer egyik Európa-
szerte elismert szaktekintélye 
– 1650 és 1654 között taní-
tott a híres-neves Sárospa-
taki Kollégiumban. Emlékét 
ma ott iskolamúzeum őrzi. A 
JAG-os középiskolások is ol-
vashattak arról, hogy az egy-
kori pataki diákoknak a men-
zán – ebéd után – egy pohár 
bor is járt. Akkor ez hozzá-
tartozott az egészséges étke-
zéshez. És manapság is egy-
re többször hallhatjuk, hogy 
ez a mértékkel (!) fogyasztott 
ital egészségesebb a cukrozott 
szénsavas üdítőknél. Hagyo-
mányaink és napi aktualitása-
ink is indokolttá és hasznossá 
tehetik e pályázat témájával 
való foglalkozást.
 2009 novemberében Mo-
noron indult e program, ahol 
egyeztető, felmérő, munka-
rend és programkészítő ta-
nácskozáson vettek részt a 
négy ország öt iskolájának 
tanárai. 2010 februárjában 

Lapunk olvasói már értesülhettek róla, hogy a József Attila Gimnázium 
bekapcsolódott az Európai Unió Comenius Programjának Tempus 
Közalapítványa által kiírt kétéves projektjébe. A nemzetközi pályázat európai 
kampány keretében vizsgálja „Az iskola és az alkoholizmus” kapcsolatát.

oKTaTás
Comeniusszal Mülheimben

a belgiumi Mouscron város, 
májusban pedig az itáliai 
Pordenone volt a pályázat-
ban résztvevő diákok és fel-
készítő tanáraik vendéglátó-
ja. Megismertették egymást 
nemzeti italaikkal és kiala-
kult fogyasztási szokásaik-
kal. Amellett, hogy az alko-
holszármazékok készítésének 
folyamatát is megtanulhat-
ták és láthatták, irodalmi és 
képzőművészeti pályázatok, 
egészségügyi előadások kap-
csán is sokat megtudhattak 
hatásukról.
 2010 novemberében Német-
ország volt a soros találkozó 
helyszíne. A három 13.A-s 
(nyelvi osztályos) fiú (Nagy 
Péter, Félix Péter és Szabó 
Attila) és a 12.C-s Erdély Szil-
via – a két felkészítő – kísérő 
tanárnővel (Turáni Katalin-
nal és Bolcsó Gusztávnéval) 
repülőgépen érkeztek Düssel-
dorfba. A diákok nagyon él-
vezték, hogy – a Skytrainnel 
– függőpályán suhantak a 
repülőtérről a vasútállomás-
ra, ahonnan az úticéljukhoz, 
Mülheimbe jutottak. Ott a he-
lyi Karl Ziegler Gymnazium 
fogadta őket. Bemutatták fél-
éves munkájuk eredményét, 
118 diából álló vetítéssel, ami-
ben irodalom, filozófia, ze-
nei anyag is be volt építve, a 
témához kapcsolódóan. Sok 
monori diák indult az alko-
holizmusellenes plakátpályá-
zaton. A négy legjobbat vitték 
és állították ki ott, amelyek 
közül Miklós Bernadett (12. 
G) és Keztyűs Noémi Bog-
lárka  (13.A) munkája má-
sodik helyezést és pénzjutal-
mat nyert.

 Mint minden alkalommal, 
most is élményt jelentett a 
városnézés. Nagyon érdekes 
volt például Oberhausen ke-
rület egykori híres nagy gáz-
tározójának megtekintése, 
ahol jelenleg már kiállítások 
vannak. Most éppen a Nap-
rendszer volt a téma, ami-
nek kapcsán ott látható a 
világ legnagyobb és legki-
dolgozottabb holdmakettje. 
De voltak például a buda-
pesti Tropikáriumhoz ha-
sonló SeaLife-ban is. A sza-
badidő eltöltése során is az 
idegen nyelvek gyakorlása 
volt talán a legfontosabb és 
leghasznosabb. Szabó Atti-
la így írt erről útinaplójá-
ban: „19 órakor egy török 
étteremben ettünk Német-
országban, az angol nyelven 
jól beszélő olaszokkal, mi-
közben belgák a szomszéd 

asztalnál társalogtak fran-
cia nyelven; és a végén már 
jó magam sem tudtam, hogy 
milyen nyelven is beszélek.”
 A csoportok tanár veze-
tői közben megbeszélték, 
hogy februárban a toscanai 
Pratoban találkoznak, ahol 
rendszerezik az eddigi ta-
pasztalatokat; végül pedig 
májusban, Belgiumban zá-
rul majd e projekt. Turáni 
tanárnő megköszönte diák-
jaink munkáját, hozzátéve, 
hogy: „Mindenképpen büsz-
kék vagyunk nyelvtudásuk-
ra, intelligenciájukra.”
 A hazautazás a vártnál iz-
galmasabbra sikerült. Az eső 
szakadt Düsseldorfban, a gép 
indulása több mint egy órát 
késett, a kifutópálya csúszott, 
még légörvénybe is kerültek. 
Egy váratlan élmény még-
is kárpótolhatta még diák-
jainkat. Nagy örömmel fe-
dezték fel, hogy egy gépen 
utaztak haza Ördög Nóri-
val – az X-Faktor műsorve-
zetőjével –, aki a produkció 
német változatának adását 
nézte meg éppen, tapaszta-
latszerzésként…

Bolcsó Gusztáv

 Keztyűs 
Boglárka…

 …és Mik-
lós Bernadett dí-
jazott plakátja

LivEnn kreatív 

hobbi 
k é z m ű v e s b o l t b a n

MONOR, 
Ady E. u. 17. 
Az Egészségháznál

        
        

Kedvezményekkel teli 

        
      b

oldog új évet kívánunk!

Péntek: 9 - 18-ig, 
szombat: 9 - 13 óráig
Webáruházunk hamarosan elérhető 

a www.kreativhobbi.eu címen.

ÚJ NYITVA TARTÁS a
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zsaRUK
Év végi nagy futások
Ki ne irigyelné azokat a sportolókat, akik versenyeken 
száguldva akadályok felett repülnek át, és a végén 
boldogan, kimerülve szakítják át a célszalagot. A közönség 
őrjöngve biztatja az atlétákat, a kamerák kereszttüzében 
minden mozdulatukat elemezhetik a kommentátorok és a 
tévénézők, néha milliók izgulnak egyetlen ember sikeréért. 

Hirdetés

Azok a sikerek, me-
lyeket nem lát sen-
ki, mintha meg se 

történnének, mégis annak, 
aki elérte, annak akkor – és 
abban a pillanatban – maga 
a világ.

Esti akadályfutás

Elmúlt már karácsony, de 
még nem érkezett el az év 
vége, mikor az Ady utca 
egyik lakója este fél hét felé 
kiment az udvarra tenni-
venni. Sötét volt, hideg és 
hó mindenütt, de viszony-
lag csendes a környék, ezért 
rögtön feltűnt, hogy a szom-
széd házban, ahol aznap nem 
tartózkodott senki, valaki zö-
rög az udvaron. A helyi lakos 
átnézett a szomszédba, ahol 
meglátta szorgalmas honfi-
társunkat, aki az udvaron 
pakolta össze azokat a holmi-
kat, melyeket vinni akart. A 
szomszéd aggódóan, de némi 
feltörekvő méreggel megkér-
dezte a pakolóst, hogy ugyan 
mit csinál. A pakolós némi 
tartózkodással, de egészsé-
ges lélekjelenléttel közölte, 
hogy eltévedt. Nos, mivel 
Monor nem az orosz tajga 
és nem a dél-amerikai eső-
erdő, ezért a szomszéd fenn-
tartással élt és rögvest szólt 
a házszomszédjának, akivel 
megpróbálták megfogni az 
eltévedt pakolóst. Látván, 
hogy az eltévedős mese nem 

jött be, a tolvaj rögvest fu-
tásnak eredt az udvaron, a 
két lakó viszont igyekezett az 
utcáról a nyomában marad-
ni. A szomszédok által mon-
dottakat nem írom le, mert 
az új médiatörvény bezúzná 
az újság valamennyi példá-
nyát, ám mindenki, aki nem 
apácazárdában töltötte az el-
múlt éveket, ízlés szerint el-
képzelheti a fagyos estében 
röpködő szavakat. A pako-
lósan eltévedt hazánkfia vi-
szont a kerítéseken kezdett 
röpködni szerény, de adre-
nalin által feljavított tehet-
sége szerint. Átugrotta az 
első kerítést, így egy elha-
nyagolt kertbe jutott, ahol 
gyorsan leküzdötte az aka-
dályokat. A következő kerí-
tést lendületből átugrotta, 
ahol az első kellemetlen meg-
lepetés várta, ugyanis a kerí-
tésen belül egy másik kerítés 
is volt, melyen szebb időkben 
az uborka futkározott lelke-
sen. A fickó úgy fennakadt, 
mint légy a pókhálón, a le-
vegő nagy szusszanással tá-
vozott meggyötört tüdejéből 
és néhány pillanatig úgy ló-
gott a madzagokon, mintha a 
Gyűrűk urában szereplő ba-
nyapók kapta volna el. Ekkor 
– rémületére – egy hatalmas 
fekete árny száguldott feléje, 
a ház labradora. A kutyafaj-
táról tudni kell, hogy alap-
vetően játékos és kedves jó-
szág, talán ez az egy volt a 

kivétel, ő hangos, őrjöngő és 
mély ugatással jelezte, hogy 
jelenleg ő a főnök, és felet-
tébb szereti az emberhúst. 
Nos, a tolvajjelölt a kétség-
beeséstől új lendületet véve 
gondolkodás nélkül szakítot-
ta le magát a hálóról és ve-
tette bele magát a sűrű tuja-
sorba, majd ismét egy kerítés 
következett, és egy gondozott 
kert, melyen átszáguldva a 
következő telekre jutott. Itt 
viszont egy hatalmas bernát-
hegyi próbálta meg leszedni 
a nadrágját, ezért szárnyra 
kapva suhant át a további 
kerteken. A két szomszéd 
ugyan javasolta, hogy áll-
jon meg, és beszélgessenek, 
ő mégis eltűnt a karácsonyi 
világítások villogó fényében. 
Nem tudjuk meg tehát soha, 
hogy ki lehetett az esti ker-
tek kósza lelke, de hogy a 
lábát a környékre se teszi 
be többé, ezt joggal feltéte-
lezhetjük.

Ámokfutás delíriumban

Az ámokfutást ugyan mi a 
német nyelvből vettük át, ám 
valójában a malájok nevezték 
így azokat, akik veszélyes, 
kártékony és törvényellenes 
tevékenységüket megállítha-
tatlanul folytatták. Nos, a 
helyi zsaruk decemberben 
találkoztak egy ilyen fiatal-
emberrel, akire szépen illik az 
ámokfutó megjelölés. A fővá-
rosban kezdte áldatlan tevé-
kenységét, ahol kábítószertől 
betépve brutálisan kirabolt 
egy nőt, majd holmijait, ira-
tait magához véve hazauta-
zott. Monorra. Itt kisétált 
a Földváry tanyára, ahol – 
még mindig pörögve – úgy 
gondolta, hogy autóval megy 
tovább. Megpróbált elkötni 
egy kocsit, de a tulajdonos 

észrevette, ekkor dulakodni 
kezdtek, ennek során a tulaj-
donos megsérült. A fiatalem-
ber vágtatott tovább az őrült 
éjszakán, és nemsokára már 
a vasútállomáson jelent meg, 
ahol ismét egy kocsit akart 
ellopni, ám ekkor már a rend-
őrök is megérkeztek. A kék 
csapat tagjai kissé morcosan 
szedték ki az autóból, amely-
lyel már majdnem el tudott 
hajtani. Mivel még nála vol-
tak a kirabolt nő iratai, ezért 
sok tagadnivaló nem volt, a 
három bűncselekményt rö-
videsen a bíróság fogja gór-
cső alá venni. Az erkölcs, a 
társadalmi norma tehát átél-
hette a katarzist, a bűnös el-
nyeri büntetését, de szocioló-
giai és lélektani szempontból 
érdemes lenne tovább vizs-
gálni az ügyet. Hogy jutott 
el idáig a fiatalember, és hol 
van az a határ, melyet elér 
a társadalom, hol lesz az a 
pont, amikor az önvédelem 
gátat vesztett lázadássá fa-
jul? Vajon az emberekben 
feltámad-e a düh egyszer és 
elvesztik-e a jogi útvesztők-
be vetett bizalmat? Kérdé-
sek, melyekre csak az idő 
ad választ, de remélhetőleg 
nem következik be, hiszen 
az erőszak erőszakot szül. 
A békéhez viszont az kell, 
hogy nőjön az emberek biz-
tonságérzete, a bűnösök pe-
dig mind elnyerjék méltó és 
szigorú büntetésüket. De-
magógia ez? Lehet, de a de-
magógia mögött sokszor ott 
az igazság.

Kitörő betörő

Lehet, hogy furcsa a cím, 
de néhány sorral lejjebb iga-
zolódik majd valóságtartal-
ma. Van városunkban egy 
üzem, melynek természete-

„Nem tud-
juk meg te-

hát soha, 
hogy ki le-

hetett az esti 
kertek kó-

sza lelke, de 
hogy a lábát 

a környék-
re se teszi be 

többé, ezt 
joggal felté-
telezhetjük.”

HOBBI KUCKÓ
KREATÍV HOBBI ÉS DEKORÁCIÓS BOLT

ÜZLETÜNKBEN KREATÍV PAPÍR-, FA-, ÜVEG- ÉS 
CSERÉPÁRUK, HOBBIFESTÉKEK, RAGASZTÓK,  
SZALVÉTATECHNIKA ALAPANYAGOK, TERMÉSEK, 
KOSZORÚALAPOK, GIPSZFIGURÁK, GYÖNGYÖK, 
MŰVÉSZKELLÉKEK KAPHATÓK.

MONOR, PETŐFI SÁNDOR U. 8. (A SZOLGÁLTATÓ HÁZBAN)

NYITVA: H-P: 10-17, SZO: 8-12

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

Monor, Piac tér 16.
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Kékhírek

sen alkalmazottai vannak, 
mint bármely más üzem-
nek. Különféle tészták ké-
szülnek ott, zajlanak a min-
dennapok, van bevétel, van 
adózott jövedelem, hiszen 
az adó teszi lehetővé, hogy 
azok, akik nem adóznak, 
mégis fenn tudják tartani 
magukat. Vannak gépek, 
mert ezek teszik lehetővé a 
hatékony munkát, és vannak 
járművek, mivel az árut el 
kell szállítani oda, ahol nincs 
tészta, mert ez a piacgaz-
daság lényege. Örök körfor-
gás, melynek fontos tartozé-
ka egy Citroen gépkocsi. A 
cég akkor került a rendőrség 
látókörébe, mikor a jelzett 
autó eltűnik a telephelyről. 
Nem bonyolítom a történe-
tet, lényeg, hogy a nyomo-
zás rövidesen eredményre 
vezetett, a kocsi megkerült 
a Dunántúlon és az is kide-
rült, hogy az egyik alkalma-
zott volt a tolvaj. Később be-
vallotta, hogy átmászott a 
kerítésen, de rájött, hogy a 
kocsit macerás lenne ugyan-
ezzel a módszerrel elvinni, 
ezért lefeszítette a nagyka-
puról a belső lakatot és így 
jutott ki a való világba. Ő 
tehát az a betörő, aki ki-
tört, tehát a cím így nyer 
igazolást. 

Tavalyi eredmények

Természetesen a monori 
rendőrök ebben az évben 
is töretlen erővel próbálják 
nyomon követni a változáso-
kat és a feltörekvő bűnözést, 
de híreink még az elmúlt esz-
tendőhöz kapcsolódnak. Szá-
mos felderítés szerepel majd 
az év eleji statisztikákban, 
köztük az a hét pincefeltörés 
is, amelynek elkövetőit és or-
gazdáit lefülelték a nyomo-
zók. A Strázsahegy mindig 
kedvelt helye a fosztogatók-
nak, de szerencsére jó részük 
lakat alá is kerül. Persze ez 

nem tart vissza senkit at-
tól, hogy újra és újra pincé-
ket törjön fel, ezért érdemes 
biztonsági berendezéseket 
felszerelni.
 A másik sorozat egy he-
lyi fiatalhoz köthető, aki 
már dobált meg nyolcvan 
éves nénit kővel, bizonyít-
va bátorságát és rátermett-
ségét. Lopott bronzot, rezet, 
betört, rabolt, pedig halá-
los betegsége arra inthetné, 
hogy jobban gazdálkodjon 
az idejével. Jelenleg három 
zöldséges üzlet feltörése, egy 
telefonos bolt és egy kocs-
ma kifosztása terheli korom-
fekete lelkét. Jellemző, hogy 
balhéinak javarészét felde-
rítik, tehát elmondhatjuk, 
hogy amilyen szorgalmas, 
olyan tehetségtelen is eb-
ben a műfajban.

Gondolatok a kameráról

A Gemini Televízió adásai-
ból és a Strázsa újság olda-
lairól már tájékozódhattak 
arról, hogy városunkban ösz-
szesen harmincnégy kame-
ra fogja életünket figyelni, 
és ebből tizenhat már szol-

gálatba is állt. Kiváló képet 
biztosítanak akár ezer mé-
terről is, tehát jobb ügyelni 
arra, hogy mikor és hogyan 
viselkedünk az utcán, mert 
rendőrségre beérkező képe-
ket folyamatosan figyeli egy 
zsaru. Ne adjunk hát neki 
okot a vigyorgásra vagy a 
jegyzetelésre. Hogy az öt-
let jó volt és bevált, igazolja 
az is, hogy a helyi bűnözők 
panaszkodnak és kezdenek 
kiszorulni azokra a terüle-
tekre, ahol nincsenek még 
vizuális eszközök telepítve. 
Számukra rossz hír, hogy a 
többi kamerát is hamarosan 
felszerelik, tehát még nehe-
zebbé válik a dolguk.
 A kamerák már segítsé-
get is nyújtottak a felderí-
tésben, hiszen egy rablás-
nál a rendszer segítségével 
azonosították az elkövető-
ket. A kamerarendszernek 
vannak ellenzői, és termé-
szetesen vannak olyanok is, 
akik attól tartanak, hogy 
arra fogják használni, hogy 
szabálysértéseket rögzítse-
nek és bírságoljanak. Erre 
egyébként már akadnak je-
lek, tehát a félelem igazo-
lódni látszik, de hazánkban 
annyi minden érdekes dolog 
történik, hogy ez az apróság 
csak csepp a tengerben.
 Végül egy érdekesség: 
2010 utolsó és 2011 első bűn-
cselekménye lopás volt. Ta-
valy szilveszterkor egy ház 
udvaráról loptak el fém hol-
mikat és szerszámokat, ja-
nuár elsején pedig egy au-
tót loptak el egy ház elől, 
ahol ünnepelték az újévet. 
Nos, remélem, mindenkinek 
tartalmas, sikeres és ered-
ményes lesz 2011, kivéve 
azokat, akik másnak kárt, 
bánatot, sérelmet akarnak 
okozni, legyenek akár poli-
tikusok, akár bűnözők, bár 
igaz, hogy néha ez a két ka-
tegória összemosódik.

Sipos Tamás

 „Mint az 
őrült, ki letép-
te láncát”
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„A kamerák 
már segítsé-
get is nyúj-
tottak a fel-
derítésben, 
hiszen egy 
rablásnál a 
rendszer se-
gítségével 

azonosítot-
ták az elkö-

vetőket.”

Hirdetés

Kattints rá, Nagyi!
Önök is többször hívják 
unokáikat segíteni, ha 
valamit meg szeretnének 
nézni az interneten? Bosz-
szankodnak azon, hogy 
nem tudják mit is jelent 
az, hogy „további infor-
máció: www. ... .hu”? Ér-
zik annak a hiányát, hogy 
külföldön lévő hozzátar-
tozóikkal, más települé-
sen élő barátaikkal nem 
tudnak gyorsan, ingyen 
levelet váltani, képet kül-
deni, esetleg beszélget-
ni? Szeretnének önállóan 
vásárolni a netről? Fo-
gadni különböző sport-
versenyekre, új receptet 
letölteni, vagy csak in-
formációkat, pletykákat 
olvasni, esetleg hivatalos 
ügyeiket, sorbanállás nél-
kül, otthonról intézni?
 Akkor jöjjenek el hoz-
zánk, teljesen kezdő, kizá-
rólag nyugdíjasoknak szer-
vezett internethasználatot 
és levezést okító képzé-
sünkre! 
 Kezdő tanfolyam: 5x2 
óra, majd igény szerint 
folytatható. A tanfolyam 
díja: 500 Ft/óra, melyet 
a jelentkezéskor vagy leg-
később az első foglalkozá-
son kell befizetni. 
 Tanfolyamaink folya-
matosan, egész évben in-
dulnak.
 Helyszín: a Vigadó kor-
szerű, új számítógépek-
kel felszerelt első emeleti 
számítógépes oktatóter-
me. Monor, Kossuth L. 
u. 65-67.
 Jelentkezni a helyszí-
nen, vagy a 29/413-212 
telefonszámon lehet.

Vigadó Nonprofit Kft.

epulettervezo.hu  +36 30 496 3477
Monor, Alkotmány u. 35.
 2010-ben a hirdetés felmutatójának 
25% kedvezmény a tervezési díjból!

25 év tapasztalat
Szőnyi László
okl. építészmérnök

Épülettervezés -energetikaPéter János
 gyógymasszőr
06-30/657-7349  

Móricz Zsigmond u. 18.  
Fodrászat Kozmetikában

20 perces masszázs . . . . 1.400 Ft
30 perces masszázs . . . . 2.000 Ft
40 perces masszázs . . . . 2.500 Ft
60 perces masszázs . . . . 3.400 Ft
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Helytörténet

Hirdetés

Ipartestületi elnöknek a kézműves társadalom köztiszteletben álló 
polgárát választották meg, akik többnyire a községi elöljáróság 
képviselői voltak. A rendes évi közgyűlés minden évben február 
elején, az elnökválasztás ezt követően márciusban történt. A Pest 
Megyei Levéltár iratai 1895-től mutatják be a monori eseményeket.

visszaTeKinTés

E szerint ipartestületi el-
nök: Retter Mihály asz-
talos 1895, Bekker Mi-

hály asztalos 1896, Gottmayer 
János kalapos 1897–1898, Ka-
kas Gáspár mézesbábos, cu-
korkagyártó és gyertyaöntő 
1899–1900, Lukácsovits Ala-
jos korelnök, asztalos 1901, 
Szücs Zsigmond szíjgyártó 
1902–1903, Sipos László sza-
bó 1904–1907, Pokorny Sán-
dor kőműves 1908, Csizmadia 
István csizmadia 1909–1911, 
Szücs Zsigmond szíjgyártó 
1912–1913, Sipos László sza-
bó 1914–1915.
 A közgyűléseken az ipar-
hatóság képviseltette magát 
hatósági biztos útján. 1896-
ban Szokoly László, 1898-
ban Kovách Miklós, 1900-
ban Skultéty Jenő és Némethy 
Jenő szolgabíró, 1902-ben Ju-
hász Mihály bíró és Torma Ist-
ván, 1903-ban Roskó János, 
1905-ben Vadas Zoltán nevét 
közlik a levéltári jegyzőköny-
vek. 
 Az ipartestületen belül je-
lentős társadalmi életet élt az 
„Iparos ifjúság önképző kör,” 
melynek vezetője 1998-ban 
Sipos László. Színi előadáso-
kat, szüreti mulatságokat ren-
deztek, énekkart alakítottak. 
A testületi elöljáróság a kéré-
süknek megfelelően külön-kü-
lön, alkalmanként engedélyez-

A monoriak viselt dolgai XXXII.  
Ipartestületi élet – (1895–1914)

te az eseményeket. Ez idő tájt 
az ipartestületnek évenként 80 
korona bérleti díjat fizettek.
 1902-ben újabb belső szerke-
zeti átalakulás történt az ipar-
testületben. Kakas Gáspár fel-
vetette az év eleji elöljárósági 
ülésen: „a tekintetes Némethy 
Jenő szolgabíró úr elrendelte, 
hogy az ipartestület helyisé-
gében bort mérni nem szabad, 
hanem iparos körré kell átala-
kítani.” S ezért az alapszabály 
módosítását javasolta. Az alap-
szabály el is készült, mely sze-
rint az ipartestület az irodán 
kívül az összes helyiségeit bér-
be adta a monori iparos olva-
sókörnek, amely ezek haszná-
latáért évi 600 koronát fizetett. 
A megállapodást aláírásával 
is szentesítette Vantulek Pál, 
az iparos olvasókör, valamint 
Szűcs Zsigmond, az ipartestü-
let elnöke.
 Korábban a Monori Kerü-
leti Ipartársulat betegsegélyző 
pénztárt alapított. A kötelező 
biztosítás 1891-ben valósult 
meg. Ekkor törvény mondta 
ki a biztosítás elvét, amely or-
vosi ellátást, táppénzt, temet-
kezési segélyt tett lehetővé. A 
Monor és Vidéke Ipartestület 
erre vonatkozóan 1895-ben sza-
bályzatot készített, melyet a 
Fölművelési, Ipari és Kereske-
delemügyi Minisztérium jóvá-
hagyott. A beteg se gélyző pénz-

tár az i parha tóság ellenőrzése 
alatt állt. A monoriak eseté-
ben a mindenkori járási szol-
gabíró az illetékes hatóság. 
 Az ipartestületi tagok beteg-
ségük esetén az Irgalmas Rend 
Betegápoló Intézetében része-
sültek orvosi ellátásban. Ak-
koriban a betegsegélyző pénz-
tárba minden tag befizetett 16 
fillért, a munkaadó 8 fillért. A 
befizetés után, betegség ese-
tén – amellett, hogy kijárt az 
orvos – részesült gyógyszer, 
napi 1 korona táppénz, halá-
lozás esetén pedig temetkezé-
si segélyben. A fizetés nagysá-
ga a tanoncoknál napi 50 fillér, 
a segédeknél napi 1 korona.
 Az ipartestület méltóságát 
erősítő eseményeket az elöljá-
róság körültekintően előkészí-
tette, megszervezte. Ilyen volt 
többek közt a március 15-i – 
a megyei vezetők látogatását 
fogadó – ünnepség, Kossuth 
Lajos szobrának leleplezése, 
Rákóczi Ferenc hamvainak 
átutaztatása a monori állomá-
son, Lukácsovits Alajos királyi 
kitüntetésének megünneplése 
1911. február 8-án, valamint 
a temetéseken történő részvé-
tel stb.
 Forrás: Pest Megyei Levél-
tár, Bp; Monorkerületi Lapok 
1901–1914

Dr. Dobos György, 
a helytörténeti kör elnöke

Szeretettel várom a Monor FORRÁS SORON 
nyílt ÚJ állatfelszerelési üzletben a régi 
és új vásárlóimat
a vásártérről ismert 
választékkal és 
kiszolgálással!
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Aktuális kínálatunkból: 
- cinke gombóc
- téli magkeverék
- kutya ruhák

Január 13. – Vigadó  
Takaró Mihály irodalom-
történész előadása

Január 15. 18 óra – Vigadó 
Újévi Operett
 
Január 17. – Vigadó galéria
Közös nevező kiállítássorozat 

Január 22. 14 óra – Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek  
Egyesületének összejövetele

Január 22. 18 óra – Vigadó díszterem
Eperjes Károly: Az igazat 
mondd, ne csak a valódit
Zenés, rendhagyó irodalmi est a 
XX. század Istenkereső költőitől.
 
Január 29. 18 óra – Művelődési Ház
Farsangi táncház
A Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület szervezésében.

Február 2. 10 óra – Vigadó díszterem
Filharmónia előadássorozat– Erkel 
és a magyar nemzeti romantika
Közreműködik: Pest Megyei Szimfoni-
kus Zenekar, vezényel: Noseda Tibor.

Információ, jegyrendelés:
06-29-413-212-es telefonszámon, vagy a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen vagy 
a Vigadó honlapján: www.vigadokft.hu.

2011. janUáR

A Vigadó programjai

Dr. Zsombok László képviselő 2011. év első 
félévének fogadóórái 19 órai kezdettel: janu-
ár 17., február 7., március 7., április 11., má-
jus 9., június 6. Helyszín: monori Fidesz-iro-
da (Deák F. u. 2.). A képviselő telefonon és 
e-mailben is várja az észrevételeket: 06-70-
779-3252, laszlo.zsombok@upcmail.hu.

infoRmáció

Képviselői fogadóórák

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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Kultúra

Hirdetés

gobelin
Öröm, művészet és terápia
A kiállításokon, ahol Zsíros Sándorné remekeit bemutatják, a hímzett gobelinképek 
alatt, az alkotó neve mellett azt is feltüntetik, honnan érkezett. Ezeket a cédulákat 
Zsírosné mindig elkéri, s azután otthon őrizgeti. Azt mondja, amikor egy idegen város 
elegáns kiállítóhelyén meglátja a „Monor” feliratot, mindig összeszorul a torka.

„Lakásának 
minden zeg-
zugát kézi-
munkák dí-
szítik ma is. 
Neki ez már 

megszo-
kott látvány, 
csak a láto-
gatónak áll 
el a szava, 

amint az aj-
tón belép.”

2011. január 15-én 10 órától További információ: www.monoriborut.hu

 Művek a 
„trezorból”

Nyíregyházán szégyen-
szemre sírva is fakad-
tam a meghatottság-

tól. Nem tudták, mi bajom 
van, én meg arra gondoltam: 
az ember annyit berzenkedik 
otthon, hogy a szülővárosában 
ez se jó, meg az se. Tőle távol 
kerülve aztán kiderül, meny-
nyire oda van nőve…
 Zsírosné Marika nem tud-
ta, hogy művészi színvona-
lon kézimunkázik. A maga 
örömére készítette mindig 
a hímzéseket – melyeknek 
jó része rokonoknál, isme-
rősöknél kötött ki, ajándék-
képpen – és minden újdon-
ságot kipróbált. A tűfestést 
egy Kárpátaljáról Monorra 
került idős hölgytől leste el, 
pár óra alatt megtanulta.
 Ahogyan visszaemlékszik: 
körülötte a családban min-
den asszony kézimunkázott. 
Édesapja a hajnali háromórás 
vonattal indult munkába an-
nakidején, s az édesanyja – 
aki mindig felkelt hozzá útra 
készíteni – utána már nem 
aludt vissza, bár neki csak ké-
sőbb kellett elindulnia a mag-
gyárba. A közbeeső időt kézi-
munkázással töltötte ki. Nem 
esett nehezére. Ez volt az az 
időszak, amikor függönyeiket 
maguk horgolták, terítőiket 
maguk hímezgették az asszo-
nyok, s a pulóverek, sapkák 
sem az üzletekből kerültek a 
gyerekekre.
 Zsírosné anyósa a vecsési 
háziipari szövetkezet bedol-
gozója volt. Kalocsai hímzé-

seket készítettek, méghozzá 
olyan szépeket, hogy Marika 
elhatározta, hogy ős is csi-
nál ilyet.
 És ez így ment azután. Di-
vatba jött a subázás, a mak-
ramé – ő nyomban megta-
nulta. Nem csak ügyes keze, 
különös érzéke is volt hozzá.
 Lakásának minden zeg-
zugát kézimunkák díszítik 
ma is. Neki ez már megszo-
kott látvány, csak a látoga-
tónak áll el a szava, amint 
az ajtón belép. Akadt olyan 
is, akit annyira lenyűgöztek 
a látottak, hogy indulatosan 
támadt a háziasszonyra:
 – És maga ezt csak úgy ti-
tokban tartja? Mások minden 
apró teljesítményt nagydobra 
vernek, maga meg csak itt a 
négy fal között őrizgeti eze-
ket a kincseket?

 Épp akkoriban hívta meg 
Zsírosnét az a szentesi termé-
szetfestő a kiállítására, akinek 
a képei nyomán Marika a go-
belinjeit készíti, úgyhogy gon-
dolkodóba esett: talán mégis el 
kellene fogadnia a meghívást. 
Volt benne némi félsz, de a zsűri 
– amely nagyítóval vizsgálgatja 
az öltéseket még a mű hátolda-
lán is – elismerése meggyőzte: 
mégis tudhat valamit…
 Különdíjjal tért haza, s ezt 
követően mindenhonnan – leg-
utóbb Vácról – újabb elisme-
résekkel. Most ismét Nyír-
egyházára készül. Egy hónap 
alatt be kell fejeznie a leg-
újabb, nagyméretű munkát, 
de – mint mondja – minden 
ezzel töltött perce öröm. A té-
vét is inkább hallgatja, mint 
nézi, a tű és a hímzőfonal min-
den este a kezében van.

 Ez segítette át élete leg-
válságosabb időszakain: sa-
ját súlyos betegségén és 54 
éves férje váratlan, elfogad-
hatatlannak tetsző halálán. 
 – Volt egy pár hónapos idő-
szak, amikor rá sem tudtam 
nézni a hímzőkészletre. A há-
ziorvosom addig-addig győz-
ködött, bíztatott, hogy újból 
hozzáfogtam a kézimunká-
hoz. Ez lett az én terápiám.
 A nagyméretű, zsűrizett go-
belinek – amelyeknek euróban 
is igen komoly értékük van – 
már nem férnek el a szobák fa-
lán. Szekrények mögül kerül-
nek elő, amikor meg akarjuk 
nézni őket, és ezen a furcsa-
ságon meghökkenve derülünk. 
Marika maga is nevet a bú-
torok mögötti „trezoron”.
 Munkái egyébként pénzt 
még nem hoztak a házhoz. 
Nem is gondolt rá, hogy el-
adja őket, bár úgy gondol-
ja: aki szerint a gobelin, a 
hímzett terítő már nem di-
vat, nem tudja, mit beszél. 
Minden otthonnak megvan a 
maga hangulata, és ez sokfé-
le lehet. Sokan akadnak ma 
is, akik – az iparosodás ko-
rának polgári családjaiban 
élő hölgyekhez hasonlóan – 
gobelinek, hímzések közt ér-
zik jól magukat.
 Bizonyára e régióban sincs 
ez másképp, bár tény, hogy 
Zsírosné Marikánál még senki 
nem kopogtatott, hogy tanítsa 
meg neki a fortélyokat, adja 
át a tapasztalatait. S mivel 
neki fiai vannak, fiú az uno-
ka is, családon belül sem tud-
ja ezt megtenni. Pedig szíve-
sen vállalkozna rá.
 Mostanában pedig – vall-
ja be – van egy nagy álma: 
hogy a környékbeliek is meg-
ismerjék a munkáit, egy „ha-
zai” kiállításon. 

Koblencz Zsuzsa
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Sporthírek

Hirdetés

Kosárlabda, női bajnokság 6. forduló: Monor 
SE – Tatabánya KC 70-53 (14-16, 17-11, 17-
12, 22-14)
 Monor SE: Burján Nóra (21), Mészáros 
Andrea (14), Lovas Evelin (14), Bánkúti 
Dóra (6), Kocsis Ágnes (12/9). Cserék: Fe-
hér Martina (3), Szvitek Lászlóné. Edző: 
Kecsmarik András.
 Az első percekben csapatunk nem találta a 
ritmust, a vendégek pedig hárompontosokkal 
tartották a vezetést. A 9. percben a negye-
dik trojka után 11-16-ra vezetett a látogató. A 
kisszünet előtt Kocsis Ági szórt egy hármast, 
és ezzel átlendültek lányaink a holtponton. A 
13. percben Ági újabb hármasa után már 21-
16-ra vezettünk. Innen fej-fej mellett halad-
tak a felek, míg csapatunk játszott, a TKC 
hármasokkal operált. A 17. percben, immár 
a 7. tripla után 24-25-re ismét a vendégek ve-

Öt év elteltével ismét  
találkozott a bajnokcsapat zettek. Lányaink nem adták fel, és Mészáros 

Andrea, Burján Nóri ellenállhatatlan játéká-
val fordítottak a nagyszünet előtt.
 Remekül indult a második félidő. Csapa-
tunk pillanatok alatt 10 ponttal elhúzott (37-
27). Lovas Evelin is beszállt a pontgyártásba, 
Kocsis Ági újabb tripláját követően pedig már 
48-34-re változott az eredmény a 29. perc-
ben. Egyre jobban fáradtak a Tatabányaiak, 
akiknek ekkor már a hármasok sem sikerül-
tek. A 36. percben Bánkúti pontjaival húsz-
ra nőtt a különbség (63-43). Csapatunk az 
utolsó percben már vastaps közepette alakí-
totta ki a végeredményt. Ismét remekül já-
tékkal, megérdemelten nyertek lányaink!
 A december 20-ra tervezett Monor SE – 
Albertirsa mérkőzés a vendég együttes lemon-
dása miatt elmaradt, a mérkőzést január vé-
gén játsszák le a csapatok.

Öt év elteltével ismét összegyűltek a Monor 
SE NB III-as bajnokságát megnyerő csapa-
tának tagjai. Sokakat távol sodort már az 
élet a helytől és a sportágtól, de erre az al-
kalomra majd mindenki időt tudott szakíta-
ni, bizonyítva, hogy nemcsak focitudásban, 
hanem összetartásban is a legjobbak voltak 
akkoriban – és most is. A találkozót termé-
szetesen egymás közti focimeccsel kezdték, 
majd következett a megérdemelt ünnepi va-
csora. Kellemes hangulatú este volt, ahol 
természetesen előkerültek a nem is oly régi 
nagy csaták, történetek, ugratások is.

Legyűrték a Tatabányát a monori lányok

Vezetik a bajnokságot

Összeállította: Szalai Zsolt

Egy nagyon hosszú, utazásokkal teli féléven 
voltak túl az őszi idény után az U-12 NB I 
Nyugati csoportjában játszó monori fiatalok. 
Nem igérkezett könnyűnek az idei év. Felvál-
lalva a hosszú utazásokat és azt, hogy a hazai 
mérkőzésekre is Felcsútra kellett utaznunk, 
belevágtak az NB I-es kalandba. Szakma-
ilag mindenképpen helyes döntést hoztak 

a csapat vezetői, hiszen játszottak NB II-
es csapatokkal is, így láthatták, hogy óriá-
si a különbség a két osztály között. Előzete-
sen a 3-6. hely megszerzését tűzték ki célul 
30 pont megszerzésével. Ezt a várakozást 
messze felülmúlták, hiszen a megszerzett 38 
ponttal vezetik a táblázatot. Ellenfeleik na-
gyon megerősödtek és tovább erősítenek, így 
nagyon kemény tavaszi szezon elé néznek. 
Az őszi szezon 15 mérkőzéséből 12 győzel-
met arattak, 2 döntetlent értek el és csupán 

egy alkalommal hagyták el vesztesen a já-
tékteret. A csapat szerezte a legtöbb gólt is 
a szezonban, összesen 59-et, míg ők kapták 
a legkevesebbet, csupán 14-et.  A számok is 
mutatják, hogy nem érdemtelenül vezetik a 
bajnokságot. Összességében a gyerekek őszi 
teljesítménye minden dicséretet megérdemel. 
Mindez nem jöhetett volna létre a szülők, a 
felcsúti és monori egyesületek, a szurkolók és 
segítők közreműködése nélkül.

Forrás: www.monorse98.gportal.hu
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Manikűr, pedikűr (benőtt köröm és 
tyúkszem kiszedése), műköröm. Hívd 
Melindát, házhoz megyek! 
Tel.: 06-30/466-6608

Gyulán a Hőforrás üdülőszövetkezetben 
2 hetes üdülési turnusom – 2011. janu-
ár 25-től február 7-ig – 25 000 Ft-ért át-
adom. A lakrész másfél szobás, összkom-
fortos. Tel.: 06-29/411-242

Bontott tetőcserép eladó. 
Tel.: 06-30/606-8565

Tűzifa eladó! Akác guriga 2300 Ft/q, tölgy 
guriga 2100 Ft/q, puha tűzifa 1500 Ft/q, 
hasítás 200 Ft/q. Tel.: 06-30/343-1067

Felső Nyáregyházán 70 m2-es ház eladó. 
Ár: 3 millió Ft. Koszorúkötő-gépek eladók, 
ár: 500 ezer Ft. Tel.: 06-30/347-9659

Könnyűszerkezetes lindab lemez rak-
tár, 50 m2-es, eladó. Ára: 700 000 Ft. 
Tel.: 06-30/347-9659

Szeretettel várom minden kedves régi 
és új vendégemet a Nefrit Szépségsza-
lonban. Babó Szilvia fodrász. Bejelentke-
zés: 06-70/521-1448. Monor, Virág u. 34.

Dohányzás leszoktatás biorezonan ciá val 
Monoron, a piactéren, a Natura boltban. 
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Apróhirdetés

Ajánló

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik 

Péter Csaba 
szeretett fiunk, testvérünk temetésén 
részt vettek, sírjára virágot helyeztek 

el,és osztoztak mély gyászunkban. 
A gyászoló család     

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik szeretett 
édesanyánk, nagymamánk, 

Víg Sándorné, 
született Jeszenszki Etelka 

temetésén megjelentek, az emlékezés 
virágait elhelyezték. Köszönetünket 

fejezzük ki Zsédely doktor úrnak 
lelkiismeretes munkájáért. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

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

Kiemelkedően jó hitel ajánlatok  
a Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

 lakásvásárlásra,
 építésre,
 bővítésre,
 korszerűsítésre és felújításra,
 vagy  szabadfelhasználásra

Itthon vagyunk 
         - értéket 

teremtünk

MONOR TOP lakáshitel 
5.000.000.-Ft  már 42.200.-Ft*-tól
Most értékbecslési díj nélkül!
Kamat: 8,0%       THM: 9,1%
 *A hirdetésben szereplő törlesztő részlet ingatlancélú hitel esetén 
5.000.000.-Ft, 20 éves futamidő mellett érvényes  

A szerkesztőség elérhetőségein
Tel.: 06-30-467-7216, 
Fax: 06-29-412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. 
(a Vigadó első emeletén)
Hirdetések leadása 
minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa 

Hirdetésfelvétel

SZOLÁRIUM 
a monori uszodában

Nyitva: hétköznap 8–21, 
hétvégén 10–21 óráig

Telefonos bejelentkezés:
06 20/454 3826

3 perc: 200 FtAkció!

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

Natura bolt
Ahol az egészség  

polcairól válogathat!

Monor, Piac tér  
06-20-424-3071

   Kínálatunkból:
   Tartósítószer-, színezőanyag-, 

ízfokozó-mentes termékek
   Tofu, szójavirsli, gabona-

szalámik
   Laktózmentes tejföl, növényi  

pástétomok stb.
   Durum, lisztek, -tészták stb.
   Glutétnmentes lisztek,  
tészták stb.

   Pi-víz, lúgosvíz, oxigénes vizek
    Dohányzásról való leszokás

 Fókuszban 
         az egészség!

Várjuk szeretettel  
és szaktanáccsal 

vásárlóinkat!

Figyelje havi, 
negyedéves 
akcióinkat!



Megunta régi arany ékszereit???
Hozza el hozzánk, és mi a  
legmagasabb napi áron beszámítjuk:
14K / 7 500 Ft/gr     új ékszer vásárlása esetén.

 felvásároljuk: 14K / 4 000 Ft/gr

nemesacél ékszerek  Casio órák  faliórák

 nemesacél ékszerek 
 Casio órák 

 faliórák

arany 

ékszer -10%

ezüst 

ékszer -40%

 Az akciók nem összevonhatóak, és a napi árváltoztatás  

jogát fenntartjuk.

                                  Aranytartalék

 ÖTVÖS-ÉKSZERÉSZ
                           Monor 4-es főút Tesco-ban

MONOR

KISS OPTIKA

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

20 PERC 
AJÁNDÉK

Computeres szemvizsgálat, 
kontaktlencse illesztése  

és rendelése.

20 ezer forint 
feletti vásárláskor 

AJÁNDÉK RELAXÁCIÓS 
HÁTMASSZÁZS 

helyben!

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.


