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Akciós árak november 5-től 17-ig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Lecsókolbász

Ft/kg

649,-Csirke-
comb

Ft/kg

650,-

Pulykamell-
filé

Ft/kg

1390,-

Darált  
pulykahús

Ft/kg

799,-

Hasa- és 
toka-

szalonna Ft/kg

590,- Füstölt 
vastag-

szalonna Ft/kg

890,-

Hurka

Ft/kg

690,-Bőrös
császár

Ft/kg

829,-

Sertés-
lapocka

Ft/kg

1100,-

Sertés 
hátsócsülök

Ft/kg

760,- Sütő-
kolbász

Ft/kg

990,-

Lángolt
kolbász

Ft/kg

1100,-Liba-
szárnytő

gyf. Ft/kg

399,-Csirkemell-
filé

Ft/kg

1199,-

Libafarhát

Ft/kg

150,-Libanyak
gyf.

Ft/kg

299,-
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Ülésezett a képviselő-testület 
Önkormányzati hírek

Október 11-én tartotta soros, nyilvános ülését Monor Város Képviselő-
testülete, ahol összesen 24 napirendi pontban döntöttek.

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 37/2012. (X. 17.) önkormányzati ren-
delet a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeli ellátásokról 
szóló 17/2003. (VII. 28.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról.
 38/2012. (X. 17.) önkormányzati ren-
delet Monor Város Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 15/2012. (III. 
05.) önkormányzati rendelet 4. számú 
módosításáról.

„A működ-
tetés fedeze-
tének előte-

remtése előre 
láthatóan 

komoly gon-
dot okozna 
Monornak.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban megte-
kinthető. 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, tájékoztatásról 
is értesülhetnek.

Napirend előtt, ahogy 
az már minden ok-
tóberben évek óta 

szokás, Pogácsás Tibor 
polgármester adta át a Mo-
nor Közbiztonságáért Díjat.  
A képviselő-testület szeptem-
beri soros ülésén, a beérke-
zett javaslatokat megtárgyal-
va úgy döntött, hogy ebben 
az évben Endrődi Ákos pol-
gárőrnek adományozza az 
elismerést.

Csalók járják a várost!

Sinkovicz László interpel-
lációjában felhívta a figyel-
met, hogy a tél közeled-
tével ismét megjelentek a 
városban olyan csalók, akik 
azzal keresik meg az idős 
embereket, hogy az önkor-
mányzat jelentős támoga-
tást ad tüzelő-, vagy élelmi-
szer-vásárlásra. Mutatnak 
pénzt is, de arra hivatkoz-
va, hogy vissza kell adni a 
nagy címletből, bebocsátást 
kérnek a lakásokba. Ott a 
gyanútlan idős ember aka-
ratlanul is megmutatja, hol 
tartja kevéske pénzét, amit 
a csalók egy alkalmas pil-
lanatban elemelnek. Az ön-
kormányzat és a hivatal 
munkatársai ezzel szemben 
soha nem visznek ki sze-
mélyesen készpénzt, az ön-
kormányzati támogatásnak 
mindig van egy jogi mene-
te, e nélkül nem lehet pénzt 

adni a rászorulóknak. Akik 
ezt megkerülve kínálnak se-
gélyt, azok biztosan csa-
lók! A képviselő-testület fel-
hívja a lakosság figyelmét, 
hogy mindenki óvakodjon 
az ilyen „jó szándékú” em-
berektől. Ugyanígy azoktól 
is, akik nagyon olcsón kí-
nálnak tűzifát. 

Így indult a tanév

A képviselő-testület elfo-
gadta a 2012/2013-as tan-
év indításának tapasztala-
tairól szóló beszámolókat. 
Ezekből a képviselők meg-
ismerhették az intézmények 
gyereklétszámát, továbbá a 
napközisek, a kitűnő osz-
tályzattal végzett tanulók, 
illetve az évfolyamot ismét-
lők számát is. Ugyancsak 
tudomást szerezhettek a pe-
dagóguslétszámról, az in-
tézményekben történt fel-
újításokról, továbbá képet 
kaphattak a karbantartási 
munkálatokról is. Több in-
tézmény is saját erőből, il-
letve szülői munkaközössé-
gek bevonásával oldott meg 
felújítási feladatokat. Az írá-
sos anyagból megtudhatták 
a képviselők, hogy az óvo-
dai létszám szeptemberben 
619 fő, a hozzájuk tartozó 
pedagóguslétszám pedig 50 
fő volt. Az általános iskolák 
adatai az 1. számú táblázat-
ban olvashatók.

Hogyan működnek  
tovább az iskolák?

Döntés született a közneve-
lési intézmények működteté-
séről, a Nemzeti Köznevelési 
Törvény 74. §. (4)-(6) bekez-
dései alapján. Pogácsás Ti-
bor polgármester az előter-
jesztéssel kapcsolatos szóbeli 
kiegészítésében elmondta: 
„2013. január 1-jétől a 3000 
lakos feletti önkormányza-
tok esetében, az adott ön-
kormányzat területén a tör-
vény működése alá tartozó 
intézmények fenntartási fel-
adatai az államhoz kerülnek, 
a működtetés pedig az ön-
kormányzatok kötelezettsége 
marad. A szakmai fenntar-
tó a nevelési és a pedagógi-
ai munkát figyeli, irányítja, 
ugyanakkor az adott tele-
pülés felelős azért, hogy a 
szakmai feladatoknak meg-
felelő működést teremtsen 
elő. Szétválik a működtetés 
úgy, hogy a működtető ön-
kormányzat a fenntartó ál-
tal hozott döntésekbe nem 
tud beleszólni. A működ-
tetés fedezetének előterem-
tése előre láthatóan komoly 
gondot okozna Monornak. 
Október végéig jelezheti az 
önkormányzat, hogy a mű-
ködtetést át kívánja adni az 
államnak. Ezt követően tár-
gyalnak az állam fenntartói 
képviselőjével, hogy milyen 
önkormányzati támogatás 

mellett vállalja át az állam 
a működtetést. Ha október 
30-ig nem dönt az önkor-
mányzat, akkor ezt az el-
következendő évben nem te-
heti meg”. 
 A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy mentesülési 
kérelmet nyújt be az Ady 
Úti Általános Iskola, a Já-
szai Mari Általános Iskola, 
a Kossuth Lajos Általános 
Iskola, a Nemzetőr Általá-
nos Iskola, az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Intéz-
mény Cegléd, Monori Tag-
intézményének, valamint a 
József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépis-
kola vonatkozásában, mivel 
a működtetését nem képes 
vállalni.

Iskola Tanulók  
létszáma

Pedagógusok 
 létszáma

Kitűnő  
eredménnyel  

végzettek

Osztályozó 
 vizsgára  

kötelezettek

Osztályt  
ismételtek

Kossuth Lajos Általános Iskola 359 fő 24+1 fő 8% 3% 2% 

Ady Úti Általános Iskola 453 fő 28 fő 13% 0,2% 0,7%

Jászai Mari Általános Iskola 329 fő 27 fő 11% 8% 0,9%

Nemzetőr Általános Iskola 361 fő 27 fő 10,5% 5,8 1,4%
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

„Azt nem le-
het elfogad-

ni, hogy a 
bővítésből 

eredő ered-
mények az 

államhoz ke-
rülnek.”

A hitel nem kell?

Előterjesztést tárgyaltak 
meg „Megállapodás a járá-
si hivatalok kialakítására” 
címmel. Született ugyan egy 
olyan irányú döntés, hogy az 
írásos anyagot a képviselő-
testület elfogadja, de októ-
ber 16-án rendkívüli ülést 
kellett tartani ebben az ügy-
ben, hogy még a megállapo-
dás aláírása előtti módosítá-
sokat elfogadják. 
 Pogácsás Tibor polgár-
mester az előterjesztéssel 
kapcsolatosan a következők-
ről tájékoztatta a képvise-

lőket: „Azzal, hogy létrejön 
a járási hivatal, feladatvál-
tozások lesznek az önkor-
mányzatnál is. Lényeges 
változás a kistérségi szék-
hely települések hivatalá-
ban jön létre, így Monoron 
is. A székhelytelepülés nem 
a feladatoknak megfelelően 
ad át ingatlant, hanem en-
nek a teljes tárgyi és épület-
feltételét kell, hogy megte-
remtse. Ez hosszantartó és 
további egyeztetést igénylő 
munka. A városházát négy 
éve újították fel, és ez je-
lentős terhet jelent a vá-
rosnak még 15 évig. Azt 
nem lehet elfogadni, hogy 
a bővítésből eredő eredmé-
nyek az államhoz kerülnek, 
míg ezeknek a terheit az ön-
kormányzatnak kell visel-
nie. Az önkormányzatnak 
további tárgyalásokat kell 
kezdeményezni a kölcsön-
szerződés sorsának eldön-
tése érdekében.
 Ha az önkormányzat és 
a kormányhivatal nem tud 
megállapodni, akkor a kor-
mányhivatal vezetője dönt 
az átadandó épületekről 
és ez kötelező érvényű az 
érintett önkormányzatokra. 
2013-tól a megalakuló pol-
gármesteri hivatal létszá-
ma lényegesen kisebb lesz, 
mint amennyi a járási hi-
vatal kialakításából eredő 
csökkenés”.

Nem lehet égetni a városban

Döntés született a belte-
rületi égetés szabályozá-
sának rendezése ügyében, 
mégpedig olyan döntés, 
hogy a képviselő-testület 
nem szándékozik rendele-
tet alkotni az avar és ker-
ti hulladék égetéséről. Ezt 
a Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság is ja-
vasolta. Ez azt is jelenti, 
hogy a városban a jelen-
legi felsőbb szabályok sze-
rint tilos az avar és a kerti 
hulladék égetése. A testü-
let egyetértett a bizottság 
véleményével, hiszen térítés 
nélkül elszállítható a kerti 
hulladék és az avar, telje-
sen felesleges az égetéssel 
szennyezni a levegőt.
 Mivel tilos az égetés, szá-
mítani lehet arra, hogy a 
katasztrófavédelem sűrűb-
ben fogja ellenőrizni, hogy 
hol tüzelnek a városban, és 
büntethetik is a jogszabályt 
megszegőket.

Jól halad az építkezés

A Monor Integrált Város-
központ-fejlesztése című pro-
jekttel kapcsolatosan is szü-
lettek döntések az ülésen. 
Többnyire pénzösszegek át-
csoportosításáról volt szó. A 
Főtér nagy részén a munkák 
lassan a végéhez közeled-
nek, a testületi ülés idején 
70 százalékos készültségnél 
járt a kivitelező. A csobo-
gó meder vonalában fákat 
vágtak ki, amelyhez az ön-
kormányzat hozzájárult, de 
három japánakác még meg-
maradt ebben a vonalban, 
a II világháborús emlékmű 
előtt. Ez a szakemberek sze-
rint semmilyen szempontból 
nem indokolható, ezért olyan 
javaslat született, hogy ezt 
a három fát vágják ki és 
helyettük ültessenek nagy 
keresztmetszetű konténe-
res fákat, amelyek a kieső 
lombkoronát részben pótol-
ják. Ezt a javaslatot a kép-
viselő-testület támogatta. 
Arról is döntöttek, hogy a 
még ki nem fizetett önrész-
re pályázatot nyújtsanak be, 
amivel közel 190 millió fo-
rint takarítható meg, bár a 
pályázat részletes feltételei 
még nem ismertek.

Módosított rendeletek

Módosította a testület a szo-
ciális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeli 
ellátásokról szóló 17/2003. 
(VII. 28.) önkormányzati 
rendeletet. Az alaprendelet 
két bekezdéssel egészült ki, 
amelyek – a már hatályon kí-
vül helyezett – kamatmentes 
kölcsönök visszafizetésének 
módját szabályozzák.
 Ebben az évben, már 4. al-
kalommal került sor a Mo-
nor Városi Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről 
szóló 15/2012. (III. 05.) ön-
kormányzati rendelet módosí-
tására. Mint általában, most 
is a képviselő-testület hatá-
rozatainak beépítését tartal-
mazza a módosítás.

Egyéb döntések, tájékoztatók

Beszámolót tárgyaltak meg 
a parlagfűirtási operatív 
program teljesítéséről. Az 
írásos anyagból megtudhat-
ták a képviselők, hogy eb-
ben az évben elmaradtak 
az elmúlt évekhez hasonló 
felhívások a parlagfű elleni 

védekezés érdekében, de a 
kéthetenkénti adatszolgál-
tatási kötelezettség is meg-
szűnt. Magáningatlan ebben 
az évben nem volt parlagfű-
vel fertőzött, az önkormány-
zati ingatlanokon és a köz-
területeken pedig a Monor 
Uszoda Kft. elvégezte a par-
lagfű-mentesítést.
 Beszámolt a Monori Pol-
gárőr Egyesület, valamint 
a Strázsahegyi Polgárőr 
Egyesület is az elmúlt év-
ben végzett tevékenységéről. 
Az anyagokat két bizottság 
is tárgyalta, a bizottsági ta-
gok elismerően nyilatkoztak 
az egyesületek tevékenysé-
géről.
 A képviselő-testület 2012. 
december 31. határidővel 
felmondta a Gyömrő és 
Környéke Támogató Szol-
gálat Házi Segítségnyúj-
tás Mikrotérségi Intézmé-
nyi Társulásra vonatkozóan 
megkötött társulási megál-
lapodást. Ez a tevékenység 
nem kötelezően ellátandó 
feladata az önkormányzat-
nak, a felmondásra ezért ke-
rült sor.
 A polgármester tájékoz-
tatta a képviselő-testüle-
tet, hogy a hulladéktörvény 
elfogadásra került. A köz-
szolgáltatás és a lakossági 
közműszolgáltatás nonpro-
fit jellegű szolgáltatásként 
csak a ténylegesen bekerü-
lő költségként jelenhet meg, 
ez a kormányzat szándé-
ka. 2014. január 1-jétől a 
hulladékgyűjtés a lakossá-
gi hulladékra vonatkozóan 
csak nonprofit szervezetként 
működhet. Az önkormány-
zatnak el kell gondolkoznia 
azon, hogy a szállítást mi-
lyen módon fogják megol-
dani.
 Mivel még nem ismert a 
költségvetési törvény elfoga-
dásának időpontja, így vár-
hatóan november hónapban 
két ülést fognak tartani. A 
soros ülés után, a költségve-
tési koncepció elfogadására 
rendkívüli ülésen fog való-
színűleg sor kerülni.
 A szociális alapellátás mű-
ködési engedélyére vonatko-
zó kérelmét megtárgyalta 
a képviselő-testület, így a 
Gondozási Központ Műkö-
dési engedélyét 2013. január 
1-jétől a szociális étkeztetést 
100 főre, a házi segítségnyúj-
tást 54 főre, a nappali ellá-
tást pedig 30 főre kéri meg.

Nagy Lajosné

Napirendi pontok novemberben
Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete a következő soros, nyilvános 
ülését 2012. november 15-én, csütörtö-
kön 14 órai kezdettel tartja.
 Tervezett napirendjei
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés Monor Városi Önkor-
mányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
15/2012. (III. 5.) számú rendelet 3. szá-
mú módosítására.
 3.) Tájékoztató Monor Városi Önkor-
mányzatának 2012. I-III. negyedéves gaz-
dálkodásáról.
 4.) Előterjesztés Monor Városi Ön-
kormányzatának 2013. évi költségvetési 
koncepciójára.
 5.) Beszámoló Monor Városi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok 2012. I-III. negyedéves gaz-
dálkodásáról.
 6.) Monor Városi Önkormányzat tu-
lajdonában lévő gazdasági társaságok 
2013. évi üzleti terv koncepciója.
 7.) Beszámoló a Gondozási Központ 
2012. I-III. negyedéves tevékenységéről.
 8.) Szociális intézmények feladatellá-
tásának felülvizsgálata.
 9.) Önkormányzati fenntartású álta-
lános iskolák állami fenntartásba véte-
lével kapcsolatos döntések.
 10.) A nevelési-oktatási intézmények 
költségvetésének módosítása.
 11.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-
09-2f-2010-0013 jelű, Monor Integrált 
Városközpont-fejlesztése című projekt-
tel kapcsolatos döntésekre.
 12.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-
2011.-0026 jelű, Monor ivóvízminőség 
javításának műszaki előkészítése pro-
jekttel kapcsolatos döntésekre.
 13.) Térfigyelő kamerarendszer üze-
meltetésének felülvizsgálata.
 14.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 15.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
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POLGÁRŐRSÉG

HARMADSZORRA 600-AN

Városi díjat kapott egy polgárőr

Sok kicsi sokra megy

Az MPE vezetősége és tagjai a Monor Közbiztonságáért Díj adományozására 
Endrődi Ákost javasolták. Mint utóbb kiderült, nem hiába, ugyanis 
Monor város az idén végül neki adományozta e kitüntetést. 

Nem könnyű manapság rávenni az embereket az adakozásra. Merthogy 
sok csupán keveseknek adatik erre a célra, a sok kicsit összegyűjteni pedig 
nem egyszerű vállalkozás. A Monori Lokálpatrióta Egyletnek viszont 
harmadszorra is sikerült, hiszen így vagy úgy, de több mint hatszázan 
adakoztak a szeptember 29-én megrendezett monori jótékonysági főzésen.

Endrődi Ákos nős, négy 
kiskorú gyermeket ne-
vel, 2010. óta polgár-

őr. Egyik kulcsszemélyisége 
egyesületünknek. Ő a kap-
csolattartó az egyesület és 
az önkormányzat között. Na-
gyon sokan ismerik, tudják 
róla, hogy polgárőr, emiatt 
rendszeresen kérik a segít-
ségét. Szinte minden keddi 
gyűlésen ott van, az admi-
nisztrációs, szervezési fel-
adatokból is kiveszi a részét. 
 Polgárőri munkája nem 
kevés időt vesz el magán-
életéből. Iskolaidőben szin-
te minden reggel láthatjuk 
őt az Ady Úti Általános Is-
kola előtti gyalogátkelőnél, 
ahol társaival együtt jelzőőri 
szolgálatot végez. Reggelei 
nagy többségét tehát an-
nak szenteli, hogy a tanulók 

biztonságosan jussanak el 
az iskolába. Emellett  rend-
szeresen vállal éjszakai szol-
gálatokat is.
 Szívügyének tartja az if-
júságvédelmet, a fiatalok fel-
karolását, fejlesztését. Ezt 
már bizonyította eddig is, 
hiszen az Ady Úti Általá-
nos Iskola Mancs csoport-
jával igen jó viszonyt ápol, 
reggelente a gyerekekkel kö-
zösen végez néhány szolgála-
tot. Ez idő alatt a gyerekek 
nem csak a helyes közleke-
dés szabályaiból kapnak tőle 
jó leckét, hanem felelősség-
vállalásból is. Az egyesület-
ben ő az egyik felkarolója az 
FBT (Fiatal Bűnmegelőzé-
si Társaság) létrehozásának 
is, mely a 18. évet még be 
nem töltött fiatalok társa-
sága. A vezetőség minden 

tagja támogatta, hogy ő le-
gyen a társaság egyik veze-
tője, sőt egyenesen rá gon-
doltak. Eddig is bizonyította, 
milyen jól ért a gyerekek, fi-
atalok nyelvén, ők is meny-

nyire kedvelik, elfogadják. 
Ezután immár szervezett ke-
retek között még többet te-
het a fiatalokért. 
 Polgárőr társaival nagyon 
jó a viszonya, ha keresik – 
akár éjjel, akár nappal – min-
dig segítőkész velük szemben. 
Közösségi munkákban, össze-
jövetelen, egyesületi rendez-
vényeken szinte mindig jelen 
van, ezzel is példát mutatva 
a társaknak.
 Ha a lakosság részéről fel-
merül valami probléma, a 
szívén viselve próbálja azt 
megoldani az egyesület rész-
vételével közösen. Az egyesü-
leten belül aktívan részt vesz 
az új kezdeményezésekben, 
ezzel is segítve azt, hogy a 
monori polgárőrség még job-
ban és még hatékonyabban 
működjön városunkban, s ez 
által a közbiztonsági helyzet 
is javulhasson. Mindezek fi-
gyelembe véve úgy érezzük, 
méltán kapta meg az elisme-
rést! További munkájához sok 
energiát, kitartást kívánok az 
egész egyesület nevében!

Oberst Marietta

 Endrődi Ákos

Az immár harmadik jó-
tékonysági főzését szer-
vező Monori Lokálpat-

rióta Egylet idén azt tűzte ki 
célul, hogy a lehető legna-
gyobb összeggel járuljon hoz-
zá a monori idősek napközi 
otthonának lakói és a mono-
ri állami gondozott gyerme-
kek életének megkönnyítésé-
hez. A több hetes előkészítést 
követően minden adott volt a 
rendezvény sikeréhez. Az idő 
ezúttal is kegyes volt, a fesz-
tiválcsarnokban pedig nem 
csak huszonkét finom étel és 
tucatnyi jófajta monori bor, 
hanem gazdag programkí-
nálat is várta a vendégeket, 
hála a Monori Gazdakör, 
Szentirmay Cecília, Kampfl 
Márk, Czibor Éva, Simorka 
Sándor és Harmath Károly-
né közreműködésének. 
 Így aztán nem csoda, hogy 
252 teljes és 294 fél adag étel, 
valamint 52 liter bor fogyott 

el néhány óra leforgása alatt. 
Az összegyűlt 463 ezer forint-
ból, a rendezvény elkerülhe-
tetlen kiadásainak levonása 
után 418 ezer forint maradt. 
Ebből a támogatott intézmé-
nyekkel való egyeztetés után 
az idősek napközi otthona 
egy konyhai tálalóasztalt és 
egy konyhaszekrényt kapott. 
A bútor gyártását elvállaló 
Expert-Tóth Kft. ráadásul 
89 ezer forintos munkadíjat 
is elengedte, így ennyivel több 
maradt az állami gondozott 
gyerekeknek. Ők a 303 ezer 
forintot téli cipők és csizmák, 
egy mosógép, két porszívó és 

egy mikrohullámú sütő be-
szerzésére fordítják.
 A jótékonysági főzés ezút-
tal is alátámasztotta, hogy 
a nemes célok érdekében jó 
szervezéssel nem is olyan ne-
héz megmozgatni a Monoron 
élőket. Idén a lakosság több 
mint három százaléka volt je-
len a rendezvényen. A szer-
vezők célja, hogy jövőre leg-
alább egy százalékkal nőjön 
azon monoriak tábora, akik 
ha sokkal nem is, de egy ki-
csivel mindenképp szeretné-
nek nagylelkűségükről tanú-
bizonyságot tenni.

Papp János

A jótékonysági főzés támogatói
A rendezvény célját támogató főzőcsa-
patok: 842. számú Benedek Elek cser-
készcsapat, Ács Kapocs Bt., B&K Kft. 
Csapata, Balogh és Fiai Kft., Bokros 
Sándor, Budapest Bank Zrt., Expert-
Tóth Kft., Kenderes CBA és Állomás 
pékség, Jobbik Magyarország, Kapás Ist-
ván és felesége, Ker-Bor Kft., Kovács-
Hübel Team, Genezáret Gyülekezet, 
Monori Lions Klub, Monori Bölcsőde, 
Monori Borbarátok, Nagy László és Se-
res Anikó, Református Nagytemplom 
Monor, Régió Lapkiadó Kft., Somama 
Dream Drink, Terike Vegyesbolt. A ren-
dezvényt borral támogatták: Berki Ist-
ván, Csúzi családi pincészet, Czeglédi 
Pincészet, Ker-Bor Kft., Lukácsy pince, 
Nagy László, Zátrok Károly. További 
támogatók: Paning pékség, Bálint Sán-
dorné vattacukros, Kalmár Gyula mé-
zeskalácsos. A rendezvény biztonságára 
a Monori Polgárőr Egyesület ügyelt. A 
rendezvény helyszínét a Monor Város és 
Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. biz-
tosította. A szemétszállításról a KÖVÁL 
Zrt. gondoskodott. A jegyek értékesíté-
sét a 842. Benedek Elek Cserkészcsapat 
végezte. A rendezvényről a Régió és a 
Monori Strázsa újság, illetve a Gemini 
televízió tudósított.
 Egyletünk nevében köszönöm a csa-
patoknak és a rendezvény támogatóinak 
a részvételt és a közreműködést!

Balogh Péter, a Monori Lokálpatrióta Egylet elnöke
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KÖRKÉRDÉS

Egyetlen taxis volt húsz évvel ezelőtt Monoron, de ő is 
csak éppen itt lakott, viszont Pesten fuvarozott. „Taxis 
Pirosként” ismerték a szakmában, de nem a piros kocsija 
miatt, hanem mert Piroska volt a keresztneve. 

Szokott taxiba ülni?

 Kovács Ferenc  Bonyhádi Pálné  Szabó Erik  Godina Gábor  Matolcsi Károlyné  Solymosi Anikó

ŐSZI HALLÁSHETEk Jöjjön el hallásszűrésünkre! 
Hozza be hirdetésünket, és 
megajándékozzuk Önt!

ingyenes  
hallókészülék próbahordással!

2200 Monor, Balassa u. 1.
06-30/337-1294

www.victofon.hu
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az akció 2012. nov. 2-tól a készlet erejéig tart.

Miért nem telepíti 
Monorra a vállal-
kozását? – kérdez-

tem akkoriban, amikor már 
tudni lehetett, hogy a helyi 
buszjáratok is megszűnnek. 
De Piroska csak legyintett: 
egy ilyen kisvárosban nem 
éri meg taxizni, különben is 
elege lett a pesti éjszakák-
ból, épp visszavonulni készül.
 Aztán mégsem kellett töb-
bé irigyelni a ceglédieket, 
akik a vasútállomáson par-
koló négy-öt taxi közül is vá-
logathattak, ha nem akar-
tak, vagy nem tudtak nagy 
távolságokra elgyalogolni, 
és a bicikli sem volt kéznél. 
Tíz évvel ezelőtt Monoron 
is akadt valaki, akinek még-
is megérte, hogy személyfu-
varozásra vállalkozzon, ma 
pedig már három cég autói 
is a helyi közönség rendel-
kezésére állnak a vasútállo-
más előtti téren. 
 Kovács Ferenccel meg-
esett már – válaszolta kér-

désünkre – hogy taxiba ült, 
miután leszállt a vonatról, 
mert épp szakadt az eső, 
és nem akart a Pozsonyi 
úti lakótelepig tartó úton 
gyaloglás közben bőrig ázni. 
Amúgy taxit csak hasonló 
szükség esetén venne igény-
be, de ilyesmi ritkán adódik 
az életében. Keveset van 
úton, nem hiányolja a helyi 
buszjáratot sem.
 Bonyhádi Pálné a há-
roméves unokáját vitte egy-
szer a rendelőintézetbe ta-
xival – tudtuk meg – mert 
kisgyerekkel olyan hosszú 
gyalogútra nem vállalkoz-
hatott, ugyanis a Békásban 
laknak. Ő maga nyáron a 
jó időben elvan a biciklijé-
vel, de ha úgy adódik, hogy 
rossz időben kell távolabb-
ra a városban mennie, in-
kább taxit hív.
 Szabó Erik sosem ült még 
taxiban – mesélte –, a város-
központban laknak, ahon-
nan könnyen elérhet min-

dent. Igaz, iskolába a telepre 
jár, a Szterényi szakközép-
iskolába, oda viszont elvi-
szi a Pest felé tartó távol-
sági busz.
 Godina Gábor a vasút-
állomásig naponta kigyalo-
gol, hiszen nincs messze a 
lakásától. A felesége bicikli-
vel jár ki a vonathoz, de ha 
nagyon rossz az idő, inkább 
taxit hív. Sőt akkor is taxi-
ért telefonálnak, ha a pin-
cehegyi buliba tartanak a 
baráti társasággal. Így a leg-
egyszerűbb és a legbiztonsá-
gosabb – adta tudtunkra.
 Matolcsi Károlyné viszont 
a biciklire esküszik: szerin-
te Monoron még mindig ez 
a közlekedési eszköz a leg-
jobb segítő a nagy távolsá-
gok leküzdésében. Igaz, a 
lánya, amikor nagy bőrön-
dökkel, csomagokkal utazik, 
nem biciklire pakol – tudtuk 
meg –, hanem magától ér-
tetődően taxit hív, s azzal 
megy a vasútállomásra.
 Solymosi Anikó kérdé-
sünkre adott válasza volt 
mind közül a legtömörebb: 
sosem hívott még taxit, a 
családnak ugyanis két autó 
is a rendelkezésére áll, így 
valamelyik mindig kéznél 
van, ha indulni kell valahová.
 Már éppen levontuk vol-
na a tanulságot, miszerint a 

monori közönség csak vész-
helyzetben, szükség esetén 
veszi igénybe a személy-
szállító szolgáltatást, ám 
a taxisok ennek ellenkező-
jéről számoltak be. Ők azt 
tapasztalják – mondták –, 
hogy a helyiek nagyon is szí-
vesen veszik igénybe a taxi-
kat. Törzsutasaik is akad-
nak már, akiket naponta 
fuvaroznak. Az i dő sebbek 
pedig gyakran felsóhajta-
nak, amikor beszállnak a 
kocsiba: „de jó, hogy ma-
guk vannak!” Nem hiányol-
ják a helyi buszközlekedést, 
hiszen némelyiküknek az is 
nehezére esne, hogy felká-
szálódjon a busz magas lép-
csőjén. A taxiba kényelme-
sen beülhetnek, és csak a 
kiskapu előtt kell kiszáll-
niuk. A kedvezményes, öt-
száz forintos helyi tarifák-
kal is igyekeznek kedvükre 
tenni.
 Amúgy a közönség vegyes 
– tudtuk meg. Idősek és fi-
atalok egyaránt taxiznak. 
Utóbbiak a bulik helyszí-
neire, s onnan hazatérőben 
is szívesen veszik igénybe a 
szolgáltatást, amelyről el le-
het mondani – állítják a ta-
xisok –, hogy tíz év alatt jól 
beépült már a kisváros éle-
tébe.

Koblencz Zsuzsanna

Hirdetés
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„Nyáron, jó 
időben el-

van a bicikli-
jével, de, ha 
úgy adódik, 
hogy rossz 
időben kell 
távolabb-
ra mennie 

a városban, 
inkább ta-

xit hív.”
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KATASZTRÓFAVÉDELEM
Önkénteseket toboroznak
Magyarország katasztrófavédelmi rendszere  
2012 januárjától több lépcsőben átalakul.

Felhívás a JAG volt diákjaihoz! 
November végén jelenik meg az iskolában 
1955–2012 között végzett nappali és leve-
lező tagozatos osztályok érettségi tablóit, 
csoportképeit bemutató Tablók Könyve.
 A szerkesztők kérik az iskola öregdiákja-
it, hogy segítsék a kötet megjelenését azzal, 
hogy a birtokukban lévő tablófotókat rövid 
időre az iskola rendelkezésére bocsátják.
 Keressük az alábbi osztályok tablóit. Le-
velező: 1963 A, B; 1964 B; 1965 A; 1968 
A; 1970 B; 1974 B; 1984; 1987; 1991; 1993; 
1998; 2000; 2003; 2004; 2006.
 Gépíró: 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 
1979; 1983; 1986; 1988; 1989; 1991.
 Ha birtokában van valamelyik tabló, 
vagy tud hollétéről, kérjük hívja Tamás-
ka Csilla könyvtárost a 06-29-412-428 
számon, vagy értesítse a kiadót a tablok@
tablok.hu  e-mail címen.
 Segítségét előre is köszönjük!

Hirdetés

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

 

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

november 14-én és 21-én 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó-tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

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

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

Hazánkat, településünket, otthonain-
kat veszélyeztető hatások (például 
szélsőséges időjárás kapcsán kiala-

kuló heves esőzések, villámlás, árvizek, stb.) 
elleni hatékonyabb védekezés indokolja ezt 
az átalakítást. Az új, hatékonyan működő 
katasztrófavédelmi rendszerhez szükséges 
az ön segítsége is!
 Keressük azokat az elsősorban monori la-
kóhellyel rendelkező önkéntes személyeket, 
akik vállalják a szolgálatot a Monor Város 
Települési Polgári Védelmi Szervezetben. Ki-
hívásnak tekintik a lakosság életének, anya-
gi javainak védelmét, valamint a települé-
sükön a védekezésben való részvételt. Azon 

személyek jelentkezését várjuk, akik mind 
fizikailag, mind szellemileg képesnek érzik 
magukat a veszélyeztető hatások elleni vé-
dekezésben felmerülő komoly igénybevéte-
lek leküzdésére. Különösen várjuk azok je-
lentkezését, akik speciális szakképzettséggel 
rendelkeznek ahhoz, hogy segítsék és támo-
gassák a beavatkozásokat. Jöjjön ön is és 
álljon készen Magyarország szolgálatában 
a biztonságért!
 Jelentkezni Burján Sándor közbiztonsá-
gi referensnél folyamatosan lehet a Monor 
Városi Polgármesteri Hivatalban (Monor, 
Kossuth Lajos utca 78-80., telefonszám: 
06-29/612-314).

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK
Cím: Monor, Kistói út 120.
Telefon: 06-29/415-176  
Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

Könyvtári programok 
November 6-án, kedden délután 3 órá-
tól Pavlyás István előadásának folytatá-
sa: Fantasztikum az irodalomban II. rész. 
 November 10-én 10 órától Kézműves 
szombat. Témák: Horgoljunk, vagy hímez-
zünk?; Virágok és termények az őszben! 
Aki horgolni szeretne, az hozzon magával 
horgolótűt!
 November 17-én 10 órától Mese szombat.

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

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

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

06-29/411-717  • www.monoriallatorvos.hu
www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.

Állatpatikával bővült
az Ady E. utcai állatorvosi rendelő!

Monor első, a betegségek megállapítá-
sában is segítséget nyújtó (diagnoszti-

záló) szakértői kézi állatpatikája.
Rendelőnk kézi gyógyszertárában  

a leghatásosabb szerekkel  
várjuk a gazdákat.

Mikrochip- 
beültetési akció 

Ady E. utcai  
rendelőnkben  

2012. októberétől!
Érdeklődni: a rendelő-
ben és honlapunkon.
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A könyv megszületésének története te-
hát Etén kezdődött, ahol a tanító úr a 
boltban, utcán, rendezvényeken gyűj-

tögetett anekdotákat, de gyakran feljárt a 
pincehegyre is. Ez utóbbi helyen annyi paj-
zán históriát hallott, hogy olykor maga is 
belepirult a jegyzetelésbe.
 Amikor 82 éves lett, úgy gondolta, kis 
könyv alakban kiadja az összegyűlt anya-
got, hadd emlékezzenek eleikre olyan derű-
vel a helyiek, mint amilyennel azok meg-
próbálták vidámabbá tenni a nekik jutott 
életsorsot. Kicsit ugyan tartott a sértődések-
től – mi lesz, ha valamelyik dédszülő nevét 
nem épp hízelgő kontextusban lesz kényte-
len felfedezni a ma élő rokon –, de sértődés 
szerencsére nem lett. Hanem inkább akko-
ra siker támadt, hogy bestsellerré vált a ta-
nító úr „Hogy vót’?” címet viselő könyve, s 
az első hatszáz példány után rögtön ki kel-
lett nyomtatni a második kiadást.
 Minderről először Koblencz Zsuzsától, egy 
országos hetilap korábbi Komárom-Eszter-
gom megyei tudósítójától, nem mellesleg a 
Monori Strázsa és a Régió újság egyik köz-
kedvelt szerzőjétől értesülhetett az, akit be-
avatott elképzelésébe. Abba, hogy talán még 
most sem késő idős monori borosgazdákat, 
pincetulajdonosokat megkérdezni arról, ne-
tán megőrizték-e néhány morzsáját a hajda-
ni időkben megesett történeteknek. Végül a 
Régió Lapkiadó támogatta elképzelését és 
meg is született a könyv anekdotákat tar-
talmazó fejezete. Mindeközben a Monori Bo-
rút Egyesület titkára, Kaltenecker Andrea 
is értesült a készülő könyvről, s némi egyez-
tetést követően felvetette, hogy ne csupán 
régi, hanem mai történetek is szerepeljenek 
a kiadványban. Így kerültek bele a strázsa-
hegy sorsát szívükön viselő civil szervezetek 
és a nagyobb vendégsereget vonzó pincék-
ről szóló fejezetek, illetve a Monori Pincefa-
luról az elmúlt években internetes és nyom-
tatott médiumokban megjelent cikkek is a 
készülő könyvbe.
 Mindez már több mint egy évvel ezelőtt 
történt, mert egy valami még nagyon hi-

MONORI PINCEFALU

Szíjj Elemér nyugalmazott tanító évekig egy kis füzettel járta az Ete 
nevű, hatszáz lelkes falut és feljegyezte azokat a mulatságos történeteket, 
amelyek közszájon forogtak. S hogy miért fontos ezt megemlíteni több év 
elteltével itt, Monoron? Mert végső soron neki köszönhető, hogy nemrégiben 
megjelent a Strázsahegyi anekdoták című, Monori Pincefaluról szóló könyv.

Strázsahegyi anekdoták

ányzott a könyv megjelenéséhez: a pénzügyi 
forrás, illetve az a szervezeti háttér, amely 
a könyv értékesítését támogatja. Erre egé-
szen idén nyárig várni kellett, amikor a vá-
rosközpont felújítása kapcsán ismét mini 
projektek támogatására írt ki pályázatot a 
Monori Városfejlesztő Kft. A Monori Lokál-
patrióta Egylet felvállalta a könyv elkészí-
tésének és terjesztésének lebonyolítását, így 
benyújtotta pályázatát, amelyen végül 295 
000 forintos támogatást nyert a könyvre. A 
támogatás feltétele azonban az volt, hogy az 
elkészült könyveket nem lehet értékesíteni. 
A lokálpatrióták ezért vállalták, hogy a vá-
ros civil szervezetei és intézményei között 
800 példányt kiosztanak az elkészült Strá-
zsahegyi Anekdotákból. Így aztán nagyon 
sok monorihoz eljutott a könyv, de koránt-
sem annyihoz, amekkora igény mutatkozott 
rá. Az egyesület ezért elhatározta, hogy el-
készíti a könyv második kiadását is, ame-
lyet – immár támogatás hiányában – 1900 
forintért kínál az érdeklődő közönségnek.
 Ez röviden a könyv megszületésének tör-
ténete, amely még így tömören leírva is épp 
oly kalandos volt, ahogy a benne lévő anek-
doták. Természetesen tudjuk, hogy nagyon 
sokan kimaradtak belőle, hiszen a közel ezer 
pincéhez több tízezer, sőt akár milliónyi tör-
ténet is tartozhat. Ők két dologgal vigasz-
talódhatnak: 
 Egyrészt a kiadvány csupán egyetlen – és 
koránt sem biztos, hogy a leghatékonyabb 
– eszköz a strázsahegyi mesék, történetek 
megörökítésére, amely végső soron a könyv 
megjelentetésének alapvető célja volt. Talán 
sokkal többet ér ennél, ha egy jó pohár bor 
mellett mindenki elmeséli családtagjainak, 
barátainak, azokat az anekdotákat, ame-
lyek vele vagy bármely ismerősével meges-
tek a Strázsahegyen. Az sem baj, ha végén 
nagyobbat szól az a csattanó, mint ahogy 
igazából megtörtént – így legalább biztosan 
rögzül a hallgatóság képzeletében: a Monori 
Pincefalu és a benne élő emberek Magyar-
ország, sőt talán az egész világ figyelmére 
érdemesek.

 Másrészt, a nagy érdeklődésre tekintet-
tel, a Monori Lokálpatrióta Egylet terve-
zi a harmadik, javított és kibővített kiadás 
megjelentetését is, amint a második kiadás 
400 példányát sikerült értékesíteniük. Erre 
előre láthatóan egy év múlva kerül sor és 
újabb anekdoták is helyet kaphatnak ben-
ne. Ha valaki a könyv elolvasása után úgy 
érzi, hogy az ő históriája is legalább olyan 
érdekes, mint az eddig megjelentek, fordul-
jon bizalommal Koblencz Zsuzsához (telefon: 
06-70/946-1447), aki minden bizonnyal ez-
úttal is készséges hallgatója és kiváló kró-
nikása lesz az elhangzottaknak.
 A lokálpatrióták pedig olyanok, ha valamit 
egyszer felvállalnak, azt nem tudják félgőz-
zel csinálni. Így aztán a könyv értékesítését 
is úgy szervezték meg, hogy szinte minden 
monori utcasarkon hozzá lehet jutni: A-K 
Diszkont (Kistói u. 124.), Somodi Szikvíz 
(Kistói u. 17.), Méhész Műszaki Vizsgaállo-
más (József Attila u. 108.), Paning Pékség 
(Ady E. u 19.), Terike vegyesbolt (Ady E. u. 
54.), Vigadó Étterem (Kossuth L. u. 65-67.), 
Balogh és Fiai Kft. (Halas u. 38.), Kende-
res könyvesbolt (Kossuth L. u. 65.), Piros 
2000 Kft. (Bajcsy Zs. u. 4.), Csöpike Cipő-
bolt (Bajcsy Zs. u. 2.), Kancsuka Fodrászat 
(Deák Ferenc u. 35.), Goods Market (Má-
tyás király u. 51.), Hédi fodrászüzlet (Kos-
suth Lajos u. 113/A), Csepp diszkont (Kistói 
u. 86/A), CBA Kenderes (Klapka u.), Kiss 
Optika (Piac tér 14.), Régió Lapkiadó (Kos-
suth L. u. 71/a), Homoksori Kft. (Kiss E. u. 
3.), Hasznos Holmik (Petőfi S. u. 6.).

Papp János

Hirdetés

Biztosításközvetítő irodánk 
ügyfélszolgálati  

munkatársat keres. 
Elvárásaink: számítógép felhasználói szintű 

ismerete, érettségi, jó megjelenés. 
A feladatot alkalmazotti jogviszonyban  

kell végezni.  
Elsősorban helyi lakosok önéletrajzát várjuk 

az alábbi email címre: 
vkalkusz@upcmail.hu  

2012. 02. 01-jétől a talajterhelési díj 
tízszeresére emelkedett (1 200 Ft/m3).

Számoljon utána, néhány hónapon 
belül megtérül a bekötés ára!

Házi szennyvízcsatorna szakszerű kivitelezését 
kedvező áron vállaljuk évtizedes tapasztalattal, 

garanciával, kézi és gépi erővel egyaránt.  
Cső és idomok árusítása nagyker áron!

Vladár Zoltán • 06-20/958-4148

Szennyvíz  
házi bekötés kivitelezése

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
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KÖZBIZTONSÁG
Monor nagykövetei
Múlt hónapban egy fontos esemény színesítette polgárőr 
egyesületünk mindennapjait. Ekkor került megrendezésre a 
Pest Megyei Polgárőr Közlekedésbiztonsági Verseny, melyen 
idén először az MPE is képviseltette magát két taggal.

Szabó László fiatalkora ellenére már két 
éve elkötelezett polgárőr, rengeteg szol-
gálatot vállal, Petrovics Attila sem ré-

gen polgárőr, de ő is nagyon komolyan ve-
szi vállalt feladatait. Így nem csoda, hogy a 
fiúk önként jelentkeztek a versenyre, be akar-
ták bizonyítani, hogy tudásuk, hozzáértésük, 
vezetéstechnikájuk felveszi a versenyt a me-
gyében induló polgárőrök tudásával. Elmen-
tek, versenyeztek, és nagy dicsőséggel tértek 
haza! Az elméleti feladatok a 2012-es KRESZ 
szabályaira, a polgárőr törvények ismeretére 
kérdeztek rá, majd gyakorlati tudásukról is 
számot kellett adniuk. Egy, a rendőrség ál-

tal is használt gyakorlópályán kellett külön-
féle vezetéstechnikai helyzeteket megoldani-
uk. Mindez olyan jól ment két társunknak, 
hogy összesítésben a két polgárőr csapatban 
hazahozta az aranyérmet, míg egyénileg Sza-
bó László 2. helyezett, Petrovics Attila pe-
dig 3. helyezett lett! Gratulálunk a nagysze-
rű teljesítményükhöz!
 Szabó László helyezésével továbbjutott az 
országos döntőbe is, ahová csapattársa kísé-
retében érkezett. Itt még komolyabb felada-
tok vártak rá. Az elméleti kérdések kibővül-
tek, a szlalompályán már vizes akadályokon 
is túl kellett jutnia. Az országos döntőből 

Hirdetés

Hirdetés

Monor város legnagyobb kínai üzlete
a legszélesebb kínálattal.

Nyitva tartás: H–P: 8–18, Szo: 8–13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ismét Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Monor Város Önkormányzatának képviselő-testülete idén is csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszerhez.

Pályázók köre: Az „A” típusú pályá-
zatra azok az önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendel-

kező, hátrányos szociális helyzetű pályázók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező mester-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat.
 A „B” típusú pályázatokra azok az ön-
kormányzat területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű (2012/2013. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvé-
telt még nem nyert, érettségizett) pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanév-
től kezdődően felsőoktatási intézményben 

teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.
 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szoci-
ális rászorultság alapján, és a tanulmányi 
eredményétől függetlenül történik.
 A pályázatok benyújtási határideje: 2012. 
november 23.

Változás a pályázás rendjében!
A pályázat beadásához az EPER-Bursa 
rendszerben pályázói regisztráció szüksé-
ges. Regisztrációt követően tölthetők fel 
a pályázati adatok a rendszerben. Eléré-
se: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
 A pályázati űrlapot a rendszerből ki-
nyomtatva és aláírva, mellékletekkel kell 
az önkormányzathoz benyújtani. (I. eme-
let 130. számú iroda.)
 A pályázathoz mellékelni kell a pályá-
zóval egy háztartásban élők havi nettó jö-
vedelmének igazolását, „A” típusú pályá-
zat esetén a tanulói jogviszony igazolását.
A regisztrációs és adatrögzítési folyamat 
részletes leírása a www.emet.gov.hu/bursa-
hungarica internetes oldalon olvasható.

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft+áfa-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 80 Ft/m2+áfa-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com

Épületek
energetikai
 tanúsítása

ugyan nem sikerült éremmel hazatérni, de re-
méljük, az idei nagyon szép eredmény után, 
jövőre ott is fel tudjuk venni a harcot a leg-
jobbakkal! Úgy gondoljuk, hogy a város la-
kossága is örülhet az eredménynek, és annak, 
hogy ilyen lelkes, elkötelezett fiatalok polgár-
őrként tenni akarnak Monor közbiztonságá-
nak javításáért.

Oberst Marietta 
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SZÍNHÁZ

A Jászai Mari Általános Iskolában szeptember 28-án mutatták be Illyés 
Gyula: Tűvé-tevők című vásári komédiáját. Azóta ott (október 18-ig) 1500-
an látták. Ez maga is kivételesnek számít egy Monor méretű kisváros 
esetében. De a teltházas nézőtereknél is fontosabbak azok az elragadtatott 
vélemények, amelyeket a nyilvános főpróba és a hat előadás után hallhattunk. 

Már tudják a siker titkát 

Novemberben még négyszer lépnek 
színpadra a darab előadói Gyömrőn 
(18-án, 23-án és 24-én kétszer), sőt 

a Nagyváradi Állami Színházba is meghí-
vást kaptak. Mi lehet e nagy siker titka?  
 Két gazdag – egy fukar és egy fösvény – 
család csetepatéja egy abszurdan eltúlzott 
értéknek tartott elveszett varrótű ürügyén; 
moliére-ien komikus téma. Sablonosnak tűn-
het – első hallásra –, hogy e falusi-paraszti 
környezetben játszódó bohózatba az író be-
leszőtte a buta, de gazdag fiúhoz kénysze-
rített, viszont a szegény legényhez vonzódó 
módos leány népmesei történetét. Aki csak 
az eredeti szöveget olvasta, az el sem képzel-
hette, hogy ez a színpadi megvalósítás – a 
javára váló kiegészítő részekkel, valamint a 
jellem- és helyzetkomikum sziporkázó, test-
re szabott humorötleteivel – mennyire tud-
ta gazdagítani az alaptéma sokszínűen ha-
tásos kibontását. 
 Patkós József iskolaigazgató előző (első 
itteni) rendezése – az adventi „Panov apó” – 
már sokak elismerését kiváltó, jó ajánlólevél 
volt. Most, a közönség vastaps-szavazatai 
alapján a legilletékesebbeket, a szereplőket 
kérdeztük meg. Azokat a színészeket, aki-
ket a rendező több különféle helyről verbu-
vált össze: két neves fővárosi színészt, négy 
gyakorlott félprofi gyömrőit, a színjátékban 
először vagy másodszor fellépő nyolc jászais 
pedagógust, illetve egy középiskolás leányt. 
Szerintük mi a siker titka?  
 Molnár Zsuzsa Jászai Mari-díjas színmű-
vész nem vidéki hakniként fogta fel főszere-
pét, hanem szívvel-lélekkel, a többieket is ma-
gával ragadó, izzó energiával játszotta végig 
az előadásokat, mint „Gazdáné/Fukariné”:  
– A titok egyrészt és elsősorban Patkós Jós-
kának a megvalósítás minden részletére ap-
rólékosan ügyelő felkészültsége. Itt úgy ér-
zem, hogy nem az egyéni kitüremkedés volt 
a fontos, hanem hogy mindenki tolja a szeke-
ret. Szeretet volt egymás iránt és nagy oda-
figyelés. Mindenki azt akarta, hogy ez egy 
jó előadás legyen. Én nagyon hiszek abban, 
hogy ennek van kohéziós ereje. A közönség 
nem csak rátette a pontot az i-re. Ahogy 
itt reagáltak, az elsöprő volt. Sokkal őszin-
tébbek a vidéki emberek a pestieknél, em-
patikusak, jószívűek.
 Pelsőczy László, a Nemzeti Kamara Szín-
ház örökös tagja, az István, a király című 
film egykori címszereplője kevés szövegű sze-
repéből kiváló gesztusjátékával teremtett em-
lékezetesen komikus figurát, mint „Gazda/
Fukari”: – Sikerült egy olyan darabot elő-
venni, amely az itteni közönség minden ré-
tegét is érintheti valamennyire. A megtalált 
színészek, akik között az itteni amatőröket 
is méltán nevezhetjük így, meg tudták va-

lósítani a rendezői elképzeléseket. A közön-
ség pedig olyan mértékben tiszta és nyitott 
volt az előadásokra, amilyet mi Budapesten 
csak kívánnánk, bármelyik szereplésünkre.
 Tölgyes Tamást ismerhetik a legtöbben 
Monoron a Gyömrő Színház meghívott-
jai közül, itteni munkássága folytán, mint 
„Örömapa/Fösvényesi”:  – Azonnal igent 
mondtam a felkérésre, és máskor is boldo-
gan jövök, ha Józsi hív; mert teljesen ha-
sonló rendezői  elképzeléseink igazolták ed-
digi munkámat is.
 Takács Gábor, sok gyömrői színpadi si-
ker egyik legfőbb részese, mint a szerelmes 
„Vargalegény”: – Remekül éreztem magam, 
várakozáson felül. A siker titka véleményem 
szerint az volt, hogy a csapatot sikerült jól 
összekovácsolnia a rendezőnek.
 Mihalusz Zoltán, akit Gyömrőn is a jel-
lemkomikum nagymestereként ismernek, a 
böszme „Vőlegény” nagy sikerű alakítója: – 
Teljesen átéltem figurámat. Állítom, hogy 
az egész színpadi jelenlétem alatt gyagyá-
nak éreztem magam…
 Fekete Tímea, aki nem csak Gyömrőn, 
de már a József Attila Színházban is ját-
szott,  szeretnivalóan kedves pöszeségével 
az itteni közönségnek is kedvencévé vált, 
mint „Kis szolgáló”.

 A monoriak közül Kovács Gyuláné (a pro-
fi szinten vérbő „Örömanya/ Fösvényesiné”), 
Técsi Nóra (az anyagi érdek kényszere helyett 
a szívére hallgató „Menyasszony”), Boldog 
Lászlóné (a remek jelmezű és sminkű „Vén-
asszony”), Kissné Oszkó Katalin (a plety-
kás „Julis”), dr. Kereszturi Imréné („Ma-
ris”), Burjánné Tóth Ildikó (a józanságra 
intő „Boris”), valamint Dobainé Oláh Éva 
(a derűsen érzelempárti „Szolgáló”) és a ter-
mészetesen tehetséges fiatal Solymosi Vik-
tória („Bözsi”) is ugyanolyan hiteles figurát 
alkottak, akárcsak Wohner István („Vőfély/
Kikiáltó”). Mindehhez nagyon autentikus 
hangulatot teremtett a Kalapos Folk Band 
élő népzenei közreműködése.
 Kovács Gyuláné – valamennyi monori 
nevében – arról beszélt, hogy költséges ma-
napság Pestre színházba jutni, a kultúrára 
viszont lenne igény. Ezért is jött sok néző. 
Örül, hogy így iskolájuk jó hírnevét is öreg-
bíthették, és annak is, hogy amatőrségükkel 
nem hátráltatták a profi színészek munká-
ját. Jókedvűen, élvezettel csinálták – mond-
ta –, megtiszteltetés volt, és a kihívás mel-
lett büszkeség. Örültek, hogy sikerült
 Ezt a produkciót mindenki magáénak érez-
hette. A sok kisebb-nagyobb egyéni támogatást 
nyújtók, a remek díszletet készítők, a népraj-
zilag is hiteles kellékeket kölcsönadók ugyan-
úgy, mint az elnyert pályázati pénz önkor-
mányzati odaítélői. Nem csupán azért, mert 
– a szüreti hangulatba illeszkedve – utalás tör-
tént itt a Strázsára, a Paplaposra, a Száraz-
hegyre és a Főszögre is; hanem mert a játszók 
olyan felszabadult jókedvet tudtak teremteni 
(az egykori vásári komédiák hangulatát fel-
idézve), ami igazán jólesett minden nézőnek.
 Biztosak lehetünk abban, hogy ha lát-
hatta volna a „Monori Színház”-nak ezt az 
előadását – az éppen 110 évvel ezelőtt szü-
letett – Illyés Gyula, ő is nagyon megtap-
solta volna.                                                                                                                                      

Bolcsó Gusztáv

Meghívás Nagyváradra
Szeptember 30-án, vasárnap este há-
rom romániai magyar politikus tett né-
hány órás villámlátogatást Monoron: 
Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei 
szervezetének ügyvezető elnöke, Cseke 
Attila, a román kormány utolsó ciklus-
beli egészségügyi minisztere, valamint 
Szabó Alex nagyváradi önkormányzati 
képviselő. Megtekintették a Jászai Mari 
Általános Iskola aulájában nagy sikerrel 
játszott Illyés Gyula Tűvé-tevők című 
vásári komédiáját, melyet – a még jelen 
lévő közönség előtt – meghívtak a 112 
évvel ezelőtt átadott s a közelmúltban 
3 millió eurós költségen felújított Nagy-
váradi (Szigligeti Ede) Állami Színház-
ba. A magas rangú határon túli ma-
gyar személyiségekből álló delegációt az 
előadás előtt köszöntötte, azt követően 
pedig kétórás eszmecserére fogadta Po-
gácsás Tibor polgármester, a Pest me-
gyei 7. számú választókörzet országgyű-
lési képviselője. A monori szerveződésű 
színdarab nagyváradi bemutatására – 
időpont egyeztetést követően – várha-
tóan no vember hónapban kerülhet sor.

Patkós József
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MARKET CENTRAL

Októberben ünnepli ötödik születésnapját a Market Central Ferihegy. Az ünnepi évben a park 
vezetése eddig is fergeteges akciókkal, új világmárkák üzletnyitásával és változatos programokkal 
kedveskedett a vásárlóknak, de a meglepetések sora a következő hónapokban tovább folytatódik. 

Évfordulók és megújulás a Mérleg havában

 Sikert ara-
tott Valkó Esz-
ter kvízjátéka és 
az Appril Pro-
ject fellépése

 Hamaro-
san új, letisz-
tult formatervű 
feliratok díszí-
tik a most még 
üresen álló to-
temoszlopot

A Market Central együtt 
ünnepelte születésnap-
ját a Müllerrel áruház-

zal, aki szintén 5 éve van 
Magyarországon. Első áru-
házát épp a Market Central 
Ferihegyen nyitotta, és az-
óta is a vásárlók egyik nagy 
kedvence.
 A napokban ünnepelte  10 
éves évfordulóját Magyaror-
szágon a C&A ruházati üz-
letlánc. A jubileumi akció 
keretében minden termék-
hez 25 százalékos kedvez-
ménnyel juthattak hozzá a 
vásárlók. 
 Hazánkban már 6 éve 
van jelen az Intersport áru-
ház, az évfordulót óriási ak-
ciókkal köszöntötte Ausztria 
legnagyobb és legsikeresebb 
sportkereskedelmi vállalata. 
Az áruház egyik cipőbeszál-
lítója ebből az alkalomból 
egy különleges géppel lepte 
meg a vendégeket a Market 
Centralon. Csak rá kellett 
állni a készülékre, amely ér-
zékelőivel letapogatta a vá-
sárlók lábát, majd a kiér-
tékelést követően minden 
érdeklődő pontos képet ka-
pott arról, hogy mely cipő 
illik leginkább a lábához, 
hosszú távon a legnagyobb 
kényelmet és komfortérzetet 
biztosítva számára. 

Remek buli volt

Október 13-án a Glamour-
napokkal egybekötött 
nagy szabású rendezvényen 
szó rakozhattak és nagy ked-
vezménnyel vásárolhattak a 
Market Central Ferihegyre 
látogatók. Óriási volt az ér-
deklődés, a parkolóra majd-
nem ki kellett tenni a meg-
telt táblát. 
 A szép időben a kicsiket 
alig lehetett elvonszolni az 
ugrálóvártól, és a nagyobbak 
is örömmel álltak sorba újra 
és újra, hogy menjenek még 
egy kört az ingyenes dodzse-
men. A televízióból és rá-
dióból ismert Valkó Eszter 
műsorvezető kvízműsorral 
szórakoztatta a nézelődőket, 
ahol Market Central bevá-
sárlótáskát, és az üzletek ál-

tal felajánlott nyereményeket 
lehetett hazavinni, melyek 
közül a Mayo Chix divatos 
ruháiért volt a legnagyobb a 
verseny. Hatalmas sikere volt 
a Csillag Születik tehetség-
kutató műsorban is feltűnt 
Appril Project tánccsoport 
rendhagyó divatbemutató-
jának is. Fergeteges tánc-
show keretében mutatták be 
a Charles Vögele, Intersport, 
Mayo Chix és C&A ruháit. 
Ha esetleg a reggeli rohanás-

ban a hölgyeknek nem lett 
volna ideje sminkelni, a dm 
drogériában nem csak taná-
csokat kaphattak az akciós 
sminkszerek mellé, hanem 
ingyenes sminket is.  
  
Folytatódnak az akciók!

Nem csak a születésnapi és 
a jubileumi akciókkal foly-
tatják az üzletek a csábítást 
a Market Centralon, a töb-
bi bolt is tartja a versenyt, 
még a Glamour hétvégén 
adott engedményeket is túl-
szárnyaló szezonközi aján-
latokkal. 
 A Charles Vögele 30 szá-
zalékos engedményt adott 
az elmúlt héten, a dm dro-
géria akciója pedig – ahol 
több mint 400 termék árát 
csökkentették – még nov-
ember 7-ig tart. De van-
nak olyan üzletek, például 
a KIK Textil, akik folyama-
tosan alacsony áron kínálják 
a termékeiket. Figyeljék az 
akciókat a honlapon (www.
marketcentral.hu), ugyan-
itt iratkozzanak fel hírleve-
lünkre, hogy időben érte-
süljenek az aktualitásokról, 
vagy kövessék az eseménye-
ket a Facebookon!

Eltűntek a Market 
Central feliratai 

Néhány napra megüresedett 
a Market Centralban talál-

ható üzleteket és márkákat 
hirdető totemoszlop felüle-
te, csak a táblák nélküli vá-
zat láthatták a vásárlók. A 
tavasszal felújított Fő téren 
már új feliratok csillognak, 
most pedig az épület többi 
homlokzatán található fel-
iratok is szép sorjában ki-
cserélődnek. Többen is fel-
tették a kérdést: vajon mi 
készül a Központban, mi-
ért tűntek el a feliratok? A 
választ a tulajdonos adta 
meg: a névtáblák megújí-
tása, a világító elemek kor-
szerűsítése zajlik a Market 
Centralban. A megfakult 
táblákat felújítják, ezzel egy-
séges megjelenést, rendezett, 
letisztult formavilágot köl-
csönöznek az épület külső 
megjelenésének. A Központ-
ban lévő márkákat és üzle-
teket ismertető hirdetőosz-
lopok pedig modern, hosszú 
élettartamú LED-es világí-
tást kapnak. Így nem csak 
jobb fényerővel rendelkeznek 
majd a feliratok, hanem a 
környezettudatos megoldás-
nak köszönhetően a fényfor-
rások energiafelhasználása 
is csökken. 
 Kísérje figyelemmel to-
vábbra is a Market Central 
Ferihegy eseményeit, hiszen 
novemberben is megannyi 
kedvezménnyel várja majd 
a vásárlókat a központ ve-
zetése.   

(x)
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Helytörténet

Hirdetés

November 5. 17 óra,  
Vigadó folyosógaléria
Közös nevező kiállítássorozat 
Hézső Ferenc  Munká-
csy-díjas festőművész ki-
állításának megnyitója 

November 10. 14 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek
Egyesületének összejövetele

November 11. 15 óra, Művelődési Ház
Máltai Szeretetszolgálat 
jótékonysági előadása 

November 21. Vigadó
Pest megyei ifjúsági hang-
versenybérlet 1. előadás,
Vujicsics együttes 

November 23. 18 óra,  
Vigadó díszterem
Fergeteges operettgála 
Oszvald Marikával

November 24. 18 óra, Művelődési Ház
Katalin-napi táncház
A Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület szervezésében

November 27. 16.30, Vigadó díszterem
Adventi kiállítás megnyitója

November 30., Művelődési Ház
Véradó ünnepség 

December 1., Vigadó étterem
Esküvő kiállítás

December 2., helyszín a honlapon!
Első adventi gyertya meggyújtása

December 3., Vigadó eme-
leti folyosógaléria
Közös nevező kiállítássorozat
Hanula Judit festőművész ki-
állításának megnyitója 

További információ, jegyrendelés a 
06-29/413-212-es telefonszámon, 
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen, 
vagy a www.vigadokft.hu honlapon.

2012. NOVEMBER

A Vigadó programjai

„A polgárosodás folyamata – különböző szinteken és mértékben – áthatotta 
a társadalmat, s azokat is megérintette, akik a peremére szorultak.” 
Írja dr. Gerő András professzor a Dualizmusok című könyvében.

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai XLVIII. 
Egyesületek, polgári körök

Ebben a folyamatban a 
monori emberek is ke-
resték helyüket, szere-

püket, s meg akarták érteni 
a civilizációs fejlődés kihí-
vásait. Ezek közé tartozott 
pl.: a népoktatás korszerűsí-
tése (az állami elemi és pol-
gári iskola megjelenése); a 
higiénés kultúra változása 
(növekedett az orvosok szá-
ma); az új technikai találmá-
nyok érvényesülése a közle-
kedésben (vasút, kerékpár, 
automobil), a hírközlésben 
(távíró és távbeszélő forga-
lom); a mezőgazdáság fejlő-
dése (vető- és cséplőgépek); 
a kisipar gépesítése (acetilén 
gázfejlesztés, gáz-, robbanó- 
és villanymotorok alkalma-
zása); az ipari üzemek elter-
jedése (Monoron új malmok 
épültek). A kispolgárrá, pa-
rasztpolgárrá válás lehetősé-
gei és kudarcai községünkben 
is válaszra vártak. A társa-
dalmi, valamint a gazdasági 
élet történései, gondjai újra 
és újra megfejtést igényeltek. 
Mindezek együtt követelték 
az életmód- és szemléletvál-
tozást a XIX. és a XX. szá-
zad fordulóján.
 A kereskedőknek, az ipa-
rosoknak, a tanítók, kisgaz-
dák egy részének a szellemi, 
kulturális és sportélet kitel-
jesedésében nem jutott hely 
az úri kaszinóban. Így az 
1900-as évek elején tovább 
bővült az egyesületek száma. 
1901. július 7-én megszüle-
tik a sportklub, első elnöke 

Gulyás János jogászhallga-
tó. Még ebben a hónapban 
a jogászok, hivatali dolgozók 
létrehozzák a monori közgaz-
dasági egyletet, hogy előse-
gítsék a káptalani birtok örök 
tulajdonul való megvásárlá-
sát a telkesgazdák részére. 
1902 májusában megalakult 
a kereskedők és kereskedő if-
jak egyesülete. Elnöke Bur-
ján Béla lett, akinek boltja 
a mai Bajcsy-Zs. utca sar-
kán volt. Ez év decemberé-
ben újjászerveződött az ipa-
ros olvasókör az ipartestület 
kebelében. Elnöknek Miko-
la Lajost, alelnöknek Oláh 
Gyulát és Rendek Sándort 
választották meg.
 Feltehetően többeket iz-
gattak a jelenkor történései, 
mert a kiteljesedett polgári 
kör 1905. december 3-án tar-
totta megújuló alakuló ülését, 
ahol jóváhagyta aktualizált 
alapszabályát. E rendezvé-
nyen az egyesület már 200 
taggal büszkélkedett. Ünne-
pélyes rendezvényét társas 
vacsorával erősítette meg, 
ahol a házi dalárdája is fel-
lépett, Ruttkay Győző hatá-
sos szavalata mellett. Néhány 
nap múlva, december 10-én a 
tisztújító közgyűlés Molnár 
Sándort választotta meg el-
nöknek (a Monorkerületi La-
pok főszerkesztőjét és tulaj-
donosát), és Bobory Zoltán 
nyerte el a jegyzői tisztséget. 
A kör szellemi életét gazda-
gítva dr. Dabasi Ödön járá-
si orvos mintegy 70 kötetet 

kitevő kis könyvtárt adomá-
nyozott a közösségnek. A pol-
gári kör üzletvezetője – a ta-
gok és azok családtagjainak 
szórakoztatása érdekében – 
1906-ban gramofont vásá-
rolt. A hanglemezeken a leg-
híresebb fővárosi művészek 
és zenekarok, valamint da-
lárdák műsorait hallgathat-
ták. A rendezvényeken elő-
adások, felolvasások, viták, 
értelmező beszélgetések és 
szórakoztató műsorok közül 
válogathattak az érdeklődők.
 1908 novemberében a pol-
gári kör a nagyvendéglőben 
lévő székhelyét a Dutsch Ig-
nác cukrászdájának szépen 
berendezett tágas helyisé-
gébe helyezte át (Petőfi u. 
10). Egyúttal tervbe vette 
az elmúlt évben annyira jól 
sikerült szabad líceumi elő-
adások felújítását. 1911 feb-
ruárjában azonban már gon-
dok jelentkeztek. Az Oláh 
Dezső elnök (a polgári isko-
la igazgatója) által összehí-
vott gyűlésen alig egy páran 
jelentek meg. Ezt követően 
a kör megszűnt.
 1913. április 6-án a Baj-
kai-féle házban (ma az Ady 
u. 85. és Damjanich u. sa-
rok) ugyancsak Polgári kör 
név alatt társaskört alakítot-
tak az újtelepi lakók. Célja – 
a tagok szórakozási alkalma 
mellett – Újtelep haladási és 
fejlődési folyamatának elő-
mozdítása. A körnek ekkor 
100 tagja volt. 1914. június 
28-án rendkívüli közgyűlés-
re került sor. Kacsó István 
elnök egészségi okok miatt 
lemondott, helyette Vénin-
ger Antalt választották meg, 
alelnök pedig Lányi József 
lett. Ebben az időben a kört 
az újtelepi utcák rendezése 
és a Monor község elöljáró-
ságával történő együttmű-
ködés foglalkoztatta.
 Forrás: Monorkerületi 
Lapok 1901–1914; Közér-
dek 1914–1932; Gerő And-
rás: Dualizmusok. Bp., 2010.

Dr. Dobos György, a hely-
történeti kör elnöke Az újtelepi körben, 1927. július
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Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig

Az olcsó  
cipők boltja! 

Új téli áru érkezett!
Női boka csizma 2 pár 3000 Ft. 
Hosszú szárú csizma  
1500 Ft–3000 Ft. 
Női, férfi, gyermek őszi, téli  
cipők, csizmák, bakancsok.

RIXI

Akció! 

Monor, Kiss Ernő u. 3. 

Az Olcsó 
cipők boltja! 
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itthon vagyunk, 
értéket teremtünk

www.patriatakarek.hu

NYERŐ SZÁMOK!
Fix éves kamat és eBkm*:

AKCIÓS BETÉTLEKÖTÉS
 Futamidő: 5 hónap
 Fix éves kamat és EBKM*: egy futamidőre szóló 7,77%
  Lekötési időtartam: 2012. október 17-től visszavonásig, 
de legkésőbb 2012. november 7-ig

 Feltétel: fizetési számla megléte, új forrás**
*Fix éves kamat és EBKM: 7,77%. Az éves kamatláb értéke megegyezik az EBKM mértékével. Az akciós kamat kizárólag az új for-
rásokra érvényes. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fizetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. A betét 
lejáratát követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fizetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell 
adni. Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás esetén a kamat 0,00%. 
Kamatadó fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%. Az adót a takarékszövetkezet vonja 
le és fizeti be. Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókhálózatában, papír alapon adható. Az ajánlat 2012. október 
17-től visszavonásig, de legkésőbb 2012. november 7-ig él.
**Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti számlájának 2012. szeptember 30-i egyenlegéhez képesti növekményt az 
akciós számlalekötés napjához viszonyítva.

Futamidő: 5 hónap

ABONY, ALBERTIRSA, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., CEGLÉD, 
CEGLÉDBERCEL, CSEMŐ, CSÖMÖR, DÁNSZENTMIKLÓS, ECSER, GOMBA, 
GÖDÖLLŐ, GYÖMRŐ, ISASZEG, JÁSZKARAJENŐ, KISTARCSA, KOCSÉR, 
MAGLÓD, MENDE, MONOR, NAGYKŐRÖS, NAGYTARCSA, NYÁREGYHÁZA, 
NYÁRSAPÁTI, SÜLYSÁP, TÁPIÓBICSKE, PÁND, PÉCEL, PILIS, TÖRTEL, 
TÁPIÓSÁG, TÁPIÓSZENTMÁRTON, ÚRI, ÜLLŐ, VASAD, VECSÉS

MONOR

KISS OPTIKA

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

Szemorvosi 

vizsgálat! 

Részletek az üzletben!

Computeres szemvizsgálat,  
kontaktlencse illesztése és rendelése
Szemüveghez és kontaktlencséhez  
kapcsolódó tartozékok széles választékban,  
szemüvegkészítés, -javítás  
megvárható.

Szemüvegkeret 

akció! 

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

      Szép kártya és Ticket 

utalvány elfogadóhely.

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt keresse fel üzletünket!

Az ön igényeinek legjobban megfelelő árucikket  

24-48 órán belül a legjobb áron beszerezzük  

és garantáljuk, hogy máshol ezt a terméket  

nem tudja olcsóbban megvásárolni. 

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

Takarítson meg pénzt!

Zárjavítás-
szerelés 
helyszínen, azonnali  
kiszállással! 
Tel.: 06-30/415-3682

Víz-, gáz- és 
központifűtés- 
szerelés  rövid 

határidővel 
Tel.: 06-30/415-3682  

CITY DROGÉRIAValami van... de... ez az igazi!
Köröm-, arc-, test- és hajápolásban a city a professzionális terméKeK üzlete!

Monor, Forrás u. 10.    Tel.: 06-29/611-180
Kövesd figyelemmel facebooK akcióinkat!

használtruházat
monor, piac tér 15.
tel.: 06-29/413-987

november 7-én teljes árucsere
nov. 07-től nov. 13-ig női nadrágokra
nov. 14-től nov. 20-ig férfi zakókra
nov. 21-től nov. 27-ig gyerekkabátokra
nov. 28-tól dec. 4-ig gyerekjátékokra

minden hétfőn és kedden 15% kedvezmény!

10%

2012 novemberben minden...
hétfőn: secret stift: 699 ft  550 Ft • Kjmn foly. szappan 1l: 550 Ft 444 ft 

carefree t. betét 18 db: 295 ft 225 Ft • Dove felce azzura 750 ml habf.: 950 Ft 799 ft
liserine 500 ml szájvíz: 1150 ft 799 Ft • bizsu nyaklánc, fülbevaló: -30%

kedden: rexona 150 ml deo: 599 ft  444 Ft • Palmolive szappan 90g: 145 Ft 111 ft
evolution hajfesték: 3-at fizet, 4-et vihet • Kallos (kék) hajf.: 3-at fizet, 4-et vihet
Playboy set (deo+tus): 1575 Ft 1250 Ft • Gilette set (tus+deo): 1250 Ft 1111 ft

szerdán: Schauma 400 ml sampon: 599 Ft 399 Ft • Gilette 100 ml edt: 1450 Ft 999 ft
bizsu gyűrű, kartkötő: -30% • Dosia 3l mosógél: 1575 Ft 1190 ft
Gogo 125 ml kézkrém: 299 Ft 155 Ft • tincses műszempilla: 799 Ft 555 ft

csütörtökön: brut stift: 699 ft 550 Ft • dauersapka (zuhanysapka): 299 Ft 199 ft
Kallos 275 ml pakolás: 299 Ft 215 Ft • Nivea q10 125 ml testápoló. 499 Ft 299 ft
solingen kombi körömolló: 2590 ft 1990 Ft • Ped-man bőrolló: 1950 Ft 1350 ft

pénteken: ef-es hullámcsat 20 db: 295 ft 175 Ft • Adidas deo: 150 ml 650 Ft 499 ft
New brand 100 ml illatutánzatok (Paco rabenne, Chanel, Boss stb.): 1750 Ft 999 ft
Körömmatrica: 399 ft 199 Ft • Sanex 600 ml tusfürdő: 750 Ft 575 ft

szombaton: milka csoki: 250 ft 199 Ft •  Palette (lila dobozos) hajfesték: 699 Ft 575 ft
Vanessa 32 t. WC papir: 1690 Ft 1275 Ft (40 Ft/t.) • Bonux mosópor: 2 kg 1100 Ft 950 ft  
silan 2 l öblíítő: 950 ft 799 Ft • Minden női parfűmből -20% 
5000 Ft-os ajándékutalvány vásárlás esetén 1 db 500 Ft-os fürdőgolyó  
a mi ajándékunk önnek, amit a City Drogériában (Monor, Forrás u. 10.)  
és az Angex használtruházatban (Monor, Piactér 15.) vásárolhat le.
Egyéb forgalmazott professzionális termékeink: Kallos, Silky, Subrina, Jvj, Henna, 
Yellow, Alfaparf, Lisap, Londa, Wella, Crystal, Moyra, Yamuna, dr Kelen, Alveola.
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Sport

STREETBALL
Legsportosabb iskola
A képviselő-testület oktatással és sporttal foglalkozó bizottsága 
az idei tanévben is úgy döntött, hogy meghirdeti az immár 
hagyományos versengést az általános iskolák között, mely a 
Monor város legsportosabb iskolája cím elnyeréséért folyik.

Hirdetés

Az előző évekhez képest annyi változás 
történt, hogy a verseny egyes fordu-
lóinak megszervezését most az isko-

lák vállalták magukra. Így a vetélkedőso-
rozat első rendezvényét, az iskolák közötti 
streetballversenyt szeptember 21-én a Kos-
suth Lajos Általános Iskola bonyolította le.
 Széleskörű társadalmi összefogásnak kö-
szönhetően a versenyre érkező gyerekeket 
megújult kosárlabda pályák fogadták a városi 
sporttelepen. Köszönet ezért a segítőknek és 
támogatóknak: Kampfl Márknak, Klenczner 
Gergelynek, Kirnbauer Ernőnek, Szigetvári 
Mónikának, a Homoksori festékboltnak, a Fa-
gyöngy üzletháznak, a Kossuth iskola igazga-
tóságának és karbantartóinak, valamint a fel-
újítás megszervezésében oroszlánrészt vállaló 
Marunák Katalinnak és Csuba Attilának.
 Az iskolák közötti streetballversenyen a négy 
általános iskolából 232 tanuló 58 csapatban 
mérte össze játéktudását. A hosszúra nyúlt 
délutánon három korcsoportban összesen 75 
mérkőzésen sikerült eldönteni, hogy kik a leg-
ügyesebb kosárlabdások a város iskoláiban.
 A verseny lebonyolításában a Kossuth iskola 
nevelőin túl önkéntesek is segítettek. Köszö-
net a játékvezetőknek, akik az idősebb kor-

osztályokban szereplő monori kosarasok vol-
tak: László Ágnes, Czibula Károly, Kárpáti 
Csaba, Kovács László, Kovács Péter, Venc-
zel Gergő; illetve a jegyzőkönyveket vezető 
fiataloknak: Csuba Attila tanítványainak, a 
Monori Kosársuli játékosainak.
 Végül álljanak itt a városi streetballver-
seny eredményei:
 II. korcsoport (3-4. osztályosok): Lányok: 1. 
hely: Túri Eszter, Halápi Martina, Molnár 
Flóra, Újvári Krisztina (Ady Úti Általános 
Iskola), 2. hely: Bárány Éva, Berzéti Luca, 
Szundi Boglárka, Vörösmarthy Vanessza 
(Kossuth Lajos Általános Iskola), 3. hely: Si-
pos Csenge, Pintyi Gabriella, Szöllösy Anna, 
Lendvay Beáta (Ady Úti Általános Iskola).
 Fiúk: 1. hely: Lendér Ferenc Soma, Lendér 
Lénárd Ákos, Schweier Ádám, Kovács Ger-
gő (Kossuth Lajos Általános Iskola), 2. hely: 
Varga Roland, Gombár Dominik, Matolcsi 
Ádám, Forró Ádám (Kossuth Lajos Általános 
Iskola). 3. hely: Fényes András, Horváth Ben-
degúz, Fábián Gergő, Freiberg Szebasztián 
(Ady Úti Általános Iskola).
 III. korcsoport (5-6. osztályosok): Lányok: 
1. hely: Trikkal Anna, Balázs Hanna, Lend-
vai Janka, Lovas Rebeka (Nemzetőr Álta-

lános Iskola), 2. hely: Misuth Luca, Peczek 
Edina, Varga Boglárka, Fazekas Lili (Ady 
Úti Általános Iskola), 3. hely: Belcsik Kati-
ca, Omoregie Efosa, Rizmayer Henrietta, 
Rizmayer Adrienn (Jászai Mari Általános 
Iskola).
 Fiúk: 1hely: Gernács Bence, Kisturi Balázs, 
Földi Roland, Ferenczi László (Ady Úti Álta-
lános Iskola), 2. hely: Zabó Bence, Bara Ger-
gő, Bajkai Máté, Csizmadia Sándor (Nemzet-
őr Általános Iskola), 3. hely: Kovács Levente, 
Somodi János, Csonka Dániel, Pásztor Mik-
lós (Jászai Mari Általános Iskola).
 IV. korcsoport (7-8. osztályosok). Lányok: 
1. hely: Szvitek Barbara, Köffer Mendi, Pén-
zes Barbara (Nemzetőr Általános Iskola), 2. 
hely: Lendér Lilla, Szép Kunigunda, Beke 
Enikő (Nemzetőr Általános Iskola). 3. hely: 
Juhász Krisztina, Makara Viktória, Róth 
Barbara (Kossuth Lajos Általános Iskola).
 Fiúk: 1. hely: Király Dávid, Fábián Dáni-
el, Lázár Levente, Tóth Ádám (Ady Úti Ál-
talános Iskola), 2. hely: Veres Gergő, Nagy 
Richárd, Lendér Armand (Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola), 3. hely: Szabó Dénes, Szűcs 
Dávid, Demeter Mátyás, Pocsai Bence (Ady 
Úti Általános Iskola)
 A városi streetballversenyen elért helyezések 
összesített pontszáma alapján a Monor város 
legsportosabb iskolája versenysorozat állása 
az első forduló után: 1. hely: Ady Úti Általá-
nos Iskola (49 pont), 2. hely: Kossuth Lajos 
Általános Iskola (41 pont), 3. hely: Nemzet-
őr Általános Iskola (25 pont), 4. hely: Jászai 
Mari Általános Iskola (11 pont).

Marunák Ferenc

laminált 
padló 
7 mm-es  
AC3/31-es 

 2200 Monor, 
Móricz Zsigmond utca 45. 

(a vasútállomás mellett)
Telefon: 

06-29/417-662
 Nyitva tartás: 

H-P: 09-18, SZoMbaT: 08-13 Megnyitottunk!
1490 
 Ft/m2-től

A magyar kosárlabdázás 100. (a Nemzetkö-
zi Kosárlabda Szövetség 80. és a hazai ut-
cai kosárlabda 20.) évfordulója alkalmából 
– szeptember 22-én, ami ezentúl a Magyar 
Kosárlabda Napja lesz – egész napos ren-
dezvény tartottak a városligeti műjégpályán. 
Az ennek kertében rendezett ünnepi ülésen 
elismerésben részesítették e terület jelentős 
személyiségeit, így többek között 60-ról 100 
főre bővítették e sportág halhatatlanjainak 
névsorát, és életműdíjakat is kiosztottak. 
 A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövet-

Kosaras elismerés ségének Emlékérmét Pest 
megyéből egyedül Zátrok 
Károly – a monori József 
Attila Gimnázium és Szak-
középiskola tanára – kap-
ta meg. Ő az MSE kosár-
labda férfi utánpótlás és 
felnőtt szakágában (1969 

óta végzett) szervező-nevelő munkájáért ér-
demelte ki e megtiszteltetést. Iskolájában 
még jelenleg is vezet edzéseket. Több ciklus 
óta a Pest Megyei Kosárlabda Szövetség el-
nökségi tagja, illetve – szakreferensként – e 
sportág középiskolai diákolimpiai versenye-
inek koordinátora. BG

Őszi úszóversenyek
Október 6-án  Pécs adott otthont a baranyai 
meghívásos Delfin-kupa úszóversenynek. A 
Monori SE úszóit Kovács Patrik (3 arany, 
1 ezüst) és Siklósi Lilla (2 bronz) képviselte. 
 Rákövetkező versenyünk a Százhalombat-
tán megrendezésre kerülő Matrica Kupa Nem-
zetközi Rövidpályás Úszóverseny volt. A Mo-
nori SE úszócsapata 5 fővel állt rajthoz ezen 
a rangos versenyen és 5 érmet szereztünk.
 Eredmények: Ponyi Patrik 2 arany, 1 
ezüst, Kovács Patrik, 1 bronz, Vargha Vi-
rág 1 bronz.
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Eladó Monoron a Strázsahegy Kékfran-
kos dűlőjében jól megközelíthető, 1961 
m2-es panorámás telek. Érdeklődni a 06-
20/226-3497-es telefonszámon lehet. 

Jó állapotban lévő 28-as női kerékpár el-
adó 6000 Ft-ért. Tel.: 06-30/426-7675 

100 m2-es üzlethelyiség és a tetőtérben 
lévő 70 nm-es lakás eladó Monoron. 
Érdeklődni: 06-20/824-8823 

Dohányzásleszoktatás 
biorezonanciával Monoron a piactéren, 
a Natura boltban. Érdeklődjön szemé-
lyesen a helyszínen! 

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyog-
háló stb. szerelése, javítása olcsón, 
gyorsan, megbízhatóan, garanciával. 
Kotyinszki Tibor. Tel.: 06-30/850-2161 

Skoda Octavia 1,9 TDI Elegance 
Kombi, fehér, (110 Le), évj: 2002. 03.
rendszeresen szervizelt,  415 e Km-el, 
vonóhoroggal, téli-nyári
garnitúrákkal. Irányár: 1,19 M Ft. 
Tel: 06-30/6055-611

Tűzifa eladó! Akác guriga 2600 Ft/q, 
tölgy, bükk 2300 Ft/q, 1 méteres rönk 
2150 Ft/q, hasítás 200 Ft/q, 20q-tól a ki-
szállítás ingyenes. Tel.: 06-20/343-1067 

Zálogjegyet és aranyat veszek magas 
áron! Tel.: 06-30/587-8697 

Budapesten a XVII. kerületben R.hegy 
és R.kert között, közel a lakott területhez, 
két útra nyíló 0,1 hektáros szántó eladó. 
Péteriben lévő földterületre cserélhető 
egyeztetéssel. Irányár: 3,5 millió Ft. 
Érd.: 06-70/418-2558 

Eladó Fuji Finepix S5700 tipusú digitá-
lis fényképezőgép. A gép keveset hasz-
nált, állapota újszerű. 7,1 megapixel, 10x 
optikai zoom, videofelvétel, stb. Adok 
hozzá egy Olympus xd kártyát illetve egy 
lowepro válltáskát. Ár: 29 900 Ft. 
Tel.: 06-20/326-6487

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Szervokormány, 
légzsák, vonóhorog, 130 000 km. Kitűnő 
állapot, kedvező fogyasztás. 
Ára: 630 000 Ft. Tel.: 06-20/5-934-534

Apróhirdetés

Ajánló

Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. ( Vigadó I. em.)
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

Novemberi
akció!  
A készlet erejéig.

Minőségi 
borok, 

whiskyk, 
likőrök, 

pálinkák 
nagy 

választéka!

Tel.: 06-30/633-9821
Nyitva: Hétfőtől péntekig: 7.30–18.00
szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárvaAK

Borsodi  0,55 l   159 Ft
Aranyászok ü. 0,5 l  #/10# 149 Ft   /  145 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.   155 Ft
Soproni  0,5 l dob.    169 Ft
Königsburg 4% 0,5 l dob.   119 Ft
Brell 4% 0,5 l dob.   109 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.   149 Ft
HB sör  0,5 l dob.   149 Ft
Frostenburg sör   102 Ft
Prince sör dob. 0,5 l /# 119 Ft   /  109 Ft
Pincemester félédes fehérbor 2 l/# 419 Ft   /  389 Ft
Rauch Ice tea őszi, citrom 1,5 l   219 Ft
Nestea 1,5 l   249 Ft
Piroska szörp 0,7 l   399 Ft-tól
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   95 Ft
Aquarius ásványvíz 1,5 l.   42 Ft
Apenta málna 1,5 l    149 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l   299 Ft
Coca Cola 0,33 l dob. #   105 Ft
Bomba 0,25 l dob.   119 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.   129 Ft
Hell energiaital 0,5 l pet.   169 Ft
Hell energiaital 0,35 l dob.   139 Ft
Julius konyak 0,7 l   1190 Ft
Jägermeister 1/1 l   3990 Ft

Megnyitottunk!

Ariel 4,75 l   2390 Ft
Ariel 10 kg   4990 Ft
Quick Star mosópor   1190 Ft
Silan 1 l   429 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft
Coccolino 4 l   1690 Ft
Karaván kávé 250 g   399 Ft
Paloma kávé 250 g   359 Ft
D. E. Omnia 250 g   599 Ft
Tchibo 1 kg   1690 Ft
Tchibo 250 g    1 db / 18 db-tól  379 Ft / 369 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db / 18 db-tól  389 Ft / 369 Ft
Bravos 3 in 1   279 Ft
Amigos kávé 250 g   279 Ft
Kristálycukor 1 kg   269 Ft
Kunsági liszt 1 kg   139 Ft
Sunol étolaj 1 l   429 Ft
Rizs 1 kg   199 Ft
Terra gyorsrizs 2x125 g   75 Ft
Euromilk tej UHT   149 Ft
Lina tejszínhab spray 250 ml   239 Ft
Milka csoki 300 g   599 Ft-tól
Milka csoki 100 g   189 Ft-tól
Simba macskakonzerv 400 g   99 Ft
Milario kutyatáp 10 kg       1490 Ft
Milario kutyatáp 3 kg   499 Ft
Simba kutyakonzerv 1300 g#   219 Ft
Gazdi kutyaszalámi 1 kg/# 179 Ft / 169 Ft# jel = karton, rekesz

Gumi és felni
szerviz és kereskedés

www.gumiszervizmonor.hu

Vladár Miklós és Társa Kft.
2200 Monor, Mátyás K. u. 9.

Tel.: 06-29/410-595

Téligumi akció! 20%
20%

25%
30%Komplett szerelés 

már 1000 Ft-tól.

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

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

820 Ft-tól ingyenes szállítással

Ne várjon karácsonyig! Tisztíttassa szőnyegeit 
már 820 Ft/m2-től háztól házig szállítással!
Függönytisztítás reklámáron!



Megunta régi arany ékszereit?  
Hozza el hozzánk, mi a legmagasabb  
napi áron beszámítjuk: 14K /  7 400 Ft/gr
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 5 600 Ft/gr

Arany ékszer  -10%
Ezüst ékszer -40%

Az akciók  
nem vonhatók össze,  
és a napi  árváltoztatás  
jogát fenntartjuk.

Swarovski ékszerek

Megérkeztek  
az új 

márkájú órák! 
Aranytartalék

ötvöS-
ékSzeréSz

Monor 4-es főút 
Tescoban

Őszi 
árzuhanás!

További információ: 
06-29/572-782, 
06-30/9962-469

A Belvárosi sétá-
nyon, forgalmas 
helyen üzlethelyi-
ségek kiadók!

47 m2

közvetlenül 
a UPC ügy-
félszolgálata 
mellett!

107 m2

hatalmas
kirakattal 
a Németh 
Ágoston
utcára


