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Akciós árak január 14-től 26-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 kiszállítást is vállalunk 
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

KIEMELT AJÁNLATUNK

Libanyak
gyf.

Ft/kg

299,-Csirke-
comb

gyf. Ft/kg

599,-

Csrikemáj
gyf.

Ft/kg

399,-

Csirkemell

Ft/kg

990,-

Pulyka- 
szárny

Ft/kg

499,- Sütő- 
kolbász

Ft/kg

990,-

Füstölt 
csülök

Ft/kg

950,-Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

1100,-

Sertéstarja
csont nélkül

gyf. Ft/kg

1150,-

Miklósi
kolbász

Ft/kg

1100,- Májas és 
véreshurka

Ft/kg

699,-

Hasa-  
és toka-

szalonna Ft/kg

  590,-Bőrös 
sertéscomb

Ft/kg

   850,-Sertés-  
tarja

Ft/kg

  990,- 

Sertés-  
oldalas

Ft/kg

  990,-Bőrös 
császár

Ft/kg

 790,-
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Egy híján negyven
Önkormányzati hírek

Az év utolsó soros képviselő-testületi ülésén 39 napirendi pontban 
tárgyalta a város dolgait Monor város képviselő-testülete.

Folytatás a 4. oldalon

Összesen 12 rendeletter-
vezetet fogadott el a 
képviselő-testület, me-

lyek a polgármesteri hivatal át-
szervezésével, a járási hivatal 
megalakításával, az új önkor-
mányzati törvényben foglaltak-
kal függnek össze. Többségük 
csupán technikai módosítás 
volt.

Közérdekű rendeletváltozások

Ettől eltérő csoportba tarto-
zott a fizető parkolás rendjé-
ről szóló önkormányzati rende-
let módosítása, amely szerint 
a városközpont átépítése mi-
att módosított rendeletben fog-
laltak visszaállnak az eredeti 
állapotra. Tehát 2013. január 
1-jétől a fizető parkolás rendje 
ismét a következőképpen ala-
kul: díjköteles az I. zóna: a 
Kossuth Lajos utca Ady Endre 
utca és József Attila utca kö-
zötti szakaszának mindkét ol-
dala, a II. zóna: piactéri vára-
kozóhelyek (a Forrás utca és a 
Bocskai utca között), a Bocskai 
utca mindkét oldala a piac vo-
nalában, a Forrás utca mind-
két oldala a piac vonalában, a 
Forrás köz mindkét oldala. A 
két zónában a következők sze-
rint kell parkolási díjat fizetni: 
az I. zónában munkanapokon 
8 és 17 óra között, a II. zóná-
ban pedig szerdai és szomba-
ti napokon 6 és 13 óra között. 
 Módosították a hirdető- és 
reklámtáblák elhelyezési szabá-
lyairól szóló 34/2011. (XII. 21.) 
helyi rendeletet, amely szerint 
nem helyezhető el reklámhordo-
zó (kivéve a közlekedési forgal-
mat nem akadályozó megállító 
tábla) az oktatási intézmények, 
templomok 100 m-es körzetén 
belül, kivéve, ha a reklámtábla 
a magántulajdonban lévő terü-
leten a tulajdonos vagy a bér-
lő által a területen végzett sa-
ját gazdasági tevékenységével 
kapcsolatos.

 A mezőőri szolgálatról 
szóló 4/2010. (II. 19.) ön-
kormányzati rendelet módo-
sítása a járulék emelésére vo-
natkozik, továbbá arra, hogy 
ezentúl ezt a járadékot a me-
zőőrök is beszedhetik, nem 
csak csekken lehet befizetni. 
Erre a költségek csökkentése 
miatt van szükség, hiszen ez 
a feladat nem kötelezően ellá-
tandó tevékenység az önkor-
mányzat számára, de, mint 
azt a képviselők is elmondták, 
a gazdák, a pincetulajdonosok 
elégedettek a mezőőrök mun-
kájával, hiszen nagyobb biz-
tonságban tudhatják értéke-
iket. A járulék 1 hektár után 
nettó 1000 Ft/év, minden to-
vábbi hektár után nettó 600 
Ft/év, a zártkerti és pincein-
gatlanokra – területtől füg-
getlenül – nettó 1000 Ft/év 
összeget kell fizetni. 

Szűkös költségvetés

Monor Város Önkormányzat 
2013. évi költségvetési kon-
cepcióját a törvény értelmében 
november 30-ig előterjesztette 
a polgármester, a képviselők az 
írásos anyagot átvették. Az or-
szág költségvetésének pontos 
adatai akkor még nem voltak 
ismertek, de már látható volt, 
hogy jelentősen megváltozik a 
költségvetés szerkezete, a fel-
vállalandó kötelező feladatok 
mennyisége és a költségvetés 
finanszírozottsága is. Külön 
meghatározott szabályrend-
szer alapján lehet hitelt fel-
venni. A költségvetési koncep-
cióban jelenleg is elég jelentős 
bizonytalansági tényezők van-
nak. A köznevelési intézmé-
nyek: a gimnázium, a nevelési 
tanácsadó és a zeneiskola visz-
szakerült a település működ-
tetésébe. Ezeknek az intézmé-
nyeknek a tényleges működési 
költségeiről pontos adatok nem 
állnak még rendelkezésre. Az 

étkeztetésre vonatkozó új fe-
ladatok nagyságrendileg elérik, 
és meg is haladják az állam ál-
tal átvállalt hitelt, amely rend-
kívül nehéz helyzetet teremt. 
Sok településen, így Monoron 
is, az újonnan megjelenő fel-
adatok elviszik azt a nyeresé-
get, amit a hitelátvállalás je-
lent. A személyi jövedelemadó 
kiegészítése a költségvetésből 
teljes egészében kikerül. A he-
lyi adókból a kötelező, illetve 
a vállalt feladatok nem finan-
szírozhatók. Meglehetősen bi-
zonytalan, hogy miképp tud-
nak 2013-ra egy nullszaldós 
költségvetést összeállítani. Va-
lamilyen egyéb költségvetési 
bevételt kell teremteni, ami-
ből a működés finanszírozha-
tó. Kizárólag kötelezően fenn-
tartandó működési feladatot 
lehet csak tervezni. A költ-
ségvetés jelentősen változni 
fog az eddigi évekhez képest. 
Amennyiben nem tudnak kül-
ső forrást bevonni, akkor jelen-
tősen csökkenteni kell az ön-
kormányzat által ellátott nem 
kötelező feladatokat. 

Elfogadott  
és elutasított beszámolók

A képviselő-testület elfogadta 
a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ Nonprofit Kft., vala-
mint a Monor Város- és Uszo-
da Üzemeltető Nonprofit Kft.  
2012. I-III. negyedéves gazdál-
kodásáról szóló tájékoztatóját.
 A Hirős Hulladékgazdálko-
dási Kft. köztisztasági tevé-
kenységéről szóló beszámolóját 
jelen formájában nem fogad-
ta el a képviselő-testület, úgy 
döntött, hogy a Kft. a gesztor-
ral együtt adjon tájékoztatást 
a próbaüzem költségeiről, a je-
lentős összegű kintlévőségről, 
illetve arra vonatkozóan, hogy 
az üzemeltetés vagyonkezelői 
vagy bérleti szerződéssel tör-
ténik-e. A szakmai tevékeny-

séget elismerte a testület, de 
egyértelműen visszautasította 
a díjemelési javaslatot.
 Elfogadták a KÖVÁL Zrt. 
Alapító Okiratának módosítá-
sát, továbbá a 2012. évi köz-
benső mérlegét.

Átadott feladatok

A helyi önkormányzatok pol-
gármesteri hivatalainak át-
szervezésével egy időben ala-
kultak meg a tankerületek, az 
oktatási intézményeket össze-
fogó Klebesberg Intézmény-
fenntartó Központ, amely a 
járás köznevelési intézménye-
inek fenntartásával foglalko-
zik. A jogszabály értelmében 
a járási székhelytelepülés kö-
telezettsége a tankerület köz-
pontjának elhelyezése, amely-
re egy tehermentes épületet 
kell biztosítani. Több lehetsé-
ges helyszínt vettek figyelem-
be, végül úgy döntöttek, hogy 
a legalkalmasabb helyszín a 
József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépisko-
la Petőfi utcai szárnyában lévő 
bebútorozott, azonnal haszná-
latba vehető irodában adódik.
 A képviselő-testület elsősor-
ban gazdasági okok miatt már 
döntött arról, hogy az oktatási 
intézményeket átadja működ-
tetésre az államnak. Emellett 
célszerűnek tartották, hogy a 
működtetés és a fenntartás egy 
kézben legyen. A Monorhoz ha-
sonlóan döntő települések meg-

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban meg-
tekinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet, az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csa-
tornáján figyelemmel kísérhetnek. Bővült 
a tájékoztatási lehetőségünk, így a rende-
letek egységes szerkezetbe foglalt szövege, 
a testületi, és bizottsági ülések jegyzőköny-
vei már olvashatók és letölthetők a www.
monor.hu honlapról. Itt egyéb fontos fel-
hívásról, tájékoztatásról is értesülhetnek.

„Kizárólag 
kötelezően 

fenntartandó 
működési fel-
adatot lehet 
csak tervez-

ni. A költség-
vetés jelentő-
sen változni 
fog az ed-
digi évek-

hez képest.”

„A gazdák, 
a pincetu-
lajdonosok 
elégedet-

tek a mező-
őrök munká-
jával, hiszen 
nagyobb biz-

tonságban 
tudhatják ér-

tékeiket.”
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Folytatás a 3. oldalról
kapták azt a levelet, amelyben 
értesítették őket, hogy mennyi 
pénzt kell fizetniük havonta az 
államnak. Ez Monor esetében 
havonta 17 251 000 Ft. Ekko-
ra összegre senki nem számí-
tott, ezért további egyeztetést 
kezdeményeztek az állammal, 
mivel ezt a város költségveté-
séből hosszabb távon nem le-
het finanszírozni. Az is várat-
lan fordulat volt, hogy a József 
Attila Gimnázium után is az 
önkormányzatnak kell fizetnie, 
pedig eddig nem Monor mű-
ködtette az intézményt.

Kiválna Pest megye

Gomba község polgármestere 
kéréssel fordult Monor önkor-
mányzatához, hogy kezdemé-
nyezzék a Pest megyei telepü-
lések, hogy a megye Budapest 
nélkül vehessen részt az uni-
ós pályázatokon 2014. évtől 
kezdődően. Erre azért lenne 
szükség, mert a felhasznál-
ható kohéziós források mér-
téke függ az adott térség fej-
lettségétől. Budapesten pedig 
az unió átlagának 110 száza-
léka az egy főre jutó GDP.  
A Pest megyei átlagot a fővá-

ros húzza magával, ezért a te-
lepülések sokkal kevesebb for-
ráshoz jutnak az indokoltnál. 
A források jobb felhasználá-
sa érdekében jobb lenne, ha 
Budapest és Pest megye két 
különálló régiót alkotna. Vár-
hatóan a jövő év tavaszára ké-
szül el az Európa Unió 2014. 
évi költségvetése. A szétválás 
lehetősége január végén lezá-
rul. A javaslat az volt, hogy 
kezdeményezzék a kormánynál 
a Közép-magyarországi Régió 
szétválását, hogy Pest megye 
is a többi megyével azonos fel-
tételekkel juthasson kohéziós 
forrásokhoz. A javaslatot tá-
mogatta a képviselő-testület.

Új utak épülhetnek

Több határozat is született a 
Monor Integrált Városközpont-
fejlesztése című projekttel kap-
csolatosan, amelyek többsége 
a meglévő szerződések határ-
idejét módosította. Szintén a 
projekthez kapcsolódik, hogy 
a testület pályázatot nyújtott 
be az önerő rész támogatására 
is, amin nyert a város, így le-
hetőség nyílt rá, hogy a Deák 
Ferenc és a Bajcsy-Zsilinszky 
utcát felújítsák a Kossuth La-

jos és Liliom utca között. Foly-
tatnák továbbá a Deák Ferenc 
utca 2. szám előtti járda fel-
újítását is. A javaslattal ter-
mészetesen a képviselő-testü-
let egyetértett.

További döntések

Meghatározta a testület a Pol-
gármesteri Hivatal létszámke-
retét, szervezeti és működési 
feltételeit, és módosította az 
alapító okiratot. Ennek alap-
ján 2013. január 1-jei induló 
létszám 43 fő, illetve a mezei 
őrszolgálat létszáma 2 fő lesz. 
 A Képviselő-testület tudo-
másul vette Dr. Orosz Edit 
háziorvos bejelentését, mely 
szerint ellátó orvosként Dr. 
Keresztúri Imre részt vesz a 
3. számú háziorvosi körzet el-
látásában.
 A Gondozási Központtal 
kapcsolatban több döntés is 
született. A képviselő-testü-
let már korábban döntött ar-
ról, hogy megszűntet bizonyos 
ellátási formákat az intézmény-
ben, ezért a létszámot is csök-
kenteni kellett. Az előző dön-
tésekre alapozva módosították 
az Gondozási Központ alapí-
tó okiratát, illetve szervezeti 

és működési szabályzatát, to-
vábbá házirendjét is. 
 A polgármesteri jelentés ke-
retében a képviselő-testület 
támogatta a Monori Lokál-
patrióta Egylet fásítási prog-
ramjának elindításáát és tulaj-
donosi hozzájárulását adta a 
Bacchus tér fásítására, erdő-
sáv kialakítására.
 Hozzájárultak ahhoz, hogy 
a Város Legsportosabb Isko-
lája úszóversenyének megren-
dezése érdekében 2013. január 
18-án 14.30-tól a versenyben 
résztvevők ingyenesen hasz-
nálhassák a városi uszodát.
 Zárt ülés keretében döntött 
a képviselő-testület a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázatra beérkezett 
pályázatokról. Egy pályázatot 
elutasítottak, mivel többszö-
ri felkérésre sem volt hajlan-
dó a a pályázó a hiánypót-
lást teljesíteni. Összesen 32 
„A” és 2 „B” típusú pályáza-
tot fogadtak el.
 A képviselő-testület követ-
kező soros ülését 2013. január 
17-én 14 órai kezdettel tartja, 
tervezett napirendjét a 2013. I. 
félévi munkatervben tekinthe-
tik meg.

Összeállította: Nagy Lajosné

Árcsökkenés a

Minden  
nosztalgia főétel   

Frissensültek  

és a konyhafőnök 

ajánlatai

Vigadó étteremben
Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

Az árak köret nélkül értendők.

Új étlap!

1190 Ft

990 Ft

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!
2013-ban már                                                 is!

Nézzen szét nálunk az otthonából: www.memobike.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva

Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memo-bike@memo-food.hu

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

Szezon előtti 
Akció!

Kerékpárok 

10–20%
kedvezménnyel!

KeréKpárcenter

Hirdetés

„A Pest me-
gyei átla-

got a főváros 
húzza ma-

gával, ezért 
a települések 
sokkal keve-
sebb forrás-

hoz jutnak az 
indokoltnál.”

„Lehető-
ség nyílt rá, 
hogy a Deák 
Ferenc és a 
Bajcsy-Zsi-
linszky ut-

cát felújítsák 
a Kossuth La-
jos és Liliom 
utca között.”

Monor, Kossuth Lajos u. 71/A

Tel.: 06-70/429-4306

GRAFIKAI STÚDIÓ
Az árak az áfát nem tartalmazzák!

Névjegykártyák
 egyoldalas fekete-fehér

egyoldalas színes

Fekete-fehér  
nyomtatás A4 
Színes nyom- 

tatás A4
Fotónyom- 

tatás A4 

Szkennelés

 6 Ft/db-tól

 32 Ft/db-tól

350 Ft/db

 12 Ft/db

 11 Ft/db-tól

 15 Ft/db-tól
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Önkormányzati hírek

A képviselő-testület 2013. évi I. féléves munkaterve

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta és kihirde-
ti az alábbi rendeleteit:
 40/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: Monor Városi Önkormány-
zat 2012. évi költségvetéséről szóló 15/2012. (III. 05.) számú rendelet 6. szá-
mú módosítása.
 41/2012. (XII. 19 önkormányzati rendelet: A Polgármesteri Hivatal ügy-
félfogadásáról és munkarendjéről szóló 2/1996. (I. 26.) önkormányzati ren-
delet módosításáról.
 42/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: A személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, valamint a fizetendő térí-
tési díjakról szóló 18/2010.  (VIII. 24. ) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról.
 43/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: A gyermekvédelmi támo-
gatásokról szóló 18/2003. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosítása. 
 44/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: A szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28.) ön-
kormányzati rendelet módosítása. 
 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: A fizető parkolás rendjéről 
szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 46/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: A hirdető – és reklámtáb-
lák elhelyezési szabályairól szóló 34/2011. (XII. 21.) önkormányzati rende-
let módosításáról.
 47/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: A mezőőri szolgálatról szó-
ló 4/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 48/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: Az egyes önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről.
 49/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: A monor Városi Önkor-
mányzat képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szó-
ló 4/2003. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: A helyben központosított 
közbeszerzésekről szóló 24/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.
 51/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet: Monor város közigazgatási 
területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.

2013. január 17., 14 óra
 1.) Interpellációk 
 2.) Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
15/2012. (III. 05.) sz. rendelet 7. számú módosítására. Előadó: Pogácsás 
Tibor polgármester. 
 3.) A közigazgatási területen lévő utak, utcák, ingatlanok elnevezéséről, 
számozásáról szóló 4/1979. számú Tanácsrendelet módosítása. Előadó: Po-
gácsás Tibor polgármester. 
 4.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a MÖtv. új rendelkezései-
nek hatálybalépésével összefüggő módosítások figyelembevételével. Elő-
adó: Pogácsás Tibor polgármester. 
  5.) Monor Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetése elsőfordulós 
tárgyalása. Feladatfinanszírozás módosítása az óvodánál. Előadó: Pogá-
csás Tibor polgármester. 
 6.) Előterjesztés Monor Városi Önkormányzat költségvetési és zárszám-
adási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indoklásáról szó-
ló 1/2010. (II. 01.) rendelet módosítására. Előadó: Pogácsás Tibor polgár-
mester. 
 7.) A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása. Előadó: Pogácsás Tibor pol-
gármester. 
 8.) A Városi Bölcsőde alapító okiratának felülvizsgálata. Előadó: Pogá-
csás Tibor polgármester. 
 9.) Kiemelt célok megállapítása a Monor Városi Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez. Előadó: Pogácsás Tibor pol-
gármester. 
 10.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 11.) Az OTP előtti tér (Főtér) elnevezése. Előadó: Pogácsás Tibor polgár-
mester. 
 12.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok vég-
rehajtásáról. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester

2013. február 14. 14 óra
 1. ) Interpellációk
 2.) Előterjesztés Monor Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésé-
ről szóló 14/2012.(III. 05.) sz. rendeletének 8. számú módosítására. Előadó: 
Pogácsás Tibor polgármester. 
 3.) Javaslat Monor Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rende-
letének elfogadására. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 4.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátások-
ról szóló 17/2003. (VII. 28) rendelet módosítása (temetési segély legalacso-
nyabb összegének megállapítása). Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 5.) Monor Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27.) sz. rendelet mellékleteinek módosítá-

sa. (Monor Városi Önkormányzat ingatlan vagyonában 2012. évben bekö-
vetkezett változások átvezetése.) Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 6.) Az állattartással összefüggő védőtávolságok és más építési feltéte-
lek megállapításáról szóló helyi rendelet megalkotása. Előadó: Pogácsás 
Tibor polgármester. 
 7.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 8.) Bérleti formában hasznosított ingatlanok bérleti díjának felülvizs-
gálata. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
  9.) Haszonbérleti formában hasznosított ingatlanok bérleti díjának fe-
lülvizsgálata. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 10.) Beszámoló a Bizottságok rendelkezési alapjának 2012. évi felhasz-
nálásáról. Előadók: Szőnyi Sándor és Sinkovicz László bizottsági elnökök. 
 11.) Gáz-energia beszerzés érdekében közbeszerzési kiírás elfogadása. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 12.) A Monori Sport Egyesület beszámolója a 2012. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról. Előadó: Szőnyi János elnök. 
 13.) Beszámoló a hulladékgazdálkodási szolgáltatásról. Előadó: Pogá-
csás Tibor polgármester. 
 14.) Beszámoló a víz- és csatornaszolgáltatásról. Előadó: Pogácsás Tibor 
polgármester. 
 15.) Tájékoztató a 2012. évben benyújtott pályázatokról. Előadó: Pogá-
csás Tibor polgármester. 
 16.) Óvodai beíratások időpontjának meghatározása. Előadó: Pogácsás 
Tibor polgármester. 
 17.) Bölcsőde és óvoda nyári zárva tartásának meghatározása. Előadó: 
Pogácsás Tibor polgármester.
 18.) A parlagfű-irtással kapcsolatos teendők előkészítése. Előadó: Po-
gácsás Tibor polgármester. 
 19.) Önkormányzati tulajdonú társaságok tevékenységének felülvizs-
gálata. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 20.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 21.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok vég-
rehajtásáról. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetések adományo-
zására. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 

2013. március 14. 14 óra.
 1.) Interpellációk. 
 2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétel szabá-
lyairól, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 24.) 1. sz. 
mellékletének módosítása.  Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 3.) Egészségügyi szolgáltatókkal kötött megbízási szerződések felülvizs-
gálata, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2/B. §-a alap-
ján. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 4.) Pályázati kiírás a bizottságok kereteire. Előadó: Pogácsás Tibor pol-
gármester. 
 5.) Gyermekek napközbeni ellátása a nyári időszakban. Előadó: Pogá-
csás Tibor polgármester. 
 6.) Monor város magánjogi szolgáltatási szerződéseinek felülvizsgála-
ta. Előadó: Pogácsás Tibor polgármestert. 
 7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek. Előadó: Pogácsás Tibor polgár-
mester. 
 8.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végre-
hajtásáról. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester

2013. március 15. 9 óra
Ünnepi képviselő-testületi ülés. Megemlékezés az 1848-49. évi forradalom-
ról és szabadságharcról. Önkormányzati kitüntetések ünnepélyes átadá-
sa. Rövid fogadás. Részvétel a városi ünnepségen és koszorúzás a Kossuth 
szobornál és az Eskü emlékműnél. Az ünnepi testületi ülés előkészítésé-
ben részt vesz: vezetők, jegyzői iroda.

2013. április 11. 14 óra
 1.) Interpellációk. 
 2.) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. 
(III. 05.) sz. rendelet végrehajtásáról és javaslat a pénzmaradvány felosztá-
sára. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 3.) Az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési je-
lentése, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves 
ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelen-
tés (az Ötv. 92. § (10) bek. szerint). Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 4.) Beszámoló a Monor és Térsége Társult Települések Szennyvízcsator-
na és Tisztítótelep Tulajdonközösség 2012. évi tevékenységéről. Előadó: 
Pogácsás Tibor polgármester. 
 5.) Beszámoló a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. 2012. 
évi gazdálkodásáról és tevékenységeiről (a gazdasági társaságokról szó-
ló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bek. szerint). Előadó: Pogácsás Tibor pol-
gármester. 
 6.) Beszámoló a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. 

évi gazdálkodásáról és tevékenységéről (a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV. törvény 141. § (2) bek. szerint). Előadó: Pogácsás Tibor polgár-
mester. 
 7.) A Monori Városfejlesztő Kft. beszámolója 2012. évi gazdálkodásáról. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 8.) Monor Városépítő Kft. beszámolója 2012. évi gazdálkodásáról. Elő-
adó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 9.) KÖVÁL Zrt. beszámolója 2012. évi gazdálkodásáról. Előadó: Pogácsás 
Tibor polgármester. 
 10.) Gázenergia-beszerzés érdekében közbeszerzési döntés. Előadó: Po-
gácsás Tibor polgármester.
 11.) Beszámoló a Monori Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről 
(az 1994. évi XXXIV. törvény 8. §-a alapján). Előadó: dr. Szmodics Róbert al-
ezredes rendőrkapitány. 
 12.) Együttműködési megállapodás elfogadása a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 13.)  A közterület felügyelők 2012. évi munkájáról beszámoló. Előadó: 
Pogácsás Tibor polgármester. 
14.) Beszámoló a Monori Polgárőr Egyesület valamint a Strázsahegyi Pol-
gárőr Egyesület tevékenységéről. 
 15.) Beszámoló a mezőőrök tevékenységéről. 
 16.) Az áldozatvédelmi referens beszámolója tevékenységéről. 
 17.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.   
 18.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok vég-
rehajtásáról. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
Zárt ülés keretében:
1.) Javaslat Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjak adományozására. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 

2012. május 9. 14 óra
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés Monor Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendeletének módosítására. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 3.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyisé-
gek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról 
szóló 15/1996. (VII. 11.) számú rendelet módosítására. Előadó: Pogácsás 
Tibor polgármester.  
 4.) Az Önkormányzati gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásáról szóló átfogó értékelés (az 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bek. sze-
rint). Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 5.) Beszámoló a Bölcsőde 2012. évi munkájáról, illetve az 1997. évi XXXI. 
törvény  104. § (1) bek. e.) pontja szerint az intézményi szakmai munka ered-
ményességének, a szakmai program végrehajtásának, valamint a gazdál-
kodás szabályszerűségének és hatékonyságának az éves értékelése. Elő-
adók: intézményvezető, Pogácsás Tibor polgármester. 
 6.) Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 7.) Polgármesteri beszámoló az egyes önkormányzati társulások 2012. 
évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásá-
ról, a kistérségi fejlesztési tanács munkájáról (az 1997. évi CXXXV. törvény 
6. §, 10. § (5), a 2004. évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése és az 1996. évi 
XXI. törvény 10/F.  § (4) bekezdése szerint). Előadó: Pogácsás Tibor polgár-
mester. 
 8.) Társulások szervezetének, működésének jogszabályi felülvizsgálata. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 9.) Döntés „Az Év Bora Monoron” cím adományázásáról Előadó: Pogá-
csás Tibor polgármester. 
 10.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek. Előadó: Pogácsás Tibor polgár-
mester
 11.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok vég-
rehajtásáról. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.

2012. június 13. 14 óra
 1.) Interpellációk.
 2.) Pályázat kiírása „Monor Város Jó tanulója - Jó sportolója” cím elnye-
résére. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 3.) Önkormányzati közalapítványok (Segítő Támogató Közalapítvány, 
Monor és Környéke Mentés Ügyéért Közalapítvány) kuratóriumainak be-
számolója (a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bek. e.) pontja alapján). Előadó: 
a kuratóriumi elnökök. 
 4.) Beszámoló Monor Városi Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Elő-
adó: Pogácsás Tibor polgármester. 
 5.) A Kilátó és a Jókai úti híd felülvizsgálata. Előadó: Pogácsás Tibor pol-
gármester. Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető. 
 6.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek. Előadó: Pogácsás Tibor polgár-
mester. 
 7.) Javaslat a Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének jóváha-
gyására. Előadók: Pogácsás Tibor polgármester. 
 8.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végre-
hajtásáról. Előadó: Pogácsás Tibor polgármester.
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Hirdetés

Miért látogatott el 
Mo norra?
 – Hosszú előkészí-

tő munka után hoztuk létre 
a járási hivatalokat, azonban 
az államigazgatás átalakítá-
sát nem lehet egy íróasztal 
mögül elvégezni, a gyakor-
latban is látni kell, hogyan 
alakulnak a folyamatok. Az 
érintettektől, az itt élő embe-
rektől szerettem volna meg-
tudni, hogy mit gondolnak 
az átalakulásról. Az első be-
nyomásaim nagyon pozití-
vak voltak a Monori Járás 
megalakulásáról és kezdeti 
működéséről. Nagyon leegy-
szerűsítve úgy tudnám ezt 
megfogalmazni, hogy most 
az a jó, ha a változásokból 
senki nem érez semmit, az 
év végén pedig az lesz a jó, 
ha a Monoron élő emberek 
azt érzik, hogy sokkal egy-
szerűbb lett az életük. A já-
rási hivatalokat azért hoztuk 
létre, hogy az önkormányza-
toknak ne kelljen az állam 
feladatkörébe tartozó ügye-
ket intéznie. Az átállást úgy 
kellett végrehajtani, hogy a 
munkavégzés folyamatos le-
gyen. Ezt Monoron tökélete-
sen sikerült végrehajtani.

– Milyen változások lesznek 
az év végéig?
 – A következő lépés a kor-
mányablakok kiépítésének 
rendszere lesz. Ahol most 
okmányiroda működik, ott 
mindenütt lesz kormányab-
lak is. Ennek az a célja, hogy 

minden ügyet helyben lehes-
sen intézni. Ne kelljen földhi-
vatali, társadalombiztosítási, 
adózási vagy más ügyekben 
különböző, esetleg az adott 
településen nem elérhető hi-
vatalt felkeresni.

– Az új államigazgatási 
rend szer sok feladatot, de 
ezzel együtt számos for-
rást is elvesz a települések-
től. Azok a Monor nagy-
ságú települések, amelyek 
nem rendelkeznek nagy helyi 
adóbevételekkel, az eddigi 
számítások alapján pénzügyi 
szempontból nem nyertesei, 
hanem vesztesei az átalaku-
lásnak. Milyen megoldást 
lát erre?

 – Minden átalakulásban 
vannak látszólagos nyerte-
sek és vesztesek, ugyanakkor 
ezeket a kérdéséket nyilván 
tisztáznia kell az érintett ön-
kormányzatoknak és az ál-
lamnak. 
 Az átalakítás célja azon-
ban az önkormányzatok ré-
széről is érthető, hiszen eddig 
számos olyan feladatot lát-
tak el, amely egyébként logi-
kusan az állam hatáskörébe 
tartozott. Az átalakulással 
végre a helyükre kerülnek a 
dolgok: ami az állam felada-
ta, azt az állam bevételeiből 
az állam látja el, és ugyanez 
igaz az önkormányzatokra is. 
Így a járási hivatalokhoz ke-
rül az egészségügyi, a szoci-

KORMÁNYMEGBÍZOTT
Átalakuló közigazgatás
Dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott január 8-án 
munkalátogatást tett az év első napján megalakult Monori Járási 
Hivatalban. Az új közigazgatási rendszerről és ennek városunkra és az itt 
élőkre gyakorolt hatásairól váltottunk néhány szót a kormánymegbízottal.

 Dr. Tarnai Ri-
chárd kormány-
megbízott és dr. 
Husz Enikő Ju-
dit járási hi-
vatalvezető

ális és az oktatási ügyeken 
kívül minden államigazga-
tási ügy. Az említett terüle-
tekkel az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának különböző 
szakigazgatási szervei foglal-
koznak majd. Az oktatással 
például Monoron is megala-
kuló Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ tankerü-
lete.

– Mindez a mindennapi ügy-
intézés szempontjából elő-
remutató dolog, de Monor 
esetében az átalakulás ak-
kor is nehéz pénzügyi hely-
zetet teremtett. Még úgy is, 
ha az állam a város adósság-
állományának nagy részét a 
feladatokkal együtt átveszi.
 – A kormányzat biztosít-
ja azt, ami eddig soha nem 
történt meg, hogy kistelepü-
lések teljes adósságát átvál-
lalja, a nagyobb települések 
esetében pedig 40 és 70 szá-
zalék közötti részt. Ezek után 
már csak az önkormányzatok 
felelőssége érvényesül. Ha jól 
gazdálkodnak, akkor lesznek 
tartalékaik és bevételeik.

– Monori lakosként szere-
tem azt hinni, hogy jól gaz-
dálkodtak és a jövőben is 
jól gazdálkodnak majd a vá-
ros vezetői. Ugyanakkor a 
kialakult helyzetben éppen 
azok az önkormányzatok ál-
tal nem kötelezően ellátandó 
feladatok kerültek veszélybe, 
amelyek egy településen kö-
zösséget teremtenek. Gondo-
lok itt elsősorban a kultúrá-
ra és a sportra.
 – Ismerve a városvezetés 
felkészültségét és probléma-
megoldó képességét, úgy gon-
dolom, hogy ezekre is meg-
oldást fognak találni.

Papp János

„Az átalaku-
lással vég-

re a helyük-
re kerülnek a 
dolgok: ami 
az állam fel-
adata, azt az 
állam bevé-

teleiből az ál-
lam látja el.”

MUNKALEHETŐSÉG!!!
MÉDIATANÁCSADÓ MUNKATÁRSAT KERES
új értékesítési csapatába

Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság
2040 Budaörs, Baross utca 89. - Telefon: (23) 504 888 - Fax: (23) 504 989
www.telefonkonyv.hu - www.aranyoldalak.hu - www.varosom.hu

Feladatok: A nyomtatott és online Telefonkönyv és AranyOldalak 
hirdetésszervezése, valamint honlapok és GOOGLE adWords 
kampányok értékesítése cégek, vállalkozók számára.
Elvárás: Legalább középfokú végzettség, határozott fellépés, 
tárgyalóképes kommunikáció, saját gépjármű, vállalkozói szemlélet.
Amit adunk: Alap- és teljesítményjutlék, meglévő törzsügyfelek, 
előkészített munkaanyagok, képzés, Start-támogatás.
Jelentkezzen az alábbi elérhetőségeken!
Tel.: 06-23-504-937 • E-mail: karrier2@mtt.hu
További információ: www.mtt.hu/karrier

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 
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Közösség

KÖRKÉRDÉS

Valaki egyszer kiszámolhatná, mennyi időt tölt a közember 
várakozással élete során, attól kezdve, hogy csecsemőként 
várja a következő etetési időt, folytatva a vonatra, 
elismerésre, felvételre, pincérre, megértésre, szerelemre, 
gyógyulásra, mígnem végül már csak a kegyes elmúlásra 
való várakozást kell hozzászámolni a végeredményhez. 
Mindezeket jól tagolja évente egyszer a szilveszter, amikor 
viszont mindenki arra vár, hogy az új év megérkezzen. 
Amelytől a legtöbben ugyancsak várnak valamit. 

Mit vár az idei évtől?

Hirdetés

 Szakács Zoltánné  Barta Leila  Paksi Lászlóné  Jaksa István  Búzás Sándor  Takács Ferencné

TÉLI HALLÁSHETEK Hozza be hirdetésünket, és 
megajándékozzuk Önt!INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS  

HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!

www.victofon.hu
a             -on is

A kép csak illusztráció.  
Az ajándék készpénzre 

nem váltható!

Az akció 2013. január 2-tól a készlet erejéig tart.  
A részletekért érdeklődjön audiológusánál.

2200 MONOR, BALASSA U. 1.
06-30/337-1294

Ezúttal azt próbáltuk 
körkérdésünkkel a já-
rókelőktől megtuda-

kolni, ők mit várnak a most 
beköszöntött 2013-as esz-
tendőtől.
 Szakács Zoltánné vissza-
kérdezett, lehet-e a válaszban 
politizálni, ám végül abban 
maradtunk, hogy kihagy-
juk a politikát, nehogy vélet-
lenségből összevitatkozzunk. 
Ezen aztán nevettünk egy 
keveset, majd vetettünk egy 
pillantást megszólítottunk 
szatyrába – mivel, hogy di-
rekt erre kért minket – ahol 
tízezer forint körüli érték-
ben hevert néhány doboznyi 
frissen kiváltott gyógyszer. 
Ebből már sejtettük, hogy 
Szakács Zoltánné bizonyá-
ra a betegségtől és az ezzel 
járó kiadásoktól való meg-
szabadulást várja az új évtől, 
de kiderült, hogy mégsem. 

Ugyanis tavaly már igen so-
kat költött a fájós lába gyó-
gyíttatására, ám nem járt 
eredménnyel, így aztán az 
idei évtől sem remél válto-
zást.
 Annak azonban örülne, 
ha az egyedülléttől megsza-
badulhatna – tudtuk meg –, 
ugyanis már öt éve magá-
nyosan él. De hogy ezt vár-
ná 2013-tól, azt éppenség-
gel nem mondaná – derült 
ki. Pedig piszok rossz ér-
zés egyedül lenni – mondta, 
s ennél találóbban mi sem 
tudtuk volna megfogalmaz-
ni az állapotot, amely a tár-
sukat elveszített idősek igen 
nagy hányadát sújtja, akár-
hány helyi klub próbál is meg 
ezen enyhíteni.
 Barta Leila egy babako-
csit ringatva közölte: ál-
modni éppen álmodik ar-
ról, hogy mit kellene hoznia 

az új évnek, de nem várja, 
hogy beteljesüljön. A saját 
lakás ugyanis egyelőre az 
ábránd kategóriába tartozik. 
Pedig tizenkilenc és öthóna-
pos kisfiukkal az anyósánál 
élnek, ahonnan jó lenne ön-
álló otthonba költözni egy-
szer. Ez biztosan nem az 
idén lesz – mondta a kisma-
ma, aki megelégszik azzal is, 
ha egészséget és nyugalmat 
hoz számukra a 2013-as esz-
tendő.
 Paksi Lászlóné egy pilla-
na tig sem gondolkodott a 
válaszon: nem vár semmit 
2013-tól – mondta –, jót pe-
dig kiváltképpen nem. Sőt, 
szerinte rosszabb lesz az idei 
év, mint a tavalyi volt, pe-
dig a szegény embernek a ta-
valyin átvergődni sem volt 
könnyű. Huszonhatezer fo-
rintos jövedelemből megél-
ni és lakást fenntartani cir-
kuszi mutatvány, márpedig 
ő erre kényszerült, tudtuk 
meg. Ha mégis tartogatna 
valamit számára ez az év, az 
lehetőleg egy munkahely le-
gyen – közölte, de nem sok 
reményt fedezhettünk fel a 
kijelentésében.
 Jaksa István azt mondta: 
ő mindössze annyit vár et-
től az évtől, hogy kicsit jobb 
legyen, mint a tavalyi. Igaz, 
tavaly nem volt különösebb 
gond, munka is akadt, ép-
penséggel a megélhetéssel 

sem voltak bajok, s amíg ez 
így van, addig nincs ok elé-
gedetlenségre – jelentette ki.  
De mégis, az ember mindig 
jobbra vágyik, még ha csak 
egy kicsivel is…
 Búzás Sándor hasonlókép-
pen vélekedett. Napi gondjai 
nem voltak – osztotta meg 
velünk –, de mégis azt vár-
ná, hogy az idén kicsit köny-
nyebb legyen a megélhetés. 
 És az örömök? – kérdez-
tük. Nem lehetne egy új év-
től ilyesmit is, na jó, nem el-
várni, de legalább remélni? 
Búzás Sándor erre azt felel-
te: az örömök alakulására 
ráérünk majd jövő ilyenkor 
visszatérni.
 Takács Ferencné ugyan-
csak arra számít, hogy az idén 
talán már könnyebb lesz meg-
élni. De nem csupán ezt vár-
ja az idei évtől, hanem az 
első unokája megszületését is. 
Régóta szeretne már unokát, 
aki azonban éppen a 2013-as 
évet választotta világra jöve-
tele dátumául. Most még fél-
idősen készülődik emberkévé 
lenni, de már tudni lehet róla 
– a napokban derült ki –, hogy 
kisfiú lesz.
 Még egy kívánsága lenne 
Takács Ferencnének, aminek 
teljesülését nagyon jó néven 
venné az új esztendőtől: hogy 
befejeződjön végre a 11 éve 
tartó munkaügyi pere.

Koblencz Zsuzsanna

„Piszok rossz 
érzés egyedül 

lenni  akár-
hány helyi 

klub próbál 
is meg ezen 
enyhíteni.”
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ISKOLA
Szélesre tárultak a JAG kapui
A jelenlegi 814 fős diáklétszám miatt általában is igen sokan járnak- 
kelnek a József Attila Gimnázium és Szakközépiskola környékén.  
A mostani tanév kezdete óta ez még inkább tapasztalható volt. Balatoniné 
Sárosi Márta igazgatónő jóleső érzéssel idézte vissza az utóbbi időszak 
jelentős számú vendéget fogadó – körzeti vonatkozású – rendezvényeit.

Október 12-én a körzeti Bolyai-verse-
nyen matematikából 10 általános is-
kola – köztük a JAG hatosztályosai 

– 40 négy fős csapatban vívtak nemes versen-
gést egymással, központilag kiadott felada-
tok megoldásában. 21-én a tornacsarnokban 
rendezték meg a Kadet Férfi Kötöttfogású 
Birkózó Országos Bajnokságot, ahol 99 ver-
senyző jelent meg, hazánk legkülönbözőbb 
területeiről, népes kísérő és szervezőgárdá-
val, valamint érdeklődőkkel.
 Novemberben különösen jellemző volt a 
vendégjárás, 9-én anyanyelvi feladatokkal 
folytatódott a Bolyai-verseny, 16-án két-
szer, a másnapi szalagavatón pedig har-
madszor is megtelt külső érdeklődőkkel a 

nagy tornacsarnok, annyian voltak kíván-
csiak az öt végzős osztály 173 tanulójának 
színpompás táncaira, és a velük együtt be-
mutatott műsorokra. A Pest megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központjának mo-
nori kirendeltségvezetője kérésére rendeztek 
itt Pályaválasztási Projektnapot 25-én. Ezen 
– a térség és a főváros – több mint 20 szak-
képzésben részt vevő intézménye mutathat-
ta be (Monor két középiskolája mellett) tevé-
kenységét, lehetőségeit. Mivel eddig hozzánk 
legközelebb csak Cegléden és Gyálon volt ha-
sonló rendezvény, így most ide sok monori 
és környékbeli általános iskolás tanuló tu-
dott eljönni a pályaválasztás előtt álló vég-
zős évfolyamokból. Itt konkrétan és szemé-

lyesen megismerhették, megkérdezhették az 
őket érdeklő lehetőségeket. Megkóstolhatták 
például a pék- és cukrásztanulók terméke-
it, kipróbálhattak elektrotechnikai eszközö-
ket, tesztelhették – döntésüket megkönnyítő 
– szakmai  alkalmasságukat. A JAG 29-én 
hagyományos Nyílt napjára várta a környék-
beli érdeklődőket, másnap pedig a monori 
általános iskolások szerezhettek közvetlen 
helyi benyomásokat, információkat. 
 A hónap utolsó napján újszerű kezde-
ményezésre érkezett sok egykor ott végzett 
régi diák. Hangulatos megnyitó keretében 
lehetett ünnepélyesen átvenniük  a JAG ed-
dig (minden iskolatípusában) végzett tanu-
lóiról – első ízben készült – Tablókönyv-et.  
A 300 tablót tartalmazó kiadványt megha-
tottan lapozgatták a 18 éves önmagukon 
nosztalgiázó és a találkozásnak ezúttal is 
örülő véndiákok. 
 Január 4-én és 11-én pedig ingyenes – 
anyanyelvi és matematikai – felvételi elő-
készítőre, majd 18 és 19-én magára a fel-
vételi írásbeli vizsgára várják a több száz 
leendő 6 és 4 (illetve 5) évfolyamosokat.

B.G.

Sokan az utóbbi évtized új jelenségének 
ítélik azt a trendet, mely szerint egyre 
többen látják a külföldi tanulásban és 

munkavállalásban a jövőjük zálogát. Holott 
a távoli kultúrákkal való közvetlen találko-
zás, a külföldi tapasztalatszerzés és annak 
hazai kamatoztatása több évszázados ha-
gyományra tekint vissza. Van, aki kaland-
vágyból, van, aki anyagi kényszerből, van, 
aki nyelvtanulás céljából indul útnak. Ám 
koránt sem biztos az, hogy aki hosszabb-
rövidebb időre külföldre távozik, örökre itt 
hagyja Magyarországot.
 Kádár Zsuzsa és Mátyás Anita, a Szte-
rényi József Szakközép- és Szakiskola ta-
nulói egy váratlan lehetőséggel éltek akkor, 
amikor idén ősszel Németországba mentek 
tanulni és dolgozni. Az Erfurti Kereskedel-
mi és Iparkamara a tavalyi évben hívta fel 
az iskola figyelmét arra, hogy német nyel-
ven tanuló diákjaink indulhatnának pályá-
zatukon. Három diák jelentkezett Monorról, 
ebből ők ketten nyerték el az ösztöndíjat. 
 Zsuzsi rendkívül vonzónak találta a kül-
földi tanulás lehetőségét. Főleg a kíváncsi-
ság, a vágy, hogy önmagát megmérettesse 
motiválták arra, hogy megküzdjön az ösz-
töndíjért. Mert az ösztöndíj elnyerése ko-
rántsem volt egyszerű. Háromfordulós felvé-
teli rostán (köztük egyhetes magyarországi 
bentlakásos, valamint egyhónapos thüringiai 
nyelvi válogatón) szűrték ki a pályázók kö-
zül a legrátermettebbeket. 

 Zsuzsi rengeteg félelemmel vágott neki 
az útnak. Hiszen a nyelvtudás nem minden. 
Az új környezettől, új helyzetektől való szo-
rongás elbizonytalanította. Még akkor is, ha 
a kinti felvételi vizsga során alkalma nyílt 
megismerkedni gyakorlati helyével, a német 
munkakörülményekkel, kipróbálhatta az új 
munkakörét és megismerkedhetett leendő 
kollégáival, főnökével.
 A legnehezebb az volt – vallotta be Zsu-
zsi –, hogy mindent és mindenkit itt kellett 
hagynom. Mégis úgy gondoltam, meg kell 
próbálnom, hiszen nincs veszíteni valóm. 
Nagy lehetőség adódott számomra, amit 
úgy éreztem, ki kell használnom. Ilyen fia-
talon meg főleg neki kell vágnom.
 Nekivágott hát, és meglepően gyorsan 
beilleszkedett az erfurti életritmusba. Ne-
hézséget eleinte leginkább csak az okozott, 
hogy távol a családjától, egyik napról a 
másikra kellett teljesen önállósodnia. Üz-
letvezetőnek tanul, ami ott négy tanévet 
felölelő képzés. Egy héten két napot iskolá-
ba jár, hármat pedig gyakorlati helyén, egy 
áruházban dolgozik kasszásként, árufeltöl-
tő- és átvevőként. Vagyis keményen kell 
dolgoznia ahhoz, hogy minden szinten el-
sajátítsa a szakmát, és megfeleljen a messze 
földön híres német szigorú és precíz munka-
morálnak. Ám szerencsére segítőkész, ked-
ves emberek veszik körül a munkahelyén és 
az iskolában egyaránt. Így – saját bevallá-
sa szerint – könnyen hozzászokott a német 

iskolarendszernek a hazaitól eltérő elvárá-
saihoz is: például házi feladatként gyakran 
kell plakátokat, prospektusokat, reklámo-
kat készíteniük. Nyelvtudása pedig renge-
teget fejlődött az elmúlt hónapok alatt.
 A monori diáklány számára a thüringiai 
hónapok mérlege egyértelműen pozitív 
irányba billen. Monori iskolája, tanárai 
is rendkívül büszkék eredményére, hiszen 
Zsuzsi sikere az ő munkájuk gyümölcse is 
egyben. 
 De vajon mi lesz mindazzal a tárgyi tu-
dással, szakmai tapasztalattal, azzal a több-
lettel, mellyel Zsuzsi, és a sok száz külföldön 
tanuló, dolgozó magyar fiatal kulturális és 
szociális téren gazdagodott? Vajon nyelvtu-
dásukat hazánkban vagy külföldön fogják-e 
kamatoztatni? Hiszen Kádár Zsuzsa szerint 
kellő szorgalommal és akarattal rengeteg új 
lehetőséget kaphat az ember külföldön. Biz-
tos benne, neki is minden szempontból csak  
javára válhat az, hogy jelenleg Erfurtban él. 
Mégis, reményei szerint azzal a szakmával, 
amit Németországban magas szinten elsa-
játít, itthon is el fog tudni helyezkedni. Bár 
még nem tudja, pontosan mennyi időt tölt 
külföldön, de szeretne hazajönni Magyaror-
szágra. Hiszen – mint fogalmazott – szerin-
te a külföldi tanulás és munkavállalás nem 
divat kérdése. Miért akarna egy fiatal ki-
szakadni a jól megszokott, szépen berende-
zett kis életéből, és elmenni valahová, ahol 
önmagára van utalva?
 Az Erfurti Kereskedelmi és Iparkamara 
az idei tanévben is várja a szterényis tanu-
lókat. Közülük jelenleg kilencen szeretnék 
az ösztöndíjjal elősegíteni szakmai előme-
netelüket. Reméljük, minél több monori di-
áknak sikerül Zsuzsiéhoz hasonló szakmai 
sikert elérnie külföldön, mint ahogy azt is, 
hogy mindannyiuknak lehetőségük lesz ha-
zánkban kamatoztatni a kint megszerzett 
tudást.

Nagy Renáta

MENNI VAGY MARADNI?
Élmények vagy életek?
Az országos tendenciának megfelelően az utóbbi években valószínűleg 
térségünkben is egyre többen választják a külföldi tanulást és 
munkavállalást. De vajon mi a hosszú távú céljuk ezeknek a fiataloknak? 
Mi motiválja őket arra, hogy itt hagyják jól megszokott környezetüket? 
Az új élményeken kívül vajon új életet is keresnek külföldön?  



Helytörténet
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 xxx

„Átalakult az 
50 éve mű-
ködő hitel-

intézet.”

2013. január 5. 16 óra  
Vigadó Díszterem
Hagyományos Újévi  
Operett-gála a Maya Trióval

2013. január 7. 17 óra  
Vigadó emeleti folyosógaléria
Közös nevező-kiállítássorozat
N. Sebestyén Kata festőmű-
vész kiállításának megnyitója 

2013. január 15. 9 óra  
Vigadó Díszterem
Robin a hód bábelőadás

2013. január 19. 16 óra
Vigadó Díszterem
Ünnepi műsor a Magyar  
Kultúra Napja tiszteletére 
Irodalmi névjegy „Mégis  
volna küldetés?” címmel 
Kubik Anna Kossuth-dí-
jas színművész előadásában

2013. január 19. 14 óra   
Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek  
Egyesületének összejövetele

2013. január 30. 17 óra  
Vigadó emeleti oktatótermében
Könyvbemutató 
a Máltai Szeretetszol-
gálat szervezésében

2013. február 2. Művelődési Ház
Egyházi farsang

2013. február 3. Művelődési Ház
Nyugdíjas Ki Mit Tud? 

A programok részleteiért látogasson 
el honlapunkra a www.vigadokft.hu 
címen! Információ, jegyrendelés: a 
06-29/413-212-es telefonszámon vagy 
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

2013. JANUÁR

A Vigadó programjai

A Monori Gazdakör 1891-ben alakult Nagy György nyugalmazott állami 
elemi népiskolai igazgató, Bobory János kántortanító, Kajli József, Leé 
Ádám, Palcsik János és Bokros István gazdálkodók kezdeményezésére.

VISSZATEKINTÉS

A monoriak viselt dolgai L.  
Gazdakör

Székházát a mai Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
számú épület megvásárlásával teremtet-
te meg. A gazdakör első tisztségviselői 

közül elnök volt: Becker Sándor törvénybí-
ró, alelnök: M. Szabó István, gazda: Király 
Lajos, pénztárnok: Baki János, könyvtáros: 
Fazekas Ambrus, aki saját italméréssel és 
könyvtárral rendelkezett. A kör programját 
az alapszabály 3. §-ában olvashatjuk: „A kör 
czélja. Tagjai, de általában a község gazdakö-
zönsége anyagi és erkölcsi érdekeinek előmoz-
dulása. A gazdaközönség érdekében alkotott 
törvények és rendeletek gyakorlati végrehaj-
tásánál a hatóság támogatása és a végrehaj-
tás ellenőrzése. A község gazdaközönség ér-
dekeinek képviselete.”
 1901 nyarán felerősödött községünkben 
Molnár Sándor lapszerkesztő egyik éles bírá-
lata, melyet a gazdakör vezetősége is magáé-
vá tett: „… nincs a városnak egyetlen embere, 
aki emelt fővel, nyílt homlokkal, érző szívvel 
és erős akarattal merte volna latba vetni tu-
dását, érett tapasztalatait a városért. Van-e 
csak egy is a város előkelőségébe, aki meg-
próbálta volna legalábbis azt, hogy mit kel-
lene tenni?” Aztán mégis feltűnt egy alkotó 
személyiség. Az Úri Kaszinóban ez év októ-
berében bankettre került sor, ahol dr. Rabár 
Endrét ünnepelték abból az alkalomból, hogy 
„őt a nagy-bereznai kerület képviselőjévé vá-
lasztották”. Monor egyik lakosa sokak örö-
mére országgyűlési képviselő lett. Igaz, hogy 
a monori nép észjárásával ellenkezőleg nem 
Kossuth párti, hanem kormánypárti, a sza-
badelvű párt képviselője volt, de ennek ellené-
re, minden kérés nélkül felajánlotta a község-
nek tehetségét és megígérte a helyi közügyek 
segítését. A közügy legnagyobb kérdése, töb-
bek között, ekkor a földéhség volt.
 A monori nép évszázadokon át el tudta tar-
tani magát a földműveléssel, melyet a jobbágy-
felszabadítás után a káptalantól bérelt földön 
is folytathatott. 1892-től azonban a „számí-
tó verseny darabonként vette el a káptalani 
birtokot 8000 magyar hold terjedelemben a 
kisgazdáktól, akik közül 6000-en, föld nél-
kül maradva a fővárosba történő bejárásra 
kényszerültek.” A földkérdés megoldásában 
való közreműködést a Monor Járási Kör és 

a Gazdakör magára vállalta. A Burján Sán-
dor elnökletével tevékenykedő Gazdakör va-
lójában 1905-től kezdett magas színvonalon 
élni, amikor dr. Rabár Endre kormánypárti 
országgyűlési képviselőt választották meg el-
nöknek. Kosárfonó tanfolyam bevezetése, sző-
lőkultúrából történő felolvasások jelentették 
indulásként a változást. Kedvezményes ve-
tőmagbeszerzés, takarmánykiosztás történt. 
Állami támogatással gépeket, pl.: konkolyo-
zót, rostát, vetőgépet vásárolhattak a tagok 
a kör segítségével. Ez év nyarán tenyészállat 
kiállítással fejlesztették a gazdák szemléletét. 
Máthé Dénes tanár, az egylet titkára méhé-
szeti telepet állított fel állami támogatással. 
1907-ben a Gazdakör együttműködött a gaz-
dasági és ipari kiállítás felállításában, melyet 
az akkor már 25 éves hitelszövetkezet kezde-
ményezett. Népünnepély, állatkiállítás és -vá-
sár, majd lóverseny tette színessé a rendez-
vényt.
 1913 februárjában gazdanapokat rendez-
tek a Vigadó emeleti nagytermében, ahol a 
gazdaközönség látókörét kívánták szélesíteni. 
Az érdeklődés felkeltése érdekében ajándék-
ként kisebb gazdasági gépeket és eszközöket 
sorsoltak ki (répavágót, fogatos kaszálógépet, 
amerikai tengeri morzsolót). Az előadások té-
mái voltak: Tej- és állatbiztosító szövetkeze-
tek, talajművelés.
 Forrás: PM. Levéltár; Monori arcok, sor-
sok, történetek 2001; Monorkerületi Lapok 
1901–1914.

Dr. Dobos György, a hel történeti kör elnöke
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 Betlehemi játék Mezőkövesden, 1929.

Házasság világnapja
Szeretettel meghívjuk önt és kedves pár-
ját 2013. február 9-én 14 órakor kezdő-
dő Házasság világnapja című zenés-iro-
dalmi rendezvényünkre.
 Helye: Vigadó Kulturális Központ 
(Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.) első 
emeleti díszterme.
 A belépés díjtalan!
 Részvételi szándékát kérjük a követ-
kező telefonszámok egyikén jelezze: 06-
70/9343-339, 06-70/9343-340.

Nagycsaládosok Monori Egyesülete

A szervezők várják az érdeklődőket a Jelen-
lét-módszertanmesék a telepi munkáról című 
kötet bemutatójára 2013. január 30-án (szer-
dán) délután 17 órára a monori Vigadó kis elő-
adótermébe. A könyvet bemutatja és a szer-
zőkkel, Kiss Dá viddal, Bátki Mártonnal és 
Oláh Zsolttal, a Tabán Integrációs Modell-

Könyvbemutató program vezetőjével és koordinátoraival, va-
lamint dr. Ugrin Dániellel, a Monori Városi 
Önkormányzat munkatársával beszélget: Sza-
bóné Kármán Judit romológus, egyetemi ok-
tató. A bemutató szervezői: a Monorért Ba-
ráti Kör és Vigadó Nonprofit Kft. 
 A könyv bemutatása kapcsán a szerve-
zők szeretnék, ha fórum jelleggel a mono-
ri cigány kisebbség városi életének gondja-
iról is beszélgetés folyna.
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Assisi Szent Ferenc, aki-
nek nevéhez az első bet-
lehemi jászol felállítása 

is fűződik, Greccióban kará-
csonykor koldusnak öltöz-
ve jelent meg testvérei előtt, 
hogy emlékeztesse őket: az 
ünnepi lakomán mindenki-
nek részt kell vennie, külö-
nösen a szegényeknek. A kö-
zösség tagjai szerte a világon 
a keresztények nagy családjá-
val együtt költik el az ünne-
pi ebédet, ezzel a nagy csa-
láddal, amelynek kiváltságos 
tagjai a szegények és az el-
hagyatottak. Hetven ország-
ban több mint százötvenezer 
ember ül együtt az asztal-
nál. Budapesten a Párbeszéd 
Házában, Pécsen pedig egy 
gimnáziumban láttak vendé-
gül 100-100 embert. 
 Monoron eredetileg úgy 
gondoltuk, hogy olyan idő-
seket látunk vendégül, akik 

VALÓDI KARÁCSONY

Különleges ebéd  
a katolikus plébánián
December 25-én Monoron néhány tucat ember másképp 
ünnepelte a karácsonyt. A katolikus plébánián a Sant’Egidio 
közösség ünnepi ebéden látott vendégül 22 embert: egyedül élő 
időseket és a város szegényeit, köztük hajléktalanokat is. 

egyedül töltenék az ünnepet. 
Aztán egyre több olyan em-
bert ismertünk meg az idősek 
napközi otthonán keresztül, 
akik nem is annyira idősek, 
inkább nélkülözők, maguk-
ra maradottak. Meghívtuk 
azokat a hajléktalanokat is, 
akiket ismerünk – valószínű-
leg sokkal többen élnek fe-
dél nélkül a városban, de ők 
is, mint a hajléktalansághoz 
igencsak közel álló, fűtetlen 
kis viskókban nyomorgó em-
berek, szinte láthatatlanok a 
városlakók számára. 
 A katolikus plébánia hí-
vei közül nagyon sokan aján-
lották fel segítségüket: az 
ő adományaikból rendel-
tük meg az ebéd egy részét, 
vettük meg az ajándékokat. 
Sokan segítettek a felszol-
gálásban, a terem takarítá-
sában, díszítésében, a vendé-
gek szállításában. Rengeteg 

süteményt is kaptunk. A he-
lyi vállakozók közül is sokan 
mellénk álltak: volt, aki töl-
tött káposztát főzött har-
minc emberre, mások aján-
dékokat ajánlottak fel, és az 
étkészletet is ingyen kaptuk 
meg. Jó volt látni, hogy eb-
ben a kis városkában is ké-
pesek vagyunk sokan együtt 
nagy dolgokról álmodni, má-
sokra gondolni, másokért 
tenni.
 Mocsári Károly a temp-
lomban orgonált a vendé-
geknek, néhány fiatal éne-
kelt, a gyerekek kis műsorral 
készültek, plébánosunk is 
együtt ebédelt velünk. So-
kan sürögtünk a vendégek 
körül, hiszen nem ingyen 
ételosztást szerveztünk, ha-
nem ünnepet, és szerettük 
volna, hogy mindenki jól 
érezze magát. 
 Sokan úgy köszöntek el, 
hogy soha nem felejtik el 
ezt a napot (mi sem sze-
retnénk elfelejteni, tervez-
zük a folytatást). Mindany-
nyian – egyedül, illetve a 
család biztonságos melegé-
ben élők, szegények és gaz-
dagok egyaránt – megéltük 
a karácsony igazi ragyogá-
sát: nem a fogyasztói társa-
dalom nyújtotta csillogást, 
hanem valódi tüzet, a min-
den embert összekötő szere-
tet fényét, melegét.

Thullner Zsuzsanna

A mi utcánk ó, be szép…
Meghitt, szeretetteljes karácsonyi koncer-
tet adott december 21-én négy „öregdi-
ák” a Nemzetőr Általános Iskolában. Mű-
soruk – melynek címe Nincs karácsony 
szeretet nélkül – mosolyt és könnyeket 
csalt az arcokra, szemekbe. Nem volt még 
arra példa az iskola életében, hogy külön-
böző műfajban zenélő művészek tegyék 
még meghittebbé az iskolai karácsonyt.  
Sziklai Kinga fuvolaművész-tanár, Lász-
ló István dzsesszgitáros-tanár, Pomázi 
Zoltán countryénekes előadóművész és 
Szentirmay Cecília az iskola énektaná-
ra énekeltek-zenéltek együtt ezen a napon.

Moldvai csángó táncház
Szeretettel hívunk és várunk minden 
kedves érdeklődőt egy testet-lelket me-
lengető közös táncra zsíros kenyérrel, te-
ával, borral!
 Időpont: 2013. január 26. Helyszín: Já-
szai Mari Általános Iskola (Monor, Já-
szai Mari tér 1.)
 Program: 18 órától gyerek táncház, 19 
órától felnőtt táncház. Muzsikál a Csobán 
zenekar Földi Lehel vezetésével. Táncot 
tanít: Tündik Tamás és Bukai Márti.
 Belépőjegyek: felnőtt: 700 Ft, diák/
nyugdíjas: 500 Ft, gyerek: 300 Ft. Tá-
mogató jegy: 300 Ft (belépésre nem jo-
gosít).
 Belépőjegyek elővételben 100 Ft ked-
vezménnyel kaphatók az iskola titkársá-
gán Bukai Tiborné Ildikónál (06-29/611- 
580), valamint Pásztor Zsoltnál (06-30/ 
930-5533).
 A bevételből az iskolai néptánccsopor-
tot támogatja az iskola szülői közössége.

 

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

január 16-án és 21-én 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

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

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
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SZÍNHÁZ
Nagyváradi napló
Nem a hasonló című nívós ellenzéki lapról lesz szó ezúttal – amiben 
Ady kitűnő újságcikkei jelentek meg egykor –, hanem a Monor Színház 
társulatának a Partium fővárosába tett nagy utazásáról. A Jászai Mari 
Általános Iskolában Patkós József által alapított együttes – Illyés 
Gyula: Tűvé-tevők című darabjával – nem akármilyen sikert ért el.      

Hirdetés

Már az is ritka ese-
ménynek számít-
hat, hogy hét mo-

nori előadásukat 1500 néző 
jutalmazta vastapssal. Az 
pedig mindenképpen kivéte-
les elismerést jelentett, hogy 
az éppen hazánkban tartóz-
kodó romániai magyar poli-
tikusok delegációja – vérbő 
vásári komédiájuk láttán – 
azonnal meghívta őket Nagy-
váradra, mégpedig az Állami 
(Szigligeti) Színházba. A produkció sikeré-
hez gyakorlott gyömrői színjátszók is jelen-
tősen hozzájárultak, négy alkalommal ná-
luk is előadták, ami az ottani közönségnek 
is tetszett. Közvetlenül ezután  izgalommal 
teli várakozással indultak el a határon túl-
ra. Szerencsésnek mondhatja magát e cikk 
írója, hogy útitársként átélhette a résztve-
vők álmainak megvalósulását.
 Szent László városába érkezve vendéglátó-
ink nem csak elegáns szálláshellyel és étter-
mi étkeztetéssel kényeztettek minket, hanem 
meghívtak A dzsungel könyve remek bemu-
tató előadására is, amit a Szigligeti Színház 
Lilliput Társulata felnőtt színészekkel együtt 
adott elő. Magyar misére érkeztünk a püs-
pöki székesegyházba, jártunk a Kanonok-
sor árkádjai alatt és a várban. Egy asztal-
hoz ülhettünk Adyval és Juhász Gyulával 
(egy októberben átadott szoborkompozíció-
ban). Városnéző sétánk során örömmel fedez-
hettük fel a magyarság nagyjainak számos 
kulturális és történelmi kéznyomát. Megért-
hettük, hogy miért búcsúzott nehéz szívvel 
Nagyvárad szépségeitől Janus Pannonius. 
De azt is, hogy a huszadik század eleji it-
teni – gyönyörű szecessziós palotákat építő 
– nagy szellemi pezsgés idején miért nevez-
hette ezt a várost Ady Endre a Körös-men-
ti (Pece-parti) Párizsnak.    

 Minket természetesen a legjobban a város 
emblematikus épülete, az 1900-ban megnyílt 
(és nemrég tökéletesen felújított) Állami Szín-
ház érdekelt, ami tekintélyes neoklasszicista 
tömbjével a belváros legkiemeltebb helyén áll. 
Patkós József kultúrtörténetünk szentélyének 
nevezte ezt a gyönyörű épületet. Neobarokk-
neorokokó belső tereibe lépve döntő többsé-
gében amatőrökből álló társulatunk tagjai is 
nagy meghatottsággal álltak arra a színpad-
ra, ahol Juhász Gyula – verseiben halhatat-
lanná tett – nagy szerelme (Sárvári Anna) 
is játszott, és ahol például Ady újságírói ro-
bot ellen szóló egyfelvonásosát is bemutatták. 
A színészbejáró melletti emléktáblán Szigli-
geti-idézet olvasható: „Soha nem éreztem oly 
magasztos gyönyört, mint az előadás előké-
születei közepette”. Ezzel azért akkor és ott 
csoportunk nem nagyon érthetett egyet. Az 
utolsó előadás utáni estén teherautóra pakolt 
díszleteknek és kellékeknek ugyanis időben 
és rendben meg kellett érkeznie Nagyvárad-
ra. E komoly logisztikai feladat végül is sike-
rült, és november 26-án délutánra (a szűkre 
szabott időkereteken belül) – a helyi szakem-
berek jóleső segítségével – minden a helyére 
kerülhetett. Ekkor már csak azért kellett iz-
gulni, hogy a darab két pesti profi főszerep-
lője is (külön kocsival) akadálytalanul és idő-
ben odaérjen. Ott termettek, mire kellett. 

 A meghívó (Szabó Ödön, az RMDSZ Bi-
har megyei elnöke) a darab ottani bemutató-
ja bevezetéseként személyesen biztosította a 
színháztermet zsúfolásig megtöltő közönséget 
arról, hogy – monori tapasztalatai alapján – 
mindenki remekül fog szórakozni. Sikeresnek 
minősítette ezt a kísérletet, amiben hivatásos 
és amatőr előadók ilyen eredményesen tud-
nak együttműködni. A darab cselekményére 
utalva kiemelte, hogy érdemes – nevetve is – 
elgondolkodni azon, érdemes-e az apró dol-
gok helyett a nagyokat kockáztatunk? Patkós 
József örömtelinek és hatalmas megtisztelte-
tésnek nevezte, hogy itt lehettünk, hogy ide 
vezethette a gondviselés. Kifejezte azt a re-
ményét, hogy a következő ezer évben is lesz 
még Kárpát-medencei magyarság.
 A délutáni és az esti szereplés is remekül 
sikerült. 1100 néző és a Gyömrőről busszal 
érkező hazai szurkolók is igazolhatják mind-
ezt. Az igazi, klasszikus nagyszínházi körül-
mények nem hoztak zavarba senkit, hanem 
– még a torokfájásokat is feledtető – egymást 
segítő maximális teljesítményre sarkalltak. A 
nyílt színi tapsok hallatán, az állva tapsolók 
láttán bizony volt olyan szereplőnk, aki nem 
tudta visszatartani örömkönnyeit. Jó érzé-
sünk csak folytatódott, amikor a távozó né-
zőktől ilyen mondatokat hallhattunk: „Ki-
kapcsolódtunk, elfelejtettük minden búnkat, 
bánatunkat”. „Isteni volt!” „Szeretettel vár-
juk őket mindig Váradra!” A késő esti össze-
pakolás után – vendéglátónk társaságában – 
jóleső felszabadultsággal ünnepelhettük meg 
kulturális küldetésünk sikerét. Ott kevésbé 
ismert kisvárosunknak is jó hírét kelthettük, 
ezzel is megköszönve utazásunk hazai támo-
gatását: Monor város önkormányzatának és 
Pogácsás Tibor polgármesternek, a vecsési 
FÖLDFÉM Kft.-nek és vezetőjének, Földi 
Károlynak. A darabban közreműködő zené-
szeinknek – a Kalapos Folk Bandnek – kö-
szönhetően olyan mulatós hangulat kerekedett 
ott, a patinás Bihari Étteremben, ami örök-
re emlékezetes marad. A Jászai-díjas Mol-
nár Zsuzsa úgy köszönt el amatőr társaitól: 
„Nagyon szeretlek benneteket. Nagyon rossz 
most elmenni.” Másnap az impozáns eklek-
tikus városháza óratornyának hagyományos 
élő trombitaszava számunkra nemcsak az idő 
múlását, de a hangulatos, szép emlékű Kö-
rös-parttól való búcsúzást is jelentette.

Bolcsó Gusztáv

 A nagyváradi delegáció nagy része a színház lépcsőjén

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

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

820 Ft-tól ingyenes szállítással

A már megszokott kitűnő minőséggel  
és korrekt árakkal várjuk kedves ügyfeleinket!

    Magócsi Ruhatisztító
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Közösség

PÁTRIA
Tömegsporttal az egészségért
A PÁTRIA Takarékszövetkezet jóvoltából tavaly 47 alapítvány, egyesület, 
sportklub és önkormányzat került közelebb céljai megvalósításához.  

A takarékszövetkezetek életében már 
évtizedekkel ezelőtt fontos volt a he-
lyi értékek megőrzésének elősegítése, 

a környezet- és egészségtudatos élet előtér-
be helyezése, tömören: a társadalmi szerep-
vállalás. A három pénzintézet összeolvadá-
sával létrejött PÁTRIA Takarékszövetkezet 
is ezt az utat járja tovább, aminek köszön-
hetően 2012-ben 47, a Közép-magyarországi 
régióban tevékenykedő alapítvány, egyesü-
let, sportklub és önkormányzat működését 
támogatta, összesen 15 376 000 forinttal. 
Többek között e támogatásnak köszönhe-
tő a gyömrői sportcsarnok megújulása is, 
melyhez a PÁTRIA Takarék 10 500 000 
forinttal járult hozzá.  
 – A Takarékszövetkezetek mindig különös 
figyelmet fordítottak az értékmegőrzésre és 
hosszú ideje támogatják a tömegsportot, ez-
által pedig az egészségmegőrzést – hangsú-
lyozta Boris Jánosné, a PÁTRIA Takarék-
szövetkezet elnöke. 
 – Évek óta segítjük a gyömrői kézilabda- 
egyesületet, bár eddig csak kisebb mérték-
ben, eseti támogatásban részesítettük őket, 
melyek a kisebb javításokat vagy a mezek 
vásárlását fedezték. A sportcsarnok felújítá-
sával a gyömrői kézilabdázók sikereihez is 
hozzájárulunk, az új pályának köszönhető-

en szebb és jobb körülmények között készül-
hetnek a mérkőzésekre – mondta az elnök. 
 A PÁTRIA Takarék emellett már évek óta 
főtámogatója a Tour de Gyömrő kerékpáros 
versenynek, de szívesen szponzorálnak min-
den olyan eseményt, amely kortól és nemtől 
függetlenül minél több embert mozgat meg 
és ösztönöz az egészséges életmódra.
 – Természetesen a gyömrői közösségen kívül 
más településeket, egyesületeket is támogatunk. 
Rengeteg olyan szervezet van a térségünkben, 
amely társadalmi munkában sokat tesz a kö-
zösségért. Őket mi is szívesen segítjük céljaik 
elérésében – fűzte hozzá Boris Jánosné.

Támogatottak 2012-ben
Gyömrői Női és Férfi Kézilabda Utánpótlás Alapítvány, Törtel Nyugdí-
jas Klub, Szent Márton Nyugdíjasklub, Tápiómente Ökölvívó Egyesület, 
Szterényi József Szakközépiskola (Merlot Társulat), Magyar Ütőhang-
szeres Kultúráért Alapítvány, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, Fekete István Általános Iskola és Szakiskola SZMK „Együtt 
az iskoláért” Alapítvány, Nyáregyházi Faluvédő és Önkéntes Tűzoltó 
Közhasznú Egyesület, Isaszegi Népi Hagyományai Alapítvány, Vecsés 
Tájékoztatásáért Közalapítvány, Rábai Miklós Művelődési és Közös-
ségi Ház, Könyvtár, Petőfi Sándor Művelődési Ház, Vasadi Regioná-
lis Sport Club, Péceli Parnasszus Alapítvány, Jóhátszelet Alapítvány, 
Kistarcsa Város, Gyömrő 2000 Kör, Ecseri Polgárőr Egyesület, Dán-
szentmiklósért Egyesület, Monori Szivárvány Óvodáért Alapítvány, 
Kincsem Alapítvány, Kocséri Verseny- és Szabadidős Lovas Egyesület, 
Nagykőrösi Lovas Sportegyesület, Úri Község Önkormányzata, Ceg-
léd Város Önkormányzata, Gyermek Lovasbaráti Találkozó Abony, Re-
formátus Egyházközség, Monori Városi Nyugdíjas Kör, Sülysápi Bog-
dán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Nyáregyháza Polgármesteri 
Hivatal, Gyömrői Városi Sportklub, Nyársapát Önkormányzat, Nagy-
kőrös Városért Közalapítvány, Könyvtár, Nyársapát Önkormányzat, 
Törtel Művelődéséért Egyesület, Egymást Segítő Egyesület, Vecsé-
si Zeneiskola a Kultúráért Alapítvány, Úri Község Őszirózsa Nyugdí-
jas Klub Egyesület, Maglódi Katolikus Egyházközség, Nagytarcsai 
Szlovákok Önkormányzata, VOSZ-KMRSZ, XVI. kerületi Kézilabda 
MSE, Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata, Abonyi KID 
Football Club, Huncutka Alapítvány, Jászkarajenő Község Polgár-
mesteri Hivatal, Dánszentmiklósért Alapítvány, Üllő Városi Önkor-
mányzat, Péteri Község Önkormányzat

Hirdetés

Az Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete pályázati programjá-
nak megvalósításához a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram TÁMOP-1.4.1-11/2 Közösségi feladatokhoz kapcsolódó mun-
kaerő-piaci programok támogatása – KMR – pályázati kiíráson 
támogatást nyert 2012. 05. 15-én. A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. Az elnyert támogatás összege: 73 881 000,- Ft. A pro-
jektben munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő 
személyek számára biztosítunk személyre szabott munkaerő-pi-
aci szolgáltatásokat, képzési lehetőséget és tartós foglalkoztatást. 
A projekt 2012. május 1. és 2013. október 31. között valósul meg. 
Azonosító száma: TÁMOP 1.4.1-11/2-2012-0019, címe:  
„KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGEKÉRT” A CIVIL KÖZPONT ÉS 
A TÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK PROGRAMJA.
A projekt kedvezményezettje az Üllői Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete, a program azonban együttműködés keretében valósul 
meg. Partnereink: Ecser Község Önkormányzata, Monor Város 
Önkormányzata, Nyáregyháza Község Önkormányzata, Péteri 

Község Önkormányzata, Pilis Város Önkormányzata, Üllő Város 
Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata. 
A projekt célja: a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazda-
sági lehetőségekhez igazodó képesítések megszerzésének támo-
gatása.  Elsősorban a közszféra, illetve a logisztikai, kereskedelmi 
vállalkozásoknál való munkavállalási esélyek javításán keresz-
tül, valamint a résztvevők munkaerő-piaci integrációjának meg-
valósítása. 
A projekt toborzási időszakában 185 fő érdeklődőt regisztráltunk. 
A programban 30 fő bevonására volt lehetőség, akik számára 
egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készült. 
A projektben 2012. decemberében 27 fő szerzett piacképes szak-
képesítést.  15 fő OKJ-s biztonsági őrként végzett, 12 fő tisztítás 
technológiai szakmunkás bizonyítványt szerzett.
A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN BŐVEBB FELVILÁ-
GO SÍTÁS KÉRHETŐ: Üllői Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete, 2225 Üllő, Pesti út 124. Tel: 06-29-321-876,  
e-mail: info@civilkozpont.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

 A PÁTRIA Takarékszövetkezet a pénz-
ügyi szektor egyre szűkülő lehetőségei elle-
nére 2013-ban is hasonló mértékben szeret-
ne hozzájárulni a helyi értékek teremtéséhez, 
mert a 100 százalékig magyar tulajdonban 
lévő pénzintézetnél a környezeti és társadal-
mi hozamok is számítanak. 

(x)
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Sport

HELYZETJELENTÉS
A sportba fektetett pénz mindig megtérül!
Szőnyi János – legnagyobb monori civil szervezet, az MSE elnöke – a 2012-es év végén időszerűnek és 
szükségesnek érezte, hogy a közvéleményt részletesebben is tájékoztassa a Monori Sport Egyesület helyzetéről.  

Elöljáróban ezúton szeretném megköszön-
ni sportegyesületünk minden egyes tag-
jának, versenyzőjének, edzőjének azt az 

odaadó munkát, amit az elmúlt időszakban el-
végeztek. Úgy érzem, büszkék lehetünk teljesít-
ményükre. Ellátták azt a feladatot, amit Monor 
sportszerető közvéleménye elvárt tőlük. Ugyan-
akkor kötelezettségemnek tar-
tom, hogy beszámoljak azok-
ról a gondokról is, amelyekkel 
az egyesületnek nap mint nap 
szembe kell néznie. A közön-
ség kifelé csak azt látja, hogy 
hétről hétre milyen szép ered-
ményeket érnek el a gyerekeink. 
Azt azonban nem, hogy milyen 
körülmények között teszik ezt. 
Hál’ istennek azoknak a sport-
ágaknak a feltételei hellyel-köz-
zel rendben is vannak, amelyek 
teremben – a velünk jó kapcso-
latban lévő iskolák tornacsarnokaiban – végzik 
a munkájukat. Ám a helyszűke miatt itt sem 
tudunk megfelelő időbeosztással annyi gyereket 
fogadni (pl. kosárlabdában), amire igény lenne. 
 A legnagyobb gond a labdarúgással kapcso-
latos. Kiváló női és sikeres öregfiú futballistá-
inkkal együtt 15 együttese van a szakosztály-
nak. Minőségi szempontból NBIII-as csapatunk 
a reprezentatív, de az alatta lévő 14 is előkelő 
helyen áll a bajnokságban, bárhol megsüvege-
lendő teljesítménnyel és példamutató viselke-
déssel. Mindezt egyetlen, 1971-ben szakszerűen 
épített, de immár 41 éve nyúzott centerpályá-
val tudtuk elérni. Van még ugyan egy nagymé-
retű edzőpályánk, ami viszont a háromrétegű 
alépítmény hiányában, a kiszámíthatatlan ta-
lajhibák miatt balesetveszélyes. Így majdnem 
mindenki a centerpályán edz, ami ha tönkre-
megy, csak 100 milliós költségből építhető újjá. 
A kisgyerekek részére igyekszünk – saját erő-
ből – kisebb méretű pályákat építeni, de azok 
sem tudják a vizet elvezetni, így 1-2 évenként 
fel kell újítani őket. Nagyon fontos lenne tehát 
egy nagyméretű műfüves pálya megépítése. Ez 
megoldaná az őszi, téli és tavaszi problémákat.

 Óriási terheket jelent a sportegyesületnek 
az, hogy a 18 millió forintos városi támogatás-
ból körülbelül 15 milliót a pálya működtetésé-
re fordítunk. Csak az elhasználódott fűnyíró 
kistraktor cseréje másfél millió forintba kerül-
ne a szükséges adapterekkel. A 15 ezer m2-es 
terület műtrágyával, bio hu musszal való ellátá-

sa, gyakori fűnyírása, locsolá-
sa, a korai sötétedés idején a 
pályavilágítás sok pénzt visz 
el. Ahogy a 39 edző, illetve a 
gondnok bére, az iroda vezeté-
se, illetve a (felmosórongytól a 
közműdíjakig terjedő) felsorolt 
költségek együtt felemésztik a 
15 millió Ft-ot. Így csupán 2-3 
millió Ft marad arra, hogy a 
800 gyereket sportoltassuk. A 
túlfeszített körülmények mel-
lett igyekszünk mindenki elvá-
rásainak megfelelni, de a pálya-

gondok miatt érthető az elégedetlenség mind a 
szülők, mind az edzők részéről.
 December elején a sportállállamtitkárságról 
is voltak nálunk. Felmérésük után egyértel-
műen azt mondták, hogy itt megoldásra van 
szükség. Bízunk, várjuk az ő segítő támoga-
tásukat, és Monor vezető testületének a tá-
mogatását is. Köszönjük természetesen, hogy 
városunk eddig – minden gondja mellett – min-
dig gondolt a sportra is. Hiszek abban, hogy 
a monori sport kiérdemelte, hogy 30 százalé-
kos önrésszel a város hozzájáruljon a szüksé-
ges beruházásokhoz.
 42 éves öltözőépületünk alsó szintjén a gáz-
készülékek balesetveszélyesen elavultak, de a 
villany- és vízvezetékek cseréje, továbbá a hő-
szigetelés is szükségessé vált. Csak így tudjuk 
csökkenteni az évi több mint 2 millió forintos 
gázszámlánkat. Mivel pedig a gyerekek tanfo-
lyamdíjat is fizetnek, a szülők is elvárják, hogy 
megfelelő körülmények közé kerüljenek.
 Remélem, hogy a műfüves pálya és az öl-
töző felújítása már nem az álom kategóriába 
tartozik. Ahogy megálmodtuk mi 1993-ban 
is, hogy változásra van szükség. Álmaink ak-

kor teljesültek. A 150 sportolóból hamarosan 
4-500 lett, 2002-ben pedig új fedett lelátó és új 
irodaház is épült. Az akkori minőségi változás 
után kezdett belekerülni a monori sportegyesü-
let a magyar sport vérkeringésébe, elismerésre 
méltó eredményekkel. Azt is el kell mondani, 
hogy óriási lehetőség van ma a társasági adó-
ban, ami kizárólag a fiatalokra (18 éves korig) 
költhető. A szülőknek így kevesebb hozzájáru-
lást kell fizetni. Meg tudjuk oldani belőle pél-
dául a felszerelést és a nevezési díjakat az után-
pótlás korú labdarúgóinknál és kosarasainknál. 
Úgy érzem, e két, összesen 400 fős szakosztály 
működése jelenleg rendben van, eszközellátá-
suk is biztosított.  
 Meggyőződésem, hogy a sportba fektetett 
pénz mindig megtérül. Ha egészséges ifjúsá-
got tudunk felnevelni, nem gyógyszerekre és 
tudatmódosító szerekre fognak költeni; hanem 
edzett, hasznos, példamutató tagjai lesznek 
mind a monori, mind a magyar társadalom-
nak. Beruházásaink megvalósulása és megvé-
dése érdekében szeretnénk egy olyan pályaren-
det kialakítani, hogy a rendszeresen kilátogató 
civil lakosok is – némi hozzájárulással – kul-
turáltan tudjanak sportolni, belépve a Mono-
ri Sportegyesület Baráti Körébe.
 Fontosnak tartom megköszönni mindazon 
segítőknek, szponzoroknak, szurkolóknak a 
támogatását, akik végig mellettünk álltak és 
dolgoztak. Kérjük, hogy segítsék munkánkat 
a jövőben is! Úgy érzem, ha az infrastruktu-
rális változások a következő néhány évben be-
következnek, az gazdaságilag is jövedelmezőb-
bé tenné működésünket. Ha megvalósulna egy 
fedett munkacsarnok is, akkor komoly edzőtá-
borokat rendezhetnénk itt, Monoron, megtölt-
ve a helyi és környékbeli szálláshelyeket. Nem 
utolsósorban pedig könnyebbé és nyugodtab-
bá válhatna sportolóink versenyfelkészülése.
 A Monori Sport Egyesület minden tagja ne-
vében jó egészségben, sikerekben és örömök-
ben gazdag boldog újévet kívánok sportszere-
tő barátainknak, szurkolóinknak és a város 
lakosságának!

Szőnyi János, az MSE elnöke

Hirdetés

MEMO

Vásárlócentrikus nyitva tartás!  
Mindenre kiterjedő és áttekinthető választék! • Bankkártyás fizetési 

lehetőség!  • Tartós és kiszámítható árképzés! • Folyamatos akciók! 
Jó megközelíthetőség, ingyenes parkolással!

TÖBB MINT 1000 FÉLE 
TERMÉK A KÖRNYÉK 

LEGNAGYOBB
VÁLASZTÉKÁVAL

RENDELKEZŐ
SZAKÜZLETÉBEN!

Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

Nyitva tartás: H–P: 7.30–18.00, Sz: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050   •  E-mail: monor@memo-food.hu

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834 • www.monorivigado.huA belépő ára: 2400 Ft

2013.  
február 15-én  

pénteken 18 órától

Black 
Magic 

Valentin-napi Jazzkoncert 

A belépő tartalmaz egy főételt a koncertétlapról!
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Sport

Kétszáznál is többen
Tavaly november 17-én, a III. Monor Kupa 
ITF Taekwon-do országos bajnokságon 201 
versenyzőtől volt hangos a monori Szterényi 
József Szakközépiskola sportcsarnoka. A mo-
nori sportegyesület ITF Taekwon-do szak-
osztálya által rendezett országos versenyen 
gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt B ka-
tegóriában léphettek pástra a versenyzők.  
A színvonalas rendezvényen formagyakorlat 
és küzdelem kategóriában mérték össze tu-
dásukat az indulók. 
 Már reggel 7 órától készen álltak a rende-
zők az érkező csapatok fogadására. A tech-
nikai értekezletet követően a csapatok be-
vonulása következett, majd az ünnepélyes 
megnyitón beszédet mondott Lódi István, a 
monori taekwon-do-szakosztály vezetője, aki 
örömét fejezte ki a versenyzőknek, akik ilyen 
szép számmal képviselték magukat. Köszön-
tötte Szőnyi Jánost, a Monori Sport Egyesü-
let elnökét és Szőnyi Sándort, Monor város 
Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyesü-
leti Bizottságának elnökét. Ezután kezdetét 
vette a verseny, először a formagyakorlat se-
lejtezői és döntői, majd ebédszünet után a 
küzdelem selejtezői és annak izgalmas dön-
tői következtek. A küzdelmek izgalmait to-
vább fokozta, amikor a verseny fővédnöke, 
Harmat László VIII. danos mester, a Ma-
gyar ITF Taekwon-do Szövetség elnöke, a 
verseny védnöke és főbírája személyesen is 
megjelent.

A Monor SE eredményei
Monor SE Taekwon-do-szakosztály ver-
senyzőinek eredményei.
 Serdülő formagyakorlat: Misuth Luca 
2. hely, Korsós Krisztián 2. hely, Csi-
pesz Balázs 3. hely.
 Serdülő küzdelem: Csipesz Balázs 
1. hely, Korsós Krisztián 1 hely, Sza-
badkai Péter 3. hely, Turjányi Kolos 
1. hely.
 Ifjúsági formagyakorlat: Bakács Cin-
tia 3. hely, Boros Tünde 1. hely, Haj-
dú Márton 1. hely, Németh Armand 
3. hely. 
 Ifjúsági küzdelem: Bakács Cintia 3. 
hely, Boros Tünde 1. hely, Hajdú Már-
ton 3. hely, Korsós Ádám: 2. hely.
 Felnőtt formagyakorlat: Lukács Bri-
gitta 2. hely, Korsós István: 1. hely.

 A bírói kart a Magyar ITF Taekwon-do 
Szövetség vizsgázott bírái, mesterei alkották. 
Nem volt könnyű dolguk, hiszen a verseny-
zők nagy száma miatt a rendezvény díját-
adása a tervezettnél jóval később, este fél 11-
kor fejeződött be. Minden versenyszám első 
helyezettje serleget kapott, a dobogós helyen 
végzett versenyzők éremmel és oklevéllel tér-
hettek haza.
 A rendezvényen készített képek megtekint-
hetők a Monor Online Facebook-oldalán. 

Veroczki Barbara

Hirdetés

Hirdetés

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 

januárban is 
az Ady E. utcai  
rendelőnkben!

Érdeklődni: a rendelő-
ben és honlapunkon.

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

Míg odakint a hó, addig a Market 

Central üzleteiben az árak estek! WWW.MARKETCENTRAL.HU

A Market Central Ferihegy 

újult lendülettel és óriási 

akciókkal várja vásárlóit  

az új év kezdetén! 

Egyes üzletekben  

akár 50%-os  

kedvezmény! 

Nézzen be, megéri!

MARKET CENTRAL FERIHEGY

bevásárló park

2220 Vecsés, Fő út 246-248.

Nyitva tartás: Tesco: 0-24, üzletek: hétfőtől szombatig 10-20, vasárnap 10-18 óráig    
www.marketcentral.hu

Év végi érmek
December 15-16-án nemzetközi úszóversenyt 
rendeztek Budapesten, a BVSC sportuszodá-
ban. A monori úszócsapatot erősítő fiatalok 
közül Kovács Patrik 1 bronzéremmel, Ponyi 
Patrik pedig 2 ezüst és 1 bronzéremmel gya-
rapította a Monori SE érmeinek számát.
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1 hold szántóföld Monoron eladó!  
Érd.: 06-20/475-5710 

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

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

EWK-program az ideális súly eléréséhez fogyó-
kúra nélkül! Monoron január 19-20-án. Életre 
szóló garancia! Érdeklődni: 06-30/311-2685 

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

Kecskesajt és tej termelőtől kapható Mono-
ron a Kapisztrán u. 21-ben.

Apróhirdetés

Ajánló

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

Cím: Kossuth Lajos u. 71/a, I. em 1.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

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

2013-ban is 
változatlan 

árakkal!

Szemüveg-
készítés és -javítás.

Computeres 
szemvizsgálat, 
kontaktlencse  

illesztése  
és rendelése.

Év eleji 
szemüvegkeret- 

akciók! 
Szemorvosi 

vizsgálat.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

1 perc: 75 Ft
szolárium

Eden

2200 Monor, Petőfi Sándor u. 42.
Bejelentkezés: 06-70/285-0096

facebook/eden.szepsegsziget

 
Szépségsziget

   Bérletárak: 
 30 perc:  1999 Ft  

 60 perc:  3999 Ft   
 100 perc:  6499 Ft  

Farsang a     2013. február 9.

Welcome drink
5 fogásos  

büfévacsora

Korlátlan 
fogyasz-

tás!

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

Gombás korhelyleves
Kakaspörkölt túróscsuszával
Ropogós kacsacomb párolt 
káposztával
Juhtúróval és lilahagymával 
töltött sertésborda
Töltött káposzta
Farsangi fánk

A legjobb  jelmezben érkezők  
között ajándékot sorsolunk ki!

5500 Ft/fő

Vigadó 
étteremben

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

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

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban



Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

Januári
akció!  
A készlet erejéig.

Minőségi 
borok, 

whiskyk, 
likőrök, 

pálinkák 
nagy 

választéka!

Tel.: 06-70/317-5633
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
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   /  110 Ft
Pincemester fehérbor 2 l/# 439 Ft   /  399 Ft
Pincemester vörösbor 2 l/# 449 Ft   /  419 Ft
Rauch Ice tea őszi, citrom 1,5 l   219 Ft
Nestea 1,5 l (őszi, citrom, mangó, szilvás)   269 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. #   99 Ft
Redd bull 0,25 l dob.   249 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   1290 Ft
Jägermeister 1/1 l   3990 Ft

Milka csoki 300 g   599 Ft-tól
Milka csoki 100 g   169 Ft-tól

Megnyitottunk!

Ariel 4,75 l     2390 Ft
Ariel 8 kg mosópor   4690 Ft
Ariel 10 kg mosópor   4990 Ft
Ariel kapszula 32 db   2490 Ft
Persil duo kapszula 15 db   1190 Ft
Quick Star mosópor 9 kg   999 Ft
Silan 1 l   399 Ft-tól
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 250 g    1 db / 18 db-tól  379 Ft / 369 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db / 18 db-tól  389 Ft / 369 Ft
Bravos 3 in 1   279 Ft
Amigos kávé 250 g   279 Ft
Kristálycukor 1 kg   269 Ft
Kunsági liszt 1 kg 149 Ft / 139 Ft
Mamika konyhája liszt 1 kg   99 Ft
Sunol étolaj 1 l   379 Ft
Terra gyorsrizs 2x125 g   75 Ft
Alpiland UHT tej 1,5% 1 l   159 Ft
Simba macskakonzerv 400 g   99 Ft
Milario kutyatáp 10 kg       1490 Ft
Fincsi kutyatáp 3 kg   499 Ft
Simba kutyakonzerv 1300 g#   229 Ft
Gazdi kutyaszalámi 1 kg/# 179 Ft / 169 Ft

# jel = karton, rekesz

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

Minden kedves 
vásárlónknak 
boldog új évet 
kívánunk!

Star Wars-os 
ébresztőórák

Január 15-től megújult  
árukészlettel várjuk vásárlóinkat!


