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Nehéz helyzetben is stabil a város
Önkormányzati hírek

Valamivel több mint 200 millió forint hiánnyal kényszerül 
gazdálkodni Monor a 2011-es esztendőben. 

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 4/2011. számú: Az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről.
 5/2011. számú: Monor Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2003. (II. 28.) számú rendelet módo-
sításáról.
 6/2011. számú: A szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28.) 
számú rendelet módosításáról.
 7/2011. számú: A köztisztaságról és 
a szervezett köztisztasági szolgáltatá-
sokról szóló 4/1996. (I. 18.) számú ren-
delet módosításáról.
 8/2011. számú: A házasságkötések, 
a bejegyzett élettársi kapcsolatok és 
egyéb családi események szolgáltatási 
díjairól.

„Az a cél, 
hogy kisebb 

edények-
ben is elfér-

jen a háztar-
tási hulladék, 

erre ösz-
tönöznek 

majd a sze-
métszállítá-
si díjak is.”

Folytatás a 4. oldalon

A testületi ülésen inter-
pellációs kérdés sem 
írásban, sem szóban 

nem érkezett. A következő 
napirendi pontban elfogad-
ták a Monor Város és Uszo-
da Üzemeltető Nonprofit 
Kft., és a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ Nonprofit 
Kft. 2011. évi üzleti tervét, 
majd megtárgyalták a fel-
adatarányos finanszíro-
zás elveinek módosítását. 
A gyermeklétszám tovább 
csökkent a város gyermek-
intézményeiben, így a veze-
tők is elfogadták, hogy en-
nek megfelelően csökkenjen 
az intézmények költségve-
tése. Mind a három napi-
rendi pont elfogadása be-
folyásolja a város 2011. évi 
gazdálkodását, ezért még a 
költségvetési rendelet meg-
alkotása előtt el kellett fo-
gadni őket. 
 A város költségvetésének 
finanszírozási hiányát 150 
millió forintra tervezte az 
önkormányzat, de ezt nem 
sikerült elérni. A mutató-
számok romlása miatt az ál-
lami támogatás is csökken, 
ezért a bevételek a tavalyi 
évhez képest kis mérték-
ben mérséklődnek. Ugyan-
akkor a rezsiköltségek nö-
vekedése miatt a kiadások 
emelkedni fognak. Kicsivel 
több mint 200 millió forint 
a hiány, de ennek ellenére 
hitelfelvétel nélkül is képes 
lehet az önkormányzat ezt 
az évet teljesíteni. A pályá-
zatokhoz szükséges önrészt 
az önkormányzatnak egyben 
kell tervezni, ami várható-
an ebben az évben nem ke-
rül kiadásra, mert legalább 
két évre áthúzódó felada-
tok vannak, mint például 
a városközpont rehabilitá-
ció vagy az új tűzoltólak-
tanya építése. 

Elfogadott rendeletek

A képviselő-testület mind-
ezek alapján megalkotta az 
önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetési rendeletét, 2 mil-
liárd 366 millió 756 ezer fo-
rint bevételi, és 2 milliárd 
596 millió 123 ezer forint 
kiadási főösszeggel. 
 Elfogadta a testület Monor 
Város Önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályza-
táról szóló 4/2003. (II. 28.) 
számú rendeletmódosítását, 
melyet már második fordu-
lóban tárgyaltak. 
 Módosították a szociális 
rászorultságtól függő pénz-
beli és természetbeni ellátá-
sokról szóló 17/2003. (VII. 
28) rendeletet, a temetési 
segély legalacsonyabb ösz-
szegének megállapítására vo-
natkozóan. Így Monoron a 
helyben szokásos legolcsóbb 
temetés költsége: 160 375 
Ft, mely összeg – figyelembe 
véve a temetkezéssel foglal-
kozó helyi gazdálkodó szer-
vek véleményét is – minden 
év február 28-ig felülvizsgá-
latra kerül, tehát ha szüksé-
ges, jövőre ismét módosíta-
ni fogják.
 A következő napirendi 
pontban a lakossági hulla-
dékszállítás díját tárgyalta 
a testület, és egyben módo-
sította a köztisztaságról és a 
szervezett köztisztasági szol-
gáltatásról szóló 4/1996. (I. 
18.) sz. helyi rendeletet. 

Elindul a szelektív  
hulladékgyűjtés

Bár még rengeteg vita öve-
zi, de megkezdődik a Duna-
Tisza-Közi Hulladékgazdál-
kodási Rendszer működése, 
amelynek kapcsán elindul-
hat a szelektív hulladék-
gyűjtési rendszer Monoron 

is. A lakosság ezután bi-
zonyos megkötéssel 60, ál-
talánosságban 80-120 lite-
res kukákba helyezheti el a 
háztartási hulladékot, a sze-
lektíven gyűjtött szemetet 
pedig erre a célra kiadott 
zsákokba gyűjtve szállít-
ják majd el az ingatlanok-
ról. A városban két szol-
gáltató működik majd: a 
Hírös Kft. a szelektív hul-
ladékot, a többit pedig a 
KÖVÁL Zrt. gyűjti és szál-
lítja be a hulladéklerakóba. 
A szelektíven gyűjtött hul-
ladékot vagy az erre a cél-
ra kiadott, vagy pedig át-
látszó zsákba kell gyűjteni, 
ami nem tartalmazhat ház-
tartási hulladékot. Az a cél, 
hogy kisebb edényekben is 
elférjen a háztartási hulla-
dék, erre ösztönöznek majd 
a szemétszállítási díjak is. 
Az egy- vagy kétszemélyes 
családok esetében kisebb, 
60 literes kukát lehet ki-
tenni, aminek az elszállítási 
díja alacsonyabb lesz, mint 
az eddigi volt, a 80 literes 
egy áron lesz a jelenlegivel, 
a 120 literes elszállításának 
ára pedig másfélszerese lesz 
a jelenleginek. A rendelet 
rögzíti azt is, hogy a hul-
ladékudvarba egy köbméte-
rig beszállítható a háztar-
tásban keletkező veszélyes 
és nem kommunális hulla-
dék, illetve sitt.

Érdemes új kukát vásárolni

Az új hulladék begyűjtési 
rendszer valószínűleg már-
cius végén indul be. Ad-
dig a monori lakosoknak – 
amennyiben március után 
az eddigiektől eltérő mére-
tű edénybe kívánják gyűjteni 
a hulladékot – új szerződést 
kell kötniük a KÖVÁL Zrt.-
vel. Az új, 80 literes gyűj-

tőedények a szolgáltató te-
lephelyén már rendelkezésre 
állnak. Ha a KÖVÁL Zrt. ta-
lál rá piacot, akkor begyűjtik 
a régi kukákat, és arányos 
térítést is fizetnek értük. 
 A szemétszállítási díj mér-
téke 2011. március 1-jétől 
egy lakóegységre vetítve a 
következő:120 literes gyűj-
tőedény esetén 2018 Ft/hó, 
80 literes gyűjtőedény ese-
tén 1456 Ft/hó, 60 literes 
gyűjtőedény esetén 1174 Ft/
hó. A szolgáltatónál megvá-
sárolható, 80 literes felira-
tozott zsák díja nettó 360 
Ft/db. (A hulladékszállítási 
rendszerről bővebben is ol-
vashatnak lapunkban.)

A házasságkötés ára

Megalkotta a képviselő-
testület a házasságköté-
sek, a bejegyzett élettársi 
kapcsolatok és egyéb csa-
ládi események szolgálta-
tási díjairól szóló önkor-
mányzati rendeletet. Az 
alapszolgáltatások díja to-
vábbra is díjmentes. A térí-
tési díjat akkor kell fizetni, 
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról
Napirendi pontok márciusban

Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete következő soros, nyilvá-
nos ülését 2011. március 10-én 14 órai 
kezdettel tartja a városháza tanácsko-
zó termében. Tervezett napirendi pont-
jai a következők:
 1.) Interpellációk.
 2.)A szociális rászorultságtól függő pénz-
beli és természetbeni ellátásokról szóló 
17/2003. (VII. 28) rendelet módosítása.
 3.) A gyermekvédelmi támogatásokról 
szóló l8/2003. (VII. 28) rendelet módo-
sítása.
 4.) A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, igénybevétel szabályairól va-
lamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
18/2010. (VIII. 24.) 1. sz. mellékletének 
módosítása.
 5.) Előterjesztés a Monor Városi Ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodás szabályairól szóló 24/1999. (IX. 
27.) számú rendelet felülvizsgálatára.
 6.) Monor Város 2010-2014. évi gaz-
dasági 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 felvéte-
lére kiírt közbeszerzésben.
 9.) Pályázati kiírás a bizottságok ke-
reteire.
 10.) Gyermekek napközbeni ellátása a 
nyári időszakban.
 11.) Bel- és csapadékvíz-elvezetés kér-
dései.
 12.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 13.) Döntés az önkormányzati intéz-
mények 2011. évi tervszerű karbantar-
tási munkáiról.
 14.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

2011. március 15-én 9 órai kezdettel ün-
nepi ülést tart a képviselő-testület, majd 
a kitüntetettekkel együtt részt vesznek a 
városi ünnepségen.

ha az igénylő többletszol-
gáltatást szeretne igénybe 
venni. Ez általában három 
esetben fordul elő: hivata-
li időn túli házasságkötés, 
vagy egyéb családi esemény, 
melynek a díja 5000 forint; 
a hivatali helyiségen kí-
vüli esküvő, ennek a díja  
35 000 plusz 5000 forint; il-
letve a díszterem igénybe-
vételének díja, ami bruttó  
28 000 forint. Utóbbit a 
„Vigadó” Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft.-nél 
lehet igényelni. 

Gazdasági program négy évre

A testület első fordulóban 
tárgyalta Monor Város 2010-
2014. évi gazdasági prog-
ramját.
 A polgármester kötele-
zettsége, hogy a választást 
követő 6 hónapon belül be-
terjessze a gazdasági prog-
ramot. Az első ilyen prog-
ram az 1998-as választást 
követően született meg. Ez-
után minden választást kö-
vetően elfogadtak egy-egy 
gazdasági programterveze-
tet. Azok a feladatok, célok, 
amelyeket az elmúlt időszak 
képviselő-testületei megha-
tároztak, ma sem vesztet-
ték érvényüket. A javas-
latok beérkezése után, az 
egy hónap múlva esedékes 
képviselő-testületi ülésen 
döntenek majd a követke-
ző négy év gazdasági prog-
ramjáról.

Pályázatok: igen, nem, lehet

Elfogadták a folyószámla 
hitelkeret megújítására vo-
natkozó indítványt, mely-
re a város likviditásának 
biztosítása miatt van szük-
ség. Erre azért van szükség, 
mert az állami támogatá-
sok nem olyan ütemben ér-
keznek, ahogy a feladatokat 
finanszírozni kell.
 Pályázatot írt ki a kép-
viselő-testület a városban 
működő alapítványok részé-
re, valamint a bizottságok 
alapjaira. A kiírások teljes 
szövege, valamint a pályá-
zatok benyújtásához szüksé-
ges nyomtatványok a www.
monor.hu honlapon a Pá-
lyázatok címszó alatt elér-
hetők. 
 Tájékoztatót fogadtak 
el a 2010. évben benyúj-
tott önkormányzati pályá-

zatokról. Pogácsás Tibor 
polgármester tájékoztatta 
a képviselő-testületet, hogy 
a Bölcsődével kapcsolatos 
beruházás hamarosan el-
kezdődhet, mivel a Közbe-
szerzési Döntőbizottság az 
önkormányzat álláspontját 
fogadta el, így a szerződés a 
nyertes pályázóval megköt-
hető. Két benyújtott nagy-
pályázatban: a tűzoltólakta-
nya építésében, valamint a 
város rehabilitációs pályá-
zatában még nem született 
döntés.
 Az Európai Unió által 
finanszírozott pályázatok-
nál csak akkor lehet sikere-
sen szerepelni, ha a pályázó 
vállalja, hogy a létrehozott 
eszközök árában emelkedés 
történik. Az ivóvíz minősé-
gének javítása érdekében be-
adott vas-mangántalanító 
pályázat esetében az ön-
kormányzat ezt a kitételt 
vállalta, de a társult tele-
pülések nem. Elképzelhető, 
hogy ezért a benyújtott pá-
lyázat elutasításra kerül. A 
társult települések a szük-
séges együttműködést nem 
biztosítják.
 Mivel az uniós források 
apadóban vannak, a be-
nyújtható pályázatok szá-
ma folyamatosan csökken. 
2011-ben még kevesebb lehe-
tőség lesz pályázat benyúj-
tására a Közép-magyaror-
szági régióban. 

Iskolai, óvodai  
beiratkozási időpontok

Meghatározták az általá-
nos iskolai, óvodai beíratá-
sok időpontját, melyek a kö-
vetkezők: 2011. március 28., 
hétfő: 8–18 óra; március 29., 
kedd: 12–18 óra, március 30., 
szerda: 8–12 óra.
 Az általános iskolai be-
íratás a Művelődési Házban 
(Monor, Bocskai utca 1.), az 
óvodai beíratás pedig a Kos-
suth Óvodában (Monor, Kos-
suth Lajos utca 37.) lesz. A 
szülőnek a beíratáshoz ma-
gával kell vinni a gyermek 
születési anyakönyvi kivona-
tát, valamint a lakcímkár-
tyáját.
 Meghatározták az óvo-
dák nyári zárva tartását a 
következők szerint: Napsu-
gár Tagóvoda: július 18.–
augusztus 14., Szivárvány 
Tagóvoda: június 20.–július 
17., Petőfi Tagóvoda: június 
27–július 31., Kossuth Lajos 

Óvoda: július 4.–július 31., 
Tesz-Vesz Tagóvoda: júni-
us 20.–július 17.

Harc a parlagfű ellen

Írásbeli előterjesztést fo-
gadtak el a képviselők a 
parlagfűirtással kapcsolatos 
teendők előkészítéséről. Az 
idén is minden földhaszná-
lónak június 30-ig kötelessé-
ge megakadályozni parlagfű 
virágbimbóinak kialakulását, 
és ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig fenn 
kell tartani. Amennyiben a 
földhasználó nem tesz ele-
get ezen kötelezettségének, 
akkor június 30-a után kö-
telező elrendelni vele szem-
ben a közérdekű védekezést, 
valamint kötelező növényvé-
delmi bírságot kiszabni. A 
települési önkormányzatok 
között meghirdetett verse-
nyen 2011-ben is részt vesz 
az önkormányzat, civil szer-
vezetek és a lakosság együtt-
működésével parlagfű-men-
tesítési akciókat szervezve. 
Az akcióban résztvevők szá-
ma évről évre emelkedik. A 
helyi lakosok nagy lelkese-
déssel csatlakoznak a fel-
hívásra. Az előző két év-
ben dobogós helyen végzett 
Monor.

Betemetett árkok

A felszíni vízelvezetéssel kap-
csolatos írásbeli tájékoztatót 
vitatott meg a testület, amely 
szerint ismét több mint egy-
millió forintot költöttek víz-
elvezető árkok tisztítására. 
A polgármester szóban el-
mondta, hogy a Kinizsi utca 
külső szakaszán a lakosok 
betemették a nemrégiben ki-
tisztított vízelvezető árkot. 
Az eredeti állapotot ható-
sági eszközökkel próbálják 
meg visszaállítani.

Márciusi kitüntetések

Zárt ülés keretében dön-
tött a képviselő-testület a 
Monor Díszpolgára, vala-
mint Monorért Emlékplakett 
és Oklevél kitüntetések ado-
mányozásáról. Március 15-
én az ünnepi testületi ülésen 
kerül átadásra egy főnek a 
díszpolgári cím, valamint a 
három Monorért Emlékpla-
kett kitüntetés. A személyek-
ről majd következő számunk-
ban bővebben írunk.

Összeállította: Nagy Lajosné

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 
felvételt készít, amelyet, az ülést köve-
tő második szombaton a Williams TV 
csatornáján figyelemmel kísérhetnek. Bő-
vült a tájékoztatási lehetőségünk, így a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalt 
szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölt-
hetők a www.monor.hu honlapról. Itt 
egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról 
is értesülhetnek.
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Áll az ingatlanpiac, nemigen költözködünk, legfeljebb kényszerhelyzetben, 
muszájból. De ha kedv és pénz is lenne hozzá, vajon szívesen 
kerekednének-e fel a monoriak, hogy más településen próbáljanak 
szerencsét? Netán oly sok minden ideköti őket, hogy nincs az a pénz, 
amiért elmennének? Ennek próbáltunk utánajárni körkérdésünkkel, amely 
ezúttal úgy szólt: szeret ön itt lakni? S akár igen, akár nem: miért? 

körkérdés
Szeret ön Monoron lakni?  

Ez alkalommal a piac környékén állí-
tottunk meg járókelőket. Meglehet, a 
véletlen műve, hogy közöttük csupán 

egyetlen olyan akadt, aki azt mondta, utálja 
ezt a várost, és már többször el akart köl-
tözni innen, de valahogy itt ragadt. Szerin-
te ez a hely csúf, elhanyagolt és idegesítő. 
Véleményéhez nevét és arcát nem adta, így 
azt már nem tudakolhattuk meg, vajon csak 
bal lábbal kelt fel ezen a reggelen, vagy va-
lóban annyira rosszak a tapasztalatai, hogy 
muszáj haragudnia Monorra.
 Fazekas Sándor azonban kérdésünk hal-
latán mosolyogni kezdett, és azt felelte:
 – Dehogy mennék el innen, megvan ne-
kem itt mindenem! A családom, az isme-
rősök, mind itt laknak. Biciklivel bárme-
lyik üzletbe eljuthatok, jók az utak, és bolt 
is van bőven. A közlekedéssel sem lenne 
bajom, ha nem vették volna el kistarcsai 
buszjáratokat. De naponta csak egy járat 
van kora reggel odafelé, visszafelé pedig 
délben egy másik. Ez borzasztóan kevés. 
Ha lemarad róluk az ember – pedig rajtam 
kívül is sokan járnak innen a kistarcsai 
kórházba, hiszen odatartozunk – mehet 
HÉV-vel az Őrs vezér térre, körbeutazhat-
ja egész Pestet, mire hazavergődik. Ha ez 
nem így lenne, azt mondanám: nincs ne-
kem a világon semmi bajom Monorral, jó 
nekem itt.

 Pálfai Sándor ugyancsak ragaszkodik Mo-
norhoz. Amint elmondta, több olyan alka-
lom is adódott már az életében, amikor el-
mehetett volna innen, de minek, ha egyszer 
jól érzi itt magát.
 – Megvan a városban minden, itt ez a jó 
piac is, a környékkel sincs semmi bajom. Néha 
ugyan felidegesítem magam egy-két dolgon, 
mint most legutóbb is, amikor rendbe tették, 
leaszfaltozták a Kisfaludy és a Bercsényi ut-
cát. Hogy, hogy nem, épp az a kis rész ma-
radt ki, ahol a cigányok laknak. Pedig hát 
ott a máltaiak (a Máltai Szeretetszolgálat – 
a szerk.) irodája is, a fürdő, meg minden. Ezt 
például nehéz tudomásul venni, de ilyesmik 
miatt azért mégsem költözik el az ember…
 Izsáki Lászlóné személyében olyan külön-
leges válaszadóra leltünk, aki Bényén lakik, 
mégis monorinak vallja magát. 
 – A gyökereit nem tépheti el az ember, 
márpedig én ide születtem, és itt is éltem a 
családommal mindaddig, amíg a gyerekek 
fel nem nőttek, és el nem költöztek a szülői 
házból. Onnantól fogva nagy lett nekünk az 
épület, eladtuk, és Bényén vettünk egy ki-
sebbet. Ennek már tíz éve, de azóta is min-
denért „hazajárunk” Monorra. Amíg a szü-
leink éltek, őket látogattuk rendszeresen, de 
erre, sajnos, már nincs többé módunk. Vi-
szont vásárolni most is átjárunk, mert Bényén 
ugyan csend és nyugalom van, de ezeken kí-

vül más nemigen. Úgyhogy, ha engem vala-
ki megkérdez, hová valósi vagyok, most is 
azt felelem: Monorra. Jó volt itt lakni.
 Bokros Lajos egy hónapja mondhatja ma-
gát nyugdíjasnak, elmondása szerint olyan ez, 
mint egy kísérleti időszak, de egyelőre élve-
zi. Amikor megkérdeztük szeret-e itt lakni, 
habozás nélkül rávágta:
 – Nagyon! Itt születtem, az egész élete-
met itt töltöttem el, és a katonaságnál le-
szolgált időt nem számítva, két hetet sem 
voltam távol innen. Hogy miért jó itt lakni? 
Nem könnyű erre ilyen hirtelen válaszolni. 
Mert tényleg: mi a fenét is szeretek benne? 
Anyám akkor költözött el Tatára, amikor én 
tizenhat éves voltam. Választhattam: vele 
megyek, vagy maradok Monoron a nagyma-
mával. Hát én inkább maradtam. Tősgyöke-
res monori az egész családom, Bokrosok va-
gyunk, hát persze, hogy itt vagyok otthon.
 Bukovszkyné Nász Krisztina is azzal 
kezdte:
 – Tősgyökeres monoriak vagyunk, és jól is 
érezzük itt magunkat. Én negyven évvel ez-
előtt ide születtem, itt a családom, itt járnak 
iskolába a gyerekeim. Megtalálok és megka-
pok mindent, amire szükségem van, a kör-
nyezettel sincs semmi baj.
 – Na, azért nem ártana, ha a képviselők 
testületileg végigsétálnának a Petőfi utcán, 
egészen az állomásig, keresztül a Gera ker-
ten! Csak, hogy lássák a „környezetet”! – fi-
gyelmeztetett bennünket egy mellénk lépő 
idős hölgy, aki azonban a továbbiakban nem 
kívánt szerepelni. 
 – És az emberek is rendesek, én valahogy 
itt mindig jó emberekkel találkozom – búcsú-
zott a fiatalasszony, mi pedig nem hagyhat-
tuk ki az alkalmat, hogy visszakérdezzünk:
 – Olyanokkal, mint most mi is?
 A nevetést határozott igennek vettük.

Koblencz Zsuzsanna  

 Fazekas Sándor  Pálfai Sándor  Izsáki Lászlóné  Bukovszkyné Krisztina Bokros Lajos

Hirdetés

             

         

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

Márciusban függöny, szőnyeg tisztítás  
akciós áron ingyenes háztól-házig szállítással!

Egy Eurós Bolt néven,  
kibővített árukészlettel működik tovább 
az Arzenál Műszaki Bolt  
Monoron a Mátyás király u. 9. sz. alatt. 
Üzletünkben továbbra is kaphatók: szerszámok, 
barkácsgépek, minőségi edények, üveg- és 
ajándéktárgyak, virágcserepek és sokféle  
műanyagáru. 
Egy euró értékben (vagy még olcsóbban)  
kaphatók műanyag termékek,  
szerszámok, vegyi- és papíráruk. 
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 
Tel.: 06-29/411-022

Pé
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sz

ló 
fel
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ei
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2011. március 1-jével végre beindul a Duna-Tisza-Közi Nagytérségi Regionális Szilárd 
Hulladékgazdálkodási Rendszer, amely a települési hulladékgazdálkodást 49 településen  
alapjaiban átformálja, és a hulladékgazdálkodás valamennyi részterületét lefedi. 

szelekTíven
Új alapokon a város hulladékgazdálkodása

Március elsejétől kezdve Monoron a 
hulladékgazdálkodás rendszere ket-
téválik, ezután két szolgáltató vég-

zi a tevékenységet a városban. A KÖVÁL 
Zrt., mint települési közszolgáltató tovább-
ra is gyűjti és szállítja a kukákban kihe-
lyezett lakossági és közületi kommunális 
szilárd hulladékot. A Hírös Hulladékgazdál-
kodási Kft. pedig mint hulladékártalmatla-
nító üzemelteti a regionális hulladéklerakót 
és hulladékválogatót Cegléden, a komposz-
táló üzemet Nagykőrösön, a városokba te-
lepített hulladékgyűjtő udvarokat, a rend-
szerhez tartozó valamennyi településen a 
gyűjtőszigeteket, valamint ellátja a rendszer 
vagyonkezelői tevékenységét is. A Hírös Kft. 
vállalta ezeken kívül a házhoz menő zsákos 
szelektív hulladékgyűjtést, valamint a szin-
tén zsákos és idényhez kötött zöldhulladék 
begyűjtését is
 A két cég tevékenységének összes költsége 
megjelenik a lakossági szolgáltatási díjban, 
amit az illetékes önkormányzat, mint az ár-
hatósági jogkör gyakorlója hagy jóvá. A dí-
jat a KÖVÁL Zrt. számlázza ki és szedi be.
 Az így kialakított hulladékgazdálkodás 
magasabb szintű szolgáltatást nyújt. Az 
újrahasznosítható anyagokat a szelektív 
gyűjtésnek és válogatásnak köszönhetően 
újrahasznosítják, a  biológiailag lebomló, 
komposztálható anyagokat komposztálják, 
a maradék hulladékot műszaki védelem-
mel ellátott hulladéklerakóba helyezik el, az 
inert hulladékot (leegyszerűsítve: mechani-
kai kezeléssel újrahasznosítható építési-bon-
tási szilárd hulladék, amely nem tartalmaz 
veszélyes hulladékot és szerves anyagot) pe-
dig szintén újrahasznosítják.
 A magasabb szintű szolgáltatásnak azon-
ban a költségei is nagyobbak. A lakossági 
szilárd hulladék csökkentése, szelektív gyűj-
tése egy modern társadalomban megkerül-
hetetlen, a maradék hulladék ütemezett és 
hatékony csökkentése része a közép és hosz-
szabb távú hazai, valamint az uniós elvárá-
soknak.

Megéri szelektíven gyűjteni

A hulladékgazdálkodási rendszer átalakí-
tásával, illetve kiszélesítésével járó jelentős 
többletköltséget csak akkor lehet csökken-
teni, ha a minél nagyobb arányú szelektív 
hulladékgyűjtésben a hulladék termelője 
és kezelője együttműködik, és ennek ered-
ményeként a lerakóban elhelyezendő ma-
radék hulladék térfogata és súlya jelentő-
sen csökken. 
 Mivel a rendszer átalakításával megvál-
tozott nem szelektíven gyűjtött hulladék el-
szállításának díja emelkedik, ezért a KÖVÁL 
Zrt., mint a gyűjtést és szállítást végző köz-
szolgáltató, fölkészült arra, hogy biztosítsa 
az egyes díjkategóriákhoz tartozó kukaedé-

nyeket a lakosság részére. Saját telephelyén, 
térítés ellenében már megvásárolhatók az 
új, valamint jó állapotban lévő, de hasz-
nált 80 és 60 literes kukaedények. A szelek-
tíven gyűjtött és elszállított hulladék any-
nyival csökkentheti a kukába kerülő szemét 
mennyiségét, hogy azok űrtartalma reálisan 
csökkenthető a jelenlegi 120 literesről 80 li-
teresre. Ennek következtében az általános 
áremelkedés ellenére a szolgáltatónak meg-
fizetendő díj is gyakorlatilag azonos nagy-
ságrendű marad. Ezen kívül a legfeljebb 
két személy által lakott ingatlanok eseté-
ben (amelynek tényéről nyilatkozni kell) le-
hetőség nyílik arra is, hogy 60 literes ku-
kaedénybe gyűjtsék a lakosok a hulladékot. 
A kukaedényt nemcsak a KÖVÁL Zrt.-től, 
hanem máshonnan is be lehet szerezni, de 
lényeges, hogy az megfeleljen az EN 840 
szabványnak. 
 A gyűjtőedényzet cseréjét a KÖVÁL Zrt.-
nél be kell jelenteni, és egy egyszerűsített 
szerződéssel lehet legalizálni. Erre a kétha-
vonta történő számlázás miatt csak ilyen 

gyakorisággal kerülhet sor.

Használt és új kuka is vásárolható

A KÖVÁL Zrt-nél a jó állapotú használt 80 
és 60 literes kukákat egységesen 4250 forin-
tos áron lehet megvásárolni, de 8125 forin-
tért új 80 literes kukák is beszerezhetők a 
készlet erejéig. Ezek az árak a már lekötött 
és leszállított darabszámra vonatkoznak, 
további igények esetén ez az ár változhat. 
Sajnos a régi 120 literes kukák becserélé-
sére vagy beszámítására nincs mód, de ke-
ressük azt a piacot, ahol ezeket a kukákat 
még értékesíteni lehetne. Amennyiben erre 
lehetőség nyílik, úgy megszervezzük a feles-
legessé vált 120 literes kukák begyűjtését és 
üzleti alapon történő felvásárlását. Ha erre 
semmilyen módon nem kerülhet sor, akkor 
a feleslegessé vált kukák hulladékudvaron 
vagy a mellette lévő átvevőhelyen történő 
leadására lehetőséget biztosítunk. 
 A Hírös Kft. a lakossági szilárd kommu-
nális hulladék csökkentésében azzal segíti 
a lakosságot, hogy az ingatlanokhoz meg-
hirdetett rendszerességgel eljuttatja a sze-
lektíven gyűjtött anyagok gyűjtésére és ki-
helyezésére szolgáló műanyag zsákokat, és 
azokat térítésmentesen begyűjti, elszállítja. 
Ugyanígy jelentősen elősegíti a kommunális 
hulladék maradékának csökkentését a zöld-
hulladék április 15. és november 15. közötti 
házhoz menő, térítésmentes begyűjtésével.
 A Hírös Kft. működteti a város területén 
kialakítandó hulladékgyűjtő szigeteket, ahol 

a szelektíven gyűjthető hulladék fajtájának 
feltüntetésével 1,1 köbméteres gyűjtőedé-
nyeket helyez el, és rendszeresen elszállítja 
az azokban összegyűjtött szelektív hulladé-
kot.  Ugyancsak a Hírös Kft. vagy alvállal-
kozója üzemelteti későbbiekben Monoron a 
régi hulladéklerakóval szemben, a Bajcsy-
Zs. úton található hulladékudvart. Ennek 
elsősorban a kismennyiségű lakossági ve-
szélyes hulladékok befogadása és szaksze-
rű tárolása, majd elszállíttatása a felada-
ta, de egyben gyűjtőszigetként is működik. 
A hulladékudvarba bevitt és a mennyiségi 
korlátoknak megfelelő hulladékért térítést 
nem kell fizetni.

Csak szabályosan!

A hulladékgazdálkodás komplexitásához 
hozzátartozik a hulladékgyűjtő edényzetbe 
nem férő kommunális hulladék, a vegyes 
építési-bontási törmelék és az inert hulla-
dék legális elhelyezése is. A KÖVÁL Zrt. a 
régi hulladéklerakó területén, a Bajcsy-Zs. 
út végén hatósági engedéllyel üzemeltet egy 
inert, valamint a hulladékudvar mögött egy 
kommunális hulladékátvevő helyet, ahol té-
rítés ellenében a kommunális és inert hulla-
dék legálisan átadható, továbbá 5 és 7 köb-
méteres konténerekkel hulladékgyűjtést és 
szállítást is vállal. 
 Ezúton is felhívjuk az ingatlantulajdo-
nosok figyelmét, hogy csak olyan kuká-
ban helyezzék ki a hulladékukat, amely-
nek használatára jogosultságot szereztek, 
se a kuka mellé, se pedig a tetejére ne te-
gyék ki a szemetet, kivéve akkor, ha ez az 
előzetesen megvásárolt zsákban történik. 
Egyéb esetekben a szolgáltató szállítja el a 
hulladékot, és egyúttal értesíti a közterü-
let felügyeletet is, mivel az így kihelyezett 
hulladék sorsáért annak tulajdonosa felel. 
Természetesen a „KÖVÁL Zrt.” feliratos 
zsákban kitett hulladékot a szolgáltató el-
szállítja, mert annak vételárában a szállí-
tás díja is benne foglaltatik.
 Kérjük továbbá, hogy a gyűjtőedényt és 
a szelektíven gyűjtött hulladékot a gyűjtés 
napján 7 óráig kirakni szíveskedjenek, mert 
az esetleges átszervezések miatt nem biztos, 
hogy a korábban megszokott napszakban je-
lenik meg az ingatlan előtt a hulladékszállító 
jármű. Amennyiben az ingatlan előtt a gép-
jármű megjelenésekor nem volt elszállítandó 
hulladék, úgy a később kirakott hulladékot 
már nem áll módunkban elszállítani. 
 A KÖVÁL Zrt. kéri a város lakosságát, 
hogy a hulladékgazdálkodás korszerűsítése, 
a szilárd hulladék mennyiségének csökken-
tése, a szelektív hulladékgyűjtés minél na-
gyobb arányú megvalósítása érdekében te-
vékenyen működjön közre. 

Takács Endre elnök, igazgató
Kövál Zrt.

„A maradék hulladék ütemezett és haté-
kony csökkentése része a közép és hosszabb 

távú hazai, valamint az uniós elvárásoknak.”
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öröm és üröm
Lehet úgy is, meg így is
A közérdeket érintő ügyintézés milyensége a sajtó örökzöld témái közé 
tartozik. A bürokratikus lassúság panasza leginkább aktatologatásból 
és felelőskeresésből származik, de emellett van példa a frappáns, az 
aktuális gyakorlati igényekhez gyorsabban alkalmazkodó megoldásokra 
is. Konkrét, időszerű illusztráció lehet erre Monoron a városközponti 
kandeláberek javításának és a vízelvezetés sürgősségi kezelésének példája.

Hadd tartsak 
Önnek tükröt,
Csernus  
doktor úr!
Bevállalja?!
Avagy önismeret más 
megvilágításban.
Út a hatékony 
problémamegoldáshoz  
és a tartós boldogsághoz!

Zilaji Krisztina előadása,  
amelyet Csernus Imre doktor úr  

városunkban tartott  
novemberi fellépése ihletett.

Monori Művelődési Ház, 2011. március 19. 18.00 óra
(2200 Monor, Bocskai u. 1.)  •  Belépő: 600 Ft.

Jegyek kaphatók a Vigadó Kft. pénztárában.
Siessen, gyorsan fogy!

A megvásárolt jegyhez az előadást követően  
ajándék cd-t adok, amely segítséget nyújt  

az önismereti úton való elinduláshoz. 
Érdemes jegyzetfüzetet és íróeszközt hozni.

Hirdetés

Kontra…

2009 augusztusában – a megújult Főtér része-
ként – jóleső érzéssel nyugtázhatta a lakos-
ság, hogy a forgalmas Forrás közben a piaci 
szatyrokat cipelők padokon pihenhetnek meg, 
az esti sétálók biztonságát pedig új kande-
lábersor fényei garantálják. Novemberre vi-
szont sötétségbe borult e köz. Mégpedig szo-
katlanul hosszú ideig. Különösen akkor vált 
ez feltűnően bántóvá – két karácsonyon-szil-
veszteren át is –, amikor a Főtér egyébként 
ünnepi fényárban pompázott.
 Kiss Zoltántól – önkormányzatunk műsza-
ki osztályának vezető főtanácsosától – érdek-
lődtünk a sötétség okáról. 
 Mint megtudtuk: adminisztratív hiba tör-
tént. A műszaki átadásra szóló meghívót az 
EDF-DÉMÁSZ helyett a Budapesti Elektro-
mos Művek – mint vélelmezett szolgáltató – 
kapta meg. Így a műszaki átadáson a tényle-
ges szolgáltató – aki a tervdokumentáció ellen 
eredetileg nem emelt kifogást – nem jelent 
meg. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírá-
sa nélkül nem lehetett volna üzembe helyez-
ni a kandelábersort. Ebben a műszaki ellen-
őr is vétlen, ő minden engedélyt megkapott, 
neki csak a beruházás építési tevékenységé-
nek megindulásától van szerepe.
 Az EDF-DÉMÁSZ egy rutinellenőrzés so-
rán kikapcsolta a kandelábersort, és ezzel a 
bürokrácia sötétjébe merült az ügy, amiben 
végül kiegészítő műszaki átadási-átvételi eljá-
rást kezdeményezett a város műszaki osztálya. 
2010. október 8-án minden érdekelt fél rész-
vételével egyeztető tárgyaláson rögzítették a 
teendők forgatókönyvét, ami ellen nem emelt 
kifogást az EDF-DÉMÁSZ cégcsoport.
 A vita lényege az volt, hogy az eddig 
meglévő gyűjtővezeték helyett az EDF-
DÉMÁSZ Pannonker Kft. szerint – a dísz-
burkolat felbontása után – kandeláberenként 

kell a földelést beépíteni, az új érintésvédel-
mi irányelveknek megfelelően, az ő helyszíni 
szakfelügyeletük mellett. Arra hivatkoztak, 
hogy a munkaterület alatt nagyfeszültségű 
kábelek vannak, melyek a közműegyezte-
tett terven nem szerepelnek.
 A tervező-kivitelező PANNON-PARK 
Kft. a javításokat – saját költségén – 2010. 
október végére vállalta, és ezt a szándékát 
2011. január 24-én kelt levelében – az át-
alakítás műszaki javaslatával – meg is erő-
sítette. Ezek után remélhető, hogy hamaro-
san – talán már e cikk megjelenéséig – meg 
is oldódik e kérdés; és… „lőn világosság”.

…És pro

Az utóbbi időkben talán a legtöbb nehézséget 
a jelentős kiterjedésű mély fekvésű területek 
felszíni vízelvezetése jelentette a városnak és 
az itt élőknek. Az önkormányzat szabályzata 
szerint 100 ezer forint feletti munkaérték ese-
tén egyszerűsített eljárást kell lefolytatni, há-
rom cég meghívásával. Ez körülbelül három 
hetet vesz igénybe. Ha ehhez hozzáadjuk a be-
ruházási-kivitelezési munka időtartamát is, ak-
kor bizony a szegény bajbajutottaknak soká-
ig kell kilátástalan helyzetben élniük (amikor 
minden nap nagyon számít), a víz pedig nem 
vár… Ezért örvendetes önkormányzatunknak 
az a december 16-i testületi ülésén hozott ha-
tározata (amiről már lapunk januári-februári 
számaiban is olvashatták), amely a bel- és ta-
lajvízzel kapcsolatos sürgősségi beavatkozások 
végrehajtását jelentősen felgyorsította. Az ön-
kormányzat felhatalmazta a polgármestert és 
a jegyzőt, hogy sürgős esetben egyszerűsített 
eljárás nélkül intézkedhessen. Ez alapján keret-
megrendelést bocsátottak ki, hogy három helyi 
vállalkozó – akik az elmúlt évek belvízvédelmi 
munkáiban bizonyítottak, és versenyeztetési 
eljárás során nyerték el a feladatok ellátását – 

készültségben várja, hogy szükséghelyzet meg-
oldására azonnal mozgósítható legyen.
 Azóta már – a távlati tanulmánytervek el-
készítése mellett – decemberben, januárban és 
februárban is sikeres sürgősségi beavatkozások 
történtek például a Kapisztrán J., a Pfeiffer I. 
és a Magócsi I. utcában. De a legutóbbi idő-
ben megtörtént a Kenderesalján a Mátra-Zó-
lyom utcai csomópont lecsapolása is. A Fiu-
mei és a Rákosi Jenő utca Monorierdő felé eső 
telkei és a Vásártér között húzódó áteresz új-
jáépítésével is sikerült vizet elvezetni.
 Tudják persze, hogy még sok a panasz, a 
megoldásra váró feladat; a lehetőségek vi-
szont nagyon korlátozottak. De most leg-
alább a legsürgősebb veszélyek elhárítását 
sikerült felgyorsítani. És aki időt nyer, az 
oly sok plusz kellemetlenségtől tud megsza-
badulni, aminek az értékét csak az érintett 
területeken élők érezhetik át igazán.

B.G.

A Városi Könyvtár 2011-ben is megren-
dezi a már hagyományos városi rajzverse-
nyét. 2011. május 18-án, szerdán 13 órára 
tervezik az idei rajzkiállítás megnyitóját a 
könyvtár épületében.
 A szabad témaválasztású munkákat leg-
később május 6-ig, péntekig kell eljuttat-
ni a Városi Könyvtárba. Szükség esetén a 
pályamunkákért elmennek, de ezt három 
nappal előtte jelezni kell. A műveket szak-
emberekből álló zsűri bírálja el.
 A kiállított munkák május 18-tól a könyv-
tár nyitvatartási idejében megtekinthetők. 

A Napsugár Óvoda Szülői Munkaközössége 
2011. március 12-én 19 órától nőnapi bált 
szervez büfével, tombolával és sok értékes 
nyereménnyel. A jó hangulatról Papp Sán-
dor és Csemer Endre (Bandika) gondos-
kodik. Helyszín: Jászai Mari Téri Általá-
nos Iskola aulája. Jegyek vásárolhatók az 
óvodában, a Bajcsy-Zs. utcai lottózóban, az 
Ildikó butikban a Forrás soron és Kalocsa 
Brigi fodrásznál, továbbá megrendelhetők 
a 06-20-338-0030-as telefonszámon.

Felhívás rajzversenyre

Nőnapi bál
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Csatlakozzon magújuló sétányunk Csapatához!
• kiadó üzlethelyiség 26 m2 • Irodhelyiségek 30-100 m2  
• Kossuth L. u 77.szám alatt kiadó-eladó gépkocsi beálló helyek sorompóval lezárt parkolóban

Vásároljon lakást koCkázatmentesen  
azonnal költözhetően a belváros szívében!

• 3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 közötti kulCsrakész lakások.
• elaDó-kIaDó parkolóhelyek a sétány alatt található mélygarázsban.

Információ:  06-29/572-782

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

tavaszi kollekció

újdonság:  
óriás melegszendvics
Új nyitva tartás:  
Minden nap  
08-23 óráig

az új generáció  
biztosítója
Ny.: H-Cs: 9-18, P: 9-15
06-30/458-7120, 
06-30/593-3030
bestinsurance@uniqa-net.hu, 
gyorgy.urgyan@uniqa.hu

óriási kiárusítás!

márkabolt

Szépítőműhely  
             és szolárium

Sétány  
pékség és fagyizó

Újra nyílik a  
Halló Söröző  
NaGYON - NaGYON  
OlCSó árakkal

Helyben sütött friss pékáruval, 
szendvicsekkel, sütemények-
kel, lágyfagylalttal várja kedves 
vásárlóit a hét minden napján 
06–20 óráig.

Új üzleteink: 

Márciusban  

nyíló üzletek:

Belvárosi 
sétány

Pályázati felhívás
Monor Város Önkormányzata pályázatot hirdet  

a Jászai Mari Általános Iskolában (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.)  
az intézmény vezetésére (magasabb vezető)

Pályázati feltételek: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§-ban foglaltak-
nak való megfelelés • büntetlen előélet • cselekvőképesség • magyar állampolgárság.
Előnyt jelent: legalább 5 év vezetői tapasztalat • közoktatás vezetői szakvizsga 
Pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot • az intézmény vezetésére vonatko-
zó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel • 3 hónapnál 
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt • iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló dokumentumok másolatát • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a 
pályázat véleményezésében és elbírálásában részt vevők megismerhetik.
Munkavégzés helye: 2200 Monor, Jászai Mari tér 1.
A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól. A megbízás kezdő napja: 2011. augusztus 1-je. 
A megszűnés időpontja: 2016. július 31-e.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes műkö-
déséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az in-
tézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy 
kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Az  al-
kalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 
gyakorolja. Az intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intéz-
mény pedagógiai- és minőségirányítási programjának működéséért, a gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. 
A munkakört betöltő jogállását, illetményét és juttatásait a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vezetői pótlékát a vonatkozó önkormányzati 
határozat állapítja meg.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. 07. 31.
A pályázatot zárt borítékban Monor Város polgármesteréhez kell benyújtani (2200 
Monor, Kossuth L. u. 78-80.)
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 29/612-314-es telefonszámon kérhető.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jog-
viszony.  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.  A vezetői megbízás időtartama: A veze-
tői megbízás határozott időre, 5 évre , 2011. május 1-től 2016. április 30-ig szól.  A munkavégzés 
helye: 2200 Monor, Dobó I. u. 6.   A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (családsegítő szolgá-
lat, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,) és 
az intézmény vezetői irányítása. (az intézmény székhelye Monor. Pilis város közigazgatási terüle-
tén tagintézményt működtet, továbbá az intézmény ellátási területe kiterjed Csévharaszt, Gomba, 
Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri települések közigazgatási területére.)  Illetmény és juttatá-
sok: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók  Pályázati feltételek: Főiskola, - az 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség, 
vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja szerinti felsőfokú végzettség, 
Szociális szakvizsga •  a gyermekvédelem, vagy a szociális ellátás területén valamelyikén végzett, 
legalább 5 év szakmai tapasztalat, legalább 2 éves szakirányú vezetői tapasztalat, • Vagyonnyilat-
kozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása • Büntetlen előélet 
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajzot • az 

intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképze-
lésekkel • a képesítést igazoló okirat egyszerű másolata • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítványt • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy - a pályázati anyagban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással összefüggő célhoz kötött kezeléséhez hozzájárul • a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 
§-ának (8) bek. meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. • a pályázó nyilatkozatát arról, 
hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, vállalja • a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy a páyázatának elbírálását a Társulási Tanács nyílt, vagy zárt ülésén tárgyalja
 A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. május  1. napjá-

tól tölthető be.  A pályázat beérkezésének határideje: 2011. március  28. 12:00 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Krisztina munkaszervezet vezető 
nyújt, a 29/413-219-es telefonszámon.  A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton,  a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére történő megküldésével 
(2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni  a munkakör megnevezését: 
Intézményvezető. vagy Személyesen: Monori Kistérségi Iroda, 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
 A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a Monor és Térsége Többcélú Önkor-

mányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által létrehozott szakértő bizottság véleményezi. A kineve-
zésről  a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa  dönt.
 A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 28.  A pályázati kiírás további közzé-

tételének helye, ideje: Szociális és Munkaügyi Közlöny • a kistérés társult településeinek hirde-
tőtáblái, illetve honlapjai • Monori Strázsa

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, Monor Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

városüzemelTeTés
Tavaszelő a monori közterületeken
Vadas Ferencnétől – a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatójától – kérdeztük meg, hogy a természet márciusi 
megújulásának jeleit mennyire érzékelhetjük majd utcáinkon, tereinken. 

„Sok gondot 
okoz a ku-

kák mellé ki-
rakott zsákos 
szemét, ame-

lyet a szol-
gáltató nem 
szállíthat el, 
viszont a ku-
tyák szétté-

pik, és ezzel is 
szemetesebb 
lesz a város.”

Márciusban látványosan 
növekedésnek indul a 
napsütéses órák szá-

ma, és a nappalok hossza ekkor 
haladja meg ismét az éjszaká-
két. A lehangolóan sötét, hideg 
téli napok után vágyat érzünk 
arra, hogy friss, kellemes ta-
vaszi levegővel szívjuk tele a 
tüdőnket, és ne a terjedő inf-
luenzára gondoljunk, hanem a 
rügyfakadásra, a virágnyílás-
ra, az optimizmussal kecseg-
tető tavaszi zsongásra.
 Lekerül a védőtető a főtéri 
díszmedencéről, újra működ-
ni kezd a gyerekek által meg-
kedvelt vízjáték, benépesülnek 
a vendéglátó teraszok, a sétá-
lóutca és a főtéri park padjai.
 Igazi tavaszi érzésünk felté-
teleinek biztosításáért viszont 
sokat kell dolgozni a várost 
üzemeltető cégnek.
 – Parkjainkban a hideg 
évszakban is kezelt díszká-
poszták és árvácskák nagyjá-

ból túlélték a telet – mondta 
Vadas Ferencné. – A Gera-
kertben és a Rendelőintézet 
melletti magas növények le-
vágása után áttekinthetőbbek 
lettek az ottani parkok. Vállal-
kozóval megvetettük a virág-
magokat, és azokból nekünk 
nevelték a palántákat, a ta-
vaszi virágáraknak a töredé-
kéért. 
 A régi magyar kalendárium-
ban böjtmás havának nevez-
ték a márciust. Ebből a böjt 
szó – a spórolásra, takarékos-
ságra kényszerülés értelmében 
– jelenleg a kht-ra nézve is kö-
telező érvényű, mint általában 
minden monori intézményre. 
Az önkormányzati ülésen – a 
második fordulóban – vissza-
fogott költségvetést fogadtak 
el, a tervezett kiadásaikat a 
tavalyi szintre visszavéve. Így 
– sajnos – az eredetileg terve-
zettnél idén kevesebb lesz a 
virágos terület. 

 Közben viszont meg is nőtt 
az ellátandó körzet, a főtér és 
a sétálóutca ápolandó felada-
taival. Ráadásul nemcsak a 
tavaszi szél áraszt vizet, az 
előzőleg bekövetkezett belvi-
zes problémák megoldásából is 
ki kellett venniük a részüket. 
Az önkormányzattal karöltve 
végzik az átereszek tisztítását. 
Ami – természetesen – sokkal 
könnyebben menne, ha egyes 
lakosok nem töltenék be ön-
kényesen az árkokat…
 – Nagyban megkönnyítené 
a munkánkat, ha a monoriak 
jobban odafigyelnének kör-
nyezetükre, és például nem 
a virágládákban nyomnák el 
néhányan a csikkeket – kér-
te a nonprofit kft. vezetője. 
– Szintén sok gondot okoz a 
kukák mellé kirakott zsákos 
szemét, amelyet a szolgálta-
tó nem szállíthat el, viszont 
a kutyák széttépik, és ezzel is 
szemetesebb lesz a város. De 

olyan is előfordult, amikor a 
városközpont egyik emeletes 
épületéből az ablakon öntöt-
ték ki a szemetet.
 A szemétszállítás költsége-
it a nonprofit kft-nek meg kell 
fizetnie. Támogatásuk csak a 
kisebb hulladékok kiszedésére 
van, az említett visszaélések fi-
nanszírozására viszont nincs! 
Ez súlyos gondot, az eredeti-
leg szükségesnél sokkal több, 
milliós pluszköltségeket ered-
ményez, ami a kellemesebb 
környezettől, nagyobb terüle-
tek virágosításától fosztja meg 
a becsületes adófizető monori 
polgárokat. 
 Pedig a jó szándékú lako-
soktól sok jó szót is kapnak. 
Ezért kellene a többieknek is, 
mindenkinek a maga előtt lévő 
területet rendben tartani. Mert 
örök igazság, hogy: a szemét 
gyűjti a szemetet.
 – Ha az itt élőknek bámilyen, 
a nonprofit kft. illetékességi kö-
rébe tartozó észrevétele van, 
például szemetelést tapasztal, 
közlekedési utat akadályozó 
ágat lát, hívja a városüzemel-
tetést a 412-059-es számon – 
hívta fel végezetül a figyelmet 
a városi cég vezetője. 
 Bolcsó Gusztáv   
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Csatlakozzon magújuló sétányunk Csapatához!
• kiadó üzlethelyiség 26 m2 • Irodhelyiségek 30-100 m2  
• Kossuth L. u 77.szám alatt kiadó-eladó gépkocsi beálló helyek sorompóval lezárt parkolóban

Vásároljon lakást koCkázatmentesen  
azonnal költözhetően a belváros szívében!

• 3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 közötti kulCsrakész lakások.
• elaDó-kIaDó parkolóhelyek a sétány alatt található mélygarázsban.

Információ:  06-29/572-782

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

tavaszi kollekció

újdonság:  
óriás melegszendvics
Új nyitva tartás:  
Minden nap  
08-23 óráig

az új generáció  
biztosítója
Ny.: H-Cs: 9-18, P: 9-15
06-30/458-7120, 
06-30/593-3030
bestinsurance@uniqa-net.hu, 
gyorgy.urgyan@uniqa.hu

óriási kiárusítás!

márkabolt

Szépítőműhely  
             és szolárium

Sétány  
pékség és fagyizó

Újra nyílik a  
Halló Söröző  
NaGYON - NaGYON  
OlCSó árakkal

Helyben sütött friss pékáruval, 
szendvicsekkel, sütemények-
kel, lágyfagylalttal várja kedves 
vásárlóit a hét minden napján 
06–20 óráig.

Új üzleteink: 

Márciusban  

nyíló üzletek:

Belvárosi 
sétány
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emlékezés
In memoriam ifj. Pleszkán Frigyes (1959-2011)
Frici! Emlékszel amikor szüleink naponta felváltva egy biciklin együtt vittek minket 
a bölcsibe? Nagyon nem akartuk, de Fenyvesi néni a pékboltból minden nap adott 
egy-egy kiflit, hogy azon nyámmogjunk, és ne bőgjünk. Kibírtuk.  

Hirdetés

Minőségi gránit sírkövek széles választéka kedvező áron.  
Minden egyedi igényt kielégítünk!

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 350 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

M y s t i q u e  s t o n e
investMent group

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

Monorierdő, 4 sz. főút 42.

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése. Műkő síremlékek felújítása.
Sírkőbontás, betűvésés, lézergravírozás, porcelán fénykép készítése.

Kertészbolt  Monor

Takarmányaink:
Tojótápok: 2200 Ft/20 kg-tól
Nyúltápok: 2020 Ft/20kg-tól
Csibe ind. nevelő: 2490 Ft/20 kg-tól
Továbbá sertés, pulyka,  
víziszárnyas és báránytápok.

Vetőmagok, kertészeti szerszámok,  
növényvédő szerek, kaspók, cserepek  
széles választékával várjuk  
kedves vásárlóinkat!

Takarmányok kisz
állí

tá
sá

t v
ál

la
lju

k!

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • www.kerteszbolt.net16.net

És az ovira? Sárika óvó nénire? Oda 
már szerettük, ha vittek, és egy idő 
után már nem is vittek, járhattunk. Na 

és az alsó tagozat az isiben? Anci néni hatá-
rozott, de kedves szigora? Majd az „Ady”, az 
már kemény volt, de oda már tényleg együtt 
jártunk, kezdtünk felnőni és megbíztak ben-
nünk. Tanulgattunk.
 Hát Kovács bácsi, a szomszéd fodrász mű-
helye? Oda se szerettünk menni, mert min-
dig felnyírt. De Veres bácsit a másik végen 
szerettük, mert a biciklijavító műhelyében 
kaptunk szelepgumit. Mindig hosszúkat kér-
tünk és elég gyakran. Kiderítette, hogy mire 
kell és később már tömör gumit adott. Csúz-
lihoz kellett és a tömör tényleg jobb volt! 
 És hipp-hopp, jött a középiskola! Ide nem 
kellet járnunk, hiszen éppen ott laktunk, kis 
közös udvarban. Ti a verandás, mi az utcai 
lakásban. Kimentünk a kiskapun és már a 
suliban is voltunk, a szünetben meg akár ott-

hon. Na és azelőtt? Az a kisudvar és a nagy 
„100 holdas pagony” talán Micimackónak sem 
volt ilyen csodálatos, mint nekünk. Igazából 
ott nőttünk fel. Édesapád kétszólamú síppal 
jelezte, ha „haza kell mennünk”, mert más 
feladat van, lejárt a szabadidő. Nem min-
dig akartuk meghallani! Békákat fogtunk a 
Lonkay utcai árokban, meg szöcskéket, mert 
az jó nekik. Bejártunk és ismertünk min-
den zeget-zugot. Légó-pincét és a padláso-
kat. A lapos tetőktől féltünk, de azért azo-
kat is megmásztuk. 
 Emlékszel „Teofilra” a teknősbékára, akit 
Borzsák Sándor bácsitól kaptunk, hogy gon-
dozzuk? Mindig megszökött a kis udvarból, 
és meg kellett keresni. Gulyás bácsi fúrt egy 
lyukat a páncéljára, és hosszú madzaggal ki-
kötöttük a gesztenyefához. 
 És a gombapincére? Ahová Ádám bácsi asz-
talos tanműhelyéből hullt a forgács és olyan 
jó szaga volt, hogy belehemperegtünk? 
 Na és persze a zongorák! A zongoraórák! 
Nálatok a nagy fekete zongora elefántcsont 
billentyűire édesapád ráírta a hangjegye-
ket, a mi rövid bécsinket meg Kucsma bá-
csi éppen hangolta. Te már otthon elkezd-
ted a zenetanulást a legjobb mesteredtől, de 
azért mindkettőnket beírattak Mária néni 
zeneiskolájába. Drága Mária néni! Hozzá is 
együtt jártunk és együtt volt óránk is, ne-
ked nagyon jól ment én meg untam, mert 
nekem nem ment.  Egyik nap fellopakod-
tunk a nagy ház padlására, és postagalam-
bokat fogdostunk össze, hogy haza vigyük a 
mi padlásunkra. Mármint a gimnáziuméra. 
Nem dicsértek meg érte, jól kikaptunk, hi-
ába mondtuk, hogy a monori az galambász.  
A többi zsiványságra is emlékszem, de ha ed-
dig nem derült ki, már nem is fog. És Bam-
bira, az őzbakra? Már a háza sincs meg, de 
bármikor kilépem a fáskamrától. Ja, de az 
sincs már meg, az új posta kerítésétől kell 
majd méregetnem.
 Most újra a zongora jut az eszembe és a 
zene! Emlékszel, amikor a színpados terem-

ben, az énekórák némelyikén, úgy a vége felé 
levehettük a TUTO-lakatot az ócska zon-
gora klaviatúrájának fedeléről és Te zenél-
tél nekünk? Még az óra alatt. Magadnak és 
mindenkinek! Boogie-woogie! 
 A  „Ki Mit Tud”-ra is együtt mentünk. Bo-
csánat, Te mentél, és engem már vittél. Én 
csak a csajokat vittem. Kőbánya, a Pataky… 
És Te  megnyerted, mármint a vetélkedőt. 
 Na és Pori? A finnországi dzsesszfeszti-
vál ’75-ben? Ide egyedül mentél. És milyen 
zenészekkel zenélhettél!
 Sajna a gimis évek után egyre kevesebbet 
találkoztunk, jártad az országot, az egész 
világot. Zenéltél és örültél, én meg örültem, 
hogy zenéltél. Tudom, hogy testvérként sze-
retjük egymást ma is! Én nem tudtam adni, 
küldeni neked igazából semmit, de te adtál, 
küldtél felvételeket, lemezeket, híreket. Nem 
csak nekem, de mindenkinek. 
 Mária néni születésnapjára adott koncer-
teden ért össze utoljára a kezünk.
 Frici! Emlékszel?
 Én emlékezem!

Nyeste László

 Ifj. Pleszkán Frigyes (a hintában) és Nyeste László gyermekként

Dr. Zsombok László képviselő 2011. év 
első félévében a következő hétfői napokon 
tart fogadóórát 19 órai kezdettel: márci-
us 7., április 11., május 9., június 6. Hely-
szín: monori Fidesz iroda, Deák F. u. 2. 
A képviselő telefonon és e-mailben is vár-
ja a monoriak észrevételeit a 06-70-779-
3252-es számon vagy a laszlo.zsombok@
upcmail.hu e-mail címen.
 További fogadóórák: Husz Enikő Judit 
és Juhász László képviselő, 2011. március 
18-án 16-tól 18 óráig tart képviselői foga-
dóórát a Kossuth Lajos Általános Iskolá-
ban. (Monor, Kossuth Lajos utca 92-94.)
 Szőnyi Sándor képviselő minden hónap-
ban a testületi ülés hetének keddjén 17-től 
18 óráig várja a monoriakat a Fidesz iro-
dában.

információ

Képviselői fogadóórák
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Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresz tanfolyam indul

március 16-án 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

szolárium 
a monori uszodában

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

Telefonos bejelentkezés:
06 20/454 3826

3 perc:

 200 Ft

Hirdetés

A dzsessz volT Az éleTe
Elment a monori „csodagyerek”
Amikor szomorú vagy, ezt hallgasd majd! – mondta édesapjának ifj. Pleszkán 
Frigyes, amikor átnyújtotta neki Ujjlenyomatok című első cd-jét. Sajnos 
fájdalmas aktualitása lett ennek a mondatnak, amikor a világhírű monori 
dzsessz-zongorista idén február 5-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

„Nyugat-Eu-
rópa és az 

utóbbi idő-
ben főleg 

Svájc leghíre-
sebb dzsessz-

klubjaiban 
játszott, aho-
vá elzarándo-
koltak a világ 
számos pont-
járól a műfaj 
szerelmesei.”

Pleszkán Frigyes, apja 
játékát figyelve, nyolc-
éves korában kezdett 

zongorázni, tízévesen örökre 
elraktározta agyában, szívé-
ben, ujjaiban a legnagyobb 
példakép, Oscar Petterson 
virtuóz előadásmódját, két év 
múlva pedig már nyilvános 
dzsessz-koncertet adott. Nem 
véletlenül figyelt fel rá Gonda 
János (a dzsessz akkori legje-
lesebb magyar szaktekintélye), 
és vállalta vendégnövendéké-
nek, induló dzsessz tansza-
kán. „Egy 15 éves monori gim-
nazista,” – nyilatkozta róla 
– „aki zongorán valami egé-
szen páratlan tehetséget árult 
el. Szorgalma, a műfaj irán-
ti alázata és a játékban meg-
nyilvánuló, belső parancsnak 
engedelmeskedő fegyelme egy-
aránt ritkaságszámba megy. 
Széles spektrumon zongorázik. 
Mindenre fogékony és min-

denben otthonos. Abszolút 
hallása van. Zenei memóriá-
ja kitűnő. Technikailag meg-
oldhatatlan feladatot jóformán 
nem ismer.”
 És mindezt a tanítvány iga-
zolta is mesterének. 1976-ban 
már az Erkel Színház közön-
sége ünnepelte, illetve Európa 
egyik legrangosabb dzsessz-
fesztiválján – Poriban – ne-
vezték el „csodagyerek”-nek. 
A következő évben pedig meg-
nyerte a Magyar Televízió 
„Ki Mit Tud?” vetélkedőjé-
nek szólóhangszer kategóri-
áját. Utána sajtó különdíjat 
kapott Lengyelországban is.
 Volt zenekari tag, de sok 
sikert aratott saját triójával 
is. Volt közös lemeze meste-
rével, és sorra jelentek meg 
önálló lemezei saját szerzemé-
nyeivel. Nemcsak a hazai rá-
diókban és tévékben, de kül-
földön is – talán még jobban 

– elismerték. Nyugat-Európa 
és az utóbbi időben főleg Svájc 
leghíresebb dzsesszklubjaiban 
játszott, ahová elzarándokol-
tak a világ számos pontjáról 
a műfaj szerelmesei.
 2009 júliusában egyko-
ri első zongoratanárnőjének 
90. születésnapját köszöntöt-
te nagy sikerű koncertjével, a 
monori Vigadóban. Neki, dr. 
Péterffy Gusztávnénak (Má-
ria néninek) köszönhette – a 
valószínűleg apjától örökölt 
improvizációs készség mellett 
– a klasszikusok fegyelmezett 
megtanulását. Ő maga ak-
kor éppen 50 éves volt, amely 
alkalomból a zenei szaksaj-
tó „a legvirtuózabb magyar 
dzsessz-zongorista”-ként mél-
tatta. Ha sokszínűségéről kér-
dezték, már gyermekként azt 
mondta: „Saját stílusom kere-
sem, és minden új irányzatot 
kipróbálva szeretném kialakí-

tani”. Hangversenyein klasszi-
kus darabokat és parafráziso-
kat, népdalimprovizációkat is 
hallhattunk tőle.
 Varázslatosan fürge ujjai 
2010. január 17-én érintették 
utoljára Vigadónk zongorá-
jának billentyűit. Édesanyja 
halálakor, annak emlékére is. 
Azt mondta, többször szeret-
ne hazajönni. Egy hete érke-
zett akkor is vissza Svájcból, 
amikor megtudtuk a Buda-
pesten bekövetkezett tragé-
diát. Pedig nem sokkal előtte 
még filmhez alkotott kísérő-
zenét Zürichben, és elkészült 
az a portréfilm is róla, aminek 
részletét dr. Péterffy András 
és segítői a monori koncert-
jén is forgatták.
 Az interneten először csak 
szűkszavú közlés jelent meg: 
„Pleszkán Frigyes zongora-
koncertje 2011. február 12-
én a Magyar Rádió Márvány-
termében elmarad!” És még 
mennyi más is, ami lehetett 
volna…
 De zenei „ujjlenyomatai” 
megmaradnak, nálunk és kül-
földön egyaránt. Üstökösként 
induló dzsessz-zongoraművé-
szünk állócsillag marad.

B.G.
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Hirdetés

EBOLTÁS 

a Monori Állatorvosi Rendelőben

2220 Monor, Ady Endre út 27.
Telefon: 06-29/411-717 

Dr. Biró Péter Gábor
Az ebek kedvezményes árú,

veszettség elleni immunizálásának 
időpontjai márciusban: 

H–Cs: 9–12,  és 15–18, P: 9–12
A fenti időpontokban a védőoltás és a 
féregtelenítés egységes ára 3800 Ft. 

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet értelmében a  
veszettség ellen immunizált ebek oltásának igazolá-
sára csak a fenti rendeletben előírt kisállat egészség-

ügyi könyv használható, melynek ára: 500 Ft

Nyitva tartás egész évben: 
H-Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12

Kis és kedvtelésből tartott állatok  
teljes körű belgyógyászati, sebészeti 
ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, 

bélsárvizsgálatok, parazitológiai  
laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

A rendelő állatorvosai hívásra 
telefonos egyeztetés után 

házhoz mennek.

www.monoriallatorvos.hu

Március 3. 10 óra,
Vigadó, díszterem
Filharmónia előadásso-
rozat – Híres operakó-
rusok
Közreműködik a Nemzeti 
Énekkar és Bizják Dóra 
(zongora).

Március 4. 18 óra,
Vigadó Étterem
Ír est a Kék Bab 
zenekarral
Legyen vendégünk egy 
pohár ír sörre!

Március 5. 14 óra, 
Művelődési Ház
Nagycsaládosok 
Monori Egyesületének 
közgyűlése

Március 5. 17 óra, Vigadó
Jótékonysági 
dzsesszkoncert
A Kerekkocka Alapítvány 
szervezésében.

Március 6. 17 óra,
Művelődési Ház

My Fair Lady
A Merlot társulat tavalyi 
bemutatójának újabb 
előadása.

Március 7. 17 óra
Közös nevező
kiállítás-sorozat
Dr. Tóth Rózsa grafikus 
művész kiállításának 
megnyitója.

Március 9. 16 óra, Vigadó,
emeleti oktatóterem
Kézműves foglalkozás
Tavaszi papírdíszek 
készítése fotókartonból.

Március 10., Vigadó 
Takaró Mihály iroda-
lomtörténész előadása
Arany János

Március 12. 18 óra, 
Művelődési Ház
Tavaszköszöntő táncház
A Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület szervezésében.

Március 12. 14 óra, 

Művelődési Ház
Közös Út Cukorbete-
gek Egyesületének 
összejövetele.

Március 17. 10 és 13 óra
János vitéz című 
gyermekelőadás
A Budapesti Utcaszínház 
társulatának előadásában.

Március 18. 8 óra, 
Művelődési Ház
Véradás 
A Magyar Vöröskereszt 
szervezésében.

Március 26-27.,
Művelődési Ház
Regionális Ki Mit 
Tud? elődöntő

A programok részleteiért 
látogasson el honlapunkra: 
www.vigadokft.hu.

Információ, jegyrendelés a 
06-29/413-212-es telefon-
számon vagy a vigado@
vigadokft.hu e-mail címen. 

Ajánló

A Vigadó márciusi programjai
A város ulti kedvelői megalakították a 
Monori Ulti Klubot, melynek vezető-
je Szabó István Gyula. A klub minden 
hétfőn a Strázsa-hegyen, csütörtökön-
ként pedig az ipartestület épületében 
tart összejövetelt 17-től 21 óráig. Bő-
vebb felvilágosítás a klubvezetőtől kérhe-
tő a 06-20-333-94-18-as telefonszámon. 
Versenyekről, szabályokról, tanfolyamról: 
www.magyarultiszovetseg.hu

2011. április 6-án délután 14 órákor ren-
dezik meg a Vigadó dísztermében a több 
évtizedes múltra visszatekintő városi vers- 
és prózamondó versenyt.
 A jelentkezéseket, azaz a tanulók ne-
vét, osztályát, a vers vagy próza címét, 
szerzőjét és a felkészítő tanár nevét leg-
később 2011. április 1-jéig kell eljuttat-
ni a Városi Könyvtárba. A versenyre is-
kolánként hat fő nevezhet. Továbbra is 
három korcsoportban mérhetik össze te-
hetségüket a város tanulói: alsó- és fel-
ső tagozatosok, középiskolások.
 A versenyre prózai művel is lehet ne-
vezni. Egy-egy előadás legfeljebb 5 per-
ces lehet.

Monori Ulti Klub

Felhívás vers- és prózamondó versenyre

jáTék Az éleT

www.iriszoptik.hu

Nálunk márciusban is korával  

egyenlő % kedvezményt kap  

minden keretünk árából, ha vékonyított lencsével rendeli 

meg szemüvegét!

   Ön 
hány éves?

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-12

Monor, Egészségház I.em. 105. 

Nyitva: 815 -17

 

      Szebbet, jobbat, 

            
      olcsóbban

    Szem Írisz 

   Optika üzletek:

06-30/9619-706
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Helytörténet

„Arra is volt 
lehetőség, 

hogy az álla-
mi tulajdo-
nú gépeket 
a kisiparo-
sokhoz ki-

helyezzék.”

Hirdetés

Monor, Pozsonyi ltp. A ép. II. fsz. 4.
06-30/290-6766
www.dinamoka.hu
1-9 éves korig max. 5 fős 
csoportokban
8000 Ft/
8 alkalom

DinaMóka
     nyelvstúdió

angolIngyenes bemutató óra!

    Ajándék hanganyag!

Tinatapatronok,
Lézerkazetták,
Színes és ff (A3-as is) 

nyomtatás, másolás, laminálás.  
Névjegykártya, spirálozás, faxolás. 

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

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók  
• cigarettahüvelyek, -papírok 
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

Akció:
149 Ft/km

(25%kedvezmény)
5 km feletti utazás esetén

06-20/236-4000
06-20/236-4000

é jje l-n a ppa l

Az ipari forradalom a monori kézművesek életét is megváltoztatta. 
A kézi munka felváltása – az új találmányok megjelenésével 
és alkalmazásával – Monoron is megkezdődött. Például 
az 1851-ben Isaak Singer által feltalált varrógéppel.

visszATekinTés

A monoriak viselt dolgai XXXIV.  
Technikai újdonságok

A női, férfi és szűrsza-
bók körében az 1880-
as években megjele-

nő varrógép lehetővé tette 
a technikai műveletek kor-
szerűbb, gyorsabb elvégzését. 
A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara rendszeres levele-
zésben állt a Monori Általá-
nos Ipartestülettel. Szakmai 
bemutatókra, tanfolyamokra 
hívta az iparosokat a Ma-
gyar Királyi Technológiai 
és Iparmúzeumba. E ren-
dezvények az új találmányok, 
gépek, technológiák megis-
mertetését szolgálták. A tan-
folyamon résztvevők utazási 
költséget és napidíjat kap-
tak. A továbbképzések, szak-
mai bemutatók a Földműve-
lés, Ipar és Kereskedelemügyi 
Minisztérium megbízásából 
történtek.
 1900-ban a Langen és 
Wolf-féle benzinmotort és a 
Ganz és Társa-féle elektro-
motor próbáját szemlélhet-
ték meg a monori iparosok. 
1903-ban a budapesti kama-
ra Debrecenben rendezett 
cipész- és munkagép-kiál-

lításra invitálja az érdeklő-
dőket. Szűcs Zsigmond, az 
akkori ipartestületi elnök jó 
szívvel ajánlotta a részvételt. 
Ugyanis ő eredetileg papnak 
készült, és a debreceni kollé-
gium „togatusa” is volt. Szü-
lői kérésre félbehagyta lelké-
szi tanulmányait (édesanyja 
halálával a tíz testvére félár-
va lett, segítenie kellett), és 
szíjgyártó tanoncként szer-
zett segédlevelet Monoron. 
(Unokája, néhai dr. Szűcs 
János a Debreceni Orvostu-
dományi Egyetem fül-orr-
gégész adjunktusaként te-
vékenykedett).
 1906-ban az acetiléngyár-
tás és annak felhasználása a 
sláger. De a különböző áram-
rendszerű, kisipari célokat 
szolgáló elektromotorok is-
mertetése is fontos volt.
 A kisipar támogatására 
az ipartestületek rendszere-
sen felhívták a kormány fi-
gyelmét. 1909-ben a monori 
küldöttség is tagja volt a 
résztvevő 180 ipartestület or-
szágos delegációjának. A he-
lyi csoportot Pokorny Sán-

dor és Sipos László vezette. 
Pártfogást kérve memoran-
dumot adott át az iparos 
küldöttség a parlament ház-
elnökének, Justh Gyulának. 
Aki arra kérte a petíciót áta-
dókat s az általuk képviselt 
ipartestületeket, hogy „kérel-
mük teljesítése végett Kos-
suth Ferencnél (kereskedel-
mi miniszter) és Szterényi 
Józsefnél (kereskedelmi ál-
lamtitkár) többször tiszte-
legjenek, és kérjék tőlük ba-
juk orvoslását”.
 A kamara közvetítésével a 
minisztérium anyagi segítsé-
get nyújtott gépvásárlásokra. 
Arra is volt lehetőség, hogy 
az állami tulajdonú gépeket 
a kisiparosokhoz kihelyezzék. 
Pl. Újváry János, monori 
szabómester (a monori ipar-
testület első elnöke 1885-
ben) „műhelyének fejleszté-
se céljából” egy varrógépet 
kapott államsegély címén. 
Lukics Miklós kovácsmes-
ter pedig egy egész műhely-
berendezéshez jutott hozzá. 
Csizmadia István csizma-
diamester 1909-ben ványo-

lógépet, Somodi Mária gép-
harisnyakötő gépet, Bekker 
Ádám épület- és bútoraszta-
los kézi fúrógépet és véső-
gépet, Deutsch Ignác cuk-
rászsütő kemencét, valamint 
dagasztógépet kapott a mi-
nisztérium jóvoltából.
 A monori iparosoknak 
is tudomására jutott, hogy 
Karl Benz, 1885 körül fino-
mított kőolajjal – benzinnel 
– működő belső égésű motort 
talált fel. Később, 1888-ban 
háromkerekű kocsira szerelte 
a robbanómotort. 1893-ban 
pedig maga vezette a díszes 
motoros hintót, amely már 
a lovas kocsi sebességével 
haladt. Budapesten az első 
automobilok a 90-es évek 
végén jelentek meg. A Peu-
geot-féle háromkerekű „pet-
róleumos” motorkocsik 2000, 
a Benz-féle kocsik 3000 ko-
ronába kerültek. Monoron 
ez az összeg akkor egy na-
gyobb családi ház vételárá-
val volt azonos. Az idő tájt 
a munkások évi bére átla-
gosan 490-550 koronában 
fejezhető ki. (Az alsó határ 
300, a felső határ 700 koro-
na körül mozgott). A monori 
polgárok csak az első világ-
háború után lettek „automo-
bil” tulajdonosok. 1930-ban 
kilenc „földink” dicsekedhe-
tett vele. 
 Forrás: Pest Megyei Le-
véltár – Ipartestületi iratok 
– Bp.; Monorkerületi Lapok 
1901–1914.

Dr. Dobos György, a hely-
történeti kör elnöke

„A monori 
polgárok csak 
az első világ-
háború után 
lettek „au-

tomobil” tu-
lajdonosok. 

1930-ban ki-
lenc „földink” 
dicsekedhe-
tett vele. ”
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Sporthírek és egyebek

Hirdetés

Pest Megyei Úszó Diákolimpia

A 164/2008/XII.20-i FVM rendelet szerint valamennyi, három hónaposnál 
idõsebb eb veszettség elleni védõoltása évenként kötelezõ! Az oltással 
egyidejûleg végre kell hajtani az ebek féreghajtó szerrel való kezelését is.

Az oltás és féregtelenítés költsége elõvezetett ebenként
március hóban akciós áron 3500,- Ft.

•  Azon ebtulajdonosok, akik még nem rendelkeznek új eboltási könyvvel,  
az új könyv ára 500,- Ft.

• A háznál oltott ebeknél az oltás díja a kiszállás költségével emelkedik.
• Beteg vagy megfigyelés alatt álló állat nem oltható.

A veszettség elleni oltás elmulasztását a törvény 30 000 Ft 
pénzbírsággal büntetheti.

Értesítjük a lakosságot, hogy 
Monoron 2011. évi, ebek kötelező, 
veszettség elleni, összevezetéses 
védőoltását az alábbi helyeken és 
időpontokban végezzük:

EBOLTÁS2011

Március 18. péntek Tel.: 06-29/412-613
 9-11 óra Vásártér dr. Varga János
 14-16 óra Gazdakör dr. Varga János

Március 19. szombat Tel.: 06-29/412-724
 9-12 óra Attila u 3. dr. Dudás Jenő
 13-16 óra Attila u 3. dr. Dudás Jenő

Hatha jóga alaptanfolyam indul… 
…Monoron,  a  Művelődé s i  Ház -
ban Jankovics Magdolna (Lalita), a 
Sivananda Jógaközpont oktatója veze-
tésével 2011. április 2-ától szombat dél-
előttönként 10-től 12 óráig.
 Azok jelentkezését várják, akiknek 
fontos az egészség, a fiatalság és a belső 
nyugalom megőrzése. A jóga egy min-
denre kiterjedő élettudomány, amely a 
test és lélek harmóniáját, egészségét biz-
tosítja. Rendszeres napi gyakorlása a fel-
pörgetett, stresszes mindennapokba meg-
nyugvást, békét csalogat.
 A tanfolyamon való részvételhez 
Polifoam-szivacs és kényelmes ruházat 
szükséges. Jelentkezni a 06-29/414-681-
es telefonszámon lehet.

2011. január 29-én Százha-
lombattán rendezték még a 
Pest Megyei Úszó Diákolim-
piát. A monori csapatot, az 
Ady úti Általános Iskola hat, 
valamint a Jászai Mari Ál-
talános Iskola négy tanuló-
ja képviselte.
 Ady Úti Általános Iskola: 
Ponyi Patrik 50 m mell 3. 
hely, Fenyvesi Roland 50 m 

gyors 14. hely 50 m hát 13. 
hely (a 2000-2001-ben szü-
letettek között); Verebélyi 
Sára 100 m gyors 4. hely, 100 
m mell 2. hely, Bacskai Atti-
la 100 m hát 2. hely, 100 m 
pille 5. hely (a 1998-1999-ben 
születettek között); Bacskai 
Csilla 100 m hát 4. hely, 100 
m pille 3. hely, Leé Ádám Ta-
más 100 m gyors 9. hely, 100 

m pille 2. hely (a 1996-1997-
ban születettek között).
 Jászai Mari Általános Is-
kola: Kovács Eszter 50 m 
gyors 22. hely, 50 m mell 
16. hely, Kovács Patrik 50 
m gyors 6. hely, 50 m hát 7. 
hely (a 2000-2001-ben szüle-
tettek között); Botka Anita 
100 m gyors 5. hely, 100 m 
hát 3. hely, Botka Dóra 100 
m gyors 6. hely, 100 m pil-
le 3. hely (a 1998-1999-ben 
születettek között).

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

Fontos telefonszámok
kApcsolAT

Ír est a Kék Bab zenekarral
Az ír söröket és a híres „Irish stew”-t (ír 
gulyást) kedvelő közönség örömére március 
4-én 18 órától ír estet tartanak a Vigadó 
Étteremben, ahol a Kék Bab ír folk&roll 
zenekar elragadó zenéje mellett fogyaszt-
hatók el a kelta étel- és italkülönlegessé-
gek. A 1800 forintos belépő mellé ráadá-
sul ingyen jár egy porhár sör, az étlapról 
pedig többféle, alkalomhoz illő étel kö-
zül is válogathatnak az érdeklődők. Akik 
nem kívánnak az alkalomra asztalt foglal-
ni, csupán a zenekar muzsikáját szeretnék 
meghallgatni, azok 900 forintért juthat-
nak be erre a városban ritkaság számba 
menő eseményre. További információ: 
06-29-413-212-es telefonszámon, vagy a 
www.vigadokft.hu honlapon.

Mesés könyvtári napok
Március 29-én délután 
négy órakor a Monoron 
gyermekeskedő Fü-
löp Mónika mutatja 
be nemrég megjelent 
könyvét, amely egy 
lombtündérről, Röp-
kéről szól.  Az érdek-
lődők megismerked-
hetnek a szerzővel és a 
könyv születésének rész-
leteivel is.
 A könyvtárban március első és máso-
dik szombatján is Meseszombatot tarta-
nak délelőtt 9-től 11 óráig. Az interak-
tív mesefoglalkozáson kicsik és nagyok 
egyaránt részt vehetnek.
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Pestlőrincen az Üllői úton, a Lőrinc Center-
rel majdnem szemben 100 m2-es családi ház 
150 nöl-es telken 19,9 millió forintért áron 
alul, tulajdonostól eladó, vagy budapesti 
garzonlakásra cserélhető értékegyeztetés-
sel. Tel.: 06-1-280-3754.

Monoron a Strázsa-hegyen tetőtér beépí-
téses présház komoly pincével eladó. Irány-
ár 2,4 millió Ft. Tel.: 06-30/945-5509

Hűtőgép javítás garanciával, hétvégén is. 
Tel.: 06-20/467-7693; 06-80/625-647

Tavaszi bevezető árakon kert és tó építés, 
kertfenntartás, kertrendezés. 
Tel.: 06-30/657-2038; 06-70/618-9286

Fűkaszálást, fakivágást, darabolást 
korrekt áron vállalok. Tel.: 06-30/824-0115; 
06-30/574-6831

Albérlet kiadó Monoron 65m2-es új építésű 
házban alacsony rezsivel, igényeseknek. 
Érd.: 06-30/949-5757 vagy 06-70/633-6201

Monor frekventált részén új, I. emele-
ti 63m2-es társasházi lakás eladó kedvező 
áron. Érdeklődni: 06-30/548-5462

Dohányzás leszoktatás biorezonanciával 
Monoron a piactéren, a Natura boltban.
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Wellstar Viewty LC fogyasztó szett 
10 000 Ft-ért, Wellstar natúr alga 9 500 Ft-
ért, Vivagold Acai 500 ml-es ital 3 000 Ft-ért 
eladó. Tel.: 06-30/ 6055-611

Tapéta végkiárusítás Monoron a piactéri 
kertészboltban, 500 Ft/tekercs.

Kőműves munka, burkolás referenciával, 
korrekt áron, ingyenes munkafelméréssel. 
Tel.: 06-30/336-5931

Eladó MAN ÜL-292 típusú 1993. évjáratú ki-
ránduló autóbusz. Adatok: fehér, 2 tenge-
lyes, manuális váltós, műszaki: 2011/7, 55 
fős. Érdeklődni lehet: Szabó László, Gödöllő.
Tel.: 06-20/9-359-605

Tűzifa eladó! Akác guriga 2300 Ft/q, tölgy 
guriga 2100 Ft/q, hasítás 200 Ft/q. 
Tel.: 06-20/343-1067

Monor központjában a piactérrel szemben 
60 m2-es üzlethelyiség kiadó. 
Érd.: 06-20/917-9879

50 m2-es könnyűszerkezetes raktár eladó. 
Ára 700-ezer Ft. Ugyanitt koszorúkötő gé-
pek eladók. Tel.: 06-30/347-9659

Monor központjában kiadó házrész, 40nm 
irodának vagy lakásnak. 
Tel.: 06-20/496-6907

Villanyszerelés, bojler javítás olcsón! 
Tel.: 06-20/313-0730

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól. Alu-
mínium és műanyag redőnyök, napellenző, 
reluxa, mobil és fix szúnyogháló ajtók. Új-
donságok. Azonnali felmérés, 30 éves ta-
pasztalat, garancia, -10% nyugdíjas kedvez-
mény. Tel.: 06-30/401-1029 

Apróhirdetés

Ajánló

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

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

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

Cím: Monor, Kistói út 120.
Telefon: 06-29/415-176  

Nyitva: H-P: 8-17 Szo: 8-12

AKCIÓ!
   Szezonális   

kazán 



Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése

Megnyílt a ceglédi 

cipőbolt!
A Ceglédi Cipőgyár termékeit a PUMA-cipők magyarországi 

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

várjuk kedves vásárlóinkat megújult termékválasztékunkkal.
Ajánljuk hagyományos

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

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 férfi modelljeinkkel várjuk Önöket.

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

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 43.100,-Ft*-tól
Most értékbecslési díj nélkül!
Kamat: 8,25%       THM: 9,38%
 *A hirdetésben szereplő törlesztő részlet ingatlancélú hitel esetén 
5.000.000.-Ft, 20 éves futamidő mellett érvényes  


