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Év végi hajrá  
a városházán

3. oldal

Új kihívások  
előtt a város

8. oldal

Túl a finálén, 
 elköszönnek az Őszirózsák 

16. oldal

Világrekord-repülés  
Mátyásföld–Monor között

18. oldal

December 2. 16.00
OTP előtti tér

Első adventi gyertya 
meggyújtása

Közreműködik a református, 
a katolikus, az evangélikus 

és a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: 

Dr. Csáki Tibor 
Gyertyát meggyújtja: 

Pogácsás Tibor polgármester

December 9. 16.00
OTP előtti tér

Második adventi gyertya 
meggyújtása

Közreműködik a református Deo Volente 
kórus.  Köszöntőt mond: Schaller Tamás és 

Vladár István

December 6. 14.00–18.00 
Spar parkolótól      Mikulás-vonat

December 14. 18.00 
Vigadó díszterem

Hagyományos karácsonyi 
hangverseny

A MÁV Szimfonikus Zenekar és 
a Forrás kórus karácsonyi koncertje.

December 15.  14.00  
Evangélikus egyház közösségi terem

Karácsonyi játszóház

December 16. 16.00 – OTP előtti tér
Harmadik adventi gyertya 

meggyújtása 
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Városközpont átadása
Közreműködik a baptista egyház kórusa
Köszöntőt mond: Seres Győző
A központot átadja: Pogácsás Tibor polgármester 

December 22. 16.00  – Szent István tér
Városi karácsonyi ünnepség
Az ünnepi hangulatról a katolikus egyház 
egyházközössége élő betlehemmel, forralt borral, 
teával és zsíros kenyérrel gondoskodik. 

December 23. 16.00 – OTP előtti tér
Negyedik adventi gyertya 
meggyújtása
Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
Köszöntőt mond: Selmeczi Lajos

December 23. 17.00 
Református nagytemplom
Jótékonysági karácsonyi hangverseny

December 24. 16.00
Pásztorjáték a római 
katolikus templomban

Karácsonyi istentisztelet
az evangélikus templomban

Karácsonyi istentisztelet 
a református nagytemplomban

Gyermekkarácsony
 a református kistemplomban

2012. december 24. 24.00
Éjféli szentmise a római katolikus 
templomban
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Akciós árak december 3-tól 15-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

A monori lakosság részére is vállalunk kiszállítást  
30 kg fölötti rendelés esetén.

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
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Év végi hajrá a városházán
Önkormányzati hírek

A november 15-i soros képviselő-testületi ülésre már úgy jöttek el 
a képviselők, hogy tudták, novemberben még egyszer találkozniuk 
kell a jövő évi költségvetés miatt. Így mindössze 20 napirendi pont 
tárgyalását tervezték, ennek ellenére mégis hosszúra nyúlt az ülés. 

„Kiemelte, 
hogy minden 
szociális fe-

ladat fontos, 
de amikor 13 
ember ellátá-

sáért 8 em-
bert kell fi-
zetni, akkor 
alaposan át 
kell gondol-
ni, hogy ezt 
megenged-

heti-e magá-
nak a város.”

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.

Az ülés szokás szerint 
az interpellációkkal 
kezdődött. Elsőként 

Husz Enikő Judit tolmá-
csolta a „Csipkebogyó” Pati-
ka tulajdonosainak kérelmét. 
A cég a kieső jövedelme mi-
att kompenzációt kért a vá-
rostól, mert véleményük sze-
rint a nemrégiben megnyílt 
új gyógyszertár, valamint a 
városközpontban folyó építé-
si munkák hátrányosan érin-
tették a működésüket. Amit 
gazdasági vállalkozásként le-
hetett azt megtették, próbál-
ták racionalizálni a munka-
vállalók számát. 
 Lendvay Endre szintén 
a városépítéssel összefüg-
gő kérést tolmácsolt. Ahogy 
korábban is felvetette, az 
építkezés során keletkezett 
hulladékból bizonyos utcá-
kat, név szerint a Honvéd, 
a Bercsényi és a Nagydió-
fa utca közötti kis szakaszt 
lehetne a bontással kikerült 
anyaggal, esetleg szilárd 
burkolattal ellátni, nagyjá-
ból járhatóvá tenni. Maga 
is tapasztalta, hogy a vál-
lalkozók tehergépkocsikkal 
hordták el a mart aszfaltot, 
illetve egyéb köveket. 
 A másik, ami foglalkoz-
tatja a lakosságot, és ami-
vel megkeresték, hogy a nem 
is oly régen sok pénzen le-
rakott térköveket most fel-
szedték, ugyanakkor látha-
tóan sehol nem helyezték le 
őket. Mi lesz ezeknek a tér-
köveknek a sorsa? 
 Pogácsás Tibor polgár-
mester válaszában elmond-
ta, hogy Husz Enikő Judit 
képviselő asszony interpel-
lációjában szereplő kérelem 
szerepel a napirendi pontok 
között, ekkor térnek visz-
sza rá. 

 Az útépítéssel kapcsolat-
ban tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy a város útjainak 
mindössze 8-10 százaléka 
nincs leaszfaltozva. A kép-
viselő-testület dönthet arról, 
hogy ezeket az utakat mi-
kor építsék meg. Az ez évi 
költségvetés erre nem adott 
pénzügyi fedezetet. Ami-
kor a kivitelezői szerződést 
megkötötték, a szerződés-
ben azt is rögzítették, hogy 
a lebontott építési törmelék 
elhelyezéséről, mely közvet-
lenül nem használható fel, 
a kivitelezőknek kell gon-
doskodni. A felszedett be-
ton, illetve aszfalttörmelék 
útépítésre történő felhasz-
nálása előkezelést és dará-
lást igényel. Ez ebben a pro-
jektben a költségek között 
nem szerepel. A pályázatban 
eredetileg szereplő útfelület 
felújításhoz képest jelentős 
módosítás történt, hiszen a 
közút fenntartásáért felelős 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
az aszfalt felmarása után az 
útalap állagának ismereté-
ben lényeges megerősítési 
munkálatokat is előírt, így 
többletköltségek keletkeztek, 
amire az önkormányzatnak 
nincs anyagi fedezete, a ki-
vitelező a saját költségén, il-
letve az esetlegesen értéke-
síthető anyagokból tudja ezt 
finanszírozni. 
 A felbontott térkövek a 
Monor Város és Üzemelte-
tő Nonprofit Kft. telephelyén 
vannak raklapon tárolva, a 
képviselő-testület a későb-
biekben dönthet arról, hogy 
milyen célra, hol használja 
fel ezeket az építőanyagokat. 
Már jó néhány igény, kérés 
érkezett a hasznosítására. 
A református templom kör-
nyékéről felszedett hullám-

kő visszakerült a református 
egyház birtokába, hiszen ez 
annak idején az ő közben-
járásukra került a parkban 
lerakásra. 
 Az útépítéssel kapcsolat-
ban a képviselő-testület azt 
már az előző években eldön-
tötte, hogy útfelújítást asz-
faltzárás nélkül nem támo-
gat a városban. Az 1990-es 
években néhány utca, sok 
esetben lakossági önerő be-
vonásával került stabilizálás-
ra mészkő murvával, sóder-
rel. Ezeknek az utaknak az 
állapota 1-2 éven belül a ja-
vítás előtti állapotba került 
vissza. Viszonylag drágán, 
de nagyon rövid ideig ért 
el eredményt a város ezek-
kel az útfelújításokkal. Az 
elkövetkezendő időszakban 
továbbra is arra kell töre-
kedni, hogy ha mechanikai 
útstabilizáció történik, azt 
mindenképpen a stabilizá-
ciót védő aszfaltozással kell 
lezárni. Ezt majd a 2013. évi 
költségvetési számok ismere-
tében lehet tervezni, ameny-
nyiben tervezhető. 

Elkerülhetetlen a Gondozási 
Központ átalakítása

Beszámolt a Gondozási Köz-
pont 2012. első három ne-
gyedévének tevékenységéről. 
Az írásos anyagot a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizott-
ság előzetesen is tárgyalta. 
Sinkovicz László, bizottsá-
gi elnök a körülményeket fi-
gyelembe véve helyesnek ítél-
te a képviselő-testület azon 
döntését, hogy az átmene-
ti ellátásokat megszünteti. 
Amennyiben az intézmény 
működését nem ésszerűsítik, 
úgy fennáll a veszélye, hogy 
megszűnik. Egy éve kezdték 

el szakfeladatokra bonta-
ni a központ költségvetését. 
Most bizonytalan a helyzet, 
de az önkormányzat tisztes-
ségesen tájékoztatta az in-
tézmény dolgozóit, éppen 
azért, hogy ne terjedjenek 
olyan pletykák, amiket en-
nek ellenére is hallani lehet 
a városban. Az önkormány-
zatnak az a fontos, hogy az 
intézményt a továbbiakban 
is működtetni tudja. 
 Pogácsás Tibor polgár-
mester kiegészítette az el-
mondottakat azzal, hogy a 
novemberi rendkívüli vagy 
a decemberi testületi ülésen 
ismételten foglalkozni kell a 
Gondozási Központtal. Az 
ellátást nyújtó szakág meg-
szüntetése fájdalmas annak 
a 13 embernek, aki ebben az 
ellátásban részesült és an-
nak a 6-8 embernek, akik 
az ezzel kapcsolatos munkát 
végzik. Kiemelte, hogy min-
den szociális feladat fontos, 
de amikor 13 ember ellátá-
sáért 8 embert kell fizetni, 
akkor alaposan át kell gon-
dolni, hogy ezt megengedhe-
ti-e magának a város, hiszen 
ez nem kötelezően ellátandó 
feladata. Ha azt is figyelem-
be vesszük, hogy a 13 ellá-
tott közül jó néhánynak a 
jövedelme megengedné, hogy 
nyugdíjasházban elhelyezzék, 
akkor még jogosabb a kér-
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról
dés feltevése. Vannak olya-
nok is, akik egész életükben 
nem tettek túl sokat azért, 
hogy ne egy szociális ellá-
tásban éljék le utolsó éve-
iket. A hatályos törvények 
szerint ezeknek a személyek-
nek az ellátása a hajlékta-
lan ellátásba tartozik. 
 Feltétlenül át kell gon-
dolni az egész finanszíro-
zást, hiszen Nagykáta és 
Dabas területén a házi szo-
ciális ellátás lényegesen ke-
vesebb pénzbe kerül, mint 

Monoron. Az önkormány-
zat az államtól arra a nap-
ra kap normatívát, amikor 
a gondozó és a gondozott 
találkozik. Ha havonta egy-
szer megy el hozzá, akkor 
csak egy napra. Naponta 
átlagosan 50 főt látnak el, 
viszont csak 41 emberre 
kapnak állami támogatást. 
Jövőre közel 30 százalékos 
normatíva csökkentés lesz a 
házi szociális gondozás ese-
tében. Át kell vizsgálni az 
intézmény működését, le-
hetőségét és létszámát is. A 
decemberi testületi ülésen 
fognak visszatérni a Gon-
dozási Központ teljes egé-
szére és a jövő évi létszá-
mokra. 

Újra kell gondolni 
a társulásokat

A testület felülvizsgálta az 
önkormányzati társulások 
működését, amelyet előze-
tesen a Gazdasági és Pénz-
ügyi Ellenőrző, a Szociális 
és Egészségügyi, valamint 
a Jogi, Ügyrendi és Közbiz-
tonsági Bizottság is tárgyalt. 
Az előterjesztett anyag csak 
tájékoztató, hiszen arról a 
többi társult településsel is 
egyeztetni kell. 2007 táján  
állami ösztönzésre jött lét-
re a többcélú önkormányzati 
társulások rendszere. Voltak 
olyan intézményfenntartói 
társulások, a kistérség ösz-
szes települése az összes in-
tézményét egy intézmény-
be szervezte, ennek ellenére 
tényleges működési átala-
kulás nem történt, és foko-
zatosan az állami normatí-
vák is csökkentek. Még több 
működő társulás gesztora 
(ügyvivője) Monor, és vár-
hatóan több helyen válto-
zás fog történni, így Vasad 

és Csévharaszt a fogorvosi 
és iskolafogászati ellátást 
külön szeretnék biztosítani. 
A többi társulásnál is min-
denképpen módosítás szük-
séges a jogszabályváltozások 
miatt. A képviselő-testület 
elfogadta a Monor és Térsé-
ge Többcélú Önkormányza-
ti Kistérségi Társulási meg-
állapodásának módosítását.

Rendeződhet 
a Kossuth óvoda környezete

Már korábban is többször 
napirendre került a Kos-
suth Lajos óvoda előtti vá-
rakozóhelyek kialakítása és 
egy új kerítés építése, amely 
most a városközpontban zaj-
ló építkezések miatti gépjár-
mű-elterelések miatt, ismét 
felmerült. Az előterjesztést 
tárgyalta a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizott-
ság, miután a közmeghall-
gatáson is szóba került ez a 
probléma. A hivatal mun-
katársai az előzetes vizsgá-
lat során megállapították, 
hogy a kerítés valóban na-
gyon rossz állapotban van, 
annak az átépítését a jövő 
évi költségvetésbe feltétle-
nül be kell tervezni. Ekkor 
tudják figyelembe venni azt 
a kérést is, hogy a kiskaput 
áthelyezzék a Kossuth La-
jos utca felé. Ez persze nem 
fogja megoldani a Krúdy 
utcában parkoló autók mi-
atti közlekedési problémát, 
amely egyébként várhatóan 
ismét enyhülni fog, amint a 
gépjárműforgalom elterelése 
megszűnik. 

Ki működteti  
majd az iskolákat?

A polgármesteri jelentés na-
pirendi pont keretében Po-

gácsás Tibor polgármester 
ismételten elmondta, hogy 
az önkormányzat feladat-
ellátása és az új finanszíro-
zási rendszer január 1-jétől 
lényegesen átalakul. A költ-
ségvetésben a saját bevétel 
egy részét az önkormányzat 
köteles állami vagy önkor-
mányzati kötelező feladatok-
ra fordítani. Megjelenik egy 
olyan kötelezettség, amelyet 
az állam nem finanszíroz, 
de kötelezi az önkormány-
zatot, hogy az adóbevételé-
ből finanszírozza. A közne-
velési törvény hatálya alá 
tartozó intézmények az ál-
lam fenntartása alá kerülnek, 
azonban az intézmények mű-
ködése kétfelé oszlik. A mű-
ködtetés a képviselő-testület 
feladata lesz, ami az üzemel-
tetés és a szakmai működ-
tetéshez szükséges technikai 
háttér biztosítását jelenti. A 
képviselő-testület az elmúlt 
ülésén úgy döntött, hogy 
kezdeményezi a magyar ál-
lamnál, hogy a köznevelé-
si intézmények esetében ne 
csak a fenntartást, hanem 
a működtetést is végezze 
el. Sokkal egészségesebb az, 
ha egy intézmény működte-
tése egy fenntartó hatálya 
alá tartozik. December 15-
ig döntenek, hogy elfogad-
ják-e vagy sem az átadást. 

Hosszú vita  
a gyermekétkeztetésről

A szociális törvény újra sza-
bályozta a diák- és gyermek-
élelmezést, amely szerint a 
köznevelési intézményben 
tanuló gyermekek részére az 
étkeztetést az önkormányzat 
köteles biztosítani. A város 
a gyermekélelmezést, közét-
keztetést jelenleg többféle-
képpen oldja meg. A Monor 

Soron kívüli ülés
A november 29-i soron kívüli képviselő-
testületi ülés napirendi pontjai:
 1.) Előterjesztés Monor Városi Önkor-
mányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
15/2012. (III. 5.) számú rendelet 3. szá-
mú módosítására.
 2.) Monor Városi Önkormányzat 2012. 
évi költségvetési koncepciójának megtár-
gyalása.
 3.) Tájékoztató Monor Városi Önkor-
mányzat 2012. I-III. negyedéves gazdál-
kodásáról.
 4.) Beszámoló Monor Városi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok 2012. I-III. negyedéves gaz-
dálkodásáról.
 5.) KIK elhelyezése.
 6.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-
09-2f-2010-0013 jelű, Monor Integrált 
Városközpont-fejlesztése című projekt-
tel kapcsolatos döntésekre.
 7.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-
2011.-0026 jelű, Monor ivóvízminőség 
javításának műszaki előkészítése pro-
jekttel kapcsolatos döntésekre.
 8.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
Zárt ülés keretében:
 1.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zatok elbírálása.
 Az ülés legfontosabb kérdéseiről a Ré-
gió újság december 11-én megjelenő szá-
mában olvashatnak.

Hirdetés

„Feltétle-
nül át kell 

gondolni az 
egész finan-

szírozást.”

Kozmetika: Tű nélküli mezoterápiás arcfiatalítás orvosi tisztaságú tömény 
hatóanyagokkal. A mikrodermabrázió a leghatékonyabban távolítja el a megvastagodott 
elhalt szarusejteket. Kezelés után 70%-kal hatékonyabban szívódnak fel a krémek, 
vitaminok, hatóanyagok!
Arckezelések: Tisztító • hirdratáló • feltöltő  
rozaceás • érzékeny • problémás • aknés bőrök kezelése elektrokozmetikával.
Pedikűr: A könnyedebb léptek szolgálatában. Körömbenövés kezelése Spange-val
Manikűr: A természetes ápoltság tiszta, puha érzése fáradt kezeinek a téli hónapokban is.
Tradicionális thai-masszázs/jóga masszázs: Meridián pontok, energiapályák 
mentén test és lélek harmóniájának öngyógyító erejével. 
Bébi és gyermekmasszázs: Édesanyák jelenlétében és bevonásával.
Thai lábmasszázs: Keleti masszázstechnikával, reflexpontokat érintve  
a teljes lábat kényeztetve. Relaxációs olajos masszázs. 

Megnyitottunk!       Akciókkal   

                            
    várjuk kedves vendégeinket.

1 perc: 

75 Ft

szolárium

   Bérlet árak: 

 30 perc: 2250 Ft 1990 Ft  

 60 perc: 4500 Ft  3990 Ft    

100 perc: 7500 Ft  6490 Ft

Bejelentkezés: 06-70/258-0096

Eden
Egészség 

Center

 
Szépségsziget

Monor, Petőfi S. u. 42.

AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

vásárolhatók    december 14-ig.

Ajándékozzon Thai    

              masszázs utlványt! Visszérproblémák bemutató kezelése 
 minden héten pénteken du. 17 órától!

Monor, Petőfi S. u. 42.
Kozmetika: 
06-20/365-2010
Thai masszázs: 
06-30/583-6747



December |  2012. 11. 27. Monori Strázsa  |  5

Önkormányzati hírek

Város és Uszoda Üzemeltető 
Nonprofit Kft. a Katona úti 
konyhán keresztül biztosít-
ja az óvodai étkeztetést, az 
iskolák étkeztetését részben 
a városüzemeltetéssel, a Já-
szai Mari téri iskolával kö-
zösen látják el, a Gondozá-
si Központ szintén részben 
saját maga, részben a város-
üzemeltetéssel közösen lát-
ja el a feladatot. A bölcsőde 
teljes egészében saját maga 
gondoskodik az étkeztetés-
ről. A két konyha, a Katona 
utcai és a Jászai Mari téri 
konyha üzemeltetése, vala-
mint a tálaló személyzet 50-
55 millió Ft-ba kerül éves 
szinten a városnak. Az ön-
kormányzatnak azért kerül 
ilyen sokba a közétkeztetés, 
mert a szülő csupán a nyers-
anyag árát fizeti meg, min-
den egyéb költséget (példá-
ul közműdíjak, munkabérek) 
a fenntartó finanszíroz. Ezt 
az összeget teljes egészében 
az önkormányzatnak kell 
biztosítani. Pár évvel ez-
előtt közbeszerzési pályáza-
tot írt ki a képviselő-testület 
a gyermekélelmezés ellátásá-
ra, hogy felmérjék a helyze-
tet. A beérkezett pályázatok 
szerint 7-8 millió Ft megta-
karítást jelentett volna a két 
konyha esetében, ha külsős 
vállalkozót vontak volna be, 
de ez dolgozók elbocsátásá-
val járt volna. Ezt akkor az 
önkormányzat nem vállalta 
fel. Akkor jobb anyagi körül-
mények között volt a város.
 Bonyolítja a jelenlegi hely-
zetet, hogy a törvény vál-
tozása értelmében január 
1-jétől a gimnázium gyer-
mekélelmezése is az önkor-
mányzat feladatává válik. A 
gimnáziumban másfél éve 
nincs diákétkeztetés, amit 
most helyre akarnak állíta-

ni, emiatt olyan kötelezett-
séget vállalnak az év hátra-
lévő 2-3 hetére, ami jövőre 
az önkormányzatot terheli. 
A képviselő-testületnek ezt 
mindenképpen figyelembe 
kell venni a jövő évi költség-
vetésnél, hiszen ez kötelező 
önkormányzati feladat lesz. 
Számolni kell azzal, hogy a 
gimnázium étkeztetését is el 
kell látni. A számítások sze-
rint az önkormányzatnak ez 
az új feladat, a diákélelme-
zés, 85 millió forint költsé-
get jelent, amelynek nincs 
normatíva támogatása, ezt 
a város költségvetéséből kel-
lene biztosítani, ami a vá-
ros bevételeihez képest na-
gyon nagy összeg.
 Több képviselő is hoz-
zászólt az előterjesztéshez. 
Zátrok Károly mindenkép-
pen azt támogatná, hogy a 
gimnázium a saját konyhá-
ját üzemeltesse, mivel el-
mondása szerint a vállalko-
zók által beadott ajánlatok 
sokkal magasabb összeget 
tartalmaznak, mint amiből 
meg tudnák oldani saját ma-
guk. Ezt Sinkovicz László 
képviselő és Pogácsás Ti-
bor polgármester is cáfol-
ta. Elöljáróban leszögezték, 
hogy nem a gimnázium el-
len vannak, mert ebből fél-
reértés adódott, de figyelem-
be kell venni, hogy a megyei 
intézményfenntartó központ 
december 31-ével megszűnik, 
így véleményük szerint ba-
rátságtalan gesztus, hogy 
belekényszerítik az önkor-
mányzatot egy ilyen helyzet-
be, amikor köztudott, hogy 
nincs fedezet rá. Addig, amíg 
nem érkezik be ajánlat, nem 
lehet eldönteni, hogy mi az 
olcsóbb és mi a drágább.
 A képviselőket azért vá-
lasztották meg a lakosok, 

hogy működtessék a várost. 
Ebbe beletartozik a víz- és 
csatornaszolgáltatástól kezd-
ve nagyon sok minden. Min-
denhová lehetne sokkal több 
pénzt költeni, ha lenne rá 
fedezet. Jövő évben a vá-
ros költségvetésében 8-10 
millió Ft már nagyon sokat 
fog jelenteni, ezért a képvi-
selő-testület úgy határozott, 
hogy közbeszerzési pályáza-
tot ír ki a gyermekélelmezés 
biztosítására.

Egyéb döntések

A képviselő-testület a Gaz-
dasági és Pénzügyi Ellen-
őrző Bizottság javaslatára 
elutasította a Csipkebogyó 
Bt. kompenzációs kérelmét. 
A bizottság azzal indokol-
ta javaslatát, hogy koráb-
ban sem támogattak hason-
ló kompenzációs kérelmeket, 
másrészt a városban szinte 
minden vállalkozás bevéte-
le bizonyíthatóan csökkent.
 A képviselő-testület támo-
gatta az egyházak kérelmét, 
helyet biztosít a Szent Ist-
ván téren fenyőfa ültetésé-
hez, amelyet minden évben 
ezután a város karácsonyfá-
jaként díszítenek fel. Ez egy 
konténeres 4 méter magas fa, 
amelyet különleges eljárás-
sal fognak elültetni.
 Döntöttek a Deák Ferenc 
utcai járdaszakasz megépí-
téséről, a társasház bejá-
rata előtt lévő betonfalig. 
Korábban szó volt arról is, 
hogy a járdát tovább is épí-
tik, de erre a városközpont-
pályázat keretében nincs 
lehetőség, mivel a projekt 
befejezése után tételesen, 
négyzetméterre megvizsgál-
ják a burkolt felületeket, ha 
eltérést találnak, azt szank-
cionálják. 

 Elfogadták a képviselők 
a Bölcsőde téli zárva tar-
tási idejét, ami tulajdonkép-
pen két munkanapot jelent 
az ünnepek között, tehát a 
2012. december 24. és de-
cember 31. közötti időszak-
ban.

Összeállította: Nagy Lajosné

Napirendi pontok decemberben
A következő soros ülését 2012. december 
13-án 14 órai kezdettel tartja a képvise-
lő-testület, melynek tervezett napirendje:
 1.) Interpellációk.
 2.) A helyi önkormányzatokról szóló 
törvény módosításával összefüggő helyi 
rendeletek felülvizsgálata.
 3.) Önkormányzat és a polgármeste-
ri hivatal létszámkeretének, szervezeti és 
működési feltételeinek meghatározása.
 4.) Javaslat a 2013. évi szemétszállí-
tási díjak megállapításáról szóló rende-
let megalkotására. A szolgáltatók beszá-
molója.
 5.) Főépítészi tájékoztató a telepü-
lésrendezési eszközök hatályosulásáról 
(a 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5. §-a 
alapján).
 6.) Alapító okiratok felülvizsgálata.
 7.) Monor Városi Önkormányzat ma-
gánjogi szolgáltatási szerződéseinek felül-
vizsgálata.
 8.) Társulások szervezetének, műkö-
désének jogszabályi felülvizsgálata.
 9.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-
09-2f-2010-0013 jelű, Monor Integrált 
Városközpont-fejlesztése című projekt-
tel kapcsolatos döntésekre.
 10.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-
2011.-0026 jelű, Monor ivóvízminőség 
javításának műszaki előkészítése pro-
jekttel kapcsolatos döntésekre.
 11.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 12.) Javaslat a képviselő-testület 2013. 
I. félévi munkatervének jóváhagyására.
 13.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

Hirdetés

Új és használt mobil-
telefonok adás-vétele

Autós navigációk • Tablet Pc  
 Kiegészítők, tartozékok  
 GSM, GPS gyorsszerviz

06-29/411-443
monor@elektrotime.hu
2200 Monor, Petőfi S. u. 16.

Telenor: 1200 Ft- tól
T-Mobile: 1500 Ft-tól
Vodafone: 2000 Ft-tól
Tesco Mobile: 2000 Ft-tól

Online egyenlegfeltöltés 

D-BOX
DIVATÁRU, FEHÉRNEMŰ

Monor,  
Mátyás király u. 53/a
(a régi 100 forintos bolt helyén)

Pataki zoknik   .  .  .  .  .  . 290 Ft-tól, 
Harisnyanadrág   .  .  .  .  .175 Ft-tól, 
Trikó 100% pamut  .  .  . 990 Ft
Táskák  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1500 Ft-tól, 
Hímzett köntösök  .  . 5990 Ft-tól,
Melltartók  .  .  .  .  .  .  .  . 1000 Ft-tól, 
Bugyik  .  . 300 Ft-tól

J.PRESS akciós termékek 

„A képvise-
lő-testület 
támogatta 

az egyházak 
kérelmét.”



 

Fordulóponthoz ÉrKEzEtt a városKözpont FElújítása 
Elkészült az aszfaltozás
Rendben és az ütemtervnek megfelelően haladnak 
a monori városközpont rehabilitációs munkálatai. 
A megvalósításra kerülő projekt célja elsősorban 
Monor belvárosi közterületeinek megújítása, 
fejlesztése. Ennek keretében szinte teljes egészében 
újjá születik a Kossuth Lajos utca Arany János 
és József Attila utca közti szakasza, a Bajza utca 
és a Dobó István utca. A burkolatok és a zöld 
felületek megújításán túl a Kossuth, Deák és Ady 
utcák kereszteződésében kiépítésre kerül egy 
körforgalmi csomópont, mely jelentősen gyorsabbá 
és biztonságosabbá teszi Monor belvárosában az 
autós közlekedést. 

A jelen projekt a Közép-magyarországi Operatív 
Program keretében, az Európai Unió támogatásával, a 
Magyar Állam társfinanszírozása mellett valósul meg.

A Monori Városfejlesztő Kft. tájékoztatása szerint a 
közeli jövőben rendben befejeződik a rehabilitációs 
munkák I. üteme, mely az érintett közterületek, utak, 
járdák, kerékpárutak és parkok megújítását foglalja 
magában. Ennek keretében elkészült az összes érintett 
földalatti létesítmény (közművek cseréje, felújítása, 
kiváltása), szinte az összes szegély és járda. Az utak 
aszfaltozása szintén befejeződött. Hasonlóan a végéhez 
közeledik a növénytelepítés, melynek haladása és 
befejezése nagyban függ az időjárási viszonyoktól. A 
közterületi munkálatok tekintetében egyetlen nagyobb 
projektelem befejezése várat már csak magára, és ez a 
Kossuth Lajos utcán a Petőfi utca és a Szent István tér 
között a mesterséges patak és környékének kialakítása.

A jelen projekt keretében megújításra kerül még 
több épület is, melyek közül a Könyvtár-Zeneiskola 
tekintetében elkészült a tetőszerkezet rekonstrukciója, 
a födémek megerősítése, felújítása, illetve a falazási, 
vakolási munkák jelentős része. Ezen felül folyamatban 
van a tetőfelújítás, a nyílászárók cseréje, a teljes külső 
hőszigetelés megújítása, valamint a szükséges gépészeti 
felújítások elvégzése. Hasonló előrehaladás történt 
a Zeneiskolával párhuzamosan készülő üzlethelység 
(Petőfi S. utca 12.) felújításában is.

Végül a Városfejlesztő Kft. beszámolt arról is, hogy 
már folyik a projekt 3. ütemének előkészítése, melynek 
keretében a Régi posta épülete fog megújulni. Ha 
minden a tervek szerint alakul, akkor a 3. ütem 2013. 
tavaszára fog befejeződni.

Amennyiben bármilyen kérdés, kérés, panasz, vagy 
javaslat merülne fel Önökben, úgy kérjük, azt jelezzék 
a projektvezetés irányába személyesen, vagy az info@
monorivarosfejleszto.hu e-mail címen.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar 
Állam társfinanszírozása mellett valósul meg.
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már folyik a projekt 3. ütemének előkészítése, melynek 
keretében a Régi posta épülete fog megújulni. Ha 
minden a tervek szerint alakul, akkor a 3. ütem 2013. 
tavaszára fog befejeződni.

Amennyiben bármilyen kérdés, kérés, panasz, vagy 
javaslat merülne fel Önökben, úgy kérjük, azt jelezzék 
a projektvezetés irányába személyesen, vagy az info@
monorivarosfejleszto.hu e-mail címen.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar 
Állam társfinanszírozása mellett valósul meg.

 

Fordulóponthoz ÉrKEzEtt a városKözpont FElújítása 
Elkészült az aszfaltozás
Rendben és az ütemtervnek megfelelően haladnak 
a monori városközpont rehabilitációs munkálatai. 
A megvalósításra kerülő projekt célja elsősorban 
Monor belvárosi közterületeinek megújítása, 
fejlesztése. Ennek keretében szinte teljes egészében 
újjá születik a Kossuth Lajos utca Arany János 
és József Attila utca közti szakasza, a Bajza utca 
és a Dobó István utca. A burkolatok és a zöld 
felületek megújításán túl a Kossuth, Deák és Ady 
utcák kereszteződésében kiépítésre kerül egy 
körforgalmi csomópont, mely jelentősen gyorsabbá 
és biztonságosabbá teszi Monor belvárosában az 
autós közlekedést. 

A jelen projekt a Közép-magyarországi Operatív 
Program keretében, az Európai Unió támogatásával, a 
Magyar Állam társfinanszírozása mellett valósul meg.

A Monori Városfejlesztő Kft. tájékoztatása szerint a 
közeli jövőben rendben befejeződik a rehabilitációs 
munkák I. üteme, mely az érintett közterületek, utak, 
járdák, kerékpárutak és parkok megújítását foglalja 
magában. Ennek keretében elkészült az összes érintett 
földalatti létesítmény (közművek cseréje, felújítása, 
kiváltása), szinte az összes szegély és járda. Az utak 
aszfaltozása szintén befejeződött. Hasonlóan a végéhez 
közeledik a növénytelepítés, melynek haladása és 
befejezése nagyban függ az időjárási viszonyoktól. A 
közterületi munkálatok tekintetében egyetlen nagyobb 
projektelem befejezése várat már csak magára, és ez a 
Kossuth Lajos utcán a Petőfi utca és a Szent István tér 
között a mesterséges patak és környékének kialakítása.

A jelen projekt keretében megújításra kerül még 
több épület is, melyek közül a Könyvtár-Zeneiskola 
tekintetében elkészült a tetőszerkezet rekonstrukciója, 
a födémek megerősítése, felújítása, illetve a falazási, 
vakolási munkák jelentős része. Ezen felül folyamatban 
van a tetőfelújítás, a nyílászárók cseréje, a teljes külső 
hőszigetelés megújítása, valamint a szükséges gépészeti 
felújítások elvégzése. Hasonló előrehaladás történt 
a Zeneiskolával párhuzamosan készülő üzlethelység 
(Petőfi S. utca 12.) felújításában is.

Végül a Városfejlesztő Kft. beszámolt arról is, hogy 
már folyik a projekt 3. ütemének előkészítése, melynek 
keretében a Régi posta épülete fog megújulni. Ha 
minden a tervek szerint alakul, akkor a 3. ütem 2013. 
tavaszára fog befejeződni.

Amennyiben bármilyen kérdés, kérés, panasz, vagy 
javaslat merülne fel Önökben, úgy kérjük, azt jelezzék 
a projektvezetés irányába személyesen, vagy az info@
monorivarosfejleszto.hu e-mail címen.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar 
Állam társfinanszírozása mellett valósul meg.
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INTERJÚ
Új kihívások előtt a város
Létezik egyfajta kettősség mostanában Monoron, amelyet a 
városközpontot járva és a mindennapokat megélve minden helyi lakos 
tapasztalhat. Egyrészt hamarosan teljesen megújul a belváros, a 
külsőségeket tekintve így nyugat-európai lesz a városkép, ugyanakkor 
a település működése és az itt élők mindennapjai mintha egyre 
inkább kelet-európaivá válnának. Persze a két jelző között – az 
európai unió válságát látva – mintha már nem is lenne olyan nagy 
a szakadék, mint húsz évvel ezelőtt volt. Erről, valamint a város és 
az itt élők jövőjéről beszélgettem Pogácsás Tibor polgármesterrel.

Hamarosan elkészül a városközpont, 
végre egy kisvároshoz méltó főte-
re lesz Monornak. Az ebből fakadó 

örömöt nem sutba dobva ugyanakkor jog-
gal merül fel a kérdés mindenkiben, tény-
leg erre volt a legnagyobb szükség most a 
városban?
 – Mielőtt a konkrét kérdésre válaszolnék, 
feleleveníteném, hogy az utóbbi években sok 
közintézmény is jelentős változáson esett át. 
Kibővült a bölcsőde, megújult a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálata, új épületet ka-
pott a gimnázium, hogy csak az utóbbi évek 
legfontosabb beruházásait említsem. Ugyan-
akkor mi is látjuk, hogy például az óvodai 
férőhelyek számát rövid időn belül meg kel-
lene emelni, hiszen 2014-től minden három 
életévét betöltött gyermeknek biztosítanunk 
kell az óvodai ellátást. Több közintézmény 
felújítása sem várhat már sokáig, olyan le-
romlott állapotban vannak.

– Ha tisztában vannak ezekkel a tényekkel 
a képviselők, akkor miért nem erre fordít-
ják a város pénzét? 
 – Évek óta nincs már akkora saját bevé-
tele Monornak, amellyel ilyen célokat való-
síthatna meg. A felújításra, bővítésre csak 
állami és európai uniós forrásból van lehe-
tőség. Az, hogy mikre lehet pénzt fordítani, 
már 2004 és 2006 között eldőlt. Az akko-
ri kormányzat szabta meg a fejlesztési célo-
kat. Így például Pest megyében csupán négy 
szakorvosi rendelő felújítását tervezték és ke-
vesebb, mint 10 óvoda felújítását. Vélhetően 
akkoriban úgy gondolkodtak, hogy ezekre a 
célokra lesz majd kizárólag állami fedezet 
is. Más régiókban más volt a terv, országos 
szinten sok iskola és óvoda épült. Több olyan 
is, amely most nincs teljesen kihasználva. A 
kizárólag állami beruházások az utóbbi hat 
évben szinte teljesen leálltak. 2006 óta gya-
korlatilag alig valósult meg olyan beruházás, 
amelyben ne lett volna uniós forrás. Az Eu-
rópai Unió egyébként általában a felét finan-
szírozza ezeknek az építkezéseknek, a másik 
felét az állam és a pályázók állják. Monor 
Pest megyével együtt ráadásul a Közép Ma-
gyarországi Régióhoz tartozik, amely amúgy 
is kevesebb támogatáshoz jut Budapest fej-
lettsége miatt. A főváros pedig rendkívül sok 
uniós forrást használ fel, elég a 4-es metróra, 
az M0-ás körgyűrűre és a most induló elő-
városi vasútfejlesztésekre gondolni. Ugyan-
abból a keretből pályázik Monor, mint pél-
dául a második kerület, miközben hatalmas 
az eltérés a fejlettségben.

– Korábban már szó volt róla, hogy Buda-
pest és Pest megye közötti fejlettségi szint 
és az ebből fakadó egyensúlytalanság mi-
att a megye kiválna a Közép-Magyarorszá-
gi Régióból. Ez miért nem történt meg ed-
dig, amikor ezzel Monor is több fejlesztési 
forráshoz juthatna?
 – A kérdés ma is terítéken van. Jövőre 
kezdődik az unió következő hétéves terve-
zési ciklusa. Az, hogy mire és mennyit le-
het majd pályázni, 2014-re dől el. A fejlesz-
tés irányát nem az unió, hanem az ország 
vezetői határozzák meg. Azonban még nem 
tudjuk, hogy milyen lesz az unió költségve-
tési rendszere. Most ugyanis a gazdag eu-
rópai országok azt szeretnék elérni, hogy a 
közepesen módos régiók, amelybe Közép-
Magyarország is beletartozik, több forráshoz 
juthassanak, mint korábban. Amíg ez nem 
dől el pontosan, addig nem lehet megmon-
dani, hogy Pest megye mivel járna jobban. 
A helyzetet az is tovább bonyolítja, hogy az 
agglomeráció települései sok esetben a buda-
pesti kerületeknél is jobb helyzetben vannak, 
így őket a fővárossal együtt lenne célszerű 
kezelni, nem pedig a többi Pest megyei te-
lepüléssel.

– Hogyan kapcsolódik ebbe a támogatási 
rendszerbe a főtér felújítása?
 – Amit most a monoriak a városközpont-
ban megvalósulni látnak, csupán töredé-
ke annak, amelyet az eredeti tervek szerint 
szerettünk volna megvalósítani. Bár tény-
leg nagyon látványos lesz a főtér és környe-
zete, a kezdeti elképzelésekhez képest alig 
bővül új funkciókkal a városközpont. Az 
egész ügy valamikor 2008-ban csúszott fél-
re. Az eredeti célja ennek a pályázati rend-
szernek ugyanis az volt, hogy azok a Pest 
megyei térségi központok, amelyek hosszú 
távon közigazgatási, közoktatási feladato-
kat látnak el, egy teljes körű átalakuláson 
essenek át. Ez nem csupán esztétikai meg-
újulást, hanem közlekedés- és intézményfej-
lesztést is jelentett volna. Ennek megfelelően 
alakítottuk ki az integrált városfejleszté-
si stratégiát is 2007-ben. Aztán különböző 
érdekek közbeszóltak és az eredeti terv any-
nyira felhígult, hogy közben majdnem min-
den 10 ezer lakos feletti település beleke-
rült. A forrás viszont nem lett több, így a 
tényleges funkciók fejlesztése helyett sokkal 
inkább egy külsőségeket fejlesztő pályázat 
lett belőle. Ennek ellenére próbáltuk a lehe-
tő legtöbbet kihozni a megváltozott körül-
ményekből. Sokáig a Kossuth Lajos Álta-

lános Iskola teljes felújítása is benne volt a 
pályázatban, de miután háromszor is visz-
szadobták azzal, hogy ez nem támogatható 
fejlesztés, nem volt más választásunk, mint 
mérlegelni a kialakult helyzetet. Vagy veszni 
hagyjuk a pályázat előkészítésébe fektetett 
közel 70 millió forintot, vagyis lemondunk 
a 700 milliós uniós támogatásról és nem in-
dulunk, vagy elfogadjuk a kialakult álla-
potot és megpróbáljuk a legtöbbet kihozni 
belőle. Úgy gondolom, hogy jó döntést hoz-
tunk. Sikerült sok tekintetben tartalmi fej-
lesztéseket is megvalósítani, mint például a 
könyvtár tetőszerkezetének, nyílászáróinak 
cseréjét és a homlokzat hőszigetelését, to-
vábbá a főtér közlekedésének nagymértékű 
javítását. Új körforgalom épül, a parkolóhe-
lyek pedig sokkal praktikusabbak és bizton-
ságosabbak lesznek, mint korábban. Az is 
nagy előrelépés, bár nem látszik, hogy a vá-
rosközpontban lefektetett vezetékeket is si-
került kicserélni. S ha már a csöveknél tar-
tunk, bár keveset beszélünk róla, de jelenleg 
fut egy ivóvízminőség-javítást szolgáló, szin-
tén uniós pályázat előkészítése és megvaló-
sítása a városban, amellyel megszüntethető 
lesz csapvíz magas vas- és mangántartal-
ma. Talán éppen azért is esik kevesebb szó 
róla, mert nem látványos, pedig ezzel is kö-
zel egymilliárd forint értékben valósul meg 
fejlesztés a városban, ha minden jól megy, 
jövőre. Ezzel pedig valóban minden monori 
lakos életminősége sokat javul majd, hiszen 
majdhogynem ásványvíz minőségű víz fog 
folyni a csapokból.

– Tartalomhoz a forma? Pontosabban for-
mához a tartalom?
 – A külsőségek sem csupán önmagukért 
valók. Nagyban befolyásolja egy város népes-
ségmegtartó képességét, hogy milyen környe-
zetben élnek az emberek. Egyrészt a betelepü-
lők első megítélése egy városról meghatározó 
választási szempont, másrészt az itt élők kom-
fortérzetét is növeli. Bár olyan betelepülési 
hullámra, mint 2008 előtt volt nem számí-
tok, sokkal inkább az a cél, hogy akik itt él-
nek, vagy az utóbbi évtizedekben leteleped-
tek a városban, jól érezzék magukat.
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Épületek
energetikai
tanúsítása

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

2012. 02. 01-jétől 
a talajterhelési díj tízszeresére 
emelkedett (1 200 Ft/m3).
Számoljon utána, néhány hóna-
pon belül megtérül a bekötés ára!
Házi szennyvízcsatorna szakszerű
kivitelezését kedvező áron vállaljuk
évtizedes tapasztalattal, garanciá-
val, kézi és gépi erővel egyaránt 
illetve cső és idomok árusítása 
nagyker áron!

Vladár Zoltán • 06-20/958-4148

Szennyvíz 
házi bekötés 
kivitelezése

Hirdetés

– Ehhez jó lenne helyben is több munkahely.
 – Erre nagyon kevés befolyásunk van. Per-
sze sok mindent befolyásol majd, hogy az M4-
es mikor épül meg, ami nyilván vonzó lesz 
néhány vállalkozásnak is, de nem számítok 
arra, hogy középtávon a foglalkoztatás szem-
pontjából önfenntartóvá válna Monor. A la-
kosság egy részének továbbra is ingáznia kell 
majd, hogy eljusson a munkahelyére.

– Jövőre átalakul a közigazgatás és az ok-
tatás rendszere, sok feladat átkerül az ön-
kormányzattól az államhoz. Mit jelentenek 
ezek a változások egy monori lakosnak?
 – Ez egy folyamat, amelynek jelenleg nagy-
jából a felénél járunk, az igazán érezhető vál-
tozásokra még egy évet várni kell. Az egész 
átalakulás pedig csak hosszú távon hozza meg 
az eredményét. A járások kialakításának az 
a célja, hogy a szaktudást igénylő feladatok 
koncentráltabban, ezáltal hatékonyabban le-
gyenek elláthatók. Ennek mindenki számára 
látható megvalósulása lesz az, hogy Monoron 
is létrejön a kormányablak, ahol bármilyen 
közigazgatással kapcsolatos ügyet intézhet-
nek majd az itt élők, és nem kell sok esetben 
Budapestre vagy Ceglédre utazniuk. Alapve-
tően az önkormányzati rendszer átalakításá-
ról beszélünk, amelynek a legfőbb problémá-
ja az volt az elmúlt húsz évben, hogy olyan 
fe ladatokat is el kellett látniuk, amelyek egy-
értelműen állami feladatok voltak. Csak hogy 
egy nagyon közérthető példát mondjak, egy 
személyi igazolvány kiadása semmilyen kap-
csolatban nincs a képviselő-testület munká-

jával, mégis eddig az önkormányzat felada-
ta volt. Az oktatást két ok miatt is célszerű 
az államra bízni. Egyrészt, mert Magyar-
ország versenyképessége a kilencvenes évek 
közepe óta folyamatosan csökken, amely-
ben nagy szerepe van a szakképzés válságá-
nak. Sok esetben a szakképző intézmények 
szociális foglalkoztatók lettek, ahol nem le-
het érdemi oktatást végezni. Másrészt az ál-
talános iskolák esetében is a törvények fo-
lyamatosan minden szakmai felelősséget az 
intézményekre hárítottak, amelynek a követ-
keztében jelenleg szinte csupán a tanítókon, 
tanárokon múlik, hogy kit mire és hogyan 
oktatnak az iskolákban, mivel a szakmai 
kontroll szinte teljesen megszűnt. Így jelen-
tős különbségek alakultak ki akár egy tele-
pülésen belül is az iskolák színvonala között. 
Sok esetben ugyanazok a kedvezőtlen folya-
matok indultak el, mint a szakiskoláknál. Az 
átalakulás célja, hogy az elmúlt években, fő-
leg a kisebb településekre jellemző, minősé-
gileg leszakadt iskolákat felhozzák legalább 
egy közepes szintre, míg a kimagasló telje-
sítményt nyújtani tudó oktatási intézménye-
ket pedig megtartsák a jó színvonalon.

– Az állam nem csupán feladatokat vállal 
át az önkormányzatoktól, így Monortól is, 
hanem a korábban felvett hiteleinek egy ré-
szét is. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit fel-
lélegezhet a város?
 – Az ötezer főnél kisebb települések egy-
értelműen jól jártak ezzel a döntéssel, hiszen 
ott a teljes hitelállományt átvállalja az állam, 

sok esetben a legtöbb finanszírozási prob-
lémát jelentő iskolafenntartással együtt. A 
nagyvárosok az eladósodottságuk szerint lé-
legezhetnek fel, így ott nem ilyen egyértelmű 
a helyzet. A legnehezebb helyzetbe azonban 
a Monorhoz hasonló járási székhelyek kerül-
tek, hiszen itt történik a legnagyobb átala-
kulás a feladatok és a költségvetés főbb szá-
mait illetően. Bár a mi esetünkben is több 
feladat átkerül az államhoz, több új felada-
tot is kapunk, ugyanakkor az ehhez szük-
séges pénzforrásokhoz nem jutunk hozzá. 
Jelenleg is folynak az egyeztetések. A kéré-
seink jogosak, hiszen a mutatóink alapján is 
látszik, hogy nincs pazarlás a városban, na-
gyon alacsony költségek mellett oldjuk meg 
a feladatainkat minden tekintetben.

– Miközben új feladatokat kap az államtól 
a város, marad arra pénze, hogy azokra 
a nem kötelezően ellátandó feladatokra is 
költsön, amelyek ténylegesen közössége-
ket teremtenek? Gondolok itt elsősorban 
a sportra és a kultúrára.
 – A több hasonló helyzetben lévő önkor-
mányzattal az a közös célunk, hogy az új 
feladatok külön állami normatívát kapjanak. 
Az állam pedig ismerje el azokat a közösség-
szervező feladatokat, amelyek nem csak egy 
kisváros érdekét szolgálják, hanem a környe-
ző településekét is. A Monori Sportegyesü-
let, a Vigadó és az uszoda mind mind olyan 
közösségformáló tényező, amelyek hasznait 
nem csak a monoriak élvezik.

Papp János

Márkás divatórák széles választéka:  
POLICE, ASTRON, SWACH, TIMBERLAND,  
FLIK-FLAK, FRENCH CONNECTION.

Fagyöngy ékszerüzlet 
   és kávézó   

Törtarany felvásárlása: 6  000 Ft/g
Törtarany beszámítása: 6  500 Ft/g

Egyedi tervezésű 
drágaköves ékszerek.

Arany, ezüst, acél 
ékszerek.

2012. dec. 24-ig.

A kupon 
felmu-
tatója 
10% 
kedvez-
ményt 
kap!

Monor, Kossuth u.71/A  • 06-29/411-130

 

Autós-Motoros IskolA kft.

Kéthetes intenzív Kresz-tanfolyamoK

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



Közösség

10  |  Monori Strázsa 2012. 11. 27.  |  December

Hirdetés

KÖRKÉRDÉS

Aznap este rövid időre, de egymás után kétszer is vaksötét borult a városra. Akinek 
szerencséje volt, az otthona biztonságában gyújtott gyertyát, s tűnődhetett, milyen 
is lehetett az élet annakidején, közvilágítás nélkül és petróleumlámpa mellett.

Kérte már a polgárőrök segítségét?

Olvasónknak, Czövek 
Dezsőnének azonban 
nem volt ilyen szeren-

cséje, őt éjnek idején éppen 
úton érte az áramszünet. 
Munkából ment volna haza-
felé – mesélte – de már a vas-
útállomásnál érezte, hogy ez 
nem lesz egyszerű. Az alul-
járó úgy tátongott, mint egy 
sötét kút, nem volt mersze 
nekiindulni. Sehol egy lélek, 
fény még annyi sem…
 A rémületes érzésnek a 
polgárőrök érkezése vetett 
véget, akik látva az asszony 
félelmét, felajánlották neki, 
hogy autójukkal hazaviszik. 
Így is tettek, Czövekné pedig 
nem csak megkönnyebbült, 
de olyan hálás volt a polgár-
őrök gesztusáért, hogy ben-
nünket kért meg: tolmácsol-
juk a köszönetét nyilvánosan. 
Megérdemelnék – érvelt – hi-
szen a rendkívüli helyzetben 
is járták a város sötétbe bo-
rult utcáit, hogy ott legye-
nek, ha szükség lenne rájuk. 

 Ilyenkor érzi az ember 
a saját bőrén is, milyen jó, 
hogy önkéntes segítőkre is 
lehet számítani, ha éppen 
úgy adódik – mondta olva-
sónk, mi pedig úgy gondol-
tuk, többeket is megkérde-
zünk erről: vajon ugyanígy 
gondolják?
 Simon Sándor kérdésünk-
re azt felelte, „Hál’ istennek, 
még nem”. Azaz, nem kellett 
kérnie a polgárőrök segítsé-
gét. Ám azt is hozzátette: 
ettől függetlenül örül neki, 
hogy polgárőrök is szolgál-
ják a város közbiztonságát. 
Többször is látta már őket 
jönni-menni, hol gyalogosan, 
hol gépkocsival, s ez kifeje-
zetten megnyugtató érzés 
volt. Nagyon jó tudni, hogy 
mindenre odafigyelnek – vé-
lekedett Simon Sándor.
 Anka Istvántól azt tud-
tuk meg, hogy ő mindösz-
sze öt éve él Monoron, s 
ennyi időt kevésnek tart 
ahhoz, hogy a város életé-

nek bármelyik részletéről 
véleményt merjen monda-
ni. A polgárőrökről annyit 
tud, amennyit olvas róluk 
az újságokban. Így értesült 
arról is, hogy nagyon hasz-
nos munkát végeznek, bár 
ő maga személyesen még 
nem került velük kapcsolat-
ba. Mindenesetre jó érzés-
sel tölti el, hogy vannak, s 
adott esetben számíthatna 
rájuk – hallhattuk.
 Palincsár Tamás ar-
ról beszélt, hogy a piactéri 
ren dezvényekről – amelyek 
többségén árusként maga is 
megfordult – ismerte meg a 
pol gárőröket. Segítőkész, ren-
des embereknek tartja őket. 
Sze mélyesen ugyan még nem 
fordult hozzájuk segítségért. 
Ennek ellenére állíthatja, hogy 
a polgárőröknek jó hírük van 
a városban, elismerik a mun-
kájukat – vélekedett Pa lincsár 
Tamás.
 Kata Ilona sem emelte fel 
még soha a telefont amiatt, 

hogy a polgárőröket tárcsáz-
za. Mégis, jó érzéssel tölti 
el, ha látja őket az utcákon, 
különösen estefelé. Mindjárt 
nyugodtabban közlekedik az 
ember, ha tudja, hogy má-
sok is figyelnek a biztonsá-
gára – mondta.
 Dudásné Lisztozki Móni-
ka nyolc éve monori lakos, s 
mint megtudtuk tőle: hajnal-
ban megy, este érkezik, úgy-
hogy túl sokat nem tud a 
városról, a polgárőrök mun-
kájáról sem. A létezésükről 
azonban igen, és úgy gon-
dolja: amilyen időket élünk, 
szükség van rájuk, s elisme-
rés illeti őket, amiért önként 
vállalnak szolgálatot a töb-
biek érdekében.
 Családi házukban tavaly 
nyáron jártak betörők, s 
akkor azonnal a rendőröket 
hívta – osztotta meg velünk 
Rettegi Ferencné, a még egy 
év elteltével is dermesztő él-
ményt. A polgárőrök segítsé-
gét még nem kellett kérnie, 
de sokat tud róluk, mondta. 
Annál is inkább, mert a fia 
is polgárőrként szolgált egy 
ideig – közölte –, s talán ezt 
tenné még ma is, ha közben 
nem kellett volna kimennie 
külföldre. 

Koblencz Zsuzsanna

„Amilyen 
időket élünk, 
szükség van 
rájuk, s elis-
merés illeti 

őket, amiért 
önként vál-
lalnak szol-

gálatot a 
többiek ér-
dekében.”

Ingyenes házhoz szállítás.   
VÁLASZTHATÓ MENÜ: 790 Ft

Étterem

Petőfi S. u. 1.  •  06-20/310-1365  •  fozelekbar.hu

Főzelék

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 háztól házig szállítással!
Függönytisztítás reklámáron!

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

tel
ei

 Simon Sándor  Anka István  Palincsár Tamás  Kata Ilona  Rettegi Ferencné Dudásné Lisztozki Mónika
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Hirdetés

Mi nem úgy ünnepeljük halottainkat, mint Latin-Amerika vagy Kína lakói. Nem 
rendezünk fiestát, nem táncolunk, tapsolunk vagy nevetünk. Nálunk az elhunyt 
szeretteinkre való emlékezés napja gyászos, szomorú. Ám a monori temetőkertbe 
mégis belopta magát a vidámság egy három-négy éve ott élő kék, zöld és sárga 
színekben pompázó, időnként hangosan visítozó kis sándorpapagáj „személyében”.

SÁNDORPAPAGÁJ
A temető színes, vidám lakója

Sokan nem tudják, hogy 
ott van, mert még nem 
találkoztak vele, néhá-

nyan azonban már megle-
pődve tapasztalták, hogy mi-
közben a sírok közötti utakon 
ballagnak, egy jókedvű ma-
dár kíséri őket. Olvasónk, 
aki felhívta rá a figyelmün-
ket, igen elcsodálkozott a 
színes papagáj jelenlétén – 
mesélte – különösen, ami-
kor megtudta azt is, hogy 
a papagáj nem csak elszö-
kött valahonnan és alkal-
milag idetévedt, hanem itt 
él, a sírkertben.
 Paraszka Jánost, a Mo-
nor környéki Díszmadár és 
Kisállattenyésztő Egyesület 
elnökét kérdeztük: valóban 
képes áttelelni nálunk egy 
ilyen, déli tájakról szárma-
zó, nem a mi éghajlatunk-
hoz szokott madár?

 Mint kiderült, az egyesü-
let elnökének sem újdonság 
a sándorpapagáj jelenléte a 
temetőben, régóta tud róla, 

hogy ott él. Sőt, a madár any-
nyira sajátjának tekinti a te-
rületet, hogy el sem hagyja. 
Időnként meglátogatja ugyan 

a szomszédos díszmadárte-
nyészetet, odacsalogatja a 
többiek látványa és hangja, 
de nem akar keveredni velük. 
Eleséget mindig talál, külö-
nösen a fenyők és tuják, ha-
misciprusok magját kedveli, 
s a hideget is jól bírja – tud-
tuk meg Paraszka Jánostól, 
aki azt is elmondta, hogy a 
saját papagájait is a szabad-
ban telelteti át, s azok a húsz-
fokos hideget is jól viselik. 
 Azért még megkérdeztük: 
elképzelhető-e, hogy ha a te-
mető papagája egy másik, ide 
tévedt, ellenkező nemű madár-
ban párra lel, egyszer csak el-
szaporodnak a „kissándorok” a 
temetőben? Lehetséges – kap-
tuk a választ – hiszen köz-
tudomású, hogy több nagy-
városban élnek szabadon 
papagájok, Hamburg ban vagy 
Bréma környékén például egé-
szen nagy számban.
 Meglehet, ha ez nálunk is 
megtörténik, a temető színes 
lesz és vidám, ám a környék-
beli kiskerttulajdonosok nem-
igen örülnek majd ennek. A 
papagájok ugyanis szeretik, 
s nagy kedvvel dézsmálják 
a gyümölcsöket is.

Kertész Zsuzsa

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

ŐSZI HALLÁSHETEk
Hozza be hirdetésünket, és 
megajándékozzuk Önt!ingyenes HALLÁssZŰRÉsseL És 

HALLókÉsZüLÉk-pRóbAHoRdÁssAL!

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

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

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558

Nyitva tartás: H-P: 815 -17

www.iriszoptik.hu

Karácsonyra  

vásároljon szemüveg 

utalványt, hogy szép és 

hasznos ajándékkal lep-

hesse meg szeretteit!

20, 30%-os 

szemüvegkeret  

AKCIÓ!
    Az akció 2012. dec. 

                
         21-ig tart.
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EGYESÜLET
A polgárőr hatalom
A hatalom azt a képességet vagy erőt jelenti, amellyel 
egy személy rá tudja testálni valakire vagy valamire az 
akaratát. A hatalommal lehet egy közösség javára élni és 
visszaélni. Azt hiszem, hogy ez utóbbi minden hatalommal 
rendelkező vezető számára a könnyebb utat jelenti. Ha 
pedig valaki erre az útra lép – sőt, akárcsak megcsúszik a 
lába ebbe az irányba –, úgy nem csak a saját alkalmasságát 
kérdőjelezi meg, hanem az egész közösség jövőjét is. 
Hiszen, ahogy mondani szokták: fejétől bűzlik a hal.

Hirdetés

Állunk a Jászai Mari 
Iskola ebédlőjének 
bejárata előtt Nagy 

Zol tánnal, a Monori Pol-
gárőr Egyesület elnökével 
és beszélgetünk arról a jóté-
konysági bálról, amelyet az 
egyesület szervezett a Fiatal-
korúak Bűnmegelőzési Tár-
saságáért javára. Próbáljuk 
túlüvölteni Kis Pál Gábor 
retro zenéit. Mások is így 
tesznek, ráadásul nem is ke-
vesen, hiszen még éjfél sincs, 
de a bejáraton már kint áll 
a „Megtelt” tábla. Nem tu-
dom, ő hogy van vele, de 
én már nem vagyok szom-
jas – ha értik mire gondo-
lok –, mégis meghív egy ital-

ra. Szabadkozom persze, de 
a végén mégis kötélnek ál-
lok. Már az is furcsa, hogy 
a rendezvényt szervező egye-
sület elnöke beáll a sorba. El 

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  

Törődjön 

decemberben 

is  szeme 

egészségével! 

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

Computeres szemvizsgálat, 
kontaktlencse illesztése  

és rendelése.

 Szemorvosi 

vizsgálat! 

Szemüveghez és kontaktlencséhez  
kapcsolódó tartozékok széles  
választékban, szemüvegkészítés,  
-javítás megvárható.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

is gondolkodom rajta, hogy 
milyen udvarias ember, hogy 
nem oldalról közelíti meg a 
kiszolgálóasztalt, hogy ezzel 
is egy kis személyes előny-
höz jusson. Aztán megkap-
juk a két sört és azt látom, 
hogy előveszi a pénztárcáját 
és fizet, sőt még borravalót 
is ad. Ugyanúgy, ahogy bár-
ki más a rendezvényen. Egy 
kis hétköznapi csoda – gon-
dolom magamban –, aztán 
kijózanodok (ezúttal szó sze-
rint is): mégsem ez a csoda. 
Hanem az, hogy annak a fe-
jében sem fordult meg, hogy 
ingyen adja az italt, aki ki-
szolgált bennünket. Úgy lát-
szik nem szokás a polgárőr-
ségben, hogy valaki visszaél 
a hatalmával más kárára. 
Talán azért is, mert a fejé-
től illatozik… Hogy mi is? 
Kár, hogy erre nincs egy jó 
közmondásunk!
 Gonosz dolog volt-e úgy 
megírni a bevezetőt, mintha 
valamely visszaélésről, bot-
rányról szólna a cikk? Igen. 
Mert bár mindannyian ki va-
gyunk éhezve a jóra, a szép-
re, az igazságra, mégsem ez 
kelti fel a figyelmünket. Hi-
szen, ha valami véletlen foly-

tán az egyik kereskedelmi 
televízió híradójára kapcso-
lok, mindig a horrort látom. 
Azt, hogy az elvileg átlagem-
berek fogyasztói igényeit ki-
elégítő tévékben a hírek ar-
ról szólnak, hogy a hatalom 
vagy a körülmények összjá-
tékaként az átlagembernek 
valami baja esik: meggyil-
kolják, elütik, felrobbantják, 
jobb esetben csak fenyegetik, 
zaklatják, elítélik… Folytas-
sam? Tényleg erre vagyunk 
kíváncsiak? Én nem. Mert 
hatalmamban áll elkapcsol-
ni és a jót is észrevenni ma-
gam körül.
 A sok filozófia után a vé-
gére a kötelező körök (per-
sze ezeknek is lehet, sőt kell 
is örülni!): a rendezvény fő 
támogatója a Rebel Grafikai 
Stúdió, fővédnöke Körömi 
Lajos, a Pest Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnöke volt. 
Tiszteletét tette a bálon Kis 
Gábor rendőr őrnagy is, aki 
méltatta az egyesület mun-
káját. A polgárőrök, akik 
tényleg nagyon sokat dolgoz-
tak a rendezvény sikeréért, 
pedig köszönik mindenkinek 
a részvételt és támogatást!

Papp János
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MARKET CENTRAL
Készen állunk!
A Market Central Ferihegy felkészült a 
karácsonyra. A központ vezetése mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az ajándékvásárlás 
az ünnephez méltó hangulatban történjen. 

A Market Central ünne-
pi lázban ég. A köz-
pont főtere karácso-

nyi pompát ölt magára, már 
áll az 5 méter magas fenyő-
fa az éttermek szomszédsá-
gában. A vásárlások köze-
pette pedig megcsodálhatjuk 
a Fő tér ünnepi fényjátékát.  
A karácsonyt a központ par-
kolója is díszkivilágításban 
várja, díszes hangulatba öl-
tözött a Market Central ét-
termi része is. Valóban ün-
nepi hangulatban tölthetik 
el a vásárlásra szánt időt a 
központ vendégei. Az üzle-
tek árukészlete pedig a vá-
sárlók széleskörű karácsonyi 
igényeit is képes magas szin-
ten kielégíteni.

Karácsonyi akciók

A Market Central LÍRA köny-
vesboltjában a könyvek szé-
les választéka tárul a vásár-
lók elé. Gyermekeknek remek 
karácsonyi ajándék a Manó 
Könyvek minőségi kiadvá-
nya, melyek december 31-ig 
kedvezményesen vásárolhatók 
meg a Líra könyvesboltban. 
 Akár 30-60%-os árkedvez-
ménnyel vásárolhatók meg a 
Lírában a „Kinyílik a világ” 

akció keretén belül meghir-
detett színes és érdekes is-
mertterjesztő albumok. A vá-
lasztékban megtalálhatók az 
orvostudomány, egészséges 
élet, testedzés, sport, ter-
mészet, de akár a történe-
lem színes képekkel illusztrált 
albumai is. Az akció szintén 
december 31-ig érvényes. 
 A Líra könyvesbolt nem 
csak kedvező áraival csábít-
ja a vásárlókat karácsony-
kor. Azoknak, akik decem-
ber 24-ig vásárolnak a Líra 
üzletében, a vásárlást köve-
tően lehetőségük van nevük 
és e-mail címük megadásával 
egy nyereményakcióban részt 
venni. Ezáltal egy 10 000 fo-
rint értékű kedvezményre jo-
gosító SzállásRajongók.hu 
vouchert vehetnek át, me-
lyet a www.szallasrajongok.
hu/liraszallasok weboldalon 
történő szállásfoglalás ese-
tén válthatnak be 2013. au-
gusztus 31-ig. Minden vá-
sárló kap egy 500 Ft értékű  
kupont is, melyet 2013. jú-
nius 30-ig, 5000 Ft értéket 
meghaladó vásárlás esetén  
válthatnak be a boltban. A 
vásárlást igazoló blokkal egy 
különleges nyereményjátékon 
is részt vehetnek, ahol 1 mil-

lió forint értékben várják az 
ajándékok, hogy gazdára ta-
láljanak. 
 Decemberben is horgász-
cikkek gazdag kínálatával 
várja a PECAPLÁZA a 
Market Central Ferihegy vá-
sárlóit. A bolt elsősorban az 
Energofish kínálatával káp-
ráztatja el vásárlóit, melybe 
több nagy világmárka is tar-
tozik. A Pecapláza minden 
5000 forintos vásárlás után 
egy ezerforintos utalványt ad 
ajándékba, amely újabb vá-
sárlás esetén beváltható. To-
vábbi részletekről érdeklőd-
jön a határtalan horgászat 
boltjában, a Pecaplázában!

Mikulás a Market Centralon

December 6-án megszakítja 
világjáró körútját, és néhány 
órára a Market Central ven-
dége lesz a messzi északról 
érkező MIKULÁS. A póni-
fogattal érkező jóságos fe-
hérszakállú télapó idén is 
meglepi a gyerekeket egy 
kedves ajándékkal. Elhoz-
za magával krampuszát is, 
ezért minden gyermeknek 
szóljanak, hogy nagyon jól 
kell viselkedniük a hátralevő 
napokban, ha azt szeretnék, 
hogy a Mikulás – és ne a 
krampusz – jutalmazza őket.

Elő a korcsolyákkal!

December 1-jétől örülhetnek 
a korcsolyázás szerelmesei, 
hiszen a Market Central par-
kolójában ismét átadhatják 
magukat az önfeledt siklás él-
ményének. A speciális, jéghez 
hasonlóan csúszós, műanyag 
felülettel ellátott KORCSO-
LYAPÁLYÁT idén is IN-
GYENESEN vehetik igénybe 
a központ vendégei. A pálya 
több szempontból is környe-
zetbarát, hiszen a felület nem 
igényel hűtést, nem kell je-
get termelni, ezáltal nem fo-
gyaszt elektromos áramot. 
Egy teljes egészében lebom-
ló anyaggal kell felkenni a te-
rületet és máris használatra 
kész. A pályát gyermekek és 
felnőttek, kezdők és profik, 
egyszóval mindenki használ-
hatja. Annak sem kell bán-
kódnia, akinek nincs korcso-
lyája, hiszen a pálya mellett 
INGYENES kölcsönző áll 
rendelkezésre, sőt még kor-
csolyaélező is igénybe vehető 
a pálya közvetlen szomszéd-
ságában. A korcsolyapálya 
február 28-ig várja vendégeit.   

 Hamarosan minden pos-
taládába megérkezik a Mar-
ket Central karácsonyi ma-
gazinja, melyből még több 
ötletet meríthetnek a vásár-
lásokhoz, és további akciók-
ról és hasznos információk-
ról értesülhetnek a Market 
Central háza tájáról.
 Mindenkinek kellemes vá-
sárlást kívánunk!

(x) 

Korcsolyapálya nyitva tartása
A Market Centralon felállított korcsolya-
pályát december 1-jétől február 28-ig IN-
GYENESEN használhatják.
 Hétfő-péntek: 15 órától 20 óráig.
 Szombat-vasárnap és a téli iskolai szü-
netben 10 órától 20 óráig.
 December 24-25-26-án zárva! 
 December 31. 10 órától 16 óráig láto-
gatható.

Ünnepi nyitva tartás
A Market Central valamennyi üzlete este 
20 óráig meghosszabbított nyitva tartás-
sal várja kedves vásárlóit a bronz-, ezüst-, 
és aranyvasárnapokon.
 Üzleteink december 24-én és december 
31-én, délu tán 13 óráig tartanak nyitva. 

„A korcsolya-
pálya febru-
ár 28-ig vár-
ja vendégeit.”

WWW.MARKETCENTRAL.HU
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A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 
nyerte a Legjobb Női Munkahely 2011-dí-
jat. A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövet-
ség (MNKSZ) által alapított elismerés célja, 
hogy rámutasson a nők foglalkoztatásának 
esélyegyenlőségi szempontján túl a nők al-
kalmazásának gazdasági szükségszerűségé-
re és jó példákat mutasson be, amelyeket 
más vállalkozások is átvehetnek. 
 A díjat elnyert takarékszövetkezet jog-
utódja a PÁTRIA Takarékszövetkezet, mely 
három hitelintézet egyesülésével jött létre 
az év elején, létrehozva Magyarország leg-
nagyobb fiókhálózatával rendelkező szövet-
kezeti formában működő hitelintézetét.
 A közép-magyarországi régió egyik leg-
nagyobb foglalkoztatójaként 2012 év végé-
re munkavállalóinak létszáma lassan eléri 
a 250 főt, melyből 90% női munkavállaló. 
A megbízható banki működést, a stabili-
tást, a prudens üzletmenet, a jó értelembe 

vett konzervatív üzletpolitikát 222 női dol-
gozóval sikerült kialakítani és eredménye-
sen működtetni.
 A PÁTRIA Takarékszövetkezet egy csa-
ládbarát munkahely, a munkavállalók érde-
keit is figyelembe véve segíti a munka és a 
családi élet összeegyeztetését.

(x)

A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet  
a legjobb női munkahely

Önkénteseket toboroznak
Magyarország katasztrófavédelmi rendszere  
átalakul. Hazánkat, településünket, ott-
honainkat veszélyeztető hatások (szélső-
séges időjárási viszonyok, villámlás, ár-
vizek, stb.) elleni hatékonyabb védekezés 
indokolja ezt az átalakítást. Az új, haté-
konyan működő katasztrófavédelmi rend-
szerhez szükséges az ön segítsége is!
 Keressük azokat az elsősorban monori 
lakóhellyel rendelkező önkéntes személye-
ket, akik vállalják a szolgálatot a Monor 
Város Települési Polgári Védelmi Szerve-
zetben. Azon személyek jelentkezését vár-
juk, akik mind fizikailag, mind szellemileg 
képesnek érzik magukat a veszélyeztető 
hatások elleni védekezésben felmerülő ko-
moly igénybevételek leküzdésére. Különö-
sen várjuk azok jelentkezését, akik speci-
ális szakképzettséggel rendelkeznek ahhoz, 
hogy segítsék és támogassák a beavatko-
zásokat. Jöjjön ön is és álljon készen Ma-
gyarország 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).

HATÁRTALANUL… 

Fontos, hogy már az általános iskolások is megismerhessék a határon túl élő magyarok életét, ezért a Bethlen Gábor 
Alapítvány évente pályázatot ír ki, és anyagilag is támogatja az utazásokat a magyarlakta területekre. A pályázat 
benyújtásakor nem is sejtettük, mekkora élményt nyújthat számunkra a délvidéki utazás a Hunyadiak nyomában. 
Szeptemberben kiderült, megnyertük a pályázatot. A következő hetekben rengeteget foglalkoztunk a Hunyadiak 
életével, a török-magyar harcokkal, s az ottani településekkel. Sok verset tanultunk az ott született magyar költőktől. 

A Hunyadiak nyomában az Ady-iskolások

Szeptember 26-án hajnalban elindultunk 
Szerbiába, a Vajdaságba. Röszkénél lép-
tük át a határt. Rövid pihenőt tartot-

tunk a Palicsi-tónál. Magyar feliratok jelezték, 
hogy 1690-ben említik először ezt a helysé-
get, s hogy 1823-tól vált fürdővárossá, ami-
kor gyógyvizet találtak itt. Furcsa volt, hogy 
Szabadkán már alig hallottunk magyar szót. 
Zentán a múzeumban magyar idegenvezető 
ismertette a csata részleteit. 
 Az első éjszakát Újvidéken töltöttük. A fő-
téren, amit régi épületek vettek körül, pezsgett 
az élet. Rengeteg ember volt ott, kávéházakban, 
éttermekben vagy csak a téren beszélgettek, a 
gyerekek játszottak. Bár már nagyon éhesek 
voltunk, magyar idegenvezetőnkkel elsétáltunk 
a Duna-parton álló Péterváradi erődhöz. Az 
erődöt a Szivárvány híd köti össze a várossal. 
Nem győztünk fényképezni, olyan szép volt ez 
a kivilágított partszakasz. Vacsora után csak 
bedőltünk az ágyba és aludtunk. 
 Másnap újult erővel vágtunk neki a napnak. 
Torontálvásárhelyig rengeteg gabonaföld közt 
mentünk át. A magyarok csak szórványban él-
nek errefelé. Vajon megmaradhatnak ott? Az 
iskolába, ahova mentünk, szerb és magyar gye-
rekek egyaránt járnak. Balogi András igazgató 
várt minket és beszélt az ottani életről, arról, 
hogy milyen a szerbekkel együtt élnie, tanulnia 
a magyar gyerekeknek. Megengedte, hogy részt 

vegyünk rajz, matematika, magyar és szerb-an-
gol órákon. Az osztály létszáma kisebb, mint 
nálunk, csak tízen-tizenöten vannak együtt. Fu-
rán éreztük magunkat a kétnyelvű társaságban, 
de hamar megbarátkoztunk velük.
 Pancsován keresztül továbbmentünk Szerbia 
fővárosába, Belgrádba, magyar nevén Nándor-
fehérvárra. Megnéztük a várat, amely a Duna 
és a Száva torkolata fölé magasodik. Felidéz-
tük a győzelmes csata eseményeit. 
 Az esti szállásunk Székelykevén volt. Iga-
zi falusi hangulatot árasztott. Az utcán trak-
torok mentek, az emberek disznókat tereltek. 
A falusiak itt mezőgazdaságból élnek. Hajnal-
tól sötétedésig dolgoznak. Megdöbbentő volt 
a különbség Újvidék és a falu között.
 A harmadik napot Szendrő váránál kezd-
tük, ez a vár a Duna és a Jesseva torkolatá-
nál fekszik. Maga az erőd háromszög alakú, 
Hunyadi János két évig volt itt Brankovics 
György fogságában. Galambóc várát, török 
elleni védekezésül Zsigmond király erősítette 
meg  a Duna partján. Innen száz kilométeren 
át a Duna mellett vezetett az utunk. Körülöt-
tünk óriási hegységek voltak, a Djerdag Nem-
zeti Park védelme alá tartozott ez a terület.
 Turno Severinnél léptük át a határt. Romá-
niába érve az első állomásunk Herkulesfürdő 
volt. Ezt a várost gyakran látogatta Sziszi, Er-
zsébet királyné. Jót játszottunk a Cserna-fo-

lyó kövein, míg mások a meleg gyógyvízben 
áztatták lábaikat.  
 Az estét Karánsebesen töltöttük. Innen Vaj-
dahunyadra indultunk tovább. Örömmel jár-
tuk be a várat, pedig már nagyon fáradtak 
voltunk. Megismerkedtünk a vár kútjának le-
gendájával, a késő gótikus és korai reneszánsz 
stílus jegyeivel. 
 Dévára érve találkoztunk a dévai Szent Fe-
renc Alapítvány Gyermekotthonában lakó gye-
rekekkel, akik finom ebéddel vártak minket. 
A hozzávalókat ők termelték, az ebédet pedig 
ők főzték.  
 Az otthon lakói meséltek az életükről, az 
iskolájukról. Meglátogattunk néhány „csalá-
dot”, ők az alapítvány által bérelt lakásokban 
laknak.
 Aradon megkoszorúztuk a tizenhárom vér-
tanú emlékművét, tiszteletükre elénekeltük a 
Himnuszt. Nagylaknál a román-magyar ha-
tárnál hosszú várakozás után léptünk át  ha-
zánk földjére. Fáradtan, de sok szép élmény-
nyel tértünk haza Monorra.
 Azok a pillanatok, amiket ott átéltünk, fe-
lejthetetlen élményt nyújtottak. Nem is hittük 
volna, hogy régen ekkora részt tudhatott ma-
gának Magyarország. Köszönjük tanáraink-
nak és a Bethlen Gábor Alapítványnak ezt a 
csodálatos utazást!

Szurok Noémi 
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STRÁZSAHEGY
Szőlőtaposó lányok a pincefalon
Lapunk tavaly szeptemberi számában adtunk hírt a Strázsahegy eredeti, új nevezetességéről. 
A pincefalra festett kép az ottani szőlészek, borászok egykori legendás egyéniségeit örökítette 
meg. Ugyanaz a fal az idén júliusban újabb odaillő alkotással gazdagodott.

Hirdetés

S imorka Sándor – a városunkban jól 
ismert kávai művész – is jelentkezett 
arra a pályázatra, amit élményt nyúj-

tó köztéri alkotásokra írtak ki, a városköz-
pont felújításával kapcsolatban. Az elbírálók 
olyan – nem figurális – alkotásokat része-
sítettek előnyben, amelyek összhangban le-
hetnek a belváros vegyes stílusú épített kör-
nyezetével. A Public Art-pályázatra beadott 
34 terv közül így 2 ilyen típusú nyertes lett. 
Modern, szokatlan formájú, világítással is 
kombinált, kreatív, sőt interaktív alkotása-
ik megvalósulását érdeklődéssel várhatjuk.
 Simorka Sándor tervei a szőlőművelés it-
teni hagyományaihoz kapcsolódtak. Egyik fi-
gurális szoborelképzelése a szőlőtaposó lányok 
életképét ábrázolta volna. Veres László – aki 
már eddig is számos gyakorlati tettel járult 
hozzá ahhoz, hogy vonzó látványosságokkal 
keltsük fel még inkább a turisztikai érdeklő-
dést páratlan pincesorunk iránt – ezt az öt-
letet is megmentésre érdemesnek érezte. Ké-
résére így került aztán – immáron festmény 
formájában – Locsodi úti pincéjének külső fa-
lára. Végül is a legautentikusabb környezetbe. 
 Az antik görög-római, illetve a Bibliára épülő 
– reneszánsz, barokk és klasszicista – művelt-

ségben is nyomon követhető szőlőkultusz ha-
gyományai sajátos módon a népszokásokban 
is továbbéltek. A falfestményen az idős put-
tonyos parasztemberrel szemben a kis puttó 
alakja is erre utal. A művész kisfiáról mintáz-
ta ezt a figurát, aki maga festette a kezében 
tartott fürt szőlőszemeit – mintegy a hagyo-

mány továbbvivőjének jelképeként. A csupa 
élet lányok táncos lábainak ritmusára pedig 
megszületik a jókedvet hozó örök ital. Ahogy 
Garai Gábor is írta: „Édes a must, kiforr tél-
re, /Csorduljon a szőlő vére./ Jól taposd meg, 
nem apád! / Borral teljen meg a kád!”

Bolcsó G.    

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése
Nyitva: H–P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  www.memobike.hu

Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

KeréKpár center
Minden kedves  

vásárlónknak  

boldog karácsonyt  

és sikerekben  

gazdag új évet  

kívánunk!

Látogasson el a megújult szaküzletünkbe!
KARÁCSONYI KERÉKPÁRVÁSÁR!

Készleten lévő kerékpárok  
10%, 15%,  20% kedvezménnyel!
Akciós időszak: 2012. december 1-jétől december 22-ig

 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

laminált padló 
7 mm-es    AC3/31-es 
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Hirdetés

Tizenhárom évvel ez-
előtt tizenegyen vol-
tak, az alapító tagok-

ból mára talán, ha négyen 
maradtak a csoportban. Az 
együttes életkora pedig ez idő 
szerint úgy alakul, hogy né-
gyen hetven év alattiak, ket-
ten nyolcvanon túliak, a töb-
biek pedig hetven és nyolcvan 
közöttiek. 
 S habár a legidősebb tán-
cos is úgy gondolja, hogy neki 
feltétlenül szólót kell táncol-
nia, azért a realitást még-
is csak össze kell hangolni a 
vágyálmokkal.
 Dudás Jenőnek, aki tizen-
három éve hobbiból művésze-
ti vezetője, menedzsere, úti-
kalauza és egyes esetekben 
lelki vezetője az Őszirózsák-
nak, nagy gyakorlattal ren-
delkezik már az összehan-
golásban is. Ismeri a tagok 
teherbíró képességét, ezért 
hát most rá kellett bólintania 
az előállott helyzetre: bizony, 
túljutottak a finálén. Nincs 
tovább.
 Viszont, ami a megalaku-
lástól mostanáig történt, an-
nak emlékeiből még jó ideig 
futja elérzékenyülésre és nagy 
nevetésekre.
 Mert hogy is volt csak, 
amikor a színpadtechniká-
val ismerkedtek, akik koráb-
ban soha színpadon nem áll-
tak? De amikorra Dudás Jenő 
rendezői utasításait már ál-
mukban is pontosan betartot-

NYUGDÍJAS TÁNCCSOPORT
Túl a finálén – elköszönnek az Őszirózsák
Öregedni sokféleképpen lehet – néztem tizenhárom évvel ezelőtt a monori művelődési ház színpadára, 
ahol az éppen akkoriban alakult Őszirózsák tánccsoportja tartotta próbáinak egyikét. A nevetgélés, 
ugrándozás, viccelődés tarka forgatagában akkor arra jutottam, hogy a sokféleségben az öregedés 
legcélszerűbb, legelviselhetőbb és legmulatságosabb formája az lehet, ha hatvanévesen feltétlenül belép az 
ember egy tánccsoportba, és ott addig ropja, amíg csak bírja. Erre most dr. Dudás Jenő, az Őszirózsák 
nyugdíjas tánccsoportnak művészeti vezetője egyszer csak bejelenti, hogy az Őszirózsák elhervadtak.

ták, még akkor is előfordult, 
hogy a gyömrői színpadról 
beperdült az alatta álló dé-
zsás tuják közé egy idős tán-
cos. Ám mire orvosért kiál-
tottak volna, már ismét fönt 
ugrált a többiek közt.
 Vagy ott volt Pici mama, 
aki a csípőprotézis műtétje 
után igazolást hozott a se-
bésztől: táncolhat, csak nem 
szabad nagy erővel elrugasz-
kodnia a színpad deszkái-
tól. És amikor ugyanő mat-
rózblúzban, hajában pöttyös 
masnival énekelte a Jaj, de jó 
a habos süteményt, Kiss Ma-
nyi is elégedett lehetett vol-
na az utódja produktumával. 
Dudás Jenő mégis megjegyez-
te: „nagyobbra kellene nyit-
ni a szádat, s kissé hátravet-

ni a fejed!” Mire Pici mama 
a született művész öntuda-
tával: „Hogy képzeled?! Hát 
akkor kiesik a műfogsorom!”
 Bejárták az országot az 
Őszirózsák, elegáns hotelektől 
kicsiny falvak főteréig szám-
talan helyen felléptek, vitték 
a hírét Monornak. Reperto-
árjukból a cigánytánc lett a 
legnépszerűbb. Ha csak meg-
pillantották valamelyiküket 
az öltöző ajtaja mögött ró-
zsás kendőben, már sutyor-
gás kezdődött a nézőtéren 
„ne menjetek sehova, mind-
járt jönnek a monoriak a ci-
gánytánccal!”
 A playback technikával 
való éneklést olyan tökély-
re vitték, hogy utóbb erről 
is nevezetesek lettek. A gödi 

nemzetközi tánctalálkozóra 
maguk kreáltak mikrofont, 
amiben még egy húsdaráló-
ban használatos alkatész is 
szerepet kapott. Szólni ugyan 
nem szólt, mégis, olyan élet-
hűre sikerült, hogy egy má-
sik fellépő csoport könyörgőre 
fogta: adják már nekik köl-
csön egy kis időre, mert ez a 
legjobb hangú mikrofon mind 
közt, amit eddig hallottak.
 Tizenhárom év alatt közel 
kétszáz településen jártak a 
nyugdíjas monori táncosok. 
Élményeik ezerszámra gyűl-
tek közben. Megannyi szépet, 
meghatót, mulatságost, szív-
melengetőt, felejthetetlent él-
tek meg együtt, miközben ők 
maguk is élményszámba men-
tek a fellépéseikkel.
 Amikor először álltak szín-
padra, a Monori Strászsák 
Néptánc Együttes akkor ün-
nepelte ötéves jubileumát. 
Az Őszirózsák tizedik szüle-
tésnapján a Strázsák is kö-
szöntötték őket, és még vagy 
százötven fős, velük együtt 
ünneplő sokaság.
 Szerették őket, nagyon át-
jött a nézőtérre, hogy a szín-
padon szívvel-lélekkel csinál-
ták – mondja Dudás Jenő. 
 S ha most azzal áltathat-
nák magukat és a közönsé-
get, hogy szó sincs visszavo-
nulásról, épp csak pihennek 
egy keveset, talán nem is fáj-
na olyan nagyon.

Koblencz Zsuzsanna

 Őszirózsák 
utolsó fellépésü-
kön, 2012. au-
gusztus 26-án

„Megannyi 
szépet, meg-

hatót, mu-
latságost, 

szívmelenge-
tőt, felejthe-
tetlent éltek 
meg együtt, 
miközben ők 
maguk is él-

ményszámba 
mentek a fel-
lépéseikkel.”
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MEMO HOBBI ÁRUHÁZ
Téli nyitva tartás: H–P: 7.30–18, Szo: 7.30–13, V: zárva

Állateledel  
és felszerelés

szaküzlet
Monor,  
Ady Endre 
út 47–49.

 Minden 
póráz, nyakörv  
 és játék 10% 
kedvezménnyel!

Minden kedves 
vásárlónknak  

boldog karácsonyt  
és sikerekben gazdag  

új évet kívánunk!

Karácsonyi 
akció!

(December 
15–23-ig.)

Nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: 7-17
Szerda: 6-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 7-17
Szombat: 6-13
Vasárnap: zárva

Füstölt áruk boltja
Monor, Piac tér 28.

Folyamatos, változó akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Füstölt termékek • Kolbászok • Felvágottak • Szalonnák • Mangalica termékek
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Ha kocsmában nem is, boltban és vendéglőben mindenki járt már – úgyhogy a 
Helytörténeti Kör – Közművelődési Egyesület legújabb, a kereskedelem és vendéglátás 
témaköréből merített kiállítása mindenkiben megpendít valamilyen húrt.

KIÁLLÍTÁS
Megint egy szép kiállítás a nagyérdeműnek

Hirdetés

Larich Béla vegyeskereskedő a Közérdek 
című helyi lapban például a következő 
szöveggel kínálja portékáját a közön-

ségnek 1927 decemberében: „A karácsonyi 
és újévi ünnepekre nagyobb a házi szükség-
let, jó bevásárlási helyet találva kitűnő árúk 
olcsó beszerzésével sok megtakarítást érhe-
tünk el, miáltal boldogabbak lesznek ünne-
peink”. Ha ez követően Larich Béla kitűnő-
en felszerelt vegyeskereskedésének kínálatát 
összeveti egy mai szupermarketével, aligha-
nem elgondolkodik: miképpen lehettek ele-
inknek boldog ünnepeik, a mi rendelkezé-
sünkre álló árukínálat töredékével.

 Ez a jó egyebek közt a 
Helytörténeti Kör – Közmű-
velődési Egyesület kiállítása-
iban: hogy elég lehorgonyoz-
ni egy korabeli hirdetésnél, 
és máris gondolkodni muszáj, 
összefüggéseket keresni, elmé-
lázni letűnt idők apró-cseprő 
részletein.
 Most megint nyílt egy 
ilyen kiállítás, az Ipartestü-
let székházában. Az esemény-
re invitáló meghívót idézve: ez 

a kiállítás – amely december végéig előzetes 
jelentkezéssel megtekinthető – ízelítőt ad a 
kereskedők, vendéglők, kocsmák életéből, az 
egyetemes, az országos és a monori múltból 
merítve az információkat és illusztrációkat.
 Már csak amiatt is érdemes ezt a megint 
csak izgalmas látnivalókat felvonultató kiállí-
tást meglátogatni, mert a megnyitó ünnepsé-
gen a szemlélődésre nemigen adódik alkalom. 
A rendkívül jó hangulatú megnyitók, mint a 
mostani is volt, olyan népesek, s az újbóli ta-
lálkozás örömétől, az üdvözlésektől és köszön-
tőktől olyan hangosak, hogy elmélyült tárlat-
nézésre célszerű inkább másik napot választani.

 A november 9-i, szinte már családias – noha, 
meg kell hagyni, esetükben igencsak népes csa-
ládról van szó – esemény ünnepélyességét nö-
velte Szőnyi Sándor önkormányzati képviselő 
köszöntője. Dr. Szilasi József, a szövetkeze-
ti vendéglátás országos szakértője adomával 
üdvözölte a helyieket, s emelte ezzel a hangu-
latot is, majd Pecznyik Ibolya gasztronómiai 
érdekességekről mesélt a jelenlévőknek.
 Ha már a vendéglátás, a vendéglők, a kocs-
mák a kiállítás témája, passzolt hozzá a Pet-
rik Balázs és Béresné Fazekas Etelka által 
előadott népdalcsokor: akár a korabeli vas-
úti vendéglőben is előadhatták volna. Azaz, 
nem is: az a hely, dr. Dobos György kutatá-
sai szerint túl elegáns lehetett ehhez. Talán 
a Tövis-féle vendéglőben inkább, ahol Tövis 
István vendéglős, mint rokkant katona, a kö-
zönség pártfogására bízta a sorsát.
 Ez alkalommal a Paning pékség, Kalmár 
Gyula mézesbábos, Lukácsy György pincésze-
te és a Ker-Bor kft., valamint Kugel György 
és Bodor János élénkítették az összejövetelt 
finom falatokkal és jó borokkal.
 Ami pedig magát a kiállítást illeti: nézzék 
meg feltétlenül! Felettébb érdemes rá!

– KZS –

Belvárosi 
sétány

A rendezvény ingyenes.

DECEMBER 1-jén 
9-től 13 óráig  

MIKULÁS  
a SÉTÁNYON!

Állatsimogató, rajzház, arcfestés, henna,  
vattacukor, pizzaszelet, tea, forralt bor…

Szépítőműhely  
             és szolárium
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Az 1920-as évek második felében – a repülés világméretű fejlődése során – újabb rekordokat értek el, többnyire a jelentős 
repülési múlttal rendelkező nemzetek. A magyar repülés az 1920-as évek eleji tiltó rendelkezések miatt hátrányba 
került, de a kis motoros repülőgépek építésében kiváló eredményeket ért el. 1921-ben alakult Műegyetemi Sportrepülő 
Egyesület, ahol elkészült Lampich Árpádnak második gépe, az L-2, mellyel rövidesen három világrekordot állítottak fel. 

85 ÉVVEL EZELŐTT
Világrekord-repülés Mátyásföld–Monor között

A Nemzetközi Repü-
lő Szövetség, az FAI 
1926-ban a kisgépek 

számára a C osztályban – a 
szárazföldi, 200 kg-nál köny-
nyebb, üres tömegű, 50 LE-
nél gyengébb teljesítményű 
motorral felszerelt, együlé-
ses repülőgépek számára – 
szabályozta a rekordrepülé-
sek követelményeit. Ebben 
a kategóriában az L-2-vel, 
adottságai révén a távrepü-
lés kategóriában kísérelték 
meg új rekordok felállítását.

Az első

1927. szeptember 14 -én 
Kaszala Károly egykori első 
világháborús pilóta új, zárt 
körű világrekordot állított fel, 
amikor a Mátyásföld–Mo-
nor–Mátyásföld közötti 50 
km-es távot 13-szor megté-
ve, leszállás nélkül 746 km-t 
repült 9 óra 21 perc alatt. A 
Magyar Aero Szövetség ellen-
őrei által hitelesített adato-
kat továbbították. A FAI a 
repülés végén teljesített 96 
km-es távot, melyet a repü-
lőgép Mátyásföld felett for-
dulózva tett meg, nem hi-

telesítette, csak 650 km-es 
távot ismert el világrekord-
ként. Ezen repülés révén ke-
rült be először Monor neve 
az egyetemes repülés törté-
netébe. 

A második

1928. június 14-én szintén 
Kaszala Károly repült a gép-
pel egyenes vonalú világre-
kordot – Budapestről Polába 
– 517 km-t teljesítve. A terv 
szerint leszállás nélkül re-
pült volna Rómába, de az 
utolsó szakaszon – az olasz 
kísérőgépének meghibásodá-
sa miatt – kényszerűségből 
leszállt. Az olasz fővárosba 
eljutó L-2-re felfestették a 
Róma nevet.

Rekorddal felérő túrarepülés

A már Róma névre hallgató 
repülőgép 1929. június 14-
én, a magyar repülés má-
sik nagy alakjával, Bánhidi 
Antal mérnökjelölt pilótával 
Budapestről a svédországi 
Karlstadba, a műegyetemi 
hallgatók repülőgép-kiállí-
tására indult. A több orszá-
got és várost érintő útvona-
lon oda és vissza összesen 5 
ezer km-t és 68 órát repült. 

A harmadik

Az 1927-es rekordot a repülés 
úttörőinek számító franciák 
rövidesen megdöntötték, de 
1930. június 14-én a Rómá-
val Lampich Árpád szigorló 
gépészmérnök, a gép terve-

zője visszahódította azt. Az 
L-2 ismét Mátyásföld és Mo-
nor között repült. A repülő-
géppel, a törzsbe beépített 
pótbenzintartály révén, 12 
óra 59 perc alatt 1033 km-t 
és 368 m-t tett meg leszállás 
nélkül. A rekord érdekessége, 
hogy a napkeltétől napnyug-
táig tartó repülés félidejében 
eltört a kiegészítő olajtartály 
bevezető csöve, és azt a piló-
ta fél kézzel tartotta. 
 Ezt a világrekordot szept-
emberben az a C. Fauvel 
francia pilóta, aki azt ko-
rábban többször is tartotta, 
újra visszahódította 1258,8 
km-es, 12 óra 3 perces táv-
repülésével.

A Róma múzeumba került

A Róma aktív korában min-
den magyarországi repülőna-
pon ott volt, télen még sítal-
pakkal is. Az elhasználódott 
gép 1933-ban a Közlekedési 
Múzeumba került. 1944-ben 
az egyik Budapestet ért ame-
rikai bombázás során megsé-
rült. 1974-ben újjáépítették – 
az eredeti tervek alapján – a 
megmaradt szárny és motor 
felhasználásával. A 2000-ben 
elvégzett újbóli restaurálá-
sa után ismét látható a Re-
pülőgépes Növényvédő Ál-
lomáson.

Az L-2 Róma újra repül

A híres kis gép repülőképes 
változatát a gyöngyösi Mol-
nár Árpád Sportrepülő Egye-
sületnél Váradi László ve-

Az L-2 Róma
A Budapesten készült a H-MAFD lajst-
romjelű repülőgép 1925. szeptember 4-én 
vált repülőképessé. Kialakítását, építését 
az egyszerűség jellemezte. Felsőszárnyas, 
törzse négyszög keresztmetszetű, faépíté-
sű rétegeltlemez-borítással. Szárnya két 
főtartós fa szerkezet, a belépőéle rétegelt 
lemez vászonborítással. Mindkét szárny-
tőbe fém benzintartályt építettek. Az orr- 
részbe építették a gróf Thorotzkai Péter 
által tervezett IV-A Delta 1-es típusú, 35 
kg tömegű, háromhengeres léghűtéses csil-
lagmotort. A repülőgép futóműve három-
pontos, farokcsúszós kialakítású volt. A 
farokfelületet nagyméretű vezérsíkok és 
kormánylapok jellemezték. A kormányla-
pokat drótköteles vezérléssel mozgatták. 
A pilóta a minimális műszerezettségű nyi-
tott kabinban, vesszőből font ülésben ült. 
A szárny és a kormánylapok világos szí-
nűek, a törzs pedig világosbarna festésű 
volt, a motor fémlemez burkolata ezüst-
színben játszott.

zetésével, Gyetvai Attila, 
Fehér Ferenc, Nagy Albert 
közreműködésével ismét meg-
építették. A nagy figyelmet, 
elszántságot és pontosságot 
igénylő munka 2000 decem-
berében a múzeumi példány 
visszaszerkesztése után, be-
vizsgált anyagokkal minden 
lépésében dokumentálva kez-
dődött el. 
 A repülőgép első repülé-
sére 2005-ben került sor. A 
berepülések során nyilvánva-
lóvá vált, hogy a mai szabá-
lyok szerint készült replika 
az eredeti L-2-nél nehezebb, 
és a repülőgépbe beépített 34 
LE motor teljesítménye eh-
hez kevés, ezzel nem tudta 
azokat a paramétereket pro-
dukálni, amiket vártak tőle. 
Rövidesen az erősebb motor 
beépítése után sokkal jobbak 
lettek a repülési jellemzői. A 
repülőgép a hazai és a kül-
földi repülőnapok, különféle 
rendezvények érdekes szín-
foltjává vált.
 Az L-2 Róma két világ-
rekordja révén a települé-
sünk, Monor neve bekerült 
az egyetemes repüléstörté-
netbe, amit kevés magyar 
település mondhat el magá-
ról. Úgy gondoljuk, hogy a 
rekordrepülések kapcsán a 
városunkban szükség volna 
valamilyen módon – példá-
ul egy köztéri emléktábla 
formájában – maradandó 
emléket állítani az esemé-
nyeknek, 

Zainkó Géza repüléstörténet-kutató
Helytörténeti Kör–Közmű-

velődési Egyesület

„A több or-
szágot és vá-

rost érin-
tő útvonalon 
oda és visz-
sza össze-
sen 5 ezer 
km-t és 68 

órát repült.”
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Hirdetés

Nem csak én vagyok így 
ezzel, jár-kel az egyre 
látványosabban meg-

változó városközpontban egy 
olyan szép számú, noha egyre 
fogyatkozó generáció, amely-
nek tagjai emlékezetében még 
ott áll a sarki bank helyén a 
már középkorúan is galambősz 
Galambos Magdi néni vezény-
letével működő, első önkiszol-
gáló bolt. Szomszédságában 
Szabóné Rózsika viszi a tej-
boltot, keveri három deci tej-
ből és egy löttyintésnyi mál-
naszörpből a turmixot. Kicsit 
odébb Popper Laci bácsi és 
Babinszkiné Évike kockás fü-
zetet, radírokat és 2B-s ceru-
zát árul, arrébb, a boltív alatt 
Antal fényképész műtermébe 
igyekeznek, akik meg akarják 
örökíttetni magukat. 
 A Zöldfa melletti, hajdan 
volt suszterájból, amely kis idő-
re bútorüzletté alakult, munka 
zaja hallatszik megint. Meg-
állunk páran a szemközti jár-
dán, hallgatjuk, a munkálatok 
nagyságából kikövetkeztetve, 
hogy az utolsó órákban va-
gyunk, amikor az öreg épület 
még valamicskét önmagára 
emlékeztet, aztán itt is min-
den megváltozik. Nem siratjuk, 
minek siratnánk, épp csak gon-
dolatban elbúcsúztatjuk, ezt is.
 Nagy István lakatosmesteré 
volt a ház, amelyből a tulajdo-
nos találmánya és szabadal-
ma, a hőfokozó kikerült, s nem 
csak hazai piacokra, hanem 
utóbb külföldre is. Nagy Pis-
ta bácsin nem látszott, hogy 
bánkódna az államosítás mi-
att, vagy csak nem mutat-
ta. S bár 1960-ban visszavo-
nult, ugyanolyan jó kedéllyel 
irányította a kisujjában lévő 

TÖRTÉNETEK RÉGI MŰHELYEKBŐL
Hogyha fúj a szembeszél…
Valahányszor elballagok a Petőfi utcai Zöldfa vendéglő előtt, amikor annak ajtaja 
épp nyitva áll, mindig kiérzem mögüle Blaskóék hajdani bizományi boltjának 
kissé fanyar, enyhén dohos illatát, amely átitatta a házat, s örökre itt ragadt. 

ipart és a műhelyben dolgozó-
kat akkor is, amikor hivatalo-
san már mások irányították. 
Kétszáz, a kályhák füstcsöve-
ire illesztendő hőfokozó került 
ki a műhelyből havonta. Min-
den egyes darabon hetvenkét 
műveletet kellett elvégezni, hi-
bátlanul.
 Ha mégis valami kifogás 
merült fel, Farkas Sándor 
részlegvezető ment a nagyke-
reskedelmi vállalatok illetéke-
seivel tárgyalni: felült Ferihe-
gyen egy belföldön repkedő 22 
személyes kisgépre, s már ott 
is volt Nyíregyházán, Szom-
bathelyen, Debrecenben vagy 
Miskolcon.
 Jól ment az üzlet, néha ün-
neplésre is adódott alkalom. 
Nagy István nemigen ivott, 
de ha egy sört mégis legurí-
tott, fel sem tűnt neki, hogy 
azt titokban rummal gazda-
gították az alkalmazottak.
 – Egész éjjel doboltak a fü-
lemben! – panaszolta másnap 
reggel Pista bácsi, aki a görbe 
éjszaka után ugyanúgy pon-
tosan munkába állt, mikép-
pen a többiek is.
 Az udvarra nyíló épület-
részben dolgoztak a lakatosok 
és az asztalosok – utóbbiak 
a Honvédelmi Minisztérium-
nak gyártottak bútorokat – a 
suszteráj a másik szárnyban 
foglalt helyet. Kiss Kálmán, 
Vass Lajos, Csúzi László, Ba-
logh Péter, Tóth Ödön ültek 
az alacsony, hosszú asztalok 
mellett a suszterszékeken, tal-
paltak, sarkaltak, s gyártot-
ták utóbb a csizmákat. Szántó 
Tibor volt az eleinte Cipőja-
vító Ktsz-ként működő tár-
saság elnöke és anyagbeszer-
zője, de aztán jöttek a fúziók 

egymás után, s a monori szol-
gáltatókból egyszer csak Já-
rási Szolgáltató Szövetkezet 
lett, gyömrői központtal, és 
13 községben negyven rész-
leggel.
 Az elnökök egymást vál-
togatták – volt, aki Siófokról 
ingázott át, hogy az ittenie-
ket irányítsa, nem is sikerült 
neki – csak a szerszámokat 
forgatták hűségesen ugyan-
azok, ugyanott. Noha az olaj-
kályhák megjelenésével hőfo-
kozóból egyre kevesebb kellett, 
úgyhogy a lakatosok átálltak 
a tankállványok gyártására.
 A cipészek meg úgy jár-
tak, hogy hiába produkálták 
ugyanazt a minőséget, amit 
korábban, a CNV, azaz a Ci-
pő Nagykereskedelmi Válla-
lat a szállítmány felét mindig 
leminősítette. Amikor Far-
kas Sán dor – immár elnök-
helyettesként – felszólalt ez el-
len, megkérdezve, ugyan miért 
akarják tönkretenni ezt a kis 
kátéeszt, a „nagykeres” főnök-
asszony azt felelte: mert a má-
sod-és harmadosztályú lábbe-
li kell a szegényeknek.
 Nem volt apelláta, a Gyöm-
rőn rendezett közgyűléseken 
se volt értelme felszólalni, 
azokra inkább a közös mu-
latságok miatt volt érdemes 

 Nagy István 
(középen, ka-
lapban) és mun-
katársai  kö-
zös kirándulása 
Lillafüreden

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.

elmenni. Kiss Kálmánról is 
egy ezzel kapcsolatos legen-
da őrződött meg. A kister-
metű, pocakos, de rendkívül 
határozott és csupa energia ci-
pészmester lekéste az utolsó 
buszt, ám oda se neki, gyalog-
szerrel indult Monorra. Péte-
riben megállt, hogy rágyújt-
son, s mivel szembeszél fújt, 
megfordult, nehogy elaludjon 
a gyufa lángja. Aztán elfelej-
tett visszafordulni, csak ment 
tovább, mígnem ismét Gyöm-
rőn találta magát, bár addig-
ra már kireggeledett.
 Ma már talán megmagya-
rázhatatlan módon, igen sok, 
megjegyzésre érdemes egyé-
niség jött-ment közöttünk, a 
fent említett társaságban is. 
Miként a lakatosok közt Sza-
bó Sándor, a legendás Bam-
ba, aki focistaként is hírnévre 
tett szert. Vagy Balogh Péter, 
aki cipészből utóbb gépkocsi-
vezetővé lépett elő, s akinek 
karakánságért, férfias kiállá-
sért ugyancsak nem kellett a 
szomszédba mennie.
 Vele történt, hogy amint 
épp az elnökhelyettessel igye-
kezett Pestre, egy vecsési ke-
reszteződésnél a kocsija elé 
vágott egy lovas szekér, még-
hozzá úgy, hogy a kocsirúd az 
autó tetején állt meg, kereszt-
ben. Balogh Péter olyan arc-
cal szállt ki az autóból, hogy 
mindenki felkészülhetett a leg-
rosszabbra, amikor az elnök-
helyettes felkiáltott:
 – Lajos bácsi! Maga meg 
mi a jóistent csinál itt?! 
 Felismerte ugyanis a sze-
keresben az anyósa testvérét. 
Balogh Péter pedig vett egy 
nagy levegőt, és csak annyit 
mondott:
 – Az a szerencséje, hogy 
Lajos bácsinak szólították!
 Elmúlt ez is. Miként a 
suszteráj, a hőfokozók, a fú-
ziók és a közgyűlések. S megy 
most utánuk végleg az öreg 
ház szelleme is.

Koblencz Zsuzsanna

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Nyitva tartás: H–P: 8–17-ig, Szo: 8–12-ig

Női boka csizma  
2 pár 3000 Ft. 
Hosszú szárú csizma  
1500 Ft–3000 Ft. 

Női, férfi, gyermek  
őszi, téli cipők, csizmák, 
bakancsok.

Minden vásárlónk 
meglepetés 

ajándékot kap! 
Az akciók a készlet 
erejéig érvényesek!

RIXI Monor, Kiss Ernő u. 3. 
Az Olcsó cipők boltja! 

Karácsonyi 

Akció! 

„Nagy Ist-
ván lakatos-
mesteré volt 

a ház, amely-
ből a tulaj-

donos talál-
mánya és 

szabadalma, 
a hőfoko-

zó kikerült, s 
nem csak ha-
zai piacokra, 
hanem utóbb 
külföldre is.”



Helytörténet
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Mennyire volt lehetősége a monori jobbágynak, zsellérnek a 
polgárrá válás útjára lépni az 1848-as jobbágyfelszabadításkor?

VISSZATEKINTÉS

A monoriak viselt dolgai XLIX. 
Parasztvilág

Ha valaki mostanában az Ady Endre 
utcai vasúti átkelőnél időzött néhány 
percet – amire az arra járók a csukott 
sorompók miatt rendszeresen számíthat-
nak – feltűnhetett, hogy a régi Maggyár 
épületét bontani kezdte a tulajdonosa. 
Mindez több civil szervezetnek is sze-
met szúrt, akik arra kérték Jávorszky 
Attilát, a bontásra kerülő rész tulajdo-
nosát, hogy egyeztessen velük az épület 
további sorsáról és arról az örökségről, 
amely az épületekkel együtt végleg el-
tűnik a város életéből. A hajdan Monori 
Mag néven országosan, sőt az egész vilá-
gon nagy ismertségnek örvendő vállalat 
épületei az utóbbi években már koránt-
sem a dicsőséges éveket idézték. Ahogy 
Jávorszky Attila a november 8-i megbe-
szélésen elmondta, az területek őrzése 
már többe került, mint amennyi érté-
ket ellophattak belőlük, ezért kénytelen 
volt tűrni, hogy rendszeresen vandálok 
és tolvajok romboljanak és fosztogas-
sanak az épületekben. Mivel az elmúlt 
években nem sikerült befektetőt ta-
lálni az épületek hasznosítására, így 
mostanra nem maradt más választása, 
minthogy az épületek lebontása mellett 
döntsön. A megbeszélésen a Monorért 
Baráti Kör, a Helytörténeti Kör–Köz-
művelődési Egyesület és a Monori Lo-
kálpatrióta Egylet képviselői arra kérték 
a tulajdonost, hogy biztosítson lehető-
séget egy emlékhely kialakítására a le-
bontásra ítélt épületek helyén. Ennek 
nem látta akadályát Jávorszky Attila, 
sőt azt is vállalta, hogy megpróbál mi-
nél több emléket felkutatni és megtar-
tani a Monori Magról. Az elképzelések 
szerint az emlékhely is a Maggyár bon-
tásából származó címeres téglákból és 
egyéb értékes, múltat idéző anyagok-
ból épülne meg a terület egyik sarká-
ban. A következő megbeszélésre jövő 
januárban kerül sor, amikor talán már 
kész tervek is lesznek a megvalósításra.

PJ

DICSŐ MÚLT

Végleg eltűnik  
a Maggyár

A nyugat-európai orszá-
gok parasztjai a 18. 
században már meg-

indultak a tőkés átalakulás 
útján, míg Magyarországon 
a jobbágyfelszabadítás mód-
ja meghagyta a nagybirtok-
rendszert. A monoriak ese-
tében az egri káptalannak 
– mint földbirtokosnak – a 
majorsági földjei meghatáro-
zó földbirtokként maradtak 
fenn, melyeket a telkes gaz-
dák megművelésre bérelhet-
tek a zsellérek részvételével. 
 Az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc leverése 
után létrejött abszolituzmus 
birtokpolitikája a jobbágy-
felszabadítás kivételével fi-
gyelmen kívül hagyott min-
den más intézkedést vagy 
javaslatot. Az 1853-ban ki-
bocsátott úrbéri pátens nem 
ment tovább az 1848. márci-
usi törvényeknél, viszont ren-
dezte az erdők, legelők és ná-
dasok birtoklását. A házas 
zsellérek esetében ez azt je-
lentette, hogy 8 zsellérre ju-
tott egy egész telek után járó 
3–17 kat. hold legelő (pás-
kom). A volt jobbágyok ke-
zén hagyták az irtványokat 
és az azokon elvégzett szőlő-
telepítéseket, amelyeket ko-
rábban az úrbéres telekhez 
csatoltak.
 A jobbágyfelszabadítással, 
a fentiek alapján, a monoriak 
számára is kedvezőbbé vál-
tak a tőkés fejlődés keretei. 
Az ingyen robot megszűné-
se, a vasút megjelenése 1847-

ben, a község akkori szélén 
lehetővé tette az anyagi gya-
rapodást. Az V. Ferdinánd 
által adományozott mezővá-
rosi rang, illetve az évente 
két alkalommal tartható or-
szágos vásár és az egy alka-
lommal tartható helyi piaci 
vásár joga 1848-ban szintén 
ezt igazolja. A három gőzma-
lom felépülése és üzemelése 
(1870, 1882, 1893) bővítet-
te a telkes gazdák lehetősé-
geit és piacát. Gazdálkodá-
suk fejlesztéséhez, eszközeik 
korszerűsítéséhez hitelt ve-
hettek fel. Monoron 1872-ben 
megszületett a Monorkerületi 
Takarékpénztár (ma rend-
őrségi épület). 1882-ben a 
Monorkerületi Hitelbank (ma 
a takarékszövetkezeti épület 
áll a helyén), valamint 1892-
ben a hitelszövetkezet. Erre 
annál is inkább szükség volt, 
mert a faekék aránya szinte 
megegyezett a vasekék szá-
mával. A parasztgazdálkodás 
eszközei Monoron is elmara-
dottak voltak.
 Végül Monoron is meg-
jelent a vetőgép. Az elöljá-
róság vásárolt egyet közös 
használatra, hogy a telkes 
gazdák megbarátkozzanak 
vele. Herodek Isván vaske-
reskedésének (helyén ma az 
Aranyforrás Áruház találha-
tó) része volt abban, hogy 
ezek az új mezőgazdasági esz-
közök Monoron megvásárol-
hatóak legyenek. Jó példá-
ját üzletének új tulajdonosai, 
utódai: Heller József, majd 
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 Ragula Nándor gőzcséplőgépe

Thúróczy Miklós is követték. 
1890 táján már nem számí-
tott újdonságnak az arató-
gép, a gőzcséplőgép haszná-
lata sem. Egyre inkább teret 
nyert a gabonafélék termesz-
tésének (aratásának, cséplésé-
nek) gépesítése. E téren közis-
mertek voltak: Funovits Béla 
és Ragula Nándor gépészek. 
 Az évente megtartott két 
országos vásár a monoriak 
szempontjából is sok válto-
zást hozott: gyarapodott a 
szarvasmarha- és a sertéste-
nyésztők száma. Sokan fog-
lalkoztak a vásárokhoz kap-
csolódó állatkereskedelemmel. 
E téren, mint tőzsér, jelen-
tős vagyont halmozott fel 
Huppert Bernát, Tihanyi 
Jakab és a Schmitterer Fe-
renc család. Ők, mint a leg-
több adót fizetők, többnyire 
községi képviselők is voltak, 
s polgároknak számítottak. 
Lukácsy Géza, Feuermann 
Lajos és M. Burján János 
monori gazdálkodók tenyész-
bikavásárt honosítottak meg 
a kistói csárdánál. Ez is ja-
vította a szarvasmarha-te-
nyésztés fajtisztaságát.
 A földművelők körében a 
vetésszerkezet is módosult. 
Elterjedt például a Száraz-
hegyen a kukoricatermelés. 
Teret hódított a belterjes 
gazdálkodás. Növekedett a 
kender-, burgonya- és zöld-
ségtermesztés. Nagyobb te-
rületen termeltek szőlőt, gyü-
mölcsöt, neveltek baromfit, 
mivel a vonaton való szál-
lítás előnyössé tette a pesti, 
főleg a józsefvárosi piacozást. 
E gazdálkodók körében né-
hányan – például Lukácsy 
Géza és társai – parasztpol-
gárokká váltak.
 Forrás: Monorkerületi 
Lapok 1901–1914; Elöljáró-
sági jkv. 1987–1924; Well-
man Imre: Mezőgazda-
ság-történeti tanulmányok, 
1967; Berend T. Iván–
Szuhay Miklós: A tőkés gaz-
daság története Magyaror-
szágon, Bp. 1973.

Dr. Dobos György, a hely-
történeti kör elnöke

A könyvtár decemberi programjai
December 1-jén 10 órától meseszombat.
December 4-én, kedden délután 3 órától 
Fantasztikum az irodalomban III. rész 
– Pavlyás István előadásának folytatása.
 December 8-án 10 órától kézműves-
szombat: Horgoljunk! Csillagok, hópely-
hek a télben.
 Aki horgolni szeretne, az hozzon ma-
gával horgolótűt!
 Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt ideiglenes helyünkön: Monor, Bajcsy 
– Zsilinszky utca 11. Tel.: 06-29/412-246. 
www.monorkonyvtar.hu.
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Ajánló

VIGADÓ ÉTTEREM
Szenteste: káosz helyett szeretet 
„A gyerekek éppen most verekedtek össze azon, hogy ki díszítse fel a karácsonyfát,  
a férjem meg persze a tévé előtt ül, pedig a halat még nem pucolta meg a halászléhez,  
a sütő most kezdett füstöt okádni a bejglitől, mindjárt itt vannak apámék is az ünnepi 
ebédre, neki meg az a rántott hal a kedvence, amihez még hozzá sem fogtam. Nemhogy 
enni, de már elkészíteni sincs kedvem a kedvenc töltött káposztámat. Mi lesz így 
velem, a főzéssel sehogy sem állok, amikor ezen kívül is egy csomó dolgom lenne!”

„A jól meg-
szokott ételek 
pedig ugyan-

úgy az asz-
talra kerül-

hetnek, mint 
korábban.”

Hirdetés

Hidegtálak már 1000 Ft/főtől

Kocsonya

Halászlé
Töltött káposzta

Rántott hal
és az étlapunkon szereplő teljes kínálattal 

állunk kedves vendégeink rendelkezésére.

   Karácsonyra  

  ne süssön, ne főzzön!

Élvezze az ünnep pillanatait!

Rendelje meg nálunk!

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban
06-20/824-8823 • 06-30/395-4834

Welcome drink

6-fogásos 
büfémenü

Korlátlan 
fogyasztás! 

Éjfélkor 
korhelyleves, 
kocsonya, virsli, 
lencsefőzelék

Töltse a szilvesztert a monori

Vigadó Étteremben

6900 Ft/fő

Helyfoglalás: 06-20/824-8823, 06-30/395-4834
Monoron a városközpontban (Kossuth L. u. 65-67.)

Ropogós 
malacsült párolt 
káposztával
Lencseleves
Csirkemell Vigadó 
módra
Aszalt szilvával 
töltött 
camambert
Szilvásváradi 
mandulás 
pisztráng
Tiramisu

Élőzene

A legtöbbünk számára is-
merős helyzet, amely 
rendszerint december 

24-én, a meghittnek remélt 
ünnep kezdetén történik ve-
lünk. Pedig ennek a pár órá-
nak is a szeretetben és bé-
kében eltöltött készülődésről, 
a szentestét megelőző utolsó 
simításokról kellene szólnia, 
nem pedig a lázas főzőcské-
ről és a kapkodással járó csa-
ládi feszültségről. 
 Pedig létezik megoldás arra, 
hogy a szentestét ne a kony-
hában idegeskedve, hanem 
együtt, szeretetben töltse el a 
család. A jól megszokott éte-
lek pedig ugyanúgy az asztal-
ra kerülhetnek, mint koráb-
ban. Házias kocsonya, ízletes 
halászlé, zamatos töltött ká-
poszta, rántott hal roppanó 
bundában. Csak néhány jel-

lemző karácsonyi étel, ame-
lyet kérésre házhoz is szállí-
tanak a Vigadó étteremből. 
Így sietni már csak az idő-
ben leadott megrendelések-
kel kell, hiszen az étterem ta-
valyi akciójára olyan sokan 
jelentkeztek az utolsó pilla-
natban, hogy néhány meg-
rendelést vissza kellett uta-
sítani, pedig nincsenek híján 
a konyhai kapacitásnak. Fő-

képp akkor érdemes időben 
egyeztetni az étterem veze-
tőjével, ha egyedi igényeinket 
szeretnénk kielégíteni. Hívja 
Jánosovits Miklós étteremve-
zetőt a 06-20/824-8823 szá-
mon, ha a karácsony előtti 
napokat és órákat nem főzés-
sel szeretné tölteni, hogy fel-
szabaduló idejét más fontos 
teendői elvégzésére, de legin-
kább a családjára fordíthassa. 
 A szenteste után egy hét-
tel, sok év kihagyás után is-
mét egy fergeteges szilveszteri 
mulatsággal búcsúztathatják 
az óévet azok, akik úgy dönte-
nek, hogy a Vigadó Étterem-
ben töltik az esztendő utolsó 
óráit. Az élőzene és tánc mel-
lett finom ételekkel és jófajta 
nedűkkel várja vendégeit az 
étterem vezetése. A belépő-
jegy ára 6900 forint, melyért 

cserébe lélek- és testmelenge-
tő welcome drink-kel várják a 
hűvös utcáról érkező szilvesz-
terezőket. Az ünnepi menü 
hallatán összecsordul a nyál 
a szájban, az este folyamán 
olyan ínyencségekből lakmá-
rozhatunk korlátlanul, mint a 
párolt káposztával tálalt ropo-
gós malacsült, a ház népének 
sok pénzt hozó lencseleves, a 
Vigadó módra elkészített csir-
kemell, az aszalt szilvával töl-
tött camambert, vagy a szil-
vásváradi mandulás pisztráng. 
Desszertként pedig tökéletes 
tiramisuval kényeztethetjük 
ízlelőbimbóinkat. A Vigadó 
Étterem szilveszteri mulat-
ságát nagy várakozás előzi 
meg. Érdemes lesz ebben az 
esetben is minél hamarabb 
asztalt foglalni, hacsak nem 
az utcán dideregve, bánatos 
tekintettel akarjuk szemlélni 
a párás ablakon át elénk tá-
ruló látványt, amint a Viga-
dó Étterem táncoló-lakmáro-
zó vendégserege fergetegeset 
mulat szilveszter éjszakáján!
 További információ a www.
monorivigado.hu oldalon. 
Legfrissebb hírek: Facebook/
Monori-Vigado-Etterem

(x)
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Sport

Hirdetés

Hirdetés Teljesítették a kihívást

Monori játékos a válogatottban

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

Régi vágyuk volt kosarasainknak, hogy 
játszhassanak és győzhessenek a városli-
geti Adidas Streetball Challenge országos 
döntőjében. Idén ősszel sikerült. A monori 
érdekeltségű MTE csapata lett e finálé ve-
gyes kategóriájának nyertese.
 Csuba Attila, Fekete Csaba és Kovács 
László mellett a még csupán 16 éves, helyi 
nevelésű Fekete Anikó is részese volt a si-
kernek. A Monori Kosársuli felnőtt női csa-
patának játékosa a magasabb korosztályú, 

Az október 28-i Mórahalom elleni NBIII-as 
monori mérkőzés előtt ünnepélyes esemény-
nek lehettek tanúi az MSE-pályára kilátoga-
tó szurkolók. A Felcsút–Monor SE U15-ös já-
tékosa, Balogh Péter díszes trófeát vehetett 

át annak emlékére, hogy először védhette a 
korosztályos magyar futballválogatott kapu-
ját. Az ötéves kora óta sportoló, Vecsésről 
a Monori Sportegyesületbe került nyolcadik 
osztályos fiú volt már többek között több-
csapatos torna legjobb kapusa, és például a 
Honvéd is komoly összeget ajánlott érte a 
nyáron. Egy 112 fős kiválasztó rendezvény 
után hívták be a válogatottba. Edzője, Föl-
desi Zoltán szerint vállalt heti három mono-
ri és két (a Puskás Ferenc Akadémián vég-
zett) felcsúti edzése azt mutatja, hogy Péter 
az életét az NBI-ben, illetve az esetleges kül-
földi profi sportban való szereplésre tette fel. 
Ismerve őt, erre minden esélye megvan.

Bolcsó G.

130 kg-os férfiakkal szembekerülve is dicsé-
retesen megállta a helyét.

BG

 Balogh Péter (középen)

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

szeretteinek  

könyvutalványt  

karácsonyra! 

Könyvutalványok már  

1500Ft- tól kaphatók. 

Ha könyvet szeretne, nálunk  

           
           

           
       keresse!

Tel.: 06-29/413-724
Monor, Bajcsy-Zs. u. 4. 

Dohányáru, kávé és hűtött üdítők kaphatók.

„Egy apró lehetőség sokszor egy 
nagy vállalkozás kezdete.”

 Démoszthenész
Apróhirdetés: 60 Ft+áfa/szó
1/16 méretű fekete-fehér hirdetés: 6500 Ft+áfa
Hirdessen a Strázsában: 06-30-467-7216
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Italbolt eladó Nyáregyházán! 
Érd.: 06-30/268-0056 

3 szobás családi ház eladó Monor központjá-
ban! Érd.: 06-30/268-0056 

Összetett irodai kereskedelembe 5 fő munka-
társat keresek Monorra. Tel.: 06-70/348-9867 

Multinacionális cégünk kereskedelmi mun-
kakörbe új kollégákat keres. Elvárások: jó kom-
munikációs készség, megbízhatóság, problé-
mamegoldó készség. Tel.: 0670/391-5956 

Tűzifa eladó! Akácfa összefűrészelve házhoz 
szállítva. 2400 Ft/q. Tel.: 06-20/981-7879 

Zálogjegy! Magasak a költségek? Sok a tör-
lesztő? Nem éri meg hosszabbítani! Zálogjegy 
és arany felvásárlása a legkedvezőbb feltéte-
lekkel. Tel.: 06-30/587-8697 

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

Dohányzás-leszoktatás biorezonanciával 
Monoron a piactéren, a Natura boltban. Érdek-
lődjön személyesen a helyszínen! 

Eladó Fuji Finepix S5700 típusú digitális fény-
képezőgép. Adok hozzá egy Olympus XD-
kártyát, illetve egy Lowepro válltáskát. Ár: 19 
900 Ft. Tel.: 06-20/326-6487

Tűzifa Eladó! Akác guriga 2600 Ft/q, tölgy, 
bükk 2300 Ft/q, 1 méteres rönk 2150 Ft/q, ha-
sítás 200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás ingyenes! 
Tel.: 06-20/343-1067 

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyoghá-
ló stb. szerelése, javítása olcsón, gyorsan, 
megbizhatóan, garanciával. Kotyinszki Tibor 
Tel.: 06-30/850-2161 

Margó masszázs Monoron, frissítő, relaxáló 
masszázsra várom kedves vendégeimet 
gyógymasszőr végzettséggel. 
Tel.: 06-30/663-2772 

Telek eladó Monoron teljes közművel. 
Tel.: 06-30/663-2772

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetünket fejezzük ki rokonainknak, bará-
tainknak, ismerőseinknek, akik édesapánkat 

Illés Józsefet 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyez-
tek és mély fájdalmunkban osztoztak. Köszön-
jük dr. Keresztúri Imrének és Kollárné Erzsiké-

nek áldozatos és emberséges munkájukat. 
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

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: 

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

Felvásároljuk: 14K / 5 900 Ft/gr

Arany ékszer  -10%
Ezüst ékszer -40%

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

Swarovski ékszerek

Aranytartalék
ötvöS-

ékSzeréSz
Monor 4-es főút 

Tescoban
karácsonyi 
árzuhanás!

Star Wars-os ébresztőórák



Nyitva tartás: 
Hétfõ–szombat: 6–21 h

Vasárnap: 6–18 h

Telefonszám: 
06-29/611-710

Látogasson el honlapunkra: 
http://www.kenderes-abc.com/

A monori sportpálya 
mögött!

Kenderes
•   Plakátos, újságos és saját AKCIÓK! 
•   Kéréseiket a Kívánság-láda segítségével igyekszünk teljesíteni.
•   Ajándékkosarak készítését vállaljuk!
•   Időszakos termékeket biztosítunk! (Liba, pulyka, bejgli, hal, mécses, gyertyák, ajándékok)
•   Partikra a húsokat kívánság szerint összekészítjük.  

10 000,- Ft vásárlás esetén ajándékot adunk!

•   Boltunkban lehetséges bankkártyás fizetés, telefonfeltöltés. 
Pontgyûjtõ akció: minden 2000,- Ft után pecsét jár,  
10 pecsét után pedig 10%-os kedvezmény a vásárlás végösszegéből.

•   CBA Kenderes ajándékutalványt lehet vásárolni.
•   Nyugdíjasok számára havonta egyszer 10%-os kedvezményt biztosítunk!

Kínálatunk: tőke- és baromfihús, disznótoros, töpörtyű, pörc, füstölt áru, 
felvágottak, sajtok (melyet kívánságra szeletelünk is), tejtermékek, zöldség és 
gyümölcs, savanyúság, termelői friss tojás (S, M, L méretű), hidegtálak, üdítők, 
energiaitalok, szeszes italok, vegyi- és dohányáru, diabetikus áru, mirelit áru, 
valamint iskolaszerek, újságok (napi, heti, havi lapok), torta dekorációs kellék, 
dísztasakok, zoknik, harisnyanadrágok.

Új arculattal várjuk kedves Vásárlóinkat!
Folyamatosan megújuló és bövülõ árukészlet.

December 6-án 8-16 óráig Mikulás kedveskedik a gyerekeknek.
KARÁCSONYI TÁRGYNYEREMÉNY sorsolás! 
Figyeljék az üzletben az erre vonatkozó hirdetésünket.

•   Pékáruinkról, péksüteményeinkről az Állomás  
és a Pataki Pékség gondoskodik.

ABC

Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

Decemberi
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

Aranyászok ü. 0,5 l  #/10# 149 Ft   /  145 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.   149 Ft
Heineken  0,33 l üveges   179 Ft
Dreher  0,5 l üveges /# 179 Ft   /  169 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.   159 Ft
HB sör  0,5 l dob.   149 Ft
Frostenburg sör 0,5 l dob.   102 Ft
Prince sör dob. 0,5 l /# 119 Ft   /  109 Ft
Fürtös félédes fehérbor 2 l/# 419 Ft   /  389 Ft
Rauch Ice tea őszi, citrom 1,5 l   219 Ft
Nestea 1,5 l (őszi, citrom, mangó, szilvás)   299 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
Adrenalin XXL dob. 0,5 l /# 169 Ft   /  149 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
Ariel kapszula 32 db   1490 Ft
Quick Star mosópor 9 kg   1190 Ft
Silan 1 l   429 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft-tól
Coccolino 2 l   799 Ft
Coccolino 4 l   1690 Ft
Pervoll 1 l   599 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   279 Ft
Kunsági liszt 1 kg 149 Ft / 139 Ft
Sunol étolaj 1 l   429 Ft
Terra gyorsrizs 2x125 g   75 Ft
Euromilk tej UHT   159 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


