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Fesztivál 
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Május 27.

Csík Zenekar koncertje
18 órakor a Fesztiválcsarnokban
Jegyek 2500 forintért kaphatók a Vigadóban 
(diákoknak és nyugdíjasoknak 1900 Ft)

Május 28.

VII. Strázsahegyi Tekerő
Amatőr Terep Kerékpárverseny
9 órától a Bacchus téren
Nevezési határidő: május 28. 9 óra

V. Strázsahegyi Kavaró
Sütő-Főző Fesztivál
9-től 14 óráig a Bacchus téren és a Téglagyári pincéknél
Jelentkezési határidő: május 25.

I. Monori Amatőr Fogathajtó Verseny
10 órától a Bacchus téren

Ferihegy Expo
9 órától a Bacchus téren

Orbán-napi vigasságok és  
III. Strázsa-hegyi Pincék Fesztiválja

14 órától a Strázsa-hegyen, az Orbán-szobornál és környékén

Május 29.

Monor Városi Gyereknap
11 órától a Művelődési Házban
Színpadi programok: Kalapos zenekar, Orsós Ádám és 
Sztupa Ágnes mesemondók, Kék Ibolya tánccsoport, Monori 
Strázsák Néptánc Egyesület és Kis Strázsák, Kék Bab ír zenekar, 
Fashiondance tánccsoport, Baranta bemutató.
További programok: kézműves foglalkozások, baba-mama 
szoba, kirakodóvásár, egészségügyi szűrések, kosárhinta, 
rendőrségi és tűzoltósági bemutató, családi rajzverseny, 
honfoglalás kori bemutató.

Részletek a 8. oldalon



Akciós árak május 9-től 21-ig

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Tel.: 06-29-412-046
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Hétfő–péntek: 7–17, 

szombat: 7–13
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Rendeletdömping a Városházán
Önkormányzati hírek

Április 14-én, mivel interpellációra egy képviselő sem jelentkezett, a napirendi pontok 
elfogadása után a rendelet-tervezetek megtárgyalásával kezdődött a képviselő-testület ülése.

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirdeti 
az alábbi rendeleteit:
 13/2011. (IV. 20.) számú: Az önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról.
 14/2011. (IV. 20.) számú: Monor Vá-
ros Önkormányzatának vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
24/1999. (IX. 27.) számú rendelet mel-
lékleteinek módosításáról.
 15/2011. (IV. 20.) számú: A temetőkről 
és a temetkezési tevékenységekről szóló, 
5/2009. (II. 17.), 18/2009. (V. 25.) szá-
mú rendelettel módosított, 25/2008. (XII. 
31.) számú rendelet módosításáról.
 16/2011. (IV. 20.) számú: A talajter-
helési díjról szóló 26/2004. (X. 28.) szá-
mú rendelet módosításáról.
 17/2011. (IV. 20.) számú: A helyi hul-
ladékgazdálkodási tervről szóló 24/2004. 
(X. 28.) számú rendelet módosításáról.
 18/2011. (IV. 20.) számú: A helyben 
központosított közbeszerzésekről szóló 
24/2008. (XII. 31.) számú rendelet mó-
dosításáról.
 19/2011. (IV. 20.) számú: A város-re-
habilitációhoz kapcsolódó feladatok ellá-
tásáról szóló, 25/2010. (IX. 23.) számú 
helyi rendelet módosításáról.

„A 13 Pest 
megyei ka-

pitány-
ság közül a 
harmadik 

legeredmé-
nyesebb lett 
a monori.”

Folytatás a 4. oldalon

Elsőként, a 2010. évi költ-
ségvetési rendeletet, a 
zárszámadást fogadták 

el 3 637 082 ezer forint be-
vétellel és 3 495 985 ezer fo-
rint kiadással. Elfogadták a 
pénzmaradvány elszámolást 
is, amely az áthúzódó kötele-
zettségvállalásokra elkülöní-
tett összegeket tartalmazza. 
A könyvvizsgáló megjegyzés 
nélkül fogadta el az előter-
jesztett beszámolót.
 Ezután a Monor Városi Ön-
kormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabálya-
iról szóló 24/1999. (IX. 27.) 
sz. rendeletet vizsgálták felül 
és módosították melléklete-
it, hogy a város tényleges va-
gyonának megfelelő összegek 
szerepeljenek benne. 
 Módosult a temetőkről és 
a temetkezési tevékenységről 
szóló 25/2008. (XII. 31.) szá-
mú rendelet is. Eszerint a köz-
temetőben a síremlék felállítá-
sához, felújításához, a síremlék 
elemeinek, sírkeret építéséhez 
szükséges építőanyag gépjár-
művel történő helyszínre szál-
lításához, illetve a sírgondozási 
tevékenység üzletszerű gyakor-
lása esetében az üzemeltetőtől 
engedélyt kell kérni, de nem 
kell fizetni a temetőbe törté-
nő behajtásért.
 A talajterhelési díjról szó-
ló 26/2004 (X. 28.) számú 
rendeletet úgy módosították, 
hogy a rászorulók mentessé-
get kaphassanak a díjfizetési 
kötelezettség alól.
 Elfogadta a képviselő-tes-
tület Monor Város Hulladék-
gazdálkodási Tervét, és ennek 
alapján a 24/2004. (X. 28.) 
számú a helyi hulladékgaz-
dálkodási tervről szóló rende-
let mellékletének módosítását 
is. A technikai jellegű módosí-
tással az elfogadott terv beke-

rült a rendelet mellékletébe.
 Módosították a helyben köz-
pontosított közbeszerzések-
ről szóló 24/2008.  (XII. 31.) 
számú rendelet mellékletét is. 
Kisebb módosításról van szó, 
melynek lényege, hogy van-
nak olyan közbeszerzést igény-
lő feladatok, amelyeket cél-
szerűbb az intézményeknek 
saját maguknak lebonyolítani. 
Ilyen például a riasztók táv-
felügyelete, a villamos beren-
dezések felülvizsgálata, vagy 
a fénymásolók és más iroda-
technikai eszközök működte-
tése, karbantartása, javítása. 
 Technikai jellegű volt a vá-
ros-rehabilitációhoz kapcsoló-
dó feladatok ellátásáról szóló 
25/2010. (IX. 23.) számú helyi 
rendelet módosítása, és ennek 
következtében a Monori Vá-
rosfejlesztő Kft. dokumentu-
mainak módosítása, a köny-
veléstechnikai megoldásoknak 
megfelelően. A változtatásnak 
nincs semmiféle költségvetési 
vagy egyéb hatása. 

Elfogadott belső ellenőrzés

Elfogadta a képviselő-testü-
let az önkormányzat 2010. évi 
belső ellenőrzéseinek éves el-
lenőrzési jelentését, valamint 
az önkormányzat felügyele-
te alá tartozó költségvetési 
szervek éves ellenőrzési je-
lentései alapján készített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelen-
tést. A város belső ellenőrzési 
feladatait a Monor és Térsé-
ge Többcélú Önkormányza-
ti Kistérségi Társulással kö-
zösen, társulás formájában 
látják el. A belső ellenőrzési 
feladat jelentős állami támoga-
tást kapott régebben, viszont 
ma már a kis települések több 
forrást kapnak, így Monornak 
kevesebb jut. Több belső el-

lenőrzési feladat ellátására is 
szükség van, ezért az önkor-
mányzatnak erre a célra kü-
lön forrást kell majd biztosíta-
nia. Az Állami Számvevőszék 
(ÁSZ) ellenőrzési programjá-
ban kiemelt szerepet kaptak 
az önkormányzat tulajdoná-
ban működő cégek, ezért ér-
demes ezt a munkát az ÁSZ 
ellenőrzés előtt elvégezni.

Évet értékelt a rendőrkapitány

Idén is – ahogy minden év-
ben – beszámolt a Monori 
Rendőrkapitányság előző évi 
tevékenységéről. A részletes 
írásos beszámolót Kelemen 
József rendőrkapitány szóban 
is kiegészítette: „A kapitány-
ság illetékességi területén a 
lakosságszám folyamatosan 
emelkedett az elmúlt évek-
ben, a rendőrök létszáma vi-
szont tavaly nem változott. 
A monori kapitányságon 611 
lakosra jut egy rendőr, míg 
ez az arány Budapesten 304, 
országosan pedig 314 fő. A 
létszámhiány ellenére a el-
múlt évben jelentős eredmé-
nyeket értek el a rendőrök. A 
13 Pest megyei kapitányság 
közül a harmadik legeredmé-
nyesebb lett a monori. A lét-
számgondok megoldódni lát-
szanak a közeljövőben, mivel 
július 1-jével 29 szakközép-
iskolát végzett rendőr került 
a kapitányság állományába, 
továbbá 10 fő, akik 5+1 hó-
napos kiképzésben részesül-
tek. A kapitányságnál teljes 
egészében feltöltik a létszám-
keretet, így a későbbiekben 
akár két pár gyalogos járőrt 
is indíthatnak. Beüzemelték 
a térfigyelő rendszert a város-
ban, ami erősíti a szubjektív 
biztonságérzetet, és termé-
szetesen a rendőrök munká-

ját is segíti. A strázsahegyi 
körzeti megbízott eredménye-
sen dolgozik, nagyon agilis és 
jó kapcsolatot alakított ki a 
mezőőri szolgálattal, illetve 
a polgárőrséggel is.”
 Szőnyi Sándor képviselő 
hozzászólásában elmondta, 
hogy a rendőrség és a polgár-
őrség komoly erőfeszítéseket 
tesz annak érdekében, hogy a 
városban javuljon a közbizton-
ság. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy az állampolgároknak is 
feladatuk, hogy  gyermekeik-
re és értékeikre jobban odafi-
gyeljenek, hogy betartsák  a 
közlekedési szabályokat.
 Pfundt Imre képviselő sze-
rint még dolgozni kell azon, 
hogy az emberek biztonság-
érzete a közeljövőben javul-
jon. Mint mondta, csak akkor 
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

Napirendi pontok májusban
Monor Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a következő soros nyilvános 
ülését 2011. május 12-én 14 órai kezdettel 
tartja a Városháza tanácskozó termében. 
Tervezett napirendi pontjai a következők:
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés Monor Város Önkor-
mányzat 2011. évi költségvetési rendeleté-
nek módosítására.
 3.) Az önkormányzati gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
átfogó értékelés (az 1997. évi XXXI. tör-
vény 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 intéz-
ményi szakmai munka eredményességének, 
a szakmai program végrehajtásának, va-
lamint a gazdálkodás szabályszerűségének 
és hatékonyságának az éves értékelése.
 5.) Tájékoztató az önkormányzat 2011. 
I. negyedévi gazdálkodásáról. 
 6.) Monor Város Szociális Szolgáltatás 
Tervezési koncepciójának  felülvizsgálata.
 7.) Polgármesteri beszámoló az egyes 
önkormányzati társulások 2010. évi tevé-
kenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társu-
lási cél megvalósulásáról, a kistérségi fej-
lesztési tanács munkájáról (az 1997. évi 
CXXXV. törvény 6. §, 10. § (5), a 2004. 
évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése és az 
1996. évi XXI. törvény 10/F.  § (4) bekez-
dése szerint).
 8.) Döntés „Az Év Bora Monoron” cím 
adományázásáról.
 9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 10.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testü-
leti határozatok végrehajtásáról.

tudja elfogadni a beszámolót, 
ha az álláshelyek ténylege-
sen be lesznek töltve, és ha 
a rendőrség valóban járőrözik 
a városban. Mindemellett el-
ismerte a rendőrség szakmai 
munkáját.

 Pogácsás Tibor összefoglal-
va az elhangzottakat  elmond-
ta, hogy az emberek alapvető-
en azt várják el, hogy a város 
közbiztonságát a rendőrség 
biztosítsa. Szintén a közbiz-
tonság megteremtéséért dol-
goznak a városi alkalmazás-
ban álló közterület-felügyelők, 
mezőőrök és településőrök. Az 
utóbbi 20 év legnagyobb köz-
biztonsági beruházása a ka-
merarendszer kiépítése volt, 
amelynek előkészítését két éve 
kezdték meg. Hamarosan ki-
kerül további 19 kamera is a 
közterületekre, így a rendszer 
a város teljes területét lefedi. 
Jelenleg előzetes tárgyalásokat 
folytatnak biztonságtechnikai 
vállalkozókkal arról, hogy ked-
vezményes díjért kerülhesse-
nek ki távfelügyeleti rendszer-
be kötött riasztók a monori 
lakosokhoz.

Városi tulajdonba kerül a KÖVÁL

Beszámolt a KÖVÁL Zrt. is 
a 2010. évi gazdálkodásáról. 
A testület elfogadta a beszá-
molót, egyben felhatalmazta 
Pogácsás Tibor polgármestert, 
hogy a cég közgyűlésén tulaj-
donosként képviselje az önkor-
mányzatot.
 A következő napirendi pont-
ban a képviselő-testület elfo-
gadta a KÖVÁL Zrt. rész-
vény-átruházási szerződésének 
tervezetét. A testület még az 
előző ülésein döntött arról, 
hogy a KÖVÁL Zrt. kisebb-
ségi tulajdonosától kivásárolja 
a részvényeket, így teljes egé-
szében önkormányzati tulajdo-
nú lesz a cég.

20 millió forint 
intézménykarbantartásra

Elfogadták az intézmények 
közbeszerzési szabályzatának 
módosítását. A jogszabályvál-
tozásokhoz kellett igazítani az 
önkormányzati költségvetési 
rendszerben lévő intézmények 
közbeszerzési szabályzatát. 
Közbeszerzési szabályzattal 
minden intézménynek ren-
delkezni kell. 
 Tájékoztatót fogadott el a 
testület Monor Városi Polgár-
mesteri Hivatal munkaerő-gaz-
dálkodásáról, majd elfogadták 
az intézményi karbantartá-
si és felújítási tervet. Az elő-
terjesztés az előzetes felméré-
sek alapján a legszükségesebb 
munkák elvégzését tartalmaz-
za, amelyre közel 20 millió fo-
rintot költ a város.

Az államnak kell  
kifizetni a tűzoltókat

A következő napirendi pont-
ban a tűzoltósági túlmunka-
rendezéssel kapcsolatos elő-
terjesztéssel foglalkoztak. A 
tűzoltók ugyanis peres eljá-
rásban elérték, hogy a bíróság 
megítélje nekik a túlmunká-
ért járó bért. A tűzoltósá-
gokat 1997-ben adták át az 
önkormányzatoknak, azzal a 
vállalással, hogy a béreket az 
állam fedezi. Ezért az önkor-
mányzat az állam felé továb-
bítja a túlmunkával kapcso-
latos költségek megtérítésére 
vonatkozó kérelmet.

Felújították  
a köztéri játszótereket

A játszóterek állapotát min-
den évben felül kell vizsgálni. 
A Monor és Térsége Többcé-
lú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás egyben rendelte meg 
a kistérség területén lévő te-
lepülések játszóterei szabá-
lyosságának felülvizsgála-
tát. A közterületen a Monor 
Város- és Uszoda Üzemelte-
tő Nonprofit Kft. által fel-
ügyelt játszótereken a szüksé-
ges javításokat az észrevételek 
alapján elvégeztették. A gyer-
mekintézményeknél lévő ját-
szóterek esetében vannak még 
hiányosságok, ezt rövid időn 
belül orvosolni kell. 

Új utak, járdák,  
árkok és parkolók

Az utak, járdák felújítási, épí-
tési, karbantartási tervének 
megtárgyalása mindig nagy 
vitát kavar a képviselő-testü-
leti ülésen, főképp az előkészí-
tés szakaszában, a bizottsági 
üléseken. Most is így történt, 
de szerencsére a képviselő-
testület elé már letisztultan, 
konkrét javaslatokkal került a 
határozati javaslat, így a tes-
tület ülésén különösebb vita 
már nem volt. Az első ütem-
ben a következő munkákat 
végzik el: Dugonics utca bur-
kolat-felújítása: nettó 10 mil-
lió forint, Nyitrai utca út és 
ároképítés: nettó 11,5 millió 
forint, Csokonai utca Deák és 
Bajcsy-Zs. utca közötti szaka-
szának út, árok, járda és par-
koló építése: nettó 5,9 millió 
forint, Bajcsy-Zs. utca teme-
tő melletti részén parkoló és 
ároképítés: nettó 3,8 millió fo-
rint, az új egészségház gyalo-
gos megközelítését elősegítő 

járda építése: nettó 1,5 millió 
forint. Összesen: nettó 32,7, 
bruttó 40,9 millió forint.
 A képviselő-testület júni-
usi-júliusi ülésén dönthet a 
II. ütem megrendeléséről. A 
közbeszerzési törvény folya-
matosan szigorodik és válto-
zik, lényegesen több papír-
munkát, előkészítést igényel 
egy-egy közbeszerzési feladat 
ellátása. 

Közel 40 millió jut  
a belvízvédelemre

A másik sokakat érintő na-
pirendi pontban a belvíz- és 
csapadékvíz-elvezetés problé-
máiról döntöttek. Azoknál az 
utcáknál, ahol földmunkával 
megoldható a feladat, a Monor 
Város és Uszoda Üzemeltető 
Nonprofit Kft. végzi majd a 
munkát, miután megvásárol-
ta az ehhez szükséges célgépet. 
A hivatal munkatársai hatá-
rozzák majd meg, hogy milyen 
sorrendben végezzék el a vá-
rosban a szükséges földmunká-
kat. Az illegálisan betemetett 
árkokkal és kapubehajtókkal 
kapcsolatban a polgármesteri 
hivatal megteszi a szükséges 
lépéseket. Az önkormányzat 
a földmunkát és a vízelveze-
téshez szükséges betoncsöve-
ket biztosítja majd akkor, ha 
a tulajdonos a kapubehajtót 
önmaga megcsinálja. Erre a 
munkára közbeszerzési pályá-
zatot írnak majd ki. A Székely 
Bertalan és Czuczor utcánál 
engedélyes kiviteli tervet kell 
készíteni, az egyszerű vízelve-
zetést ezeknél az utcáknál nem 
lehet megoldani. A képviselő-
testület úgy döntött, hogy a 
folyamatban lévő munkák fe-
dezetére bruttó 1,175 millió 
forint összeget biztosít.
 A 2011. évre a felszíni víz-
elvezetési feladatokat a követ-
kezők szerint határozta meg 
a képviselő-testület: Tervezés: 
Székely B. utca és Czuczor 
utca: bruttó 4,5 millió fo-
rint. Kivitelezés: Brabander-
árok kotrása bruttó 6,75 mil-
lió forint, Kossuth Lajos utca 
KRESZ pályától a Mikszáth 
K. utcáig terjedő szakaszának 
mindkét oldalán az árkok kot-
rása, kapubehajtók átépítése: 
bruttó 16,21 millió forint, Ki-
nizsi utca déli oldalának árok-
felújítása, létesítése: bruttó 
6,21 millió forint, Nyugati-öv-
csatorna kotrása a Zólyom ut-
cától a Gyáli I-es csatornáig: 
bruttó 1,82 millió forint, Jó-
kai és Ady u. csomópontjában 

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A képviselő-testület nyilvános ülésé-
ről a Gemini TV minden esetben felvételt 
készít, amelyet, az ülést követő második 
szombaton a Williams TV csatornáján fi-
gyelemmel kísérhetnek. Bővült a tájékozta-
tási lehetőségünk, így a rendeletek egysé-
ges szerkezetbe foglalt szövege, a testületi 
és bizottsági ülések jegyzőkönyvei már ol-
vashatók és letölthetők a www.monor.hu 
honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tá-
jékoztatásról is értesülhetnek.

„A játszóte-
reken a szük-

séges javí-
tásokat az 

észrevételek 
alapján elvé-

geztették.”
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Támogatott monori szervezetek
Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Egye-
sületi, valamint a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnökeiből álló eseti bizottság ja-
vaslata alapján a képviselő-testület a követ-
kezők szerint támogatja az önkormányzat-
hoz pályázó alapítványokat.
 Ökumenikus Közoktatásért Alapítvány 
70 E Ft, Szterényi J. Szakközépiskola Ala-
pítvány 100 E Ft, Kossuth Lajos Ált. Isk. 
Diáktarisznya Alapítvány 100 E Ft, Turner 
Ferenc Alapítvány 100 E Ft, Dr. Fónyad De-
zső Kulturális és Vallási Alapítvány 100 E 
Ft, Monori Evangélikus Kultúráért Alapít-
vány 80 E Ft, Nefelejcs Alapítvány 70 E Ft, 
Sulipersely diákalapítvány 70 E Ft, Monori 
Újtelepi Református Kultúráért Alapítvány 
100 E Ft, Segítő-támogató Közalapítvány 
60 E Ft, Jászai Mari Ált. Isk. Tanulóiért 
Alapítvány 70 E Ft, Monori Esthajnalcsil-
lag Alapítvány 80 E Ft.
 Ugyan nem a képviselő-testület, hanem 
a bizottságok döntöttek a saját alapjaikra 
beérkezett támogatási igényekről, de ezeket 
a döntéseket is itt tesszük közzé.
 Az Oktatási, Közművelődési, Sport és 
Egyesületi Bizottság a bizottsági alap pá-
lyázati kiírásra beérkezett pályázatokban 
szereplő támogatási igényeket a következők 
szerint fogadta el: Monori Polgárőr Egye-
sület 60 E Ft, Monori Gazdakör 150 E Ft, 
Monor Városi Nyugdíjas Kör 0 Ft, Idősek 
Klubja Monor 50 E Ft, Máltai Szeretetszol-
gálat Gondviselés Háza 50 E Ft, Monori 
Római Katolikus Egyházközség 100 E Ft, 
Helytörténeti Kör Közművelődési Egyesület 
40 E Ft, Szilberk Sportegyesület 30 E Ft, 

Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület 
150 E Ft, Monori Vasutas Nyugd. Klub 50 
Ft, 06 Postagalamb Sportegyesület 30 E Ft, 
Őszirózsák Nyugd. 50 E Ft, Monori Nyugdí-
jas Pedagógusok Egyesülete 0 Ft, Monorért 
Baráti Kör 100 E Ft, Monori Strázsák Nép-
tánc Egyesület 100 E Ft, Jászai Mari Ált. 
Iskola 60 E Ft, Monori Baptista Gyülekezet 
100 E Ft, Ady Úti Ált. Iskola Forrás 120 
E Ft, Kossuth Lajos Óvoda 120 E Ft, Vi-
gadó Nonprofit Kft. 150 E Ft, 842. sz. Be-
nedek Elek cserkészcsapat 70 E Ft, Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás 100 E 
Ft, Cigány Kisebbségi Önkorm. 50 E Ft, 
Nemzetőr Ált. Iskola 60 E Ft, Kossuth L. 
Ált. Iskola 60 E Ft, Monori Korcsolyázók 
50 E Ft. Mindösszesen: 1 900 000 Ft
 A Szociális és Egészségügyi Bizottság a 
bizottsági alap pályázati kiírásra beérkezett 
pályázatokban szereplő támogatási igényeket 
a következők szerint fogadta el: Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Egy. monori csoportja 
100 E Ft, Monor Nagytemplomi Reformá-
tus Egyházközség 100 E Ft, Nagycsaládo-
sok Monori Egyesülete 100 E Ft, Gondo-
zási Központ 90 E Ft, Monor Kistemplomi 
Református Egyházközösség 100 E Ft, Vé-
dőnői Szolgálat 80 E Ft, Nemzetőr Általá-
nos Iskola Speciális Tagozata 100 E Ft, Szi-
várvány Nyugdíjas Klub 50 E Ft, Közös Út 
cukorbetegek Egyesülete 80 E Ft, Kistérsé-
gi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
100 E Ft, Gyermekláncfű Közhasznú Egye-
sület 60 E Ft, Magyar Vöröskereszt Pest M. 
Szervezet Monor Területi Szervezete 40 E 
Ft, Magyar Vöröskereszt Pest M. Szervezet 
Monor Területi Szervezete 80 E Ft, Bölcső-
de 20 E Ft, Monori Evangélikus Egyház-
község 100 E Ft.

A lomtalanítást meg-
előző napon, má-
jus 6-án, pénteken 
a Monori Polgárőr 
Egyesület fémhulla-
dék gyűjtést szervez. 
A begyűjtött hulla-
dékot az egyesület 
értékesíti, a befolyt 
összeget pedig a járőrözéshez használt 
gépjármű üzemeltetésére használja fel. A 
polgárőrség kéri a monori lakosokat, hogy 
amennyiben tíz kilogrammnál több feles-
leges fémhulladékkal rendelkeznek, hív-
ják Nagy Zoltánt, a polgárőrség elnökét 
a 06-70-3399-511-es számon, hogy idő-
pontot egyeztethessenek a hulladék el-
szállításáról. Az egyesület ezúton is kö-
szöni segítő együttműködésüket!

szeméTből bizTonság

Fémhulladék 
a polgárőrségnek

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2011. 
május 7-én (szombaton) Monor területén 
lomtalanítást végez a KÖVÁL Zrt.
 Kérjük, hogy feleslegessé vált lomja-
ikat a forgalmat nem akadályozó mó-
don reggel 7 óráig tegyék ki ingatlanjaik 
elé. A reggel 7 óra után kitett lomokért 
a szállítójármű csak a kapacitástól füg-
gően tud visszamenni.
 Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, 
hogy lomtalanításkor nem tehető ki ve-
szélyes hulladék (pl: festék, olaj, ezek 
göngyölegei, tehergépjármű és traktor-
gumi, állati ürülék, gyógyszerek, vegy-
szerek, akkumulátorok, elemek stb.).
 A lomtalanításkor ugyancsak nem ke-
rül elszállításra a 3 m-nél hosszabb és 
az összességében 1 köbmétert meghala-
dó mennyiség, valamint az ipari és nagy-
üzemi tevékenység hulladéka. Ez esetben 
az elszállításról az ingatlan tulajdonosa 
köteles gondoskodni saját költségén.

KÖVÁL Zrt.

Lomtalanítás Monoron
egy köbméTeriglévő rácsos folyóka felújítása: 

bruttó 980 ezer forint, Ady 
utca csatorna befogadójának 
kotrása a Kazinczy utcától a 
24-es csatornáig: 2,5 millió fo-
rint, az Avar utcai árok be-
kötése a Nádas utcai árokba 
útvágással: bruttó 500 ezer fo-
rint, a Tompa és a Dózsa Gy. 
utca csatlakozásánál áteresz 
felújítása: bruttó 540 ezer fo-
rint, a Bem utca befogadójá-
nak kotrása a Móricz Zs. ut-
cában a Brabander-árokig: 
bruttó 230 ezer forint. Ösz-
szesen: bruttó 39,574 millió 
forint, azaz bruttó közel 39,6 
millió forint.
 A képviselő-testület az elő-
zőekben részletezett összegek 
felhasználását követően fenn-
maradó összeget a vis major 
alapba helyezi. 

Három közbeszerzésről  
döntöttek

Módosították Monor Város 
2011. évi Közbeszerzési Tervét, 
amelybe beépítették az utak-
kal, járdákkal és a belvízvé-

delemmel kapcsolatos közbe-
szerzések is. 
 Az ülésen három közbeszer-
zési ügyben döntöttek. A vá-
ros folyószámlahitelére kiírt, 
hirdetmény nélküli tárgyalá-
sos közbeszerzésben az OTP 
Bank Nyrt. ajánlatát elfogadta 
a képviselő-testület. Döntöt-
tek arról, hogy a 2011. évi ét-
kezési utalványok beszerzésé-
re három ajánlatot kérnek be, 
majd a 16+3 térfigyelő kame-
ra kiépítéséhez biztosítottak 
további fedezetet a 2011. évi 
költségvetésben.

Körzeti megbízott a Tabánban

Elfogadta a testület a ravata-
lozó épületében lévő, üresen 
álló helyiségekre a pályáza-
ti kiírást. Eszerint az önkor-
mányzat nem határoz meg 
bérleti díjat, hanem díjajánla-
tot kér a pályázatban, a gyako-
rolni kívánt tevékenység meg-
nevezésével.
 Az előző havi ülésen dön-
tött a testület a Cinka Pan-
na utcai köztéri szociális blokk 

és utcai kosárlabdapálya kö-
rüli kerítés építéséről. A beér-
kezett ajánlatok jóval maga-
sabbak voltak, mint amennyit 
biztosítani tud erre a célra a 
város, ezért forráshiány miatt 
eredménytelennek nyilvánítot-
ták az eljárást.
 Ugyancsak a Tabánban 
létesít az önkormányzat a 
rendőrkapitánysággal közö-
sen egy körzeti megbízotti iro-
dát, amelyre 100 ezer forintot 
biztosított a képviselő-testü-
let, de ez az összeg kevésnek 
bizonyult a konténer iroda fel-
újítására, ezért megemelte az 
összeget a kért 233 ezer fo-
rintra.

Jó tanuló, jó sportoló

Pályázatot írtak ki a „Monor 
Város Jó Tanulója, Jó Spor-
tolója” kitüntetés adományo-
zására. A kiírás teljes szöve-
ge Monor Város honlapján, 
a Monori Sportegyesületnél 
valamint az iskolákban ol-
vasható.

Összeállította: Nagy Lajosné

Dr. Zsombok László képviselő 2011. év első 
félévében a következő időpontokban tart fo-
gadóórát a monori Fidesz irodában (Deák 
F. u. 2.): május 9., hétfő, 19 óra és június 6., 
hétfő, 19 óra. A képviselő telefonon és e-ma-
ilben is várja monoriak észrevételeit: (06-70) 
779 3252, laszlo.zsombok@upcmail.hu
 Szőnyi Sándor képviselő minden hónap-
ban, a testületi ülés hetében keddi napon 
17 és 18 óra között tartja fogadóóráit a Fi-
desz irodában.

információ

Képviselői fogadóórák
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Ismét járási székhely lehet Monor
Április 20-án Monorra látogatott dr. Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormány-
hivatal vezetője. Látogatásának elsődleges célja az volt, hogy megismerje Monort, 
és személyes kapcsolatokat alakítson ki a város vezetőivel. Beszélgetésünkben 
arra kerestük a választ, hogy milyen elképzelései vannak a kormánynak a 
közigazgatás átszervezéséről, ez mennyiben érinti Monort és a városban élőket.

 Dr. Tarnai Ri-
chárd kormány-
hivatal-vezető 
régóta jó kapcso-
latot ápol Pogá-
csás Tibor pol-
gármesterrel

– Hogy tetszett Monor?
 – Nagyon pozitív tapasz-
talatokat szereztem, mind a 
várossal, mind annak műkö-
désével kapcsolatban.

– Jelenleg 29 kormányablak 
működik az országban, ahol 
az állampolgárok egy helyen 
intézhetik hivatali ügyeik je
lentős részét. A monoriak 
például Cegléden találnak 
legközelebb kormányablakot. 
Tervezik a jövőben, hogy 
Monoron is megnyílik a le
hetőség az ügyek gyors el
intézésére?
 – 2013. január elsejével lét-
rejönnek a járások az ország-
ban. Ez a rendszer Monortól 
sem áll távol, hiszen sokáig 
járási székhelyként műkö-
dött, és véleményem szerint 
alkalmas arra, hogy a jövő-
ben is ellássa ezt a feladatot. 
Erre nemcsak az elhelyezke-
dése miatt megfelelő a tele-
pülés, hanem azért is, mert 
az elmúlt években jelentős 
fejlődésen ment keresztül. A 
kérdésre visszatérve, a kor-
mányablakok számát az elkö-
vetkező években fokozatosan 
növeljük, a végső cél pedig, 
hogy minden járási székhe-
lyen működjenek.

– Hány település tartozna 
egy járáshoz a tervek sze
rint?
 – Jelenleg még folynak az 
egyeztetések a tárcák között, 
hogy pontosan milyen terü-
lettel legyenek kialakítva a 
járások. Van olyan elképzelés, 
hogy a nyolcvanas évek ele-
jén megszüntetett járások ha-
táraival alakulna meg az új 
rendszer, míg mások inkább 
több és kisebb járás mellett 
teszik le a voksukat.

– Az elmúlt harminc évben, 
mióta megszűntek a járá
sok, sok minden átalakult 
Pest megye településszer
kezetében. Sokkal nagyobb 
szerepet kapott Budapest 
a megyében élők életében. 
Ilyen adottságok mellett 
nem könnyű kijelölni az új 
járások székhelyeit és ha

tárát, ha tényleg az a leg
fontosabb szempont, hogy 
könnyen és gyorsan elin
tézhetők legyenek a hiva
tali ügyek.
 – Monor mindenképpen jó 
eséllyel indul, hogy ismét já-
rási székhely legyen, én min-
denképpen támogatni fogom. 
Természetesen a végső dön-
tést majd a közigazgatási és 
igazságügyi miniszter hozza 
meg és a kormány szentesíti.

– A létrejövő új közigazga
tási rendszer gondolom azt 
is jelenti, hogy a jelenlegi 
önkormányzati hivatalno
kok egy része átkerül a já
rásokhoz.
 – Természetesen a mun-
kát valakinek el kell végez-
nie. Ha az önkormányzatok 
feladatainak egy részét átve-
szik a járások, akkor ott van 
szükség a munkaerőre. Vi-
szont úgy gondolom, hogy 
az állampolgárok számára 
mindegy, ki fizeti az ügyin-
tézőt, ha megfelelően látja 
el a feladatát. Éppen annak 
a szemléletnek a megrefor-
málásán dolgozunk, hogy a 
közigazgatásban dolgozók 
ne belülről lássák a munka-
folyamatokat, hanem kívül 
tekintsenek rá. Mert az ál-
lampolgárt nem az érdekli, 
ki fizeti az ügyintézőt, ha-
nem az, hogy az ügye minél 
hamarabb megoldódjon, és 
eközben udvariasan bánja-
nak vele.

– A jelenleg működő és a ké
sőbbiekben felálló kormány
ablakok megfelelnek az ön 
által említett két szempont
nak?
 – Az eddigi hivatali rend-
szer úgy nézett ki általáno-
san, hogy két napon keresz-
tül fogadták az ügyfeleket, 
de ezalatt ügyintézés nem 
történt. A hivatalnokoknak 
három napjuk maradt arra, 
hogy érdemi munkát végez-
zenek. Eközben az ügyinté-
zőkben sok esetben az sem 
tudatosult, nem csupán az 
a feladatuk, hogy a jogsza-
bályoknak megfelelően jár-

janak el egy kérdésben, ha-
nem az is, hogy udvariasan 
és rugalmasan álljanak hoz-
zá az ügyfelekhez. Szemé-
lyes véleményem szerint az 
emberek mentalitásán na-
gyon sok múlik. A megyé-
ben már három helyen műkö-
dő és a későbbiekben felálló 
kormányablakoknál dolgozó 
munkatársaim kiválasztá-
sakor már alapvető követel-
mény volt, hogy emberekkel 
bánni tudó, kedves ügyin-
tézőket alkalmazzunk. Al-
kalmasságukat egyébként a 
bérezésnél is honoráljuk, hi-
szen magasabb a jövedelmük, 
mint egy egyszerű kormány-
tisztviselőnek. Innentől kezd-
ve pedig mindegy, hogy a 
tényleges ügyintéző milyen 
személyiségjegyekkel rendel-
kezik, hiszen ő nem találko-
zik az ügyféllel.

– Mi történik akkor, ha egy 
komplex kérdéssel fordul a 
kormányablakhoz az ügyfél, 
amely egy egyszerű űrlapon 
keresztül nem elmondható. 
Hogyan tud ilyenkor segí
teni rajta a kormányablak 
másik oldalán ülő ügyfél
szolgálatos?
 – A kormányablaknál dol-
gozó munkatársunk alapvető 
feladata, hogy ne az állam 
érdekeit tartsa szem előtt, 
hanem az állampolgárét. Le-
gyen bármilyen összetett egy 
ügy, neki az a feladata, hogy 
azt megoldja, még akkor is, 

ha ennek az útja féltucatnyi 
hivatalon keresztül vezet.

– Monor az elmúlt években 
sokat tett azért, hogy ha
tékonyan működjön. En
nek azonban ára volt. Míg 
a rendszerváltáskor több 
mint kilencszáz közalkal
mazott dolgozott Monoron, 
ma már kevesebb, mint öt
száz. A járások kialakítása
kor az állam működésének 
és az egyes ügyek intézésé
nek hatékonyságát nyilván 
ehhez hasonló eszközökkel 
is lehet növelni, hiszen vél
hetően a térség települé
seinek nagy részén párhu
zamosan végeznek hasonló 
munkát a polgármesteri hi
vatalokban. Ez pedig továb
bi munkahelyek megszünte
tésével jár.
 – Nem feltétlenül. Míg Eu-
rópában harminc százalékos 
a részmunkaidőben foglalkoz-
tatottak aránya, Magyaror-
szágon tíz százalék alatt van. 
Valószínűleg épp a követke-
ző hónapban alakítunk ki a 
kormányhivatalban is húsz 
részmunkaidős állást, töb-
bek között azért is, hogy ma-
gunk is tapasztalatokat sze-
rezzünk belőle. A négy-hat 
órás foglalkoztatás egyéb-
ként is sokkal életszerűbb, 
mint az, hogy mindenki napi 
nyolc órában dolgozik. A kis-
gyermekes anyukák például 
tudják, hogy teljes munka-
idő mellett mekkora terhet 

Dr. Tarnai Richárd névjegye
Pest Megyei Kormányhivatal kormány-
megbízottja.
 1972-ben született Budapesten, nős, öt 
gyermek édesapja.
 1997-ben az ELTE Állam- és Jogtudo-
mányi Karán szerzett jogi diplomát.
 1997 és 2000 között fogalmazó volt a 
Fővárosi Főügyészségen.
 2000-ben a Szociális és Családügyi Mi-
nisztérium miniszteri kabinetjében munka-
erő-piaci szakreferensként, majd két éven 
át kabinetfőnökként dolgozott.
 2002-2006 között a Fidesz országgyű-
lési frakció Szociális és Családügyi Kabi-
netjének titkára, majd Harrach Péter, az 
Országgyűlés alelnökének kabinetfőnöke 
volt.
 2006 óta kispesti önkormányzati képvi-
selő és a Fidesz-KDNP frakcióvezetője.
 2010-től országgyűlési képviselő és az 
Országgyűlés jegyzője.
 2007-től oktatja a szociális jog alapja-
it a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán.
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jelent gondoskodni a család-
ról. A kormányablakok példá-
ul reggel nyolctól este nyol-
cig, tehát naponta tíz órát 
tartanak nyitva. Így példá-
ul itt is kézenfekvő, hogy egy 
négy, illetve egy hat órában 
foglalkoztatott munkatársat 
alkalmazzunk egy ablaknál. 
Összességében tehát munka-
helyek számának csökkenté-
sével nem számolunk a járá-
si rendszer kialakításakor.

– Melyek azok az ügyek, 
amely átkerülnek az ok
mányirodák hatásköréből 
a kormányhivatalokhoz?
 – Erről jelenleg is folynak 
az egyeztetések a kormány-
ban, tehát konkrét válasz-
szal még nem szolgálhatok. 
Az őszi jogalkotási rendbe 
már bekerülnek a javasla-
tok, amelyeket a Parlament 
vitat majd meg. Személy sze-
rint úgy gondolom, hogy nem 
szerencsés, ha a későbbiek-
ben továbbra is kettő vagy 
több hivatalban lehet ügye-
ket intézni.

– Jelenleg az önkormányza
tok működtetik az ügyinté
zéshez szükséges infrastruk
túrát. Ők azok, akik ennek 
működtetésével hosszú tá
von számoltak, és a korsze
rűsítése érdekében esetleg 
hitelt vettek fel, arra gon
dolva, hogy takarékos gaz
dálkodással a későbbiekben 
lesz miből előteremteni a hi
tel visszafizetéséhez szüksé
ges pénzt. Szó van arról is, 
hogy a jövőben nem az ön
kormányzatok rendelkeznek 
majd az iparűzési adóbevé
telekkel, és az iskolarend
szer működtetését is átveszi 
az állam, de még sorolhat
nám a tervezett közigazga
tási átalakításokat. Ha a 
feladatok és források nagy 
része átkerül az önkormány
zatoktól az államhoz, akkor 
miből tudják majd kigaz

dálkodni az önkormányzat
ok a már felvett hiteleket? 
Vagy az infrastruktúrával 
együtt ezeket is átveszi az 
állam?
 – Erről is folynak az egyez-
tetések a tárcák között. De 
a feltett kérdés megint csak 
belülről nézi a közigazgatást, 
véleményem szerint az állam-
polgárokat ez nem különöseb-
ben foglalkoztatja. Ahogy az 
sem, hogy az ügyéért a köz-
igazgatás melyik része, az ön-
kormányzat, az állam, vagy 
valamely minisztérium-e a 
felelős. Az érdekeli csupán, 
hogy a problémájára gyorsan 
és kulturáltan megoldást ta-
láljon. Ezt szeretnénk meg-
valósítani.

– Természetesen ezek a kér
dések közvetlenül nem érin
tik a monori lakosokat, vi
szont közvetve igen. Mert ha 
az önkormányzatnak arra 
kell majd költenie a megma
radt forrásait, hogy a fel
vett hiteleit törlessze, akkor 
nem marad pénze például a 
település fejlesztésére. 
 – Ha a kormányhivatal 
valamilyen feladatot átvesz 
a későbbiekben az önkor-
mányzatoktól, akkor azt az 
ehhez tartozó költségekkel 
együtt teszi. Az okmányiro-
da működtetése tudomásom 
szerint például veszteséges 
Monoron. Szemléletváltásra 
van szükség a közigazgatás-
ban, hogy ne harcoljon egy-
mással például az állam, az 
önkormányzatok vagy a kis-
térségek. Az átalakítás so-
rán felmerült kérdéseket pe-
dig úgy gondolom, hogy meg 
fogjuk oldani. 

– A megismert tervek alap
ján az állam egyre inkább 
központi helyet foglal majd 
el az emberek és a telepü
lések életében. Nem tarta
nak attól, hogy ez a centra
lizáció az önkormányzatiság 

lényegét veszélyezteti, azt, 
hogy az emberek a saját te
lepülésük ügyeibe beleszól
hassanak?
 – A Franciaországban mű-
ködő prefektusi rendszer ha-
sonló elven működik, mint 
ami a mi terveinkben sze-
repel, mégsem gondolják ál-
talánosan az ott élők, hogy 
kevés beleszólásuk lenne a 
helyi ügyekbe. Úgy gondo-
lom inkább, hogy az új Al-
kotmány elfogadása után egy 
felelősebb önkormányzatiság 
valósul meg. Jelenleg példá-
ul következmény nélkül ma-
rad, ha egy önkormányzat 
nem hoz meg egy számára 
kötelezően előírt rendeletet. 
2012 január elsejétől viszont, 
ha a település képviselői azu-
tán sem alkotják meg a ren-
deletet, hogy arra már a bí-
róság is kötelezte őket, akkor 
azt a kormányhivatal hozza 
meg helyettük. Az önkor-
mányzatok szabadságát te-
hát továbbra sem kívánjuk 
korlátozni, de ha visszaélnek 
az önrendelkezésükkel, akkor 
mindenképp szükségét látjuk 
a beavatkozásnak. Így példá-
ul korlátozások lépnek életbe 

a hitelfelvételek tekintetében 
is. Mindezek az ott lakó em-
berek érdekében történnek.

– A kormányhivatal vagy 
a járás tehát bizonyos ese
tekben beleszólhat az ön
kormányzatok működésébe. 
Fordítva is igaz lesz ez? Te
hát az önkormányzatoknak 
is lesz valamiféle kontrollja 
a járások vagy a kormány
hivatalok felett?
 – Tervben van, hogy oda-
vissza meglegyen az ellenőrzés 
lehetősége. Viszont jogszabá-
lyoknál én sokkal inkább hi-
szek a személyek közötti kap-
csolatokban. Ha például valaki, 
legyen az a polgármester vagy 
egy állampolgár úgy érzi, hogy 
valami baj van az adott tele-
pülésen vagy egy jogszabállyal, 
akkor örülök, ha megismerhe-
tem ezt a véleményt, és segí-
teni tudok a probléma megol-
dásában. Erre egyébként már 
volt példa az elmúlt hónapok-
ban is. Ezt azért is fontosnak 
tartom, mert nem gondolom, 
hogy mi tudjuk mindenre a 
legjobb választ adni, mi is 
tévedhetünk.

– Vannak azért rossz beideg
ződések az emberekben a 
centralizált hatalommal, a 
„felülről” jövő utasításokkal 
és személyekkel szemben.
 – Lehet, de a lényeg sze-
rintem csupán az, hogy mű-
ködőképes legyen a rendszer 
és demokratikus. Az elmúlt 
húsz évben véleményem sze-
rint a „szabad a vásár” elve 
érvényesült, amely bár nagy 
szabadságot adott, de ez-
zel együtt kuszaságot is te-
remtett. A jövőben viszont 
továbbra is megmarad a 
szabadság, viszont a műkö-
dőképesség is biztosított lesz. 
Ez pedig azt jelenti a gya-
korlatban, hogy az emberek 
olcsón és egyszerűen intéz-
hetik majd az ügyeiket. 

Papp János

Hirdetés

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

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

Történelmi háttér
A járások a 13. században jöttek létre, va-
lószínűleg 1232-ben, és a történeti források 
szerint akkora volt a területük, amelyet 
abban az időben a legkorszerűbb közleke-
dési eszközzel, azaz lovon be lehetett jár-
ni. Lényegében tehát a királyi vármegyék 
alközpontjai voltak. Feladataik közé tar-
tozott az adóösszeírás és -beszedés, a ha-
tárjárás illetve az igazságszolgáltatás is. A 
rendszer az évszázadok során jó néhányszor 
változott, a járások területe és feladatkö-
re többször módosult. Számuk a második 
világháború befejezésekor 140 volt, amely 
a tanácsrendszer 1950-es megalakulása-
kor 150-re emelkedett, majd fokozatosan 
csökkent, egészen az 1983. december 31-i 
megszűnésükig, amikor már csak 83 já-
rása volt az országnak.

„Az állam-
polgárokat az 
érdekeli első-
sorban, hogy 
a problémá-
jára gyorsan 
és kulturál-
tan megol-

dást találjon. 
Ezt szeret-
nénk meg-
valósítani.”

Monor, Kossuth Lajos u. 62.

1 Eurós üzlet
vegyeskereskedés
Majdnem minden 290 Ft

Nyitva: H–P: 6–17, Szo: 6–12

Változatlan árukínálat mellett  
friss kenyér és pékáru,  

tej, tejtermék is kapható!
Új

Tintapatronok
Lézerkazetták
Színes és � (A3-as is) 

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

www.tonervaros.hu
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Közösség

Május 27-én a Csík Zenekar koncertje, 28-án a Strázsahegyi 
Tekerő és Kavaró Fesztivál, a Monori Amatőr Fogathajtó Verseny, 
a Ferihegy Expo, valamint Orbán-napi vigasságok és III. Strázsa-
hegyi Pincék Fesztiválja, 29-én pedig a Városi Gyereknap teszi 
teljessé a Monori Tavaszi Fesztivál programkínálatát.

Programajánló
Monori Tavaszi Fesztivál

„Sütni-főz-
ni a préshá-
zakban és a 
pincék kö-

zött (erre ki-
jelölt helyen) 
lehet, hagyo-
mányos fű-
tőanyaggal, 
tetszőleges 

módon.”

Május 27-én, délután 
6 órakor a Feszti-
válcsarnokban lép 

fel a Csík Zenekar. Vezető-
jétől, Csík Jánostól megtud-
tuk, hogy mint minden fellé-
pésen, Monoron is fő céljuk, 
hogy jó hangulatot teremtse-
nek. A közönség kedvenc nép-
zenéit mindenképpen elhozzák 
a városba, emellett termé-
szetesen az ismert feldolgo-
zásokat is eljátsszák majd. 
Reméli, hogy minél többen el-
jönnek a koncertre, ahol nem-
csak hallgatni lehet a zenét, 
hanem táncolni is lehet rá, 
amiben a közönség nagy se-
gítségére lesznek a zenekar 
táncosai is.
 A koncertre jegyek a Vi-
gadó pénztárában (Monor, 
Kossuth L. u. 65-67.) kapha-
tók 2500 forintért. Diákok és 
nyugdíjasok kedvezményesen, 
1900 forintért juthatnak be a 
rendezvényre.

VII. Strázsahegyi Tekerő  
Amatőr Terep Kerékpárverseny

A Nagycsaládosok Monori 
Egyesülete, a Giant-Gyömrő 
Kerékpáros Szakosztály és 
Monor Város Önkormányzata 
rendezésében idén hetedik al-
kalommal versenyezhetnek a 
terep kerékpárosok a strázsa-
hegyi pincék között. A hobbi 
kategóriában bármely korosz-
tály próbára teheti tudását és 
állóképességét, a sport kate-
góriában indulóknak viszont 
igazolt versenyzőknek kell len-
niük. A futamok május 28-án 
10 órától indulnak, a verseny-
távok a felkészültséghez és a 
korosztályhoz igazodva kettő 
és harmincnyolc kilométer kö-
zött változnak. A versenyzők 
a Bajcsy-Zs. utca végén lévő 
téglagyári pincéktől indul-
nak és ide is érkeznek célba. 
Az előnevezési díj diákoknak 
1000 Ft/fő ebéddel (ebéd nél-
kül 600 Ft), felnőttek részére 
2500 Ft ebéddel. A helyszí-
nen a diákok 1500, a felnőt-
tek 3500 Ft-ért nevezhetnek. 
A versenyen részt vevők ok-
levelet kapnak, az 1-3. helye-

zettek pedig a verseny emb-
lémájával ellátott medált.  A 
sport kategóriában induló he-
lyezést elérő versenyzők juta-
lomban részesülnek. Az ama-
tőr kategória indulói között 
egy kerékpárt és más ajándé-
kokat sorsolnak ki. A legtöbb 
értékelhető eredményt elérő 
versenyzőt felvonultató iskola 
egy évig őrizheti a B&K Kft. 
vándorserlegét, illetve értékes 
sportszercsomagot nyer.
 A versenyre jelentkezni sze-
mélyesen a B&K Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. (2200 
Monor, Mátyás kir. u. 13.) iro-
dájában munkanapokon 8.30 
és 15.30 között lehet, illetve 
a www.strazsahegyitekero.hu 
honlapon keresztül. Továb-
bi felvilágosítás: 06-20-393-
0199 (Szőnyi Sándor), 06-
30-934-1000 (Kugel György). 
E-mail: strazsahegyitekero@
strazsahegyitekero.hu

V. Strázsahegyi  
Kavaró Sütő-Főző Fesztivál

A Monor Környéki Strázsa 
Borrend ötödik alkalommal 
hirdeti meg sütő-főző feszti-
válját. A rendezvény nem ver-
seny, hanem fesztivál, ahol 
kizárólag amatőr kukták in-
dulhatnak. Május 28-án a ne-
vezőknek nemcsak sütő-főző 
tudományát érdemes magával 
hoznia, hanem családját és 
barátait is, hogy a hangula-
tos helyen megrendezett ese-
mény egy igazi családi nap 
lehessen.
 Sütni-főzni a présházakban 
és a pincék között (erre kije-
lölt helyen) lehet, hagyomá-
nyos fűtőanyaggal tetszőleges 
módon: kemencében, bogrács-
ban, cserépedényben, grillrá-
cson, tárcsán. Indulni a kö-
vetkező kategóriákban lehet: 
leves, sült étel, szaftos étel, 
desszert. A nevezett ételt leg-
alább 25 főre kell elkészíteni, 
amiből 15 adagot kóstolásra 
kell felajánlani. A főzés hoz-
závalóiról, kellékeiről és a hoz-
záillő kínáló borról a jelent-
kezőnek kell gondoskodnia, a 
tűzifát a szervezők biztosít-

ják. Az étel receptjét a jelent-
kezéskor le kell adni a szerző 
nevének megjelölésével, hogy 
a borrend honlapján közzé le-
hessen tenni. 
 Jelentkezni május 25-ig a 
következő elérhetőségeken le-
het: fax: 06-29 619-201, e-ma-
il: a kerbor@monornet.hu, le-
vélcím: 2200 Monor, József 
Attila u. 11. vagy személyesen 
a fesztivál napján a helyszí-
nen 8 és 9 óra között (helyszí-
ni nevezés esetén a nevezési 
díj 1500 Ft). További infor-
máció kérhető Tóthné Fiel 
Mariannától a 06-30-996-
8485-ös telefonszámon, vagy 
a borrend honlapán: www.
strazsaborrend.hu
 A zsűri 13 órától értékeli 
az elkészült étkeket a követ-
kező kategóriákban: legízlete-
sebb leves, szaftos étel, sült 
étel, desszert, legszebben tá-
lalt étel, legjobban főző csa-
pat vándordíja. Az oklevelek 
átadására, a kerékpárverseny 
eredményhirdetését követően 
a Bacchus téren kerül sor. 

I. Monori Amatőr  
Fogathajtó Verseny

A Bacchus téren idén első al-
kalommal rendeznek amatőr 
fogathajtó versenyt május 28-
án. A meghívott versenyzők 
két fordulóban mérik össze tu-
dásukat. Az első fordulót 10-
től 12 óráig, a másodikat 14-
től 16 óráig tartják. A verseny 
4 kategóriában zajlik: póni fo-
gatok, egyes fogatok, kettes 
fogatok, népies fogatok. Az 
eredményhirdetésre délután 
négy órakor kerül sor. 

Orbán-napi vigasságok és III. 
Strázsa-hegyi Pincék Fesztiválja

Május 28-án a Monori Gaz-
dakör és a Monori Borút 
Egyesület szervezésében az 
Orbán-szobornál valamint 
a környező pincékben vár-
ják a jó borok, jó ételek ked-
velőit. A fesztivál keretében 
húsz monori és húsz, szin-
te valamennyi borvidékről 
érkező vendégborász kínálja 
borait, amelyeket a 2900 fo-
rintért megvásárolható kós-
tolópohárból lehet megízlel-
ni. A rendezvényen Koday 
László, Kiss Adél és Kürtös 
Edina művészek munkáit is 
megcsodálhatják az érdek-
lődők. A jó hangulatról há-
rom néptánccsoport gondos-
kodik, akik a pincék között 
lépnek fel, és szintén ott lel-
hetők majd fel a népi hang-
szerkészítők is. A vendégeket 
borbisztró is várja, ahol ét-
termi körülmények között fo-
gyaszthatók a borok és a hoz-
zá való borkorcsolyák. 

Monor Városi Gyereknap

Május 29-én 11 órától új hely-
színen, a Művelődési Házban 
kerül megrendezésre a Monor 
Városi Gyereknap. Színpadi 
programok: Kalapos zenekar, 
Orsós Ádám és Sztupa Ág
nes mesemondók, Kék Ibolya 
tánccsoport, Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület és Kis-
Strázsák, Kék Bab ír zenekar, 
Fashiondance tánccsoport, 
Baranta bemutató. További 
programok: kézműves foglal-
kozások, baba-mama szoba, 
kirakodóvásár, egészségügyi 
szűrések, kosárhinta, rendőr-
ségi és tűzoltósági bemutató, 
családi rajzverseny, honfog-
lalás kori bemutató. A ren-
dezvényre a belépés díjta-
lan, de egyes szolgáltatások 
csak fizetés ellenében vehe-
tők igénybe.

Papp János

 A Monori Bo-
rút Egyesület 
májusban har-
madik alka-
lommal rendezi 
meg a Strázsa-
hegyi Pincék 
Fesztiválját

 Minden év-
ben sokakat 
vonz a gazdag 
programkínála-
tú gyermeknap
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körkérdés
Szokott ön korzózni a sétálóutcában?
Állítólag egészen másképp sétálnak a szegediek a Kárász utcában, mint a belváros más, egyébként ugyancsak 
nagyon szép utcáiban. A Kárász utca ugyanis a korzó, ahol lelassulnak a mozdulatok, a sétálók azt figyelik, 
látnak-e ismerőst, kinek köszönhetnek, és ki köszön nekik, kivel elegyedhetnek szóba. Budapesten a Váci utca 
és a Duna korzó, Pécsett a Király utca, Debrecenben a Piac utca, Miskolcon a Széchenyi utca, Győrött a 
Baross út a korzózásnak, mondhatni, történelmi múltú helyszínei. Monoron a Petőfi utca lépett elő korzóvá.

A Petőfi utca vagy harminc évet várt arra, 
hogy korzóként tekinthessünk rá, hiszen 
– amint a Nefag Zrt. monori erdészeté-

nek nyugalmazott igazgatója elmesélte – még 
csak épülőfélben volt az erdészet Petőfi utcai 
irodaháza, amikor a községi vezetők már tud-
tára adták: itt majd sétálóutca lesz. 
 Most, hogy megvan, vajon tudjuk-e, mit 
kezdjünk vele? Sikk lesz-e valamikor a Pető-
fi utcában korzózni? Vagy már most is az?
 Szándékosan nem a korzón álltunk meg 
kérdezősködni, hanem a Pozsonyi úti lakóte-
lepen és környékén, arra gondolva: aki innen 
hajlandó besétálni a városközpontba, pusztán 
a séta kedvéért, az azért már tett valamit a 
helyi korzózás meghonosításáért.
 Dóczyné Topál Dalidát szólítottuk meg el-
sőként, aki elmondta: de még mennyire, hogy 
korzóznak! Két és féléves kisfiával gyakran sé-
tálgatnak a Petőfi utcában, akkor is, ha épp 
nincs különösebb dolguk arrafelé. Amint meg-
tudtuk, bár monori születésű, de sokáig Bu-
dán lakott. Ahol ugyancsak lett volna módja 
a korzózásra, de nemigen volt kedve hozzá, a 
túlságosan nagy forgalom miatt. Amikor ha-
zaköltöztek, úgy érezte: éppen ez a nekik való, 
nyugodt és biztonságos hely, ahol a sétálóut-
cán is akadálytalanul korzózhatnak.
 A kutyáját sétáltató Kovács Ferenc régi 
monorinak érzi magát, mert már tizenhat éve 

lakik itt, s elmondása szerint ez elég tekinté-
lyes idő ahhoz, hogy kötődjön a helyhez, ahol 
él. Tanúja lehetett annak is, mint változott a 
régi Petőfi utca a mai promenáddá, az ered-
mény pedig örömmel tölti el. Szeret ott sétál-
gatni, de ha a városközpontban másutt van 
elintéznivalója, akkor is útba ejti a korzót. Így 
van ezzel a felesége is, aki, ha fodrászhoz megy, 
mindig végigsétál a Petőfi utcán.
 Tarbály Csaba a sportpályáról került elő, 
láthatóan kimelegedve. Amikor megszólítot-
tuk, arra kért bennünket, hadd válaszoljon 
egy korábbi lapszámunkban feltett körkér-
désre, elmondaná ugyanis, mi hiányzik neki 
a városból. Mint kiderült: a futószőnyeg. A 
pályán folyton figyelmeztetik, hogy ne a fü-
vön fusson, a bokája viszont nem bírja a sa-
lakos futópályát. Ezzel minden bizonnyal 
nem csak ő van így, de ő sem szívesen cse-
rélne „edzőhelyet”. Mert bár elköltözött már 
Monorról, az édesanyja itt lakik, a vállalko-
zása is ide köti.
 Ami pedig a sétálóutcát illeti: valahogy úgy 
alakult, hogy sétálgatott ő a városban már 
mindenfelé, de a korzón még sosem. Viszont 
a télen egyszer arrafelé vitt az útja, és akkor 
úgy látta: nagyon szép. Olyannak tűnt szá-
mára a behavazott, csöndes kis utca, mintha 
egy osztrák kisvárosban járna, ahol mindjárt 
felbukkannak a forró kávéra vágyó síelők.

 Demeter Károly gyakran megfordul a Pe-
tőfi utcában, olyankor ráérősen sétálgat, de 
mindig összeköti a kellemest a hasznossal, s 
elintézi ügyes-bajos dolgait is a közeli intéz-
ményekben, üzletekben. Szívesen menne a 
feleségével, ő azonban súlyos beteg, nemigen 
mozdulhat ki a házból. Ellenben az erdélyi 
rokonokat, amikor látogatóba érkeznek – s 
ez gyakorta megesik – mindig büszkén kala-
uzolja a Petőfi utca felé, hadd lássák a város 
szebbik arcát.
 Kukucska Zsolt a barátnőjével hetente 
többször is útba ejti a sétálóutcát – mesél-
te. Olyankor fagyiznak, üldögélnek, nézege-
tik a kirakatokat. Mikor mihez van kedvük. 
Rendszerint összefutnak az ismerősökkel, 
barátokkal is. Jókat lehet „lazulni” együtt 
a korzón.
 Noha a fiatalember korosztályából a korzó-
zás szót valószínűleg még nemigen ejtette ki 
a száján senki, a lényeg számukra is ugyan-
az, mint amit mi is láthattunk ezen az ápri-
lis végi, meleg napon a Petőfi utcában: a pi-
henőpadokon harsány diákcsapatok, csöndben 
nézelődő idősek, babakocsit toló papák, ma-
mák, tavaszi kirakatok, lelassult mozdulatok, 
köszönések és visszaköszönések.
 Vagyis: lesz itt még igazi korzó. Vagy már 
most is az.

Koblencz Zsuzsa

 Dóczyné Topál Dalida  Kovács Ferenc  Tarbály Csaba  Demeter Károly  Kukucska Zsolt

Monor, Piac tér  
06-20-424-3071

Széles 
választék! 
Bevezető árak!

termékek kaphatók  
a monori 

Natura Boltban!

www.iriszoptik.hu

Monor, Móricz Zs. u. 4.

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

Monor, Egészségház I. em. 105. 

Nyitva: 815 -17

Fogadja el tavaszi 

ajándékunkat!

    Szem Írisz 

   Optika üzletek:

06-30/9619-706

Ha ezt a kupont üzletünkben felmutatja, 

új szemüveg rendelése esetén,  most  

minden keretünk árából  

30% 
engedményt 

adunk Önnek!


Felületkezelt 
  és fényre sötétedő
    lencse 
   akció!

Egészségpénztári és bankkártyás fizetési lehetőség!
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Inkább 2009-es évjáratokkal indultak
A tavalyi kedvezőtlen időjárás és a peronoszpóra miatt 
sokan nem tudták megmenteni termésüket, kevesebb lett 
a bor, és a beért szőlő minősége is alacsonyabb lett a 
szokásosnál. Ezért a vörösbor kategóriában sokan 
indultak inkább 2009-es évjárattal az április 9-én 
megrendezett városi körzeti borversenyen.

„A 31 fehér-
bort 4 arany, 

12 ezüst és 
10 bronz mi-
nősítéssel ju-
talmazták.”

A 10 fős szakmai zsű-
ri, amelynek tagjai kö-
zött most is itt volt a 

Hegyközségek Országos Ta-
nácsának főtitkára, a Kun-
sági Borvidék alelnöke és a 
Duna Borrégió vezető mun-
katársa is, ezúttal is tartotta 
magát az előírt minőségi kö-
vetelményekhez. Annál is in-
kább, mert az Európai Unió 
borreformjának értelmében 
– ahogy azt Karakas János, 
a Strázsahegyi–Szárazhegyi 
Hegyközség elnöke ismertet-
te – jó esély van arra, hogy 
Izsák mellett Gomba, Bénye 
és Monorierdő csatlakozásával 
Monor is a Kunsági Borvidék 
országosan jegyzett termőhe-
lye lehet. De csak az átmeneti 
időszak során kialakuló szigo-
rú minőségi feltételeknek való 
megfeleléssel: oltalom alatt 

álló eredetmegjelöléssel, saját 
név alatti borfajta forgalma-
zásával, valamint úgy, ha a 
termelőknek különböző bizto-
sítékokat, a fogyasztóknak pe-
dig garanciát nyújtanak.
 A 31 fehérbort 4 arany, 12 
ezüst és 10 bronz minősítéssel 
jutalmazták. Ezek közül első 
lett a Klément Családi Bo-
rászat „Borka” fajtája, máso-
dik Szekszárdi Anett Olasz-
rizlingje, a harmadik pedig a 
Molnár és Társa Családi Bo-
rászat Rajnai Rizlingje. 
 Az 5 roséból 1 arany és 
1 ezüst. Első lett Lukácsy 
György Zweigelt rozéja, má-
sodik Kiss Péter, a harma-
dik helyen Kovács Róbert 
végzett, mindketten kékfran-
kos rozéval.
 A 15 vörösbor közül 2 arany, 
4 ezüst és 7 bronz minősítést 

kapott. A 
Cabernet 

Sauvignon faj-
ta vitte el az első 

három helyezést. Első lett a  
2009-es évjáratával a Tápió-
Vin Kft., második a Klément 
Családi Borászat, harma-
dik pedig Szekszárdi Anett 
bora.
 Úgy látszik, hogy idén még 
erőteljesebben kell kérlelni 
Szent Orbánt, hogy űzze el az 
ártó szellemeket a szőlőhegy 
környékéről, hogy legközelebb 
több és jobb bor kerülhessen 
hordóinkba és asztalainkra!

Bolcsó Gusztáv

Napszemüvegek 
és fényre sötétedő 
multifokális lencsék. 
Részletek az üzletben.

Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 

www.kissoptika.hu
kissoptika@upcmail.huMonor, Városi piac 14.   

Computeres 
szemvizsgálat, 
kontaktlencse 

illesztése  
és rendelése.

20 ezer forint feletti vásárláskor 
20 perc ajándék
relaxációs hátmasszázs 
      helyben!

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

MONOR

KISS OPTIKA

Tavaszi 
vásár! 

Közelednek  
a ballagások, esküvők!
Tartsa nálunk családi összejö veteleit 
a közelgő ünnepi alkalmakon! 

Hívja el hozzánk vendégeit, és ingyen 
használhatják a Vigadó Étterem kü lön-
termét. Fizethet többféle étkezési u tal-

vánnyal, vagy akár üdülési csekkel is.

Információ, asztalfoglalás:

Vigadó Étterem, 
Kossuth L. u. 65. 

Tel.: 06-30/395-4834, 06-20/824-8823

A NOE-FON  
a z é r t 
jött lét-
re, hogy 
hiteles, 
n a p r a -
kész tá -
jékoztatást 
adjon a jogszabályokról, 
illetve, hogy az egyedi, 
összetett problémák meg-
oldásában is, ügyek elin-
tézésében útba igazítson. 
A NOE-FON mindezt ért-
hetően és emberi hangon 
teszi. Hívja, ha példá-
ul szociális ellátásokkal, 
távmunka lehetőségekkel, 
elektronikus ügyintézéssel, 
felsőoktatási felvételivel 
kapcsolatban kérdése van: 
telefon 70/771-6565 (NOE 
flottás szám), 40/200-943 
(helyi tarifával hívható 
„kék” szám), 1/301-9048 
(külföldről is hívható 
vonalas szám). E-mail: 
noefon@noefon.hu. Web: 
www.noefon.hu.

Mielőtt eltévedne  
az ügyintézés  
labirintusában…

borverseny
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Monor, Petőfi S. u. 6. 
Telefon: 06-29/410-768

Hasznos HolmikVitéz
Utolsó raktári darabok kiárusítása!  
Konyhai eszközök, kis háztartási gépek,  
ajándékok, üvegáruk.

Nyitva: H-P: 8–17 
Szo 8–12

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése

Az elmúlt hónapban többen keresték meg szerkesztőségünket az 
általános iskolai beiratkozásokkal kapcsolatban. Sokan sérelmezték, hogy 
gyermeküket nem abba az intézménybe vették fel, amelybe szerették 
volna. Pogácsás Tibor polgármestert kérdeztük az ügy hátteréről.

álTalános iskolák
Felvétel: elutasítva

Bizonyos monori általános iskolák-
kal szemben a lakosság körében ki-
alakult valamiféle előítélet – mond-

ta a polgármester. – Ezek a sztereotípiák 
azonban alaptalanok. Legalábbis ezt tá-
masztják alá azok a szintfelmérő tesztek 
is, amelyeket az önkormányzattól telje-
sen függetlenül rendszeresen elvégeznek 
a monori és valamennyi hazai általános 
iskolában. Ezeken a felméréseken vala-
mennyi iskolánk a középmezőny felső ré-
szén helyezkedik el, tehát mindegyikük-
ről elmondható, hogy jó színvonalon folyik 
bennük az oktatás.
 – Természetesen tudom, hogy a szü-
lőknek nem első sorban az a fontos, hogy 
az említett felmérések milyen eredményt 
hoznak, hanem az, hogy a saját gyerme-
küket ki és milyen feltételek között tanít-
ja – tette hozzá Pogácsás Tibor. – Jól 
látható, hogy többen sokkal inkább egy 
kiválasztott tanító miatt szeretnék felve-
tetni gyermeküket egy általános iskolá-
ba, mintsem az iskola általános megítélé-
se miatt. Az is látszik, hogy a szülőknek 
fontos, hogy hasonló társadalmi státusz-

ból érkező gyermekek között tudhassa 
saját csemetéjét. Ez a szempont főképp 
a Kossuth és az utóbbi időben a Jászai 
iskolánál került előtérbe. Utóbbi az el-
múlt években egyébként is komoly presz-
tízsveszteséget könyvelhetett el, amely-
nek okai sokrétűek, de az is szerepet 
játszott benne, hogy Monor telepi ré-
szére az utóbbi néhány évben sok ala-
csonyabb társadalmi státuszú család is 
költözött, amely rányomja a bélyegét az 
iskola megítélésére. Valószínűleg egyéb-
ként szintén hasonló okokból értékelik 
felül az Ady iskolát is, mivel az a város-
központban helyezkedik el, ahol inkább 
a jobb módú, tanultabb családok élnek. 
A Jászai iskolában egyébként jövőre in-
dul az iskolaotthonos képzés, amely pe-
dagógiai szempontból a legjobb a gyer-
mekeknek. Ebben az oktatási formában 
két egyenrangú tanító osztja meg a fel-
adatot, délelőtt és délután is van tanítás, 
minden feladatot együtt csinálnak, lec-
ke nincs, így a könyvet-füzetet sem kell 
hazahurcolászni. Az idei jelentkezéseknél 
ez egyelőre még nem vonzotta a szülő-

ket, de reméljük, az eredmények már jö-
vőre igazolják ennek az oktatási formá-
nak a létjogosultságát a városban.
 – Az önkormányzat mindent megtesz 
azért, hogy valamennyi iskolájában szín-
vonalas oktatásban részesüljenek a monori 
gyerekek – hangsúlyozta a polgármester. 
– Azt azonban mindenkinek be kell lát-
nia, elképzelhetetlen az, hogy az egyik 
iskolában 40 fős osztály indul, a másik-
ban pedig csak 18. Ha magas az osztály-
létszám, az mindenképpen visszahat az 
oktatás színvonalára. Ha pedig túl ala-
csony, akkor az önkormányzatnak más-
honnan kellene átcsoportosítania, egyéb-
ként nem létező forrásokat, mivel az állam 
csak 25 fős vagy az feletti osztálylétszám-
nál finanszírozza teljes mértékben az ok-
tatást. A fellebbezések elbírálása mosta-
nában történik meg. Mindenképpen úgy 
állítjuk majd össze az induló osztályokat, 
hogy az mind pedagógiailag, mind a fi-
nanszírozhatóság szempontjából elfogad-
ható legyen. Bár van arra mód, hogy egy 
népszerű iskolában a tervezettnél több osz-
tályt indítsunk, de ehhez annyi átjelent-
kezőnek kell összegyűlnie, hogy elérjük a 
minimális osztálylétszámot. A jelentke-
zések alapján viszont úgy tűnik, hogy a 
tervezeten nem lesz lehetőségünk változ-
tatni. Összességében úgy gondolom, hogy 
ahogy tavalyi, idén is megfelelő kompro-
misszumot tudunk majd kötni a szülők-
kel és az általános iskolákkal.

Papp János
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2011. április 16-án, szombaton húsvét előtti szemétszedést szerveztünk 
a Föld világnapja alkalmából Kocsisné Molnár Valériával a 
monori Kis-tónál. Délelőtt a játszótéren gyülekeztünk, ahol jelenléti 
ívre felvezettük a megjelent gyerekek és felnőttek nevét.

készülődés
Húsvét előtti nagytakarítás

             

         

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

    Magócsi Ruhatisztító
Függöny, szőnyeg tisztítás  
ingyenes háztól házig szállítással!

Fodrász: 
Babó Szilvia: 06-70-52-11-448

Mesterházi Erzsébet: 06-30-969-9024
Kozmetika: Tóth Boglárka: 06-20-20-72-771

Manikűr, pedikűr, műköröm:  
Török Zsuzsa: 06-20-36-36-267

Masszázs: Tóth Ági: 06-70-70-35-268
Szolárium: 06-30-731-89-66

Májusban újra 
csokicsöves 

szolárium 
akció:  

 Ft/percNefrit
 Szalon
a csokicsöves szolárium

Monor Virág u. 34.
(a Virág utca és a  

Mátyás király utca sarkán)

www.nefritszalon.hu

Üdülési csekk  

elfogadó hely 

lettünk!

Jöjjön el éttermünkbe május 26-án,  

és kóstolja meg ételeinket                           
           kedvezménnyel!

Asztalfoglalás, információ:

Monor, Kossuth L. u. 65. 

06-30/395-48-34

Ön is részt vett márciusban  
a torkos csütörtökön? 

Nem kell egy újabb évet várnia  
a jövő évi rendezvényig! 

Három iskolából érkez-
tek a tanulók. A Kos-
suth Lajos Általános 

Iskola 5. c. osztályos tanulói 
közül Hegedűs Pál, Hegedűs 
Judit, Sörös József, Seres Ale
xandra, valamint Szőcs Judit 
édesanya és az osztályfőnök-
nő, Pintérné Kovács Katalin. 
A Jászai Mari Általános Isko-
la több osztályából jöttek diá-
kok, Lendér Róbert  és  Ba
logh Attila a 4.b-ből, Botlik 
János  és Boros Benjamin a 
4.a-ból,  Kovács Géza az 5.b-
ből, és Botlik Nikoletta a 8.b-
ből. A Nemzetőr Általános 
Iskola Speciális Tagozatáról 
egy második osztályos kis-
lány, Hegedűs Edit jelent meg. 
A szemétgyűjtéshez szükséges 
eszközök közül a nagyméretű 
szemeteszsákokat a helyi, Ipar 
utcai műanyagfeldolgozóból 
kaptuk, a kezeinket védő gu-
mikesztyűket pedig a Móricz 

Zsigmond utcai 100 Ft-os üz-
let vezetőjétől, Szabó László
tól. A keletkezett hulladékok 
elszállítására a KÖVÁL-t kér-
tük meg.
 A játszótéren kezdtük a ta-
karítást. Itt kevés szemetet 
szedtünk össze, azonban a be-
kötő út szélénél, a fák között 
már bokrok alá dugott, rég-
óta elrejtett hulladékokat ta-
láltunk.
 Összesen 14 zsák szeme-
tet sikerült gyűjtenünk, mely 

tartalmazta a vizes árokból 
kihalászott zacskókat, üve-
geket, lábasokat, vödröket is. 
Egy rövid időre megszakítot-
tuk a munkát, hogy – kézmo-
sás után – elfogyaszthassuk a 
palacsintát.
 Ezután átsétáltunk a vas-
útállomás mögötti rétre, ahol 
ősszel a parlagfűszedéssel fe-
jeztük be a munkát. Itt is az 
eldobott szemetet szedeget-
tük. Láncban haladtunk elő-
re, majd egy idő után bará-

ti párokba rendeződtünk, és 
beszélgetés közben serényked-
tünk. Közben egy-egy fotót 
is készítettünk, megköszön-
tük az arra járók kedves, tá-
mogató biztatását. Itt 6 zsák 
hulladékot gyűjtöttünk össze. 
Kellemes fáradtság után 14 óra 
körül körbeültünk, és  nekiáll-
tunk először húsvéti nyuszikat 
készíteni, majd aláfestett tojá-
sokat tovább díszíteni, lakkoz-
ni. Miután elkészültünk a hús-
vétváró tárgyakkal, örömmel 
búcsúztunk egymástól. Az-
zal a jó érzéssel, hogy ismét 
tehettünk, tettünk valamit 
Monorért, a környezetünkért, 
az emberekért. A környék la-
kóinak lassan ismerőssé vált 
munkálkodásunk, nyüzsgé-
sünk,  szorgoskodásunk, a gye-
rekek pedig ismét átélhették 
az iskolák közötti barátkozás, 
versenyzés örömét.
 Köszönjük a támogatók se-
gítségét, az iskolák pedagógu-
sainak a biztatást, tevékeny-
ségünk szorgalmazását, de 
leginkább a korábban felso-
rolt gyerekek lelkesedését, ki-
tartását, erőfeszítését!

Harmath Károlyné,
a Nemzetőr Ált. Iskola Speciális  

Tagozatának asszisztense

„A bekötő 
út szélénél, 
a fák között 
már bokrok 
alá dugott, 

régóta elrej-
tett hulla-

dékokat ta-
láltunk.”

„Összesen 
20 zsák sze-
metet gyűj-
töttek össze 
az iskolások 
és kísérőik.”



CSATLAKOZZON MAGÚJULÓ SÉTÁNYUNK CSAPATÁHOZ!
 Kiadó üzlethelyiség 26 m2  Irodhelyiségek 30-100 m2  
 Kossuth L. u 77.szám alatt kiadó-eladó gépkocsi beállóhelyek sorompóval lezárt parkolóban

VÁSÁROLJON LAKÁST KOCKÁZATMENTESEN  
azonnal költözhetően a belváros szívében!

 3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 közötti KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK
 ELADÓKIADÓ PARKOLÓHELYEK a sétány alatt található mélygarázsban.

Információ:  06-29/572-782

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

Tavaszi kollekció
Kibővített árukészlet

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

Szépítőműhely  
             és szolárium

Belvárosi 
sétány

Újdonság 

Monoron!          

Lágyfagylalt

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

HALLÓ SÖRÖZŐ 
és PIZZÉRIA 
A környék legkedvezőbb áraival 
várjuk régi és új vendégeinket!

Új üzleteink: 
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Közösség

szolidariTás
Keresztút a város körül
Különleges keresztutat tett meg április 16-án, szombaton Monor városának 
katolikus közössége. Az imádságos menet végigjárta a település majdnem 
minden keresztjét, mintegy körülölelve a várost a nyolc-tíz kilométeres 
gyaloglás során. Elmentek a romatelep nemrég felállított keresztjéhez is. 

Hirdetés

A szorgalmas otthonok büszkesége le-
hetett, hogy a tavaszi nagytakarítások 
után ragyogó tisztasággal várhatták a 
locsolkodó vendégeket. Monornak sem 
közömbös, hogy az ide érkezők vagy az 
itt átutazók – településünk külső képe 
alapján  –  milyen véleményt alkotnak 
rólunk. Örvendetes, hogy a városunkat 
lakhelyüknek érzők és annak szépítéséért 
tenni is akarók tábora növekszik.                                                                                                            
 Ezt bizonyítja az is, hogy – március 
5-én – a Monori 842. számú Benedek 
Elek Cserkészcsapat természetvédelmi 
napot tartott, a 4-es főút monori kör-
forgalma és Csévharaszt közigazgatása 
között lévő útszakasz mindkét oldali ár-
kának szemétmentesítésével.                                 
 Nagy László csapatparancsnok beszá-
molójából megtudhattuk, hogy 8-tól 15 
óráig 9 köbméter ott eldobált hulladé-
kot gyűjtöttek össze. Ezúton is szeret-
nék megköszönni, hogy a Monor Város 
és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. biz-
tosította a zsákokat, a Kövál Zrt. pedig 
vállalta az ingyenes lerakóhelyre szállí-
tást. Sokat jelentett a támogatásban az 
is, hogy a környéken élő  Füri Gábor a 
szállításhoz felajánlotta traktorát, amit 
Csernus Krisztián vezetett el rendelte-
tési helyére.
 Jó érzéssel nyugtázhatják, hogy hoz-
zájárultak a környezet megóvásához 
Monoron.

B.G.

Szemetet cserkésztek

A több mint három-
órás úton a város 
keresztjeinél eleve-

nítették fel Krisztus szen-
vedésének stációit. Krisztus 
áldozatára emlékezve min-
den egyes állomáson könyö-
rögtek a mai szenvedőkért 
is: azokért, akik a közelük-
ben élnek fájdalomban, nyo-
morúságban, és azokért is, 
akik távoli földrészeken szen-
vednek a katasztrófák, a há-
borúk miatt.  Csáki Tibor 
plébános vezetésével a ró-
zsafüzér imádságaival és a 
keresztút énekeivel haladtak 
végig az utcákon, nem kis fel-
tűnést keltve a földeken dol-
gozók és a városban sétálók 
között, akiknek tanúságot 
tettek ezzel hitükről.
 Különleges volt a kezde-
ményezés azért is, mert va-
lódi egységet teremtett a vá-
ros különféle színterei között. 
A Tabánnak nevezett roma-

telepen négyszáz ember él 
megdöbbentően rossz körül-
mények között, mélyszegény-
ségben. Olyan hely ez, ahová 
a városlakók szinte soha nem 
lépnek be. Idén februárban és 
márciusban a jezsuita rend 

két novíciusa végzett missziót 
a telepen, amelynek eredmé-
nyeképpen a helyi egyházköz-
ség és a Máltai Szeretetszol-
gálat támogatásával, az ott 
lakók közreműködésével fel-
állítottak egy szép keresztet, 
melynek talapzatán így szól 
a felirat „Aki hozzám jön, 
nem utasítom el" (Jn 6,37). 
Szimbolikus értéke van an-
nak, hogy a katolikus közös-
ség – az ismeretlen iránti vá-
rakozással telve, imádságos 
lélekkel – belépett erre az el-
szigetelt helyre is, és a roma 
gyerekek érdeklődésétől kísér-
ve elmondta imádságát. El-
mondta az imát Krisztusért, 
a szenvedőkért, a városért – 
és ezzel konkrét jelét adta a 
szolidaritásra és az egységre 
való törekvésének.

Thullner Zsuzsanna

www.nyilaszaro-monor.hu monor@nyilaszaro-monor.hu

NYÍLÁSZÁRÓK

B2 C2 E2

Fenstherm Brill „A” kategóriás műanyag nyílászárók
típus szél. mag. nettó ár/db bruttó ár/db

bukó-nyíló

60 60 7 920,- 9 900,-
90 120 14 320,- 17 900,-
90 150 15 920,- 19 900,-

120 150 19 920,- 24 900,-

kétsz. bukó-nyíló
150 120 25 520,- 31 900,-
150 150 29 520,- 36 900,-

B2 bejárati ajtó 100 210 53 600,- 67 000,-
C2-E2 bejárati ajtó 100 210 60 000,- 75 000,-

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
BEÉPÍTÉS, helyreállítás garanciával!

Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) 
Tel.: 29/417-333, Mobil: 70/633-6201

környezeTvédelem
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Ajánló

Hirdetés

új kerékPárbolT
Ha a minőség számít: Memo Bike
Ismét történt valami az idén negyedik születésnapját ünneplő Memo-Food Kft. háza 
táján. Az elmúlt időszak eseményeiről Mészáros János, a cég ügyvezetője beszélt.

Mozgalmasan te l t 
ö nöknél az elmúlt 
néhány hónap. Mik 

is történtek pontosan?
 – Bizonyára sokaknak fel-
tűnt, hogy kissé megváltozott 
üzletünk homlokzata. Márci-
us közepétől az eddig állatele-
deleket és a kisállattartáshoz 
nélkülözhetetlen felszerelése-
ket kínáló boltunkban meg-
nyitottunk kerékpár, valamint 
kerékpár alkatrész és kiegészí-
tő részlegünket. Ennek érde-
kében kibővítettük üzletünket, 
és eladóterünket közel kétsze-
resére növeltük. Ahogy állat-
eledel szaküzletünk megnyitá-
sakor, most is az a cél vezérelt 
minket, hogy minőségi termé-
kek széles választékát kínáljuk 
a monoriaknak. Igyekszünk 
minden igénynek megfelelni, 
több mint száz kerékpár és 
számtalan kiegészítő várja 
vásárlóinkat, kínálatunkban 
gyermek, túra és városi brin-
gák egyaránt szerepelnek. 

– Miért éppen kerékpár és 
miért most vágtak bele?
 – Valószínűleg elsőre fur-
csának tűnik a párosítás, de 
valójában nem áll távol egy-
mástól a két termékkör. Sok 
közös van a két területben, hi-
szen mindkettő a szabadidő 
kellemes eltöltéséhez kapcso-
lódik. Hogy miért most kezd-
tük el? Mert egyre szebb az 
idő és ilyenkor egyre többen 
pattannak bringára, hiszen 
az emberek igénylik a moz-
gást. A jelenlegi üzemanyag-
árak mellett pedig talán még 
gyakrabban választjuk a bi-
ciklit, és a városban elkészült 
a kerékpárutakon biztonságo-
san tekerhetünk. Nekem sze-
mély szerint gyermekkorom 
óta mindig volt kerékpárom, 
de csak néhány évvel ezelőtt 
nyílt lehetőségem arra, hogy 
a korábbiaknál jobb bringát 
vásároljak. Ekkor érezhettem 
meg a különbséget kerékpár és 
kerékpár között. Éppen ezért 

számunkra nagyon fontos a 
minőség. Ne higgyük, hogy az 
olcsó kerékpárok éveken ke-
resztül kifogástalanul működ-
nek majd. Sőt, véleményem 
szerint egy rossz minőségű 
bicaj csak csalódást okoz, és 
megutáltatja a kerékpározás 
egyébként remek élményét. 
Ezért megéri esetleg egy ki-
csivel többet fizetnünk, mert 
egy jó bringában akár évti-
zedekig örömünket lelhetjük. 

Mi nem árulunk zsákbamacs-
kát, vevőink a vásárlás előtt 
ki is próbálhatják kerékpárja-
inkat. A kiválasztott darabot 
rövid idő alatt üzemkész álla-
potba hozzuk, és kerekezhet-
nek vele az udvarunkon né-
hány kört.

– Már évek óta jelen vannak 
a monori kutyás rendezvé
nyeken. A kerékpárosok éle
tében is ilyen aktívan kíván
nak részt venni?
 – Igyekszünk ezentúl mind-
két területen tevékenykedni. 
Legközelebb a május 28-i Strá-
zsahegyi tekerőre megyünk 
majd, mint szponzor és ki-
állító. Nyáron ott leszünk a 
Monori Kutyaiskola által ren-
dezett kutyás versenyeken. 
Ezeken kívül ebben az évben 
is megrendezzük akciós hetün-
ket, az ez alkalomból nyújtott 
kedvezményeinket és tombola 
nyereményeinket az állatele-
del mellett mostantól a kerék-
párokra is kiterjesztjük. (x)

Memo-Food Kft.
Monor, Ady Endre út 47-49.
Nyitva tartás:  
H-P: 7:30-19, Szo: 7:30-14
Telefon: 06/29-411-050

„Egy rossz mi-
nőségű bicaj 
csak csaló-

dást okoz, és 
megutáltat-

ja a kerékpá-
rozás egyéb-
ként remek 
élményét.”

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 

Májusban és júniusban a fürdőszoba- 
és konyhapult, lépcső felmérése  
és szállítása ingyenes!

2200 Monor, Dr. Csanádi Gy. u. 10.
(Gomba felé az utolsó aszfaltos utca, a Volántelep mögött)
Telefon: 06-29/413-179, Fax: 06-29/413-564 
E-mail: hungranit@freemail.hu
Nyitva: H-Cs: 700-1630, P: 700-1600

Több mint 100 év tapasztalat! 
Kizárólag cégünk által készített (nem kínai) termékek!

HUNGR ÁNIT BT.
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS

KAMPFL 
JÁNOS

aranykoszorús 
kőfaragó mester

Aktuális akcióinkat tekintse meg honlapunkon!

          
          

   www.hungranit.hu
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Hirdetés

Feladata: gyártó üzem számára a folyamatos munkával való 
 

Elvárásaink: 

-
Előny: 

Fényképes önéletrajzokat a   hr@bandk.hu   email címre várjuk.

A B&K Kft. vállalkozási  
és kooperációs referenst keres

Feladata: egyedi gyártású rozsdamentes épület-
gépészeti berendezések tervezése 

Elvárás: gépészmérnök főiskolai vagy egyetemi 
végzettség

Feltétel: PRO/ENGINEER tervezőrendszer ismerete
Előny: angol vagy német nyelvismeret , jogosít-

vány, Monor környéki lakóhely
A munkavégzés helye: Monor
Fényképes önéletrajzokat a következő címekre várjuk:
hr@bandk.hu vagy 2200 Monor, Mátyás k. u. 11.

A B&K Kft.  
tervezőmérnök munkatársat keres

a jövő záloga
Nagycsaládos mini konferencia Monoron
Március 26-án kilenc európai országban, több mint 154 településen – az Európai Nagycsaládos Szövetség 
tagjaként – a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) mini családkonferenciát rendezett.

„A magyar-
országi 90 
helyszínen 

lezajló mini 
konferenci-
ával a NOE 
célja, hogy 

növelje társa-
dalmi és poli-
tikai súlyát.”

„Ez pozitív 
megkülön-
böztetés és 

nem büntetés 
a gyermeket 
nem válla-

lók számára.”

A NOE elismert tagja en-
nek az európai szövet-
ségnek: Márki László 

tagtársunk, aki 4 évig a NOE 
elnöke volt, jelenleg az egész 
kontinensre kiterjedő szerve-
zet alelnöke. Büszkék lehetünk, 
hogy a 140 európai település 
közül 90 helyszín Magyaror-
szágon volt.
 Monoron is ebből az alka-
lomból jöttünk össze a Nagy-
családosok Monori Egyesü-
letének helyiségében. Husz 
Enikő tagtársunk, aki önkor-
mányzati képviselőként és re-
formátus lelkészként is sok ide-
jét áldozza fel a közösség(ek) 
javára – vitaindító előadást 
tartott, melyet a jelenlévők 
kiegészítettek.

A család éve

Az elhangzottakat a napi fon-
tosságuk miatt érdemes felele-
veníteni. A Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia döntése 
nyomán 2010. december 26-án 
kezdődött hazánkban a csa-
lád éve, mely 2011. december 
30-án, Szent Család vasár-
napján ér véget. A megnyitás 
alkalmából a konferencia kör-
levelet adott ki. Négy fejezet-
ben alapvető fontosságú dol-
gokat tárgyal, melyet minden 
jószándékú, keresztény érték-
rendet elfogadó ember magáé-
nak vall. Jó példa rá, hogy a 
körlevelet református lelkész 
olvasta fel szó szerint. 
 A körlevél foglalkozik a csa-
ládok sorsával Európában, kü-
lönösen hazánkban.
 A kontinensen sok-sok nem-
zet kultúráját alakította Krisz-
tus evangéliuma, a keresztény-
ség hirdetői eljutottak az egész 
világra, ma azonosságának 

mély válságát éli át. Isten és a 
vallás gondolatának elutasítá-
sával könnyen kiszolgáltatjuk 
alapvető értékeinket pillanat-
nyi vágyak és érdekek játéká-
nak. Európának és népünknek 
is szüksége van Istenre. Csak 
ilyen gyökereken tudunk re-
ménységgel és a valóság tala-
ján állva tekinteni a jövőbe. A 
mai ember önzése, „önmegva-
lósítása” következtében nincs 
tekintettel a másik emberre, a 
közösségre, még saját jövőjé-
re sem. Gyakran félünk meg-
hozni életünk nagy döntéseit, 
elkötelezni magunkat a sírig 
tartó hűségre egy jó házas-
ságban. Pedig milyen nagy 
szükség van válságos helyze-
tekben egy összetartó közös-
ségre és ennek alapsejtjére, a 
szerető család biztonságára! 
Társadalmunk irányveszté-
sének jele a népesség fogyá-
sa. Hazánk lakossága tízmil-
lió alá csökkent. A család és 
az élet Isten tervének szerves 
része. A házasság életszövet-
ség a férj és a feleség kölcsö-
nös javára, s az új emberi élet 
elfogadására és nevelésére irá-
nyul. Megszívlelendő dolgok!

Felhívás Európa kormányaihoz

Ezután a résztvevők megis-
merhették a „Lisszaboni nyi-
latkozat”, mely 2004. március 
27-én a II. Európai Nagycsa-
ládos Konferencián született. 
(Megjegyzendő, hogy az I. 
ilyen konferencia Madridban, 
a III. pedig Győrben zajlott 
le több mint 20 nemzet kép-
viseletével).
 Ebből az alkalomból az Eu-
rópai Nagycsaládos Szövetség 
6 pontos felhívással fordult 
minden európai kormányhoz. 

Felhívták a figyelmet: való-
sítsák meg az Európai Parla-
ment 2004. március 9-én el-
fogadott „Munka, család és 
magánélet” című határozatá-
nak ajánlásait.
 A magyarországi 90 hely-
színen lezajló mini konferen-
ciával a NOE célja, hogy nö-
velje társadalmi és politikai 
súlyát. Megmutatjuk, hogy az 
ország minden táján jelen va-
gyunk, tevőlegesen részt aka-
runk venni a családot érin-
tő dolgok megoldásában. A 
nagycsaládok elsősorban nem 
szociális támogatások alanyai, 
hanem a jövő nemzedékek ne-
velésével a jövő forrásai.
 A család éve segít bemutat-
ni, hogy a nagycsalád érték, a 
sok rendezvényt a média sem 
hallgathatja el. A NOE felhív-
ja a figyelmet: minden energia 
és pénzeszköz, melyet a gye-
rekekre áldozunk, a jövőnkbe 
történő befektetés. Nem elég 
az anyagi ösztönzés, hogy va-
laki családot alapítson, tár-
sadalmi szemléletváltásra is 
szükség van.

Határtalan fogyasztás 
vagy gyermeknevelés

A média felelőssége igen nagy, 
hogy mire hívja fel a figyel-
met: a határtalan fogyasztásra, 

amely eladósodást is eredmé-
nyez, vagy jó példák bemu-
tatására: hogyan lehet több 
gyereket nehéz anyagi körül-
mények közt becsülettel fel-
nevelni, taníttatni.
 A civilizáció fejlődése kiala-
kította az énközpontúságot, 
melynek következménye, hogy 
egyre kevesebb gyermek szü-
letik.
 Ma sok család jobban él, 
mint 10-20 évvel ezelőtt, de 
mégis úgy gondolják, hogy ak-
kor vállalnak gyermeket, ha 
mindenük megvan, még a sa-
ját lakás is. Egyre később szü-
letik meg az első baba, nem 
lesz már kistestvére, pedig a 
közösségi életre nevelés alap-
ja a több gyerek.
 A NOE már 23 évvel ez-
előtt is adókedvezményt kért 
a gyermeket nevelőknek. Ezek 
a szülők igen sokat tesznek le 
a nemzet asztalára, ha gyere-
keiket képezik, nevelik. A 2011. 
januárban életbe lépett ked-
vezményekhez mérhetőt ed-
dig még nem kaptak a több-
gyermekesek.
 Az adórendszer átalakításá-
val kiemelt cél a gyermekne-
velés támogatása. Megkönnyí-
ti a nagycsaládok életét, mert  
kilencven százalékuknak nem 
kell adót fizetni. Ez pozitív 
megkülönböztetés és nem bün-
tetés a gyermeket nem válla-
lók számára. További pozitív 
változásokat várunk. A csa-
ládi pótlék és a gyes összege 
három éve nem emelkedett. 
Fontos a családoknak a kiszá-
mítható, hosszú távon stabil 
családpolitika, mely egy fia-
tal párnak az első gyermek-
vállalás szempontjából négy-
öt évet jelent.

Vadas Ferenc
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Akció! 

Minden hónap 10-től 15-ig! 

15% kedvezményt adunk 

a könyvekre és a CD-kre! 

Ha könyvet szeretne,  

nálunk keresse!
Monor,

 Bajcsy-Zs. u. 4.
Telefon: 06-29/413-724

Üzlet felszámolásából megmaradt  
árukészletem, kis és nagy tételben, akár 

egyéni vásárlók részére is reklámáron eladó!   
Új és használt termékek,  

akár darabonként is, vegyesen! 
Kád, cirkó, gyerekágy, varrógép, taposógép, búto-
rok, üzletberendezések, dísztárgyak, ágytakarók, 
függönyök, új pulcsik, cipők, nadrágok 500 forin-

tért, extra méretű női ruhák, női és férfi cipők, 
férfi nadrágok, Levi’s farmerok és még sok más. 

Hívjon, nézze meg, biztosan megegyezünk!

Telefon: 06-20/959-4981

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Minden hónap első szombatján, 9-től 11 
óráig Meseszombat: interaktív mesefog-
lalkozás kicsiknek és nagyoknak. Min-
den hónap második szombatján, 9-11 
óráig Kézműves szombat: családi kéz-
műves foglalkozás. A könyvtár dolgozói 
szeretettel várnak minden kedves érdek-

lődőt szombatonként, akik 
szívesen hallgatnak 
meséket, és megis-
merkednének kü-
lönböző kézműves 
technikákkal. To-
vábbi felvilágosítás: 

29-614-800
Hajdú Zoltánné

városi könyvTár

Könyvtári programok

2200 Monor, Forrás sor
Nyitva tartás: 

H–P: 8–17, Sz: 8–12

További akciókért keresse fel üzletünket!

999 ,-

Cillit Bang 
1 l    

350 ,-

Családi 
tészta 1 kg

350 ,-

Láthatósági 
mellény

350 ,-

Labda

310 ,-

Szárító-
kötél 20 m  

499 ,-

Coccolino 
öblítő 

Perfex 
3 rét.10 tek. 

150 ,-

Coala 
papírtörlő  

Zsebkendő

100 ,- 490 ,-

200 ,-

300 ,-

Kézkrém 

200 ml

100 ml

120 ,-

Croco 
kréker 
100 gr. 

Hozzánk  
megéri betérni!

Városfejlesztésről a neten
Elkészült a Monori Városfejlesztő Kft. hon-
lapja, amelyen az érdeklődők folyamatosan 
tájékozódhatnak Monor egyes folyamatban 
lévő fejlesztéseiről.
 Az önkormányzati tulajdonú társaság azért 
jött létre, hogy előkészítse a városfejlesztési te-
vékenységeket, mely során egyeztet a közösségi 
és a magánszféra képviselőivel. Az önkormány-
zat megbízásából szervezi a városfejlesztési 
tevékenységek megvalósítását, a fejlesztések 
eredményeként pedig ösztönzi a magánszféra 
beruházásait lehetőséget ad a közszféra és a 
magánszféra szervezett együttműködésére a 
városfejlesztésben. A társaság ellátja a város 
arculatát jelentős mértékben meghatározó jö-
vőbeni fejlesztési projektek menedzselését, elő-
segíti a városfejlesztésben és város-rehabilitá-
cióban az önkormányzati, kormányzati és EU 

források pénzügyi szempontból hatékonyabb, 
szakmai szempontból jobb koordinációval tör-
ténő felhasználását. Segíti a magántőke be-
vonását az önkormányzat irányításával és 
ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő vá-
rosfejlesztési projektek finanszírozásába.
 A honlap folyamatos és naprakész tájékoz-
tatást nyújt KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0013 
jelű, Monor integrált városközpont-fejleszté-
se című pályázat előkészítéséről és későbbi-
ekben a pályázatban vállalt feladatok vég-
rehajtásáról is. Informál a városközpontban 
kialakítandó körforgalom tervezéséről és épí-
téséről, a Péteri út 25. szám alatt megvaló-
suló új tűzoltólaktanyáról, illetve egyéb fej-
lesztési tervekről és azok végrehajtásáról.
 A honlapról elérhetők a cég által kiírt pá-
lyázatok, közbeszerzések és szerződések is, a 
tájékozódást pedig a tervekről készített galé-
ria is segíti.

PJ
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A monoriak viselt dolgai – XXXVI. 
Vásárjog, piacjog
Az első gazdasági modernizáció monori „gyümölcse” a vasút 
megszületése volt 1847-ben, s ehhez méltó módon kapcsolódott  
a császári vásárjog, piacjog a mezővárossá válás minőségében.

Hirdetés

„Az országos 
és hetivásár 

helypénzsze-
dési jogát ál-
talában egy, 

a monori pol-
gárokból ösz-
szeállt társa-
ság vette ki 

haszonbérbe.”

 A korabeli  
oklevél 3. és 
4. oldala 

A JÖVŐ 
BEFEKTETÉSE
MEGÚJULÓ ENERGIA

KÉNYELEM  IGÉNYESSÉG
Telefon: 06-30/548-5462

Monor frekventált részén a 
ZÖLD – KENDERES TÁRSASHÁZBAN

30–51 m2-es lakások eladók!
A GEOTHERMIKUS ENERGIA egy új életstílus! 

Egészséges fűtésű és hűtésű lakásban élhet ALACSONY 
FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK  mellett!

Teljeskörű ügyintézés, 
kedvező kamatozású 

hitellehetőség.

A Monori Strázsa új-
ság előző számában 
olvasható első Ferdi-

nánd engedélyét és rendel-
kezését lezáró részt érdemes 
még felidéznünk: „Miért is ti-
teket: kereskedők, kalmárok, 
utasok és bármely külföldiek! 
ezennel összesen mint egyen-
ként biztosítunk bizonyosak-
ká teszünk: miszerint az em-
lített immár MEZŐVÁROS 
MONORON akként tartatni 
engedett négy országos marha 
– és hetenkénti vásárra porté-
káitok – s vagyonosságtokkal, 
minden félelem s a Mi külö-
nös védetünk és oltalmunk alá 
vett személytek és vagyontok 
legkisebb féltése nélkül, bát-
ran, szabadon jöhettek, köz-
lekedhettek, ügyekezhettek, 
s dolgotok végezvén, ismét 
haza, vagy ahová tetszik, tér-
hettek.”
 Monor mezővárossá vá-
lásával versenyelőnyre tett 
szert a környező települések-
hez képest. A vásári és pia-
ci kereskedelem új gazdasá-
gi feltételeket teremtett. A 
19. század derekán fejlődés-
nek indult községünkben a 
polgári élet.
 Néhány érdekességet em-
lítünk meg a későbbiekben 
felmerült gondokból. Mint a 
leírtakból is kiderült, Monor 
város földesurának, az egri fő-
káptalannak bevételt jelentett 
a tulajdonába tartozott ingat-

lanokkal járó regálén túl az 
országos és hetivásár haszná-
lati joga is. Nem csupán a re-
gálé a kocsmatartás konflik-
tusának forrása. Az országos 
és hetivásár helypénzszedési 
jogát általában egy, a monori 
polgárokból összeállt társaság 
vette ki haszonbérbe. Ez a tár-
saság úgy a regáléjogot, mint 
az országos és hetivásár hely-
pénzszedési jogát – például 
1882-ben – újra kiadta egyes 
vállalkozóknak, illetve szer-
ződő feleknek alhaszonbérbe, 
9 évre, 800 forintos évenként 
fizetendő összegért. „Az enge-
dély heti egy-egy szerdai na-
pon tartott piacra szólt, mi-
közben a monoriak szombati 
napon is tartottak piacna-

pot, sőt ez volt a népesebb. A 
nép ezt tekintette valóságos, 
a törvényhatóság által enge-
délyezett második hetivásár-
nak. S ezen éppen úgy szed-
te az előző bérlők mindegyike 
az arra sereglett vidékiektől a 
helypénzt, mint a törvénye-
sen engedélyezett hetivásár-
ok sokadalmától. Ezt akkor 
törvénytelennek vélték.
 A községi elöljáróságnak a 
helyi sajtó már 1901-ben ja-
vasolta, hogy vásárolja meg 
a monori és a környező tele-
pülések gazdálkodó közös-
sége a káptalani birtokot a 
vásár- és piacbérleti joggal 
együtt. Az utóbbi azért is 
gond volt, mert ez „megakasz-
totta Monor városának az 

utak, utcák és terek rendezé-
sét, kövezését célzó munkála-
tokat.” A főkáptalan 1903-ban 
mutatott némi hajlandóságot 
a vásár- és piacjog eladására, 
amely egyébként 1910-ig volt 
érvényben.
 Az egész piactér – a refor-
mátus templom és a Pesti (ma 
Kossuth Lajos) utcarész – ak-
kor 330x20-22 méteres terület, 
melyet fél kockakővel szeret-
tek volna beburkolni 1904-
ben. Ez álomnak számított, 
mert a következő évben csu-
pán kavics feltöltést kapott, 
ugyanis a minisztérium csak 
4,5 méter szélességben fedez-
te volna a kövezés költségét. 
Végül egy kocsiút szélességű 
makadám burkolat készült. 
Ezt Grünhut József és fia 
vállalkozó végezte el 16 ezer 
koronáért, 1906-ban.
 A vásár- és piactéri jog 
megvétele a káptalani birtok-
kal együtt éveken keresztül 
napirenden szerepelt. Több 
alkalommal járt a miniszté-
riumban monori küldöttség 
az elöljáróság megbízásából. 
Ennek részleteiről a Monori 
Strázsa újságban korábban 
már írtunk. Csupán az egri 
főkáptalannak egy nyilatko-
zatát említjük meg 1909 de-
cemberéből: „A káptalan elad 
3276 hold földet az erdő és a 
szőlő kivételével – az épüle-
tek és vásárjog nélkül – átlag 
700 koronáért holdanként. A 
vásártér területe a jegyzék-
ből kivétetik.” A megoldás-
ra még hosszú évekig várni 
kellett.
 Forrás: Országos Széché
nyi Könyvtár, Bp.; Monor és 
Vidéke, 1882; Monor község 
elöljáróságának jegyzőkönyve, 
1898–1921; Monorkerületi 
Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a hely-
történeti kör elnöke
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„A vásár- és 
piactéri jog 
megvéte-

le a káptala-
ni birtokkal 
együtt éve-

ken keresztül 
napirenden 
szerepelt.”



Május |  2011. 05. 03.  Monori Strázsa  |  19

Kultúra

Hirdetés

monori színjáTszás
Szerelmi bonyodalmak
Negyedik bemutatójára készül a 2008 óta működő monori 
Merlot Társulat. A helyi amatőr színészekből álló csapat május 
7-én és 8-án az Anconai szerelmesek című modern, zenés 
vígjátékot varázsolja a Művelődési Ház színpadára.

Bejelentkezés: 06-30/890-2733
2200 Monor, Városi uszoda

Pedikűr, Manikűr, Műköröm szalon

Pedikűr   1  500 Ft-tól
Manikűr 1  100 Ft-tól
Műköröm építés   2  500 Ft-tól
Pedikűr csak nálunk  
az első alkalommal   1  000 Ft 

     Megnyitottunk!

Hűségét megháláljuk, így  
minden hatodik alkalom ingyenes!

Nálunk hihetetlen áron szépülhet meg!
.

A Vigadó megnyitása 
után merült fel az öt-
lete egy városi szintű, 

felnőttekből álló amatőr szín-
játszó csoport létrehozásának. 
A Merlot Társulat alapító tag-
jai a Szterényi József közép-
iskola volt diákjai, akik az is-
kolában Vereczkei Gabriella 
tanárnő vezetésével kezdtek 
játszani, és az érettségi után 
is folytatták a színészkedést. 
Idővel többen is csatlakoztak 
a csapathoz, akik tehetséget 
éreztek magukban a színját-
száshoz. A társulatot tovább-
ra is Vereczkei Gabriella fogja 
össze, egyben ő az előadások 
rendezője is, a darabok ze-
nei anyagát pedig Kiss Já
nos készíti.
 – Jelenleg tizenkét tagja 
van a társulatnak, fiatalok és 
idősebbek egyaránt játszanak 
nálunk. Többnyire mindenki 
kezdő, azonban néhányuknak 

komolyabb színészi ambíciói is 
vannak. Büszkén mondhatom, 
hogy idén ketten is jelentkez-
tek tőlünk a Színház- és Film-
művészeti Egyetemre – hang-
súlyozta a társulatvezető.
 A Merlot Társulat kizáróla-
gos célja a közönség önfeledt 
szórakoztatása, ezért főként 
musicaleket, zenés vígjátéko-
kat állítanak színpadra. A ko-
rábban bemutatott My Fair 
Lady és Az okos mama című 
darab után ismét egy könnye-
debb színművel készültek. Az 
Anconai szerelmesek című két 
felvonásos, humoros-romanti-
kus darab igazi kikapcsolódást 
ígér. A Vajda Katalin kortárs 
írónő által készített mű cse-
lekménye egy festői szépségű 
olasz városban, Anconában 
játszódik. A történet fősze-
replője pedig maga a szerelem, 
ugyanis Ámor nyila a város 
valamennyi lakóját eléri, ami 

bonyodalmak és komikus je-
lenetek sorát indítja el. 
 – A darab a ’60-as, ’70-
es évek Olaszországát jelení-
ti meg, a szocialista idők mai 
szemmel nézve gyakran ne-
vetséges öltözködési stílusát 
és tárgyait idézi fel. A prózai 
részek között több, sokak ál-
tal ismert korabeli olasz sláger 
is felcsendül, olyan híres tánc-
dalénekesektől, mint Gianni 
Morandi vagy Al Bano – 
mondta Vereczkei Gabriella. 
– Az énekes-táncos részek ren-
geteg gyakorlást igényeltek, 
ezért nagyon sokat készül-
tünk az előadásra. Azonban 
úgy érzem, hogy megérte eny-
nyit fáradnunk, mert nagyon 
szórakoztató és látványos da-
rabot sikerült összehoznunk. 
Remélem, hogy sokan eljön-
nek és megnéznek minket má-
jus 7-én és 8-án 17 órától.

Már Anna

Az Ikrek Stúdiója bemu-
tatja Vaszilij Vasziljevics 
Gogol: Egy őrült napló-
ja című monodrámát két 
felvonásban a Monori 
Művelődési Házban 
2011. május 15-én 18 
órai kezdettel. Popriscsin: 
Orosz Dávid, rendezte: Zainkó András, 
mozgás: Hajas Andrea, díszlet és plakát: 
Kiss Adél. Jegyek a helyszínen 1200 fo-
rintért, elővételben 1000 forintért meg-
vásárolhatók. Jegyek kaphatók a monori 
Vigadó pénztárában, vagy igényelhetők 
a 06-20-423-5533 és 06-30-415-8778-
as telefonszámokon.
 Az Egy őrült naplója egy kishivatal-
nok tudathasadásos állapotának meste-
ri ábrázolása. Hőse, Popriscsin a „nor-
mális” világból kilépve a betegségbe, a 
téveszmék fantázia szülte birodalmába 
menekül, ahol összekeveredik képzelt és 
való. Innen próbálja megérteni – az író 
pedig ebből a groteszk szemszögből lát-
tatni – életének történéseit. Ebben az ir-
racionális világban próbál felemelkedni 
kisszerű létezéséből akár a spanyol ki-
rályi trónig, mígnem a befejezésben az 
ápolók személyében be nem tör a vas-
kos, kegyetlen valóság.

ikrek sTúdiója

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.

Egy őrült naplója
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  Elektromos  
kerékpár, 

 Kerékpár, 
 Robogó, 
 Quad, 
 Motor, 
 Kisgép

ELMOSZER Kft.
Monor, Kossuth Lajos utca 93.

06-70/9463-048

Szerviz és 
kereskedés!

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

Hirdetés

Május 78., Művelődési Ház
Az anconai
szerelmesek
A Merlot társulat szín-
darabjának bemutatója. 

Május 11. 18 óra, Vigadó
„Hova tovább?
Pályaválasztási ta-
nácsadás elsősorban 
7. és 11. évfolyamo-
sok és szüleik részére.  

Május 12. 18 óra,  
Vigadó, díszterem
Jókai Mór
Takaró Mihály irodalom-
történész előadássoro-
zatának záró előadása.

Május 13. 17 óra,
Művelődési Ház
Alma együt-
tes koncertje

Május 14. 14 óra,
Művelődési Ház
Közös Út Cukorbe-
tegek Egyesületé-
nek összejövetele

Május 15. 18 óra, Mű
velődési Ház

Gogol: Egy 
őrült naplója
A Monori Ikrek Stúdió 
darabjának bemutatója.

Május 20. 16 óra, Mű
velődési Ház
Fashiondance évzáró

Május 20. 18 óra, Vigadó
A Forrás kórus év-
záró koncertje

Május 22. 15 óra,
Művelődési Ház
Jótékonysági előadás
A Máltai Szeretetszol-
gálat szervezésében

Május 24. 10 óra,
Művelődési Ház
Nyugdíjas dalverseny

Május 27. 18 óra,
Fesztiválcsarnok
A Csík Zene-
kar koncertje

Május 28., Strázsahegy
Orbán nap és Strá-
zsa-hegyi Pincék Fesz-
tiválja, Strázsahe-
gyi Tekerő-Kavaró

Május 29., Művelődési Ház
Monor Városi
Gyereknap

Május 29., Világhá
borús emlékművek
Hősök napja

Június 3., Vigadó
Pedagógus nap

Június 4.,
Művelődési Ház
Nemzetőr Gála

Június 4., Gera kert
Trianoni meg-
emlékezés

Június 5., Fesztiválcsarnok
Országos Nyugdíjas 
Kulturális Találkozó

A programok részle
teiért látogasson el 
honlapunkra a www.
vigadokft.hu címen!
Információ, jegyrendelés:
0629/413212es te
lefonszámon, vagy 
a vigado@vigadokft.
hu email címen.
honlap: www.vigadokft.hu 

2011. május

A Vigadó Kulturális és Civil Központ programjai

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

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

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

tok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

A veszettség elleni 
immunizálás 

rendelőnkben 
folyamatos!

Érdeklődni munkaidőben:
 06-30/472-5658

Monor központjában  
20m2 -es üzlethelyiség

(utcáról nyíló önálló egység) 
 fodrászüzletnek,  

esetleg irodának 

kiadó

Bármilyen üvegezési munka,
biztosításra is!

Képkeretezés, gobelinek, fonalak 
nagy választékban.

A nálunk vásárolt gobelinek keretezéséből 
10 % kedvezményt adunk.

Üzlet: 2200 Monor, Katona József u. 37.
 Tel.: 06-30/214-7167,  

Tel./Fax: 06-29/415-874

A Városi Könyvtár április 6-án, a Vigadó-
ban megrendezett szokásos rendezvényén a 
következő eredmények születtek.
 Az általános iskolák alsó tagozatosai kö-
zül: 1. Lendvai Janka (Nemzetőr) 2. Varga 
Tamás Bálint (Nemzetőr), 3. MesterSzabó 
Eszter (Jászai) és Párdi Katalin (Kossuth). 
A felsősök között: 1. Bürgés Sándor (Kos-
suth), 2. Lovas Patrik (Ady), 3. Petrovics 
Zsolt (Nemzetőr). A középiskolás kategóri-
ában: 1. Bódi Judit, 2. Szilágyi Diána, 3. 
Fitos Franciska (mindhárman a JAG ta-
nulói).
 Bódi Judit a monori közönségdíj mellett 
április 9-én megnyerte Vecsés város szava-
lóversenyét is, elhozva a legjobbnak járó 
vándorserleget.
 A felsős és középiskolás dobogósok meg-
hívást kaptak a Városi Könyvtár költészet 
napi rendezvényére is, ahol az Ikrek Stúdi-
ójával együtt lírai hangulatot teremtettek.

B.G.

Városi szavalóverseny

Élhető játszóteret a kossuthosoknak!
A Monori Esthajnalcsillag Alapítvány 
azon munkálkodik, hogy 220 „kossuthovis” 
gyerekkorát varázsolja örömtelibbé, biz-
tonságosabbá, tartalmasabbá. Legfőbb 
feladatunk jelenleg, hogy az óvoda poros, 
szegényes udvarát olyan élhető játszókert-
té változtassuk, ahol minél több időt tölt-
hetünk a szabad levegőn mozgással, já-
tékkal, tanulással. Ehhez kérjük adójuk 
1%-át. Számlaszámunk: 18712414-1-13
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Ez volt a címe annak a kiállításnak, ami április 4-27-ig volt látható 
a monori Vigadó folyosó galériájában. A festmények Veres László 
magángyűjteményéből származtak, akit nem csupán monori 
közéleti személyiségként, hanem a művészetek kedvelőjeként és 
hozzáértő műgyűjtőként is sokan ismernek és tisztelnek, amit 
a megnyitón megjelenő nagy létszámú közönség is igazolt.

„Hol a boldogság mostanában? Barátságos 
meleg szobában.” Ez a Petőfi idézet is 
eszébe juthatott annak, aki április 8-a késő 
délutánján, hűvös, szeles időben, a MonaR 
Galéria kiállításmegnyitójára igyekezett.

vigadó galéria

monar galéria

„Azok a csodálatos nők”

„Engedj be!”

 Kiss Adél: 
Ablak

 Reich Kár-
oly illusztrációja

Veres László immár so-
kadszor tette lehetővé, 
hogy bepillanthassunk 

öt évtized alatt gondosan 
és igényesen kiválasztott 
művészi alkotásainak gaz-
dag tárházába. Nem min-
dennapi eseménynek számí-
tott, hogy 15 képzőművész 
21 művét láthattuk Monoron. 
Közöttük olyan, immár klasz-
szikus, nemzetközi mércé-
vel is magasra értékelt alko-
tók munkáit mint Amerigo 
Tot, Borsos Miklós, Melocco 

Miklós, Reich Károly, Sza
bó Vladimir és Szász End
re. De a kiállítás megnyitó-
ján Ölvendi Krisztina, a tőle 
megszokott precíz szaksze-
rűséggel, nagy mesterek je-
les követőiként mutatta be 
Almár György, Budai Lász
ló, Csomor Katalin, Czene 
Béla, Herpai Zoltán és Tóth 
Rozália műveit is. Nem hiá-
nyoztak a Monorhoz kötődő 
kortárs művészek, Csákó Bél 
Attila, Simorka Sándor és 
Varga Ibolya alkotásai sem. 

A nőiesség sokszínű külső és 
belső értékeit, az elhangzott 
Ady-versen kívül, itt talán 
csak ez a sokféle, de – Veres 
László találó választásainak 
köszönhetően – egyenként 
is eredeti stílus tudhatta ki-
fejezni, harmóniát sugároz-
va; a mitológiaiaktól a mai 
lányok és asszonyok vonzó 
alakjait felidézve.
 Ölvedi Krisztinával egyet-
érthetünk abban, hogy jó 
volt eredetiben látni azokat 
a grafikákat, ceruzarajzo-

Kiss Adél és Pethő 
Anikó festményei lát-
tán ez a kint-bent el-

lentét már filozófiai gondola-
tokat is felidézhetett.
 Hány nagy gondolkodónk 
bölcselkedett már arról és 
hányszor érezhettük mi ma-
gunk is, hogy otthonunk szi-
get, barlang lehet a társa-
dalomban, hogy lakásunk 
melege, az oda való vissza-
húzódás lehetősége, védel-
met nyújthat minden külső 
viharral szemben.

 Kiss Adél csapzott, ázott, 
ablakon benéző alakja a zi-
vatarból kívánkozik az idill-
nek tűnő benti térbe, ahová 
Pethő Anikó szinte tapin-
tásra ingerlően puha szőnye-
gei, kényelmes fotelei, pa-
pucsai csábítanak. Az örök 
kintrekedők vágyakozását 
érzékelhetjük a mindig sze-
rencsésebb birtokon belül lé-
vőkkel szemben. Pethő Anikó 
intim szobabelsői, csendélet-
szerűen, emberalakok nélkül 
is humanizálják a tárgyakat. 

Hitelesen utalva arra is, hogy 
a mai ember „házi oltárán” 
a számítógépnek, a digitális 
technikának áldozik. Kiss 
Adél most is új ötletekkel 
lepett meg bennünket a víz 
motívum sokféle feldolgozá-
sával, és azzal a varázslatos 
megoldással például, hogy 

miként lehet a síkban eső-
függönnyel tereket elválasz-
tani és teremteni. A szeren-
csésen egymásra talált két 
fiatal művész performansza 
is gondolatébresztően fejezte 
ki a kint-bent említett ellen-
tétét, illetve összefüggését.
 A MonaR Galéria egy-
re szaporodó törzsközön-
ségéből többen megjegyez-
ték, hogy talán ez az eddigi 
legjobban sikerült tárlat a 
kiállítóteremben. Jó volt lát-
ni, hogy Kiss Adél berlini és 
több fővárosi, Pethő Anikó 
pedig gyulai és hódmező-
vásárhelyi kiállítása után is 
igen színvonalas, új alkotá-
sokkal tudott megörvendez-
tetni bennünket.
 A MonaR Galéria pedig 
május 20-ig hív és „enged 
be” minket erre a tárlatra.

BG

 

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Kft.
KÉTHETES INTENZÍV KRESZ TANFOLYAM INDUL

MÁJUS 9ÉN ÉS 11ÉN 17 ÓRAKOR

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részlet�zetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

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

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

kat, rézkarcokat, festménye-
ket, melyek alkotóinak eddig 
legtöbben és leginkább csak 
könyvillusztrációit kedvel-
hettük meg.

Bolcsó

Hirdetés
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Sporthírek

Hirdetés

Városi iskolai sakkverseny Könnyedén nyertünk

Összeállította: Szalai Zsolt

A Vigadó Kulturális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. szervezésében az idei évben 
már a III. Suli Sakk kupáért indult a verseny 
a monori általános iskolák csapatai között. 
(Az első kettőről röviden csak annyit, hogy 
meggyőző szerepléssel, magabiztosan az Ady 
Úti Általános Iskola csapata nyerte.)
 Az iskolák tízfős csapatai körmérkőzést ját-
szottak egymással. Jó volt látni, hogy egyre 
felkészültebb  sakkozók jöttek a versenyre, 
amely az iskolai háziversenyeknek és talán a 
hagyományos versenysorozatnak is köszönhe-
tő.  Minden eddiginél szorosabb volt az ered-
mény az első két csapat között, mindössze fél 
pont különbség döntött. Jó szereplésüket foly-
tatva, az idei évben is az Ady Úti Általános 
Iskola csapata nyerte el a vándorkupát. Az 
első három csapat sportérem díjazásban ré-
szesült, amely talán tovább ösztönzi a fiata-

lokat a sakk szeretetére, mely sok kiváló tu-
lajdonságot kíván művelőitől.
 A sakkjáték növeli az emlékezőtehetsé-
get, tervszerű gondolkodásra tanít, ezáltal 
segít megfigyelni környezetünket és azokat 
a változásokat, amelyek körülöttünk zajla-
nak. Fejleszti a logikus gondolkodás képes-
ségét, más gondolatainak megismerését, nö-
veli a képzelőerőt. Olyan tulajdonságok ezek, 
amelyek az élet minden területén szüksége-
sek és hasznosak.

Labdarúgás, NBIII. Mátra csoport, 23. for-
duló: Monor SE- RAFC 3-0 (0-0). Monor, 
300 néző. Vezette: Bogár (Katona, Gordos). 
Monor SE: Garamvölgyi Lovasi, Szabó, 
Naslaczki, Mo rauszki Erős, Csőke (Rajna 
77.), Petric, Csi kós (Cselőtei 73.) – Lengyel 
(Palicz 80.), Bán. A mérkőzés elejétől óriá-
si fölényben játszott csapatunk. A vendégek 
behúzódtak kapujuk elé és szemmel látha-
tóan csak a kontrákban bíztak. A 11. perc-
ben Bán Zsolt szerezhetett volna gólt. A 16. 
percben Csőke kapott remek labdát, azon-
ban a kapufára bombázott. Sorban jöttek a 
monori lehetőségek. A 41. percben Bán Zsolt 
állt újra közel a vezető találathoz, azonban 
Botlik Dániel óriási bravúrjának köszönhető-
en elmaradt a monori gól. Fordulás után még 
nagyobb fölénybe került csapatunk, amely 
a 49. percben Szabó fejesével szerezte meg 
a vezetést. Innen összezuhant a vendégcsa-
pat, Bán Zsolt szemfüles szabadrúgás gól-
ja pedig eldöntötte a találkozót. Egyirányú-
vá vált a mérkőzés, a vendégek védekeztek, 
előttünk meg sorra adódtak a lehetőségek, 
a 69. percben Branko is betalált. A végére 
fejben is elfogyott a RAFC, amit két piros 
lapjuk is jelzett. Csapatunk folytatja remek 
sorozatát, úgy, hogy gólt sem kap. Az ered-
mény a vendégekre nézve volt hízelgő!

Megyei bajnokok lettek a kosaras lányok

 A Monor SE serdülő női kosárlabda csapata aranyér-
mes lett az április 16-án megrendezett Pest megyei döntőn

Pedig már 4-1-re is vezettünk a mérkőzésen!

Férfi Futsal NB II Keleti csoport, 21. fordu-
ló. Monor SE- MVFC Berettyóújfalu II. 5-6 
(4-2). Monor SE: Spenger Hajdúcsi, Szőke 
T., Papp K., Szőke I. Cserék: Papp T., Bok
ros, Temesvári, Bánszki, Kajli. Csapatunk 
negyedóra játék után már 4-1-re is vezetett, 
azonban a vendégek nem adták fel, és a má-
sodik félidőben egyenlíteni tudtak, végül pe-
dig a győzelmet is megszerezték.
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Ajánló

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik édesanyánk,

Faragó Sándorné, 
született Domonyi Júlianna
temetésén részt vettek, sírjára virágot 

helyeztek el.
A gyászoló család     

Fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, szerették, tisztelték, 

hogy édesanyánk, 
Kovács Zoltánné, 

született Perger Erzsébet
hosszú betegség után, 2011. április 19. 

életének 69. évében elhunyt.
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik férjem és édesapánk, 

Galambos Tibor 
temetésén részt vettek, sírjára 

az emlékezés virágait elhelyezték. 
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

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

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!

Intézményvezetői álláspályázat
 
A 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 Szolgálat, Monor 
Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap 
próbaidő kikötésével. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 
évre, 2011. július 1-jétől 2016. június 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 szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkez-
tetés, idősek nappali ellátása) és az intézményvezetői irányítása. (Az intézmény székhelye Monor. Pilis város 
közigazgatási területén tagintézményt működtet, továbbá az intézmény ellátási területe kiterjed Csévharaszt, 
Gomba, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri települések közigazgatási területére.)
 Illetmény és juttatások: 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 szerin-
ti felsőfokú végzettség. Szociális szakvizsga. Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai ké-
pesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. Legalább 2 éves szakirányú vezetői tapasztalat. Vagyon-
nyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása. Büntetlen előélet.
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz. Az intézmény veze-
tésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. A képesítést igazo-
ló okirat egyszerű másolata. 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő célhoz kötött 
kezeléséhez hozzájárul. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 §-ának (8) bek. meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A pá-
lyázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, vállalja. A pályá-
zó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának elbírálását a Társulási Tanács nyílt, vagy zárt ülésén tárgyalja. 
 A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011. július 1. napjától tölthető be. 
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. május 20. 12 óra. A pályázati kiírással kapcsolatosan további in-
formációt Fazekas Krisztina munkaszervezet vezető nyújt, a 29/413-219-es telefonszámon. 
 A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérsé-
gi Társulás címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
munkakör megnevezését: Intézményvezető. Személyesen: Monori Kistérségi Iroda, 2200 Monor, Kossuth L. u. 
65-67.
 A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányza-
ti Kistérségi Társulás Tanácsa által létrehozott szakértő bizottság véleményezi. A kinevezésről a Monor 
és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa dönt. A pályázat elbírálásának határide-
je: 2011. június  30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szociális és Munkaügyi Közlöny, 
a kistérség társult településeinek hirdetőtáblái, illetve honlapjai, Monori Strázsa.

A soroksári Tesco áruháztól nem 
messze eladó egy 2200 négyzetméte-
res infrastrukturális feltételhez kötött 
fejlesztési terület. A közműtársulás je-
lenleg alakulóban van. Kiváló befek-
tetési lehetőség! Irányár: 3 900 000 Ft. 
Tel.: 06-30-467-7216

Monoron 65m2-es (2 szoba + nappa-
li),  új építésű házban alacsony rezsivel, 
új fenyő bútorokkal igényeseknek, AL-
BÉRLET kiadó! Tel.: 06-30/949-5757 
vagy 06-70/633-6201

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvé-
gén is. Tel.: 06-20/467-7693; 
06-80/625-647

Szobafestés, mázolás, tapétázás, 
gipsz stukkó gyártása, kivitelezése. 
Tel.: 06-20/310-8890

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

Házi nevelésű sárga csirkék má-
jus közepén konyhakészen kaphatók 
Monoron. Tel.: 06-30/258-1280

Kőműves és burkoló munkák refe-
renciával, korrekt áron! Ingyenes fel-
mérés és árajánlat készítés. Tel.: 06-
30/336-5931

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

Dohányzás leszoktatás biorezonan-
ciával Monoron a piactéren, a Natura 
boltban. Érdeklődjön személyesen a 
helyszínen!

Tűzifa eladó! Bükk, tölgy 1 m-es 1900 
Ft/q, kuglizva 2100 Ft/q, kiszállítva! 
Tel.: 06-20/343-1067

Monoron a piactéren üzlethelyiség ki-
adó/eladó. Tel.: 06-30/548-5462

Monori étterembe, önállóan főzni 
tudó szakácsot keresek!
Info: 06-20-824-88-23

Apróhirdetés
Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Monor 
Város Önkormányzatának 733 millió forin-
tos összeget ítéltek meg a 5.2.1/B-09-2f 
Pest megyei településközpontok fejlesz-
tése – Integrált településfejlesztés Pest 
megyében című pályázaton. A támoga-
tási összeg a Monor integrált városköz-
pont-fejlesztése című pályázatban fel-
sorolt célokat 79 százalékban fedezi, a 
fennmaradó 21 százalékot Monor városa 
saját forrásaiból finanszírozza. A pályázat-
ról részletesen a www.nfu.hu és a www.
monorivarosfejleszto.hu oldalon olvas-
hatnak az érdeklődők.

733 millió nyert a város!



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

Aranytartalék

ÖTVÖS-ÉKSZERÉSZ
Monor 4-es főút Tesco-ban

ARANY ÉKSZER  -10%

EZÜST ÉKSZER  -40%
 Az akciók nem összevonhatóak, és a napi árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Papagáj és rágcsáló  
magkeverék                      125 Ft/ csom.
Csirke láb                               69 Ft/kg
Csirke fej                             109 Ft/kg
Csirke farhát                     125 Ft/kg
Csirke mellcsont              115 Ft/kg
1240 gr-os kutyakonzerv   209 Ft/db
400 gr-os cicakonzerv           99 Ft
400 gr-os kutyakonzerv      99 Ft
1 kg-os kutyaszalámi        165 Ft
400 gr-os cicaszalámi            99 Ft
10 kg-os  
Mancs száraztáp          1190 Ft


