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Szomorúan kezdődött az ülés
Önkormányzati hírek

Pogácsás Tibor polgármester a június 9-én tartott képviselő-testületi 
ülésen elcsukló hangon jelentette be, hogy elhunyt Pfundt Imre Fülöp, 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzati képviselője.

„Azt sem le-
het tovább 

tétlenül 
szemlélni, 

hogy fiata-
lokból álló 
csoportok 

egyes esetek-
ben játszó-
tereken fo-
gyasztanak 
alkoholt. ”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban meg-
tekinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a Gemini TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csa-
tornáján figyelemmel kísérhetnek. Bő-
vült a tájékoztatási lehetőségünk, így a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalt 
szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölt-
hetők a www.monor.hu honlapról. Itt 
egyéb fontos felhívásról, tájékoztatás-
ról is értesülhetnek.

A polgármester elmond-
ta: az élethez hozzá-
tartozik a halál is, ez-

zel mindenki tisztában van, 
de azt nehezen lehet elfo-
gadni, amikor egy fiatalt 
ragad el, akinek még dolga 
volt ezen a földön. Pfundt 
Imre Fülöp az őszi önkor-
mányzati választáson ke-
rült listáról a testületbe, dol-
gozni akart és dolgozott is 
a városért. A halála előtti 
délután is bent volt a pol-
gármesteri hivatalban, be-
szélt a város vezetőivel, in-
tézte az ügyeket. Felesége és 
három kisgyermeke gyászol-
ja a rokonokkal, barátokkal 
együtt, gyászukban Monor 
Város Képviselő-testülete is 
osztozik. A képviselő-testü-
let egyperces néma felállás-
sal tisztelgett elhunyt kép-
viselőtársuk előtt, a helyén 
pedig a testületi ülés ideje 
alatt gyertya égett a fény-
képe mellett.

Visszatekintés  
a tavaszi fesztiválra

Szőnyi Sándor a május 27-
28-29-én megtartott, jó han-
gulatú monori rendezvényso-
rozatról számolt be. Május 
27-én a fesztiválcsarnokban 
a Csík zenekar lépett fel, 
majd 28-án tartották a strá-
zsahegyi tekerő-kavaró ver-
senyt, majd délután a strá-
zsahegyi pincék fesztiválját 
és az Orbán-napi ünnepsé-
get, ahol a város bora díj 
átadására is sorkerült. Má-
jus 29-én városi gyermek-
nappal zárult a háromna-
pos sorozat. Szőnyi Sándor 
megköszönte a résztvevők-
nek, a rendezésben segítők-
nek, hogy városunk egy ilyen 
szép rendezvénnyel gazda-
godhatott.

Új igazgató a Jászaiban

Következő napirendi pont 
a Jászai Mari Általános Is-
kola igazgatói álláshelyére 
beérkezett pályázatok elbí-
rálása volt. Összesen négy 
pályázat érkezett, a pályá-
zók mindannyian megjelen-
tek a testület ülésén. Egyi-
kük zárt ülés megtartását 
kérte, aminek a testület ele-
get tett. A döntés már a nyílt 
ülésen született meg, amely 
szerint egyhangú szavazás-
sal dr. Patkós Józsefet ne-
vezte ki a képviselő-testü-
let a Jászai Mari Általános 
Iskola igazgatójának a 2011. 
augusztus 1-jétől 2017. július 
31-ig terjedő időszakra. 

Tilos lesz az alkoholfogyasztás 
a közterületeken

Döntött a képviselő-testület 
arról, hogy rendeletben tiltja 
meg a közterületi alkoholfo-
gyasztást. A rendelet meg-
alkotását a rendőrkapitány 
szorgalmazta, amivel a Jogi, 
Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság is egyetértett. Vé-
leményük szerint, városképi 
szempontból sem szerencsés, 
ha a egy vasúti pályaud-
varnál található vendéglá-
tó egységből valaki alkoho-
los mámorban esik ki. Azt 
sem lehet tovább tétlenül 
szemlélni, hogy fiatalokból 
álló csoportok egyes esetek-
ben játszótereken fogyasz-
tanak alkoholt. A rendelet 
szabályozza majd a részlete-
ket, hogy hol és mikor lehet 
közterületen, például a ven-
déglátó-ipari egységek tera-
szán alkoholt fogyasztani. A 
rendelet hatálya Monor vá-
ros teljes közigazgatási te-
rületére kiterjed majd, de a 
részletek kidolgozásánál fi-

gyelembe veszik a rendezvé-
nyeket, és természetesen a 
pincefalu területén is lesz-
nek engedmények. A ren-
deletet várhatóan a júliusi 
ülésen fogadják el. 

Több gondozó a Bölcsődében

A Bölcsőde felújítása, bő-
vítése a befejezéséhez kö-
zeledik, ezért a kapacitás-
bővítés miatt a személyi 
feltételeket is biztosíta-
ni kell. A képviselő-testü-
let döntött, hogy a Bölcső-
de engedélyezett létszámát 
2011. július 1-jei hatállyal 4 
gondozó és 1 gyógy- és fej-
lesztőpedagógus munkakör-
rel megemeli. 

A városközpont-fejlesztéssel 
kapcsolatos döntések

A Monor integrált város-
központ fejlesztése című pá-
lyázathoz kapcsolódó rész-
munkákra közbeszerzési 
pályázatokat kell kiírni az 
önkormányzatnak. Ehhez 
szükséges tanácsadó cég 
foglalkoztatása is, amit a 
pályázat is kötelezően elő-
ír. A meghívásos pályázat 
alapján a testület úgy dön-
tött, hogy a közbeszerzési 
tanácsadói feladatok ellá-
tásával a K&Z Horizontál 
Kft.-t bízza meg.
 Felhatalmazást adott a 
testület a polgármesternek 
és a jegyzőnek, hogy te-
rülethasználati szerződést 
kössön a Monori Evangé-
likus Egyházközséggel, mi-
vel a városközpont fejlesz-
tése az egyház területét is 
érinti. Arról is döntöttek, 
hogy a területen létesülő 
felépítményt a későbbiek-
ben sem adják az egyház 
tulajdonába.

Új szabályzatok

Módosították a Vigadó Kul-
turális és Civil Központ 
Nonprofit Kft. Szerveze-
ti és Működési Szabályza-
tát és az alapító okiratát. 
Ezentúl a kft. reklámtevé-
kenységgel is foglalkozhat, 
amivel reményeik szerint a 
saját bevételeiket is megnö-
velhetik.
 Új szervezeti és működési 
szabályzatot fogadott el a kép-
viselő-testület Monor Város és 
Uszoda Üzemeltető Nonprofit 
Kft. részére, mivel az utób-
bi időben, a cég feladatainak 
növekedése miatt, annyiszor 
módosították a szabályzatot, 
hogy esedékessé vált egysé-
ges szerkezetbe foglalni. 

Praxisokról döntöttek

Dr. Nemes Ágnes fogászati 
praxis működtetési jogának 
adásvételére vonatkozó beje-
lentését előzetesen a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság 
tárgyalta meg, amely támo-
gatta, hogy dr. Nemes Ágnes 
megszűntesse fogászati tevé-
kenységét. A képviselő tes-
tület is hozzájárult a praxis 
adásvételének lebonyolításá-
hoz. A fogászati alapellátásra 
és iskolafogászatra Dr. Vigh 
Beatrixszal köt megállapo-
dást az önkormányzat. 
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

II. féléves munkaterv
Július 14-én, csütörtökön 14 órakor

 1.) Interpellációk.
 2.) Monor Város Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 18.) 
számú ren-delet 2. számú módosítása.
 3.) Közterületi alkoholfogyasztás tilal-
mával kapcsolatos rendelet megalkotása.
 4.) Általános iskolák heti óraszámának 
és álláskeretének meghatározása.
 5.) Az Óvoda és az általános iskolák alap-
dokumentumainak (Szervezeti és Működési 
Sza-bályzat, Pedagógiai Program, Házirend, 
Minőségirányítási Program) módosítása.
 6.) Monor Város Jó Tanulója, Jó Spor-
tolója pályázat elbírálása.
 7.) Monor Város Szociális szolgáltatás-
tervezési koncepciójának felülvizsgálata.
 8.) Önkormányzati közalapítványok (Segítő, 
Támogató Közalapítvány, Monor és Környéke 
Mentés Ügyéért Közalapítvány, Monor és Kör-
nyéke Közbiztonságáért Közalapítvány) kurató-
riumainak beszámolója (a 2006. évi LXV. tör-
vény 1. § (2) bek. e.) pontja alapján).

 9.) A 2011. augusztus 20-i ünnepség elő-
készítése.
 10.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 11.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testü-
leti határozatok végrehajtásáról.
Zárt ülés keretében:
 1.) Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása.

Augusztus

A Képviselő-testület és bizottságai várható-
an augusztus hónapban nem üléseznek.

Szeptember  8-án, csütörtökön 14 órakor

Napirend előtt: Monor Város „Jó tanulója, 
Jó sportolója” Díj ünnepélyes átadása.
 1.) Interpellációk.
 2.) Beszámoló Monor Város Önkormány-
zatának 2011. I. félévi gazdálkodásáról.
 3.) Monor Város közigazgatási terüle-
tén a közterület használat rendjéről szó-
ló 28/2004. (XI. 29.) számú rendelet fe-
lülvizsgálata.
 4.) Beszámoló Monor Város Önkormány-

zat tulajdonában lévő gazdasági társasá-
gok 2011. I. féléves gazdálkodásáról.
 5.) A Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal a térfigyelő rendszer üzemeltetése 
tárgyában kötött megállapodás kiegészí-
tése, figyelemmel a kibővített térfigyelő 
rendszerre.
 6.) Az új egészségház üzembe-helyezése 
vonatkozásában az egészségügyi szolgálta-
tókkal kötött megállapodás felülvizsgálata.
 7.) A KMOP-5.2.1/B09-2f-2010-0013 
regisztrációs számú, „Monor integrált vá-
rosközpont-fejlesztése” című pályázat meg-
valósítása érdekében közbeszerzési dön-
tések.
 8.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíj pályázaton való részvételi szándék.
 9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 10.) A közmeghallgatás időpontjának és 
programjának meghatározása.
 11.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testü-
leti határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Közbiztonsági Díj adomá-
nyozására.

 Dr. Orosz Edit háziorvos 
rendelő biztosítását kérte az 
önkormányzattól. Annak ide-
jén nem fogadta el az önkor-
mányzat tulajdonában lévő, 
a megyével közösen működ-
tetett rendelőt, saját maga 
oldotta meg a bérlését, amit 
viszont július 1-jétől el kell 
hagynia. A  képviselő-tes-
tület úgy határozott, hogy 
amennyiben más formában 
az egészségügyi alapellátást 
a doktornő nem tudja megol-
dani, úgy a Monor, Balassi B. 
u. 1. szám alatti egészségház-
ban kialakított háziorvosi ren-
delőben dr. Zsédely Ferenc 
háziorvossal egymást váltó 
műszakban biztosít számára  
rendelőt, majd az új egészség-
ház elkészülte után egy külön 
rendelőhelyiségre is számíthat. 

Ha a felkínált lehetőséget nem 
fogadja el a doktornő, akkor 
az önkormányzat felmondja 
a szerződését vele. 

Elbírált közbeszerzések

A térfigyelő rendszer bővíté-
sére kiírt meghívásos pályá-
zaton a képviselő-testület a 
legalacsonyabb ajánlati árat 
tartalmazó ERANDO Biz-
tonságtechnikai Tanácsadó 
és Kereskedelmi Kft. aján-
latát fogadta el.
 A 2011. évi étkezési utal-
ványok beszerzése tárgyú 
általános, egyszerű közbe-
szerzési eljárásban a beér-
kezett ajánlatok közül a Le 
Chéque Déjeuner Kft. aján-
latát fogadta el a testület.
 Az új egészségház gyer-
mekorvosi rendelőinek ajtó-

cseréjére is kértek árajánla-
tokat, de azok meghaladták 
a képviselő-testület által biz-
tosított összeget, ezért újabb 
ajánlatok kérése mellett dön-
töttek. 
 A testület még az év ele-
jén döntött az önkormány-
zat intézményeinek egységes 
biztosításáról. Akkor kima-
radtak épületek, mert még 
nem lehetett biztosítót vál-
tani. Most ennek a biztosí-
tási szerződésnek a kiegészí-
tésére került sor.
 A Monor belterületi utak 
és parkolók felújítási mun-
kái tervei és közbeszerzési 
dokumentációi elkészítésére 
című pályázatra a beérkezett 
ajánlatok közül a KTK Ter-
vezői, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Bt. ajánlatát fogad-
ták el. 

Szabályozási terv  
készülhet a pincefaluról

Döntés született a pincefalu 
szabályozási tervének elké-
szítéséről. Többen, több fó-
rumon felvetették már a pin-
cék körüli építkezési gondokat. 
A területre eddig nem készült 
részletes rendezési terv. A pol-
gármester azt javasolta, amit 
a képviselő-testület el is foga-
dott, hogy olyan tervezőiro-
dákat hívjanak meg, amelyek 
kifejezetten ilyen területek 
szabályozási terveinek elkészí-
tésével foglalkoznak, vagy leg-
alábbis készítettek már ilyet. 
Amint ki tudják választani 
a tervezőt, a szakmai és ci-
vil szervezetek véleményét is 
kikérik a terület szabályozá-
sát érintően.

Összeállította: Nagy Lajosné

Hirdetés

EDI-VILL 
a Petőfi S. u. 26. alatt
továbbra is várja régi 
és új vásárlóit. 

Izmán Bolt Kft. 
Villamossági  
szaküzlet

5%  
kedvezmény

5000 Ft feletti  
vásárlásnál

40m2 -es helyiség kiadó 
a  Petőfi S. u. 26. alatt  

a villanyszerelési bolt mellett! 
06-20/424-3071

-Izzók
-Kábelek
-Csövek
-Szerelvények
-Bojler alkatrészek
-Somogyi termékek
-Lámpák stb.06

-2
9/

41
1-

78
0

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!

„Olyan ter-
vezőirodá-

kat hívjanak 
meg, ame-
lyek kifeje-
zetten ilyen 

területek sza-
bályozá-

si terveinek 
elkészítésé-
vel foglal-

koznak, vagy 
legalább-

is készítettek 
már ilyet. ”
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Önkormányzati hírek

II. féléves munkaterv (folyt.)
Október  13-án, csütörtökön 14 órakor

Napirend előtt: Közbiztonsági Díj ün-
nepélyes átadása.
 Átadja: Pogácsás Tibor polgármes-
ter.
 1.) Interpellációk.
 2.) Beszámoló a 2011/2012. tanév in-
dításának tapasztalatairól.
 3.) Beszámoló a parlagfűirtási opera-
tív program teljesítéséről.
 4.) Beszámoló az intézmények 2011. 
évi tervszerű karbantartási munkálata-
inak teljesítéséről.
 5.) A KMOP-5.2.1/B09-2f-2010-0013 
regisztrációs számú, „Monor integrált 
városközpont-fejlesztése” című pályázat 
megvalósítása érdekében közbeszerzési 
döntések.
 6.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 7.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról
Október hónap folyamán: közmeghall-
gatás és közbiztonsági fórum.
 Helyéről, időpontjáról és programjáról 
a 2011. szeptember 13-i ülésén a képvi-
selő-testület dönt. 

November 10-én, csütörtökön 14 órakor

 1.) Interpellációk.
 2.) Monor Város Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 
18.) számú ren-delet 3. számú módosí-
tása.
 3.) Tájékoztató Monor Város Önkor-
mányzat 2011. I-III. negyedéves gazdál-
kodásáról.
 4.) Előterjesztés Monor Város Önkor-
mányzat 2012. évi költségvetési koncep-
ciójára.
 5.) Beszámoló Monor Város Önkor-
mányzat tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok 2011. I-III. negyedéves gaz-
dálkodásáról.
 6.) Előterjesztés Monor Város Önkor-
mányzat tulajdonában lévő gazdasági 

társaságok 2012. évi üzleti tervére.
 7.) Polgármesteri beszámoló az egyes 
önkormányzati társulások 2010. évi te-
vékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról (A TÖKT 
kivételével). 
 8.) A nevelési-oktatási intézmények 
költségvetésének módosítása.
 9.) A Gondozási Központ beszámoló-
ja.
 10.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek
 11.) A 2012. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadása.
 12.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról
Zárt ülés keretében:
 1.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zatok elbírálása.

December  8-án, csütörtökön 14 órakor

 1.) Interpellációk.
 2.) A helyi önkormányzatokról szóló 
törvény módosításával összefüggő helyi 
rendeletek felülvizsgálata.
 3.) Javaslat a 2012. évi víz- és csator-
nadíjak megállapításáról szóló rendelet 
megalkotására. A szolgáltató beszámo-
lója.
 4.) Javaslat a 2012. évi szemétszállí-
tási díjak megállapításáról szóló rende-
let megalkotására. A szolgáltató beszá-
molója.
 5.) Főépítészi tájékoztató a település-
rendezési eszközök hatályosulásáról (a 
9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5. §-a 
alapján).
 6.) Beszámoló a mezőőrök munkájáról.
 7.) Likvidhitel 2011. december 31. nap-
pal fennálló állományának átminősíté-
se rövid lejáratú hitelre.
 8.)  Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 9.) Javaslat a képviselő-testület 2012. 
I. félévi munkatervének jóváhagyására
 10.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehajtá-
sáról.

Hirdetés

Kőbánya-Kispesten, az új bevásárlóközpont 
részeként elkészülő csomópont építése mi-
att két hónapos időtartamra, június köze-
pétől várhatóan augusztus 19-éig vágány-
zár miatt a VOLÁNBUSZ Zrt. az érintett 
autóbusz járatainak útvonalát a Határ útig 
meghosszabbítja. Az átszállási lehetőségek 
biztosítása érdekében a járatok továbbra is 
megállnak mindkét irányban Kőbánya-Kis-
pesten is. A részletes, módosított menetrend 
a www.volanbusz.hu honlapon érhető el.

Dr. Zsombok László képviselő telefonon 
és e-mailben is várja a monoriak észre-
vételeit: 70/779-3252, laszlo.zsombok@
upcmail.hu. Husz Enikő Judit hasonlóan 
a 20/313-7633-as, a 30/655-0021-es tele-
fonszámokon, illetve a husek5@monornet.
hu e-mail címen elérhető.
 Szőnyi Sándor képviselő, minden hó-
napban, a testületi ülés hetében keddi na-
pon 17 és 18 óra között, a Fidesz irodá-
ban (Deák F. u. 2.) várja a monoriakat.

Határ útig járó buszok

Képviselői fogadóórák

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése

             

         

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

    Magócsi Ruhatisztító
Függöny, szőnyeg tisztítás  
ingyenes háztól házig szállítással!

Monor Városi Polgármesteri Hivatal értesí-
ti a lakosságot, hogy idén augusztus 15-től 
augusztus 19-ig, valamint december 27-től 
december 30-ig zárva tart. Sürgős (anya-
könyvi vagy egyéb) ügyekben a telefonügye-
let működik majd, az elérhetőségeket kö-
vetkező számunkban tesszük közzé. 

A polgármesteri hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy Monoron a kötelező kéményseprő-ipari 
szolgáltatást a Magyar Kémény Kft. ócsai ki-
rendeltsége látja el. A cég munkatársai 2011. 
július 1-jétől december 31-ig végzik a város-
ban a kötelezően ellátandó kéményseprő-ipa-
ri feladatokat, és díjakat is szednek. A tár-
saság alkalmazásában álló dolgozók névre 
szóló arcképes kitűzőkkel rendelkeznek

Igazgatási szünet a városházán

Értesítés kéményseprésről
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Június 1-jén, életének 39. évében, tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Pfundt Imre Fülöp, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom monori elnöke és önkormányzati képviselője.

A város egyik legforgalmasabb utcáját, az Ady 
Endre utat keresztező vasúti átjáró rendkívül 
gyakran és hosszan tart zárva. A sorompónál 
tapasztalható végeláthatatlan várakozási idő 
igencsak próbára teszi a monori lakosság türelmét. 

Búcsú

Ady úTi sorompó

Pfundt Imre Fülöp (1972-2011)

Várni, csak várni…

Pfundt Imre 1972-ben született Bu-
dapesten. Általános iskolai tanulmá-
nyait Vecsésen végezte. A budapesti 

Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépis-
kolában érettségizett és gépszerelői szakmát 
szerzett. Tovább képezve magát autóvilla-
mossági szakiskolában sikeres szakmun-
kás vizsgát tett. A sorkatonai szolgálatot 
Kiskőrösön teljesítette, ahonnan 12 hónap 
után, őrmesteri rangban szerelt le. Az el-
múlt tizennyolc évben a ferihegyi repülőté-
ren dolgozott.
 2008 márciusában határozta el két ba-
rátjával, hogy újraszervezik a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom monori szerveze-
tét, amelynek elnöki tisztét 2009 júniusa 
óta haláláig töltötte be. Az elmúlt években 
számos városi rendezvény kezdeményezője 
és szervezője volt, így a trianoni megemlé-
kezésnek, a hősök napjának és az adventi 

keresztállításnak is. Monor Város Képvise-
lő-testületébe kompenzációs listáról került 
be, ahol a Szociális és Egészségügyi Bizott-
ságban vállalt tagságot.
 Annak ellenére, hogy érdeklődési köre 
alapvetően műszaki jellegű volt, úgy érez-
te, szociálisan fogékony az átlagemberek 
gondjaira, amelyekkel a közvetlen környe-
zete és ő maga is napi szinten megvívott, 
miközben a megoldásokat kereste. Önkor-
mányzati képviselővé választása óta is so-
kan keresték ügyes-bajos dolgaikkal, ame-
lyeket mindig a szívén viselt és képviselt a 
testületi üléseken.
 Anyai ágon tősgyökeres monorinak számí-
tott. Dédnagyapja Magócsi Lajos, monori 
gazdálkodó volt, aki huszárként szolgált az 
első világháborúban. 1995-óta élt városunk-
ban, itt ismerkedett meg feleségével. Álma, 
hogy nagy családja legyen, teljesült. Haza- 
és családszeretetéről  három gyermekének 
neve is tanúskodik: Fülöp, Árpád és Csa
ba. Minden szabadidejét a szeretteinek szen-
telte, akikkel rendszeresen jártak kerékpá-
rozni, kirándulni  az országban, eközben 
pedig hazánk történelmét is jobban meg-
ismerhették.
 Szorgalma a ház körüli teendőkben is 
megmutatkozott. A kertjüket és otthonu-
kat maga formálta, ha kellett a veteményest 
gondozta, máskor a teraszt burkolta. Ha-
lálakor is a ház átalakításán, csinosításán 
fáradozott. Még figyelmeztette is feleségét, 
hogy hamarosan kénytelen lesz kikapcsol-
ni az áramot a lakásban, mert egy meg-
lévő gégecsőbe új vezetéket kell behúznia. 

Azután ki tudja miért, ez az apró mozdu-
lat elmaradt, házastársa pedig létracsöröm-
pölésre lett figyelmes. Pfundt Imre a föl-
dön feküdt, a testét még mindig átjárta az 
áram. Miután felesége lekapcsolta a biztosí-
tótáblán az áramot, megpróbálta újraélesz-
teni férjét, miközben telefonált a mentőkért. 
Mivel telefonon elérhetetlen volt a szolgá-
lat, így kénytelen volt elmenni az ügyelet-
re, ahonnan mentőhelikoptert riasztottak a 
helyszínre, mert nem volt mentőautó a vá-
rosban. A kiérkező orvos még próbált raj-
ta segíteni, de sajnos már csak a képviselő 
halálát tudta megállapítani… 
 Pfundt Imrét családtagjai, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom tagjai és szimpa-
tizánsai, barátai, közeli és távoli ismerősei 
június 10-én kísérték utolsó útjára a monori 
református temetőben.
 Hozzátartozói köszönetüket fejezik ki min-
denkinek, akik fájdalmukban osztoztak, a 
temetésen megjelentek, az emlékezés virága-
it elhelyezték, és akár szóban, tettben vagy 
gondolatban segíteni próbáltak, próbálnak. 
Külön köszönetüket fejezik ki Monor Város 
Polgármesteri Hivatalának, amely saját ha-
lottjának tekintette az elhunytat.

PJ

2011. július 15-én 18 órakor állítják 
és avatják fel a Monoron, a 4-es főút 
Budapest felőli oldalán a város rovás-
írásos helységnévtábláját. Az avatón 
beszédet mond Szegedi Csanád EP-
képviselő, a Jobbik alelnöke. A táb-
lát felszenteli Selmeczi Lajos monori 
evangélikus lelkész. A zenés műsorról 
Kiss Zsolt és Lendvayné Nagy Beáta 
gondoskodik.

Rovásírásos helységnévtábla

A monori vasútállomás, 
a távolsági vonatok 
megállóhelyeként és 

az elővárosi szerelvények 
végállomásaként nagy vas-
úti forgalmat bonyolít le. 
Naponta összesen 230-260 
vonat halad át a városon. 
Reggel 5 és 8 óra, illetve 
délután 14 és 18 óra közöt-
ti kiemelt időszakban órán-
ként 15-18 vonat közlekedik. 
A csúcsidőszakban, illetve 
több perces késések esetén, 
akár 8-10 percig is zárva le-
het a sorompó.

 – Monoron korszerű elekt-
ronikus állomási biztosító-
berendezés üzemel. A vasúti 

átjáró lezárása akkor követ-
kezik be, ha a közeledő vo-
nat az úgynevezett behatási 
pontra lép – tájékoztatta la-
punkat Sigulinszki Tibor, a 
MÁV Zrt. Társasági Kommu-
nikációs Osztályának szóvivő-
je. – A zárva tartási idő ezzel 
a módszerrel lehet a legrövi-
debb, jelenleg nincs más olyan 
műszaki megoldás, amelynek 
révén hamarabb felnyílhatna 
a sorompó. 

 Míg Monoron kivételesen 
hosszú kocsisorok alakul-
nak ki az átjárónál, addig 
az ezen a vasútvonalon ta-
lálható más városokban, így 
például Vecsésen az autósok 
haladását csupán rövid ide-
ig korlátozza a sorompó. A 
MÁV szóvivő szerint ennek 
oka, hogy Monor több forgal-
mi tevékenységet végez, mint 
a szomszédos állomások. Itt 
a zónázó vonatok is megáll-
nak, ezáltal több a technoló-
giai idő is egy-egy vonat ese-
tében.
 – A közúti torlódások 
enyhítése érdekében alakí-
tották ki 2005-ben az alul-
járót az állomás másik ol-
dalán – hívta fel a figyelmet 
Sigulinszki Tibor. – Ez ta-
lán olykor kisebb kerülővel 
jár, de gyorsabb előrejutást 
tesz lehetővé.

Már Anna

Az Ady Endre úti sorompó zárva tartási ideje 
A vonat típusa Áthaladási idő*
Budapest felől érkező gyorsvonat 1 perc 30 másodperc,
Budapest felől érkező és Monoron megálló zónázó vonat 1 perc 35 másodperc,
Szolnok felől érkező áthaladó gyorsvonat 1 perc 42 másodperc,
Szolnok felől érkező Monoron megálló zónázó vonat 3 perc 43 másodperc,
Monorra érkező helyi vonat 1 perc 52 másodperc,
Monorra, az I. csonka vágányra érkező vonat 2 perc 30 másodperc,
Helyből induló vonat 2 perc 50 másodperc.
Tehervonatok esetén plusz 1,5-2 perc

*A felsorolt időadatok kifejezetten a biztosítóberendezés sorompózárási idejét mutatják.

„Akár 8-10 
percig is zár-
va lehet a so-

rompó.”
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KörKérdés
Mit gondol a sorompóról?
Az Ady Endre utcai vasúti átjáróval – közhasználatú nevén egyszerűen 
csak „sorompóval” – kapcsolatos körkérdésünkre adott válaszokban 
a leggyakoribb jelző a „borzalmas” és az „elviselhetetlen” volt. Bár 
kérdezősködésünk idején épp nem kellett hosszasan várakozni, a piros 
jelzések két-hárompercenként zöldre, pontosabban fehérre váltottak,  
azért feljegyeztük: az első negyedórában ötször csukódott le a sorompó,  
s kétpercnyi várakozás alatt tizenöt jármű sorakozott fel egymás mögé. 

Június 6-án délelőtt, a monori járőr szolgá-
latteljesítése során észlelte, hogy a Kistói 
úton egy helyi lakos a vállán visz egy le-
zárt állapotban lévő kerékpárt. A férfit el-
lenőrzés alá vonták, de a kerékpárral nem 
tudott elszámolni, feltételezhető volt, hogy 
az lopásból származik, ezért elfogták és a 
kapitányságra előállították. Csak mind-
ezek után érkezett bejelentés a kapitányság 
ügyeletére, hogy a kérdéses kerékpárt egy 
monori áruház elől eltulajdonították. 
 Érthető volt a sértett öröme, amikor a 
kapitányságon felismerte saját biciklijét, 
amelyet a rendőrök egyből vissza is szol-
gáltattak neki. Az elkövető ellen pedig ki-
sebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt 
indítottak büntetőeljárást, majd kihallgat-
ták, őrizetbe vették és gyorsított eljárás ke-
retén belül a Monori Városi Bíróság 5 hó-
nap letöltendő szabadságvesztésre ítélte. 

A Dr. Gombos Matild Alapítvány (2200 
Monor, Balassi u. 1.) közhasznúsági je-
lentése 2009-2010. évről. Nyitó pénzesz-
közök: 2010: 962 783 Ft (2009: 583 556 
Ft), bevételek: 212 381 Ft (384 154 Ft), 
kiadások: 507 139 Ft (4927 Ft). Bevé-
telek megoszlása: támogatás magánsze-
mélyektől: 0 Ft (0 Ft), támogatás jogi 
személyektől 0 Ft (100 000 Ft), magán-
személyektől SZJA-nak 1 százaléka: 211 
451 Ft (279 108 Ft), banki kamat be-
vétel: 930 Ft (5046 Ft). Kiadások meg-
oszlása: banki költségek: 7139 Ft (4927 
Ft), rendelőintézet támogatása: 500 000 
Ft (0 Ft). 
 Az alapítvány 2009-2010. évben költ-
ségvetési és önkormányzati támogatás-
ban nem részesült. Tárgyi eszközökkel 
nem rendelkezik. A vezető tisztségvise-
lők javadalmazásban nem részesülnek. 
Az APEH által átadott pénzeszközök 
(SZJA 1%) a rendelőintézet támogatá-
sára kerültek felhasználásra.

Varga Jenő, kuratóriumi elnök

Nem éri meg kerékpárt lopni Monoron

Közhasznúsági jelentés

T ö nkö l  Ró 
bertné a kerék-
párjáról szállt 

le, hogy kérdésünkre 
válaszolhasson. Mint 
megtudtuk tőle, a te-
lepen lakik, követke-
zésképpen évtizedek 
óta együtt kell élnie a 
sorompó okozta kelle-
metlenségekkel. Megszokni azonban mostanáig 
sem tudta, bár újabban, hogy már nyugdíjas, 
és nem kell sietnie, többé-kevésbé megbékélt 
vele. Hozzátette azonban: most, hogy nyár 
van, és épp süt a nap, könnyű ezt kijelente-
nie. De ha fagyban toporognánk a sínek mel-
lett az átkelésre várva, biztosan másképpen 
fogalmazna – mondta.
 Kegyetlen! Borzalmas! – jelentette ki Kupai 

Zoltán, aki elmondása 
szerint naponta tízszer 
is bebiciklizik a város-
ba, de olyan még nem 
fordult elő, hogy a so-
rompó ne állta volna 
el az útját. Naponta 
többször is tanúja – 
mesélte – hogy az itt 
várakozók dühöngenek, 
káromkodnak, átvág-

nak a síneken a tilos jelzés ellenére, az autósok 
pedig dudálnak, majd türelmüket vesztve visz-
szafordulnak, a Kistói 
úti aluljáró felé.
 Rakusz István a 
motorkerékpárján 
ülve csak egészen 
röviden válaszolt, 
ugyanis két perc alatt 
zöldre váltott a lám-
pa, s indulnia kellett. 

Szerinte nem olyan vészes a helyzet, azt az 
öt percet ki lehet bírni. Naponta jár itt át 
– mondta – de a legtöbb idő, amit várako-
zással kellett töltenie, nem volt több tizen-
öt percnél. „Lám, most is csak ennyi volt!” 
– nyomta a fejébe a bukósisakot, s robogott 
tovább.
 Burján Anita és Palota i Petra Gombá
ról illetve Csévharasztról busszal járnak a 
Szterényi József Szakközépiskolába – tudtuk 
meg tőlük – s nem egyszer előfordult, hogy a 

lezárt sorompó miatt késtek el. De az is meg-
esett, hogy hazafelé maradtak le a járműről, 
mert mire átértek volna a sorompón, a busz 
már elindult. A legkülönösebb az – mondták 
a lányok – amikor több vonatot is meg kell 
várni a lezárt sorompó mögött, s egyszer csak 
maga a vonat is megáll itt, hogy bevárja, amíg 
egy másik szerelvény elhalad mellette.
 Bódi Tamás kocsija mögött már húsz másik 
állt, amikor odahajoltunk hozzá, hogy meg-
kérdezzük, mi a véleménye a sorompóról. Any-
nyit tudott mondani: 
„hát kérdés ez, amikor 
most is vagy öt perce 
itt ácsorgunk, és én 
naponta többször já-
rok erre?!” – de eköz-
ben már nyílt is a so-
rompó.

Koblencz Zsuzsa

július 1-2-3-án!  
Minden kedves vásárlónk  
annyi százalék kedvezményt kap  
a dísznövények árából, ahány  
Celsius-fok van! Hideg idő esetén  
is jár 24% kedvezmény!

Oázis Monor 4-es főút 32 km.
Telefon: 06-70/610-4112 
E-mail: monor@oazis.hu
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Hőmérséklet 

    akció!
SZOLÁRIUM 

a monori uszodában

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

Telefonos bejelentkezés:
06 20/454 3826

Biztonságos  

EU csövekkel  

és változatlanul  

alacsony árakkal  

várjuk!

Hirdetés
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Hirdetés

Tintapatronok
Lézerkazetták
Színes és � (A3-as is) 

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

www.tonervaros.hu
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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!
Tel.: 06-29/413-724

Monor, Bajcsy-Zs. u. 4. 

Dohányáru, kávé és hűtött üdítők kaphatók.

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 
oltás és a mikrochip 

beültetés rendelőnk-
ben folyamatos!

Az 56 évvel ezelőtti táblaállítók a „prole-
tárköltő” megnevezést véstek róla már-
ványba. Nemes szándékuk ellenére ma 

már tudjuk, hogy ez tipikusan arra a korra 
jellemző leszűkítése József Attila széles gon-
dolati skálájú életművének. Mert többek kö-
zött írt jelentős istenes verseket (csak soká-
ig nem tanították), tiltakozott Trianon ellen 
(csak kötetben nem volt olvasható), üdvözölte 
a mélylélektan tudósát (ami miatt idealistá-
nak bélyegezték) és még a bolsevizmust is bí-
rálta (amiért a baloldaliak is kirekesztették). 
Erre a sokoldalúságára azok is rácsodálkoz-
hattak, akik születése centenáriumán, 2005-
ben az említett ház előtti sátorban – kötetét 
kézről kézre adva délutántól reggelig – felol-
vasták összes költeményét.                                                                                            
 Az 50-es évek politikai hangulata sugallta 
azt is (a Pest megyei Népújság 1955-ös cikke 
alapján), hogy a nevelőszülő – az öreg aszta-
los: Freuendorfer Ferenc – több befogadott 
menhelyi gyerekkel együtt József Attilát is 
dolgoztatta, kizsákmányolta, felesége pedig 
éheztette. Egy 17 éves monori gimnazista vi-
szont 1965-ben kitartó oknyomozással bebizo-
nyította, hogy mindez nem igaz. Az asztalos 
1917-ben még fiatal volt és a fronton katonás-
kodott. Felesége pedig jólelkű, szelíd asszony 
volt (fényképe megtekinthető a város helytör-
téneti kiállításán, a frontra írt képeslapjával 
együtt). Háborús szűkösséggel ugyan, de igye-
kezett annyit adni a menhelyinek is, mint sa-
játjainak. 
 Az akkori bánásmódról Attila nem panasz-
kodott (az öcsöditől eltérően), sem a vele együtt 
ugyancsak ide került nővére, Etus, aki 1961-
ben és 1973-ban is beszélt itteni időszakukról 
gimnáziumunkban. Az elemibe íratás vádját 
a polgári (Ady úti) iskola hivatalos értesítője 
cáfolja. Kiderült, hogy a költészetet már ak-
kor is próbálgató gyerek ott még a Vörösmar-
ty Önképzőkörnek is tagja volt.

 Szabolcsi Miklós, az irodalomtörténet pro-
fesszora kritikátlanul átvette, és kötetében 
terjesztette az 1955-ös állításokat. Gimnazis-
tánk, Major János pedig olyan hitelességgel 
cáfolta meg, hogy kutatása eredményeit még 
az akadémia hivatalos lapja, az Irodalomtör-
téneti Közlemények is megjelentette.
 Végül is akkor miért szökhetett haza Attila? 
Az iskolában idegenként kezelték, és – főleg! 
– hiányozhatott neki a Mama, akin valahogy 
segíteni is szeretett volna betegségében.
 Az új tabló avatásának résztvevői között 
a színvonalas verseket is író Major János, a 
JAG díszpolgára is ott volt, ahogy az a dr. 
Borsányi János is, aki az 1955-ös táblaállí-
tásnak is szemtanúja lehetett. Ez alkalommal 
sok újabb információ is elhangzott. Például az, 
hogy 1932-ben az a Petrik család vette meg 
a Freuendorfer-házat bútorostól, amelyiknek 
közismert Sándor nevű zenész fia pont abban 
az ágyban aludt 15 éves koráig, amiben egy-
kor Attila. Később több versét is megzenésí-
tette „ágyelődjének”.     
 1951-ben lett a ház új gazdája az a Kiss 
István, aki annak idején a Református Nagy-
templom padjait festette le. A jelenlegi tu-
lajdonos az ő leánya, Kiss Júlia, Balázs Bé-
la-díjas fotóművész, akinek éppen az avatás 
napján nyílt kiállítása a Strázsán. Gyermek-
korából emlékezett, hogy az udvar szószék-
szerű emelvényéről többen rendszeresen emlé-
keztek a költőre. Férje, Tóth Árpád operatőr 
pedig találkozott egy olyan angol pszichi-
áternővel, aki ismerte József Attila kórké-
pét. E házaspár nagyon szívélyesen segítet-
te, hogy felújított házuk kerítésére kerüljön 
az új emlékjel.   
 Gulyás László, a Monorért Baráti Kör el-
nöke e tabló leleplezésekor kitért arra, hogy 
meg kell őriznünk kiemelkedő elődeink szel-
lemiségét. Szép összefogással lehet ilyen ne-
mes célú kezdeményezést sikerre vinni. A már 
említetteken kívül az ötletgazda, Marunák 
Ferenc, valamint Kiss Attila, Bernula Pé
ter, Bolcsó Gusztáv, Tamáska Istvánné, 
Hajdu Zoltánné, a Rebel Nyomda, Kovács 
László, Trincsi Sándor, Vargáné Pus Er
zsébet, Otrokocsi Réka és Bürgés Sándor 
is segített ebben.                                                         
 Gimnazistáink naponta olvashatják az is-
kola névadójának gondolatát intézményük fa-
lán: „Az én hitem a földnek melegsége, / és 
miként a föld szétosztja melegét / gyenge fü-
veknek, rengeteg erdőknek egyaránt, / az én 
hitemet úgy osztom szét közöttetek.”
 Jó lenne, ha mindannyiunknak juthatna 
belőle! 

Bolcsó Gusztáv

József ATTilA
Hitelesebb és informatívabb
A Múzeumok Éjszakája monori programsorozatában új emlékjelet avattak 
városunkban. Azt a régi épületet, ahol József Attila – 1917-ben – rövid 
ideig nevelőszüleinél tartózkodott (Alkotmány utca 2.), le kellett bontani, 
így az 1955-ben rátett márvány emléktábla is lekerült róla. A Monorért 
Baráti Kör határozta el, hogy (a régi felújítási szándéka mellett) egy 
hitelesebb és informatívabb tablóval jelöli meg ezt a helyet, az érdeklődők 
hozzáférhetőbb és sokoldalúbb tájékoztatása érdekében. Hiszen költőnk is 
azt írta (kérte): „Csak az olvassa versemet, / ki ismer engem és szeret.”

A Lengyel-Magyar összetartozás évé-
ben megrendezésre került országos rajz-
pályázatra az Ady úti Általános Is-
kola 1. a osztályos diákjai is küldtek 
alkotásokat, Szolnokiné Sóti Erzsé
bet tanítónő irányításával. Az osztály-
ból Bátorfi Lili, Kardos Katica Kitti 
és Ország Botond rajza is az első két-
száz között végzett a 9316 beérkezett 
pályamű között, Király Bálint Dániel 
rajza pedig 6. helyezést ért el. A gye-
rekek és kísérőik május 28-án, az Or-
szágházban vehettek részt az ünnepé-
lyes megnyitón és díjátadáson, majd a 
Vadász teremben egy kis fogadáson. A 
díjakat Kövér László, az országgyűlés 
elnöke és Roman Kowalski, Lengyel-
ország budapesti nagykövete adta át. 
A képeket a Parlamentben állították 
ki, innen Lengyelországba viszik őket, 
majd visszakerülnek Budapestre. To-
vábbi információ a pályázatról: http://
www.lengyelmagyar.eu/

Fekete Judit

rAJzpályázAT

6. lett 9300-ból

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

Nyári kollekció!
Kibővített árukészlet!

Szépítőműhely  
             és szolárium

Helyben sütött friss pékáruval, 
szendvicsekkel, süteményekkel, 
lágyfagylalttal várja kedves 
vásárlóit a hét minden napján  
6–20 óráig.

az INTELLEKTŰR
(régi hely: Kossuth L. u. 76.) 

új helyen, a  

Belvárosi sétányon   
(Németh Á. u. felől)
változatlan kínálattal és nyitva 
tartással várja vásárlóit!
Hétfőtől péntekig: 7:30-18 óráig
szombaton:  8-12-ig.

ÚJDONSÁG: HAMBURGER

Július 4-től 

Belvárosi 
        sétány

Újdonság Monoron!          Lágyfagylalt

HALLÓ  
SÖRÖZŐ 

és PIZZÉRIA

Az új generáció  
biztosítója

EL SOL DEL CARIBE    ÁTKÖLTÖZÜNK!

  ÚJ ÜZLETÜNK!

Különleges  
italok és  
dohány-  
áruk  
üzlete
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KossuTh isKolA
A „hajléktalan” óvodáért
A pesti utcán nem látunk kartondobozokon fekvő gyerekeket, ezért 
hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy hajléktalan gyermekek nincsenek. A 
törvény is azt mondja ki, hogy 18 éven aluli személy még a szüleivel sem lehet 
hajléktalan. Ennek ellenére több száz ilyen gyermek él csak a fővárosban.

Hirdetés

A szakemberek szerint Magyarországon 
mintegy ezer gyermeknek nincs állan-
dó lakhelye – ők a szüleikkel lakásnak 

nem minősülő helyiségekben, például pincék-
ben húzzák meg magukat. Ezek a gyermekek a 
jogszabályi rendelkezések szerint óvodába sem 
járhatnak, hiszen a szabályok szerint ilyen gyer-
mekintézménybe csak olyan gyermek vehető fel, 
akinek lakcíme, tartózkodási helye van.
 Budapesten mégis működik egy óvoda, 
amelybe szegény sorsú és hajléktalan gyer-
mekek járnak. Itt a kicsik minden nap tiszta 
ruhát, élelmet kapnak, és ha kell, fürdetik is 
őket. Reggelente a szülők pincékből, garázsok-
ból, üres üzlethelyiségekből, lakásokból, jó eset-
ben szállóról hordják be ide az ovisokat.
 A szóban forgó óvodát, a Wesley János Óvo-
dát – mely 2004 óta működik – a Magyaror-
szági Evangéliumi Testvérközösség alapította 
és tartja fenn, hogy segítsenek a külső József-
városban élő szegény családoknak.
 Nem olyan régen elektronikus körlevél ju-
tott el sok monorihoz is, hogy segítsük ezt az 
óvodát és az idejáró gyermekeket, szüleiket fel-
ajánlásainkkal. Ezt a kérő szót hallotta meg a 
Kossuth Lajos Általános Iskola két tanítónője, 
Gulyás Gáborné és Bajkainé Hevesi Hajnal

ka. Először személyesen keresték fel ezt az in-
tézményt, majd az ottani óvónők kérései alap-
ján gyűjtést szerveztek a Kossuth iskolában a 
szülők és a gyerekek körében.
 Kérésük nem volt hiábavaló: május végére 
mintegy 35-40 nagy szatyornyi ruha, játék, 
tisztálkodószer, valamint kb. 50 kg különfé-
le tisztítószer gyűlt össze a felajánlásokból az 
iskolában, úgyhogy ezek elszállításához több 
lelkes szülő segítségét is igénybe kellett ven-
ni.
 Május 26-án kereste fel az óvodát az isko-
la küldöttsége, és adta át az érdeklődő gyer-
mekek előtt az összegyűjtött ajándékokat az 
óvónőknek.
 A Kossuth Lajos Általános Iskola nevelői 
látva az akció sikerét, szeretnék a gyűjtést ka-
rácsony előtt újra megismételni.
 A szervező pedagógusok és az iskola igaz-
gatósága ezúton is szeretné megköszönni a 
felajánlott tárgyakat a gyűjtésbe bekapcsoló-
dó összes szülőnek, akik bizonyították, hogy 
átérzik, megélik John Wesley (magyarosítva 
Wesley János) anglikán lelkész szavait: 
 „Amit Isten rátok bízott, használjátok arra, 
hogy jót tegyetek.” 

Marunák Ferenc

Május 21-én Monor is csatlakozott az Ön-
kéntesség Európai Évének legkiemelkedőbb 
eseményéhez, a TeSzedd – „Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért” országos hulladék-
gyűjtési akcióhoz. Több helyről érkeztek 
segítők. A helyi posta dolgozói közül közel 
húszan, a monori Bölcsődéből tizenegyen, 
a városi önkormányzatból tizenhatan, az 
Ady E. utcai Általános Iskolából harmin-
can a Jászai Mari Általános Iskolából és 
a Nemzetőr Általános Iskolából is közel 
negyvenen vállalták, hogy megtisztítják 
Monor közterületeit. A munkát több, in-
tézményhez nem kötődő helyi lakos is se-
gítette. A monori önkormányzat egy 15 
köbméteres konténert szállított a Kis-tó 
mellé, amely a nap végére teljesen meg-
telt az összegyűjtött szeméttől.

Harmath Károlyné

Teszedd!

Kitakarították Monort

A környéken egyedülálló, megújuló energiaforrások  felhasználásával  
működő társasház épül  Monoron. A környezet védelme mellett 
a Zöldház nagy előnye, hogy az ott található lakások fenntartási 
költsége kisebb, mint a hagyományos otthonoké, hiszen a lakóknak  
gázszámlát nem kell fizetniük. A beruházásról a kivitelező  Monor-
ház Kft. ügyvezetőjével, Városi Ferenccel beszélgettünk.

monor ház
Zöldebb otthonok

Egyre gyakrabban hall-
juk, hogy fogyóban van-
nak a fosszilis energia-

hordozók, ezért mind nagyobb 
szerephez jutnak az alternatív 
megoldások. A környezet vé-
delmében csökkentenünk kell 
a káros anyagok kibocsátásá-
nak mennyiségét, és nyitnunk 
kell a megújuló energiaforrá-
sok felé, melyek nem csak he-
lyettesítik a jelenlegi fosszilis 
fűtőanyagokat, hanem gaz-
daságosabb és egészségesebb 
életmódot tesznek lehetővé. 
Magyarország geotermikus 
energia nagyhatalom. Ennek 
az energiaformának kedvező 
tulajdonsága, hogy üzemelte-
tése olcsó, és használata köz-
ben nem keletkezik üvegházha-
tást okozó égéstermék, nincs 
korom, por vagy füstgáz. 

 – A károsanyag-kibocsá-
tásban, a közlekedés mellett, 
a háztartások üzemeleteté-
se játssza a főszerepet, így 
a lakóhely megválasztásá-
val és kialakításával előse-
gíthető a kedvezőtlenanyag 
csökkentés. A társasházak 
és családi házak felújításával, 
építésével valamint értékesí-
tésével foglalkozó Monor-ház 
Kft. ezt tartotta szem előtt, 
amikor belefogott a Zöld-
Kenderes társasház megépí-
tésébe – hangsúlyozta Vá
rosi Ferenc. 
 – A lakások gázbekötés nél-
kül üzemelnek majd, gáz csak 
a központi gépházban talál-
ható mint tartalék energia. A 
telken fúrt tíz, egyenként száz 
méter mély kútból talajszon-
dák  segítségével szállítják a 

földhőt a gépházban találha-
tó hőszivattyúkhoz. A lakók 
egyéni hőmérséklet-szabályo-
zón állíthatják be a kívánt hő-
mérsékletet. Télen a sugár-
zó padló és mennyezet fűtés 
egyenletes hőmérsékletet biz-
tosít, nyáron a szintén ezen az 
elven működő mennyezeti hű-
tés a hagyományos klímákkal 
szemben kíméli a lakók egész-
ségét, hiszen nincsen huzat 
vagy légmozgás, és hangtala-
nul üzemel. A rendszer telje-
sen automatikusan működik.  
– mondta az ügyvezető. 
 – A használati meleg vizet 
napkollektoros rendszer szol-
gáltatja majd. Olyan újgene-
rációs napkollektorokat épí-
tünk be, melyek télen, vagy 
borult időben is képesek elő-
állítani a szükséges meleg-
vizet. A ház működéséhez a 

fosszilis energiahordozók kö-
zül csupán villamos energia 
szükséges, ez a berendezések 
működtetéséhez kell. Azon-
ban az energiaszolgáltatóval 
kötött GEO-tarifa megálla-
podás értelmében ez kedvez-
ményesen, a hagyományosnál 
45 százalékkal olcsóbban ve-
hető igénybe a Zöldházban, a 
hőszivattyúk, a napkollekto-
rok, a szabályzás és hozzájuk 
tartozó elektromos berende-
zések primer oldali üzemelte-
téséhez – fogalmazott Városi 
Ferenc. – A társasház építé-
sénél nem csak az energiatu-
datosságra, hanem az elhe-
lyezkedésre is külön figyelmet 
fordítottunk. A lakások idő-
sebbek és fiatalok számára 
egyaránt frekventált helyen 
épültek. Iskola, óvoda, orvo-
si rendelő, élelmiszerüzlet né-
hány percen belül elérhető, a 
ház szomszédságában szám-
talan sportolási lehetőség ta-
lálható, teniszpálya focipálya 
és uszoda teszi kellemesebbé 
a mindennapokat. 

Monor- ház Kft. – Monor, Piac tér 43.
Web: www.monorhaz.uw.hu

E-mail: monorhaz@monornet.hu
Tel.: 06-30-548-5462

„A telken fúrt 
tíz, egyen-

ként száz mé-
ter mély kút-
ból a földhő 

a gépházban 
található hő-

szivattyúk-
hoz kerül.”

A kiállítás-sorozat keretében mutatja 
be július 4-én 18 órától Gógucz Nóra 
festőművész az alkotásait, majd júli-
us 11-én 17 órától Kocsis András Sán
dor szobrász és festő, Kossuth Könyv-
kiadó igazgatója műveit tekinthetik meg 
az érdeklődők.

Közös nevező kiállítások
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Közösség

Hirdetés

Monor központjában,  

a piactérnél 700 m2  

utcára nyíló szabad  

terület irodával kiadó.

Érdeklődni a  

06-30/408-3881-es  

telefonon lehet.

Közhasznúsági beszámoló
A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonpro�t Kft. kiemel-
ten közhasznú feladatok ellátására alapított társaság. A tár-
saság alapítója Monor Város Önkormányzata, feladatai közé 
tartozik különösen a Monor Városi Uszoda üzemeltetése, 
városüzemeltetési feladatok – közterület-tisztítás, park-
fenntartás, csapadékvíz-elvezető csatorna tisztítása, parlag-
fű-mentesítés stb. –, a temetők üzemeltetése, külső és belső 
piac működtetése, a Jászai Mari téri és a Katona József utcai 
konyhák üzemeltetése.
A társaság székhelye: 2200 Monor, Balassi Bálint utca 14., 
a Városi Uszoda épülete.  A 2200 Monor, Péteri út 25. szám 
alatti telephelyen találhatóak az igazgatási feladatok ellátá-
sához szükséges irodák, továbbá itt tárolják a városüzemel-
tetési feladatok végzéséhez szükséges gépeket és anyagokat, 
itt van kialakítva a közmunkások szociális létesítménye.

Sorszám Megnevezés 2009. év 2010. év
1. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 489 644 455 581
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 177 147
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 489 467 455 434
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
5. B FORGÓESZKÖZÖK 31 725 26 220
6. I. KÉSZLETEK 3 941 3 370
7. II. KÖVETELÉSEK 14 308 10 012
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 13 476 12 838

10. C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 176 959
11.  ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 521 545 482 759

Sorszám Megnevezés 2009. év 2010. év
12. D SAJÁT TŐKE 34 584 30 939
13. I. JEGYZETT TŐKE 21 000 21 000

14. II.
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT 
TŐKE (-) 0 0

15. III. TŐKETARTALÉK 0 0

16. IV/1.
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási 
tevékenységből -917 -983

17. IV/2.
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti 
tevékenységből 18 838 14 568

18. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0
19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0

20. VII/1.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 
Vállalkozási tevékenységből -66 -2 324

21. VII/2.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél 
szerinti tevékenységből -4 271 -1 322

22. E CÉLTARTALÉKOK 0 0
23. F KÖTELEZETTSÉGEK 23 390 24 572
24. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

25. II.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 6 253 4 835

26. III.
RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 17 137 19 737

27. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 463 571 427 249
28.

 
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
ÖSSZESEN 521 545 482 759

Sorszám Megnevezés 2009. év
összesen

2010. év
összesen

A
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 
BEVÉTELE 294 505 273 304

1.
Közhasznú célú működésre kapott 
támogatás 138 819 145 338

2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0

3.
Közhasznú tevékenységből 
származó értékesítés árbevétele 153 312 125 808

4. Tagdíjból származó bevétel 0 0
5. Egyéb bevétel 2 333 2 144
6. Pénzügyi műveletek bevétel 16 14
7. Rendkívüli műveletek bevételei 0 0

B
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 
ÁRBEVÉTELE 22 299 67 755

 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK -203 1 771
C ÖSSZES BEVÉTEL 317 769 342 831
 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 183 747 209 012
 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 96 074 93 681
 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 37 526 37 885
 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 2 892 4 765

 
PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
RÁFORDÍTÁSAI 699 1 134

 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0
F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 320 939 346 477
G ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -4 337 -3 646
H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0
I TÁRGYÉVI EREDMÉNY -4 337 -3 646

feJleszTéseK
Fórum a városközpontról
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával megvalósuló KMOP-5.2.1/B-09-
2f-2010-0013 azonosító számú, Monor integrált városközpont-
fejlesztése című pályázatának lakossági fórumát június 14-én, 
kedden 17 órakor rendezték meg a monori Vigadó dísztermében.

A fórumon ismertették az érdeklődő nagy-
közönség előtt a pályázat végrehajtásá-
nak várható menetét, bemutatták azo-

kat a fejlesztési terveket, amelyekről Monori 
Strázsa újság hasábjain már többször beszá-
moltunk. Ezen a rendezvényen ismerkedhe-
tett meg először a város lakossága az önkor-

mányzat tulajdonában álló régi postaépület 
és a Petőfi u. 12. szám alatt lévő üzletház 
külső homlokzati elképzelésével, amelyeket 
a városi könyvtár tervével együtt újságunk 
hasábjain is bemutatunk. További infor-
máció a projektről: monorivarosfejleszto.hu.

Papp János

 A városi könyvtár és zeneiskola külső megjelenése hatalmasat változik

 A régi postaépület megújuló homlokzata
 A Petőfi u. 12. szám alatt lévő, régebben bútorboltként 
működő épületrész legkésőbb jövőre üzletházzá alakul
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S MONORI MUNKAHELYRE
Autószerelőt és  
gépkocsi értékesítőt 
gyakorlattal  
felveszünk
Tóth Autóház Kft.
2200 Monor, Vasadi út 1.   
Tel.: 06/29-412-121
Fényképes önéletrajzokat  
a hirdetes@opel-toth.hu címre várjuk.

Üveges és képkeretező
Ivánszki Zoltán

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
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Helytörténet

Hirdetés

Mindenki számára elérhető szakképzési lehetőség esti és nappali 
tagozaton a Mihály Dénes Szakképző Iskola monori telephelyén.  

Akár több szakmát is szerezhet!

Mihály Dénes  
a TELEHOR feltalálója. 1919-ben született meg a 
„Telehor”, egy szeléncellával és húros oszcillográ�al 
működő szerkezet, amely már akkor alkalmas volt 
állóképek közvetítésére akár több kilométerre is.

Telehor = távolbalátó

Alapfokú
Irodai asszisztens

Szeretné megtartani a munkahelyét?
Irodában szeretne dolgozni?
Szeretné megtanulni a számítógép 
használatát?  Ez az Ön szakmája!

Középfokú
Informatikai

rendszergazda – CISCO
Válassza ezt a szakmát, ha mindent
tudni akar a hálózatokról, a 
számítógéprendszerekről, 
biztonságról!

Ügyviteli titkár
Legyen Ön a cég lelke! Informatika, 
gépírás, protokoll egy szakmán belül.  

 Jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző
Egy vállalkozásnak szüksége van 
olyanokra, akik tisztában vannak azzal, 
hogy milyen feladatokat kell elvégezni 
a cég működésének érdekében.

Felsőfokú
Pénzügyi szakügyintéző
– Társadalombiztosítási
és bérügyi szakelőadó

Vállalkozásoknak, szervezeteknek 
szüksége van olyan munkatársakra, 
akik jártasak a számvitelben, ismerik 
a pénzügyi fogalmakat, esetleg a 
bérszámfejtésben is jártasak.

Nappali tagozat:
Statisztikai és gazdasági ügyintéző  
(1 tanév) Közreműködik a vállalkozások 
létesítésével, működésével, pénzügyeivel 
kapcsolatos döntések előkészítésében, 
a statisztikai adatok gyűjtésében, 
rendszerezésében. A számvitel területén 
is jártassággal bír.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző (1,5 
év) Biztos megélhetésre számíthat, és 
lehetősége lesz akár a vállalati, akár az 
állami szektorban való elhelyezkedésre. 
Ha pedig továbbtanul mérlegképes 
könyvelő tanfolyamon, akkor akár saját 
könyvelőirodát is működtethet!

Szükséges feltételek:

Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 előtt végzetteknek 8 általános) évfolyam 
elvégzése. Közép és felsőfok esetén: érettségi vizsga.

A részletekről és a feltételekről érdeklődjön a 06 (70) 933-6300 telefonszámon!  
Jelentkezni lehet Szojár Magdolnánál a 06 (70) 605-2621-os telefonszámon, illetve 

Monor, Kossuth L. u. 98.

Hazánkban a Helytartótanács tilalma ellenére Vidats János gépgyáros 1861 márciusában honvédegyletek 
hálózatának szervezésébe kezdett. Az 1867-es kiegyezés és Ferenc József, valamint Erzsébet megkoronázása után 
az egyletek létrehozása új lendületet kapott. Az év végéig hazánkban 51, 1868-ban már 90 honvédegylet működött.

helyTörTéneT
A monoriak viselt dolgai XXXVII. – Honvédegylet

Az egykori negyvennyolcas honvédtisztek 
és katonák reménykedtek a kormány 
kedvező honvédelmi politikájának meg-

születésében, illetve az ő katonai alkalmazta-
tásukban. Ezek az egyletek ápolták a 48-as 
hagyományokat, szervezték a munkaképtelen 
öreg katonák és az elesett honvédek özvegye-
inek, árváinak segélyezését. Irányításukat az 
időközben megszületett Országos Központi 
Honvéd Választmány végezte, amely 1871-ben 
gyűjtést kezdeményezett a Honvéd Menház fel-
építésére. A 100 fős menház felépítéséhez még 
Kossuth Lajos is hozzájárult 100 forinttal. Az 
egyleti tagok egyre inkább követelték a kor-
mánytól az önálló magyar honvédség felállí-
tását, hangsúlyozva, hogy legyen a honvédség 
„nélkülözhetetlen tartozéka az államnak”.
 A helyi szervezetek az egyleteik élén vá-
lasztmányt működtettek, amelyek nyilván-
tartották tagjaikat, kezelték a civil szervezet 
vagyonát, megválasztották a 13 öltözködő 
honvédet és azok szakaszvezetőjét. E dísz-
egyenruhás egyleti tagok kávészínű atillát, 
kék magyar nadrágot és fekete csákót visel-
tek. Ruhájukat piros zsinór, a csákót nemzeti 
színű szalag díszítette. A községek, városok 
március 15-én megrendezett ünnepségeinek 

elmaradhatatlan része volt a honvédegyleti 
díszegyenruhások megjelenése, részvétele.
 Az 1870-es években sok 48-as honvéd és 
családja nyomorgott. A nyugdíj esetleges és 
csekély volt. A választmány országos elnö-
ke, Podmaniczky Frigyes 1901-ben kijárta 
a kormánynál, hogy minden 48/49-es hon-
véd nyugdíjra jogosult legyen. Tisza István 
miniszterelnök 1905. január 1-jétől felemelte 
a nyugdíjat. A tizedesekét 96 koronáról 120 
koronára, a közvitézekét 72 koronáról 96 ko-
ronára. Ez az összeg aztán évről évre – cse-
kély mértékben ugyan, de – emelkedett. Mi-
közben az egykori honvédek létszáma fogyott. 
1912 áprilisában már csak 3100 fő 48/49-es 
honvéd élt hazánkban. Az utolsó 48-as hon-
véd, Lebó István 97 éves korában halt meg 
Budapesten, 1928. június 1-jén.
 (A helytörténeti kör fiatal kutatócsoport-
ja folyamatosan gyarapodik. E csapat egyik 
lelkes tagja Balázs Katalin egyetemi hallga-
tó, aki monori lakosként Debrecenben vég-
zi tanulmányait. Neki köszönhetjük, hogy 
fény derült a monori honvédegylet adatai-
ra, az egyesületek országos történéseire.)
 A Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban felku-
tatott „Honvéd-Névkönyv” szerint a Monor 

Városi Honvédegylet 1867 júniusában ala-
kult meg gr. Wartensleben Ágost elnöklete 
alatt, hadnagy Buro Dániel jegyzővel (ró-
luk a következő számban írunk). Utódaik: 
Horváth Imre őrmester mint elnök és Tö
rök Sándor tizedes mint jegyző voltak. A 
honvédegyletek országos központi bizottsá-
gában a monoriakat báró Fischer Kálmán 
főhadnagy képviselte. 
 „Az egylet tagjai: Őrmesterek – Hor
váth Imre nyugd. gazdat., Kháry József 
iparos, László István, Fejszés János. Ti-
zedesek – Faragó Gergely, Magotsi Sámu
el iparos, Török Sándor kőmester, Szőnyi 
Lajos, Sipos István. Közhonvédek – Csor
ba János, Faragó Pál szőlőcsőszök, Fara
gó Gergely vár. szolga, Fejszés János sza-
tócs, Gaál András m. gazda, Gedeji Imre 
iparos, Horváth István, Nagy Horváth Ist
ván napszámosok, Pap István csősz, Sipos 
István, Szőnyi Lajos napszámosok, Wilhelm 
Móricz szatócs.
 Forrás: HajdúBihar Megyei Levéltár 
Évkönyve – Makuch Bertalan: A Debre
ceni Honvédegylet Története; Mikár Zsig
mond: HonvédNévkönyv, 1891.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke


